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مقدمة
تعمل منظمة ايكوبيس – جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط عىل مرشوع «جريان املياه الطيبون» منذ عام  2001يف
مجتمعات محلية أردنية ،فلسطينية وإرسائيلية ،تتشارك جميعها مبصادر مائية.
دليل نشاطات مرشوع «جريان املياه الطيبون» هذا هو استمرارية لكتاب «املياه» ،حيث يشكّل الكتابان معاً جزءا ً من
الربنامج التعليمي الذي يتمركز حول موضوع املياه كمورد مشرتك بني املجتمعات املتجاورة .يشمل الدليل عىل برامج
وفعاليات مدمجة بتجارب عملية تساعد طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية عىل تعلّم املواضيع بشكل أفضل من خالل
الرتكيز عىل نشاطات ذات صلة باملوارد املائية وكيفية الحفاظ عليها .يوضح الدليل املسؤولية واملصالح املشرتكة لكل طرف من
األطراف فيام يتعلق بإدارة متوازنة للموارد املائية ،ويشجع عىل الحوار بني املجتمعات املتجاورة يف كل من األردن وفلسطني
وارسائيل ،ويساعد عىل إدراك أهمية التعاون يف املواضيع البيئية واملائية .يركّز دليل النشاطات عىل املواضيع البيئية واملياه
االقليمية املشرتكة ،التي ميكن تطبيقها يف كل دولة تتشارك مبصادر مائية.

يهدف هذا الدليل إىل:

-

متكني الطالب من خالل تطبيق النشاطات عىل كيفية التعامل واملحافظة عىل مصادر املياه املشرتكة
تشجيع الطالب عىل التفكري النقدي البناء يف مواجهة التحديات املائية والبيئية االقليمية.
تزويد الطالب باألدوات الالزمة للقيام بأبحاث ميدانية تتعلق باإلدارة املستدامة للموارد املائية.
شح املياه يف املنطقة.
تزويد الطالب باألدوات الالزمة للقيام بنشاطات بيئية ملواجهة ّ
لحل النزاعات البيئية واملائية.
تزويد الطالب باألدوات الالزمة ّ
تعارف الطالب عىل جريانهم يف الدول املجاورة.
تعزيز االحرتام للبيئة وللامء بشكل خاص.

لقد تم تطوير النشاطات املطروحة يف هذا الدليل التعليمي من خالل الخربات املشرتكة ملنسقي املجتمعات املحلية يف منظمة
ايكوبيس – جمعية أصدقاء االرض الرشق األوسط ،وهو نتاج العمل املشرتك والدؤوب للطاقم التعليمي ومنسقي املرشوع
يف كل من األردن وفلسطني وارسائيل.
لقد استغرق امتام هذا الدليل التعليمي عامان من العمل املتواصل ،وقد تم اختيار املصطلحات وتنسيقها ومالمئتها لتتناسب
املس بتسلسل األفكار أو جريان النص.
مع املواضيع البيئية واملائية يف الدول الثالث ،دون ّ
هذا الكتاب مو ّجه للطالب والطالبات من املراحل االعدادية والثانوية ،حيث تأمل الجمعية أن يساعد املعلمني عىل تطبيق
الرسالة التعليمية للقيم البيئية واملائية التي يتضمنها مرشوع «جريان املياه الطيبون» ،ويساهم يف تعزيز قدرات الطالب من
خالل التجارب العلمية والعملية وتوثيق دائرة التعاون بني املجتمعات املتجاورة من أجل مستقبل بيئي ومايئ أفضل للجميع.

مع تحيات ،منسقي مرشوع «جريان املياه الطيبون»
ليزا قعوار ،عامن
نور سامرة ،بيت لحم
اميي ليبامن ،تل ابيب
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دمج المنظور اإلقلیمي في تعليم النشاط االجتماعي – البیئي
جمعیة أصدقاء األرض الشرق األوسط
التحدیات البیئیة االقليمية
لو تخ ّيلنا وضعاً نعيش فيه مبفردنا عىل جزيرة نائية ،فإن ما سيح ّدد عالقتنا مع البيئة من حولنا هو توفّر املصادر الطبیعیة
واحتیاجاتنا الخاصة .تنبع صعوبات إدارة املصادر الطبیعیة بأنها مشرتكة ألعداد متزایدة من السكان واملجتمعات والثقافات،
والجهات السیاسیة املتصارعة يف بعض األحیان .تزداد األمور تعقيدا ً وصعوب ًة عندما یتعلق األمر مبصادر اقليمية ،مثل املیاه.
فاملياه عنرص حيوي للبقاء ،وعىل الرغم من قیمتھا العظیمة ،فإن ھذا املصدر یعاين من اإلھامل والتلوث وعدم توفّره بشكل
كايف .من جهة ،قد تكون املياه االقليمية سبباً للرصاع بني الشعوب ،ولكنها من جهة أخرى قد تشكّل قاعدة للتعاون وتعزيز
الجرية الحسنة بني الدول ،وهنا يكمن التحدي يف إدارة هذه املياه االقليمية.
يشكّل هذا التحدي أساس عمل جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط ،والذي يركّز عىل العالقة املتبادلة بيننا وبني جرياننا
من الجانب االرسائييل والفلسطيني فيام يتعلق باملياه االقليمية املشرتكة – وهي عالقة تحتّم التعاون املتبادل يف إدارتها.
تعمل الجمعية عىل قلب املعادلة من معادلة خارسة لجميع األطراف إىل معادلة مربحة لجميع األطراف وللطبيعة أيضاً،
فيام يتعلق باملحافظة عىل مصادر املياه وتوزيعها بشكل عادل يلبي االحتياجات األساسية لجميع االطراف .تعمل الجمعية
موسعة ،آخذ ًة بعني االعتبار التحديات واملتطلبات التي تحتاجها الدول املتجاورة
عىل النظر اىل موضوع املياه بنظرة اقليمية ّ
الثالث ،والتفكري معاً بحلول تل ّبي احتياجات الجميع .من هنا نرى أن النشاط البيئي يرتبط بقوة بالنشاط االجتامعي ،حيث
يعتمد كالهام عىل التعارف واالحرتام والتفاهم املتبادل ،سواء للطبيعة من حولنا أو ملن يشاركوننا هذه الطبيعة ،وذلك يت ّم
بالحوار املتواصل بني املجتمعات.
توسیع دائرة مشاركة الشباب
یعكس عمل جمعیة أصدقاء األرض الرشق األوسط يف املجتمعات املحلیة العالقة بین البیئة واملجتمع واالقتصاد ،إىل جانب
الحاجة إىل تبني إطار عمل یأخذ بعني االعتبار حساسیة ھذه القضیة وتشابكھا بین ھذه املجتمعات ،حيث يساعد تبني
املنظور اإلقلیمي يف تعزیز النظرة الشمولية لألنظمة اإلیكولوجیة .بالنسبة للشبيبة الذين یم ّرون يف مرحلة حرجة لصیاغة
ھویتھم وتحدید انتامئهم للمجموعات املختلفة ،فإن الخربات التعلیمیة املكتسبة من التعامل مع القضایا البیئیة واالجتامعیة
تتيح لھم توسیع دائرة انتامئهم من محیطھم املبارش إىل الحوض االقلیمي بكل تعقیداته ،إذ یشجع ذلك عىل تعمیق العالقة
والتعرض للواقع البیئي املعقّد ،ويحفّزهم عىل التقيص والبحث والتفكیر الناقد تجاه املواضيع التي قد تبدو بديهية وغري
قابلة للتغيري .أحد العنارص الھامة خالل الرحلة التعلیمیة یتمثل يف تقدیم التحدیات الكربى كفرصة للتحسني والتغيري وفتح
باب الحوار الب ّناء والتّعاون املتبادل مع املجتمعات املجاورة عىل جانبي الحدود والتي تعاين من املشكلة ذاتھا .بالرغم من أن
هذه العملية تتّسم بصعوبتھا نتیجة العقبات الثقافیة والسیاسیة ،إالّ أن املعرفة وزيادة الوعي باإلضافة إىل الخربة الشخصیة
والعملیة ،هي عوامل تع ّزز الحاجة والقدرة عىل املشاركة الفعالة كناشطین.
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كیف ترتجم املنظور العاملي إىل عمل تعلیمي؟
 .1التعلیم باستخدام وسائل متنوعة وبشكل أسايس األسالیب التفاعلیة القامئة عىل التجارب الشخصیة التي تتيح للشبيبة
تكوین االرتباط وتوجيه النقد وتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي ،وغیرھا .بعض هذه األساليب عىل سبيل املثال :النقاشات
املنھجیة ،واملحاكاة ،ولعب األدوار ،والبحث املیداين ،وبناء النامذج ،ورسم خرائط املواقع الخطرة ،الخ.
يساعد الربنامج التدریبي السنوي ملرشوع «جیران املیاه الطیبون” عىل تعليم املواضيع التي ترتبط بواقع الطالب
واھتامماتھم اليومية مثل علم البيئة ،واملیاه ،والسالم .يتطرق الطالب إىل عدد من القضایا البیئیة وانعكاساتها مع الرتكيز
عىل املصادر املائیة ،مثل :مبادئ الطبوغرافیا واملناخ وعلم أشكال األرض وعلم املیاه وغريها ،حيث تشكل هذه املبادئ
أساساً للتساؤالت حول بعض املواضيع الهامة مثل جودة املیاه ،الصحة ،التنمیة ،تحلية املياه ،التطویر الحرضي ،الزراعة،
النفایات ،ومعالجة میاه الرصف الصحي .بعد ذلك يحاول الطالب اإلجابة عىل بعض األسئلة الشائكة مثل :التقسیم العادل
للموارد املائیة ،البنى التحتیة ،تحدید األسعار ،خصخصة املصادر الطبیعیة ،امل ُلك ّیة ،التخزين ،وكذلك تح ّمل املسؤولیة
واتخاذ القرارات .نويص ھنا بش ّدة عىل الخروج من الغرفة الصفية واختيار املواضيع التي تثیر اھتامم الطالب ،وتحفيزهم
عىل التعبیر عن آرائھم وانتقاداتھم بصدق وشفافية ،مع تزويدهم باألدوات الالزمة من أجل تنفيذ كل ذلك بنجاح.
 .2لقاءات الطالب من املجتمعات السكانیة املختلفة والتي تتيح للطالب التعرف عىل أقرانهم من نفس الفئات العمرية،
والذین يقطنون يف املجتمعات املجاورة لھم عىل طريف الحدود ،حيث تكون هذه اللقاءات قامئة عىل قاسم مشرتك عا ّم
بینھم.
یعكس التفاعل الشخيص بین الطالب من الدول املجاورة ،والذین قد تكون ظروفهم املعيشية وتو ّجهاتهم ومنط حياتهم
مختلفة نوعاً ما ،مستوى التعقیدات والجوانب املختلفة التي ت ّم تعليمها خالل األنشطة الطالبية عىل مدار العام .فالحوار
بین الثقافات یحتاج إىل عملیة بناء الثقة ،ولذلك يجب التحضیر جيدا ً للقاءات الطلبة من ثقافات وبلدان أخرى ،حيث
يكون كل طرف قد خضع لعملیة تعلیمیة مامثلة .يتيح العمل املشرتك يف ورشات العمل ومخیامت الطالب والرحالت
املتنوعة-الثقافات ،فرصة للتعلم واإلبداع املشرتك ،وقد يرافق ذلك بعض التساؤوالت ،وتغییر الصورة النمطیة واآلراء
املسبقة عن اآلخر ،والبحث عن املواضيع املشرتكة ،والرتكیز عىل الرتابط الجغرايف والبیئي .عند مواجهة التحدیات الناشئة
عن اللقاءات بین الشعوب املختلفة ،يجب استخالص ال ِعرب وتطویر العملیة التعلیمیة برمتھا وفقاً لذلك.
 .3إعطاء مثل شخيص – يشكّل التعامل والتعاون بین أفراد الطاقم التعليمي يف كل من األردن وفلسطین وارسائيل مثاال
ومنوذجاً للطالب حول اإلدارة املشرتكة للقضایا عىل الرغم من وجود النزاعات .يعتمد التعاون بین أفراد الطاقم عىل
التدریب املستمر وعقد االجتامعات الدوریة.
 .4إیجاد املساحة املناسبة التي تسمح للنشطاء بالعمل -تطبیق األفكار بشكل عميل ،مثل البناء البيئي ،وتنظيم الحمالت
البيئية داخل املجتمع ،إنتاج األفالم ،رسم الخرائط ،تسجیل األغاين ،إرشاد الطالب األصغر عمرا ً ،تنفيذ أنشطة مدرسیة
المنهجية ،استخدام اإلعالم املجتمعي وكتابة املدونات ،وغیرھا.
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المبادئ األساسية لجمعية أصدقاء األرض الشرق األوسط فيما يتعلق بالمياه اإلقليمية
املربّرات :تم بناء فعاليّات هذا الدليل ل ِتعكس مباديء جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط فيام يتعل ّّق مبوضوع املياه.
نطمح يف أن يقوم الطالب الّذين يتعلّمون ضمن هذا الربنامج بتب ّني املبادئ التالية لِفهم وتحليل قضايا املياه اإلقليمية.
املبادئ األربعة:
 . 1املياه هي مورد طبيعي تتدفّق من مكان إىل آخر وال تعرف الحدود السياس ّية
ِ
املشاطئة لنفس املصدر املايئ .يمُ ِكن القيام بهذا التقسيم مثالً عندما
 ال ميكن «تقسيم» املياه وكأنها قطعة حلوى بني الدولنتحدث عن قطعة أرض ولكن ليس عن مصدر للمياه.
 الطرق التقليديّة لتوزيع حصص املوارد املائية ،مثالً :أن يتم تدريجيا ً استبدال مبدأ حق األ ّول ّية (First-in-Time First- / ،)in-Rightمبناهج جديدة تلتزم باستخدام املياه املشرتكة بشكل عادل ،دون التس ّبب بأي رضر للدول املجاورة.

 ميكن إعادة استخدام املياه عدة مرات منذ لحظة هطولها كأمطار وحتى ت ّدفقها وعودتها اىل البحر أو إىل طبقة املياهالجوفيّة أو تَبخُّرها.

الحق يف الحصول عىل املياه والرصف الصحي هام عامالن أساسيان لحقوق اإلنسان
ّ .2
 مياه الرشب النظيفة والرصف الصحي ،هام عامالن أساس ّيان لحقوق اإلنسان. يجب أن تكون قوانني توزيع املياه َمرِنة وقابلة للتغيري لتتالئم مع االحتياجات والظروف املتغ ّرية ،وأن ال تتم صياغتها بناءا ًعىل نِ َسب مئويّة ثابتة آخذ ًة بعني االعتبار الظروف املتغرية.
 . 3يجب ضامن إستمراريّة واستدامة املوارد املائية وحامية األنظمة البيئ ّية
وخاصة للمناطق الصحراوية ،فهي توفّر الكثري للكائنات الح ّية
 إن املياه العذبة (املوائل ال ّرطبة) ت ُعترب نظام بيئي مه ّم،ّ
مقارن ًة بالنظام البيئي ال ّربي.
 يف مناخ صحراوي جاف ومناخ البحر األبيض املتوسط ،تتيح املوائل الرطبة استدامة واستمرارية التن ّوع الحيوي. . 4يجب تسويّة الخالفات حول املياه بالحوار بني األطراف املتداخلة
حل الرصاعات بالحوار وليس بالق ّوة.
 أثبتت التجارب ال ّدول ّية أن الخالفات حول قضايا املياه غالباً ما تؤ ّدي اىل ّحيث نرى أنه خالل ال  50سنة األخرية ت ّم تسجيل  37قضية نزاع عنيف فقط حول قضايا املياه مقابل  150اتفاقيّة تم
توقيعها حول موضوع املياه .ت ُعترب هذه االتفاقيات ذات أهمية كبرية ألنها تجعل العالقات الدوليّة املتعلّقة بقضايا املياه
1
أكرث استقرارا ً.
 ِمن أجل تسويّة الخالف حول املياه ،يجب تحديد احتياجات كل طرف من األطراف ،ودراسة الحلول البديلة التي ميكنهاأن تل ّبي هذه االحتياجات ،مع الحفاظ عىل التوازن بينها وبني النظام البيئي.

 1موقع األمم املتحدة ،الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان «التعليم البيئي»
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إرث المياه
مقدمة
عرب التاريخ ،اعتُ رِبت األحواض املائية مثل األنهر ،الواحات الصحراوية ،الشواطئ البحرية ،البحريات ،الينابيع ،الجداول املائية
وغريها ،عىل أنها مصدر الغذاء األسايس لإلنسان والحيوان والنبات .وقد نشأت الحضارات القدمية حول األحواض املائية حيث
ِ
قام اإلنسان ببناء أنظمة مائية متق ّدمة رِ
واستخدمت كمصدر للطاقة أو لل ّر ّي،
واعتبت األحواض املائية نقطة التقاء أو مسار،
أو كموقع للغسيل واالستحامم.
إن ذكر املاء كعنرص أسايس يف النصوص القدمية ليس أمرا ً مفاجئاً ،حيث ت ّم ذكر املاء يف الكتب الساموية املقدسة ،وكذلك يف
العديد من األشعار والقصص واألمثال .فعىل سبيل املثال ،جاء ذكر أهمية املاء يف القرآن يف سورة األنبياء يف اآلية :30
بسم الله الرحمن الرحيم «وجعلنا من املاء كل يشء حي» صدق الله العظيم
ويف اإلنجيل يأخذ املاء صفة مباركة عندما قام يوحنا املعمدان بتعميد يسوع املسيح يف نهر األردن :انجيل متى اصحاح 3
آية « :16فلام اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء واذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازالً مثل حاممة وآتياً عليه،
وصوت من الساموات قائالً هذا هو ابني الحبيب الذي به سرُ ِرت».
أما يف التوراة ،فقد جاء ذكر املاء يف سفر التكوين «يف البدء خلق الله السامء واألرض .وكانت االرض قاحلة وفارغة ،وكان
يلف املحيط ،وروح الله تحوم فوق املياه»....
الظالم ّ
هنالك مخاطر عديدة ته ّدد أنظمة املياه القدمية نتيجة لتطور الحياة دون أن ينتبه اإلنسان إىل أهمية املحافظة عىل اإلرث
املايئ الذي ورثناه عن أجدادنا ،مثل طواحني القمح وقنوات املياه والحفر املائية وأنظمة ال ّر ّي واآلبار املنترشة يف مناطق
مختلفة من بالدنا .سنتطرق يف األجزاء القادمة من هذا الدليل اىل بعض املخاطر البيئية وسنقوم بفعاليات مختلفة لفهمها
ومناقشتها.
الحس والعاطفي والثّقايف والتّاريخي بني االنسان واملياه ،وايجاد
يشمل هذا الجزء خمس نشاطات تهدف إىل تعزيز التّواصل يّ
القاسم املشرتك بينهام:
 تأسيس مجموعة طالب باسم «أمناء املياه» تكون ناشطة يف مجال املحافظة عىل املياه داخل مجتمعاتها املحلية عبارات مائية :املياه يف اللغة واألدب والشعر املياه يف الرشائع الساموية أنظمة املياه القدمية :البحث عن تاريخ األنظمة املائية املحلّية ومحاولة اإلجابة عىل األسئلة حول املحافظة عىل اإلرثمقابل النهضة والتطور
 -املياه؟ ليست ما كنتم تعتقدونه! التفكري خارج الصندوق فيام يتعلق بقضايا املياه

 1. 1أمناء المياه
األهداف:

التّع ّرف عىل جمعية أصدقاء األرض الرشق االوسط تأسيس مجموعة «أمناء املياه»-خلق رابط شخيص باملياه

ملخص:

يف هذا النشاط سيقوم الطالب بالتعرف عىل جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط .ومن خالل التجارب واأللعاب سيتع ّرف
الطالب عىل العالقة املتينة بينهم وبني املياه.

املواد واألدوات:
-

قوارير مياه فارغة ( 3-2قوارير)
شعار جمعية أصدقاء األرض الرشق االوسط
خارطة مجتمعات جمعية أصدقاء األرض الرشق االوسط (ملحق )1
عىل كل طالب أن يحرض معه إىل النشاط صورة له مع املياه أو صورة عامة للمياه (ملحق )2

افتتاحية:

زجاجة األسامء :يف الجولة األوىل يقف الطالب بشكل دائري ومي ّررون الزجاجة بينهم ،وعند التمرير يذكرون اسمهم الشّ خيص
(يوسف مي ّرر ويقول «يوسف») .يف الجولة الثانية عند التمرير يذكرون اسم الشخص الذي سيستلم الزجاجة (يوسف يقول
«مازن» ومي ّرر له) .يف الجولة الثالثة يجب التمرير من شخص إىل آخر بنفس الطريقة ولكن مع
توجيه سؤال بسيط مثل« :ما هو تاريخ ميالدك؟»« ،كم عدد أشقائك؟» ،الخ.
عىل ماذا يدل الشعار :يقوم املعلم بعرض شعار جمعية أصدقاء األرض – الرشق األوسط ،ويسأل
ما الذي ميكن معرفته عن هذه الجمعية من خالل الشعار؟ (اإلجابات املمكنة هي« :نشاط بيئي
اقليمي» ،أو «التعاون بني األطراف قد يأيت بالثامر»).
يرشح املعلّم للطالب أنهم سيشكّلون هذه السنة إحدى مجموعات أمناء املياه وسينطلقون معاً يف
مغامرة إقليمية حول موضوع املياه.

نواة الفعالية:

صور مياه :كل طالب يجب أن يُحرض صورة له مع املياه .يجلس الطالب يف حلقة ويقوم املعلم بإدارة القارورة يف الوسط.
عندما تتوقف عن الدوران يجب عىل الشخص الذي تواجهه فوهة القارورة أن يرسد قصة الصورة التي أحرضها والعالقة
الشّ خصية التي تربطه مع املياه .ميكن استبدال القارورة بوضع الصور املختلفة التي لها عالقة باملياه يف مركز الدائرة حيث
يختار كل طالب صورة ويرشح ماذا تعني بالنسبة له (امثلة لهذه الصور يف امللحق).
حقيقة أم كذب؟ يطلب املعلم من ثالثة طالّب الجلوس أمام الصف والتحدث عن تجربة غريبة حصلت لهم مع املاء .يجب
عليهم أن يرسدوا القصة بشكل مقنع ودرامي قدر اإلمكان .إثنان منهم يجب عليهم رسد قصة وهمية وفقط واحد منهم
يرسد قصة حقيقية ،ويف النهاية يجب عىل باقي الطالب متييز القصة الحقيقية من الوهمية.
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ال ّري بدائرة مغلقة :يهدف هذا النشاط إىل زراعة شتلة تروي نفسها بشكل ذايت.

املواد واألدوات:
-

قارورة ماء فارغة مقطوعة بالعرض
بذور بندورة أو أي نبتة أخرى
تراب
رشيط الصق
قلم خطّاط
مياه

تنفيذ التجربة:

 اقطعوا القارورة بشكل عريض من النصف قوموا بثقب غطاء القارورة وإدخال قطعة القامش املؤوا الجزء العلوي حتى النصف بالرتاب املؤوا الجزء السفيل باملاء ضعوا الجزء العلوي داخل الجزء السفيل بحيث يكون الغطاء عامودياً باتجاه االسفل وقطعةالقامش تتدىل منه داخل املاء (قطعة القامش هي مبثابة الجذور التي ستز ّود النبتة باملاء)
 ضعوا بذور البندورة (أو أنواع أخرى من البذور) عىل الرتبة واكسوها بنصف سنتيمرت تقريباً من الرتاب ميكنكم تزيني الزجاجة والكتابة عليها (التاريخ ،نوع النبتة ،اسم الطالب) علِّقوا القارورة عىل حافة الشباك بحيث تكون مع ّرضة للشمسسوف نتابع تطور النبتة خالل العام .وما الذي يجري داخل القارورة!

حلقة نقاش:
-

-

ما هي أهمية املياه يف حياتنا؟
هل نك ّرس الوقت والجهد الالزم للتفكري مبوضوع املياه يف
حياتنا اليومية؟
من منكم يشعر أنّه ال يستطيع العيش بدون املاء؟
من منكم يخاف من املاء؟
هل سبق ورأيتم نهرا ً ملوثاً؟

خارطة مجتمعات جمعية اصدقاء االرض الرشق االوسط:

تعمل جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط ضمن  28مجتمعاً يف كل من األردن وفلسطني وارسائيل ،حيث تتشارك هذه
املجتمعات املتجاورة بعض املصادر املائية مثل نهر األردن ونهر الريموك والبحر امليت وغريها.
تعمل الجمعية ضمن هذه املجتمعات من خالل مرشوع «جريان املياه الطيبون» ،وهو مرشوع يجمع الطالب والطالبات
من هذه املجتمعات ليتعلّموا معاً كيف يصبحون «أمناءا ً للمياه» .يرشح املعلم للطالب أننا نأمل من خالل هذا الربنامج
خلق جيل قيادي من الشباب للتعامل مع املواضيع البيئية واملائية .وسيقومون بجوالت للتعرف عىل األخطار البيئ ّية والقيام
بحمالت لحامية البيئة املحلية ،كام سيتم اختيار جزء من املجموعة لتمثيلنا يف مخيامت شبابية تابعة للجمعية.
مجتمعات مرشوع ״جريان املياه الطيبون״
مفتاح الخريطة

بحرية
طربيا

بيسان
وت
جال
ادي
و

نهر األردن

اّ
عمن

الشونة الجنوبية

جنني الجلمة

وا
واد

رعة
الفا

باقة
الغربيةريه
ض
وادي الزخومر
ل

نابلس

طولكرم
ومر
دي الز

واد

يا

واد ابو نار
باقة الرشقية

ي

وادي ال
زرقاء
دير عال

نهر

جلبوع

طبقة فحل
وادي زقالب
رشحبيل بن حسنة

حيفا
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غور فيفا

تنتهي حلقة النقاش عند التوصل إىل نتيجة مفادها أن املياه هي عنرص أسايس لوجودنا.

مجتمعات «جريان املياه الطيبون» ،جمعية أصدقاء االرض الرشق األوسط

لقد أطلقت جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط مرشوع «جريان املياه الطيبون» عام  2001بهدف زيادة الوعي حول
املشاكل املتعلّقة باملياه واملشرتكة بني ثالث دول هي :األردن ،فلسطني وارسائيل .يعمل هذا املرشوع ضمن  28مجتمعاً
متجاورا ً يتقاسمون مصادر مياه مشرتكة.
تتقاسم املجتمعات التي تسكن منطقة الرشق األوسط ،وخاصة يف كل من األردن وفلسطني وإرسائيل ،مصادر مشرتكة للمياه.
وبالرغم من أهميتها فإن اإلهامل والتلويث لهذه املصادر مستمر .إن مصادر املياه املشرتكة هي أساس الفعاليات التعليمية
والثقافية ،وميكن أن تكون أساس للحوار والتعاون من أجل حل املشاكل املشرتكة عن طريق زيادة الثقة بني املجتمعات
املتجاورة.
ميكن عرض فيلم عن مرشوع «جريان املياه الطيبون» وعرض «اغنية نهر األردن» التي كتبها وغ ّناها أمناء املياه عىل ضفاف
2
نهري االردن والريموك.

 2الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
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 1. 2عبارات مائية
األهداف:

 تحفيز الطالب عىل طرح أفكار إبداعية تتعلق باملياه -كتابة نصوص نرثية وشعارات عن املياه

ملخص:

تضم لغتنا العربية الكثري من األمثال والحكم التي تتعلق باملياه .يف هذه الفعالية سوف يتع ّرف الطالب عىل بعض من هذه
األمثال لِام يف ذلك من إثراء للغة ،باإلضافة إىل التعرف عىل الكتابة الهادفة التي تتعلق باملاء.

املواد واألدوات:

لوح ،أقالم ،ورق

افتتاحية:

فيام ييل مجموعة من األمثال الشعبية .يطلب املعلم من الطالب كتابة معنى كل من هذه األمثال ،ويف أي املواقف
نستخدمها .بعد ذلك يتم اختيار أحد الطالب لتمثيل أحد هذه األمثال بشكل صامت أو التعبري عنها بال ّرسم مثالً ليخ ّمن باقي
الطالب املثل الذي ت ّم اختياره ومتثيله.
املاء يكذِّب الغطّاس
يبيع املي بحارة السقايني
يغرق بشرب ماء
يصطاد يف املاء العكر
باملي
ماحدا بيشرتي السمك ّ
عادت املياه ملجاريها
مي
املي وهي ّ
ُد ّق ّ
فسرّ املاء بعد الجهد باملاء
ينرشب مع املاء العكر
التخاف إالّ من املاء الراكد
املي بالغربال
يا مأ ّمن ال ّرجال مثل املأ ّمن ّ
املاء والخرضة والوجه الحسن

ذ َه َب ماء وجهه
جدول املاء الصايف الشفاف يرى ما يف أعامقه
صب له ماء بارد واحلق له عىل الناعم
ّ
الذي يده يف املاء ليس كالذي يده يف النار
خبز وماء أكل العلامء
املي تسري من تحته دون علمه
مي
الدم ما بيصري ّ
وجوه كالحه ومياه مالحه
وين الك م ّيات بدك ترشبها
انقعها وارشب م ّيتها
مثل الحماّ م املقطوعة م ّيته
استمرار تدفق املاء يفتت الحجر

نواة الفعالية:

 كل طالب يقوم برسم  10قطرات كبرية من املاء عىل ورقة يقوم كل طالب بكتابة أي كلمة تخطر عىل باله داخل كل قطرة عندما يسمع كلمة «ماء» .ميكن أن تكون الكلامت عبارةعن شعور ،لون ،حيوان ،نبات ،فعالية ،ذكرى ،الخ.
 يف مجموعات صغرية ،سوف يبني الطالب «شجرة الكلامت» التي تربط بني ما كتبه الطالب ،والتي يوجد بينها رابطمشرتك بشكل أو بآخر.

عىل سبيل املثال:
ميـاه

تيار
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 بالنهاية يطلب املعلم من الطالب أن يقوموا برسم شجرة واحدة متشابكة كثرية األفرع من املصطلحات والكلامت التيكتبوها.

 أخريا ً ،يطلب املعلم من الطالب العمل بشكل فردي أو زوجي عىل كتابة شعر أو قصة أو رسالة تتعلق باملاء ليقوموابتعليقها عىل لوحة أو مجلة الحائط.

حلقة نقاش:

قصة متسلسلة :يجلس الطالب يف حلقة ويعطي االستاذ للطالب األول ورقة مطويّة عىل شكل مروحة .يقوم الطالب بكتابة
جملة عىل الجزء العلوي من الورقة تحتوي كلمة «املاء» بحيث يكتب الكلمة األخرية عىل السطر الثاين .الطالب الذي يليه
يكتب جملة تبدأ بتلك الكلمة وتحتوي كلمة ”املاء» أيضاً .ولكن دون أن يرى الجملة السابقة .يف النهاية ستنتج لدينا قصة
مضحكة ،بدون أي عالقة بالرضورة بني جملها املختلفة ،وتكون كلمة «املاء» فيه هي الكلمة الرئيسية.

 1. 3المياه في الشرائع السماوية
األهداف:
 أن يستخرج الطالب ما ورد من آيات وتعاليم حول املياه يف الكتب الساموية أن يفسرّ الطالب ما تم استخراجه حول املياه أن يبينّ استخدامات املياه يف الطقوس الدينية -أن يحفظ الطالب بعض اآليات والتعاليم التي تش ّجع عىل الحفاظ عىل املاء

افتتاحية:

يعد املاء يف العديد من الديانات مادة طاهرة ،ويتم االغتسال باملاء للتطهر ،وللتخلّص من الذنوب .ففي اإلسالم ،يحظى املاء
مبكانة كبرية ،إذ ورد يف القرآن أن املاء أساس الحياة حيث ذكر تحت إسم (املاء) يف  17آية كام ذكر بإسم (ماء) يف  34آية،
حيث قال الله تعاىل« :وجعلنا من املاء كل يشء حي» ،كام أن املاء يستعمل للتطهر والوضوء يف كل صالة ولغسل األموات
قبل الدفن وان املياه عامد الحياة .كذلك يف الديانة اليهودية ،يستعمل املاء للتطهر واالغتسال .ويف الديانة املسيحية ،يستعمل
املاء للتطهر وللتعميد.
أما فيام يتعلق برتشيد استهالك املياه فقد حثّ الدين االسالمي عىل عدم االرساف يف استهالك املياه والحديث يقول :روى
ٍ
بسعد وهو
بي صلىّ اللّه عليه وسلّم م ّر
اإلمام أحمد وابن ماجة عن عبداللّه بن عمرو بن العاص ريض الله عنهام «أ ّن ال ّن ّ
يتوضّ أ فقال :ما هذا السرّ ف يا سعد؟ قال :أيف الوضوء رسف؟ قال :نعم ،وإن كنت عىل نه ٍر جارٍ»
ومن القصص املعروفة يف الدين االسالمي قصة نبع زمزم.

نواة الفعالية:

يكلف املعلم الطالب بالرجوع إىل الكتب الساموية الستخراج ما ورد فيه من ذكر للمياه.

حلقة نقاش:

مناقشة ما ذكر يف الكتب الساموية حول املياه.
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 1. 4أنظمة المياه القديمة
األهداف:

 بحث تاريخي يتعلق بأنظمة املياه القدمية لدىاملجتمعات
السن يف املجتمع عىل تاريخ
 التعرف من خالل كبار ّأنظمة املياه القدمية
 محاولة ايجاد التوازن بني املحافظة عىل اإلرث املايئمقابل النهضة والتطور

امللخص:

خالل هذا النشاط يتم تقسيم الطالب إىل مجموعات صغرية ،حيث تقوم كل مجموعة بإعداد بحث يتعلق بأنظمة املياه
القدمية مثل الجداول ،الينابيع ،طواحني املياه ،القنوات املائية ،املصاطب ،وغريها .يرتت ّب عىل الطالب إجراء املقابالت مع كبار
السن من مختلف األجيال إلعداد خ ّط زمني لتط ّور أنظمة املياه عىل م ّر العصور .عند االنتهاء من جمع املعلومات سيقوم
ّ
الطالب بطرح توقعاتهم املستقبلية بالنسبة ألنظمة املياه مع تحليل انعكاسات ذلك عىل املجتمع والنظام البيئي.

املواد واألدوات:

(قصيب)
 قصب مكانس ّ خارطة البلدة -كامريا

افتتاحية:

يحرض املعلم إىل الصف قصب مكانس ويعرضه عىل الطالب ،ويروي لهم الحكاية التالية:
هذا القصب الذي ينمو بالقرب من الجداول أو املستنقعات يتكون من فقرات ومفاصل ،وقد استُ ِ
خدم يف العهد القديم كأداة
قياس إلدارة تقسيم مياه ال ّري ،حيث استُع ِملت عالمات الفقرات واملفاصل عىل القصبة لقياس كمية املياه املتدفقة للمزارعني،
وبالتايل يتم التّحكم بفتح وإغالق البوابات املائية ،متاماً مثل ع ّدادات املياه يف أيامنا هذه.
يقوم املعلم بإحضار خارطة البلدة ويطلب من الطالب اختيار أحد األنظمة املائية التالية كموضوع للبحث الجامعي :وادي،
جدول ،بحرية طبيعية ،قناة مائية ،ينبوع ،برئ ،مصطبة وغريها.
مالحظة :من املفضل زيارة أحد األنظمة املائية قبل بدء البحث ،إذ ميكن لهذه الزيارة أن تعطي الطالب صورة شاملة عن
وضع أنظمة املياه املحلية.

نواة الفعالية:

 يوزع الطالب إىل مجموعات صغرية ،وت ُعطى لكل طالب مهمة خاصة داخل مجموعته ،حيث يكون كل طالب مسؤوالًعن مجال علمي متعلق ببحث أنظمة املياه (عىل سبيل املثال اختصايص يف علم النبات ،الحيوان ،املياه ،االنسان ،األرض
أو حتى مؤرخ ،اقتصادي ،أو مهندساً يعمل يف مجال التصميم) .إن اختيار املجال العلمي املناسب ميكنه أن يع ّزز بناء
النمط التاريخي ألنظمة املياه وتشجيع املشاركني عىل تطوير القدرة عىل البحث.

 يجب عىل الطالب تحديد املصادر املطلوبة لبحثهم .مثالً: السكان املحليون ،وخاصة كبار السن الذين يعرفون طبيعة املنطقة واإلرث املايئ لهامختصون من أصحاب املهن يف املجتمع من مختلف املجاالت العلمية
ّ
 مصادر من االنرتنت ،املكتبة ،أرشيف البلدية ،الصحف القدمية وغريها مبا أن كل طالب سيعمل يف مجال مختلف ،يجب الحرص عىل مشاركة املعلومات مع الطالب اآلخرين داخلاملجموعة ،حيث قد تكون هذه املعلومات مفيد ًة لهم أيضاً ،وخاص ًة عند إجراء املقابالت الشخصية
 يف بداية البحث يجب عىل كل مجموعة تحديد ثالثة أسئلة ليتمركز حولها البحث حسب مجال اختصاصها ،ثم يبدأالطالب بجمع املعلومات وأخذ الصور للتوثيق.
 بعد االنتهاء من جمع املعلومات تجتمع املجموعة لتقوم بتحليل وتلخيص املعلومات .يجب أن تشمل نتيجة البحثوصفاً واضحاً ألنظمة املياه املختارة :ماذا كان الغرض من استخدامها وما هي التغيريات التي طرأت عليها مع مرور
الوقت؟ ما هو انعكاس هذه التغيريات عىل املجتمع والنظام البيئي والطبيعي؟ كام يجب أن يتطرق البحث إىل الوضع
الحايل لألنظمة املائية وما هي توقعات الطالب ملا سيحصل لها مستقبالً.
 الخ ّط ال ّزمني :تقوم املجموعة بإعداد خط زمني يوثقاملعلومات التي حصل عليها الطالب برتتيب زمني متسلسل،
ويوضح التغيريات التي طرأت عىل نظام املياه مع الوقت.
تقوم املجموعة بربط حبل بني طريف الصف وإعداد بطاقات
مع رسومات تعرض الفرتات الزمنية املختلفة التي مرت بها
األحواض املائية ،حيث يقوم الطالب بتعليقها وفقاً للتدرج
الزمني بواسطة املشابك.

2000

1990

1940

1900

 -ميكن توثيق نتائج البحث من خالل إعداد فيلم أو عرض رشائح لرسد قصة النظام املايئ الذي وقع عليه االختيار.

حلقة نقاش:
الحفاظ عىل اإلرث مقابل النهضة والتطور
-

-

يقوم املعلم بإجراء نقاش مع الطالب حول مستقبل األنظمة املائية ،ورؤيتهم لألمور بعد  10أو  20أو  50سنة؟ ما هي
االيجابيات والسلبيات يف املحافظة عىل املكان وما هي االيجابيات والسلبيات لتطوير املكان؟
يتحدث املعلم أمام الطالب عن وضع أنظمة املياه يف املجتمعات املجاورة .كيف يؤثر ذلك عىل حياة املجتمع هناك ،وما
هو القاسم املشرتك بني هذه املجتمعات؟
ميكن تحديد لقاء مع أحد املسؤولني املحليني (مثالً :مهندس أو مخطّط يف البلدية) واالستامع إليه عن املخططات
املستقبلية للمنطقة واالعتبارات التي تؤخذ بالحسبان عند التخطيط.
يف النهاية ميكن القيام بالتصويت «مع أو ضد برنامج التطوير يف البلدة» أو ميكن عرض الربامج البديلة التي أع ّدها الطالب
من خالل تنظيم معرض.
ميكن أيضاً توسيع نطاق العمل إىل ح ّد أبعد بإجراء حملة محلية لدعم الربامج البديلة.
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 1. 5المياه؟ ليست ما كنتم تعتقدونه!
األهداف:

عصف ذهني بشتى املجاالت املتعلّقة باملياه والتّحضري لألجزاء القادمة من الدليل.

ملخص:

يركّز التعليم عن موضوع املياه يف املدارس عىل منظورات أساسية فقط ،مثل دورة املياه يف الطبيعة وكمية التساقط املايئ
والرتشيد يف استهالك املياه .ولكن هذا النشاط سيساعد الطالب عىل «تطوير طريقة تفكريهم» والنظر إىل موضوع املياه من
نواحي مختلفة.

املواد واألدوات:

لوح ،اوراق ,أقالم للكتابة

افتتاحية:

يقوم املعلم برسم  9نقاط عىل اللوح ويطلب من الطالب إيصال  4خطوط فقط بني هذه النقاط دون
رفع القلم عن الورقة بحيث مت ّر مرة واحدة من كل نقطة (ميكن للخطوط أن تتقاطع) .مينح املعلم بعض
الوقت للطالب إلمتام املهمة.
بعد فرتة زمنية قصرية يوعز املعلم للطالب بالتفكري «خارج الصندوق».

.. .. ..
...

الحل للمعلم :الفكرة هي الخروج عن الخطوط وعدم إنهاء الخط يف نقطة وإمنا سحب الخط بهدف إنشاء زاوية مريحة
ّ
لالستمرار.

نواة الفعالية:
ما عالقة هذا النشاط باملياه؟ كام هو الحال يف أمور أخرى من حولنا ،فإن
إدارة املصادر املائية هي مسألة معقّدة جدا ً ،حيث أن وراء كل كأس ماء توجد
قصة طويلة ذات ارتباطات متشعبة ،وعليه فإنه من املستحسن التفكري خارج
الصندوق ،والخروج عن الخطوط املتّبعة ومحاولة الوصول إىل حلول إبداعية يف
مجال إدارة املياه.
يقوم املعلم بعرض أمثلة يف شتّى املجاالت املتعلقة باملياه عىل اللوح وذلك من
خالل سحب خطوط جديدة داخل الشكل لخلق مجاالت جديدة ذات عالقة
باملياه .يقوم املعلم بعصف ذهني مع الطالب إليجاد عناوين اخرى ترتبط باملياه
وكتابتها داخل األشكال الجديدة مثل ،الثقافة ،املياه الجوفية ،الزراعة وغريها.

حلقة نقاش:

سنبدأ خالل هذه السنة بالتفكري «خارج الصندوق» يف كل ما يتعلق باملياه وسنتعلم الكثري من املواضيع التي قام املعلم
والطالب بطرحها خالل هذا الفصل.

إرث املياه |

ملحقات الجزء األول

إرث المياه
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ملحق  :1خارطة مرشوع «جريان املياه الطيبون»
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املياه االقليمية |

المياه االقليمية
مقدمة
«خالل سفري حول العامل ،الحظت أن الناس تعتقد بأن منطقة الرشق األوسط هي املنطقة الوحيدة يف العامل املع ّرضة لحدوث
نزاع حول املاء ،إالّ أنهم مخطئون متاماً! هذه املشكلة موجودة يف جميع أنحاء العامل» ،كويف َعنان (األمني العام لألمم املتحدة
)2006 – 1997
الحوض املايئ هو وحدة جغرافية محددة من خالل خط مايئ فاصل .تتجمع املياه حول الحوض من قنوات ثانوية (روافد)
تصب يف البحر أو يف الحوض املايئ .هنالك نوع آخر من األحواض املائية هو طبقة املياه
لتصب يف أحد األنهر املركزية التي ّ
الجوفية (أكويفري) /وهو عبارة عن مجمع للمياه الجوفية التي تتجمع بني طبقات الصخور .ميكن أن تتصل طبقة املياه
ليصب يف إحدى القنوات أو يف األحواض املائية.
الجوفية هذه بالحوض العلوي والذي عاد ًة يتجمع عىل شكل نبع
ّ
تتشارك كل من األردن وفلسطني وارسائيل يف منطقة جغرافية محدودة تتكون من أحواض مائية مشرتكة ،مبا يف ذلك نهر
األردن ،البحر امليت ،وخزان طبقة املياه الجوفية .تفيد التجربة بأن توزيع املياه وكأنها قطعة حلوى توزَّع بني الدول الرشيكة
لنفس الحوض املايئ هو توزيع غري واقعي وغري قابل للتنفيذ؛ رمبا تطبيق هذا املنطق ممكناً حني التطرق مثالً للحديث عن
أرض وليس عن مياه ،وعليه فإن هذا املنطق من املحاصصة ملوارد املياه يُستبدل تدريجياً مبنطق يركّز عىل االلتزام الذي
يفرضه واقع استخدام املياه املشرتكة ،مع األخذ بعني االعتبار احتياجات األطراف املختلفة واحتياجات النظام البيئي.
يف مناخ منطقتنا الصايف ،يخضع كل حوض من األحواض املائية ألزمات املياه اآلخذة يف التفاقم بسبب الزيادة السكانية والتغيري
يف املناخ العاملي .عدا عن ذلك ،فإن كل من حكومات األردن وفلسطني وارسائيل ،تستغل جميعها ،بنسب متفاوتة من املسؤولية،
السيايس بني األطراف إىل محاصصة خاطئة للموارد
املوارد املائية املختلفة عىل نحو ال ميكن معه االستمرار .لقد أ ّدى ال ّنزاع ّ
الطبيعية ،األمر الذي أدى إىل زيادة التلوث بشكل يصعب متابعته ومراقبته ،وإعاقة اإلدارة املستدامة ملوارد املياه املشرتكة.
تصب فيه األنهر اآلتية من سوريا
نهر األردن هو مثال لحوض مايئ إقليمي مشرتك يف منطقتنا ،وهو نهر مق ّدس لألديان الثالثةّ ،
واألردن وفلسطني وارسائيل ولبنان ،وينتهي يف البحر امليت .نهر االردن هو مثال محزن لإلدارة الغري ناجحة ،حيث أن مياه
النهر مل ّوثة ،وكمية املياه التي تجري فيه اليوم هي تقريباً  5%من كمية املياه التي كانت تجري فيه بالسابق.
ُعتب منطقتنا استثنائية ،فهنالك  145دولة يف العامل (أكرث من  75%من مجمل ال ّدول) تتقاسم أحواضاً مائية تشرتك فيها
ال ت رَ
أكرث من دولة .متتد الخطوط السياسية (الحدود) ،والتي هي من صنع يد االنسان ،لتج ّزئ أحواض املياه ،ولكنها ال متتلك
القدرة عىل تغيري اتجاه تدفق املياه عىل امتداد وعىل سطح وأسفل الحدود السياسية.
يف هذا الجزء سنتط ّرق إىل مصطلحات علميّة مثل «مياه متدفقة»« ،مياه سطحية»« ،مياه جوفية» ،و»حوض مياه» لنكتشف
ال ّرابط الكبري بني الناس وأحواض املياه االقليمية املشرتكة ،وسنعمل عىل ترسيخ مفهوم مهم لدى الطالب بأن املياه العذبة
هي مورد مشرتك شحيح وآخذ بالنقصان.

تشمل النشاطات يف هذا الجزء عىل ما ييل:

-

تجارب ملعرفة العالقة بني مياه األمطار واملياه املتدفقة السطحية واملياه الجوفية.
تدريب ونقاش ب ّناء حول :هل املياه فعالً مورد متجدد؟
بناء منوذج لحوض مايئ محيل وتوضيح العالقة االقليمية.
لعبة محاكاة األدوار :ملن هذه املياه؟
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 2. 1المياه النادرة
الهدف:

توضيح تقسيم املياه وندرة املياه العذبة عىل الكرة األرضية.

ملخص:

لو استطعنا (نظرياً) إدخال كمية املياه املوجودة يف العامل داخل وعاء بسعة  200لرت ،لكانت كمية املياه الصالحة لالستخدام
(مثل األنهر والبحريات واملياه الجوفية) ال تزيد عن ملعقة صغرية واحدة! يُ َحبّذ القيام بقراءة تحضريية 3من كتاب «املياه» ،صفحة 6 – 1
إن الجزء األكرب من املياه املوجودة عىل الكرة االرضية هي إ ّما مالحة أو متج ّمدة ،حيث تشكّل املياه العذبة أقل من  % 3من
مجمل كمية املياه ،كام أن ما يزيد عن  % 77من هذه املياه هي مياه متج ّمدة وال ميكن استخدامها حالياً.

املواد واألدوات:

 100حبة فاصوليا (أو بازيال أو قصاصات ورق)

افتتاحية:

يرشح املعلم للطالب أن حبات الفاصولياء ترمز إىل مجمل
كمية املياه املوجودة يف الكرة األرضية.

نواة الفعالية:

أي رشح حول هذه الفعالية ،فقط ِ
أعط كل مجموعة من الطالب  100قصاصة أو حبة فاصوليا ،وارشح لهم
ال تعط التالميذ ّ
بأن كل حبة (قصاصة) تشكل نسبة  % 1من اجاميل كميات املياه املتوفرة يف الكرة األرضية.
اطلب منهم وصف أنواع املياه املعروفة لديهم .ط ِّور الفكرة بحيث ميكن تصنيف املياه املتوفرة يف ثالث فئات هي :املياه
العذبة ،املياه املتجمدة ،واملياه املالحة.
اطلب منهم توزيع الحبوب (القصاصات) عىل مجموعات متثل بحسب اعتقادهم نسبة الفئات الثالث .دع كل مجموعة
ترشح األسباب وراء هذا اإلستنتاج.
ارشح لهم اإلجابة الصحيحة ،وبأن التوزيع الصحيح للمياه يتكون من  97حبة للمياه املالحة ،ح ّبتني للمياه املتجمدة ،وحبة
واحدة للمياه العذبة .أرش إىل أن نسبة املياه العذبة متثل فعلياً أقل من .% 1

حلقة نقاش:

هل أدهشتكم كمية املياه العذبة القليلة؟
ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ ذلك يعني أنه يجب علينا الحفاظ عىل املياه بش ّدة.
هل أنواع املياه الثالثة منفصلة عن بعضها البعض؟ كال ،اذ يتبخر املاء املالح ثم يتساقط كام ٍء عذب .كذلك ميكن للمياه املتجمدة
أن تذوب ،أو أن تتحول األمطار املتساقطة عىل املنطقتني القطبيتني ،أو عىل األنهر الجليدية إىل مياه متج ّمدة.
ما الذي ميكننا أن نفعله ،حسب اعتقادك ،لحامية املياه العذبة الثمينة؟ ميكننا مثالً التّقليل من استخدامها وحاميتها من التلوث.
معلومـة
مفيــدة

هل تعلم أن خالل فرتة  100عام متيض قطرة املاء  98عاماً يف املحيط 20 ،شهرا ً يف حالة متجمدة ،أسبوعني يف
األنهر والبحريات ،وأقل من أسبوع فقط يف الجو.

 3الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
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السطحي
 2. 2الجريان ّ
الهدف:

السنويّة التي ميكن ،فرضيّاً،
السطحيّة .سيقوم الطالب بحساب كمية األمطار ّ
تجسيد العالقة بني كمية األمطار واملياه املتدفّقة ّ
تجميعها داخل أسوار املدرسة ،وفهم أين «تختفي» هذه املياه.

ملخص:

رسب داخل األرض أو مل تتبخّر ،إمنا تتدفّق عىل
املياه املتدفقة ّ
السطحية هي عبارة عن نسبة قليلة من مياه األمطار التي مل تت ّ
رسبة لداخل األرض أقل ،وذلك يعود إىل أن األرض مغطاة
سطح األرض أو يف األنهر .يف املناطق املبن ّية ،تكون نسبة املياه املت ّ
السطح لتتدفّق يف جدول محيل.
رسب ،لذلك تتج ّمع املياه عىل ّ
بالباطون واالسفلت ،مام مينع مياه األمطار من التّ ّ
يف النشاط التايل سيقوم الطالب بقياس مساحة مدرستهم وطبيعة تغطية األرض ،ثم سيقومون بحساب كمية املياه املتدفّقة
الص ّحي أم إىل باطن األرض؟ ميكن
السطحيّة وفهم إىل أين تتدفّق املياه بعد هطول املطر :إىل الوديان أم إىل أنابيب الصرّ ف ّ
ّ
4
القيام بالقراءة التحضريية من خالل كتاب «املياه»

املواد واألدوات:

-

مرت للقياس
دفرت هنديس
أدوات كتابة
آلة حاسبة ومساعدة من معلّم الحساب

نواة الفعالية:
-

-

قوموا بقياس مساحة املدرسة.
يفصل مساحة املباين ،ومساحة الساحة املغطّاة باألسفلت
قوموا بتجهيز مخطط ّ
ومساحة الساحة غري املغطّاة باألسفلت.
قوموا بفحص معدل كمية هطول األمطار السنوية (ملم) من خالل قامئة دائرة األرصاد
الجوية.
قوموا بطرح نسبة  % 20من كمية الهطول السنوية بسبب التّبخّر.
قوموا بحساب عدد الربك الزراعية التي ميكن ملؤها فيام لو استطعنا تخزين مياه االمطار التي تهطل عىل أرض املدرسة؟

مثال :تبلغ مساحة مدرسة «األمل» يف إحدى مناطق األغوار األردنية  3دومنات .معدل الهطول السنوي يف تلك املنطقة هو
 300ملم .كمية الهطول السنوية عىل ارض املدرسة بعد التبخر هي  240ملم والتي هي  24سنتيميرت.
الحساب هو عىل النحو التايل:
  3دومنات =  3000مرت مربع =  30,000,000سنتيمرت مربع  30,000,000سنتيمرت مربع *  24سم =  720,000,000سنتيمرت مكعب =  720مرت مكعبلنفرض أن سعة بركة املياه الزراعية هو  240مرت مكعب.
يف هذه الحالة فان كمية الهطول التي تهطل عىل أرض املدرسة سوف متأل  3برك زراعية مبياه األمطار إذا استطعنا تجميعها.
كام أن  720مرت مكعب ( 720,000لرت) تكفي لالستهالك السنوي ألربع عائالت تتكون من  5أفراد  /العائلة ،ملدة عام كامل
(معدل استهالك الفرد يف األردن منخفض نسبياً ويرتاوح عند  96لرت/اليوم)
4
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حلقة نقاش:
-

-

ما الذي يحدث ملياه األمطار عىل أرض الواقع؟
رسب جزء من مياه األمطار إىل باطن األرض وإىل املياه الجوفيّة ،ولكن يف املساحات املبنية فإن املياه تتدفق يف قنوات
يت ّ
الرصف أو إىل الجدول املحيل.
كيف برأيكم يجب أن نترصف مبياه األمطار؟
للصيف ،استخدامها يف دورة املياه ،توجيه
بعض االقرتاحات املمكنة  :ترصيفها للمياه الجوف ّية ،تجميعها يف خ ّزانات أو آبار ّ
املياه إىل الوادي ،الخ.
ما هي التأثريات البيئية عىل مختلف الطرق والوسائل التي اقرتحتموها؟
قوموا بإعداد لوحة كبرية لتلخيص مقرتحاتكم إلستغالل املياه السطحية املتدفقة .ميكن تجهيز عرض وتقدميه إىل املسؤول
عن التّخطيط يف املجلس البلدي أو البلدية التابعة لقريتكم ومتابعة ردودهم عىل مقرتحاتكم.

معلومة هامة

السطحيّة يف املنطقة ،وهي أخفض حوض مايئ للمياه العذبة عاملياً (تقع عىل
تعترب بحرية طربيا من أكرب األحواض املائية ّ
ارتفاع  210مرت تحت مستوى سطح البحر).
تلعب بحرية طربيا دورا ً هاماً يف اتفاقية السالم بني اململكة األردنية الهاشمية وارسائيل ،والتي تم التوقيع عليها يف  26متوز
سنة  .1994يتطرق البند  6يف االتفاقية إىل «تسوية شاملة ودامئة لكافة مشاكل املياه القامئة بني الطرفني» .إحدى األمور
التي ت ّم اإلتفاق عليها هي أن تقوم ارسائيل ،خالل كل فصل شتاء ،بتخزين املياه من نهر الريموك يف بحرية طربيا ،لتعيد هذه
املياه الحقاً خالل أشهر الصيف للملكة األردنية الهاشمية بواسطة أنابيب عن طريق س ّد العدسيّة التّحوييل ،ومنه إىل قناة
امللك عبدالله.
من هنا ميكننا فهم كيف ميكن ملوضوع «املياه» أن يشكّل قاعدة للتعاون بني الدول املتجاورة.
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 2. 3المياه الجوفية
الهدف:

 فهم مصطلح «املياه الجوفية»؟ ماذا يحدث عندما نستنزف املياهالجوفية ونستخرج منها أكرث مام يجب؟
 -هل املياه الجوفية هي مصدر متج ّدد؟

ملخص:

تعترب الطبقات الصخرية املائية مناطق
تخزين تحت سطح االرض .سوف نقوم
بصنع مجسم لطبقة صخرية مائية ،يوضح
رسب وتخزين املياه يف طبقة املياه الجوفية.
ت ّ
6
5
ميكن القيام بالقراءة التحضريية من كتاب «املياه» صفحة  28-21وتنفيذ النشاط التفاعيل عىل موقع وكالة حامية البيئة

افتتاحية:

قوموا برسد قصة قطرة املياه يف الطبيعة للطالب – ميكن االستعانة بلوحة توضيحية كبرية تظهر فيها دورة املياه يف الطبيعة،
ورشح كافة املصطلحات املتعلقة باملياه الجوفية :منطقة تغذية ،طبقة تسمح بترسب املياه إىل باطن األرض ،شقوق ،طبقة
التخزين ،طبقة عازلة ،إتجاه جريان املياه.

 5الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
 6املصدرhttp://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_aquifer.html :
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نواة الفعالية:

ميكن تقسيم الطالب ملجموعات حيث تبني كل مجموعة منوذجها الخاص بنا ًء عىل إحدى الطرق التالية:

طريقة القارورة:
املواد واألدوات:
-

قارورة مياه بالستيكية فارغة
مجموعة من الحىص الدقيقة
رمل ناعم
صلصال
مصاصة للشرّ ب (شاليمون)

سري الفعالية:
-

قوموا بقطع الثلث العلوي من قارورة املياه
السفل ّية يف قعر القارورة ،وهي متثل الطبقة العازلة يف جوف األرض.
وضع الصلصال لتشكيل الطبقة ّ
وضع طبقة من الحىص الدقيقة ،والتي متثّل الشقوق الصخرية التي تتجمع فيها املياه.
وضع طبقة من الرمل الناعم ،والتي متثل سطح األرض ،حيث تترسب املياه من خاللها اىل باطن األرض.
برش املياه فوق الطبقة العليا والحظوا ما الذي سيحدث.
قوموا اآلن ّ
اآلن قوموا بصنع ثقب يف الطبقة العليا من الحىص وضعوا بداخلها قطعة من مصاصة الشرّ ب (شاليمون) ،حيث متثل
نبع ماء .قوموا اآلن بإدخال مصاصة الشرّ ب من األعىل لتمثيل البرئ.
قوموا مبقارنة برئ ماء نستخرج منه املياه مع برئ ماء نحفره لتخزين مياه الجريان السطحي.

طريقة الوعاء:
املواد واألدوات:
-

وعاء شفاف
كمية من الحىص تكفي مللء الوعاء حتى ثلثيه
تراب
قارورة بالستيكية مقصوصة من األعىل ومثقوبة عدة ثقوب من األسفل
مصاصة للشرّ ب (شاليمون)
أغصان للتزيني (اختياري)

سري الفعالية:
-

-

امأل جان َبي الوعاء بالحىص بشكل منحدر بحيث تحصل عىل وا ٍد يف الوسط مع طبقة دقيقة من الحىص أسفل الوادي.
ضع طبقة من الرتاب عىل سطح الحىص
امأل القارورة املثقوبة باملاء لتقليد سقوط املطر عىل املنحدر
رسب املاء عرب الحىص لتصبح مياهاً جوفية ويتجمع املاء يف الوادي ليشكل
اطلب من التالميذ مراقبة كيفية ت ّ
«حوض مايئ»
اطلب من أحد الطالب أن يُدخل مصاصة الرشب (الشاليمون) يف إحدى «الهضاب» بحيث تصل إىل طبقة املياه
الجوفية ،وأن يقوم بـ «شفط  /ضخ املياه» عدة مرات ،إىل أن يبدأ املاء بالتدفق للخارج.
الحظوا كيف أن كمية املياه «الجوفية» بدأت باالنخفاض وأن «حوض املاء» بدأ يجف.
رش كمية ضئيلة من املواد امللونة لالطعمة عىل إحدى هذه «التالل» ،ودع املطر يتساقط مج ّددا ً .راقب كيف
ينتقل التلوث (املواد امللونة) إىل املياه الجوفية والحوض املايئ.
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حلقة نقاش

 هل تعترب املياه مورد متجدد أم مورد ناضب؟رضر.
تعترب املياه الجوفية مورد متجدد ،ولكن اذا كانت وترية االستهالك أكرث من وترية التجدد فإن طبقة املياه الجوفية تت ّ
إن مصدر املياه املتوفرة محدود جدا ً ،بينام االستهالك آخذ بالتزايد .لذلك ،إذا هطلت كمية أقل من األمطار خالل فصل
ستقل حتامً.
الشتاء أو إذا قمنا بسحب املياه دون توقف ،فإن كمية املياه يف املصدر ّ
 ارشح تأثري ضخ املياه الجوفية عىل األنهار والبحريات ،وكيف تتأثر النباتات بفعل انخفاض منسوب املياه الجوفية (يتعذروصول جذورها إىل املياه الجوفية بعد ذلك)
 -ما هي حسنات آبار املياه الجوفية؟ (ال يوجد عملية تبخر ،فاملياه تحفظ كام هي بحالة مثالية /معدنية)

قصص الينابيع املائية

 قم برسد قصة عن نبع أو برئ داخل املجتمع املحيل .دع الطالب يبحثون عن قصص وصور قدمية ومناقشة وضع هذااملصدر املايئ يف املايض :كيف كان مركزا ً للنشاطات وكيف كان استخدام املياه فيه ،ومقارنته مع وضعه اليوم .من املهم
تعريف الطالب من خالل القصص عىل أزمات املياه لدى املجتمعات املتجاورة.
 ملاذا يشكّل موضوع املوارد املائية قلقاً اليوم فيام مل يكن كذلك قبل حوايل  100أو  200سنة؟ اإلجابة عىل هذا السؤالتتمركز حول األسباب التالية :ازدياد الطلب عىل املاء بسبب ارتفاع عدد السكان ،وبالتايل ازدادت املتطلبات الزراعية
والصناعية التي تستهلك املاء أكرث وأكرث ،ارتفاع مستوى الحياة ،باإلضافة إىل االحتباس الحراري العاملي ،جميع هذه األمور
تشكّل تهديد إضايف عىل توفّر املياه.
 -ما معنى هذا بالنسبة لنا؟ ما الذي ينبغي علينا عمله مع هذه املعلومات؟
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طبقة املياه الجوفية الجبلية:
تعترب املياه الجوفية أهم مصدر للمياه العذبة يف العامل ،حيث تشكل  ٪ 97من احتياطي املياه العذبة .يف أنحاء كثرية من دول
حوض البحر األبيض املتوسط أصبحت تلك املياه ملوثة جراء األنشطة البرشية مام جعل بعض طبقات املياه الجوفية مهددة
باالنقراض األمر الذي يقلّل فرصة استخدامها كمورد لألجيال القادمة.
ميكن للحكومات املحلية أن تلعب دورا ً كبريا ً يف املحافظة عىل موارد املياه الجوفية املشرتكة نظرا ً لل ّدور الكبري الذي تلعبه
السلطات يف اإلرشاف عىل البنية التحتية والصناعات الصلبة ومعالجة مياه الرصف الصحي والنفايات الخطرة األخرى.
هذه ّ
يف نوفمرب /ترشين الثاين  2011تم إطالق مرشوع جديد يهدف إىل حامية املياه الجوفية يف دول حوض البحر األبيض املتوسط،
حيث تتعاون من خالل هذا املرشوع جمعية أصقاء االرض – الرشق االوسط مع محافظة مالغا يف إسبانيا عىل تعزيز موارد
املياه الجوفية املستدامة يف دول حوض البحر االبيض املتوسط .يهدف املرشوع اىل بناء شبكة تعاونية واسعة بني موظفي
البلديات املشاركة يف املرشوع لتمكينهم من تبادل الخربات يف مجال حامية وإدارة مصادر املياه الجوفية الطبيعية ،كام يهدف
إىل إنشاء التزام بني البلديات املشاركة يف املرشوع لتحسني األداء البيئي داخل مناطق سلطاتهم وذلك باستخدام املبادئ
التوجيهية ألفضل املامرسات التي تسعى إىل تحسني املهارات التقنية واإلدارية يف البلديات املشاركة ويدعم حمالت توعوية
مشرتكة لبحث التحديات بني الدول املشاركة فيام يتعلق بتلوث املياه الجوفية.
تعيش العديد من هذه املجتمعات املحلية فوق هذه املياه الجوفية املع ّرضة للخطر حيث طبقات املياه الجوفية املكربنه
تتكون من الدولوميت والحجر الجريي اللذان يخلقان تدفق ملسارات تفضيلية يف الصخر نتيجة لعمليات التكسري والكارستية
( ،)karstأي إذابة الصخور بواسطة املاء.
خزان املياه الجوفية الجبلية هو خزان مشرتك يقع تحت فلسطني وارسائيل ويعترب مصدر املياه الوحيد للفلسطينيني ،لكن منذ
عام  1995وبحسب اتفاقية اوسلو تحصل ارسائيل عىل  % 80من مياه الخران مام يرتك الفلسطينيني بحصة مائية غري عادلة.
لقد كان سحب املياه من الخزان لسنوات عدة أعىل من مستوى تغذية املياه الطبيعية مام أدى إىل انخفاض منسوب املياه
وانخفاض مستوى التدفق الطبيعي لجداول املياه الرئيسية ويف بعض األحيان زيادة نسبة ملوحة املياه.
تفتقر املجتمعات املحلية يف وادي األردن ،وبعض املجتمعات يف الدول املجاورة إىل املرافق الالزمة ملعالجة مياه الرصف
الصحي ومخاطر التلوث الناجمة عن الحفر االمتصاصية ومك ّبات النفايات الغري منظّمة ومحطات البنزين .جدير بالذكر
أن مقاطعة مالغا يف اسبانيا تعاين هي أيضاً من التلوث الناجم عن املخلفات الزراعية مثل مياه مخلفات معارص الزيتون
واملبيدات واألسمدة ،والري باملياه املعالجة واستعامل املخلفات الحيوانية ،األمر الذي يؤدي إىل تل ّوث مصادر املياه الجوفية.
التحدي الرئييس الذي يواجهه املرشوع يكمن يف قلّة الوعي والقدرة عىل التعامل مع مصادر تلوث املياه الجوفية ،لذلك فقد
قام رشكاء هذا املرشوع بوضع برنامج تدريبي مشرتك ملوظفي البلديات يف الدول املشاركة.
تعمل جمعية اصدقاء األرض – الرشق االوسط يف األردن مع مثاين مجتمعات محلية يف وادي االردن ،والتي تواجه مخاطر
التلوث الناجمة عن عدم وجود شبكات رصف صحي حيث امللوثات الناتجة عن استخدام الحفر االمتصاصية تترسب إىل املياه
الجوفية وتلوث املواقع املهمة عىل ضفاف نهر األردن والبحر امليت.
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خارطة األحواض املائية الجوفية يف املنطقة

مواد خلفية اضافية:

ليست األردن الدولة الوحيدة التي تعاين من مشكلة األحواض الجوفية ،حيث تعاين منطقة العوجا يف فلسطني من مشكلة
7
شبيهة أيضاً« :العوجا عطشانة واملاء تحت أقدامها» – مقالة يف جريدة الحياة الجديدة

 7الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
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 2. 4حوض مائي إقليمي مشترك
االهداف:

 تعريف خصائص األحواض املائية الربط بني املوقع الجغرايف للمنطقة واألحواض املائية املجاورة -أثر وجود حوض مايئ إقليمي مشرتك

ملخص:

يضم مرشوع جريان املياه الطيبون اليوم 28 ،مجتمعاً أردنياً وفلسطينياً وارسائيلياً ،تشارك جميعها يف فعاليات ونشاطات
جميعة أصدقاء األرض الرشق األوسط .تتشارك هذه املجتمعات أحواضاً مائية اقليمية مثل نهر األردن ،البحر امليت ،نهر
الريموك ،وغريها.
يف هذه الفعالية سيبحث الطالب ،من خالل العمل يف مجموعات ،الطبيعة الجغرافية لألحواض املائية التي تحيط بهم،
وسيقومون ببناء منوذج من مواد يُعاد استخدامها ،ومناقشة انعكاسات األحواض املائية املشرتكة.
لقراءة املزيد عن االحواض املائية املشرتكة ميكن مطالعة كتاب املياه ،صفحة  .29وميكن مشاهدة فيلم رسومات متحركة
8
عىل موقع .fcwa

املواد واألدوات:

 خارطة األحواض املائية ألوان مائية وفرايش دهان ،ورق كرتون مق ّوى -مواد لتشكيل النموذج :قطن ،صلصال (معجونة) ،ورق تواليت ،قوارير مياه فارغة ،صحف قدمية أو مجالت

افتتاحية:

الحذر ،فيضان! لعبة لتجسيد التقاط مياه األمطار املتساقطة .يفضّ ل تنفيذ اللعبة عىل منطقة منحدرة.

يلعب غالبية الطالب دور مياه األمطار ،وباقي الطالب
هم «الالقطون» .مثالً اذا كان عدد طالب الصف 20
طالب ،فإن  17منهم يكونون نقاط مياه األمطار
والثالثة الباقون هم امللتقطون .يجب أن تقف «نقاط
املياه» عند أعىل املنحدر والركض نحو األسفل عندما
يعطي املعلم إشارة البدء.
يقوم الطالب املتواجدون يف أعىل املنحدر «بالتساقط»
والركض نحو األسفل وعدم السامح للملتقطني االمساك
بهم ،رشط ان ال يعودوا إىل األعىل ،اما امللتقطني فال يسمح لهم بالتحرك من محيطهم.
من يتم اإلمساك به يتحول اىل القط ،و يحاول اإلمساك باالخرين يف الجوالت األخرى ،اىل ان يتم االمساك بالجميع.
ميكن إضافة بعض «العوائق» أو الحواجز.

 8املصدرhttp://www.fcwa.org/education/watershed/index.html :
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خالل النشاط ،استخدموا املصطلحات التالية:
 حاجز مايئ :هو خط وهمي يفصل بني حوضني مائ ّيني ،وغالباً ما يقع يف أعىل الخارطة الطوبوغرافية للمنطقة ،وتتفرعمنه مجاري املياه إىل جانبي الخط.
 الحوض املايئ :هو األرض التي تصب فيها مياه االمطار ،وتشمل الجداول واألنهار والسطوح األرضية .تفصل األحواضاملائية عن بعضها البعض بالحواجز املائية.
 حوض تجميع املياه :هو املنطقة األكرث انخفاضاً من الناحية الطوبوغرافية ،والتي تتجمع فيها األمطار. منبع (الرافد) :املنبع هو مجرى مايئ يصب يف مجرى آخر يكون تدفّقه عاد ًة أكرب من تدفق املنبع عند نقطة التقاءمحددة .وتتحدد جهة املنبع جغرافياٌ بحسب موقعه بالنسبة للمجرى املايئ الرئييس إذ ميكن ان يكون منبعاً من ضفة
رشقية أو من ضفة غربية .وتتحدد الضفة بواسطة قربها أو بعدها عن جهة التدفق .ميكَن املنبع من جمع املياه يف أحواض
مائية وأحياناً من املسطحات املائية واملياه الجوفية لتتدفق عربه .يتم عاد ًة ترقيم هذه الروافد بأرقام تنازلية حيث يكون
النهر الرئييس رقم  ،1األنهر التي تصب فيه رقم  ،2واألنهر التي تصب فيها رقم  ،3الخ.

نواة الفعالية:

يقوم االستاذ بتقسيم الصف اىل مجموعات ،حيث تحصل كل مجموعة عىل
خارطة طبوغرافية لحوض مايئ محيل و  3الوان (أحمر ،ازرق وأخرض) .يفضّ ل
أن ال تحوي الخارطة تفاصيل كثرية ولكن يفضل أن تشمل ارتفاعات الجبال
والروافد واملناطق الرئيسية.

مهام كل مجموعة:
-

-

تلوين أعىل نقاط يف املنطقة باللون االحمر وتسجيل ارتفاع القمة ،ثم
ال ّربط بني قمم الجبال بخط واحد متواصل ،ليكون هذا هو الحاجز املايئ.
تلوين األودية والروافد باللون االزرق وتسجيل اسامئهم.
اكتب رقم ( )1للرافد الرئييس ،رقم ( )2للرافد الثانوي ورقم ( )3للرافد
األصغر
ما هو حوض تجميع املياه املشرتكة لهذه الوديان؟
قم بتلوين بيتك باللون األخرض ،وكذلك املدن والقرى الرئيسية.
تحديد حدود الحوض املايئ.
هل هنالك أحواض مشرتكة بني أكرث من دولة؟ اكتب اسامءها.
هل الحوض تابع لألردن و /أو إلحدى الدول املجاورة؟
أي من الجداول تنبع من الدول املجاورة نحو الحوض؟
أي املدن تقع يف أعىل الحوض؟ وأيها يف أسفل الحوض؟
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منوذج حوض مايئ ثاليث األبعاد

يقوم الطالب ببناء منوذج ثاليث األبعاد لحوض مايئ باستخدام مواد مختلفة أو رسم الحوض املايئ كام يظهر يف األمثلة التالية:

حلقة نقاش:

ما هي تأثريات الحوض املايئ املشرتك؟
يطلب املعلّم من الطالب تحليل ايجابيات وسلبيات الحوض املايئ اإلقليمي املشرتك ألكرث من دولة ،مثالً:

اإليجابيات:
-

قدرة الجدول عىل تجميع املياه
اهتامم مشرتك إلدارة املصدر املايئ
مشاريع مشرتكة إلدارة املصدر املايئ
فرصة إلقامة عالقة بني الشعوب املجاورة والتي تشرتك بالحوض املايئ وبناء الثقة بينهم

السلبيات:

 تلوث املياه املشرتكة بني الدول التنافس عىل املياه ،وبالتايل فإن الطبيعة تكون هي الضحية -تدمري املصدر املايئ نتيجة االستعامل املفرط وغري املنظم

استنتاج

تتدفق املياه داخل األحواض املائية فوق الحدود السياسية وتحتها .سواء شئنا ام أبينا ،نحن نتشارك مع جرياننا مبصادر مياه
مشرتكة ،ولذلك تقع عىل عاتقنا جميعاً مسؤولية الحفاظ عىل هذا املصدر من أجلنا ومن أجل األجيال القادمة.
ميكن التطرق إىل بند املياه (بند  )6يف اتفاقية السالم بني األردن وارسائيل ،للتحدث عن أهمية التعاون بني الدول يف موضوع املياه.
عرض ملصطلح «وجودية» « -الوجودية» هي وضع ال متس فيه نشاطاتنا اليوم مبقدرة االجيال القادمة عىل تزويد احتياجاتها ورغباتها.
لنناقش معاُ القول التايل« :نحن ال نرث العامل من آبائنا ،نحن نستعريه من أوالدنا»
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خامتة موسيقية:
أدوات مطلوبة:

طبلة (واحدة أو أكرث)

فعالية :1

أطلبوا من الطالب أن يقوموا بكتابة وتلحني أغنية تحيك عن قصة قطرة املاء التي تتدفق يف أحد األحواض املائية املحلية.

فعالية :2

أطلبوا من الطالب رسم كريكاتوري يحيك قصة قطرة املاء.

ميكن عرض نتائج هذه الفعاليات خالل أحد الدروس أو الرحالت أو أحد املخيامت البيئية.
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 2. 5لعبة محاكاة األدوار« :لمن هذه المياه؟»
األهداف:

 تطوير تفكري ناقد حول حق استعامل املياه حسب املوقع الجغرايف وحسب الحقوق التاريخية وبحث موضوع عدالةتوزيع املياه.
 إجراء مفاوضات وبناء إجامع للرأي العام فيام يتعلق مبوضوع املياه. -تحليل املشاكل املائية يف أحواض املياه الجوفية املشرتكة واقرتاح الحلول املناسبة.

ملخص:

عن طريق لعبة محاكاة لسكان الجبل ،النبع والنهر ،يقوم املعلم بطرح أسئلة مختلفة عىل الطالب مثل :ملن املياه؟ كيف
نتعامل مع مصدر شحيح ونتنافس عليه؟ كيف نع ّزز التعاون يف مجال املياه؟

األدوات واملواد:

 3أوراق إرشاد لسكان القرى الثالث (ملحق )1
كيس من السكاكر (أو العلكة)
أوراق بيضاء وأقالم ملونة

افتتاحية:

يقسم املعلم الصف إىل ثالث مجموعات تسكن يف ثالث قرى متجاورة يف منطقة حوض مايئ افرتايض يدعى «مرج السالم»:
ّ
 مجموعة سكان الجبل مجموعة سكان النبع -مجموعة سكان النهر

تحصل كل مجموعة عىل وصف لقريتهم فيام يتعلق مبناخها ،اقتصادها ،البيئة املحيطة بها ،الخ .عىل أعضاء الفرقة اختيار
رسي) اليجاد حلول وخطط تساعدهم عىل تجميع املياه لتكفي احتياجات سكان
اسم لقريتهم ،والتشاور فيام بينهم (بشكل ّ
قريتهم اآلخذ بالنمو .مثالً :بناء سد ،بناء خزان مايئ ،حفر آبار عميقة ،حفظ املاء يف صهريج ضخم ،التوقف عن زراعة املوز،
إعادة استخدام املياه ،الخ.
يوزع املعلم سكاكر (علكة) يف وعاء لتمثل كل قطعة قطرة ماء متساقطة ،حيث تحصل كل مجموعة عىل «مخزون» أويل من
شح املياه.
املياه يف البداية ،وتكون مه ّمتها تجميع عدد أكرب من «قطرات املياه» وتخزينها بحيث ال تقع «القرية» مبشكلة ّ

نواة الفعالية:

يف الجولة األوىل تعرض كل مجموعة االسم الذي اختارته والعلم الخاص بقريتهم .عىل كل قرية أن ت ّربر ملاذا هي األفضل،
ورشح طريقة واحدة فقط لتجميع املياه.
بعد أن تنتهي املجموعات الثالث من عرض القرى التي يقطنون بها ،يقرر املعلّم كمية «سكاكر قطرات املاء» التي نجحت
كل مجموعة يف جمعها حسب الطرق التي اتّبعوها لتوفري وتخزين املاء .يُحبَّذ إعطاء عدد مختلف من «السكاكر» لخلق جو
من املنافسة .يجب توثيق كمية «السكاكر» لكل مجموعة عىل اللوح.
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يف هذة املرحلة ميكن االنتقال للنقاش أو االستمرار يف حلقة اخرى من اللعبة أو حلقتني عىل النحو التايل:
نستهل بداية كل حلقة بـ «نرشة إخبارية عاجلة» (ميكن اختيار أحد الطالب لدور مذيع األخبار) ،حيث تضع هذه األخبار
تحديات جديدة أمام «القرى املتسابقة» وخلق جو من املنافسة بينها ،حيث يجب عىل كل قرية إيجاد طرق جديدة لتخزين
املياه.

بعض األمثلة لعناوين إخبارية ذات صلة هي:
| توقعات بشتاء جاف نسبياً وهطول كميات قليلة من األمطار.
| ارتفاع ملحوظ يف أسعار املياه.
| قيام سكان القرية الجبلية والقرى املجاورة للنبع بترصيف مياه الرصف الصحي نحو النهر.
| قام سكان منطقة النبع بتجربة ناجحة لزراعة الخضار باستخدام النفايات السائلة.
| أجمع سكان منطقة النهر عىل أن املوسم السابق لرتبية االسامك كان ناجحاً جدا ً ،وعليه فقد ق ّرروا توسيع برك تربية
األسامك لزيادة األرباح املتوقعة.
يوضح املعلم أن السكان يف كل املناطق قد دخلوا يف حالة من القلق وبدأوا باستخدام أساليب إضافية لجمع املياه .تقوم كل
مجموعة بنشاط ما للحصول عىل املاء .نبدأ حلقة دائرية يف فحص اسرتاتجيات ووسائل جمع املياه بدءا ً مبجموعة سكان النبع
ثم ننتقل لسكان الجبل وبعدها لسكان النهر( .هذا الرتتيب مهم جدا ً النه لدى سكان النبع إمكانيات أكرب) .عدد السكاكر
التي يعطيها املعلم يعكس كمية املاء التي ميكن الحصول عليها يف الوسائل املقرتحة.
يكتب املعلم عدد النقاط عىل اللوح حسب عدد السكاكر التي تم جمعها لكل مجموعة.
ميكن االستمرار بدورة إضافية للحصول عىل املاء .يتوجب عىل املعلم أن يحفز املشاركني ويزيد الحامس لديهم عن طريق
طرح بعض السيناريوهات ،مثالً :لسكان الجبل الذين يريدون جمع مياه األمطار عن أسطح املنازل :طرأ غالء ملحوظ عىل
أسعار صهاريج املياه ،ما هو تأثري ذلك؟ أو أن يخرب املعلم أعضاء املجموعة املوجودة يف الصدارة أن لهم أصدقاء يف املجموعة
الخارسة وأن الوضع قد يؤثر عىل صداقتهم و»ي ّربد العالقات» :ماذا ستكون ردود فعلهم؟

مثال عىل سري اللعبة:

املعلم :سكان النبع أنتم موجودون بالقرب من املنبع .كيف نجحتم يف زيادة كمية املاء لديكم؟
املجموعة :أقمنا بركة قرب النبع ليك نخزن املاء.
املعلم :نجحتم يف زيادة كمية املاء لديكم بـ  10سكاكر.

املعلم :سكان الجبل ،أنتم موجودون يف املنطقة املغذية باملاء .كيف زدتم كمية املاء لديكم؟
املجموعة :لقد قمنا بحفر آبار عميقة يف املخزون الجويف الجبيل بغية سحب كميات أكرب من ماء البرئ.
املعلم :نجحتم يف زيادة كمية املاء لديكم بـ  10سكاكر.
املعلم :سكان ضفتي النهر ،انتم متواجدون يف منطقة التدفق ،كيف زدتم كمية املاء لديكم؟
املجموعة :قمنا ببناء سد صغري أسفل النهر.
املعلم :نجحتم يف زيادة كمية املياه لديكم بـ  7سكاكر.
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نستمر يف الدورة مع إضفاء أجواء من الحامس .سيحصل سكان النهر دامئأ عىل كمية أقل من املاء ألن اآلخرين يأخذون املاء
يف القسم العلوي من تدفق املاء ،ويصعب عىل سكان الجبل أن يحصلوا عىل مياه إضافية لصعوبة الوصول فيام يحظى سكان
النبع باملاء لحني جفافه.

حلقة نقاش:
-

كيف أثرت عليكم االسرتاتجيات التي اتبعها جريانكم؟
كيف شعرتم عندما أخذ جريانكم كمية مياه أكرث منكم؟
ملن من بني املجموعات السكانية «الحق الفعيل» باملاء؟
هل حسب رأيك تستحق إحدى املجموعات مياه أكرث؟
ما هو املبدأ التوزيعي يف اللعبة؟ توزيع املاء حسب املوقع الجفرايف؟ جمع املياه بالقوة؟
ما هي املشاكل بالنسبة لقواعد اللعبة؟ بالنسبة لسلوك السكان؟
كيف شعرتم عندما أدركتم أن مصدر املياه آخذ بالنقصان؟
من هم الخارسون باللعبة ومن هم الرابحون؟ (ال يوجد رابح!)
ماذا يحدث ملورد محدود عندما يزداد الطلب عليه دون رقابة؟
كيف ترتبط هذه اللعبة بالواقع الذي نعيشه؟

بناء إجامع للرأي العام حول موضوع املياه

ق ّرر رؤساء بلديات القرى الثالث االجتامع ومناقشة إمكانية التعاون حول موضوع املياه .يجب عىل كل قرية أن تكتب
رشوطها ومتطلباتها للمفاوضات:
 قوموا بتقسيم طالب الصف ملجموعات جديدة ،حيث تضم كل مجموعة ممثل عن القرية .يجب عىل كل ممثل أن يقوممبا ييل:
 تعريف املشكلة تحديد احتياجات كل واحد من األطراف دراسة أكرب عدد ممكن من الحلول للمشكلة اختيار حالً يوافق عليه جميع املمثلني نكتب عىل ورقة كبرية الحلول املقرتحة يف الجهة اليرسى أعط كل مجموعة نقاش قصة واقعية عن أحواض مائية محلية (تجدون بعض األمثلة يف نهاية هذا الفصل) .يجب عىلاملجموعة اآلن العودة للنقاش السابق مرة أخرى:
 تعريف املشكلة تحديد احتياجات كل واحد من األطراف دراسة أكرب عدد ممكن من الحلول للمشكلة اختيار حالً يوافق عليه جميع املمثلني -نكتب عىل ورقة كبرية الحلول يف الجهة اليمنى

حلقة نقاش:

-

يجب عىل كل مجموعة عرض الحلول التي توصلت إليها.
مناقشة إمكانية تطبيق الحلول املقرتحة من ِقبل متخذي القرارات.
هل ،بعد أن حصل كل األطراف عىل حصتهم التي يحتاجون إليها من املاء ،تبقّى ما يكفي منه للنظام البيئي؟
عرض رسيع ومخترص للحلول املتّبعة اليوم يف موضوع أحواض املائية (معلومات حول مشاريع إقليمية ضمن فعاليات
جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط تجدونها عىل موقع الجمعية )9

 9الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
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فيام ييل ثالثة أمثلة واقعية من منطقتنا ،تجسد الرضر الذي تتسبب به املنافسة بني «سكان الجبل  /النبع  /النهر» عىل
مصدر املياه ،وأهمية التعاون فيام بينهم يف إدارة األحواض املائية املشرتكة.

البحر امليت ميوت – االستخدام الجائر للمياه

يجسد لنا البحر امليت مثاالً جيدا ً لـ «املأساة الجامعية» ،حيث يؤدي استغالل املياه من ِقبل بعض األفراد أو الجامعات إىل
تدمري مصدر طبيعي للجميع.
لقد كان نهر األردن مصدر املياه الرئييس الذي يقوم بتغذية البحر امليت .إال أنه يف الخمسني سنة األخرية يتم استغالل مياهه
ألهداف أخرى ،حيث أنه اليوم يتم تحويل حوايل  % 95من مياهه قبل وصولها إىل البحر امليت .يتم استغالل نصف هذه
الكمية من ِقبل ارسائيل والنصف الثاين من ِقبل سوريا واألردن ،ونتيجة لذلك فق َد البحر امليت مصدرا ً هاماً من مصادر
التغذية الطبيعية له .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم الصناعات االرسائيلية واألردنية باستخراج املواد املعدنية من البحر امليت
بكميات هائلة ألغراض مختلفة.
نتيجة لذلك ،فإن هذه املعجزة الطبيعية تتواجد اآلن تحت خطر االنقراض ،حيث تقلصت مساحة البحر امليت إىل ثلثيها
وال يزال مستواه ينخفض مبعدل  1.3مرت كل سنة .الحفر االنهدامية التي تظهر نتيجة «انسحاب» املياه هي مبثابة «انتقام
الطبيعة» ،وهي تؤثر سلباً عىل البنية التحتية ومصادر دخل املزارعني والسياحة ،سواء يف الجانب األردين أو االرسائييل ،وهذه
الحفر هي فقط جزء من األرضار.
تقوم جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط بجهود ج ّمة لرفع مستوى الوعي لدى متخذي القرارات والجمهور الواسع حول
أرضار اإلدارة الغري مستدامة لنهر األردن السفيل وللبحر امليت ،وتعمل عىل خطة عمل شاملة إقليمية لتأهيل النهر .إضافة
إىل ذلك ،تقوم الجمعية بإرشاد وإرشاك مجتمعات محلية من إرسائيل واألردن وفلسطني ،والتي تتجاور عىل امتداد ضفتي
نهر األردن ،يف نشاطات محلية تساهم يف إعادة تأهيل نهر األردن ،وتشارك الجمعية كعضو يف حملة تدعو صناعات البحر
امليت إىل تح ّمل النفقات البيئية (األرضار التي س ّببها انخفاض املنسوب) وتطوير طرق تكنولوجية بديلة الستخراج املعادن
للتقليل من أرضار التبخر.

الحمة األردنية – معضلة الحفاظ عىل اإلرث مقابل النهضة والتطور

تقع بلدة الحمة األردنية يف أقىص الشامل من محافظة اربد وتنخفض عن مستوى سطح البحر حوايل  81مرت ،حيث تقع يف
بيئة طبيعية غنية بأشجار الزيتون واألشجار الحرجية .سميت الحمة بهذا االسم نسبة لوجود الينابيع الساخنة والعالجية
فيها والتي تتفاوت درجة حرارة مياهها ما بني  55 – 30درجة مئوية .وقد أقام السكان املحليون منتجعات حول برك املياه
املعدنية حيث كان السياح يرتادونها لالستجامم والعالج ،مام وفّر مصدر رزق للكثري من أبناء املنطقة.
قبل عدة سنوات قامت إحدى الرشكات االستثامرية الكربى برشاء املوقع إلقامة منتجع سياحي كبري وبناء فندق خمس نجوم
هناك ،وقامت هذه الرشكة بهدم جميع املنشآت الخاصة من أجل البدء بإنشاء املنتجع الجديد .إالّ أنه كام يبدو فإن الرشكة
املذكورة عدلت عن املرشوع وكانت النتيجة انعدام السياحة يف هذا املوقع السياحي الهام وفقد العديد من سكان املنطقة
لتصب
وظائفهم ومصدر رزقهم ،وأصبح املوقع خراباً ،ونجم عن ذلك مشاكل أخرى مثل تلوث القنوات املفتوحة التي تجري
ّ
يف نهر الريموك ،املغذي الرئييس لنهر االردن ،نتيجة النفايات الصلبة واملياه الرمادية التي يلقي بها السكان املحليون يف هذه
القنوات.
يف مطلع عام  ،2013قامت جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط بالتعاون مع سلطة وادي األردن وبلدية خالد بن الوليد،
بحل مشكلة القنوات املفتوحة يف منطقة الحمة ،حيث باتت املشكلة تتس ّبب بتلويث نهري الريموك واالردن ،باالضافة اىل
ترسب املياه اسفل البيوت ،مام أدى اىل ضعف أساسات املنازل وتع ّرضها لالنهدام .قام األطراف املذكورون أعاله بتحويل
مجرى املياه من عني الحمة لنهر الريموك مبارشة ،مام أوقف التلوث وأصبحت املياه التي تجري وتصب يف نهر الريموك نظيفة،
كام وقاموا بتنظيف القنوات وإغالقها منعاً ألي تلوث يف املستقبل.
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قصة نبع العوجا – هل تسبب تحفري الجبال يف جفاف النبعة؟
قرية العوجا هي قرية فلسطينية صغرية تقع يف وادي األردن ،عىل بعد  12كم شاميل أريحا .ال يزال البعض يذكر «مزلقة»
نبعة العوجا ،تلك النبعة املفعمة باملياه ،والتي كانت حتى قبل سنوات قليلة تعيل مزارعي القرية.
خالل السنوات القليلة املاضية ،انخفضت كمية املياه املتدفقة من نهر العوجا بصورة حادة جدا ً ،واضطر عدد كبري من
مزارعي القرية إىل تجفيف حقولهم والبحث عن مصدر آخر للدخل ،يف الوقت الذي تستمر املستوطنات املحيطة به يف
الحصول عىل كميات منتظمة من املياه لري حقولهم .فيام ييل بعض التكهنات لجفاف نبعة العوجا:
 التحفريات التي تقوم بها سلطة املياه االرسائيلية (مكوروت) وسلطة املياه الفلسطينية عىل أعىل الجبل يف منطقة رام اللهتتسبب بإنخفاض مستوى املياه الجوفية يف املنطقة .مل تحسم نتائج البحث الذي قامت به جمعية أصدقاء األرض الرشق
األوسط بشكل قاطع ،حيث أظهرت بعض النتائج أن الحفريات أثرت سلبياً عىل وفرة املياه يف النبعة ،وبعض النتائج نفت
ذلك .يجب جمع املزيد من املعلومات لحل هذا املوضوع.
وشح مياه األمطار خالل السنوات األخرية مل تكن كافية إلعادة تغذية النبعة.
 سنوات الجفاف ّ ي ّدعي الفلسطينيون أن عمليات الحفر التي تقوم بها سلطة املياه االرسائيلية (رشكة مكوروت) يف الجهة الرشقية منالنبعة تؤثر بشكل مبارش عىل وفرة املياه فيها .من ناحيتها ،ت ّدعي رشكة «مكوروت» أنه ال عالقة بني األمرين ،حيث أنهم
حل هذه اإلشكالية بعد.
يقومون بحفرياتهم يف برئ جويف أعمق .مل يتم ّ
يظهر لنا من قصة نبعة العوجا أن «سكان النبعة» الذي يعتمدون بشكل كبري عىل مياه األمطار ومياه النبعة ،يقعون يف حرية
وعدم استقرارية ،ويعانون من عدم تزويدهم باملياه بانتظام ،فيام يتمتع الطرف الذي يسيطر عىل املياه الجوفية بتزويد
متواصل للمياه عىل مدار السنة .لهذا السبب يعتمد سكان القرية الفلسطينيون عىل العمل يف املستوطنات للحصول عىل
الدخل ،أو البحث عن عمل آخر يف مدينة أريحا.
تحاول جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط تسوية النزاع بطرق مختلفة :زيادة مستوى الوعي مبحنة أهل القرية لدى
متّخذي القرارات ،القيام بأبحاث هيدرولوجية ملعرفة سبب انخفاض وفرة املياه يف النبعة ،إقامة مركز بيئي يف القرية لتثقيف
والسعي نحو سياسة توزيع عادلة للمياه بني ارسائيل وفلسطني.
السكان حول مواضيع البيئة واملياهّ ،
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ملحقات الجزء الثاني

المياه االقليمية
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ملحق  :1بطاقات لعبة محاكاة األدوار «ملن هذه املياه؟»

هنا يعيش سكان قرية الجبل بسعادة

هنا يعيش سكان
قرية النبع بسعادة

هنا يعيش سكان قرية النهر بسعادة
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سكان قرية الجبل

تختصون بزراعة الكرز
تقع قريتكم عىل قمة أعىل جبل والّذي ّ
يطل عىل وادي ( 1500مرت فوق مستوى سطح البحر) .أنتم ّ
والتفاح .الطقس يف قمة الجبل مريح ودافئ ،وتهطل يف املنطقة حوايل  800ملمرت من األمطار سنوياً يف فصل الشتاء .مبا أن
املنطقة التي تسكنونها جبلية  ،ال يتواجد يف بيئتكم حوض طبيعي للمياه ،حيث تترسب مياه األمطار إىل أعامق األرض أو
تتدفق نحو النهر .لقد قام آباءكم يف املايض بحفر برئ للوصول إىل املياه الجوفية ،ولكن مع زيادة عدد سكان القرية فإنكم
تواجهون اليوم ازديادا ُ يف الطلب عىل املياه.
 قوموا معاُ باختيار اسم للقرية وتصميم علامً لها. قوموا مبناقشة وتدوين السلبيات وااليجابيات حول موقع القرية من حيث توفّر املياه.ايجابيات

سلبيات

 قوموا برسم منوذج أو تخطيط للقرية مع تحديد نقاط املياه يف املنطقة. امله ّمة السرّ ّ يَّه الخاصة بكم :لضامن عدم نقص املاء مرة أخرى ،استمعوا إىل مجموعات أخرى وابحثوا كيفية التعامل معالزيادة يف الطلب عىل املياه بقريتكم.
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سكان قرية النبع

تقع قريتكم حول نبع فياض أسفل منحدر أحد الجبال العالية .مصادر مياه الينابيع هي املياه الجوفية ومياه الجريان
السطحي من الجبال املرتفعه .لقد قمتم بتطوير الحياة الزراعية الغنية والخصبة حول النبع والتي تشمل مجموعة واسعة
من الخرضوات .الجو مريح ولكنه رطب جدا ً وتحتاجون لالستحامم بشكل دائم .يبلغ متوسط هطول األمطار  600ملمرت يف
السنة يف فصل الشتاء .مل ينقصكم أي يشء حتى السنوات األخرية ،ولكن مع الزيادة يف عدد سكان القرية فإنكم تتوقعون
زيادة يف استهالك املياه.

 قوموا معاُ باختيار اسم للقرية وتصميم علامً لها. قوموا مبناقشة وتدوين السلبيات وااليجابيات حول موقع القرية من حيث توفّر املياه.ايجابيات

سلبيات

 قوموا برسم منوذج أو تخطيط للقرية مع تحديد نقاط املياه يف املنطقة. املهمة الرسية الخاصة بكم :لضامن عدم نقص املاء مرة أخرى ،استمعوا إىل مجموعات أخرى وابحثوا كيفية التعامل معالزيادة يف الطلب عىل املياه بقريتكم.
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سكان قرية النهر

تقع قريتكم عىل ضفاف نهر تتدفق فيه املياه العذبة .مصدر املياه هو الينابيع املوجودة يف القرية املجاورة بأعىل النهر .لقد
قمتم بتطوير حياة غنية حول النهر حيث أنكم تعملون بصيد األسامك وبناء القوارب .ميكنكم استخدام مياه النهر للرشب
مصب النهر .الطقس حا ّر ورطب ويبلغ متوسط هطول
والغسيل واالستحامم وتصدير السلع للقرى املجاورة الواقعة عند
ّ
األمطار السنوي حوايل  400مليمرت يف فصل الشتاء .مل ينقصكم أي يشء حتى السنوات األخرية ،ولكن مع الزيادة يف عدد سكان
القرية تتوقعون زيادة يف استهالك املياه.
 قوموا معاُ باختيار اسم للقرية وتصميم علامً لها. قوموا مبناقشة وتدوين السلبيات وااليجابيات حول موقع القرية من حيث توفّر املياه.ايجابيات

سلبيات

 قوموا برسم منوذج أو تخطيط للقرية مع تحديد نقاط املياه يف املنطقة. امله ّمة السرّ ّ يَّه الخاصة بكم :لضامن عدم نقص املاء مرة أخرى ،استمعوا إىل مجموعات أخرى وابحثوا كيفية التعامل معالزيادة يف الطلب عىل املياه بقريتكم..
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البصمة المائية
مقدمة
تجذّر خالل العقد املنرصم مصطلح «البصمة املناخية» ( )Ecological Footprintأو الدمغة املناخية .يتطرق هذا املصطلح
إىل مدى تأثري الفرد أو املجتمع أو الدولة عىل املوارد الطبيعية ،وهو مقياس لتقدير كمية املوارد الطبيعية الالزمة لتلبية
احتياجات مجتمع ذو منط حياة معينّ .
إن «البصمة املائية» أو «الدمغة املائية» ( )Water Footprintهي مقياس لكمية املياه املستهلكة بشكل مبارش أو غري مبارش
من ِقبل مجتمع ذو منط حياة معينّ  .إننا معتادون عىل التفكري فقط باالستهالك املبارش للمياه مثل استخدامه ألغراض الطبخ
وري الحدائق وغريها .إالّ أن البصمة املائية تتط ّرق أيضاً إىل الكمية اإلجاملية للمياه الالزمة لإلنتاج واالستهالك
واالستحامم ّ
والتخلص من كافة املنتجات التي نستخدمها ،مبا يف ذلك املالبس واللحمة والنقليات وغريها.
إن متوسط البصمة املائية يف األردن هي  1678مرت مكعب /للفرد /السنة ،ويف ارسائيل هي  2303مرت مكعب /للفرد /السنة،
10
ويف الواليات املتحدة فهي  2842مرت مكعب /للفرد /السنة.
ال تُعترب املياه موردا ً متحلالً ناضباً (عىل العكس من مصادر الطاقة األحفورية الغنية بالكربون) ،بل هي مورد تتغري طريقة اختزانه
بشكل دوري .إالّ أن وترية استغالل موارد املياه العذبة ،ووترية التلوث الناتج عن النشاطات البرشية ،تؤثران بشكل كبري عىل كمية
املياه العذبة ومدى توفّرها .ليك نفهم معنى «البصمة املائية» يف جميع مراحل الدورات املائية ،دعونا ننظر إليها من ثالثة جوانب:
 البصمة الزرقاء :هي استخدام املياه من املخزونات السطحية أو الجوفية الالزمة إلنتاج مادة ما. البصمة الخرضاء :هي استخدام املياه املوجودة يف الجو ،مثل القمح الذي ينمو باالعتامد عىل مياه األمطار فقط وبدونري ،هو مثال لالستخدام «األخرض» (أي صديق للبيئة).
ّ
 البصمة الرمادية :هي كمية املياه التي تلوثت نتيجة عمليات االنتاج .مثالً إذا قام مصنع ألبان برصف املياه املستخدمةيف الصناعة (إىل نهر متدفق مثالً) ،فإن إجاميل املياه امللوثة هي مثال للمياه الرمادية.

ما هي كمية املياه املوجودة فعلياً يف فنجان القهوة؟

يصف مصطلح املياه االفرتاضية كمية املياه «املخبأة» الالزمة إلنتاج مادة معني ،مبا يف ذلك كمية املياه التي تبخرت أو تلوثت
خالل عملية اإلنتاج .عىل سبيل املثال تشمل عملية إنتاج الورق زرع االشجار ،قطعها ،طحنها ،غسل املادة املطحونة ،إضافة
مواد ملونة والصقة ،ضغط وتجفيف (يتم خاللها اختالط بقايا املياه امللوثة باملواد التي متت اضافتها) ،تشغيل ماكنات
صناعية (مبا يف ذلك تربيد باملياه) ،والنقل .يبني لنا هذا أنه بالرغم من أن الورقة تبدو جسم جاف ورفيع إالّ أ ّن كمية املياه
املطلوبة إلنتاجها هي  10لرت! كذلك األمر بالنسبة لكمية املياه يف فنجان القهوة فهي ال تقترص فقط عىل املياه التي نسكبها
من االبريق ،بل تشمل كمية املياه التي تم استخدامها يف زراعة بن القهوة ،والقطف ،واملعالجة ،والتغليف ،والنقل ،والتسويق
وغريها ،أي حوايل  140لرت من املياه يتم استخدامها إلنتاج لرت واحد من القهوة ،فيام يتم استخدام  30لرت فقط من املاء إلنتاج
نفس الكمية من الشاي.
عىل نفس النحو ميكننا اختبار رصيد املياه االفرتايض من خالل سلوكيات الدولة فيام يتعلق باالسترياد والتصدير .فعىل سبيل
املثال ،الدولة التي تص ّدر لحم البقر ،أو األزهار أو الحمضيات ،هي يف واقع األمر تص ّدر املياه االفرتاضية .هل باعتقادكم قامت
الدولة بهذه الحسابات يف إطار املفهوم البيئي-االقتصادي لها؟

 10املصدرhttp://www.waterfootprint.org :
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من الواضح أن موضوع استخدام املياه وترشيد استهالكها هو مسألة معقّدة جدا ً ،وإذا أردنا تغيري بيئي ملموس فإنه يتو ّجب
علينا إعادة النظر يف عاداتنا االستهالكية ،وفحص كيفية تقليص البصمة املائية عىل املستوى الشخيص واملحليّ دون املساس
مبستوى معيشتنا.
يشمل هذا الجزء خمسة نشاطات تبحث املواضيع التالية:
 ما هي كمية املياه املنزلية التي نستهلكها ،وكيف ميكننا ترشيد استهالك املياه؟ تحديد استخدام املياه التي تدخل يف مراحل االنتاج بالرغم من أننا ال نراها يف املنتج النهايئ (املياه االفرتاضية). ما هي كمية املياه املوجودة يف طعامنا؟ مقارنة البصمة املائية الخاصة بنا مع البصمة املائية يف مجتمعات أخرى .سنلقيالضوء عىل جوانب العوملة واملسؤولية والعدل البيئي.
لشح املياه :ما هي تحلية املياه؟ ما هي االيجابيات والسلبيات والثمن البيئي لذلك؟
 حلول ممكنة ّ سياسة املحافظة عىل املياه وترشيد االستهالك بدالً من انتاج املزيد من املياه واالستخدام الجائر؛ معالجة واستخدام املياهالرمادية.
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 3. 1حاجة أم استهالك؟
االهداف:

 رفع مستوى الوعي فيام يتعلق بكمية املياه التي نستهلكها ونهدرها بشكل يومي. -تفكري إبداعي حول ترشيد استهالك املياه.

ملخص:

من خالل هذا النشاط يقارن الطالب بني املألوف واملطلوب فيام يتعلق برتشيد االستهالك املنزيل للمياه ،حيث سيقوم الطالب
بابتكار طرق إبداعية وبسيطة تهدف إىل ترشيد استهالك املياه ،ومناقشة الحلول املمكنة ملواجهة زيادة التّعداد السكاين
واحتياجاته.

املواد واألدوات:

 بطاقات الستخدام املياه عىل املستوى املنزيل (ملحق )1 اخترب نفسك (ملحق )2 -أداة أو وسيلة لتوفري املياه

افتتاحية:

معدل االستهالك املنزيل للمياه يف االردن هو  96لرت للفرد باليوم ،ويف فلسطني هو  80لرت للفرد باليوم ،بينام يف إرسائيل فإن
معدل استهالك الفرد يقارب  160لرت باليوم.

نواة الفعالية:

 تعرفوا عىل سلوكيات استخدام املياه يف املنازل: يحاول الطالب مطابقة كمية اللرتات املطلوبة لكل نشاط منزيل (ملحق)1 اخترب نفسك :هل انت موفّر أَم مبذّر؟ يقوم الطالب بتعبئة االستبيان حول عادات استهالك املياه يف املنزل (ملحق )2 افتحوا صنبور املياه ملدة  15ثانية وقوموا بقياس كمية املياه املتدفقة داخل قارورةمتوسط االستهالك اليومي للمياه يف املنازل يف األردن:

11

النشاط املنزيل
سحب السيفون
الطبخ ،الرشب ،غسل الصحون
االستحامم
الغسيل
الحديقة املنزلية
متفرقة
املجموع
 11املصدر :دائرة اإلحصاء 2005

الكمية (ليرت /شخص /يوم)

النسبة

33.6
20
24.9
9.6
3.8
3.8
95.7

% 35
% 21
% 26
% 10
%4
%4
% 100
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يحرض املعلم إىل الصف إحدى أدوات توفري املياه ،ويعرض أمام الطالب الجدول التايل ملقارنة كمية املياه التي ميكن توفريها
كل يوم عند استخدام أدوات ترشيد متطورة وبسيطة.
مالحظة :األرقام أدناه هي معدّالت عامل ّية وليست بالرضورة مطابقة لألرقام املحل ّية.
كمية املياه املستهلكة كمية املياه املستهلكة مع
هدف
أدوات ترشيدية
استعامل املياه بدون أدوات ترشيدية
االستحامم
بالدوش

 11-8لرتا
يف الدقيقة

 26لرتا ً يف الدقيقة

 106-136لرتا ً
 53-68لرتا ً
حوض استحامم لحوض االستحامم
لنصف حوض استحامم
املمتلئ
صنبور مفتوح
11.4
(إثناء تنظيف
األسنان ،غسل لرتا ً يف الدقيقة
األواين وغريها)

 8.5لرتات
يف الدقيقة

12

نصائح للتوفري
-

تركيب أداة لتوفري املياه
حامم قصري ( 4دقائق)
إغالق املياه أثناء الصوبنة
تعبئة املياه الباردة داخل دلو إىل أن تصل املياه الساخنة
االستحامم بالدوش بدالً من استخدام حوض االستحامم

-

تركيب أداة لتوفري املياه
إغالق الصنبور أثناء تنظيف األسنان والصوبنة
وغسل األواين وغريها
استخدام صابون بيئي لغسل األواين وذلك إلعادة
استخدام هذه املياه لري الحديقة
ملء وعاء لغسل األواين بعد الصوبنة

الغسالة

208-150
لرتات للدورة
الكاملة

 95-68لرتا
يف الدورة الكاملة

 تشغيل الغسالة فقط عند امتالئها -رشاء غسالة اقتصادية يف استهالك املياه والكهرباء

غسالة أواين

 56.8لرتا ً
يف الغسلة
الواحدة

 22لرتا ً
يف الغسلة الواحدة

 تشغيل املاكنة فقط عند امتالئها -رشاء غسالة أواين اقتصادية يف استهالك املياه والكهرباء

ري العشب

 38-11لرتا ً
يف الدقيقة

 تقليص مساحة العشب املزروعة زرع األعشاب التي ال تحتاج كمية عالية من املياه -بناء حوض بيئي بيتي لتنقية املياه الرمادية وري الحديقة

 3لرتات إلنزال كمية جزئية
 9لرتات عند
من املياه يف املرحاض
إنزال املياه
 6لرتات إلنزال كمية كاملة
يف املرحاض
من املياه يف املرحاض

 تركيب مقبض يتيح إنزال كمية جزئية أو كاملة مناملياه يف املرحاض
 توجيه املياه الرمادية لتعبئة خزان مياه املرحاض -إنتاج سامد عضوي جاف

املرحاض

 12املصدرhttp://fi.edu/guide/schutte/howmuch.html :
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دماغ إبداعي :يطلب املعلم من الطالب التفكري خارج الصندوق ،ومحاولة ابتكار طرق إبداعية لرتشيد استهالك املياه يف
املنزل ،ميكن رسم منوذج ملخطط بيت أو حي يتّبع وسائل معينة لرتشيد استهالك املياه.
مثال :تجميع املياه املستخدمة عند غسل األيدي داخل خزان املرحاض (.)Sink Positive

املياه املستخدمة

املياه النظيفة

حلقة نقاش:

كلام ارتفع عدد السكان ازداد استهالك املياه ،إالّ أن كمية املياه املتاحة واملتوفرة لالستخدام تبقى محدودةً .السؤال الذي
يطرح نفسه هو :هل نحن فعالً نستهلك كمية املاء التي نحتاجها؟
يطرح املعلم السؤال التايل عىل الطالب :ما الذي ميكن تغيريه يف هذه املعادلة؟

=

X

السكان

إجابات محتملة:

-

-

X

االستهالك

=
		

التزويد

تقليص االنجاب
استخدام وسائل تكنولوجية لرتشيد استهالك املياه (مثل «موفر املياه» ،التنقيط)
تغيري منط استهالك املياه املنزلية :نقلّل استهالكنا للمياه ،نقوم بتجميع املياه يف وعاء داخل الحامم حتى وصول املياه
الساخنة ،الخ.
تغيري عادات استهالك املياه يف القطاع الزراعي :تخطيط زراعة نباتات اقتصادية ،وإعادة استخدام املياه.
زيادة مخزون املياه عن طريق ترشيد استهالك املياه :إعادة استخدام املياه الرمادية للري ،تنقية مياه الرصف الصحي
وإعادة استخدامها ،منع الترسب يف األنابيب ،ض ّخ مياه الجريان السطحي إىل طبقة املياه الجوفية ،التحلية إىل ح ٍّد ما.
منع تلوث مصادر املياه.
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«املحافظة عىل البيئة» معناها التغيري يف املفهوم العام واالنتقال من ثقافة وسياسة تسمح وتشجع االستهالك املتزايد (األمر الذي
يؤدي يف النهاية إىل نضوب املوارد الطبيعية) ،إىل ثقافة وسياسة تدعم االستهالك الحكيم والناجع قدر املستطاع .هذا االمر ُمجدي
وف ّعال بشكل خاص تجاه املوارد الطبيعية يف منطقتنا والتي يجب أن تتم إدارتها عىل نحو يضمن االستدامة لألجيال القادمة.
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 3. 2لنجعل الرمادي أزرق ًا
الهدف:

تطبيق تقنية بسيطة لعمل نظام تنقية للمياه الرمادية.

ملخص:

يف هذه املرحلة اصبحنا نعرف ونطبق طرق أساسية بسيطة لرتشيد استهالك املياه .من خالل هذا النشاط سيقوم الطالب ببناء
منوذج لنظام تنقية املياه ،والذي يعمل بواسطة قوارير بالستيكية شفافة وبعض الحىص والرمل .ميكن استخدام أحواض أكرب
بحيث يكون الحىص فيها مرت ّب عىل شكل طبقات ليبقى فيها املاء مدة أطول.

افتتاحية:

املياه الرمادية هي املياه التي استُ ِ
خدمت يف املنزل وهي ليست مياه عادمة (مياه رصف صحي) ،مثل مياه االستحامم وغسل
األواين أو غسيل املالبس .تحتوي هذه املياه عىل بقايا أغذية (مواد عضوية) ،أوساخ ،ومواد تنظيف (مواد مطهرة).
من أجل إعادة استخدام هذه املياه الرمادية يجب ات ّباع عدة طرق مختلفة للتخلّص من هذه املواد وعزلها بنسب تنقية
متفاوتة يتخلّلها تصفية فعل ّية وتفكّك كيميايئ أو بيولوجي .يوجد عدد كبري من أنظمة معالجة املياه الرمادية التي تعمل
بواسطة حىص وحجارة ذات أحجام وأنواع مختلفة ،وكذلك ميكن استخدام أنواع معينة من األعشاب التي تلتصق بجذورها
بعض األحياء العضوية.

الصالحة للرشب ،وال تنطبق عليها املعايري الالزمة
املياه املعاد استخدامها (املياه العكرة) هي مياه غري منقّاة إىل مستوى املياه ّ
لالستخدام املنزيل ،وعليه يمُ نع استخدامها بأي طريقة تالمس بها الجسم .مع ذلك ،فإن استخدام املياه الرمادية ميكنه أن يوفر
ري الحدائق أو غري ذلك ،وبهذا سنوفّر ما
يف استهالك املياه الصالحة للرشب والتي تستعمل مثالً إلنزال املياه يف املرحاض أو ّ
نسبته  % 40تقريباً من استهالك املياه املنزلية!
من خالل التشجيع عىل إعادة استخدام املياه الرمادية ،نقوم بتقليص كمية املياه السطحية والجوفية املستخدمة ،وكذلك
التوفري يف معالجة مياه الرصف الصحي .ومن خالل الصيانة الدورية فإن هذا االستخدام للمياه الرمادية لن يشكّل أي رضر
عىل صحة اإلنسان.
ميكن مشاهدة فيلم قصري عن منشأة منزلية لتنقية املياه الرمادية

13

املواد واألدوات:
-

عبوات بالستيكية
أسالك معدنية
مواد تعبئة :أحجار ،حىص ،رمل ،حجر مسامي ،كمية من الكربون النشط
قطن أو قامش للتصفية

الكربون النشط أو الفحم النشط هو كربون ُمص َّنع بأسلوب خاص ،بحيث يصبح ذو مساحة سطح عالية جدا ً،
و بالتايل يصبح أكرث قدرة كيميائيا .يتميز بقدرتة عىل امتصاص وسحب الغازات والسموم املوجودة حوله،
معلومـة
مفيــدة
ولذلك يستخدم كدواء معالج ألمراض التسمم والغازات واملغص وأي مرض تنترش فية غازات سامة يف الجهاز
الهضمي .كام يستخدم الكربون النشط يف صناعة الكاممات وغريه من أدوات السالمة ،باإلضافة الستخدامه
14
لتنقية املياه امللوثة ومياه الرصف الصحي من أجل إعادة استخدامها.
 13الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
 14املصدر :ويكيبيديا
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تحضري للفعالية:

 أ ِع ّدوا قامئة بجميع الطرق التي يقوم الطالب بتطبيقها من أجل ترشيد استهالك املياهيف منازلهم (بعض األفكار تجدونها بنشاط «حاجة أم استهالك؟» يف هذا الجزء).
 هل تعرفون ما هو املقصود برتشيد االستهالك من خالل إعادة استخدام املياه؟ كيفميكننا إعادة تدوير املياه واستخدامها مرة أخرى؟ كم من املال نستطيع ان نوفر يف
املنزل عند تطبيق نظام إلعادة استخدام املياه الرمادية؟

نواة الفعالية:

بناء منشأة لتصفية وتحسني جودة املياه.
 قص قعر العبوات. تعبئة كل عبوة وفقاً لسمك الحىص عىل أن تكون الحىص الكبرية يف العبوات العلياواالحجار الصغرية يف العبوات السفىل ،بعد ذلك الرمل ثم الكربون النشط .ميكن
رصف العبوة السفىل بالقطن أو قامش تصفية عند الفوهة.
 ربط العبوات مقلوبة إىل عامود ،حائط ،أو شجرة ،بحيث تكون عىل ارتفاعات مختلفةتتيح انسكاب املياه من عبوة إىل أخرى فوق منطقة ري أو تجميع.
 وضع قارورة لتخزين املياه يف األسفل وذلك إلجراء قياسات وفحوصات مختلفة (نسبةالعكورة ،PH ،الكمية وغريها).
 قوموا بسكب مياه بركة صغرية ،مياه شطف أو مياه عكرة أخرى إىل القارورة العلياوابدأوا بجمع املياه النظيفة.

حلقة نقاش:
-

-

أحجار

حجر
مسامي

حىص

رمل

كربون نشط

ما هي املواد التي يجب تصفيتها من املاء؟ (معادن ،مواد تنظيف ،جراثيم ،مواد
عضوية).
كيف ميكن معالجة كل واحد من هذه العنارص؟ وهل باستطاعة نظام التنقية هذا
القيام بذلك؟
ما هي أنواع التنقية يف هذه األنظمة؟ وما هي العنارص التي يعالجها كل نوع من
أنظمة التنقية؟ (كيميايئ ،بيولوجي ،أشعة فوق بنفسجية).
كيف ميكن استخدام املياه التي مرت مبراحل تنقية مختلفة؟ هل ميكن رشب هذه املياه؟ (باالعتامد عىل درجة التنقية)
ما الذي ميكن عمله يف منازلنا إلعادة استخدام املياه؟
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 3. 3المياه االفتراضية
الهدف:

فهم مصطلح «املياه االفرتاضية» وطرق استغالل املياه املرتبطة باإلنتاج ،االستهالك والتخلص من املخلّفات.

ملخص:

يستخدم االنسان الكثري من املاء للرشب والطبخ والغسيل ،ولكنه يستخدم الجزء األكرب منه لغايات أخرى مثل صناعة املالبس
الصناعات.
واألغذية والورق وغريها من ّ
مفهوم البصمة املائية هو مؤرش عىل إستخدام املياه ،مبا يف ذلك االستخدام املبارش والغري مبارش للامء خالل مرحلة التصنيع
واإلنتاج مرورا ً باالستهالك وانتهاءا ً بالتخلص من مخلفاتها ،أي هي كمية املياه «املخبّأة» يف املنتج.
البصمة املائية هي الحجم اإلجاميل للمياه العذبة التي يتم استخدامها إلنتاج السلع االستهالكية ،مبا يف ذلك الخدمات التي
تدخل يف صناعة هذا املنتج ،مثل الطاقة الكهربائية ،نقل البضائع ،وكمية املياه التي قد تتعرض للتلوث أثناء مراحل إنتاج
هذه السلع والتخلص منها.
املواد واألدوات( :ميكن إحضار بعضها إىل غرفة الصف أو عرض صورا ً لها)
ابريق ماء ،فنجان قهوة ،بندورة ،قمح ،ساندويشة هامربغر ،جبنة ،تفاحة ،سكر ،ورقة ،قميص قطني ،خارطة العامل ،دفرت،
ألوان وغريها.

نواة الفعالية:

يعطي املعلم لكل طالب بطاقة متثل صورة للمنتج الذي نريد بحثه (أو املنتج نفسه) ،ويطلب منهم أن يرتّبوا املنتجات
حسب كمية املياه املوجودة فيها .عىل األرجح سيقوم الطالب بتصنيف املنتجات حسب كمية املياه التي يرونها يف املنتج،
وليس كمية املياه التي استُ ِ
خدمت يف عملية االنتاج والتسويق والتخلص منها.
يف نهاية الجولة يطلب املعلم من الطالب أن يرشحوا ملاذا تحتوي حبة البندورة عىل كمية مياه أكرث من التفاحة ،وملاذا تحتوي
ساندويشة الهمربغر هذه الكمية الكبرية من املياه .ساعدوا الطالب يف الوصول اىل االستنتاج الصحيح مبفردهم – تُقاس كمية
املياه يف منتج معني حسب كمية املياه املستخدمة خالل مراحل االنتاج ،بدءا ً باملواد الخام وطريقة التصنيع واالستهالك
والنقل ،وانتهاءا ً بعملية التخلص منها.

بعد االتفاق عىل ترتيب معني ،يرشح املعلم للطالب مفهوم «املياه االفرتاضية» ،ويطلب منهم أن يقوموا مرة أخرى برتتيب املنتجات،
ولكن هذه املرة سيكون الرتتيب عىل أساس كمية املياه التي تم استخدامها يف كافة املراحل إلنتاج واستهالك هذا املنتج كام ييل:
 1لرت
مياه الصنبور
 10لرت
		
ورقة
 40لرت
قطعة خبز
 50لرت
		
برتقالة
 50لرت
حبة بندورة
 70لرت
		
تفاحة
 140لرت لـ  1لرت قهوة
		
قهوة
 180لرت لـ  200غرام
		
بطاطا
 200لرت لـ  200غرام
		
قمح
 300لرت لـ  200غرام
		
سكر
 909لرت لـ  200غرام
		
جبنه
 2500لرت لـ  150غرام
		
همربجر
 2700لرت
قميص قطن
 1040لرت
		
لرت حليب
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املياه االفرتاضية يف رسم توضيحي

يعبوا بواسطة
يطلب املعلم من املشاركني التفكري باملراحل املختلفة التي تستهلك املياه خالل عملية االنتاج واالستخدام ،وأن رّ
رسم توضيحي عن هذه املراحل بالنسبة لبعض السلع املختارة ومناقشتها مع كافة املشاركني .يجب األخذ بعني االعتبار
املراحل التالية:
 استخراج املواد الخام عملية املعالجة والتصنيع نقل السلعة إىل السوق عملية الشرّ اء (الذهاب إىل املتجر لرشائها) عملية استخدامها (خالل أكلها أو غسيلها) -عملية التخلص منها (إلقاء النفايات ،دفنها ،التلوث الناتج عنها)

ميكنكم االستعانة ببعض املواقع االلكرتونية

15

مثال :كمية املاء «املوجودة» يف قطعة بيتزا
ملياه الزرقاء
ا

املياه الخرضاء
250
غرام البندورة

مياه رمادية

 255لرت
ماء إلنتاج
كأس حليب

 1827لرت
النتاج كغم
واحد من
القمح

ف صحي
رص

 1850لرت
النتاج كغم
واحد من
الطحني

 3178لرت ماء لكغم
واحد من الجبنه

 1259من املياه النتاج بتزا مرغريتا

 15املصدرhttp://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water :
http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery

 | 70الجزء الثالث

 530لرت
النتاج كغم
واحد من
البندورة

البصمة املائية |

أمثلة لعمليات االنتاج:

البندورة :تعترب البندورة من أكرث املنتجات الغذائية انتشارا ً يف العامل .تشمل عملية إنتاج هذه السلعه مراحل مختلفة مثل
الزراعة (مياه ال ّر ّي ،تل ّوث املياه الناتج عن استعامل األسمدة واملبيدات) ،عملية النقل (املياه املستعملة يف عملية إنتاج
البنزين للشاحنات أو لسفن ال ّنقل) ،االستعامل (مثل تغسيل البندورة ،تحضري الحساء ،غسل األطباق).
همربغر :كمية املياه املستعملة إلنتاج األعالف الالزمة كغذاء لألبقار ،وكمية املاء التي ترشبها األبقار ،عملية تنظيف املزارع،
التغليف النقل ،الخ .يتطلّب إنتاج  1كغم من لحم البقر 6.5كغم من الحبوب و  36كغم من العلف و  155لرت من املاء.
قميص قطن :املياه املستعملة لزراعة القطن ،املياه املستعملة يف مراحل التصنيع والنقل ،الغسيل ،اإلتالف ،الخ.

حلقة نقاش:

 يطلب املعلم من الطالب إعداد قامئة باملنتجات الغذائية املوجودة يف بيوتهم ،وحساب كمية املياه التي يحويها كل منتج.16
ميكنكم االستعانة مبوقع National Geographic
 ميكن تصوير املنتجات الغذائية وإحضارها للدرس القادم حول «البصمة املائية» ميكن زيارة أحد املزارعني أو أصحاب املصانع املحليني لتوجيه بعض األسئلة له حول كمية املياه التي يستخدمها لزراعةو /أو إنتاج سلعة ما.

تجربة إثرائية:

 يقوم املعلم مع الطالب بزراعة بعض حبوب البندورة أو الحمص. تتابع املجموعة بشكل يومي كمية املياه التي يتم استخدامها لري الحبوب ،وتسجيلها يف جدول مع التاريخ والكمية. بعد أن تنبت الثامر ،احسبوا كمية املياه اإلجاملية التي قاموا باستخدامها لزراعة هذه النبتة – إنها كمية املياه االفرتاضيةالتي نحتاجها لزراعة هذا النوع من الثامر.

 16املصدرhttp://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water :
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 3. 4البصمة المائية في غذائنا
الهدف:

الربط بني منط الحياة اليومية ومفهوم «البصمة املائية»

ملخّص:

يطلب املعلم من الطالب أن يحسبوا «البصمة املائية» الخاصة بهم ،بناءا ً عىل استخدام املياه يف حياتهم اليومية ،وأن يقارنوها
مع بصمة القدم املائية ملواطني الدول األخرى.

املواد واألدوات:

يحرض كل طالب قامئة أو صور للمنتجات الغذائية املوجودة يف بيوتهم.

افتتاحية:

يقوم املعلم بتوجيه بعض االسئلة للطالب حول استهالكهم اليومي للغذاء ،مثالً« :ماذا تأكلون يومياً؟ ،من منكم نباتياً؟»،
«من يحب اللحمة؟ الشوكوالتة؟ الفواكه؟»« ،هل فكرتم يوماً من أين يأيت غذاؤنا؟ وما هي كمية املياه املستخدمة يف زراعته
وصناعته؟»

نواة الفعالية:

لتنفيذ هذا النشاط وحساب البصمة املائية لعائالتكم ولعائالت مامثلة من الدول األخرى ،كام هو موضح يف الصفحات
القادمة ،يجب استخدام الحاسوب واالنرتنت للدخول إىل املواقع التالية:
17
 كمية املياه التي نحتاجها إلنتاج منتج معني18
 معدل البصمة املائية للبلدان املختلفة حول العامل ارسم بصمتك املائية الخاصة بك عىل أساس كمية املياه التي تستخدمها يف يوم عادي (أنواع األكل واملالبسوالنشاطات التي تقوم بها) .أرسم مخطّط توضيحي عىل شكل قدم واكتب عليه نسبة املياه التي متثّل بصمتك
املائية .قم مبقارنة رسومات كافة املشاركني ومناقشة الفروقات يف نسبة املياه والبصمة املائية لكل مشارك.
 ضمن مجموعات صغرية ،قوموا برسم مخططات توضيحية لبلدان أخرى ،قارنوا وناقشوا الفروقات عىل أساسالعادات والتقاليد ،املنطقة الجغرافية ،أصناف األكل املعروفة ،الوعي البيئي ،الخ.
 ميكنكم ابتكار لعبة تتعلق بـ «البصامت املائية» املختلفة أو عرضها عىل لوحة الحائط. -قوموا بكتابة «دعاية» لرتويج نظام غذايئ «ص ّحي» ملن يريد تخفيض كمية املياه االفرتاضية التي يستهلكها.

حلقة نقاش:
-

-

من أين يأيت الغذاء الذي نستهلكه؟ هل هو محليّ أم مستورد؟ هل يحتوي عىل نسبة عالية من املياه االفرتاضية؟
كيف ميكن لسلوكياتنا االستهالكية أن تؤثر عىل بيئتنا وعىل املوارد املائية؟
ما الذي ميكن عمله عىل املستوى الشخيص لتقليص البصمة املائية؟ (تقليص االستهالك غري الرضوري ،التفكري جيدا ً قبل
اإلقدام عىل رشاء منتج يحتوي عىل قيمة عالية من املياه االفرتاضية ،رشاء غذاء تم انتاجه محلياً ،التقليل من استهالك
اللحوم ،العمل عىل إعادة التدوير للح ّد من تلوث املياه ،إعادة استخدام املياه الرمادية ،الخ).
ما رأيكم باملقولة «إن النباتيني هم األكرث صداق ًة للبيئة»؟
هل تقليص البصمة املائية يساعد يف عالقتنا مع جرياننا من الدول األخرى؟ (مثل زيادة التجارة ،استغالل املياه لتحسني
البيئة وبالتايل النهوض بالسياحة املحلية ،وغريها).

 17املصدرhttp://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water :
 18املصدرhttp://www.waterfootprint.org/files/SWF_InfoGraphics :
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البصمة املائية |
الصور التالية حجم اإلنفاق األسبوعي لعائالت من بلدان مختلفة حول العامل:
توضح ّ

 أملانيا :عائلة مالندر من برغتهايد -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$375.39 :

 الواليات املتحدة :عائلة ريفيس من شاميل كاروالينا -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$341.98 :

 ايطاليا :عائلة منزو من صقلية حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$214.36 : 19املصدرhttp://loving-shepherd.org/blog/what-the-world-eats/ :
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 املكسيك :عائلة كزالس من كوارنيفاكا -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$189.09 :

 بولندا :عائلة سوبجنسيك من كونستانسني-جيزيورنا -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$151.27 :

 مرص :عائلة أحمد من القاهرة حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$68.53 : | 74الجزء الثالث

البصمة املائية |

 األكوادور :عائلة آميا من تينغو -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$31.55 :

 بهوطان :عائلة نيمغيي من قرية شنغيك حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$5.03 :

 تشاد :عائلة ابوباكار من مخيم بريجدينغ -حجم اإلنفاق األسبوعي عىل الغذاء$1.23 :
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 3. 5التجارة العالمية بالمياه
الهدف:

 أن يتعلم الطالب أن التجارة العاملية يف الغذاء معناها استرياد وتصدير املياه االفرتاضية أن يحلّل الطالب انعكاسات سلوكيات االسترياد والتصدير للمياه يف املنتجات الزراعية ويقوموا بخوض تجربة اتخاذالقرارات السياسية املتعلقة بهذا املوضوع

ملخص:

ُعتب منطقة مص ِّدرة لكميات كبرية من املياه االفرتاضية (مقارن ًة مع الدول األخرى) ،ولكن السؤال
بالرغم من أن منطقتنا ال ت رَ
الذي يطرح نفسه هو :هل كان من األفضل املحافظة عىل هذا املورد الشحيح والثمني واستغالله ألهداف بيئية ،مثل إعادة
تأهيل األنهر وتطوير السياحة البيئية؟
سيساهم تحويل املياه إلعادة تأهيل الحوض األدىن لنهر األردن يف تطوير السياحة البيئية يف املنطقة ،وخلق فرص عمل
جديدة للتقليل من الزراعة الباهظة التّكلفة (من ناحية استخدام املياه) .هذا مثال للتفكري «خارج الصندوق» فيام يتعلّق
مبوضوع املياه .بالرغم من أن الصورة قد تبدو معقّدة ،إالّ أنّه من خالل إدارة إقليمية صحيحة ومنظّمة للمياه فيمكن لجميع
الرشكاء يف املورد (األردن ،فلسطني وارسائيل) أن يستفيدوا ،وال ننىس أن الطبيعة ستكون هي املستفيدة األكرب.
Net trade in food
Commerce net de produits alimentaires
Comercio neto de alimentos

)% (Exports-Imports)/Consumption (calories
No data

>

50

25

0

-25

-50

<

2000-2002

شبكة تجارة األغذية:
تعرض الخارطة ميزان تجارة الغذاء لكل دولة ،حيث يرمز اللون األخرض الغامق إىل أن هذه الدولة تصدر الكثري من األغذية
مقارن ًة بالكمية التي تستوردها.

املواد واألدوات:
-

لعبة دومينو استرياد وتصدير (ملحق )3
رسم بياين يبني استرياد وتصدير املنتجات الزراعية يف األردن (ملحق .)4
بطاقات محاكاة األدوار لجلسة مجلس برملان مصغّر
20
معطيات حول التجارة العاملية باألغذية

 20املصدرFood and Agriculture Organization :

 | 76الجزء الثالث

األرجنتين

األرجنتين

تصدر :الذرة

تستورد :الموز

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الموز
نحتاج  097لتر من الماء

استراليا

استراليا

تصدر :اللحم البقري

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من اللحم البقري
نحتاج  24577من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

البرازيل

البرازيل

تصدر :القهوة

تستورد :الذرة

النتاج كيلو غرام من القهوة
نحتاج  24890لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

البصمة املائية |

افتتاحية:

تحتوي هذه اللعبة عىل  33بطاقة ،وكل بطاقة تحتوي عىل معلومات حول استرياد وتصدير الدول املختلفة ملنتجات معينة،
وكمية املياه املطلوبة إلنتاج كغم واحد من ذلك املنتج .متثل املنتجات التي تم اختيارها السلع الغذائية األساسية التي تتم
21
التجارة بها بني الدول وتعتمد عىل احصائيات تم الحصول عليها من موقع الغذاء والزراعة التابع لألمم املتحدة:

هدف اللعبة:

إعطاء صورة واضحة للعالقات املتبادلة بني الدول فيام يتعلق بالتجارة العاملية بالغذاء واملياه االفرتاضية

سري اللعبة:

يحصل كل طالب عىل بطاقة واحدة أو عدد من البطاقات (حسب عدد الطالب املشاركني) .يجب عىل الطالب إنشاء سلسلة
دومينو من خالل مالمئة االسترياد والتصدير للدول املختلفة .مثالً ،إذا كانت الربازيل تص ّدر حبوب القهوة والواليات املتحدة
تستوردها ،فيجب مالصقة البطاقتني بالشكل املناسب .ليس بالرضورة أن تكون السلسلة خطّية بل ميكن أن تتشعب ألفر ٍع
مختلفة.
عىل الطالب تشكيل سلسلة دومينو متثّل التجارة العاملية للمياه االفرتاضية ،وبذلك ستتكون لدى الطالب صورة كاملة للعالقة
املتبادلة بني التجارة العاملية للغذاء واملياه االفرتاضية.

نقاط للبحث حول موضوع املياه االفرتاضية:

 هل يعقل أن تقوم دولة ذات مناخ جاف نسبياً مثل اسرتاليا بالتصدير ألوروبا املاطرة؟ الجواب لهذا السؤال ليس سهالًحيث توجد اعتبارات عديدة تؤخذ بالحسبان إىل جانب كمية املياه التي تم استخدامها يف هذا املنتج ،مثل املساحات
الزراعية املتوفرة ،املناخ ،الوضع الدميوغرايف ،وغريها .لذلك عند دراسة منط االسترياد والتصدير لدولة معينة ،يجب أخذ
االعتبارات البيئية طويلة األمد بعني االعتبار ،مبا يف ذلك موضوع املياه.
 ما الذي يحدث لدينا؟تعاين اململكة األردنية الهاشمية من عجز كبري يف املياه ،ومع ذلك فهي تقوم بتصدير بعض أصناف الخضار والفواكه التي
تعترب «غنية باملياه» إىل الدول املجاورة ودول مختلفة حول العامل .من جهة فإن اململكة تحقّق دخالً من التصدير وأرباحاً
عىل املدى القصري ،ولكن من جهة أخرى فإنه إذا أخذنا بعني االعتبار تكلفة املاء فقط ،فرمبا من األفضل الح ّد من تصدير
الخضار والفواكه وإبقاء املاء يف مجاريها لتغذية النظام االيكولوجي .نظرياً ،ميكن توجيه املياه التي يتم توفريها عند
ري املحاصيل الزراعية لتتدفق بشكل طبيعي يف األنهر ،وبالتايل فإن الوضع اإليكولوجي العام لألنهر سيتحسن
االمتناع عن ّ
وسيجذب املزيد من السياح .هكذا ميكننا تطوير السياحة املحلية ،التي قد تتف ّوق يف املدى البعيد عىل الزراعة فيام يتعلق
بالناحية االقتصادية .يجب الترّ كيز عىل أنه ال توجد إجابة مطلقة فيام يتعلق ببصمة القدم املائية ولكن من املهم دراسة
كافة البدائل.
 كيف ميكن لكل شخص منا املساهمة يف الحفاظ عىل املياه بشكل شخيص؟تتفاوت املنتجات الغذائية املختلفة يف «تكلفة» املياه االفرتاضية «املخبأة» بها .مثالً تربية وإنتاج اللحوم تستهلك كمية
أكرب بكثري من الخضار والفواكه فيام يتعلق بكمية املياه التي نحتاجها ،لذلك من املهم أن ندرك جيدا ً منط استهالكنا
الخاص .ال يعني ذلك أن نصبح نباتيني ونعتمد عىل الطبيعة بشكل كامل ،ولكن ميكننا التقليل من كمية اللحوم التي
نستهلكها إىل مرتني أسبوعياً ،عىل سبيل املثال ،بدالً من االستهالك اليومي .تذكروا أننا نحتاج املياه تقريباً إلنتاج أي منتج،
بدءا ً باملالبس وحتى األدوات الكهربائية وااللكرتونية .االستهالك الحكيم سيقلل حتامً من البصمة املائية الخاصة بكل
واحد منا.
 21املصدرhttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspx :

77

حلقة نقاش:

مت ّعنوا وحلّلوا سلسلة الدومينو وخارطة التجارة العاملية للغذاء ثم قوموا مبناقشة األسئلة التالية:
 أي الدول تص ّدر املياه االفرتاضية وأيها تستوردها؟ ما هي آثار تجارة املياه االفرتاضية عىل البيئة املحلية؟ -قوموا بتحليل أنواع املنتجات الزراعية املحلية التي نقوم بتصديرها  -ما هي االيجابيات وما هي السلبيات؟ (الرسم البياين يف امللحق .)4

نواة الفعالية:

لعبة محاكاة – تحديد السياسات التي تتعلق باالسترياد والتصدير املحل

مهمة املجلس املصغّر

 اعتربوا أنفسكم وزراء يف جلسة املجلس املصغّر األسبوعية .يتم تقسيم الطالب إىل مجموعات ،حيث تضم كل مجموعةأربع طالب :وزير الزراعة ،وزير البيئة ،وزير السياحة ،وزير العمل.

-

وزير الزراعة قلق من أسعار املياه املرتفعة ،ولكنه فخور جدا ً بالصادرات الزراعية املحلية من البندورة والبطاطا.

-

وزير البيئة تع ّهد بض ّخ املياه للنهر حتى نهاية العام وال يفهم ملاذا تقوم اململكة بتصدير مورد غري متوفّر أساساً بكميات
كافية.

-

الس ّياح وذلك بسبب انخفاض منسوب املياه يف البحر امليت وتل ّوث نهر االردن،
وزير السياحة يرى تراجعاً يف أعداد ّ
وهذا االنخفاض يف السياحة يؤدي إىل ارتفاع نسبة البطالة.

-

وزير العمل قلق من البطالة يف مجال الزراعة بسبب ارتفاع أسعار املياه ،ويقوم بالبحث عن طرق بديلة لخلق فرص
عمل جديدة.

 لنتخيل معاً حالة من الجفاف استمرت ألكرث من خمس سنوات ،هل يجدر االستمرار يف سلوكيات التجارة القامئة للمياهاالفرتاضية عىل ضوء الجفاف الذي نعاين منه؟
كل يف نطاق صالحيته واختصاصه ،مستعيناً باألسئلة التالية:
 عىل كل وزير إعداد تقرير عن املوضوع ٌّ هل نقوم بتصدير املزروعات األكرث مالمئ ًة لظروفنا الزراعية (البندورة ،البطاطا ،الكوسا ،الخيار ،وغريها)؟ هل تنصح بإلغاء أو استبدال تصدير معني من أجل تحسني الوضع االقتصادي للقطاع الذي تحت مسؤوليتكم؟(سواء القطاع الزراعي ،السياحي ،البيئي ،أو فرص العمل).
 -فكروا بطرق إبداعية لتوفري املياه التي تساهم يف تحسني االقتصاد املحيل.

حلقة نقاش:

 قوموا بعرض ثالثة اقرتاحات عىل وزراء املجلس املصغَّر والتي تتعلق بتجارة املياه االفرتاضية. عىل ضوء نصائح املجلس املصغَّر ،قوموا بتلخيص االيجابيات والسلبيات لالسترياد والتصدير بالنسبة لالقتصاداملحيل.
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 3. 6التحلية :كم ندفع ثمنها ،وما هو البديل؟
الهدف:

يهدف هذا النشاط إىل تعميق الوعي والتفكري النقدي فيام يتعلق مبوضوع تحلية املياه ،والذي يُعترب أحد الحلول ألزمة املياه.
سيتطرق هذا النشاط إىل:
 النظر يف تعقيدات تخصيص املوارد يف املجتمع. العمل عىل قضايا تتعلق يف تحديد السياسات. -رضورة اتخاذ الخطوات الالزمة للتوفري يف املياه قبل التّو ّجه للحلول التكنولوجية.

ملخص:

السكّاين والتطور
تعاين االردن من أزمة مائية خانقة فيام يتعلق بكمية املياه املتوفرة والصالحة لالستخدام .إن التكاثر ّ
الحل الرسيع
االقتصادي والصناعي ،والتغيري املناخي العاملي ،هي فقط عوامل ساهمت وتساهم يف تفاقم املشكلة .قد يكون ّ
واآلمن لهذه املشكلة هو تحلية مياه البحر ،ولكن ما هي السلبيات واإليجابيات لهذا النوع من الحلول؟
سيتم خالل هذا النشاط توجيه األسئلة التالية للطالب :ما هي كمية املياه التي يجب تحليتها؟ ما هي انعكاسات هذه
العملية؟ هل يوجد بديل عن التحلية؟
لإلجابة عىل هذه االسئلة ،يجب البحث عن حلول أخرى للعجز القائم يف قطاع املياه كالنظر بطرق ترشيد استهالك املياه،
تقليص الترسب ،إدارة سليمة  ......وغريها.

املواد واألدوات:

 انرتنت وسامعات ملشاهدة الفيلم القصري. -مقاالت من الصحف (أمثلة يف ملحق .)5

افتتاحية:

فيلم قصري يوضح الحاجة املاسة يف غزة لبناء محطة لتحلية املياه

فيلم قصري حول تحلية املياه املالحة يف السعودية

22

23

شح املياه؟ كام هو الحال عادةً ،ال يوجد حل واحد ووحيد للمشكلة بل هناك
هل تحلية املياه هو ّ
الحل الوحيد ملشكلة ّ
بدائل كثرية ومن ّوعة لتوفري املياه.

نواة الفعالية:

تحليل املعلومات ضمن مجموعات:
تقرأ كل مجموعة مقاالً عن التحلية وبدائلها ،ثم تقوم وفقاً للمعلومات املتوفرة لديها ببلورة حوار يكون إ ّما مع أو ضد
تحلية املياه.

 22الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان «التعليم البيئي»
 23الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان «التعليم البيئي»
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اتخاذ موقف – «خطاب املصعد»:

«خطاب املصعد» هو فرصة ملرة واحدة فقط ،تستطيع من خاللها ترك انطباع لدى شخص آخر والتأثري عليه خالل مدة زمنية
مح ّددة وقصرية إلقناعه بفكرتك .سوف تختار كل مجموعة لهذا الغرض شخصاً واحدا ً يتح ّدث باسمها ليعرب خالل  60ثانية
فقط عن موقفه إن كان مع أو ضد تحلية مياه البحر أو عن بدائل التحلية.

فعالية بديلة:

تكتب كل مجموعة ادعاءاتها ،مع أو ضد تحلية املياه .تتم كتابة كل ادعاء عىل ورقة منفردة وتعليقها عىل جدران الغرفة
الصفية .بعد ذلك يتجول جميع الطالب بني هذه األوراق ويضعون عالمة  باألخرض عىل االدعاء الذي يوافقون عليه وعالمة
 Xباألحمر عىل االدعاء الذي يرفضونه .بعد انتهاء جميع الطالب من املوافقة عىل /رفض كافة االدعاءات يتم إحصاء أي
االدعاءات التي حصلت عىل موافقة باإلجامع وأيها تم رفضها.

حلقة نقاش:

كام هو واقع الحال ،هنالك دامئا اختالف يف الرأي ،وكذلك األمر فيام يتعلق مبواجهة أزمة املياه يف األردن فهنالك آراء متعددة
وأمور كثرية تؤخذ بالحسبان .ال يوجد حل واحد هو الصواب لهذه املشكلة ،حيث يجب االخذ بعني االعتبار جوانب بيئية
وصحية واقتصادية واجتامعية من أجل التوصل إىل إدارة سليمة وواقع ّية ملوارد املياه الطبيعية يف اململكة.
تشجع سياسة ترشيد استهالك املياه واملحافظة عليها عىل التغيري يف املفهوم العام لدى األفراد يف الدولة ،وتركّز عىل االنتقال
من الثقافة والسياسة التي تتيح وتشجع استهالك املياه املتزايد ،إىل ثقافة وسياسة قامئة عىل االستهالك الحكيم والرتشيد قدر
اإلمكان يف املياه .فيام ييل رشحاً كامالً وملخّصاً حول طرق الحفاظ عىل املياه.

ما هي البدائل للتحلية؟

املياه هي مثل النقود ،سلعة ذات قيمة عالية جدا ً .ميكن تقليص هدر املياه وتوفريها نقط ًة تلو األخرى حتى نحصل عىل
«توفريات» كبرية من املياه دون الحاجة اىل الكثري من التحلية .لتجسيد املقصود من ذلك ،فيام ييل قصة من حياتنا اليومية:
حصالة نقوده مبلغ دينارين .بعد
يرغب مراد رشاء لعبة جديدة ،ويف كل مرة يقوم بأعامل البستنة يف مزارع أقاربه يضع يف ّ
بضعة شهور استطاع مراد توفري بعض عرشات الدنانري ،وبإدارة صحيحة لـ «أمواله» استطاع توفريها لرشاء لعبته الجديدة بدالً
من تبذيرها يف أمور أخرى .هكذا تكون أيضاً سياسة الرتشيد يف استهالك املياه.
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حسب أحد األبحاث التي قامت بها جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط ،ميكن زيادة كمية املياه الصالحة لالستخدام يف
اململكة بواسطة الطرق التالية:
 تقليص الترسب من نظام شبكة املياه :تصل نسبة ترسب املياه اىل  % 25من مجمل تزويد املياه يف اململكة. تقليل نسبة التبخر من األحواض املائية باستخدام تقنيات لتغطية األحواضلري الحدائق املنزلية ،أو
 تنقية وإعادة استخدام املياه ،مثالً استخدام مياه االستحامم للسيفون أو معالجة املياه الرمادية ّاستخدام املياه التي متت معالجتها بدرجات عالية للري.
 مالمئة البستنة والزراعة للمناخ املحيل. الثقافة والتعليم منذ جيل صغري يساعد عىل بناء عادات سليمة الستهالك املياه. س ّن القوانني التي متنع هدر املياه. تركيب أدوات توفري املياه ،منظّم ضغط ،وغريها. تخزين فائض الجريان السطحي خالل فصل الشتاء ورفع مستوى تخزين مياه األمطار يف املياه الجوفية. تسعري املياه حسب نسبة االستهالك للفرد سيؤدي اىل تقليص االستهالك الذي ال لزوم له ،وذلك دون املس بالطبقاتالفقرية أو املتوسطة.
 -فوائد اقتصادية :قد يساهم تطبيق وسائل لرتشيد استهالك املياه بتوفري حوايل  5000فرصة عمل «صديقة للبيئة» يف السنة.

حلقة نقاش:

إن تطبيق االسرتاتيجيات املذكورة أعاله سيقوم بتوفري  170مليون مرت مكعب يف وادي األردن فقط
يف حال أن قام جرياننا الفلسطينيني واإلرسائيليني هم ايضاً باتخاذ خطوات اقتصادية للحفاظ عىل املياه ،فإنه سيكون
باستطاعتنا زيادة التوفري االقليمي للمياه لصالح رفاهية الجميع.

 24املصدر :موقع جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط www.foeme.org
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ملحقات الجزء الثالث

البصمة المائية
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ملحق  :1حاجة أم استهالك؟

كيف ينقسم استهالكنا البيتي؟ يطلب املعلم من الطالب املالمئة بني االستخدامات املختلفة للمياه يف املنزل مع عدد اللرتات
التي باعتقادهم نحتاجها .بعد ذلك يعرض املعلم االرقام الصحيحة عىل الطالب (نشاط )3.1

33.6
لرتا
للشخص
الواحد
يف اليوم

24.9
لرتا
للشخص
الواحد
يف اليوم

 20لرتا
للشخص
الواحد
يف اليوم

 9.6لرتا
للشخص الواحد
 3.8لرتا
 3.8لرتا
يف اليوم للشخص الواحد للشخص الواحد
يف اليوم
يف اليوم

االستحامم

سحب السيفون

الغسيل

الطبخ ،الرشب
غسل الصحون

الحديقة املنزلية

متفرقة
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ملحق  :2اخترب نفسك – هل أنا مبذر للمياه؟

حينام اقوم مبلء كأس مياه للرشب:
 تتدفق املياه قبل وبعد تعبئة الكأس –  10نقاط املياه تتدفق مبارشة اىل الكأس – نقطتانحينام اقوم بغسل اليدين والوجه:
 تتدفق املياه طيلة مدة العملية –  10نقاط املياه تتدفق فقط يف وقت ترطيب اليدين والوجه وغسلهم – نقطتانحينام اقوم باالستحامم:
 يف الوقت الذي أضع فيه الصابون اقوم بإغالق املياه – نقطتان املياه تتدفق طيلة فرتة استحاممي–  10نقاطيوجد يف حوض مياه املرحاض (السيفون) مقبضاً مزدوجاً ،واحد إلنزال نصف كمية املاء يف الحوض واآلخر إلنزال كمية املياه
كامل ًة يف الحوض
 ال انتبه اىل أي مقبض استخدم عند انزال املياه –  10نقاط اقوم بانزال كمية املياه املطلوبة فقط لتنظيف قاعدة املرحاض – نقطتانحينام اقوم بتنظيف اسناين:
 تتدفق املياه طيلة مدة العملية –  10نقاط تتدفق املياه فقط يف وقت ترطيب الفرشاة وغسل الفم – نقطتانمتى اقوم بري الحديقة:
 انا احرص عىل ري الحديقة يف املساء او يف ساعات الليل – نقطتان انا اقوم بري الحديقة يف ساعات النهار –  10نقاطبينام انا انتظر املياه إىل أن تسخن:
 أقوم بجمع املياه الباردة املتدفقة يف وعاء الستخدمها يف الري – نقطتان ال أعمل أي يشء ،تتدفق املياه الباردة إىل املجاري –  15نقطةحينام اقوم بغسل االواين:
 أبقي املياه تتدفق طيلة مدة العملية –  15نقطة أغلق املياه اثناء صوبنة االواين – نقطتانغسالة االواين:
 أقوم باستخدام غسالة االواين حتى إذا مل تكن ممتلئة –  15نقطة أحرص عىل تعبئة غسالة االواين ،حينها فقط اقوم بتشغيلها –  5نقطةشاهدت صنبور تترسب منه املياه:
 أواصل املرور وال اهتم –  15نقطة أحاول منع الترسيب بإغالق الصنبور فاذا استمر فال أبايل –  10نقاط ألفت انتباه من يستطيع إصالح مثل األهل ،السباك ،نقطتانحينام اقوم بغسل السيارة:
 أقوم بتعبئة املياه يف وعاء – نقطتان أغسل بواسطة خرطوم املياه –  10نقاط أغسل السيارة يف ماكنة غسيل السيارات –  20نقطةملخص النقاط
 اذا حصلت عىل أقل من  40نقطة فانك غري مبذر – كل االحرتام! اذا حصلت عىل  100-40نقطة ،فانه من املستحسن ان تبدأ بالتوفري. -اذا حصلت عىل  100نقطة فام فوق فان وضعك سيئ (وكذلك وضعنا) فانت مبذر.
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ملحق  :3دومينو االسترياد والتصدير
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بطاقات اللعبة موجودة يف نهاية هذا الدليل ،فيام يوضح الجدول التايل منتجات االسترياد والتصدير الرئيسية لكل دولة:
الدولة

التصدير الرئييس

االسترياد الرئييس

األرجنتني

الذرة

املوز

أسرتاليا

اللحم البقري

األرز

الربازيل

القهوة

الذرة

الربازيل

فول الصويا

األرز

الربازيل

لحوم الدجاج

القمح

الكامريون

املوز

األرز

الكامريون

حبوب الكاكاو

القمح

الصني

التفاح

فول الصويا

مرص

السكر

الذرة

فرنسا

النبيذ

املوز

فرنسا

القمح

البندورة

أملانيا

الحليب البقري

التفاح

أملانيا

القمح

الباستا

الهند

األرز

السكر

أندونيسيا

زيت النخيل

فول الصويا

إرسائيل

الحمضيات

الذرة

إرسائيل

البطاطا

القمح

 25املصدر :موقع شبكة البصمة املائية http://www.waterfootprint.org
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يوضح الجدول التايل كمية املياه التي نحتاجها النتاج كيلوغرام واحد من بعض املنتجات.
املنتج

البصمة املائية(لرت/كغم)

التفاح

822

املوز

790

الشعري

1423

اللحم البقري

15400

لحوم الدجاج

4325

الحمضيات

650

حبوب الكاكاو

19928

القهوة

15897

الذرة

1222

الحليب البقري

1120

الخيار

353

زيت النخيل

1098

الباستا

1849

البطاطا

287

األرز

2457

فول الصويا

2145

السكر

1728

البندورة

214

القمح

1827

النبيذ

610
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ملحق  :4تجارة عاملية للمياه – رسم بياين

يوضح الجدول كميات  9منتجات تتصدر قامئة االسترياد والتصدير للمملكة األردنية الهاشمية.
متثل املستطيالت الزرقاء الكميات املصدرة (أو املستوردة) من كل منتج ،أما املستطيالت الصفراء فتمثل قيمة الطن الواحد
من ذلك املنتج ،أي ما الذي تربحه الدولة (يف حالة التصدير) أو ما الذي تدفعه الدولة (يف حالة االسترياد).

 26موقع الخدمات االحصائية ملنظمة الغذاء والزراعة لألمم املتحدة – FAOSTAT
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ملحق  :5التحلية – مقاالت من الصحف املحلية

2013/3/24
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المياه واألنظمة البيئية
مقدمة
علم البيئة هو املجال العلمي الذي يبحث يف العالقات بني:

 العنارص األحيائية (الكائنات الحية) مثل الجراثيم والنباتات والحيوانات العنارص الالإحيائية مثل املياه والرتبة والهواء والحرارة واألشعة الشّ مسية وغريها.ميكن بحث هذه العالقات والتفاعالت الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية عىل نطاقات متفاوتة بدءا ً من البيئات الطبيعية
املحلية الصغرية مثل :املستنقعات وضفاف األنهر والبحار وحتى بيئة الكرة األرضية بأكملها مع غالفها الجوي.
يعترب املاء عنرصا ً الاحيايئ رضورياً لجميع العنارص االحيائية يف أي نظام بيئي ،وهو ال يعرف حدود الدول التي ح ّددها
االنسان ،حيث ينتقل من مكان إىل آخر حسب قوانني الطبيعة ناقالً معه أيضاً امللوثات املوجودة فيه .توجد أمثلة عديدة
ألنهر كبرية ميتد تأثريها عىل عدد من الدول مثل نهر النيل والراين ونهر األردن ونهر الريموك.
يف هذا الجزء سنحاول فهم الوظيفة التي تؤديها املياه يف أنظمة بيئية مختلفة ،وسنقوم مبسح مصادر التلوث املايئ .كام
سيتع ّرف الطالب عىل مصطلحات ها ّمة يف هذا املجال مثل :التشكيلة البيولوجية ،التلوث االقليمي ،العدالة البيئية ،الخ.
سيبدأ الطالب أيضاً مبامرسة النشاطات البيئية الهامة داخل مجتمعاتهم املحلية.

يحتوي هذا الجزء عىل سبعة نشاطات:

-

السلسة الغذائية :فهم العالقات املتبادلة بني الكائنات الحية
مصادر تلوث املياه :تأثري النشاط االنتاجي عىل مصادر املياه
جولة ميدانية ملسح امللوثات البيئية يف املجتمعات املحلية
بناء خارطة امللوثات البيئية
تجربة حول تأثري جودة املياه عىل النمو وعىل مصادر غذائنا
اتخاذ القرارات البيئية وتحديد السياسات البيئية
إعداد حملة دعائية بيئية

افتتاحية :قصة جدول

يف يوم شتاء عاصف ،وصل الفيضان بضجيج يصم االذنني حامالً معه كمية كبرية من املياه املتدفقة من املنحدر بغزار ٍة ،حامل ًة
معها كل ما يعرتض طريقها باستثناء ما التصق باألرض بقوة .تصل املياه بلونها البني لتتدفق جارف ًة معها األوراق الجافة
واألغصان املتساقطة وكذلك الحجارة الكبرية والصغرية والريش واألكياس البالستيكية والزجاجات الفارغة وغريها.
فجأة يسود الهدوء وقد انتهى الفيضان وعادت املياه لتتدفق ببطء من املنحدر ،وعادت النباتات عىل الضفاف لرتفع قامتها من
جديد ،وعادت الضفادع الجبلية تقفز ،والسالحف تسبح باستمتاع ،وعاد البلشون األبيض (ابن املاء) يرفرف فوق األغصان ،وكذلك
عادت طيور الزقزاق إىل ضفاف املستنقع .إنّه الربيع األخرض يكسو املنطقة وقد كربت فراخ الضفادع وبدأت تقفز عىل ضفاف
النهر ،الزقزاق الرمادي يلتقط الحبوب وجب ًة له ،الشحرور أبيض الحنجرة يصطاد الحرشات من املياه ،وطيور الوروار تصطاد
الدبابري أثناء تحليقها ،واليعاسيب امللونة تطري وتهبط عىل أعايل األوراق .جميعها تعلم أن االحتفال يف أوجه ولكنه سيكون قصريا ً.
وما إن جاء الصيف وقلّت مياه الجدول حتى اختبأت الضفادع ،والبلشون األبيض (ابن املاء) يح ّرك األغصان بحثاً عن الحرشات
املتوفرة ،واليعاسيب املل ّونة تطري إىل مسافات بعيدة .فجأ ًة يصل تدفّق غريب اىل الجدول ،رغوة بيضاء ذات رائحة غريبة!
أصبحت الضفادع يف حرية لتخرج من مخبأها وتقفز إىل املياه ،وتخرج السالحف من بني كومة األعشاب لتحاول السباحة ،إالّ أن
فتحات أذنيها رسعان ما تنغلق فتسارع بالخروج ،والغ ّرة تسبح يف املياه ولكن ريشها ميتلئ باألوساخ  .......ما الذي يحدث هنا؟
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 4. 1الشبكة الغذائية في األحواض المائية
الهدف:

التعرف عىل العالقات املتبادلة يف الشبكة الغذائية يف أحد املساكن الطبيعية (املوائل) من املياه العذبة ،والتأثريات املد ّمرة
عىل التنوع الحيوي يف حال حدوث تل ّوث وخلل يف هذه الشبكة.

ملخص:

ينفذ النشاط عن طريق لعبة متثيل أدوار داخل غرفة الصف أو يف الهواء الطّلق بحيث يختار كل طالب متثيل دور كائن حي
يعيش يف منطقة رطبة ويشكّل جزءا ً من النظام البيئي ،أو دور أحد امللوثات التي تتواجد يف املناطق الرطبة .يقوم الطالب
بدراسة التأثريات املختلفة عىل النظام البيئي والشبكة الغذائية فيه.

افتتاحية:

يروي املعلّم للطالب قصة تدور أحداثها يف حوض ماء عذب قريب قريب من منطقة سكناهم ،حيث يزخر الحوض بتنوع
حيوي من النباتات والحيوانات .يرسم املعلم مع الطالب شبكة غذائية منوذجية لنظام بيئي مايئ.
يعرض املعلم بعض األمثلة للكائنات الحية من أسفل الهرم الغذايئ مثل األوليات والنباتات مثل الطحالب والرساخس
وبعض الكائنات األخرى التي تعتمد عىل هذه الكائنات األولية كموئل ،مثل الحرشات (يفضل ذكر أكرث من نوع) والبكترييا
والقرشيات واألسامك ،والطيور والثدييات والزواحف والربمائيات  ...إلخ .توجد يف األحواض املائية عالقات متبادلة بني
النباتات والحيوانات ،كام يوضح املثال التايل لشبكة غذاء يف أحد األحواض املائية:

يبينّ السهم اتجاه انتقال الطاقة (الغذاء) (ينقل الضفدع الذي يأكل الذباب الطاقة للذباب) .يف النهاية تتعفّن كافة النباتات
والحيوانات وهذا هو أساس النظام .ثم يرشح عن بعض الكائنات الحية التي تعيش يف هذا املصدر املايئ وعالقتها مع العنارص
األخرى .بعد ذلك يقوم املعلم بإعطاء ملحة بسيطة عن املل ّوثات وتعريفها وأعامل اإلنسان التي تؤثر عىل املياه وتأثرياتها عىل
املوئل الطبيعي وعىل البيئة بشكل عام.
يظهر هذا الرسم انتقال الطاقة األسايس فقط ،وميكن إضافة الكثري إىل الشبكة .الرشوط األساسية الستمرارية هذا النظام هي
برشي بأي شكل من األشكال.
الضوء ،الهواء ،واملاء .ال تتطرق هذه الشبكة إىل أي تدخّل ّ
يطلب املعلم من الطالب إدخال عوامل تل ّوث خارجية للشبكة ،مثل مبيدات حرشية للذباب أو البعوض ،أو زيوت تطوف
قص النباتات املحيطة بالحوض ،وغريها.
عىل وجه املاء ،أو ّ
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نواة الفعالية:

يقوم املعلم بتحديد مساحة معينة بواسطة حبل أو كرايس متثّل املوئل الرطب ،ثم يقسم الطالب إىل مجموعات مع إعطاء
دور معني لكل طالب يتمثل بإسم كائن حي يعيش يف املناطق الرطبة .ميكن تحفيز الطالب عىل ذكر أكرب عدد ممكن
من الكائنات الحية التي تعيش يف املناطق الرطبة (قد تكون من مجموعة الطيور ،النباتات ،األسامك ،الحيوانات الربمائية،
امللوثات ،وغريها) .يلصق املعلم عىل ذراع كل طالب الدور الذي ميثله :اسم الحيوان ،النبتة ،املل ّوث ،االنسان ،الخ .يحصل كل
طالب يف البداية عىل  10نقاط «طاقة» (عىل شكل قطع حلوى أو قصاصات ورقية) .الهدف من هذه اللعبة هو «الصمود»
داخل «الربكة» ألطول فرتة ممكنة من خالل الحفاظ عىل «نقاط الطاقة» أو الحصول عىل «النقاط» من «الطالب اآلخرين».
رصف حسب دوره (الضفدع يقفز ويسبح ،الشجرة تقف مكانها
تبدأ اللعبة حني يدخل أحد الطالب إىل «الربكة» ويبدأ بالت ّ
وتتحرك مع الريح) .متتلئ الربكة تدريجياً بالكائنات الحية املختلفة وتبدأ «اللقاءات» بينهم .يف كل «لقاء» يحصل الطالب
عىل نقاط أو يخرسها ،حسب وظيفته وحسب «اللقاء» الذي حصل .من املفضّ ل أن يوقف املعلم اللعبة حني يحدث «لقاء»
بني كائنني  /عنرصين داخل الربكة ،وأن يناقش جميع الطالب من يجب أن يحصل عىل «النقاط» ومن يجب أن يخرسها ،ثم
يتابعون اللعب.
عىل سبيل املثال ،تسبح السمكة سعيدة داخل الربكة ثم تصادف مياه الرصف الصحي .يعلم الطالبان أن السمكة هي الخارسة
من هذا اللقاء ،ولذلك تعطي السمكة «نقطة طاقة» لهذا املل ّوث البيئي .حني تنتهي «نقاط الطاقة» للسمكة تخرج من اللعبة
وتجلس خارج «الربكة» ،فيام يحصل الطالب «امللوث» عىل نقاط إضافية ليقوى ويض ّم إليه طالب آخر.
فيام ييل أمثلة لألدوار املختلفة يف لعبة الشبكة الغذائية:
 صياد ،تل ّوث من الوقود ،مخلّفات أبنية ثعلب ،ابن آوى ،منس ،أفعى غزالن ،خنازير برية ،أرانب ،سناجب ،فرئان صقر ،بومة ،نرس ،عصفور ،حاممة ضفدع ،سلطعون ،سمك البلطي ديدان ،بعوض ،نحل ،ذباب خروب ،قصيب ،بلوط ،اقحوان -طحالب ،بكترييا ،فطريات
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مناقشة املواضيع التالية:
 االنتقائية أم العمومية يف الغذاء – ما هي حسنات وسيئات كل منهام بالنسبة للبيئةالحساس يف األنظمة البيئية دامئاً :الرصاع (بني الكائنات
 عالقات «الجرية» داخل املوئل – التطفّل والتعايش  -هذا املوضوع ّمن نفس النوع ومن األنواع املختلفة)

حلقة نقاش:

يطرح املعلم بعض األسئلة مثل:
 إذا تم صيد الصقر أو النرس يف تلك املنطقة ،ماذا سيكون أثر ذلك؟ هل هذا التأثري إيجايب أم سلبي؟ ما هو اثر نقصان أو زيادة عنرص حيوي يف هذه املنطقة الرطبة؟ ما هي أهم األساليب املتبعة لحامية البيئة بشكل عام؟ كيف تتم الحامية؟ -ما هي القوانني البيئية؟

يشجع املعلم الطالب عىل تحليل ما حصل داخل «الربكة» ومناقشة األفكار املطروحة من ِقبل الطالب ،وإعطاء توصياتهم حول
كيفية حامية هذا املصدر املايئ عىل املستوى املحيل واإلقليمي .ميكن تزويد الطالب ببعض املعلومات عن أهم اإلتفاقيات
الدوليه لحامية املصادر املائية (مثل إتفاقية رامسار الدولية للحفاظ واالستخدام املستدام للمناطق الرطبة).
بهدف إستكامل هذا النشاط ،ميكن تقسيم الطالب إىل أدوار لشخصيات مختلفة لها اهتاممات بيئية متنوعة مثل:
 مجموعة لحامية الطيور املهاجرة مجموعة لحامية النباتات األصلية مجموعة لحامية املصادر املائية مجموعة نشطاء لحامية البيئة مجموعة لحامية الزواحفيدعو املعلم تلك املجموعات للمداخلة يف حوار تدعم فيه اهتامم املجموعة التي متثّلها .فعىل سبيل املثال ،املجموعة ال ّداعمة
لحامية الطيور املهاجرة قد تشجع وجود أصناف معينة يف تلك املنطقة ،أما إذا زاد هذا النوع فقد يكون عىل حساب أصناف
أخرى من التنوع الحيوي.
ميكن مشاهدة فيلم وثائقي قصري عن السلسلة الغذائية

27

 27الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”
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 4. 2مصادر تلوث المياه
األهداف:

 التعرف عىل مصادر التلوث الرئيسية التي تشكل خطرا ً عىل املياه الجوفية حساب قيمة الخطر عىل املياه الجوفية -تخطيط جولة ميدانية لتحديد وتقييم املخاطر البيئية

ملخص:

سيقوم الطالب يف هذه الفعالية بتصنيف املخاطر البيئية ،وتقدير احتامل تلويث املياه الجوفية وفقاً ملعايري محددة .تجدون
يف امللحق ملخصاً وافياً حول املخاطر البيئية.

تعريفات:

ما هو الخطر البيئي؟
الخطر البيئي هو مصطلح عام يصف أي حالة تلوث أو استنزاف للموارد الطبيعية (مثل الهواء ،األرض أو املياه) .تشكّل
املخاطر البيئية ،التي هي من صنع اإلنسان ،خطرا ً عىل الصحة العامة .يؤثر كل فرد م ّنا عىل البيئة سواء ايجابياً أو سلبياً،
ومسؤولية الحفاظ عليها تقع عىل عاتقنا جميعاً.

ما العالقة بني املخاطر البيئية واملياه؟

املياه هي مادة أساسية لوجودنا ،ومع ذلك فإن املوارد املائية املتوفرة لالستهالك البرشي محدودة جدا ً.
رسب بعض امللوثات مثل :عصارات النفايات ومياه الصرّ ف الصحي.
تهدد املخاطر البيئية املياه الجوفية من خالل ت ّ
لضامن جودة املياه وتوفرها بالكميات املطلوبة ،يجب الحرص عىل ترشيد استهالكها واستخدامها بحكمة .وعندما تتلوث
املياه السطحية أو الجوفية تصبح غري صالحة لالستخدام ،وبالتايل تقل كمية املياه املتوفرة .معالجة املياه امللوثة هي عملية
رسب امللوثات البيئية إىل مصادر املياه.
معقدة ومكلفة جدا ً ،لذلك يجب الحرص عىل عدم ت ّ

املواد واألدوات:

 يافطة تحذيرية قامئة لتصنيف امللوثات البيئية (ملحق )2 بطاقات مصادر ومسببات امللوثات البيئية (حسب معايري االتحاد االورويب):كراج السيارات

منجرة

منشأة لتنقية مياه الرصف الصحي

كومة زجاج مكسور

مياه الرصف الصحي

بركة سباحة

بركة أسامك

شارع

مبيدات وأسمدة

مزرعة أبقار

مزرعة دواجن

حظرية أبقار
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دفيئة خرضاء -
بقايا االنابيب والبالستيك

معرصة زيتون

أدوات كهربائية

كومة مخلفات البناء

كومة املخلفات املنزلية

كسارة

مصنع الحليب

مصنع للورق

مصنع لالسمنت

مسلخ

معمل تغليف

مصنع ملستحرضات التجميل

مستشفى

مكب نفايات
ّ

محطة وقود

افتتاحية:

يقوم املعلم مبساعدة الطالب بتجهيز الصف مسبقا وكأنه منطقة ملوثة ،وذلك بتعليق اليافطات التحذيرية عىل الباب،
إلصاق صور لتلوث املياه عىل الجدران ،ونرش الكرايس بشكل عشوايئ إلعطاء جو من الفوىض.
عىل كل من يدخل إىل الصف أن يقوم بسحب بطاقة واحدة من السلة ،حيث يكون مدوناً عىل كل بطاقة نوعاً من أنواع
امللوثات البيئية.

نواة الفعالية:

يعلن املعلم أحد التصنيفات للملوثات البيئية وعىل الطالب تقسيم أنفسهم إىل مجموعات مصنفة وفقا ملا هو مد ّون عىل
البطاقة التي بحوزتهم:
 تصنيف حسب مصدر التلوث :مصدر صناعي ،مصدر زراعي ،مصدر منزيل أو بلدي. تصنيف حسب الوضع الرتاكمي :ملوثات صلبة ،ملوثات سائلة ،ملوثات غازية. تصنيف حسب املعرفة املسبقة للتلوث :ملوثات شاهدوها يف مناطق سكناهم ،أو مل يشاهدوها من قبل. يصطف الطالب يف طابور حسب تصنيف امللوثات من  90-10اعتامدا ً عىل مستوى الخطورة املحتملَة مللوثات املياه(فعىل سبيل املثال – قطع الزجاج املكسورة  ،10الوقود )90
بعد عودة الطالب إىل أماكنهم ،يقوم املعلم بتوزيع كراسات شباب يقود التغيري « ،»GISويطلب من الطالب تصفّح الكراس
األقل ،وملوث بيئي آخر رأوه منذ فرتة قصرية يف مناطق سكناهم.
وإيجاد ملوث بيئي اقليمي واحد عىل ّ
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حساب مستوى الخطر للمياه الجوفية:
خالل الجولة امليدانية ،سيقوم الطالب بجمع املعلومات وبناء خارطة للمخاطر البيئية لعرضها فيام بعد عىل املسؤولني
وذوي العالقة يف مجتمعاتهم املحلية .متهيدا ً للجولة ،يقوم املعلم بتوزيع فهرس تصنيف املخاطر البيئية عىل املياه (ملحق )2
ومنوذج تقرير الجولة امليدانية عىل الطالب (ملحق.)1
قوموا مبساعدة الطالب بحساب قيمة الخطر املمكنة للمخاطر البيئية عىل املياه الجوفية ،مع األخذ بعني االعتبار العوامل
التالية:
 وزن الخطر – يدل عىل الخطر النسبي لعوامل الخطر املختلفة ،ويتم تحديده وفقاً للجدول املوجود يف امللحق .كلام ازدادوزن الخطر ،يزداد الخطر الذي ينعكس عىل مصادر املياه ،وخاصة املياه الجوفية.
 درجة الخطر (مساحة/حجم) – يتم تحديدها يف مقياس من  10 – 1حسب وجهة نظر ُمع ّد التقرير .مثالً :حاوية السوالريف ساحة املنزل ( )1و خزان الوقود التجاري (.)5
 درجة الحامية – يتم تحديدها يف مقياس من  ،2 – 0.5حيث تدل القيمة القصوى  2عىل عامل حامية عا ٍل لترسب التلوث.مثالً إذا كانت حظرية أغنام تحافظ عىل املعايري البيئية واملقاييس املحددة من قبل الجهات املختصة وتحرص عىل عدم
ترسب أي نفايات أو ملوثات للبيئة ،فإنها تحصل عىل درجة .2
 الحساسية الهيدرولوجية – هي نسبة احتامل وصول امللوث البيئي للمياه الجوفية وتلويثها .يتم تقييم هذه النسبة عىلسلم من  5 – 1حيث يدل الرقم  1عىل حساسية منخفضة والرقم  5عىل حساسية مرتفعة .حساب هذه النسبة يكون
بواسطة عدة عوامل منها :عمق املياه الجوفية ونوعية األرض والصخر .هنالك الصخور ذات درجة حساسية عالية للترسب
(نفّاذة) والتي متتص املياه بسهولة مثل الصخور الجريية والكلسية ،وهنالك الصخور ذات درجة حساسية منخفضة (غري
نفّاذة) مثل صخور املارل والغرانيت والبازلت .تعترب الرتبة الرملية نفاذة للمياه (تسمح بالترسب العايل) أكرث من الرتبة
الطينية التي تعترب عازل ًة نسبياً.
يتم حساب قيمة الخطر عىل املياه الجوفية حسب املعادلة التالية:
درجة الخطورة  xوزن الخطر
احتامل التلوث =
درجة الحامية

 xالحساسية الهيدرولوجية

بعد حساب احتامل التلوث نقوم بتدريج النتيجة حيث نقسم احتامل التلوث الذي حصلنا عليه عىل  ،80بحيث تكون
النتيجة النهائية املحتسبة عىل سلم من .100 – 0
مثال :احتامل تلوث كومة من مخلفات البناء بالقرب من أحد األنهر:
الحساسية الهيدرولوجية للرتبة الرملية = 5
درجة الخطر = 2
وزن الخطر = 35
درجة الحامية = 0.5
بناءا ً عىل املعطيات أعاله فإن احتامل التلوث هو700 = 0.5/)35*2(*5 :
تدريج النتيجة8.75 = 80/700 :

أي أن تصنيف احتامل تلوث كومة مخلفات البناء قرب النهر هي  8.75عىل سلم  ،100-0وهو احتامل تلوث منخفض نسبياُ.

حلقة نقاش:

يقوم املعلم بطرح األسئلة التالية عىل الطالب:
 ما هي توقعاتكم من الجولة امليدانية؟ -ما هي املخاطر البيئية التي تتوقعون أن تجدوها يف جولتنا امليدانية؟

موسعة:
حلقة نقاش ّ

املجموعتان األساسيّتان اللتان تشكّالن التهديد األكرب عىل مصادر املياه هام:
 املياه العادمةالصلبة
 النفايات ّتم استخدامها والتي تحوي مواداً ملوثة مختلفة .ميكن تصنيف املياه العادمة حسب
املياه العادمة هي املياه التي قد ّ
مصدرها:
 املنزلية :املياه العادمة املنزلية تأيت من دورة املياه ،االستحامم ،غسل األطباق واملالبس ،الخ. الصناعية :املياه العادمة الصناعية تأيت من استخدام السوائل املختلفة خالل عملية االنتاج .قد تكون املياه عنرصا ً أساسياًيف بعض املنتجات ،خاصة الغذائية ،وقد تستخدم أحياناً لتربيد أو تسخني بعض املاكنات ،أو خالل عملية االنتاج ،أو
إلخراج بعض الفضالت خارج حلقة اإلنتاج.
 الزراعية :املياه العادمة الزراعية قد تأيت من إفرازات الحيوانات يف الحظائر مثالً ،حيث تحوي هذه اإلفرازات عىل نسبةعالية من النيرتات التي قد تصل املياه الجوفية.
قد تشكل املياه العادمة خطراً عىل الصحة العامة لسببني رئيسيني:
 تحتوي املياه العادمة التي تصل ملصادر املياه مركبات عضوية وكياموية قد تكون بيئة خصبة لبعض األمراض .وتشكلاملياه العادمة هذه خطرا ً صحياً سواء باللمس املبارش أو عند اختالطها باملياه .لذلك فإن مياه الرصف الصحي التي تترسب
اىل طبقة املياه الجوفية تشكل خطرا ً عىل املياه العذبة التي نرشبها.
 تصبح املياه العادمة املتجمعة عىل سطح األرض لفرتة طويلة مبثابة «حضانة» للحرشات الضارة التي تحمل الكثري مناألمراض.
النفايات الصلبة هي كل مادة صلبة او شبه صلبة غري مذابة باملاء ،وميكن تصنيفها حسب مصدرها كالتايل:
 نفايات منزلية مثل فضالت الطعام ،الكراتني واألكياس البالستيكية .القسم األكرب من النفايات املنزلية هي نفايات عضوية. نفايات صناعية تعتمد عىل نوعية الصناعة ،وكذلك الرواسب الطينية الناتجة عن عملية تنقية املياه والتي تحتوي موادا ًعضوية مختلفة ونفايات صلبة ،باإلضافة إىل املواد الخطرة التي مصدرها األسايس هو مصانع الكيامويات.
 نفايات زراعية مثل روث األبقار والدجاج وغريها من الحيوانات ،أكوام السامد ،الخ. نفايات البناء وخاصة بقايا الباطون .قد تحتوي مخلفات البناء موادا ً مرسطنة عديدة وبالتايل يتع ّرض للخطر كل منيعيش أو يعمل بالقرب منها.
قد تشكل النفايات الصلبة خطراً عىل الصحة العامة لسببني رئيسيني:
 تشكّل النفايات العضوية بيئة خصبة للجراثيم والحرشات الضارة. -تتعفن النفايات العضوية مع الوقت برسعة وتترسب منها العصارات التي تترسب للمياه الجوفية وتلوثها.
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 4. 3جولة ميدانية لمسح المخاطر البيئية
االهداف :العثور عىل امللوثات البيئية ،توثيق املعطيات ،وتطبيق املعلومات التي تم اكتسابها يف الدروس السابقة فيام
يتعلق باألحواض املائية وأنواع امللوثات ،وبناء خارطة املل ّوثات البيئية يف املجتمع املحيل

ملخص:

إن الخروج اىل امليدان وتوثيق ومسح امللوثات البيئية ،يتيح للطالب اتخاذ الخطوات األوىل يف نشاطهم البيئي عىل أرض
ستجسد لهم مدى أهمية التعاون مع الجريان
الواقع فيام يتعلق بحامية مصادر املياه ،كام أن زيارة الطالب لألحواض املائية
ّ
عرب الحدود لحاميتها كونها اقليمية.

املواد واألدوات:

-

جهاز GPS
كامريا
ألواح وأقالم للكتابة
استبيان املخاطر البيئية (ملحق .)1
جدول املخاطر البيئية (ملحق .)2
قصة النهر املعطاء (ملحق )3

افتتاحية:

توجد انعكاسات خطرية للملوثات البيئية عىل املوارد املائية ،واملناظر الطبيعية ،وعىل الصحة العامة وجودة الحياة .سيبحث
الطالب خالل الجولة امليدانية عن امللوثات البيئية ،ومن ثم سيقومون بتصنيفها وتحديدها عىل الخارطة وتقدميها للمسؤولني
يف املجلس املحيل.

يعرض املعلم أمام الطالب خارطة للمنطقة التي ستتم فيها الجولة امليدانية ،ويحدد االتجاهات الجغرافية لألحواض املائية.
حسن توزيع عدد من الخرائط ليك يقوم الطالب بتحديد مسار الجولة ،واألحواض املائية ،والجداول الرئيسية وغريها.
يُستَ َ
يقوم املعلم بتوزيع منوذج االستبيان الذي س ُيستَخ َدم لتسجيل املعلومات ،باإلضافة إىل قامئة املعايري االوروبية ،جهاز ،GPS
وكامريا .يف حال استخدام الهاتف الذيك ،ميكن تحميل تطبيق مثل ( )GPS Statusأو ( )Pathawayلقياس اإلحداثيات
وإرسالها بالربيد االلكرتوين.

ما هو الـ GPS؟

نظام تحديد املواقع العاملي ( ،)Global Positioning Systemأو جي يب أس ،هو نظام مالحي مكون من شبكة أقامر
صناعية يصل عددها إىل  24قمرا ً مثبتة يف مدارات محددة يف الفضاء الخارجي من قبل وزارة الدفاع األمريكية .يلتقط جهاز
الـ  GPSاإلشارات التي ترسلها هذه األقامر الصناعية ويحسب األبعاد والفروقات الزمنية من األقامر املختلفة التي التقطها،
ليح ّدد مكانه بدقة عىل وجه الكرة األرضية.

نواة الفعالية:

 التجول يف االماكن املتوقع ايجاد ملوثات بيئية فيها (مخلفات صلبة ،مخلفات بناء ،ترسب وقود ،ترسب مياه رصف صحيوغريها).
 التقاط احداثيات املوقع من خالل جهاز  GPSأو الهاتف الذيك. -توثيق وتصوير املوقع وما يحيط به.

 تعبئة املعطيات يف االستبيان الخاص وحساب وزن الخطر ،درجة خطورته ودرجة الحامية. تحديد نوع الرتبة أو الصخور يف املنطقة وتقدير نسبة الحساسية الهيدرولوجية ووترية الترسب. -استخدام املعادلة الحسابية لتقييم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الخطر البيئي عىل املياه الجوفية.

حلقة نقاش:

بعد تلخيص أنواع امللوثات البيئية التي تم جمعها ومدى خطورتها يناقش املعلم مع الطالب الحلول املقرتحة ملعالجة واصالح املخاطر البيئية
ويطرح االسئلة التالية:
 ماذا تشعرون يف ضوء املعلومات التي حصلتم عليها؟ هل كانت مصادر ومسببات التلوث مفاجئة بالنسبة لكم؟ مناقشة انعكاسات امللوثات عىل الصحة العامة والبيئة واملياه الجوفية والسياحة.رسب امللوثات للمياه وترسبها للمياه الجوفية؟
 ما هي انعكاسات ت ّ هل التلوث محيل أم اقليمي؟ميكن ان يطلب املعلم من الطالب كتابة رسالة أو خطاب إىل أمناء املياه يف املجتمعات املجاورة حول امللوثات االقليمية ،أو
البحث عن مواد أدبية من الشعر والقصص عن األنهر واملصادر املائية (ميكن تأليف قصة مثل «النهر املعطاء» يف ملحق )3

أمثلة من الواقع – كيف نتعامل مع تلوث اقليمي:
نهر األردن األدىن هو النهر األكرث انخفاضاً يف العامل واألطول يف منطقتنا ،يبدأ جريانه من بحرية طربيا نحو الجنوب عىل امتداد
 200كيلومرت ليصب يف البحر امليت .يتمتع حوض نهر األردن األدىن بأهمية بيئية وثقافية وتاريخية ودينية ال ميكن االستهانة
بها ،ورغم أهميته العاملية ،يشهد ومنذ عدة عقود تراجعاً يف كمية املياه التي تجري فيه ،مام ينعكس سلباً عىل النظام البيئي
ومعيشة املجتمعات املجاورة له ،باالضافة اىل التسبب يف انخفاض مستوى البحر امليت.
عىل الرغم من أهميته ،يعاين نهر األردن من اإلهامل والتلوث ،ويتم تحويل مياهه من ِقبل ارسائيل ،سوريا واألردن ،حيث تم تحويل % 96
من الـ  1.3بليون مرت مكعب من مياهه .كام أن كل من الدول الثالث تقوم بتحويل مياه الرصف الصحي الغري معالجة إما بشكل مبارش (مثل
املجلس اإلقليمي غور األردن يف ارسائيل) أو بشكل غري مبارش بسبب ترسب مياه الرصف الصحي إىل املياه الجوفية ووصولها إىل نهر األردن.
تعمل جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط بنشاط وبشكل مكثف عىل زيادة الوعي وتزويد ص ّناع القرار باألدوات الالزمة
إلعادة املياه إىل مجاريها ،قبل أن يتدهور وضع النهر مبا ال يقبل اإلصالح .وقد بارشت الجمعية بتنفيذ مرشوع طموح يهدف
إىل إعادة تأهيل الحوض األدىن لنهر األردن يركّز عىل العمل محلياً وإقليمياً ،وتحديد منهج مشرتك إلعادة تأهيل النهر .يشمل
ذلك تشجيع إقامة منشآت ملعالجة مياه الرصف الصحي ،مبادرات للحد من تلوث املياه الجوفية التي قد تترسب إىل مياه
النهر ،وتطوير خطة عمل اقليمية رئيسية ترسخ الخطوط العريضة إلعادة تأهيل النهر واملحافظة عليه .بعد سنوات من
العمل الدؤوب لنشطاء الجمعية ،بدأت تظهر الثامر األوىل إلصالح النهر:
ففي األردن عىل سبيل املثال تم إنشاء منشأة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف الشونة الشاملية ،ولكن املشكلة تكمن يف أن
القرى غري مربوطة بشبكة الرصف الصحي ،حيث يتم نقل هذه املياه للمنشأة ملعالجتها بشكل جزيئ فقط .أما يف ارسائيل،
فقد تم إنشاء منشأة (بيتانيا) ملعالجة مياه الرصف الصحي يف الجانب االرسائييل إلعادة استخدامها يف الزراعية املحلية بدالً
من املياه العذبة .ويف فلسطني يتم العمل عىل خطة بتمويل من اليابان لبناء منشأة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف أريحا.
بعد معالجة امللوثات يف النهر يجب تحويل مياه عذبة بكميات كبرية من أجل إصالح النظام البيئي ،وقد تع ّهدت سلطة املياه االرسائيلية بضخ
كميات قليلة جداُ ( 30مليون مرت مكعب فقط) ،ولكن يف حال استقرار الوضع املايئ يف ارسائيل ،فقد تقوم بضخ كميات أكرب من املياه .يف املقابل،
تقوم ارسائيل بتطوير خطة إلعادة تأهيل ضفّتي النهر ،ولكن كون الحوض األدىن لنهر األردن خط حدودي فاصل بني الدول فإن إعادة تأهيله تشكّل
تحدياً كبرياً خاصة أنه يجب التوصل اىل اتفاقيات تعاون بني ممثيل الدول الثالث :األردن وارسائيل وفلسطني .حالياً ال يوجد للفلسطينيني أي منفذ
للنهر حيث تفصلهم عنه حقول األلغام والجدار الفاصل ،وقد يستطيعون ،يف حال التوصل اىل اتفاقيات عادلة ،من االستفادة هم ايضاً من مياهه.
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 4. 4إعداد خارطة الملوثات البيئية
االهداف:

يتعلم الطالب استخدام برامج الحاسوب لتحديد إحداثيات امللوثات البيئية عىل الخرائط.

ملخص:

يف هذه الفعالية سنقوم بتحضري طبقة جغرافية بسيطة باستخدام الحاسوب واملعلومات التي تم جمعها يف الجولة امليدانية
حول امللوثات البيئية.

املواد واألدوات:

ملف اكسل ،انرتنت ،صور من الجولة امليدانية ،تقارير الجولة امليدانية

افتتاحية:

 جمع املعلومات من تقارير الجوالت ونقلها اىل جدول اكسل. -نقل صور امللوثات البيئية اىل الحاسوب.

نواة الفعالية:

انشاء خارطة للمخاطر البيئية عىل  Google Mapsوفقا للرتتيب التايل:

الدخول اىل حساب  > Gmailقامئة االدوات > الخرائط > اماكني املفضلة > إنشاء خريطة > عنوان ووصف الخريطة >
تحرير > نقرة عىل الكبسة اليمينية للفأرة > اختيار رمز > ستفتح لكم نافذة تكتبون فيها وصف امللوث ودرجة خطورته عىل
املياه ،ومن ثم تقومون بإلصاق الصورة املناسبة وحفظ امللف.

حلقة نقاش:

توجد اآلن لديكم معطيات ملموسة ومحددة ميكن عرضها عىل أصحاب القرارات بهدف لفت األنظار وإحداث تغيري بيئي
ايجايب يف املجتمع .قوموا بعرض الخرائط املختلفة واختاروا نوع امللوثات البيئية الطارئة والتي هي بحاجة اىل اهتامم فوري.
مبساعدة ورشة العمل والحملة الدعائية (فعالية  )4.7قرروا كيف ميكنكم العمل من أجل الحد من امللوث البيئي الذي قمتم
بتحديده.

خارطة املخاطر البيئية  -رشحبيل بن حسنة

 4. 5تأثير التلوث على الزراعة
الهدف:

بحث تأثري جودة املياه عىل منو املزروعات.

مخلص:

تشمل هذه الفعالية تجربة سهلة يقوم الطالب من خاللها مبتابعة تطور النباتات التي نرويها مبياه نظيفة مقارن ًة بالنباتات
التي نرويها باملياه املل ّوثة.

املواد واألدوات:
-

عينات للامء من مصادر مختلفة
قوارير للزراعة ،أو قطعة أرض صغرية مقسمة إىل أجزاء
أشتال
مسطرة
جدول (عىل اللوح أو الدفرت أو ملف إكسل)

افتتاحية:

يطلب املعلم من الطالب أن يقوموا بجمع عينات مختلفة للمياه داخل قوارير ،وكتابة مصدر املاء عىل كل قارورة (مثالً :مياه
حنفية ،مياه غسل األطباق ،مياه من مخترب املدرسة ،مياه مخلوطة مع أسمدة زراعية ،مياه برك االسامك ،مياه من النهر ،مياه
مالحة ،الخ) .احرصوا عىل جمع العينات مبساعدة إنسان بالغ.

نواة الفعالية:
-

-

قوموا بتجزئة قطعة األرض بواسطة صخور صغرية اىل عدة قطع كعدد أنواع عينات املاء املوجودة بحوزتكم ،أو استخدام
عدد مناسب من القوارير للزراعة.
اكتبوا عىل كل قطعة أرض (او قارورة) نوع املاء التي ستسقونها به.
يف كل قطعة أرض (أو قارورة) قوموا بزراعة عدد مامثل من األشتال .ميكن زراعة أكرث من نوع أشتال يف نفس القطعة
للمقارنة ،مع الحفاظ عىل أن تكون «كمية» املزروعات متساوية يف جميع القطع (القوارير).
قوموا بري القطع (القوارير) بشكل يومي ،يُفضَّ ل يف نفس التوقيت ،واكتبوا كل يوم التطور الذي تشاهدونه يف الجدول.

ميكن تقسيم الطالب اىل مجموعات للقيام بهذه التجربة حيث تكون كل مجموعة مسؤولة عن قطعة أرض (أو قارورة).
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الجدول اليومي
مياه الحنفية

مياه رصف صحي

مياه بركة أسامك

مياه مخلوطة بالوقود

ارتفاع النبتة
اللون
عدد األوراق
شكل الورقة

جدول لكل عينة ماء
ارتفاع النبتة

اللون

اليوم األول
اليوم الثاين
اليوم الثالث
اليوم الرابع
اليوم الخامس
اليوم السادس
اليوم السابع

حلقة نقاش:

رسب املل ّوثات للمياه الجوفية
 تحليل انعكاسات التجربة لفهم أثر ت ّ تحليل نتائج التجربة -مناقشة امللوثات االقليمية .كيف ميكن تحسني الوضع الحايل؟

عدد األوراق

شكل الورقة

 4 . 6اتخاذ القرارات البيئية – ألعاب محاكاة األدوار
االهداف:

 تعريف الطالب باملعضالت البيئية ومصطلح «العدالة البيئية» املشاركة بعملية اتخاذ القرار بشكل دميوقراطي -تدريب الطالب عىل بلورة موقف معني مع أو ضد قضية ما

ملخص:

بعد أن قام الطالب بجمع وتلخيص وعرض املعطيات املتعلقة بامللوثات البيئية عىل الخارطة ،سيقومون من خالل هذا
النشاط بلعبة محاكاة من أجل فهم أعمق للقضايا البيئية يف مجتمعاتهم املحلية ،وفهم تأثريها إقليمياً.
فيام ييل ثالث ألعاب محاكاة تتطرق كل واحدة منهام إىل معضلة بيئية مختلفة .ميكن اختيار اللعبة املناسبة للمشاكل البيئية
التي يعاين منها املجتمع املحيل .ميكن تغيري أسامء املواقع يف اللعبة يك تتالئم مع املجتمع املحيل.

األدوات واملواد:

 -سيناريوهات وبطاقات األدوار (ملحق )4

إفتتاحية:

لعبة محاكاة  :1املحكمة – من املسؤول عن تلويث حوض املياه؟
تنعقد املحكمة للبت يف قضية تلوث خطري قد عرث عليه يف «الحوض األزرق»  -وهو الحوض الرئييس الذي يز ّود املنطقة باملياه
منذ  50عاماً .يجب عىل املحكمة اآلن تحديد من هو املسؤول عن هذا التلوث واملطالبة بإزالته وإعادة تأهيل الحوض إىل ما
كان عليه يف السابق .يصل اىل املحكمة ممثلني عن املزارعني ،أصحاب املصانع ،وممثلني عن البلدية واملجلس املحيل وحامية
مرب األسامك وطبيب الصحة العامة وغريهم .يعرض ممثلو حامية البيئة القوانني املحلية ذات الصلة
البيئة ،كذلك ممثل عن يّ
أمام هيئة القضاة واملحلَّفني ليصدروا هؤالء قرارا ً نهائياً.
الكم الكبري من النفايات؟ منح ترخيص أو رفض ترخيص موقع لطمر النفايات؟
لعبة محاكاة  :2ما الذي ميكن عمله مع هذا ّ
تعقد لجنة التخطيط املحلية جلستها التخاذ قرار حول منح ترخيص أو رفض ترخيص موقع لطمر النفايات يف منطقة
رسب امللوثات وعصارات القاممة إىل املياه الجوفية) .يوجد أمام أعضاء
هيدرولوجية حساسة (أي أنه من املحتمل أن تت ّ
اللجنة العديد من الخيارات :سحب الرتخيص ،تجديد الرتخيص ،فرض رشوط عىل تجديد الرتخيص أو إصدار أمر بنقله إىل
موقع آخر .خالل انعقاد جلسة اللجنة هنالك مظاهرة عاصفة يف الخارج للمواطنني املحليني الذين يرفضون بقاء موقع طمر
النفايات يف منطقتهم.

لعبة محاكاة  :3معضلة الحفاظ عىل اإلرث مقابل النهضة والتطور– هل يجب أن نبني سدّ عىل النهر؟
تقع بلدة “تل النخيل” والتي يبلغ عدد سكانها حوايل  1000نسمة يف منطقة ذات منظر جاميل خالّب عىل امتداد نهر
«امليمون» .قرر رئيس املجلس املحيل لهذه البلدة بناء سد عىل بعد  5كم أعىل النهر لتلبية احتياجات املنطقة من املياه
للزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية ،إالّ أنه من ناحية أخرى فإن ذلك سيؤثر عىل التنوع الحيوي يف املنطقة .تهدف هذه اللعبة
إىل تقييم اآلثار االيجابية والسلبية املحتملة لبناء سد عىل النهر.
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حلقة نقاش:

يكتب املعلم عىل ألواح من الكرتون املق ّوى املصطلحات التالية« :العدالة البيئية»« ،االهتامم العادل» و “املشاركة الفعلية”،
ويطلب من الطالب كتابة ما يخطر ببالهم عند سامع هذه املصطلحات ،عىل شكل “شمس الخواطر”

العدالة البيئية

«العدالة البيئية» هي مصطلح يُستخدم يف علم االجتامع ويتطرق للرغبة بالتوصل إىل مساواة اجتامعية فيام يتعلق باستهالك
املوارد الطبيعية وتأثري البيئة عىل الفرد وعىل املجموعات املختلفة يف املجتمع .تتحقّق العدالة البيئية عندما يتمتع كل انسان،
بغض النظر عن عرقه ،حضارته ،أو دخله مبا ييل:
 حامية متساوية من املخاطر البيئية إمكانية الوصول للمصادر الطبيعية التي هي “مصدر مشرتك” للجميع مثل الهواء النقي واملياه العذبةمن أجل ضامن هذه الحقوق ،قامت سلطة حامية الطبيعة يف الواليات املتحدة ( )EPAيف عام  1993بتعريف مصطلح
“العدالة البيئية” عىل أنها« :االهتامم العادل واملشاركة الفعلية لكافة أفراد املجتمع بغض النظر عن العرق ،اللون ،الجنسية
أو مستوى الدخل ،فيام يتعلق بعملية اتخاذ وتطبيق القرارات والترشيعات والسياسة البيئية».
“االهتامم العادل» معناه أن ال تتحمل أي فئة من املجتمع ،مبا يف ذلك األقليات أو ذوي الدخل املحدود والوضع االجتامعي
الصعب ،أي جزء من االنعكاسات البيئية السلبية التي تتسبب فيها املصانع ،أو السلطات املحلية ،أو جراء تنفيذ سياسات
وخطط محلية ،وطنية أو اقليمية.
«املشاركة الفعلية» معناها:
 .1إعطاء فرصة حقيقية للفئات املترضرة فيام يتعلق بإتخاذ القرارات تجاه النشاطات التي تؤثر عىل صحتهم وبيئتهم.
 .2مساهمة الجمهور ميكنها التأثري عىل قرارات السلطات املحلية.
 .3يجب األخذ بعني االعتبار جميع األمور التي تثري قلق كل من يعاين من املشكلة خالل عملية اتخاذ القرار
رضرين عىل إبداء رأيهم واقرتاح الحلول.
 .4يجب عىل متخذي القرارات تشجيع املت ّ

بناءا ً عىل هذه التعريفات ،يطلب املعلم من الطالب التفكري يف سيناريوهات معينة لنشاطات صناعية ،أو نشاطات قد تقوم
بها السلطات املحلية ،أو تنفيذ خطط وسياسات عىل املستوى املحيل ،الوطني ،أو االقليمي ،والتي قد ترتك أثرا ً ال يتناسب
مع فئة معينة من املجتمع.
مثالً :إتخاذ قرار إنشاء محطة مركزية للحافالت يف إحدى القرى  -سيستفيد كافة مواطني املنطقة من هذه الخدمات ،إال أن
املواطنني القريبني من هذه املحطة سيترضرون يف الدرجة األوىل (ليس صدفة أن تكون تلك التّج ّمعات من الطبقات الضعيفة
مادياً واجتامعياً) ،حيث سيعاين السكان من الضجيج والتلوث .كيف ميكن لسكان املنطقة ،بناءا ً عىل البنود  4-1من «املشاركة
الفعلية» ،أن يكونوا جزءا ً له تأثري فعيل يف عملية اتخاذ القرارات؟
عند التطرق لهذه املشكلة ،يجب األخذ بعني االعتبار الثمن املرتفع الذي سيدفعه املجتمع إذا تلوثت املياه الجوفية
باملحروقات ،والثمن املرتفع الذي سيدفعه الفقراء لعدم قدرتهم عىل رشاء املياه املعدنية بدالً من املياه امللوثة ،والرضر
البيئي الذي سريثه أبناؤنا وأحفادنا.
يجب التشجيع عىل نقاش مفتوح يف الصف وتوضيح أهمية الرأي الشخيص يف تعريف “الخطر املحتمل للملوثات البيئية”.
ما هي الطرق املمكن استعاملها للمياه بشكل ميكننا أن نحافظ عليها وعىل تواجدها؟
يحاول املعلم مع الطالب صياغة قوانني أو وثيقة للمحافظة عىل املياه.
يعرض املعلم عىل الطالب خريطة مرشوع “جريان املياه الطيبون” لجمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط ( ُملحق الجزء األول)
ويقرأ عددا ً من األمثلة ألحواض مائية مشرتكة وعن كيف ّية التعامل مع التل ّوث االقليمي ،مثل إقامة منشأة مشرتكة ملعالجة
الص ّحي.
مياه الرصف ّ

ملخص:

يل ،فإن مه ّمتنا هي زيادة الوعي فيام يتعلق بالكنز الثمني الذي منلكه بني أيدينا  -مصدر
مبا أننا أُمناء للمياه يف مجتمعنا املح ّ
املياه – كيف مننع تلويثه ونشجع عىل توفريه.
وال تنسوا أن لدينا القدرة عىل التأثري وإحداث التغيري!
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 4. 7إعداد حملة دعائية بيئية (ورشة عمل من ثالثة أجزاء)
الهدف :بلورة موقف ،تثقيف الطالب وتعزيز ثقتهم بنفسهم وإمكانياتهم للتأثري وإلحداث التغيري.

ملخص:

تعلمنا العديد من املجاالت املتعلقة باملياه ،وحان وقت العمل وليس فقط الكالم ،ففي هذه الفعالية سنقوم بالتخطيط
لحملة دعائية يف اوساط املجتمع تهدف اىل رفع مستوى الوعي والتحدي البيئي املتعلق باملياه.
تخطيط الحمالت الدعائية ونرش سلسلة من الرسائل والنشاطات من اجل التغيري االيجايب عىل البيئة ،هو درس يف الرتبية
الوطنية الفاعلة ،يعلمنا بأننا مل نعد ننظر اىل ما يجري من حولنا كاملشاهد لربامج الواقع ،وامنا نحن نعيش هذا الواقع ،بل
ونخلق الواقع الذي نريد أن نعيشه .متنحنا الدميوقراطية الفرصة للتأثري عىل الواقع الذي نعيشه وإجراء التغيري الالزم نحو
األفضل .يقرر الطالب موضوع الحملة الدعائية ويقومون ببلورة الرسائل التي يريدون نرشها وطريقة نرشها وتطبيقها عىل
أرض الواقع.
تنقسم ورشة العمل إىل ثالث مراحل أساسية:
املرحلة االوىل :التعرف عىل مفهوم الحملة الدعائية وقدرتها عىل إحداث التغيري البيئي
املرحلة الثانية :عصف ذهني وتفكري إبداعي الختيار موضوع الحملة الدعائية.
املرحلة الثالثة :تخطيط مفصل لتنفيذ الحملة الدعائية وتوزيع املهام.

املرحلة األوىل
االهداف:

 تشجيع التفكري االبداعي والتفكري خارج الصندوق والعصف الذهني يف تنظيم حملة دعائية جامهريية. -جعل الحملة الدعائية حدث ممتع يو ّحد طاقم العمل.

إفتتاحية:

 يجلس الطالب يف دائرة ويضعون يف وسطها صورا ً وشعارات مختلفة لتكون أمثلة لحمالت دعائية بيئية .يقوم كل طالبباختيار صورة أو شعار وأن يخمن ما هي الرسالة املراد ايصالها؟ ومن هي الفئة املستهدفة؟
28
 -ميكن عرض فيديو للفتاة ذات الـ  12ربيعاً والتي ألقت خطاباً هاماً يف األمم املتحدة عام  1992حول البيئة.

أمثلة لبعض الصور:

 28الرابط الكامل تجدونه عىل موقع  www.foeme.orgتحت عنوان “التعليم البيئي”

نواة الفعالية:
بناءا ً عىل الصور التي أحرضمتوها ،يجب التطرق اىل االسئلة التالية:
-

ما هي االيجابيات والسلبيات لكل واحدة من هذه النشاطات؟
أي من هذه النشاطات يسهل نرشه أكرث؟
أي من هذه النشاطات يؤثر عىل املجتمع بشكل أوسع؟
ما هي أكرث النشاطات التي تعجبكم؟
اقرتحوا طرق نشاط اخرى إليصال الرسالة.
ملاذا يقوم الناس بعمل حمالت دعائية؟
ما الذي مييز الحمالت الدعائية مقارن ًة بنشاطات أخرى (اكرث جامهرييةً ،استفزازية نوعا ما ،مصحوبة باإلعالم ،واسعة
االنتشار ،تج ّند الناس للنشاط ،مت ّهد الطريق للعمل الفعيل)
ما الذي يدفع الناس اىل العمل؟
يقوم الطالب بتعريف «الحملة الدعائية البيئية» عىل أنها تخطيط ونرش رسالة معينة من أجل إحداث تغيري ايجايب يف
مجال البيئة.

املرحلة الثانية
االهداف:

 تحديد موضوع وهدف لحملة دعائية يف املجتمع املحيل تتعلق مبوضوع املياه. -تحديد املوارد املتاحة أمام الطالب وتخطيط الحملة (وسائل االعالم ،امليزانية ،توزيع االدوار.)... ،

افتتاحية:

 قوموا بعصف ذهني الختيار موضوع الحملة الدعائية عن املياه .عىل سبيل املثال :تقليل امللوثات البيئية ،رفع مستوىالوعي حول الوضع املتدين للنهر والحلول املمكنة إلعادة تأهيله ،ترشيد استهالك املياه ،الخ.
 قرروا معاً اآلن ما هو الهدف الذي ترغبون يف تحقيقه من الحملة الدعائية ،مع الحرص عىل أن يكون الهدف محددا ً ،قابالًللقياس ،ومحصورا ً يف وقت معني.
عىل سبيل املثال :هدفنا هو تقليص أكوام النفايات امللقاة بالقرب من نهر الريموك بنسبة  % 90حتى نهاية العام الدرايس.

نواة الفعالية:

كيف يتم االعداد لحملة دعائية؟
يكتب املعلم عىل اللوح الهدف الرئييس للحملة الدعائية عىل شكل سؤال ،ثم نسجل تحت هذا السؤال عنوانني:
الفئة املستهدفة

النشاط

يفكر الطالب بأكرب عدد ممكن من الفئات املستهدفة والنشاطات املمكن تنفيذها من أجل تحقيق الهدف الرئييس.
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نتوصل إىل تقليص اكوام النفايات يف نهر الريموك بنسبة  ٪ 90حتى نهاية العام الدرايس؟
مثال :كيف ّ
الفئة املستهدفة
العائالت
األوالد
األهل
الشبيبة
الشبيبة
البلدية
البلدية
كبار السن
كبار السن
األهل
العائالت
األوالد
وزارة حامية البيئة

النشاط
لعبة البحث عن الكنز
اعامل فنية من مواد معادة التدوير
التوقيع عىل عريضة احتجاجية
االعالم املجتمعي (مثل فيسبوك وتويرت)
معرض صور للنفايات
تقديم العريضة االحتجاجية
عرض خارطة امللوثات البيئية الخطرة
تسجيل الذكريات من النهر
جولة مع األغاين القدمية
محارضة
بث فيلم
تسجيل أغنية
فيلم فيديو ،عرض رشائح

يف نهاية مرحلة العصف الذهني ت ُكتب االفكار املطروحة عىل بطاقات وتوضع يف وعائني مختلفني« :الفئة املستهدفة»،
«النشاط».
يقسم الصف اىل مجموعات من أربعة افراد ،تسحب كل مجموعة من الوعاء فئتني مستهدفتني ونشاطني عىل االقل .يُفرتَض
الحصول عىل أزواج مضحكة مثل «كبار السن» مع «البحث عن الكنز» وغريها .هذا الخلط سيجعل التفكري أكرث ابداعياً،
وسيساعد عىل التفكري خارج الصندوق.
تحصل كل مجموعة عىل  10دقائق لتخطيط نشاط مفصل يتناسب مع الفئة املستهدفة وتتوافق مع الهدف الرئييس .تقوم
كل مجموعة بتسجيل النشاط املخطَّط بشكل واضح عىل لوحة كبرية وتعليقها يف الغرفة الصفية .ثم يتجول الطالب يف الغرفة
ويقوموا بقراءة النشاطات وإضافة نشاطات ناجحة إضافية ميكنها أن تكون مالمئة.

حلقة نقاش:

 ماذا تعلمنا حول تخطيط الحملة الدعائية؟ ما هي أكرث فكرة أعجبتكم من بني الكم الكبري من االفكار االبداعية التي ت ّم طرحها؟ العودة إىل املوضوع الذي تم اختياره وكذلك الهدف الرئييس الذي متت صياغته واختيار نشاطني أو ثالثة ،بشكلدميوقراطي ،يرغب الطالب بتطبيقها.
يوضح املعلم للطالب أنهم مسؤولون اآلن عن تخطيط وتنفيذ الحملة الدعائية (املرحلة الثالثة).

املرحلة الثالثة
الهدف:

تخطيط الحملة الدعائية :تحديد املوضوع والهدف من الحملة الدعائية وتوزيع مهام العمل.

افتتاحية:

يكتسب الطالب خربة واسعة عند تنظيم وتخطيط حملة دعائية ويتعلمون أمورا ً هامة مثل:
 العمل الجامعي تخطيط النشاطات (االنتاجية) توزيع صحيح للمهام االقتصاد (تخطيط امليزانية) اكتشاف املواهب داخل املجموعة تغيري وجهة نظر الشباب تجاه أنفسهم وتجاه األفراد اآلخرين يف املجموعة فرصة لتعريف املجتمع بنشاطات الشباب القيام بتغذية راجعة وتقييم نسبة النجاحإعداد خطة العمل وتفعيلها ،وفقاً للنموذج املقرتح ،يلزم ضامن مشاركة كافة أعضاء املجموعة.

هناك مبدئني أساس ّيني يف العمل الجامعي:
 املشرتكون هم املسؤولون عن العمل بأكمله ،بدءا ً من اختيار مجال العمل والتخطيط ومرورا ً بالتنفيذ وانتهاءا ً بالتقييم.يتطلّب كل ذلك مشاركة كاملة من ِقبل املشاركني يف شتى مجاالت العمل.
 من املستحسن ان يكون العمل االجتامعي -البيئي نابعاً من االهتامم يف املوضوع البيئي واالهتامم باآلخرين وباحتياجاتهم،وأن ال يكون إجبارياً أو نابعاً من التفوق والتحزب.
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نواة الفعالية:

ورقة تخطيط الحملة الدعائية
الهدف الرئييس
عنوان النشاط
االهداف
الجمهور املستهدف
اطار العمل (أين ،من ،ماذا ،متى ،كيف؟)

رشكاء  /موارد
عقبات محتملة
توزيع املهام  /الوظائف

تقييم (فحص بعد تنفيذ العمل)

وصف عام للنشاط
ما هي الحاجة لهذا النشاط؟
من املستفيد من هذا النشاط؟
أين سيتم النشاط؟
من سيشارك يف النشاط؟
ماذا سنعمل يف النشاط؟
الجدول الزمني
املواد املطلوبة
من الذي ميكنه تقديم املساعدة لنا؟
هل توجد ميزانية ،كيف نستغلها؟
ما هي الصعوبات التي ميكن ان نواجهها وم ّمن؟
ما هي املهام املطلوبة ومن سيقوم بها؟
ما هو املوعد االخري للتنفيذ؟
القيام بتعبئة بطاقة لكل وظيفة
كيف نعرف إذا نجحنا بتحقيق الهدف؟
تحديد ثالثة معايري للنجاح

وصف الوظائف:

تعريف الوظيفة( :عىل سبيل املثال :باحث  /مدير مجموعة  /عالقات عامة  /مص ّمم)
تحديد األهداف( :عىل سبيل املثال :مطلوب من الباحث جمع عدد معني من الصور وعدد معني من القصص عن النهر خالل
فرتة زمنية مح ّددة).

التعاون:

يل تنسيق نشاطايت؟
 مع من يجب ع ّيل مساعدته؟
 من يتوجب ع ّ من يستطيع مساعديت وطلب االستشارة منه؟الجدول الزمني :التنسيق مع اصحاب املهام املسؤولون عن املجموعة.

املواد املطلوبة:

تقييم :هل حققت الهدف يف الوقت املحدد؟
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ملحق  :2جدول املخاطر البيئية عىل املياه الجوفية
املخاطر

الرقم

قيمة الخطر

1

مخاطر البنية التحتية

1.1

املياه العادمة

1.1.1

ترسيب خطوط أو أنظمة الرصف الصحي البلدية

60

1.1.2

تجمعات سكنية بدون نظام رصف صحي

80

1.1.3

حفر امتصاصية

55

1.1.4

«أحواض» تجميع

35

1.1.5

فائض مياه الرصف (املياه العادمة املعالجة) من منشأة معالجة مياه الرصف الصحي

40

1.1.6

ترسيب املياه العادمة ألنظمة تجميع املياه عند هطول املطر الغزير

25

1.1.7

أخرى (أي خطر سببه املياه العادمة)

1.2

مواقع النفايات الصلبة – إمكانية ترسيب عصارة النفايات من املصادر التالية:

1.2.1

حاويات القاممة الكبرية

30

1.2.2

محطة عبور

40

1.2.3

موقع طمر النفايات

60

1.2.4

مخلفات بناء

35

1.2.5

موقع طمر نفايات للمواد الخطرة (نفايات طبية أو مش ّعة)

80

1.2.6

موقع طمر أو رمي جثث الحيوانات ،الطيور ،واألسامك

40

1.2.7

أخرى (أي خطر سببه النفايات)

1.3

وقــود

1.3.1

خزان وقود فوق االرض (دون نظام االحتواء الثانوي)

50

1.3.2

خزان وقود تحت االرض

55

1.3.3

محطة بنزين (تعترب محطات البنزين مصدر شديد الخطورة)

70

1.3.4

كراج لتصليح املركبات

50

1.3.5

اخرى( اي خطر مرتبط بالوقود)

1.4

املواصالت

1.4.1

طريق بدون نظام تجميع مياه األمطار

30

1.4.2

موقف علوي للمركبات (بدون سقف)

30

1.5

مياه ملوثة من مواقع عسكرية

70

1.6

منشآت سياحية وترفيهية (احتامل استخدام املوقع بشكل مكثف وبالتايل
ترسيب املياه العادمة)

1.6.1

فنادق

30

1.6.2

مواقع تخييم

30

1.6.3

مطاعم

30

1.6.4

مرافق رياضية

35

1.7

أخرى

1.7.1

مقربة

40

1.7.2

منشآت عسكرية مهجورة

70

2

مخاطر صناعية

2.1

املحاجر واملناجم

2.1.1

نفايات محاجر املواد الخاملة (الغري ضارة)
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2.1.2

أكوام أو موقع طمر نفايات مواد خطرة (مثل مواد املناجم املشعة)

2.1.3

محاجر رملية (تعتمد قيمة الخطر عىل عمق املحجر وسامكة الدعامة الواقية)

*30*-40

2.1.4

محجر عىل امتداد نهر (تعتمد قيمة الخطر عىل عمق املحجر)

*40*-60

2.1.5.1

محاجر الصخر الجريي والدولوميت (كام ذكر أعاله ويتم تحديد القيمة حسب شدة
التصدع وكثافته وظواهر قرشة الصخر)

*40*-60

2.1.5.2

محاجر الصخور واملعادن والصخور النارية واملتحولة (صخور صلبة وغري قابلة للذوبان،
كام ذكر أعاله ويتم تحديد القيمة حسب شدة التصدع وكثافته)

*20*-40

2.1.5.3

املحاجر الضحلة املفتوحة من امللح والطني واملارل والجبس

*20*-40

2.1.6

مناجم عميقة من األمالح أو الجبس

*50*-60

2.1.7

مناجم عميقة من الفحم واملعادن

75-50

2.1.8

التنقيب عن النفط ،الغاز ،والصخر الزيتي

2.2

منشآت صناعية

2.2.1

أعامل الحدادة

50

2.2.2

طالء املعادن

80

2.2.3

انتاج الزيوت

75

2.2.4

صناعات املطاط و الكاوتشوك

40

2.2.5

صناعات ورقية

40

2.2.6

مدبغة جلود

70

2.2.7

معرصة زيتون

70

2.2.8

مصانع النتاج األغذية من مصادر حيوانية (ألبان ،مسلخ ،الخ)

60

2.2.9

مصانع النتاج األغذية من مصادر نباتية (عصائر ،مخلالت ،الخ)

40

2.2.10

أخرى (أي خطر سببه نشاط صناعي)

*

80

80

تعتمد قيمة الخطر عىل عمق املحجر وعىل سامكة الطبقات الجيولوجية املتبقية حتى الوصول اىل طبقة املياه
الجوفية ،وكذلك بالخواص الهيدرولوجية لهذه الطبقات ،باإلضافة اىل احتامل ترسب العصارات من مصادر تلوث أخرى.

3

املوايش والزراعة

3.1

تربية املوايش

3.1.1

حظرية حيوانات

50

3.1.2

أكوام فضالت الحيوانات

55

3.1.3

بركة او حوض تجميع فضالت الحيوانات

65

3.1.4

منطقة رعي (يجب تقدير كثافة الرعي وقربها من املصادر املائية)

3.1.5

الدواجن

35

3.1.6

برك لرتبية األسامك (مياه حلوة)

40

3.1.7

برك لرتبية األسامك (مياه مالحة)

55

3.2

الزراعة

3.2.1

حقول مفتوحة ومهيأة للزراعة بطرق تقليدية

30

3.2.2
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ملحق  :3النهر املعطاء
كان يف أحد األيام نهر ...
وقد أحب النهر أحد األوالد الصغار
وكان يأيت الولد كل يوم ليلعب بالنهر
يغطس رجليه يف املياه النقية
ويركض يف مياه النهر
يعمل «سدا ً» ويسيرّ قوارباً من االوراق اليابسة يف منحدر التيار
وقد أحب الولد النهر جدا ً
وأحب النهر الولد جدا ً جدا ً
وكان كالهام سعيدان
وعندما كان يشعر الولد بالتعب ،يرتاح بالظل
يصغي إىل أصوات املاء املنسابة،
ينظر للزواحف والنباتات وسائر الكائنات
وقد أحب الولد النهر جدا ً
وأحب النهر الولد جدا ً جدا ً
وكان كالهام سعيدان
وم ّر الزمن وكرب الولد
وجاء الولد يف أحد األيام إىل النهر
فقال له النهر « :تعال أيها الولد ،العب يف النهر!
سيرّ قوارباً من أوراق الشجر اليابسة وستكون سعيدا ً »...
فقال الولد « :لقد كربت عىل تسيري القوارب يف النهر! أريد أن أربح ما ًال
أريد أن أصبح مهندساً»
هكذا قال الولد وذهب وغاب ملدة طويلة وكان النهر حزيناَ
ثم  ....رجع الولد يف أحد األيام،
واهتز النهر من شدة الفرح،
وقال« :تعال أيها الولد ،العب يف النهر وكن سعيدا ً»
فأجاب الولد « :انا مشغول جدا ً وال وقت لدي ليك ألعب يف النهر!
أريد أن أصبح صاحب مصانع كبري،
ولتحقيق ذلك انا بحاجة للامء ،الكثري من املاء
هل لديك ماء تعطيني إياه؟»
«خذ من مايئ» أجاب النهر
استعمل مياهي وستكون سعيدا ً.
وبنى الولد مضخات وسحب الكثري من املاء ملصنعه
وكان النهر سعيدا ً
ومل يرجع الولد لفرتة طويلة فكان النهر حزيناً
وحني عاد  ....فرح النهر جدا ً لدرجة أنه بصعوبة استطاع أن يتكلم ..

«تعال أيها الولد ،تعال والعب يف النهر،
سيرّ قوارب من أوراق الشجر اليابسة وكن سعيدا ً!
«أنا بالغ وقلق جدا ً وال أستطيع أن العب» قال الولد،
«ليك أصبح غنياً أكرث أحتاج إىل ماء أكرث!»
«خذ مياهي» قال النهر،
«استعملها وكن غنياً اكرث».
فبنى الولد مصنعاً آخر،
والنهر  ...كان سعيدا ً
لكنه  ...غري سعيد حقاً.
وذهب الولد ومل يرجع ملدة طويلة،
وكان النهر حزيناً .
وبعد مرور مدة طويلة ،عاد الولد مرة أخرى
« أنا آسف ,مل يتبق عندي يشء أعطيك إياه.
اضمحل نصفه،
ّ
املياه قليلة لدي يف النهر .أنا مجرد رافد قد
ليتني استطيع أن أعطيك شيئاً ايها الولد»
« أنا لست بحاجة للكثري» ،قال الولد
«عندي مصنع ناجح ومال كثري،
انا بحاجة فقط ملكان أسكب فيه املياه امللوثة من املصنع ...
هل أستطيع أن أسكب املياه امللوثة اليك؟
وسكت  ...النهر
وم ّد الولد أنابيب من مصنعه للنهر،
وسكب املياه امللوثة وسكت النهر ...
والنهر حتى اليوم غري سعيد
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ملحق  :4اتّخاذ القرارات البيئية – سيناريوهات وبطاقات األدوار
لعبة محاكاة  :1املحكمة – َمن املسؤول عن تلويث حوض املياه؟
الخلف ّية:

وفقاً ملعطيات ُسلطة املياه ،فإن األحواض املائية املحلية والتي تشكّل املصدر الرئييس لتزويدنا باملياه ،موجودة بوضع مرت ّدي
جدا ً فيام يتعلق بجودة املياه ،األمر الذي يشكّل خطرا ً عىل تزويد السكان مبياه الرشب لفرتة طويلة من الزمن .يف هذه
الفعاليّة سنبحث ونحاول معرفة َمن املسؤول عن تلويث «الحوض األزرق» ملقاضاته وللعمل عىل إعادة تأهيله لالستخدام
مج ّددا ً .األشخاص الذين سنقوم باستجوابهم هم املزارعني ،أصحاب املصانع ،وعدد من املسؤولني يف السلطة املحلية.

التحضري للفعالية:

تحصل كل مجموعة من «املتهمني» (املزارعني ،اصحاب املصانع ،ومسؤويل السلطة املحل ّية) عىل معلومات حول مامرساتهم
التي قد تكون ساهمت يف تلويث «الحوض األزرق» ،حيث تبدأ كل مجموعة بالتحضري وكتابة حجج الدفاع الخاصة بها
تخصهم.
الستخدامها أثناء املحاكمة .يحصل كذلك ضحايا التلوث من السكان عىل معلومات ّ

خالل ذلك يقوم املحقّقون وهيئة امل ُحلّفني بقراءة كافة القصص ،وتحضري ثالثة أسئلة لكل مجموعة (يفضّ ل إعطاء نصوص
القراءة للطالب لقراءتها والتحضري لها يف البيت.
الصف عىل منط قاعة املحكمة ،كام ميكن ارتداء بعض املالبس الخاصة واستخدام
يقوم املعلم مبساعدة الطالب يف ترتيب ّ
بعض األدوات واالكسسوارات التي ميكن تحضريها من الورق أو الكرتون املق ّوى ،وذلك لخلق األجواء املناسبة ،مع عرض صورة
يف الخلفية لحوض مياه .عىل سبيل املثال:
 أن يرتدي املنظِّم «قبعة رشطي» ويحمل املطرقة للحفاظ عىل الهدوء أثناء انعقاد املحكمة أن يرتدي أعضاء لجنة التحقيق قبعة سوداء أن يرتدي املزارعون ربطات عنق خرضاء أن يرتدي أصحاب املصانع ربطات عنق برتقالية أن يرتدي مندوبو السلطة املحليّة ربطات عنق بنفسجية أن يحمل مندوب مزارع األسامك (بروفسور يف مجال البيئة) عدسة مك ّربة أن يضع مندوب املرىض (طبيب مختّص باألمراض الناتجة عن التل ّوث) سامعة طبيب أن يرتدي املحامون ربطات عنق سوداء -أن ترتدي هيئة املحلّفني ربطات عنق زرقاء (يوحي مبوضوع النقاش :املياه)

سري الفعال ّية:

تبدأ الفعالية بأن يعلن املنظّم عن بدء املحكمة ويعرض القايض املوضوع .ثم يدعو املنظّم املندوبني من القطاعات املختلفة
ليك يدلوا بشهاداتهم ،ويحرص عىل التزامهم بالوقت املح ّدد ،مثالً:
 يتحدث مندوبو الضحايا عن تأثري التلوث عليهم – مل ّدة دقيقتني يعرض مندوب عن كل قطاع خلف ّيتهم عن املوضوع – مل ّدة دقيقتني استجواب املحامني لكل مندوب  -مل ّدة  5دقائقبعد االستامع للجميع ،يجتمع أعضاء هيئة املحلفني من أجل اتخّاذ القرار ،ومن ث ّم يقرأونه أمام الحضور .يف النهاية يقوم
الطالب بحلقة نقاش لتلخيص املواضيع التي طرحت يف الفعالية.

بطاقات األدوار:
املنظُّم

 «يجب عىل الجمهور الحفاظ عىل الهدوء التا ّم خالل جلسة التحقيق!» «الرجاء الوقوف احرتاماً للقايض!»اإلفتتاحي يدعو مندويب القطاعات املختلفة لإلدالء بشهاداتهم ويحرص عىل التزامهم بالوقت املح ّدد
 بعد خطاب القايضّ
أعاله .ثم يعلن عن اسرتاحة ملدة  5دقائق حتى تجتمع هيئة املحلّفني التخاذ القرار .ثم يختتم القايض الجلسة.

اإلفتتاحي:
خطاب القايض
ّ

“أيها الجمهور الكريم ،اجتمعنا اليوم إث َر حصول تلوث خطري يف «الحوض األزرق» ،وكام تعلمون فإن هذا الحوض يقوم
بتزويد سكان املنطقة منذ  50عاماً باملياه .يجب عىل اللّجنة معرفة املسؤول عن تلويث هذا الحوض ومطالبته مبعالجة
التلوث وإعادة تأهيل الحوض الستخدامه مج ّددا ً .الجهات التي سيت ّم التحقيق معها تشمل املزارعني ،أصحاب املصانع
ومسؤولني من السلطة املحل ّية».

املزارعون

سكن أجدادكم املنطقة قبل أكرث من  200عام وعملوا يف زراعة األرض .وأصبحتم اليوم من كبار مزارعي املنطقة ،ومحاصيلكم
الرائدة هي املوز ،البندورة ،البطاطا ،الخيار والفلفل .وهي معروفة بجودتها العالية يف جميع أرجاء العامل.
استخدمتم خالل السنوات األخرية بعض املبيدات الخاصة ،والتي تناسب املناخ املحيل ،حيث قمتم برشاء هذه املبيدات من
مصانع كياموية محلّ ّية .ومبا أنه ال ميكن استخدام حاويات املبيدات مرة أخرى ،فقد وجدتم حالً إبداع ّياً وقمتم باستخدام
هذه الحاويات يف بناء جدار عىل امتداد ضفّة النهر .يف أعقاب ازدياد الطلب خالل السنوات األخرية عىل املحاصيل العضويّة،
فقد قمتم بتقليص استخدام املبيدات الكيامويّة.
إضافة اىل ذلك ،وجدتم حالً لتوفري املياه خالل عمليّة ال ّري ،وقمتم بتطوير ساللة خاصة من الفلفل .واآلن أنتم مضطرون
إلستبدال صفائح البالستيك بالبيوت البالستيكية وتقومون بحرق هذه الصفائح يف املساء وخالل عطلة نهاية األسبوع ،حيث
ال يعمل مراقبو املجلس املحيل .وبالرغم من أن سكان املنطقة يتذ ّمرون ويشكون من رائحة الحريق ،إالّ أنهم يتلذّذون من
محاصيلكم.

أصحاب املصانع

تقومون يف مصنعكم بانتاج طالء (دهان) متع ّدد االستخدامات :لجدران املنازل ،للمعادن ،لأللواح الخشبيّة ،وغريها .يف سنة
 2008حصلتم عىل جائزة ِ
«الطالء األفضل” ِمن ِقبَل االت ّحاد العاملي للدهان ،وأنتم فخورون جدا ً بهذا اإلنجاز العظيم .وكام هو
الحال يف املصانع األخرى يف املنطقة فإنكم تضعون بقايا ِ
الطالء واملواد الخطرة األخرى يف حاويات ضخمة يف منطقة مفتوحة
بجانب املصنع .وعندما متتيلء هذه الحاويات تقومون بإفراغ محتوياتها نحو النهر املجاور.

قبل  5سنوات ،خالل حملة تفتيش ُمفاجئة من ِقبَل وزارة حامية البيئة ،تم العثور عىل بعض الشقوق والتص ّدعات يف
الحاويات .عىل إثر ذلك متّت مخالفة املصنع وإرسال رسالة تحذيرية إلدارة املصنع .بعد ذلك قام املصنع برشاء حاويات
جديدة ملخلّفات املصنع ،وأجرى مفاوضات لنقلها إىل منطقة نائية .كام وبارش صاحب املصنع بتعيني باحثني للعمل عىل
تطوير ِطالء من مواد غري ضا ّرة بالبيئة .إال أنه حالياً ،حيث تهطل األمطار فصل الشتاء ،فام زالت مخلّفات املصنع تتدفق يف
النهر.
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مندوبو السلطة املحل ّية

رئيس املجلس املحليّ هو شخص محبوب جدا ً يف املنطقة ،وقد قام بتطوير التعليم والزراعة خالل الـ  40سنة املاضية ،ويعود
الفضل له بإنشاء مدارس مميّزة وزراعة متط ّورة يف املنطقة .إالّ أنه خالل تلك الفرتة مل يتم تخصيص ما يكفي من امليزانية
لتطوير وتحسني البنية التحت ّية للرصف الص ّحي ،حيث ال تزال بعض تلك املناطق تعتمد عىل الحفر االمتصاص ّية .أما يف املناطق
التي تتوفّر فيها البنية التّحت ّية للرصف الص ّحي ،فإن األنابيب قدمية وتعاين من التسرّ ب .يف كل شتاء ماطر ،يحدث إنسداد
ُرض عىل املجلس املحيل دفع غرامة عالية بسبب إدارة غري
يف هذه الشبكة وتفيض مياه الرصف الصحي .قبل بضعة أعوام ف َ
سليمة لشبكة الرصف الصحي.
إقامة ُمنشأة إقليم ّية ملعالجة مياه الرصف الص ّحي تأخر بسبب عدم تعاون السلطات املحلية املجاورة ،وقد تو ّجهتم مؤخرا ً
لوزارة الشؤون البلدية ووزارة حامية البيئة بطلب الحصول عىل الدعم املا ّدي إلقامة ُمنشأة ملعالجة مياه الرصف الص ّحي.

مندوب َمزارِع األسامك– بروفسور يف مجال البيئة

اشتهر «الحوض األزرق» منذ بداية القرن الـ  20بتن ّوع األسامك التي تعيش به والنظام البيئي املزدهر ،إالّ أنه خالل الـ 50
سنة األخرية انخفض تن ّوع األسامك بشكل كبري جدا ً ،حتى أن بعضها قد انقرض إثر تل ّوث الحوض .لقد أث ّر ذلك عىل النظام
البيئي بشكل عام حيث بدأت النباتات بالنقصان وبعض الكائنات الحية بدأت تنتقل للعيش يف مناطق أخرى.

مندوب املرىض – طبيب مختص باألمراض الناتجة عن ال ّتل ّوث

خالل عملك منذ  15سنة يف املستشفى املحيل ،الحظت ارتفاع عدد املرىض الذين يعانون من رسطان نادر يف األمعاء،
جميع هؤالء املرىض هم سكان منطقة «الحوض األزرق» .بالرغم من ضغط العمل ق ّررت إجراء أبحاث ومقابالت شخص ّية
مع املرىض ملعرفة وفهم عاداتهم الغذائية ،ووجدت أن غالبيتهم يرشبون من زجاجات مياه «الحوض األزرق» التي ت ُباع يف
كافة متاجر املنطقة .لقد عرفت رشكة «الحوض األزرق» عن أبحاثك هذه ويعمل اآلن مندوبو الرشكة عىل تهديدك ومنعك
من نرش هذه النتائج.

تجتمع هيئة املحلّفني ليك تناقش املواضيع التال ّية:

من هم املسؤولون الرئيسيون عن تلويث «الحوض األزرق»؟
لحل مشكلة التل ّوث وانعكاساتها؟
ما هو الدور الذي سيقوم به املسؤولون ّ
ما الذي ميكن فعله لتعزيز التعاون بني كافة األطراف ملنع التلويث مج ّددا ً؟

فيام ييل القوانني التي تتيح لهيئة املحلّفني الصالحيات التال ّية من أجل اتخاذ القرار:
قانون املياه مينح صالح ّية إلصدار أمر بتصحيح الخطأ ،والذي يستطيعون من خالله إلزام من تس ّبب بالتلويث أن يتوقف عن
ذلك ،وأن يص ّحح الخطأ ويعيد الوضع إىل ما كان عليه يف السابق ،وأن ميتنع عن تكراره .إذا امتنع من تس ّبب بالتلويث عن
تنفيذ امر املحكمة ،فيحق ملدير سلطة املياه إلزامه بدفع كافة املصاريف.
قانون املياه :مينح صالحيّة فرض العقاب التايل عىل كل من يتسبّب بالتلويث :السجن مل ّدة سنة أو دفع غرامة مببلغ 70,000
دينار.
مرسوم قانون الص ّحة :مينح صالح ّية إصدار أمر لكل من يستخدم مصدرا ً للمياه غري صالح الستخدامه كمياه للرشب ،بالعمل
عىل استصالح وإعادة الجودة للمياه حتى تصبح صالحة للرشب مجددا ً.

قانون “املُل ِّوث يدفع» :ينص عىل أنه يف حال حدوث تلويث للمياه والذي يؤدي أو لرمبا سيؤدي إىل رضر أو خلل كبري
بالبيئة ،ميكن فرض عقاب عىل من تسبّب بالتلوث بالسجن مل ّدة ثالث سنوات أو تغرميه بقيمة مالية تبلغ ضعف تكلفة إعادة
تأهيل الحوض الذي جرى تلويثه.
يتو ّجب عىل صاحب أي مرشوع جديد أن يقوم بدراسة عن األثر البيئي ملرشوعه قبل بدء املرشوع وذلك ملعرفة االنعكاسات
البيئ ّية املستقبل ّية ملرشوعه.
انخراط السكان :إن انخراط السكان خالل مرحلة التخطيط واإلبالغ عن أي مشكلة يرونها هو أمر بالغ األهمية .يحق
للسكان تقديم اعرتاض عىل خطة العمل ،وتوجيه االنتقاد تجاه املشاكل التي يرونها ،والضغط من أجل معالجتها.
ّ

بعد ان تقرأ هيئة املحلّفني قرارها  ،يجلس الطالب يف حلقة نقاش لتلخيص الفعالية.
حلقة نقاش:
-

كيف كان شعوركم أثناء طرح موقفكم ومتثيل دوركم؟
حل مشكلة التل ّوث؟
هل قرار هيئة املحلفّني ميكنه ّ
ما هي املسؤول ّية التي تقع عىل كل طرف لضامن عدم تكرار التلويث؟
ما هي املجموعات التي مل يكن لها متثيل خالل التحقيق؟
ماذا ميكن ملواطن بسيط أن يفعل من أجل منع تلوث مصدر مياه؟
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لعبة محاكاة  :2ما الذي ميكن عمله مع هذا الك ّم الكبري من النفايات؟ منح ترخيص أو رفض ترخيص موقع لطمر النفايات؟
الخلفية:

تعقد لجنة التخطيط املحلية جلستها التخاذ قرار حول منح ترخيص أو رفض ترخيص موقع لطمر النفايات يف منطقة
رسب امللوثات وعصارات القاممة إىل املياه الجوفية) .يوجد أمام أعضاء
هيدرولوجية حساسة (أي أنه من املحتمل أن تت ّ
اللجنة العديد من الخيارات :سحب الرتخيص ،تجديد الرتخيص ،فرض رشوط عىل تجديد الرتخيص أو إصدار أمر بنقله إىل
موقع آخر .خالل انعقاد جلسة اللجنة هنالك مظاهرة عاصفة يف الخارج للمواطنني املحليني الذين يرفضون بقاء موقع طمر
النفايات يف منطقتهم.

التحضري للفعالية:

الصف إىل ثالث مجموعات:
القصة ،يقوم بتقسيم ّ
بعد أن يعرض املعلم قواعد النقاش وإطار ّ
مجموعة  :1أصحاب موقع طمر النفايات.
مجموعة  :2وزارة حامية البيئة.
تحصل كل مجموعة عىل ادعاءات الطرفني لقراءتها والتحضري لل ّر ّد بإ ّدعاءات نقيضة وعكس ّية ،ثم تختار متحدثاً باسمها.
الصف وتحصل عىل مه ّمة “رسيّة” :عليها أن تتظاهر ضد موقع طمر النفايات .بعضهم يتظاهر
مجموعة  :3تخرج من غرفة ّ
بصفتهم محبني للبيئة ويعارضون وجود موقع طمر النفايات ألن برأيهم يتسبّب بتلويث املياه ،وبعضهم يتظاهر ألنهم
يعارضون نقل موقع طمر النفايات إىل منطقتهم والتي تدعى “املسند”.
إضافة اىل ذلك ،يجب تعيني رئيس وأعضاء لجنة التخطيط ،مص ّور ،مراسل تلفزيوين ،رشطة للحفاظ عىل النظام ،الخ.

عقد جلسة إستامع

يحصل كل طرف عىل  5دقائق لعرض موقفه ،ودقيقتان لل ّرد عىل ا ّدعاءات الطرف اآلخر ،فيام تقوم رئيسة اللّجنة بتنظيم
وتوجيه الحوار .بعد ذلك يقوم أعضاء اللّجنة بالتصويت إلصدار قرار تجديد الرتخيص أو سحبه ،أو فرض رشوط خاصة لذلك..

بطاقات األدوار
موقف رشكة « ز.م .ن» لطمر النفايات
رشكة ز.م.ن لطمر النفايات هي رشكة خاصة تحت إدارتكم ،وهي تعمل عىل تشغيل موقع طمر النفايات لحوايل مليون
نسمة تسكن يف منطقة “النخالة» .يقع املوقع يف منطقة جبل ّية فوق حوض مياه جوفية .مؤخرا ً قمتم بنرش غطاء واقي من
رسب العصارات الناجمة عن النفايات .يف أعقاب خطوات الحظر الجارية فإنكم تتوقعون
ثالث طبقات لتبطني األرضيّة ملنع ت ّ
أن تقوم لجنة التخطيط بتجديد رخصة عمل رشكة «ز.م.ن .لطمر النفايات» .فيام ييل ادعاءاتكم:
 يعمل املوقع وفقاً للمعايري الصارمة لطمر النفايات يحتاج سكان منطقة “النخالة” ملوقع لطمر النفايات عندما ت ّم رشاء املوقع قبل  50عاماً ،متّت املوافقة عىل استخدام املوقع لطمر النفايات ،وحصلت الرشكة يف ذلك الوقتعىل كافة الرتاخيص الالزمة لذلك حسب القانون.
 -يعود سبب تل ّوث املياه الجوفية يف املنطقة إىل مصنع للبالستيك كان قد أغلق حني اشرتت رشكة “ز.م.ن ”.قطعة األرض

املتظاهرون

أنتم معارضون بش ّدة لوجود موقع طمر النفايات وقررتم الخروج يف مظاهرة .بعضكم يتظاهر ألنهم أشخاص مهتمون بالبيئة
ويعارض وجود موقع الطمر ألنه قد يل ّوث املياه الجوفية ،فيام البعض اآلخر يتظاهر ألنهم من سكان منطقة “املسند” ويعارضون
نقل موقع الطمر إىل منطقتهم .عليكم تجهيز الشعارات والالفتات والتفكري يف طرق لها أصداء إلسامع صوتكم والتأثري عىل قرار اللجنة.

موقف وزارة حامية البيئة

أنتم مسؤولون عن منع تلويث املياه .يتضّ ح من خالل فحص جودة املياه الجوفيّة يف املنطقة أن بعض التلويث هو جديد
نسبيّاً وغري مرتبط مبصنع البالستيك الذي تواجد يف املوقع يف املايض .عىل الرغم من أنه متّت تغطية موقع طمر النفايات
بواسطة غطاء ثال ّيث الطبقات ،إالّ أنكم ما زلتم تعارضون تجديد رخصة العمل لرشكة «ز.م.ن .لطمر النفايات» .فيام ييل
إ ّدعاءاتكم:
 حامية املياه الجوف ّية هي مه ّمة ذات أولوية بالنسبة لنا الغطاء ثاليث الطبقات سوف يتمزق ويتفتت مع الوقتلحل مشكلة العصارات وامللوثات السامة التي تتك ّون يف مواقع طمر النفايات،
 خالل العقد األخري ت ّم إدراج معايري جديدة ّإال أن الرشكة ال تقوم بتطبيق هذه املعايري.
 -هنالك أفضلّية بنقل املوقع اىل منطقة «املسند» لعدم وجود خطر تلويث املياه الجوف ّية هناك.

تلخييص
نقاش
ّ
 -ما هي األدوات التي نحتاجها يف مجتمع يواجه رصاعاً؟

 هل تعرفون رصاعات شبيهة يف منطقتكم؟ هل ت ّم حل هذه الرصاعات؟ ما هي املعايري التي يجب أن تتوفر برأيكم ليك تتمكنوا من اتخّاذ قرار حول موضوع طمر النفايات؟ (مثالً :توجيه ،ح ّدةوق ّوة التأثري ،نسبة التأثري للمدى القريب والبعيد ،التكلفة املاديّة ومواجهتها ،الخ)
 هل يوجد حلول “خارج الصندوق” (غري مألوفة) ملنع تشكيل رصاعات بيئيّة من هذا القبيل؟ (مثالً :فصل النفايات،تقليلها ،إعادة التدوير ،الخ)
أطلبوا من املراسلني واملص ّورين أن يقوموا بإعداد تقرير صحفي ،أو أطلبوا من الطالب كتابة موضوع إنشاء حول ما إذا كانوا
يوافقون عىل قرار اللّجنة وملاذا.
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لعبة محاكاة  :3معضلة الحفاظ عىل اإلرث مقابل النهضة والتطور– هل يجب أن نبني سدّ عىل النهر؟
الخلفية:

تقع بلدة “تل النخيل” والتي يبلغ عدد سكانها حوايل  1000نسمة يف منطقة ذات منظر جاميل خالّب عىل امتداد نهر
«امليمون» وتبعد هذه البلدة حوايل  40كم عن أقرب مدينة .قرر املجلس املحيل لهذه البلدة ورئيس بلديتها بناء سد عىل
بعد  5كم أعىل هذا النهر ،ويف دراسة لتقييم األثر البيئي لذلك فقد تم تحديد املعلومات التالية:
لري
سوف يلبي بناء هذا السد حاجة املنطقة من الطاقة الكهربائية ملدة عرش سنوات أو أكرث ،إضافة إىل توفري بعض املياه ّ
املزروعات ،وأيضا سيساعد هذا السد عىل التحكم يف مشكلة الفيضانات التي عاد ًة ما تحدث أسفل النهر.
سيكون هذا السد بارتفاع  20مرت من األرض وبعرض  70مرت ،إذ أن كمية كبرية من مياه هذا النهر سوف تتحول إىل بركة
كبرية .يستغرق بناء هذا السد حوايل  5سنوات وسيقوم بتشغيل أكرث من  2000عامل .أما بعد إمتام بنائه ،فسيستق ّر حوايل
 150موظفاً يف هذه البلدة للعمل عىل إبقاء املرشوع قائم وقيد التشغيل.
أما بالنسبة ألثر بناء السد عىل الحياة الربية فقد جاء ما ييل يف الدراسة:
 خسارة ما يقارب  %20من الغزالن التي كانت تجوب تلك املنطقة عىل حواف النهر بسبب فقدان أرايض ال ّرعي. خسارة ما يقارب  %20من الثدييات الصغرية التي تعيش عىل ضفتي النهر بسبب فقدان املوئل الخاص بها. خسارة ما يقارب  %20من الطيور املغ ّردة التي تتّخذ من ضفاف النهر مواقع للتعشيش.الس ّد والبحرية.
 حجب حركة االسامك من منبع النهر إىل مص ّبه بسبب بناء ّ زيادة نسبة الطيور الزائرة شتاءا ً باألخص الطيور املائية التي مل تكن موجودة يف هذه املنطقة باألصل ،أو حتى دخولأصناف من الطيور تعترب دخيلة عىل املنطقة.
 احتاملية التقليل او القضاء عىل أصناف من االسامك كانت باألساس متأقلمة عىل املياه الباردة او املياه الجارية بفعلالتيار ويف نفس الوقت احتاملية الزيادة يف اصناف اخرى تتأقلم مع املياه الداخلية وغري املتدفقة.
 فقدان مساحة كبرية من املناطق الطبيعية وموائل الحياة الربية بسبب تخريب املوئل من أجل بناء السد.إن املجتمع املحيل يف بلدة “تل النخيل” قلق بشأن التحديات والصعوبات والفوائد التي سوف تحصل نتيجة وصول أعداد
كبرية من األشخاص إىل بلدتهم خالل بناء السد وبعد االنتهاء من بناءه.

بعض اآلثار املتوقعة لوصول هذا الكم من األشخاص الجدد إىل بلدتهم هي ازدياد الضغط عىل املدارس ،شبكات الرصف
الصحي ،البنية التحية للبلدة ،اإلسكان ،قيمة العقارات والجو الريفي بشكل عام ،باإلضافة إىل تأثري ذلك عىل خدمات الرشطة
والدفاع املدين واملستشفيات .يف الوقت ذاته ،يرى السكان إمكانية االستفادة من بعض املشاريع التطويرية التي قد ترافق
هذا املرشوع مثل :فرص ترفيهية ألهل البلدة واملدن املجاورة من خالل إقامة مشاريع للرياضة املائية يف البحرية (كالسباحة،
والقوارب) باإلضافة إىل تصميم أماكن للتنزه والتخييم.
بعض اآلثار األخرى التي قد ترافق هذا املرشوع:
 فقدان جودة مياه الرشب عىل املستوى املحيل. فقدان القيم الثقافية والتاريخية للنهر وما يحيط به من مناطق أثريّة. مياه الري بتكلفة مالية أقل. التكلفة املالية للطاقة الكهربائية تصبح أقل باملقارنة مع غريها من أشكال إنتاج الطاقة (النفط ،الفحم ،الوقود االحفوري). -يف بداية املرشوع قد تصبح فواتري الطاقة عالية مالياً وذلك كرضيبة لبناء السد يف هذه الفرتة.

التحضري للفعالية:
بعد أن يرشح املعلم للطالب خلفية القصة أعاله تدور حلقة نقاش بسيطة عن املرشوع ،إللقاء الضوء عىل التكلفة والفوائد
املحتملة من بناء هذا السد ،مع االخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة .بعد ذلك يقوم املعلم بتوزيع األدوار عىل الطالب
لتمثيل األدوار املختلفة.
بطاقات األدوار
خليل تفاح :مندوب عن رابطة اتحاد املزارعني ،وهو معني ببناء السد ملا له فائدة ملنع أي تخريب للمزروعات من املمكن
أن يحدث نتيجة أي فيضان ،وأيضاً ملا لهذا السد من دور لتزويد مياه الري.
نور ملعان :فرد من مجموعة الضغط (اللويب) لدى الرشكة القطريّة للطاقة الكهربائية ،وهو مهتم بتطوير السد.
سمري الصياد :صاحب متجر لألدوات الرياضية ،هاوي صيد اسامك .عبد متخوف من خسارة أصناف من األسامك ناتج عن
تغيري مسار هجرتهم الطبيعية بفعل بناء السد.
أنور خليل :املدير التنفيذي ملؤسسة «أرضنا لحامية األصناف النباتية والحيوانية املنتجة»
د .آثار رومي :بروفيسور يف علم اآلثار يف إحدى الجامعات املحلية ،د .أروى قامت بعمل أبحاث كثرية عن املناطق التاريخية
حول روافد النهر.
ربيع صايف :مدير دائرة املياه ،خرض مسؤول عن تزويد مياه الرشب للمدينة وهو متحيز لبناء السد ملا له من فائدة يف توفري
مخزون من املياه ذات الجودة العالية والصالحة لالستخدام خاصة يف فصل الصيف.
سوسن زهرة :مندوب عن السكان املحليني أسفل النهر والذين يريدون أن يروا أساليب جديدة ملكافحة الفيضانات.
أبو كلبشة :الضابط املسؤول عن األمن واألمان املتعلق بالصحة والسالمة للسكان يف البلدة ،يعترب خليل الشخص الوحيد الذي
ميثل السلطة يف تلك البلدة.
كمتخصصة يف تصميم الحدائق ومشاريع الوحدات السكنية ،املنتجعات واملنازل
سلمى عامرة :مهندسة تطوير ارايض  ،تعمل
ّ
عىل ضفاف البحريات.
معتز شاكر :من أصحاب األعامل املحليني يف املنطقة .معتز أضاف فرص عمل طويلة األمد للمنطقة.
الشيخ عمر :من القادة املحليني والذي يخىش فقدان الرتاث واإلرث الثقايف جراء تغيري املنطقه وطبيعتها بفعل بناء السد.
عيىس زيتون :متخصص يف الرثوة النباتيه ،إذ عمل يف تلك املنطقه ما يزيد عن  50سنة.
عوين عامد :مندوب مبيعات رشكة املستلزمات الثقيلة مثل القوارب وأدوات رياضيه مختلفة.
نادر عني :متخصص يف علم البيئة وهو مستعد لدراسة االنعكاسات املحتملة عىل الحياة الربية نتيجة بناء السد.
ورود عوض :مديرة مؤسسة قطرية لدراسة األحواض واملصادر املائية.
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كل
يقوم املعلم مبساعدة الطالب برتتيب مقاعد الصف عىل شكل قاعة اجتامعات للبلدية .سيقوم املشاركون بلعب أدوارهمّ ،
بحسب الدور امل ُعطى له ،بحيث يرتتب عىل كل مشارك أن يقدم التامسا شفهيا لألعضاء الخمسة يف املجلس البلدي يوضح
فيه وجهة نظره و تخوفه أو دعمه للمرشوع.
بعد االستامع لكافة الجهات يقوم املجلس البلدي بإصدار قراره النهايئ.
يف النهاية يُدير املعلم حلقة نقاش مع الطالب لتلخيص االيجابيات والسلبيات الواردة من التامسات املشاركني.
إستكامل لهذا النشاط:
 قم بتغيري األدوار بني املشاركني و اطلب إجراء جلسة االستامع مرة أخرى .ثم الحظ أي تغري يف األراء أو النتائج بالنسبةملواقف املشاركني ووجهات نظرهم.
رض بالحياة الربية واملناطق الطبيعية يف منطقتك .إن أمكن ،قم بدراسة
 ابحث مع املشاركني عن أي مرشوع أو فكرة قد ت ّوفحص االيجابيات والسلبيات لهذا املرشوع من وجهة نظرك.
 اذا وجد سد يف منطقتك ،قم بزيارة ميدانية اىل تلك املنطقة ،وابحث عن اآلثار املرتتبة عىل االنسان والحياة الربية سواءااليجابية أو السلبية.
السد والنهر ،وإتخاذ أي موضوع له نفس العربة ويتعلق بتأثري اإلنسان عىل املوئل
 ميكن تطبيق هذا النشاط بتغيري فكرة ّالطبيعي ألغراض إقتصادية  /سياسية /إجتامعية ...إلخ .عىل سبيل املثال إنشاء مصنع يف سهل زراعي أو مشاريع طاقة
بديلة كمحطات إنتاج الطاقة من الهواء.
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«جيران المياه الطيبون»
مقدمة
بغض النظر عن
تلعب املياه دورا ً هاماً ومركزياً يف حياة السكان يف جميع أنحاء العامل ،إذ أنها تلبي الحاجة األساسية للبقاء ّ
العرق ،الثقافة أو الدولة .تتفاوت سهولة الوصول إىل املياه من مكان إىل آخر ،والفجوة القامئة بني توفّر املياه والوصول إليها
كبرية جدا ً ،ومن غري الواضح كيف ميكن جرس هذه الفجوة.
ماذا يعني إذا ً مصطلح «جريان املياه الطيبون»؟ كيف ميكن العيش جنباً إىل جنب وتقاسم موارد املياه بشكل عادل ،بحيث
تتم تلبية احتياجات الطرفني مع الحفاظ عىل كمية من املياه تكفي الحتياجات الطبيعة
رسب امللوثات ،ويف عرص
يف عرص يتزايد فيه استهالك املياه بشكل متصاعد ،تواجه األحواض املائية خطورة الضخ الجائر وت ّ
نشهد فيه تغيري مناخي عاملي باإلضافة إىل النزاع السيايس الذي يجعل من املياه ورقة مساومة ،يبدو أن مصطلح «جريان
املياه الطيبون» هو مصطلح غري قابل للتحقيق .لكن عىل عكس االعتقاد السائد ،فإن التجارب حول العامل تثبت أن االختالفات
املتعلقة مبوضوع املياه تؤدي وبشكل غري متوقع إىل مفاوضات وتعاون مشرتك بدالً من مواصلة النزاع ،كام يصف لنا موقع
األمم املتحدة فيام ييل:
«بالرغم من أن هذا املوضوع شائك جدا ً ،يُظهِر لنا التاريخ أنه ميكن التعامل مع النزاعات عىل املياه بطرق دبلوماسية.
يف الخمسني سنة املاضية تم توثيق  37نزاع فقط يتّسم بالعنف حول مسألة املياه مقابل  150اتفاقية تم توقيعها .هذه
االتفاقيات هي ذات أهمية ألنها تجعل العالقات الدولية املتعلقة باملياه أكرث استقرارا ً ووضوحاً .يف الواقع ،فإن أقدم اتفاق
دويل نعرفه ذو عالقة باملياه هو منذ  2500سنة قبل امليالد ،حينام حلّت مدينتني من دولتني متنازعتني الرصاع بينهام عىل
29
طول نهر دجلة من خالل صياغة اتفاق للمياه ،ومنذ ذلك الحني تم التوقيع عىل العديد من اتفاقيات املياه».
أما بالنسبة للوضع يف منطقتنا ،يبدو أن الوقت بات مناسباً للنظر إىل «النصف امليلء من الكأس» ،والتفكري كيف ميكن تغيري
مجرى األمور وإزالة فتيل النزاع والرصاع عىل املياه واآلبار والينابيع واألنهر إىل فرصة ذهبية نحقق من خاللها التغيري والتحفيز
ونتع ّرف عىل اآلخر ،لنفكّر معاً بحلول إبداعية مشرتكة ملشكلة املياه ،وتحسني جودة الحياة والبيئة ،والنهوض باالقتصاد
املحيل ،ومن املحتمل أيضاً اتخاذ الخطوات األوىل يف طريق السالم الدائم.
يعتمد الجزء الخامس واألخري من دليل النشاطات هذا عىل بناء املعرفة والنضوج الذي اكتسبه الطالب حتى اآلن ،وهو
يتض ّمن الفعاليات التالية:
 ما هو الفرق بني الحاجة والرغبة والحق؟ ما هو الحق يف املياه والصحة العامة؟ فهم مصطلح «النزاع» عىل املستوى الشخيص وطرق مواجهته االعالم وحل النزاعات والطموح للتوصل إىل وضع مربح لكل األطراف ()win/win مواجهة إشكاليات املياه التي تعكس الرصاع االرسائييل-الفلسطيني التحضري للقاء املجتمع املجاور ،وكرس الصور النمطية عن اآلخر ،وتبديد املخاوف وتنسيق التوقعات قبيل اللقاء.يتضمن الجزء األخري من دليل النشاطات ،والذي يحمل اسم «جريان املياه الطيبون» ،أفكارا ً أللعاب تعارف ميكن تطبيقها يف
لقاءات الشبيبة من املجتمعات املختلفة التي تتشارك املوارد املائية.
 29املصدرhttp://www.un.org/waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml :
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 5 . 1حق اإلنسان في المياه
األهداف:

والحق.
 أن يحلّل الطالب العالقة بني الحاجة والرغبةّ
«الحق يف املياه».
 أن يتع ّرف الطالب عىل مصطلحّ
 -أن يتع ّرف الطالب عىل حاالت واقعية من عدم التمكّن من الحصول عىل املياه

ملخص:

اإلعالن العاملي لحقوق االنسان هو وثيقة أساسية للمجتمع الدويل تتعلق بحقوق اإلنسان واملواطن ،تم اإلعالن عن تب ّنيه
من ِقبل هيئة األمم املتحدة بتاريخ  .10.12.1948يصف هذا اإلعالن حقوق اإلنسان االساسية التي يجب أن تطبَّق يف جميع
دول األمم املتحدة.
بالرغم من تداول موضوع املياه والصحة العامة يف العديد من الوثائق الدولية ،فإنه يف شهر متوز  2010وخالل انعقاد جلسة
هيئة األمم املتحدة ،اعرتفت الهيئة العامة بالحق يف املياه ورشوط الصحة األساسية ،وأكدت أن مياه الرشب اآلمنة والنظيفة
30
ورشوط الصحة األساسية تشكّل جزءا ً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان بشكل عام
سيك ّرس الطالب جهودهم خالل هذا النشاط للتفكري يف العالقة بني الحاجة ،الحق ،الرغبة وااللتزام ،وسيقوموا باختبار الحق
عىل املياه والصحة العامة بشكل خاص .سيقوم الطالب بدراسة املعايري األساسية التي تح ّدد معنى الحق يف املياه ،واالستامع
إىل قصص حول عدم التمكّن من الوصول إىل املياه ،وخوض تجربة الكتابة اإلعالنية – صياغة رسالة مقنعة يو ّجهونها إىل دول
العامل حول هذا املوضوع.

افتتاحية:

حاجة – رغبة – حق
 يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات أو أزواج ،ويطلب منهم إعداد قامئة بجميع احتياجاتهم ردا ً عىل السؤال التايل :ماالذي سيجعل منكم أطفاالً سعداء ِ
وأص ّحاء؟
 تقوم كل مجموعة من الطالب بتحضري لوحة كبرية مكونة من عامودين :احتياجات ورغبات ،وتصنيف القامئة التيأع ّدوها يف البند السابق يف العمود املناسب.
 تقوم كل مجموعة بتصنيف االحتياجات يف القامئة السابقة حسب أهميتها. -توجيه السؤال التايل للنقاش :عىل من تقع مسؤولية تزويد االحتياجات املطروحة؟ ما هي العالقة بني الحاجة والحق؟

نواة الفعالية:

املياه – االحتياجات والحقوق
 يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات أو أزواج جديدة ،ويطلب منهم إعداد قامئة لجميع احتياجاتهم املائية (ما هياستخداماتنا للمياه؟)
 يطلب املعلم من الطالب تصنيف القامئة حسب األهمية ،وإنشاء قامئة مشرتكة عىل اللوح. أي من االحتياجات التي تظهر يف القامئة هي حق؟ -من يق ّرر أي االحتياجات هي حق ،وعىل من تقع مسؤولية توفري هذا الحق؟

 30املصدر.)http://www.un.org/waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml :
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حلقة نقاش:
-

هل حسب رأيكم يجب اإلعالن عن أن املياه هي حق إنساين؟
ملاذا حسب رأيكم تم اإلعالن عن حق املياه فقط يف عام  2010وليس قبل ذلك؟
هل يوجد ملجتمعات معينة «الحق يف املياه» أكرث من غريها؟ هل يجب تطبيق هذا الحق يف كل مكان؟
من هو املسؤول عن تطبيق هذا الحق؟
هل هناك أمثلة ملجتمعات أو مدن ال توجد فيها إمكانية الوصول للمياه النظيفة بشكل يكفي احتياجاتها؟
ينصح هنا برسد قصة عن قرية أو مدينة أردنية أو فلسطينية تعاين من نقص يف املياه.

كيف ميكن تعريف الحق يف املياه؟

يطلب املعلم من كل مجموعة تحديد املعايري التي ،وفقاً لها ،ميكن تطبيق «الحق يف املياه»؟ ميكن التعبري عن هذه املعايري
بواسطة التمثيل حيث يحاول باقي الطالب تخمني هذه املعايري:
 الكمية :الكمية املطلوبة للفرد يف اليوم الواحد هي بني  100-50لرت/اليوم وذلك لضامن تزويده باالحتياجات األساسية.املخصصة لالستهالك الشّ خيص أو املنزيل نظيفة من امليكروبات والعضويات ،واآلثار
 الجودة :يجب أن تكون املياهّ
رض بالصحة.
الكيميائية واإلشعاعية أو كل مل ّوث آخر قد ي ّ
 الوصول :يجب أن يكون مصدر املاء عىل مسافة ال تزيد عن  1000مرت من البيت وأن تتم عملية تجميع وسحب املياهخالل فرتة زمنية ال تزيد عن الثالثني دقيقة.
 السعر :يجب أن ال تتخطى تكلفة املياه نسبة  3%من إجاميل الدخل للبيت.ميكن مشاهدة صورا ً من حول العامل تجسد كل معيار ،ويجب عىل طالب الصف تحديد إذا ما تم تطبيق «الحق يف املياه»
يف تلك الحالة أم ال.
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حملة دعائية تهدف إىل رفع مستوى الوعي حول «الحق يف املياه والصحة العامة»
مبا أنه تم اإلعالن عن «الحق يف املياه» ورشوط الصحة العامة األساسية يف السنوات االخرية فقط ،فإن هناك حاجة لرفع
مستوى الوعي حول هذا املوضوع ،وإقناع الحكومات املختلفة حول العامل بتطبيقه.
لنفرض أن مجموعة الطالب هي رشكة دعائية اسمها «املبدعون» فازت بعطاء لالمم املتحدة ،ومه ّمتها رفع مستوى الوعي يف
العامل حول موضوع «الحق يف املياه» ،بناءا ً عىل املعلومات املتاحة لديها (فيام ييل حقائق عن «الحق يف املياه»).
عىل املجموعة تنظيم إعالن عىل شكل أغنية  /فيلم قصري  /رقصة  /لوحة  /استبيان عىل الفيسبوك أو عىل أي وسيلة أخرى
بهدف نرش إعالن «الحق يف املياه».
الحق يف املياه
حقائق من حول العامل عن «الحق يف املياه»:
 واحد من  8أشخاص يف العامل ال تتوفّر لديه إمكانية الوصول إىل مياه للرشب. معدل استهالك املاء للفرد يف غالبية الدول األوروبية ترتاوح بني  300-200لرت يف اليوم ،بينام يف بعض الدول مثل موزمبيقيف افريقيا ،معدل استهالك املاء للفرد تقل عن  10لرت للفرد يف اليوم.
 يعاين نصف سكان الدول النامية من مشاكل صحية بسبب نقص املياه وتدنيّ جودتها ،وهذا هو املس ِّبب الثاين لوفياتاألطفال يف العامل.
 حوايل  1من بني  5حاالت وفاة أطفال تحت سن الخامسة يكون سببها مرضاً يتعلق بجودة املياه املتدنية. يدفع األشخاص الذين يقطنون يف األحياء الفقرية يف جاكارتا ،مانيال ونريويب  10-5أضعاف سعر املياه الذي يدفعه مواطنواملناطق ذوو الدخل األعىل يف نفس املدينة ،وهو يتجاوز ما يدفعه مواطنو لندن أو نيويورك.
 حسب دراسات منظمة الصحة العاملية ،فإن استثامر دوالر واحد يف النظام املايئ والصحة العامة يحقق عائد اقتصادييرتاوح بني  34-3دوالر أمرييك.
 حوايل  % 70من االستهالك العاملي للمياه هي للزراعة ،وفقط  % 10لالستخدام املنزيل.31

 31املصدر:
- Human Development Report 2006, Beyond scarcity: Power, poverty, and the global water crisis, UNDP, 2006
-	(The) Right to Water, Fact Sheet No. 35, United Nations, OHCHR, UN- HABITAT, WHO, 2010
- http://thewaterproject.org/water_stats.php#.UTsVgxyLCgc
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 5 . 2تحويل الصراع إلى فرصة للتغيير
االهداف:

 التعرف عىل الرصاع وسبل مواجهته عىل الصعيد الشخيص. -النظر إىل الرصاع عىل أنه فرصة للتغيري.

ملخص:

يربط النشاطان التاليان الطالب مع معنى الرصاع يف حياتهم الشخصية ،يك يكون باستطاعتهم تطبيق هذه املبادئ يف حل
الرصاعات املتعلّقة باملياه.
يف هذه الفعالية يقوم الطالب بإختبار سبل مواجهة الرصاع وكيف ميكن تحويله إىل فرصة للتغيري .ويف النشاط التايل سيحاول
الطالب الوصول إىل وضع تكون فيه جميع األطراف رابحة ( ،)win/winحيث سيتدرب الطالب عىل التواصل تحت ظروف
مليئة بالتحديات .بعد ذلك ميكن قراءة خطاب العاهل األردين امللك الحسني بن طالل طيب الله ثراه ،يف أعقاب التوقيع
عىل معاهدة السالم اإلرسائيلية  -األردنية.

افتتاحية:

معنى كلمة رصاع بالنسبة يل:
 إحضار أوراق وأقالم وألوان مختلفة للصف (ميكن أيضاً إحضار صور ومقاالت صحفية). يطلب املعلم من كل طالب إعداد ورقة يعرب فيها عن معنى كلمة «رصاع» بالنسبة له وبطريقته الخاصة. يضع كل الطالب إبداعاتهم وسط الدائرة ويتاح لكل مشارك املجال للحديث عن ما كتبه ،ماذا يرى؟ ما الذي يعرب عنه؟كيف ينظر إىل الرصاع؟ ميكن السامح للطالب اآلخرين بتوجيه األسئلة.

اسئلة للنقاش:
-

ما الذي تعلمناه عن مفهوم كل شخص لكلمة «رصاع»؟ (عىل األغلب ستكون اإلجابات سلبية – مثل :سيئ ،غري مح ّبذ،
صعب ،ميلء باملشاكل).
ملاذا يختلف مفهوم «الرصاع» من شخص إىل آخر؟
ما هي األمور التي تك ّررت يف العمل اإلبداعي؟
ما هي األمور املميزة التي انبثقت عن األعامل اإلبداعيّة؟
ملاذا نفهم الرصاعات عىل هذا النحو؟ هل ميكن فهمها بطريقة أخرى؟ كفرصة للتغيري واالزدهار مثالً؟

نواة الفعالية:

سبل مواجهة الرصاع:
يعرض املعلم خمس طرق ملواجهة الرصاع:
 االمتناع التنازل التنافس (التصادم واملواجهة) التوصل لحل وسط التعاونالص ّف ّية؟
أي من سبل مواجهة الرصاع هذه تنعكس يف الرسومات ّ
يطلب املعلم من الطالب كتابة قصة تتعلق برصاع حدث لهم أو سمعوا به يف الفرتة األخرية .ما هي االيجابيات والسلبيات
لسبل املواجهة التي تم اختيارها؟
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حلقة نقاش:

 هل الطريقة التي اخرتمتوها ملواجهة للرصاع قد ساهمت يف تقدمكم أم يف حجب طريقكم؟ هل ستختارون هذه الطريقةأيضاً يف املستقبل؟
 هل أتاحت هذه الطريقة من الرصاع فرص ًة للتغيري؟ قوموا بتوجيه النصائح لزمالئكم حول كيفية تحويل الرصاع إىل فرصة للتغيري وخلق وضع جديد.معلومـة
مفيــدة

يف اللغة الصينية يوجد معنيان لكلمة رصاع« :خطر» و «فرصة»

الرصاع كفرصة

 يكتب املعلم مصطلح «الرصاع كفرصة» عىل اللوح. كيف ميكن أن يشكل الرصاع فرصة؟ إذا مل تكن لدينا ردة فعل تلقائية للرصاع بالهروب أو التصادم أو التنازل ،وحاولناٍ
عندئذ رؤية الرصاع كفرصة
رؤية الفرص التي ميكن استخالصها من هذا الوضع الطبيعي واإلنساين ،سيكون باستطاعتنا
ألمور كثرية مثل:
 التعارف التغيري التعرف عىل الذات وعىل اآلخر فهم الرغبات واالحتياجات مواجهة التحديات إيجاد الحلول اإلبداعية تحسني مستوى حياتنايقوم الطالب بكتابة هذه النقاط عىل لوحات كرتونية وتعليقها يف غرفة الصف.

سؤال ختامي للنقاش:

كيف ميكن للرصاع عىل املياه بني الدول أن يصبح فرص ًة للتغيري؟
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 5 . 3المنافسة أم التعاون؟ حل مناسب لجميع األطراف ()win/win
الهدف:

تدريب إعالمي وخلق وضع مربح لجميع األطراف ( )win/winمن خالل ثالثة متارين:

ملخص:

تعب عن تح ّديات مختلفة يف مجال التواصل .سيحاول الطالب من خالل هذه التامرين التفكري
فيام ييل ثالثة متارين مختلفة رّ
«خارج الصندوق» فيام يتعلق بحاالت رصاع مختلفة ،وتوجيه األمور إليجاد حلول تكون مقبولة عىل جميع األطراف.

التمرين األول :ظَهر إىل ظَهر

يوزع املعلم الطالب إىل أزواج بحيث يجلس كل طالب مستندا ً عىل ظَهر الطالب اآلخر ويصطفون عىل شكل صف طويل.
يحصل كل طالب من الطرف األول عىل رسمة وكل طالب من الطرف الثاين يحصل عىل ورقة بيضاء وقلم رصاص .عىل الطالب
الذي بحوزته الرسمة أن يصفها لرشيكه بأفضل طريقة يك يقوم اآلخر برسمها وفقاً للوصف دون أن يرى الرسمة .بعد مرور
خمس دقائق يتم التوقف وفحص نتيجة االختبار (يف امللحق تجدون الرسمة بحجمها الحقيقي).

حلقة نقاش :ما هي الطرق التي من خاللها نتواصل مع بعضنا البعض؟ هل من الصعب التواصل بدون كلامت؟ هل من
الصعب التواصل دون رؤية الطرفني وجهاً لوجه؟ ما الذي يحدث لكال الطرفني عندما ال يفهم كل منهام اآلخر؟

التمرين الثاين :لعبة الجمع O X

يقسم املعلم الطالب إىل أزواج ،ويقوم كل طالب بإعداد بطاقة تحمل عالمة  Xوأخرى تحمل عالمة  .0يجلس كل طالب
مقابل اآلخر ويضعان يف نفس اللحظة بطاقة واحدة .يتم احتساب النقاط كالتايل:
 :X – Xكل طالب يخرس نقطة.
 :X – 0من فتح بطاقة  Xيربح نقطة ومن فتح بطاقة  0ال يربح.
 :0 – 0يربح كل طالب نقطة.
بعد ثالث جوالت يحاول كل زوج االتفاق حول طريقة معينة لجمع النقاط ،ومن ثم القيام بثالث جوالت أخرى.
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حلقة نقاش:
-

ما الذي ميكن أن نتعلمه من هذه اللعبة؟
ماذا كانت مصلحة كل شخص؟
هل ميكن التأكد من الفوز يف هذه اللعبة؟
ما الذي تعلمناه عن الحياة من خالل هذه اللعبة؟
هل الحياة أبيض وأسود مثل لعبة الجمع X 0؟
كيف ميكن يف واقع الحياة أن تكون كافة األطراف رابحة ()win/win؟

التمرين الثالث :الربتقالة

قوموا بإعداد البطاقتني التاليتني:
والدتك مريضة جدا ً (ال ق ّدر الله) ،وقد رشح لها الطبيب أن الطريقة الوحيدة لعالجها هو أن
ترشب عصري برتقالة .يف وسط الغرفة برتقالة واحدة وهي آخر برتقالة يف العامل.
والدتك مريضة جدا ً (ال ق ّدر الله) ،وقد رشح لها الطبيب أن الطريقة الوحيدة لعالجها هو أن
تأكل قرشة برتقالة .يف وسط الغرفة برتقالة واحدة وهي آخر برتقالة يف العامل.

سري الفعالية:

يقوم املعلّم باختيار طالبني وإخراجهم من الغرفة ،ثم تجلس باقي املجموعة يف حلقة .يقرأ املعلم فحوى البطاقتني للطالب
ويرشح لهم أن كل طالب من الطالبني املوجودين يف الخارج سيحصل عىل بطاقة (دون أن يعرف كل طالب منهام فحوى
بطاقة الطالب اآلخر) .مه ّمة كل طالب من الطالبني ستكون الحصول عىل الجزء املطلوب من الربتقالة .يرشح املعلم للطالب
أن عليهم فقط مراقبة النقاش وتط ّور األحداث بني الطالبني دون الت ّدخل بأي شكل من األشكال.
بعد أن يضع املعلم الربتقالة يف وسط الغرفة ،يخرج إلعطاء البطاقتني للطالبني مع رشح لكل طالب عىل انفراد ما يتوجب
عليه فعله ،دون التطرق لِام هو مكتوب يف بطاقة الطالب اآلخر.

يعود املعلم مع الطالبني للجلوس يف حلقة داخل الغرفة ،ومنذ تلك اللحظة يبدأ كل طالب بالعمل لتحقيق هدفه والحصول
عىل الربتقالة لوالدته ،وستنشأ ديناميكية معينة خالل ذلك ،مثالً قد يختطف أحدهام الربتقالة برسعة أو يبادران إىل الحوار
وإقناع الطرف اآلخر بأحقيّته يف الحصول عليها .بعد بضع دقائق يح ّدد املعلّم فرتة زمنية قصرية إلنهاء «الرصاع» وذلك لزيادة
الضغط عىل الطالبني.

حلقة نقاش:

بعد انتهاء الفرتة املح ّددة يتم ايقاف الفعالية وإدارة حلقة نقاش حول الرصاع الذي دار بني الطال َبني والديناميكية بينهام.
حل
ميكن االستعانة ببعض األسئلة التالية خالل النقاش :هل كان ذلك رصاعاً؟ كيف ت ّم التعامل بني الطرفني؟ كيف ميكن ّ
املشكلة؟ بعد أن يناقش باقي الطالب الفعالية حسب وجهة نظرهم ،يقوم الطال َبني بإبداء رأيهم يف املوضوع.

التحول من املواقف إىل املصالح هو مفتاح الحل يف التواصل .يح ّول التواصل النقاش من املطالب وما يريده كل طرف إىل
الحديث عن احتياجاتهم ،وبالتايل ميكن التوصل إىل حلول وتسويات إبداعية تراعي احتياجات كِال الطرفني.
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يرشح املعلم للطالب أن الواقع غالباً ما يكون معقدا ً وشائكاً ،وأن ايجاد الحلول يبدأ باإلصغاء واالحرتام ،واألخذ بعني االعتبار
احتياجات اآلخرين والعالقات املتبادلة .ميكن عرض امثلة واقعية من الطبيعة أو من الحياة اليومية لرصاعات تنشأ بسبب
عدم اإلصغاء لآلخرين.
نتوصل لحلول مربحة لجميع األطراف  ،win/winعلينا أن نتنازل أحياناً عن مواقفنا املتزمتة ومتطلباتنا لنفهم احتياجاتنا
ليك ّ
واحتياجات اآلخرين ،حيث أنه من خالل عرض كل طرف الحتياجاته بصدق وأمانة فإنه ميكن التوصل لتسويات تناسب
جميع األطراف.

خالصة التامرين الثالثة

لحل الرصاعات:
يكتب املعلم عىل اللوح ما تعلّمه الطالب من التامرين الثالثة أعاله حول املراحل املختلفة ّ
 التواصل والثقة بني الطرفني. كشف املصالح والتعبري الرصيح والحقيقي لالحتياجات ،مع الحرص عىل عدم تحصن كل طرف يف موقفه وكيل االتهاماتعىل اآلخرين.
 العثور عىل حل ابداعي يالئم احتياجات كال الطرفني.من أجل التوصل إىل حل حقيقي تكون فيه جميع األطراف رابحة ( ،)win/winيجب عىل كل طرف أن يكون منفتحاً ومرناً
الحل األمثل الذي يتمناه البعض ،ولكنه جيد مبا فيه الكفاية.
الحل تنازالت معينة وقد ال يكون ّ
للتغيريات .قد يستلزم ّ

بالعودة اىل الرصاعات الشخصية التي قام الطالب بتدوينها .ساعدوا الطالب عىل استعامل املراحل الثالث أعاله لحل رصاعاتهم
الشخصية وتقديم االستشارة إىل أصدقائهم يف تحويل الرصاع إىل فرصة ،وبالتايل خلق وضع تكون فيه كافة االطراف رابحة
(.)win/win
ميكن تحضري مرسحية متثل قصة رصاع شخيص ألحد الطالب ،ودعوة وسيط إليجاد الحل املناسب باستخدام املراحل الثالث
أعاله.

ما عالقة هذه األلعاب الثالث باملياه؟

املياه هي عبارة عن سلعة ذات قيمة عالية يسعى الجميع للحصول عليها ،لذلك يجب توزيعها بحكمة؟ ميكن التوصل إىل حل
عادل لتوزيع املياه من خالل اإلصغاء الحتياجات كل طرف والسعي لحل تكون فيه جميع األطراف رابحة ( )win/winوراضية.

يف النهاية يقرأ املعلم (أو الطالب) خطاب العاهل األردين امللك الحسني بن طالل ،طيب الله ثراه ،يف أعقاب توقيع اتفاقية
السالم االرسائيلية  -األردنية عام .1994
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كلمة امللك حسني يف احتفال توقيع
معاهدة السالم األردنية – اإلرسائيلية
وادي عربة (األردن)1994/10/26 ،

السالم عليكم ورحمة الله [قالها بالعربية وأضاف باإلنكليزية] إنها تحية املسلمني والعرب التي تلقوها ويستقلون بها
ضيوفهم .فقد كانوا منذ تاريخ طويل وعريق نعتز به ،يتبادلون هذه التحية التي شاع إطالقها يف كل أرجاء األرض.
إين أشعر بفخر كبري وبالسعادة بأداء الواجب وأنا أقف اليوم أمامكم إىل جانب الرئيس األمرييك بيل كلينتون والرئيس
اإلرساييل عيزر وايزمن ورئيس الوزراء يتسحاق رابني وزالئنا واصدقائنا األعزاء كافة.
إنه يوم غري عادي ،يوم فريد يف ما يحمل من آمال ووعود لألجيال القادمة األردنية واإلرسائيلية والعربية والفلسطينية.
ولسوف نذكر هذا اليوم مبشيئة الله وبركته وسيذكره أبناء إبراهيم ،فجر حقبة جديدة من السالم لنا ولألجيال القادمة لتبني
وتنجز ما هو جدير بها.
وأعتقد أن كل الذين سقطوا عىل مر السنني من شعبنا يقفون معنا اآلن يف هذه املناسبة.
وإذ نجتمع معاً اليوم نأمل مبشيئة الله أالّ يحمل أي يوم جديد ما كان يف السابق من بؤس أو شكوك أو خوف أو عدم يقني
يف ما ميكن أن يحمله معه كل يوم جديد.
لقد كان للسيد رابني ويل رشف توقيع إعالن واشنطن مع رشيكنا وصديقنا الرئيس كلينتون وقد تعهدنا السيد رابني وأنا أن
نرعى عملية املفاوضات لتفيض إىل نتائج ناجحة .وكالنا يشاطر اآلخر التمتع بهذه اللحظة من اإلنجازات واالرتياح.
لقد ساهمنا يف صنع مستقبل أفضل لشعبينا يف املقبل من األيام.
رئيس وزراء االردن عبد السالم املجايل والسيد رابني سيدشّ نان بعد قليل عملية السالم بني بلدينا وسيشهد عىل هذا التوقيع
الرئيس كلينتون.
ويف غضون أيام قليلة سنكون يف االردن قد أبرمنا هذه املعاهدة عرب املجلس االشرتاعي.
لقد وقفت طوال هذه العملية إىل جانب زماليئ ،املجايل منذ مدريد ،وأخي األمري حسن بن طالل ،وكل أردين معني بعملية
السالم.
أنا مقتنع بأن األكرثية العظمى من األردنيني تساند هذا االتفاق ،وقد صادق الكنيست اإلرسائييل عليه باألكرثية الساحقة.
ونقف يف هذه اللحظات التي نحيا فيها املايض واملستقبل يف هذا الوادي العظيم الذي سيصبح وادي السالم .وسنعمل معاً،
إرسائيليني وأردنيني جنباً إىل جنب ،لنبنيه ونجعله يزهر كام كان سابقاً دون حاجة ألحد لرياقب أنشطتنا أو يرشف عىل أعاملنا.
إنه سالم الكرامة ،سالم االلتزام ،إنه هديتنا إىل شعبنا واألجيال القادمة ،وستجلب املعاهدة معها تغيريا ً يف حياة الناس ولن
يكون السالم مجرد قطعة ورق يصادق عليها املسؤولون بل حقيقة واقعة.
وسنفتح قلوبنا وعقولنا بعضنا لبعض ونكتشف الوجه اإلنساين لكل ما حدث.
الرئيس كلينتون ،لقد كنت رشيكنا وصديقنا وقد أعطيتنا وأنت متسك بزمام القيادة هذه اللحظة التاريخية دعمك ودعم
اإلدارة االمريكية.
نوجه الشكر إىل املسؤولني األمريكيني والشعب األمرييك الذين شعروا بحاجاتنا وأشادوا بإنجازاتنا .لن أنىس أبدا ً هذا اليوم.
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 5 . 4إشكالية المياه
االهداف:

 رفع مستوى الوعي حول الفجوة يف تزويد واستهالك املياه بني املجتمعات املتجاورة أن يضع االنسان نفسه مكان الطرف اآلخر والتعرف عىل تعقيدات إشكالية املياه -االنتقال من توجيه التهم إىل ايجاد الحلول

ملخص:

هذا النشاط يدور حول لقاء بني بعض الشبيبة من املجتمع األردين ،الفلسطيني واالرسائييل يتمحور حول موضوع املياه
والرصف الصحي .سيتعرف الطالب من خالل لعبة «محاكاة األدوار» عىل اإلدعاءات األساسية لكل واحد من األطراف فيام
يتعلق مبوضوع املياه والرصف الصحي ،وسيعكس ذلك التعرف عىل احتياجات كل مجتمع والبحث عن حل يريض جميع
األطراف ويخدم مصلحة الجميع ،وهذه هي طريقة العمل التي تويص بها جمعية أصدقاء األرض الرشق االوسط فيام يتعلق
بإدارة موارد املياه املشرتكة.

املواد واألدوات:

 صورة لبيت مع خزانات للمياه قامئة بيانات عن استهالك املياه يف األردن ،فلسطني ،وارسائيل -بطاقات متثيل األدوار (ملحق )1

افتتاحية:

يبلغ معدل االستهالك املنزيل للمياه يف األردن لكل فرد حوايل  96لرت
يف اليوم ،مقابل  80لرت يف اليوم للفرد يف فلسطني ،و  160لرت للفرد
يف اليوم يف ارسائيل.

لنفرتض أنكم تسكنون البيت الظاهر يف الصورة :جدكم وجدتكم
يسكنان يف الطابق السفيل ،وانتم تسكنون مع والديكم وثالثة أخوة
آخرين يف الطابق الثاين .إجاميل أفراد االرسة يبلغ  8أشخاص.
إذا كانت عائلتكم متتلك خزانني من املياه عىل سطح املنزل ،سعة كل خزان  2000لرت ،وكل فرد يف األرسة يستخدم يوميا 96
لرت من املياه ،فكروا كم يوم سيكفي الخزانان؟
االجابة 2 :خزان *  2000لرت  96( /لرت *  8أفراد) =  5.2أيام (حسب معدل االستهالك يف األردن)
يرشح املعلم أن املنزل الذي يظهر يف الصورة موجود يف منطقة طبقة فحل يف األردن ،وأن املياه يتم توزيعها مرة واحدة فقط
يف االسبوع لتعبئ الخزانات واآلبار املوجودة يف البيوت .بينام يف فلسطني مثالً فإنه يف العادة تتم توصيل املياه إىل املنازل مرة
واحدة كل أسبوعني.
لو كان هذا البيت يف منطقة جنني يف فلسطني ،كم يوماً كانت ستكفيهم هذه الكمية من املياه حسب معدل استهالك الفرد هناك؟
اإلجابة 2 :خزان *  2000لرت  6.25 = )8 * 80( /أيام
كم يوماً سيبقى سكان هذا البيت بال مياه إذا كانت املياه ستصلهم مرة كل اسبوعني؟
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يختلف الوضع يف ارسائيل فيام يتعلق بتزويد املياه للمنازل ،حيث أن املياه متوفرة بشكل متواصل يف املنازل يف كل مرة
يفتحون فيها صنبور املياه.
لو فرضنا أن كمية االستهالك يف األردن ويف فلسطني وصلت اىل  160لرت يومياً للفرد الواحد كام يف ارسائيل ،فكم يوماً سيبقى
سكان هذا البيت بال مياه لالستحامم وللمراحيض وللرشب اىل أن يتم تزويدهم يف املياه؟
يبدأ املعلم بكتابة الجدول التايل عىل اللوح ،وهو يعرض معطيات حول معدل استهالك املياه يف كل من األردن وارسائيل
وفلسطني .ميكن رشح هذه املعطيات بشكل مخترص دون التعمق بها ،حيث سنعود لتناولها يف نهاية هذا النشاط.
معدل االستهالك
املنزيل للمياه

ترسب من
شبكة األنابيب

جمع منظم ملياه
الرصف الصحي

تنقية مياه الرصف الصحي وإعادة استخدامها
للري ( %من مياه الرصف الصحي)

األردن

 96لرت /الفرد /اليوم

% 25

% 65

% 60

ارسائيل

 160لرت /الفرد /اليوم

% 10

% 90

% 80

فلسطني

 80لرت /الفرد /اليوم

% 30

يف املدن أكرث من ،% 50
ويف القرى أقل بكثري

أقل من % 5

نواة الفعالية:

يوزع املعلم الطالب إىل مجموعتني ،حيث تحصل كل مجموعة عىل بطاقات سيناريو لجانب واحد من «القصة» (ملحق ،)1
لحل االشكالية؟ تدور األحداث حول لقاء وفد أردين-ارسائييل ملناقشة إشكالية املياه .عىل كل مجموعة
وعليهم معاً التوصل ّ
القيام مبا ييل:
 تحديد املشكلة تحديد احتياجاتكم الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الحلول عىل كل مجموعة اختيار ممثلني ألعضاء البعثةبالعودة إىل االجتامع املخطّط عقده ،يرشح املقدم أسلوب «الكريس الساخن»:
 ضعوا الكرايس يف دائرة بحيث تكون متجهة نحو الخارج وعددها كعدد املشاركني. يف الدائرة الداخلية ضعوا  4كرايس. الالعبان الرئيسيّان اللذان ميثّالن املزارعني يجلسان يف الدائرة الداخلية من أجل متثيل االشكالية عىل أن يبقيا هناك طيلةمدة اللعبة.
 يدخل عضو واحد من كل بعثة ،يشارك يف النقاش ثم يستبدل دوره مع عضو آخر من نفس البعثة .يف حال عدم وجودتبديل ألعضاء البعثة ،ميكن للمعلم أن ينادي بكلمة (فريز)  freezeويطلب تنفيذ التبديل.
 يرشح املعلم بانه يجب التوصل خالل فرتة زمنية مح ّددة إىل حل يكون مقبوالً عىل كلِتا البعثتني. يف حال مل يحصل أي تق ّدم يف النقاش خالل الجلسة يجب عىل املعلم تذكري املشاركني مبراحل حل الرصاع (نشاطاتالوصول إىل الحل املربح لكل األطراف .)win/win
وصل أو عدم التوصل إىل اتفاق بني الطرفني ،وتحليل نتيجة
 بعد انتهاء الفرتة املح ّددة للجلسة ،تتم مناقشة أسباب التّ ّوانعكاس ذلك عىل سكان البلدتني.
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حلقة نقاش:

يعتمد النقاش عىل أن كِال الشعبني األردين واالرسائييل (أو الفلسطيني) يستخدم مصدر املياه ذاته (مثالً نهر االردن) .هل
باعتقادكم توزيع املياه عادل أم يجب تغيريه؟ ما هي أفضل الطرق لحل هذه اإلشكالية؟

املياه هي مورد مميز ،يتدفق فوق وأسفل الحدود السياسية وميكن إعادة استخدامه مرة تلو االخرى .لذلك يرتت ّب علينا إيجاد
حلوالً خاصة ،إبداعية ومرنة ،ال تتشابه يف حلول توزيع املوارد األخرى مثل األرايض.
لنا جميعا الحق يف املياه ،ولكل فرد يوجد احتياجات مختلفة ،والتحدي الكبري الذي يواجهنا هو التوصل اىل إتفاق عىل إدارة
لهذه املياه بحيث يكون مقبوالً لدى جميع االطراف كونه موردا ً محدودا ً .من أجل التوصل اىل حل طويل االمد متعلق مبورد
املياه املشرتك ،يجب البحث عن املصلحة املشرتكة لجميع األطراف ،والتعرف عىل احتياجات كال الطرفني بحيث يكون هناك
متثيل متساوي .هذا التوجه يتطلب عمالً متواصالً والكثري من الصرب واالحرتام املتبادل.
تواجه الفلسطينيني واالرسائيليني مشكلة شبيهة تتعلق مبوارد املياه املشرتكة وهي املياه الجوفية الجبلية .فيام ييل رشح حول
32
التو ّجه الجديد إلدارة مشرتكة للمياه بني االرسائيليني والفلسطينيني
اتفاقيات املياه اإلقليمية تفهم عاد ًة عىل أنها اتفاقيات تخصيص ،ومبعنى آخر ان املوارد املائية تفهم عىل انها كعكة معدة
للتقسيم بني الدول املجاورة والقابعة عىل ضفافها ،هذا املفهوم ينطبق عىل االرض بإعتبارها مورد دائم ،وعىل عكس املياه
فإنها تعترب مورد ليس فقط يتدفق بالطول واعىل واسفل الحدود السياسية وامنا ميكنها ان تستخدم مرارا وتكرارا من لحظة
ظهورها كمنخفضات ولغاية تدفقها اىل البحر ،او اىل ان تتبخر او تترسب اىل داخل طبقة املياه الجوفية العميقة ،وبالرغم
من التخصيص الدائم مبعنى ،توزيع كميات او نسب محددة لكل طرف من االطراف ،هو امر ايجايب ملنع النزاعات وتقديم
الحلول للمشاكل قصرية االمد ،اال انها ال تعترب حال مناسبا يضمن ادارة ناجحة وعادلة ودامئة للمياه املشرتكة عىل االمد البعيد.
ادارة مشرتكة وناجحة للمياه املشرتكة تستوجب مرونة وليس تصلب ،فقد بدأ اقرتاح جميعة أصدقاء االرض الرشق االوسط
بتعريف املوارد املائية املشرتكة لكال الطرفني وتحديد الحقوق املتساوية لهذه املياه ،ويتواصل االقرتاح بعرض التوصيات
املتعلقة بإدارة متواصلة ومشرتكة للمياه عىل اساس الحقوق والواجبات املتفق عليها ،وكذلك عىل اساس املراقبة املتواصلة
لطبقة املياه الجوفية العميقة واليات حل النزاعات ،هذا املنطق يتناسب مع الطابع العام للقضاء الذي يعمل يف مجال املياه
الدولية وتطوراته خالل املئة عام االخرية.
النموذج املقرتح يعكس الجهود املبذولة يف الغاء السياسة عند اتخاذ القرارات املتعلقة باستخدام املياه :وبالرغم من ان كل
قرار يتعلق باملياه يوجب التطرق اىل املوضوع السيايس ،ولكن االمر يختلف يف منح طابع سيايس لقرار يستند عىل خطوط
دولية ودينية او عرق ّية ،ومبعنى اخر ان املياه يسيطر عليها من خالل قواعد تهدف اىل حامية النظام البيئي للمصلحة العامة،
وان املياه مخصصة لجميع االطراف من خالل طرق تكفل سد احتياجاتهم ومتكنهم من التطوير دون اللجوء اىل املناقشات يف
شأن االمن القومي أو تطوير طرف عىل حساب الطرف االخر.
يتطرق االقرتاح اىل النزاع بني االرسائيليني والفلسطينيني واملتعلق مبسألة املياه ويعترب هذا النزاع مسألة يقع حلها عىل عاتق
العديد من املؤسسات واملجموعات ذات الشأن ممن يطبقون سياساتهم مبعايري مختلفة .وبدال من محاولة تخصيص دائم
للمياه لكال الطرفني ،فان االقرتاح جاء ليوحد جميع املؤسسات واملجموعات املختلفة ذات الشأن ممن يستخدمون املياه
تحت اطار مرن يتيح ادارة عادلة للمورد بشكل دائم ،يف نهاية االمر إن املشكلة والتحدي الكبري الذي يقف امام الشعبني هو
ليس كيفية توزيع املوارد املائية ،وإمنا كيفية استخدام املوارد املشرتكة بشكل عادل ودائم.

 32املصدر :اتفاقية املياه االرسائيلية الفلسطينية :اقرتاح اصدقاء الكرة االرضية الرشق االوسط – بروكس دي تروتري جي ،مارس 2012
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إن االدارة املشرتكة للمياه هي امر غري سهل ،ولكنه أمر معقد خاصة بالنسبة اىل االرسائيليني والفلسطينيني وذلك نتيجة النزاع
املتواصل بني الشعبني ،وان االختالفات يف هذا الدرس ومناذج التطور العام مبرور السنني ،وكذلك نهجكم املتعلق بإدارة املياه
والذي هو تقريبا متعاكس ،فمن جهة اوىل ارسائيل تدعم منطق املركزية (فوق تحت) وفلسطني تدعم منطق الالمركزية
(تحت فوق).
باإلضافة اىل االيجابيات الواضحة التي تكمن يف مياه وفرية ونظيفة أكرث ،يشكل املرشوع رافعة لنشاطات تدفع باتجاه بناء
الثقة ،والتي تثبت بان االدارة املشرتكة ليست فقط امر مقبول ومنطقي وامنا امر قابل للتطبيق عىل ارض الواقع ،وثبت ان
ادارة املياه املشرتكة تخلق ديناميكية ايجابية خاصة بها ،والذي يؤدي اىل تعاون اضايف يف عملية السالم.
النهج الجديد تجاه املياه املشرتكة لكال الشعبني السياديني يرتكز عىل عملية وساطة متواصلة قامئة من خالل مستويات إدارة
مالمئة تتعلق يف موضوع استخدام املياه ،هذه العملية ترتكز فقط عىل الحاجة املقابلة للمساواة واالستمرارية ،وانه كان
مرشوطا مبراقبة نجاعة االستخدام والتطبيق ،والتي ستدار من قبل ذوي الشأن يف ارسائيل وفلسطني ،االقرتاح الكامل يعرض
الهيكل التنظيمي للعنارص املكونة للمؤسسة والتي طبقت اقرتاح جمعية أصدقاء األرض الرشق األوسط ،ويعرض أيضاً قامئة
التدفق للنشاطات واملعلومات بني العنارص املكونة.
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 5 . 5كسر الصور النمطية واآلراء المسبقة عن اآلخر
الهدف:

التعرف عىل مصطلح «الصورة النمطية» وتأثريه عىل سلوكياتنا.

املواد واألدوات:
-

ألواح كرتونية كبرية
ملصقات دائرية ملونة مكتوب عليه صفات مختلفة
بطاقات هوية فارغة ومعبأة
ادوات كتابة

افتتاحية:

لعبة تداعي الخواطر
يجلس املعلم والطالب بشكل دائري ،ويختار املعلم كلمة ما ،ثم يقول الطالب الذي يجلس عن ميينه الكلمة االوىل التي
تخطر يف باله ،تتواصل الجولة حيث يقول كل طالب الكلمة االوىل التي تخطر يف باله عندما يسمع كلمة الطالب الذي
بجانبه.
يكتب املعلم الطالب السؤالني التاليني عىل لوحتي كرتون ويعرضهام عىل الطالب:
السؤال األول:
لنفرض انك تعرف امرأة حامل ،ولها مثانية أبناء ،بينهم  3ص ّم واثنان مكفوفني ،وآخر متخلف عقليا ،باإلضافة اىل أن األم نفسها
مريضة وفرص والدتها لطفل معاىف هي ضئيلة جدا ً ،هل كنت ستنصحها باإلجهاض؟
السؤال الثاين:
حان الوقت النتخاب رئيس عاملي ،ملن ستمنح صوتك؟
املرشح االول :له عالقات بالسياسيني الفاسدين ،يستشري املن ّجمني ،وله عشيقتان ،ويدخن كثريا ً ويفرط يف رشب الكحول يومياً.
املرشح الثاين :تعاطى املخدرات عندما كان طالبا ،وطُرِد مرتني من عمله ،ينام كل يوم حتى أوقات الظهرية ،يرشب عىل االقل
ربع لرت من الكحول كل مسا ٍء.
املرشح الثالث :شخصية عسكرية وصاحب العديد من امليداليات ،نبايت ،ويرشب الكحول يف فرتات زمنية متباعدة فقط ،ومل
يقم أي عالقات عاطفية خارج إطار الزواج.
رسي ملرشّ حهم املفضل للرئاسة عىل قصاصات من الورق وتوضع جانبا.
يقوم الطالب بالتصويت بشكل ّ

فعالية بديلة:

يقوم املعلم مسبقاً بإعداد بطاقات تحمل صورا ً لشخصيات تاريخية عاملية هامة تركت وراءها أثرا ً ،مع الحرص أن تشمل
البطاقات أسامء لبعض العلامء ،النساء ،السياسيني ،املجرمني ،أصحاب االخرتاعات واالكتشافات ،الخ.
يحصل كل طالب عىل بطاقة هوية فارغة (االسم الشخيص ،اسم العائلة ،املهنة ،مكان السكن) ،وفيام يعرض املعلم الصور
يقوم الطالب بتعبئة بطاقة الهوية لكل شخصية وفقا لتقييمهم وبشكل عفوي.
عند االنتهاء من تعبئة الهويات لكافة الشخصيات ،يرسد الطالب ما سجلّوه عىل بطاقة كل شخصية ،ثم يقوم املعلم بعرض
االعامل املتعلقة بالشخصية املطروحة.
الحقاً يقوم املعلم بحلقة نقاش مع الطالب ليختربوا فيها مصادر مفاهيمنا وطريقة عمل الدماغ فيام يتعلق بالصورة النمطية عن األشخاص.
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سري اللقاء:

كل إىل اآلخر وفقا للصورة
يلصق املعلم عىل ظهر كل طالب ملصق يحمل صورة منطية .يتجول الطالب يف الصف ويتو ّجه ّ
النمطية املسجلة عىل الالصق عىل ظهر صديقه دون الكشف عن ما هو مكتوب عليه .مثالً :إذا كانت الكلمة «شقراء»
مكتوبة عىل امللصق ،فسيتوجه الطالب اآلخر بسؤال الطالب ذو امللصق «شقراء» سؤاالً منطياً مثل« :أين الكعب العايل؟» أو
«ما هو معدل ذكائك IQ؟» بعد عدد من اللقاءات واالسئلة بني الطالب ،يجلس الجميع يف حلقة ويحاول كل واحد منهم
تخمني الصورة النمطية املسجلة عىل ظهرهم.

أمثلة لصفات منطية :متدين ،علامين ،شقراء ،أزعر ،تافه ،مؤدب ،مدمن كحول ،كثري الدراسة ،ج ّدي ،عصبي ،انطوايئ ،الخ.
يسأل املعلم الطالب ما الذي ساعدهم عىل تخمني الصفة النمطية امللصقة عليهم ،ويسأل باقي الطالب ملاذا تعاملوا مع ذلك
الطالب بأسلوب معني ،وطرح الصور النمطية لكل شخصية( ،مثال :الشقراء الغبية ،عارضة االزياء  .)....تفكر املجموعة معاً
حول بعض الصفات النمط ّية وإذا كان يجوز تعميم صفات منطية معينة عىل مجموعات كاملة من االشخاص .يجب توضيح
االختالف بني األفراد يف املجموعة.

مهمة:

يحصل كل زوج طالب عىل بطاقة هوية تحتوي التفاصيل التالية :االسم ،املهنة ،مكان السكن ،الحالة االجتامعية (متزوج/
اعزب) ،عدد االوالد ،الهوايات ،الخ.
االسم هو املعلومة الوحيدة املكتوبة يف البطاقة ،وبناءا ً عليه يجب عىل الطالب إكامل تعبئة باقي تفاصيل البطاقة .يجب أن
تكون األسامء ذات طابع يجعلهم يفكّرون باتجاه منطي واضح جدا ً.
بعد االنتهاء من تعبئة البطاقات ،يجب عىل كل زوج أن يقرأ البطاقات التي عبأها ،ثم يقوم املعلم بقراءة الهوية الحقيقية
لذات الشخص بحيث يكون الهدف طبعا كرس الصورة النمطية املسبقة.
مثال :محمد ابن رؤول يسكن يف األغوار الجنوبية ،طبيب مختص يف قسم جراحة القلب.

حلقة نقاش:

يقوم املعلم بطرح االسئلة واستيضاح آراء الطالب فيام يتعلق بالصور النمطية :هل يشعرون بأن هناك صورة منطية قامئة
تجاههم كمجموعة ،وتجاه كل واحد منهم عىل الصعيد الشخيص.
يناقش الطالب مسألة إصدار الحكم عىل شخص ما وتحديد شخصيته فقط بناءا ً عىل املجموعة التي ينتمي إليها؟ أو بناءا ً
عىل شكله الخارجي؟
كيف ينعكس هذا النشاط عىل اللقاء اإلقليمي املرتقب ألمناء املياه يف جمعية أصدقاء األرض الرشق االوسط يف الدول
املجاورة؟ هل ميكن كرس الصورة النمطية القامئة حول مجموعات الطالب اآلخرين الذين سنلتقي بهم؟ ما هي الصورة
النمطية التي يحملونها عنا برأيكم؟
يف الختام ،نستذكر السؤالني املطروحني يف بداية الفعالية:
الرئيس العاملي:
املرشح االول :هو فرنكلني روزفيلت – الرئيس الخامس والثالثون للواليات املتحدة االمريكية.
املرشح الثاين :هو وينستون ترشتشل – رئيس الحكومة الربيطانية ،أديب ومؤرخ كبري.
املرشح الثالث :هو ادولف هتلر.
أما بالنسبة للمرأة الحامل ،فإذا كان اقرتاحكم أن تقوم بإجهاض الجنني ،فستكونون قد قتلتم املوسيقار الشهري بتهوفن.
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 5 . 6التحضير للقاء اقليمي
الهدف:

الحديث عن أهداف اللقاء وتوقعات الطالب من اللقاء ،وكذلك املخاوف املوجودة لديهم قبيل االلتقاء بجريانهم.

ملخص:

من الطبيعي أن تتبلور لدى الطالب قبيل اللقاء أسئلة عديدة ومخاوف وتوقعات مختلفة .من املهم أن تتم معالجة هذه
األمور مسبقاً يك يحرض الطالب إىل اللقاء بكامل االستعداد واالنفتاح لخوض تجربة ثقافية واجتامعية ثرية يف لقاء الشبيبة.

أهداف املخيم:
 .1يتحدث املعلم مع الطالب عن أهداف اللقاء ،الربنامج اليومي ،وعن املجموعة التي سيلتقون بها:
 التعرف عىل واقع املياه يف منطقتنا ،وامللوثات البيئية ملصادر املياه بلورة فكرة لنشاط مشرتك يهدف إىل منع امللوثات البيئية الرئيسية للموارد املائية يف املنطقة التعرف عىل الشبيبة من املجتمعات املجاورة ،والقيام بنشاطات تتّسم بالتجربة والتعليم املشرتك .2عقد لقاء مع أهايل الطالب لعرض أهداف اللقاء والربنامج اليومي.
ِ
 .3دعوة أحد الطالب الذين كانوا قد شاركوا يف لقاءات سابقة للتحدث عن تجربته واالجابة عىل األسئلة املطروحة من قبل
الطالب و /أو االهل .ميكن أيضاً عرض صور من لقاءات السنوات السابقة.
 .4عرض صور أو فيديو يكون املجتمع املجاور قد أع ّدها.
 .5فحص قامئة االحتياجات الشخصية التي عىل الطالب إحضارها للقاء ،مبا يف ذلك املالبس املناسبة املحتشمة والعملية.
 .6تأكد من أن كافة الطالب قد أحرضوا منوذج موافقة أولياء األمور ،وصورة عن جواز السفر (يف حال أن املخيم سيُعقَد
خارج اململكة).
 .7تحضري عرض رشائح أو لوحة كبرية عن املجتمع املحيل ،يشمل صورا ً من املدرسة ،الحي ،خارطة املخاطر البيئية املحلية،
ومصادر املياه.

بعض األسئلة املقرتحة:

-

ما الذي سيحدث يف املخيم برأيك؟
ما هي األمور التي تشغل بالك فيام يتعلق باملخيم؟
ما الذي ترغب يف معرفته بالنسبة للمشاركني يف اللقاء من الدول املجاورة؟
ما هو املهم بالنسبة لك ان يعرفه جريانك عنك؟
ماذا تعتقد سيكون حجم مساهمتك للمجموعة خالل اللقاء؟

من املستحسن التفكري باملزيد من األسئلة مبا يتناسب مع عدد الطالب .ميكن إضافة اسئلة ليست متعلقة بشكل مبارش باللقاء
ليست متعلقة بشكل مبارش باملخيم ،فمثال :ما هي أحسن صفاتك وما هي اسوأ صفاتك؟ وغريها.
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 يكتب كل مشارك عىل بطاقة تخ ّوفاً من اللقاء مع اآلخرين يف املخيم ،وعىل البطاقة الثانية صفة لتساعده يف التّغلّب عىلهذا القلق .عىل سبيل املثال« :سيكون ممالً»« ،سيكرهوننا»« ،لن ننجح بالعرض» ،الخ .أما بالنسبة للصفات ،فقد تكون
الصرب».
عىل سبيل املثال« :أنا مضحك»« ،أنا أتواصل برسعة» « ،لدي الكثري من ّ
 توضع البطاقات داخل وعائني :وعاء للصفات وآخر للتخ ّوفات .يأخذ كل طالب بطاقة واحدة من كل وعاء ويقرأهامبصوت عا ٍل .يف حال أن ما هو مكتوب عىل البطاقة التي اختارها يتناسب مع شخصيته فيمكنه أخذ تلك البطاقة :ميكنه
أي منهام .األهم هو أن يرشح الطالب ما هو مكتوب عىل بطاقتيه وملاذا
أخذ بطاقة واحدة أو البطاقتني أو أن ال يأخذ ّ
اختار االحتفاظ بهام أو التخيل عنهام .بعد االنتهاء ميكن جمع كافة البطاقات وإعداد عمل إبداعي جامعي يتمثل
باملخاوف ومكامن القوة.

حلقة نقاش:

 ما هي برأيكم املخاوف املوجودة لدى املشاركني اآلخرين قبيل اللقاء؟ حاولوا تحديد ثالثة عنارص قد تكون سبباً يف فشل اللقاء ،وكيف ميكن التغلب عليها (مثالً اختالف اللغة قد يشكّل عائقاً). حاولوا تحديد ثالثة عنارص إيجابية قد تساهم يف نجاح اللقاء ،وكيف ميكن تحقيقها (مثالً :املبادرة إىل الحديث واالنفتاحنحو اآلخر)

يجب عىل املعلم التأكيد عىل انه بالرغم من أننا أشخاصاً نحمل املخاوف املختلفة ،إالّ أننا أيضا مجموعة متتلك القوة املشرتكة
وباستطاعتنا أن نساعد بعضنا البعض يف األوقات الصعبة .وكام هو الحال يف مجموعتنا هنالك نقاط الضعف والقوة لدى
كل شخص ،فإن هذا األمر ينطبق عىل املجموعات املجاورة أيضاً .لذلك يجب علينا أن نكون منفتحني نحو اآلخر وأن نحرتم
الفروقات فيام بيننا.
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 5 . 7ألعاب التعارف االجتماعية
األهداف:

 هدف اجتامعي :كرس الجليد بني املشاركني. هدف تعاريف :التعرف عىل أسامء املشاركني. -هدف عاطفي :توطيد العالقات بني املشاركني.

سنسعى لتحقيق األهداف أعاله من خالل األلعاب التالية:
 ألعاب مضحكة للتعارف وبناء املجموعات ألعاب األسامء ألعاب توطيد التعارف ألعاب بناء الثقة ألعاب رياضيةألعاب مضحكة للتعارف وبناء املجموعات

سلطة فواكه:

تهدف هذه اللعبة إىل ايجاد مجموعات لالنتامء إليها بناءا ً عىل خصائص مشرتكة ،حيث يح ّدد املعلم يف كل جولة توزيع
املجموعات  ،وعىل الطالب االصطفاف برسعة وفقاً لذلك داخل املجموعة املناسبة لهم .عىل سبيل املثال:
 اوالد  /بنات من يكتب يف اليد اليمنى /اليرسى من يلبس قميصاً فاتحاً /غامقاً من يحب الشتاء /الصيف اكرث ذوو الشعر الفاتح /الغامق من يحب االكل املالح /الحلو أكرث من يلبس الحذاء /الصندل املرتبة بني االشقاء يف العائلة :الكبار /الوسط /الصغار ذوو الشعر الطويل /القصري -الصف

سفينة تغرق:

يقف الطالب عىل الكرايس بشكل دائري وميشون فوقها .ميثل املرشدون دور أسامك القرش .يف كل مرة يأخذون كريس ،وهكذا
يضعون املجموعة يف مواجهة تح ّدي النقص يف الكرايس .الطالب الذي يسقط يغرق ويخرج من اللعبة.

ثالثة أنوف واربعة آذان:

يتجول الطالب يف غرفة الصف ويقومون بتشكيل املجموعات حسب تعليامت املعلم .عىل سبيل املثال :ثالثة أيدي ،خمس
أرجل ،ثالث قمصان زرقاء ،الخ.
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تهب الرياح باتجاه كل من ...
ّ

يجلس جميع الطالب عىل الكرايس بشكل حلقة ،ويقف أحد الطالب يف الوسط ،ويقول الجملة التالبة« :تهب الرياح باتجاه
كل من  ،».....مثال :تهب الرياح باتجاه كل من له أكرث من  5اخوة .كل شخص تنطبق عليه الجملة يجب أن ينهض من كرسيه
ويبحث له عن كريس جديد ،ومن ليس له كريس يقف بدوره يف الوسط ويقول جملة أخرى مشابهة مبواصفات أخرى.

أصبع  -يد:

يقف املشاركون يف دائرة ويرفعوا كف اليد اليمني نحو األعىل ،ويضعوا اصبع اليد اليرسى فوق كف اليد للشخص الذي عىل
يسارهم .يبدأ املعلم برسد قصة ما ،ويف كل مرة ينطق كلمة معينة (مثالً كلمة «مياه») يحاول كل مشارك إمساك اصبع
الشخص املجاور بيده اليمنى ويف نفس الوقت تخليص اصبع يده اليرسى برسعة قبل أن يتم إمساكه.

ألعاب االسامء
«شلفلف»:

يجلس املشاركون يف دائرة ويحمل املعلم بيده قارورة
فارغة .يشري إىل أحد الطالب ويقول له «شلفلف» وعىل
الطالب أن يقول اسمه .أو إذا قال املعلم اسم الطالب
فيجب عىل الطالب أن يجيب بكلمة «شلفلف».
ميكن تعقيد اللعبة مثالً بأن يقول املعلم « :شلفلف سامر
سامر» ،وحينها يقول الطالب« :سامر شلفلف شلفلف».
سري اللعبة بشكل رسيع سيخلق جوا ً مضحكاً وتشويشاً
لدى الطالب.

أسامئنا – ماذا تعني:

يجلس الطالب يف حلقة ،ويبدأ أحد الطالب (أو املعلمني) بالتعريف عن نفسه :اسمه ،واملنطقة التي جاء منها .ثم يرشح
معنى اسمه ومن أطلق عليه هذا االسم ،وما السبب بذلك (قد تكون قصة شيقة وراء إطالق هذا االسم عليه).

اسم وحركة:

يقف الطالب بشكل دائري .كل طالب يع ّرف عىل اسمه ويقوم بحركة ما .عىل باقي الطالب أن يقولوا اسمه مع تكرير الحركة
التي قام بها .مثالً :تقول إكرام اسمها وتقفز قفزة لألمام ،ثم يقول جميع الطالب «إكرام» ويقفزون قفزة لألمام.

اسم وهدية:

يجلس الطالب بشكل دائري .كل طالب يع ّرف عىل اسمه و»يعطي» لباقي الطالب هدية تبدأ بأول حرف من اسمه .يف النهاية
ميكن التصويت الختيار أجمل ثالث هدايا.

أغنية األسامء:

يع ّرف كل طالب عىل اسمه وهوايته املفضلة ،ثم يتم توزيع الطالب يف مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة بكتابة وتلحني
أغنية تتكون من أسامء أعضاء املجموعة.

من يختبئ وراء الستار:

يقوم املعلم بتحضري موقع لالختباء مثل تعليق رششف أو ستار ،ثم يبدأ املشاركون بالتعريف عىل اسامئهم .عند االنتهاء
من جولة األسامء يطلب املعلم من أحد الطالب املغادرة والخروج من الغرفة لبعض الوقت .يختار املشاركون أحد الطالب
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لالختباء وراء الستار ثم يطلب املعلم من الطالب الذي غادر الغرفة العودة إليها ومحاولة معرفة من هو الطالب املختبئ
وراء الستار خالل دقيقة واحدة .إذا عجز عن تذكر اسمه فيجب أن يك ّرره  5مرات.

سوق االسامء:

يحصل كل طالب عىل  4بطاقات يكتب عليها اسمه .تخلط البطاقات داخل وعاء ثم يقوم كل طالب بسحب  4بطاقات من
داخله .يجب عىل كل طالب اآلن «مبادلة» البطاقات مع اآلخرين من أجل اسرتجاع البطاقات األربعة التي تحمل اسمه .ميكن
للطالب أن يحصل عىل بطاقة فقط بالتنازل عن إحدى بطاقاته.

العاب توطيد التعارف
لعبة الساعة:

يحصل كل مشارك عىل رسمة لساعة فارغة (يف ملحق  ،)3ويح ّدد  4لقاءات بأوقات مختلفة مع مشاركني آخرين .يقرأ املعلم
«ساعة مح ّددة» ويعلن عن موضوع الحديث:
 التحدث عن أي نشاط قمت به من أجل البيئة وهو مصدر فخر لك التحدث عن الهوايات التي متارسونها يف أوقات الفراغ التحدث عن حلم ترغبون يف تحقيقة يف املستقبل -التحدث عن هدف تريدون الوصول إليه هذه السنة.

كويف شوب:

يرت ّب الطالب مبساعدة املعلم الغرفة الصفية عىل شكل مقهى (كويف شوب) ويجلسون مبجموعات مختلطة صغرية حول
«طاوالت املقهى» .يطلب املشاركون من النادلني (املرشدين) مأكوالت خفيفة ومرشوبات من قامئة الطعام املتنوعة ،مثل:
بسكويت الحظ ،كوال فضولية ،شيبس التوقّعات ،مكرسات الرياضة ،شوكوالطة موسيقية .يتم الحديث عن أي يشء يدور يف
بالهم بإيحاء مام يطلبونه من القامئة .يستبدل الطالب أماكن جلوسهم كل  5دقائق لاللتقاء بأناس جدد.

صور وأغراض:

يجلس الطالب بشكل دائري ويوزع املعلم يف مركز الدائرة عددا ً من الصور واألغراض .يختار كل مشارك صورة أو غرضاً
ويتحدث للمجموعة ملاذا وقع اختياره عليه وماذا يعني هذا االختيار بالنسبة له.

طريق ملتوية:

يجلس املشاركون عىل شكل دائرة بداخل دائرة أخرى ،بحيث يواجه كل طالب يف الدائرة الخارجية طالباً آخر يف الدائرة
الداخلية .يعلن املرشد عن بدء مدة دقيقتان ليتعرف كل طالب عىل الطالب الذي يقابله ،مثالً« :ما هو مكاين املفضل»« ،من
هو الشخص االكرث تأثريا بالنسبة يل»« ،ما الذي أحب القيام به يف وقت الفراغ» .بعد ميض دقيقتني ،تتحرك املجموعة الداخلية
باتجاه عقارب الساعة بحيث أن كل واحد يجلس اآلن مقابل شخص آخر جديد ،وتبدأ جولة أسئلة جديدة.

عمل جامعي:

يقوم املعلم بتوزيع املشاركني إىل عدة مجموعات صغرية مع الحرص عىل الخلط بني املشرتكني من كافة الفئات .ميكن طرح
مسابقة بني املجموعات أو مها ّم جامعية مختلفة مثل بناء منوذج معني من مواد مح ّددة (مثالً برج من الورق املستعمل)،
تأليف أغنية أو كتابة مرسحية ،وما شابه.
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العاب بناء الثقة
ألعاب الحلقات:

لعبة  :1يقف املشاركون بشكل دائري متشابيك األيدي .يضع املعلم الحلقة حول رأس أحد الطالب ويجب عليهم اآلن مترير
الحلقة من واحد إىل اآلخر دون سقوطها عىل االرض ودون استخدام األيدي.
لعبة  :2يجلس املشاركون بشكل دائرة صغرية ويرفعون اصابعهم .يضع املعلم الحلقة حول األصابع املرفوعة ويحاول الطالب
النهوض مع الحرص عىل عدم وقوع الحلقة.

أعمى:

يوزع املعلم املشاركني إىل أزواج .يغطي أحدهام عيناه ويقوم اآلخر بتوجيهه لعبور عددا ً من الحواجز املختلفة ميكن توجيهه
من خالل إمساك يده ،ولكن قيادته عرب التوجيه الشفهي يجعل من األمر اكرث تحديا .بعد ذلك يتبادل كل زوج أدواره ومن
ثم يجلس الجميع ملناقشة الفعالية ،ماذا استفادوا منها وكيف كان احساسهم يف كلتا املرحلتني.

لعبة السقوط:

يقف املشاركون بشكل دائري ومتالصقني ،ويقف أحد الطالب يف مركز الدائرة ويحضن نفسه ثم يسقط إىل الخلف ليقوم
زمالئه بإمساكه ثم دفعه برفق نحو شخص آخر يف الدائرة .يف مرحلة الحقة ميكن تقسيم الطالب إىل أزواج وتنفيذ نفس
اللعبة بني كل شخصني.

العاب الحبل:

يقف املشاركون بشكل دائري وميسكون حبالً .يجب الجلوس والنهوض دون إفالت الحبل .بعد ذلك يقومون بتشكيل أشكال
معينة مثل شكل مثلث ،أو مربع ،أو نجمة بواسطة الحبل .ميكنهم أيضاً ترتيب أنفسهم بشكل تصاعدي حسب العمر مثالً
(سنة امليالد ،الشهر ،مقاس الحذاء ،الخ) دون إفالت الحبل.

ألعاب الرياضة:

كرة السلة  /كرة القدم
العيص األربعة
لعبة املعسكر
لعبة «امسكني»
لعبة البحر/اليابسة
إىل األمام /إىل الخلف /إىل اليمني /إىل اليسار :يقف جميع املشاركون يف حلقة دائرية ،إذا قال املعلم «إىل االمام» فيجب عىل
الجميع أن يقفز إىل الخلف ،وإذا قال «إىل اليسار» فيجب عىل الجميع أن يقفز إىل اليمني ،وهكذا.
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ملحق  :1بطاقات األدوار لفعالية «إشكالية املياه» ()5.4
الطرف االول:
انت تقوم بإعداد بعثة يرتأسها املختار (رئيس القرية) ،املهندس ،ومدير املدرسة.
اسمك حسن منارصة وانت تسكن يف قرية زراعية يف منطقة األغوار يف اململكة األردنية الهاشمية .القرية غري موصولة بشبكة
املياه والرصف الصحي .توجد يف املنطقة آبار مياه كان قد حفرها االجداد يف املايض ،وهي تزود سكان القرية باملياه عىل مدار
السنة .يف السنوات االخرية بدأ عدد السكان باالزدياد وبدأت كمية املياه يف االبار بالتناقص .أنت تريد توسعة مزرعة أشجار
الزيتون التابعة لعائلتك وانتاج املزيد من الزيت يف املعرصة التقليدية ،ولكن ال توجد لديك الكمية الكافية من املياه لتلبية
احتياجات العائلة ،ولزرع االشتال الصغري وزيادة حجم االنتاج من الزيت .يف املقابل انت ترى من خالل شباك بيتك دومنات
واسعة من االرايض املزروعة بالفاكهة والحمضيات يف ارسائيل ويبدوا أن املياه متوفرة لديهم بوفرة .تريد اآلن أن تستوضح
كيف ميكنك توفري كمية إضافية من املياه ،لذلك تقوم بتنظيم وفد يشمل مختار القرية ،املهندس ومدير املدرسة.
املختار (رئيس القرية) – منذ سنني عديدة مل نحصل عىل تصاريح جديدة بالحفر الستخراج املياه ،وال يوجد لدينا أي ميزانية
إلنشاء شبكة مياه ورصف صحي .بالرغم من أننا نبعد عنكم بضع الكيلومرتات فقط فلامذا نعاين نحن من نقص يف املياه
بينام ال تشعرون أنتم بهذه املشكلة إطالقاً؟
مهندس – انهيت مؤخرا ً دراسة الهندسة بامتياز وحالياً أبحث عن عمل ،وقد كان مرشوع تخ ّرجي حول منشأة تنقية ملياه
الرصف الصحي .أريد العمل يف قريتي ولكن تنقصني الخربة.
مدير املدرسة – يرفض اآلباء إرسال بناتهم للمدرسة إذا مل تتوفّر املياه يف املراحيض .نريد أن يتلقى ابنائنا الرتبية الجيدة،
ولكن من الصعب التعليم والتعلم يف ظل هذه الظروف.
الطرف الثاين:
أنت تقومني بإعداد بعثة تضم رئيس املجلس املحيل ،مرشف سلطة الحفاظ عىل البيئة ومدير منشأة تنقية مياه الرصف
الصحي املحلية.
اسمك ياعيل بن ليفي وانت تسكنني يف بلدة ارسائيلية مرتبطة بشبكة املياه والرصف الصحي والكهرباء بشكل منظّم .يوجد
داخل البلدة مساحات كبرية من العشب االخرض ،باإلضافة إىل مركز ريايض وملعب لكرة القدم .انت تدفعني الرضائب املحلية
من أجل الحفاظ عىل جميع ما ذكر .متتلك عائلتك مزرعة للفواكه والحمضيات مبحاذاة النهر .يف السنوات االخرية بدأت املياه
من معارص الزيت يف الجانب األردين بالتدفق يف النهر .تتسبب املياه امللوثة هذه بأرضار كبرية للبساتني املحاذية للنهر وتجلب
البعوض والحرشات األخرىِ .
أنت يف حرية من أمرك ،هل تبلغني املسؤول عن املياه يف بلدتك أم تبادرين لالتصال بشكل مبارش
مع أصحاب املعارص يف الجانب األردين لحل املشكلة.
رئيس املجلس – يجب عىل املجلس الفوز بجائزة «املجلس األخرض يف إرسائيل» من أجل أن يتم انتخايب لفرتة ثانية من رئاسة
املجلس املحيل ،لهذا السبب يجب ان اعمل عىل حل مشكلة تلويث النهر.
مرشف سلطة الحفاظ عىل البيئة – سلحفاة النهر آخذة باالنقراض ،يجب عليكم التوقف فورا ً عن تلويث النهر!
مدير منشأة تنقية مياه الرصف الصحي – ما يه ّمني حالياً هو معالجة كميات إضافية من مياه الرصف الصحي وذلك لبيعها
بعد معالجتها للمزارعني ألغراض ال ّر ّي ،وبذلك تزداد أرباحنا .ولكن منشاة التنقية تعمل يف طاقة انتاجية كاملة.
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ملحق  :2رسمة لتنفيذ لعبة «ظهر لظهر»

163

ملحق  :3ساعة التعارف
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البرازيل

البرازيل

تستورد :فول الصويا

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من فول الصويا
نحتاج  1254لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

البرازيل

البرازيل

تصدر :لحوم الدجاج

تستورد :القمح

النتاج كيلو غرام من لحوم الجااج
نحتاج  5214لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

الكاميرون

الكاميرون

تصدر :الموز

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من الموز
نحتاج  097لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء
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األرجنتين

األرجنتين

تصدر :الذرة

تستورد :الموز

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الموز
نحتاج  097لتر من الماء

استراليا

استراليا

تصدر :اللحم البقري

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من اللحم البقري
نحتاج  24577من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

البرازيل

البرازيل

تصدر :القهوة

تستورد :الذرة

النتاج كيلو غرام من القهوة
نحتاج  24890لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء
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الكاميرون

الكاميرون

تصدر :حبوب الكاكاو

تستورد :القمح

النتاج كيلو غرام من حبوب الكاكاو
نحتاج  29918لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

الصين

الصين

تصدر :التفاح

تستورد :فول الصويا

النتاج كيلو غرام من التفاح
نحتاج  811لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من فول الصويا
نحتاج  1254لتر من الماء

مصر

مصر

تصدر :السكر

تستورد :الذرة

النتاج كيلو غرام من السكر
نحتاج  2018لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

171

 | 172الجزء الخامس

جريان املياه الطيبون |

فرنسا

فرنسا

تصدر :القمح

تستورد :البندورة

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من البنجورة
نحتاج  125لتر من الماء

فرنسا

فرنسا

تصدر :النبيذ

تستورد :الموز

النتاج كيلو غرام من النبيذ
نحتاج  027لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الموز
نحتاج  097لتر من الماء

المانيا

المانيا

تصدر :القمح

تستورد :الباستا

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الباستا
نحتاج  2859لتر من الماء
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الهند

الهند

تصدر :األرز

تستورد :السكر

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من السكر
نحتاج  2018لتر من الماء

اندونيسيا

اندونيسيا

تصدر :زيت النخيل

تستورد :فول الصويا

النتاج كيلو غرام من زيت النخيل
نحتاج  2798لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من فول الصويا
نحتاج  1254لتر من الماء

اسرائيل

اسرائيل

تصدر :البطاطا

تستورد :القمح

النتاج كيلو غرام من البطاطا
نحتاج  180لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من القمح
نختاج  2810لتر من الماء
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اسرائيل

اسرائيل

تصدر :الحمضيات

تستورد :الذرة

النتاج كيلو غرام من الحمضيات
نحتاج  047لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

ايطاليا

ايطاليا

تصدر :الباستا

تستورد :الحليب البقري

النتاج كيلو غرام من الباستا
نحتاج  2859لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الحليب البقري
نحتاج  2217لتر من الماء

األردن

األردن

تصدر :البندورة

تستورد :الشعير

النتاج كيلو غرام من البنجورة
نحتاج  125لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الشعير
نحتاج  2512لتر من الماء
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ماليزيا

ماليزيا

تصدر :زيت النخيل

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من زيت النخيل
نحتاج  2798لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

هولندا

هولندا

تصدر :البطاطا

تستورد :الحمضيات

النتاج كيلو غرام من البطاطا
نحتاج  180لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الحمضيات
نحتاج  047لتر من الماء

نيوزيالندة

نيوزيالندة

تصدر :اللحم البقري

تستورد :السكر

النتاج كيلو غرام من اللحم البقري
نحتاج  24577لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من السكر
نحتاج  2018لتر من الماء
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فلسطين

فلسطين

تصدر :الخيار

تستورد :األرز

النتاج كيلو غرام من الخيار
نحتاج  242لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

روسيا

روسيا

تصدر :القمح

تستورد :اللحم البقري

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من اللحم البقري
نحتاج  24577لتر من الماء

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصدر :الذرة

تستورد :القمح

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء
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جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصدر :السكر

تستورد :لحوم الدجاج

النتاج كيلو غرام من السكر
نحتاج  2018لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من لحوم الجااج
نحتاج  5214لتر من الماء

اسبانيا

اسبانيا

تصدر :البندورة

تستورد :البطاطا

النتاج كيلو غرام من البنجورة
نحتاج  125لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من البطاطا
نحتاج  180لتر من الماء

تايالند

تايالند

تصدر :األرز

تستورد :فول الصويا

النتاج كيلو غرام من األرز
نحتاج  1540لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من فول الصويا
نحتاج  1254لتر من الماء
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اوكرانيا

اوكرانيا

تصدر :الشعير

تستورد :زيت النخيل

النتاج كيلو غرام من الشعير
نحتاج  2512لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من زيت النخيل
نحتاج  2798لتر من الماء

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة

تصدر :الشعير

تستورد :النبيذ

النتاج كيلو غرام من الشعير
نحتاج  2512لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من النبيذ
نحتاج  027لتر من الماء

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

تصدر :فول الصويا

تستورد :القهوة

النتاج كيلو غرام من فول الصويا
نحتاج  1254لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من القهوة
نحتاج  24890لتر من الماء
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الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

تصدر :القمح

تستورد :حبوب الكاكاو

النتاج كيلو غرام من القمح
نحتاج  2810لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من حبوب الكاكاو
نحتاج  29918لتر من الماء

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

تصدر :الذرة

تستورد :الخيار

النتاج كيلو غرام من الذرة
نحتاج  2111لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من الخيار
نحتاج  242لتر من الماء

ألمانيا

ألمانيا

تصدر :الحليب البقري

تستورد :التفاح

النتاج كيلو غرام من الحليب البقري
نحتاج  2217لتر من الماء

النتاج كيلو غرام من التفاح
نحتاج  811لتر من الماء
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الدولة:
تصدر:
النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء

,

الدولة:
تصدر:
,

النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء

الدولة:
تصدر:
,

النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء

الدولة:
تستورد:
النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء

الدولة:
تستورد:
النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء

الدولة:
تستورد:
النتاج كيلوغرام من __________
نحتاج ______ ليتر من الماء
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«راقب أفكارك ،ألنها ستصبح كلماتك.
راقب كلماتك ،ألنها ستصبح أفعالك.
راقب افعالك ،ألنها ستصبح عاداتك.
راقب عاداتك ،ألنها ستصبح شخصيتك.
راقب شخصيتك ،ألنها ستصبح مصيرك».
المهاتما غاندي
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