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لقــد تــم إصــدار دراســة »واقــع اإلعــام األردنـــي فـــي تغطيتــه لقضايــا الميــاه وتحدياتهــا« بدعــم  كريــم مــن الشــعب 
كة  األمريكــي مــن خــال الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(. يتحمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالشــرا
مــع منظمــة ميرســي كوربــس مســؤولية هــذه الدراســة، وال يعكــس المحتــوى بالضــرورة آراء الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 

الدوليــة )USAID( أو الحكومــة األمريكيــة.

ال يجــوز إنتــاج أي نســخة مــن هــذه الدراســة علـــى أي وجــه ســواء بتصويرهــا أو باستنســاخها أو باختــزان مادتهــا أو نقلهــا 
علـــى أي وجــه أو بــأي طريقــة ســواء كانــت الكترونيــة أم غيرهــا إال بموافقــة خطيــة مســبقة مــن مركــز حمايــة وحريــة 

الصحفييــن ومشــروع التقنيــات المائيــة المبتكــرة.





يواجــه األردن العديــد مــن التحديــات التنمويــة والتــي ألقــت بثقلهــا علـــى التنميــة االقتصاديــة والسياســية، وقــد ســاهمت العديــد مــن 

العوامل فـــي تفاقم هذه التحديات ومن أبرزها الشــح المائـــي المزمن، والذي ســاهم فـــي تعاظمه فـــي الســنوات األخيرة الظروف 

المناخيــة الســائدة، وقلــة الهطــول المطــري، والزيــادة الســكانية المطــردة، ممــا أدى إلـــى اســتنزاف خطيــر للمــوارد المائيــة وال ســيما 

الجوفيــة منهــا.

وبينمــا يواجــة األردن هــذه التحديــات، تســعى الــوكاالت اإلنمائيــة الدوليــة المختلفــة لمســاعدة األردن علـــى تحقيــق أهدافــه اإلنمائيــة 

بثبــات، ومــن ضمــن هــذه الجهــود الدوليــة؛ تقــدم الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( الدعــم للعديــد مــن القطاعــات اإلنمائية 

فـــي األردن وال ســيما القطــاع المائـــي حيــث تقــوم بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والبرامــج لتعزيــز إدارة المــوارد الشــحيحة بفاعليــة 

كبــر ومــن بيــن هــذه البرامــج »مشــروع التقنيــات المائيــة المبتكــرة« والــذي ينفــذ مــن قبــل منظمــة ميرســي كوربــس، والــذي يهــدف  أ

إلـــى الحفــاظ علـــى الميــاه فـــي األردن مــن خــال التركيــز علـــى ترشــيد وفعاليــة اســتخدام الميــاه فـــي قطاعــي الزراعــة والمجتمعــات 

المحليــة مــن خــال تبنــي تقنيــات وممارســات موفــرة للميــاه، وتحســين فــرص الحصــول علـــى التمويــل لتبنــي هــذه التقنيــات، 

باإلضافــة إلـــى دعــم المؤسســات لزيــادة الوعــي حــول التحديــات المائيــة وكيفيــة التغلــب عليهــا.

فـــي  لــدوره  وتعزيــزاً  أردنيــة،  مدنـــي  مجتمــع  مؤسســة  وهــو  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  فــإن  الســياق،  ذات  وفـــي 

الماضيــة  الســنوات  خــال  كمــة  المترا خبراتــه  وبحكــم  ومعارفهــم،  مهاراتهــم  وتطويــر  الصحفييــن/ ـــات  وتأهيــل  تدريــب 

الميــاه  لقضايــا  تغطيتــه  فـــي  األردنـــي  اإلعــام  "واقــع  دراســة  إعــداد  المركــز  تولـــى  اإلعاميــة؛  الدراســات  إعــداد  فـــي 

إعــداد  إليــه  سُيســند  كمــا  وتحدياتــه،  الميــاه  لقضايــا  تغطيتــه  فـــي  األردنـــي  اإلعــام  واقــع  علـــى  الضــوء  ليســلط  وتحدياتهــا" 

والعامليــن/ـ ــات الصحفييــن/ـ ــات،  لــدى  والمعــارف  المهــارات  وتعزيــز  تطويــر  بهــدف  متخصــص  إعامــي  تدريــب   وتنفيــذ 

فـــي القطــاع اإلعامــي لتغطيــة قضايــا وتحديــات الواقــع المائـــي فـــي األردن، األمــر الــذي ســينعكس بشــكل إيجابـــي علـــى محتــوى 

وســائل اإلعــام المتعــددة، واهتمامهــا بقضايــا الميــاه ومشــكاته وتحدياتــه، ورفــع الوعــي المجتمعــي حولهــا، ومحاولــة البحــث عــن 

حلــول لهــا بقالــب إعامــي محتــرف يســاعد فـــي الحــّد مــن اســتنزاف المــوارد المائيــة علـــى مســتوى القطاعييــن الزراعــي والمنزلـــي.
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مصطلحات ومفاهيم هامة

األمن المائي

يعــرّف األمــن المائـــي بأنــه الكميــة المتوفــرة مــن المــاء الجيــد 

ومقــرون  الحيــاة،  ومتطلبــات  واإلنتــاج  للصحــة  والكافـــي 

بالمســتوى المائــم مــن الخطــر المتعلــق بالمــاء. 

مائـــي  أمــن  بــدون  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  يمكــن  ال 

فـــي العالــم. يتكامــل العالــم اآلمــن مائيــاً مــع القلــق علـــى 

قيمــة المــاء الجوهريــة وبمــا يتعلــق بأهميتــه لبقــاء اإلنســان 

وصحتــه1.

ً تعريف التوعية لغًة واصطالحا

فـــي اللغــة يعــرف معجــم المعانــي التوعيــة بأنــه اســم مصدره 

َجْعُلُهــْم  اْلُمَواَطَنــِة:  أُُســِس  ِمــْن  ــاِس  النَّ تَْوِعَيــُة  وأن  ــى،  َوعَّ

أنــه  ــى«  »َوعَّ مصطلــح  ويعــرف  األُمــورِ،  َحَقائِــَق  ُيْدرِكُــوَن 

ــى فانـًـا: نصَحــُه وحملــه علـــى إدراك موضوع من  )فعــل(، وعَّ

المواضيــع اإلعــام يعمــل علـــى توعيــة الجماهيــر2 والتوعيــة 

لغــة: هــي التفهيــم والتوضيــح.

أمــا التوعيــة الصحّيــة: هــي مجموعــة األنشــطة واإلجــراءات 

م للمواطنيــن المعلومــات  التعليمّيــة واإلعامّيــة التــي تقــدِّ

الســليمة حــول حمايتهــم ألنفســهم وأطفالهــم مــن األمــراض 

أفــراد  تربيــة  وبالتالـــي  المريحــة  المخاطــر  مــن  وتحذيرهــم 

المجتمع علـى القيم الصحية باإلضافة إلى الوقائية، فالغاية 

مــن التوعيــة الصحيــة تحســين الصحــة علـــى مســتوى الفــرد 

والمجتمــع، ومحاولــة خفــض حــدوث األمــراض، واإلعاقــات، 

والوفيــات، وتحســين نوعيــة الحيــاة للفــرد والمجتمــع3.

كتســابه لألفــراد  واصطاحــاً يقصــد بالتوعيــة إيجــاد الوعــي، ا

رأي،  أو  بفكــرة معينــة  اإلقنــاع  علـــى  لحملهــم  والجماعــات 

واتخــاذ منهــج ســلوكي معيــن بقصــد تحقيــق نتائــج يهــدف 

إليهــا القائــم بالتوعيــة4.

الصحافة االستقصائية5

تعــد الصحافــة االســتقصائية مصــدراً رئيســياً للمعلومــات، 

وتعرفهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

عــن  النقــاب  تكشــف  التــي  الصحافــة  بأنهــا:   )UNESCO(

مســائل تهــّم العمــوم، كانــت تخفيهــا عــن قصــد جهــة ذات 

سلطة، أو يحجبها دون قصد ركام فوضوي من المعلومات 

والظــروف التــي تــؤدي إلــى االلتبــاس، وذلــك باالعتمــاد علـــى 

مصــادر وســجات قــد تكــون ســرية أو علنيــة6.

معقــًدا  الصحافــة  مــن  النــوع  هــذا  يكــون  أن  ويمكــن 

ويســتغرق وقتــاً طويــاً ومكلفــاً، حيــث يتطلــب وجــود فــرق 

مــن الصحفييــن أو أشــهراً مــن البحــث أو إجــراء المقابــات 

مــن  العديــد  مــع  األحيــان(  بعــض  فـــي  )مقابــات متكــررة 

أجهــزة  وجــود  أو  طويلــة  مســافات  الســفر  أو  األشــخاص 

أو  والقياســية  العامــة  البيانــات  قواعــد  لتحليــل  الكمبيوتــر 

االســتعانة بموظفيــن قانونييــن مــن الشــركة لتأميــن الوثائــق 

المعلومــات. حريــة  قوانيــن  بموجــب 

 David Grey and Claudia W. Sadoff- (2007-09-01). «Sink or 1

Swim? Water security for growth and development». Water Policy 
.Iwaponline.com. 9 (6): 545–571.

تعريف ومعنى التوعية في معجم المعاني الجامع.  2

 https://bit.ly/2D4XWUA 
مفهوم التوعية الصحية لغة واصطالحاً )موقع موضوع(.  3

 https://bit.ly/2AAWKYo

4  شعبان اليمين، اإلعالم التوعوي: المفاهيم والمجاالت.

 Story-based inquiry; a manual for investigative journalists» )PDF(» 5
.)Manual. UNESCO Publishing )PDF

الصحافة االستقصائية: تعريف الصنعة.  6

Global Investigative Journalism Network- https://bit.ly/38WcYYx
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الصحافة المستقلة والصحافة التعددية

الصحافــة  و3   2 بنديــه  فـــي  ويندهــوك«  »إعــان  عــرف 

أنهــا: علـــى  والتعدديــة  المســتقلة 

الصحافــة المســتقلة: وتعنــي صحافــة ال تفــرض عليهــا 	 

أو  اقتصاديــا  أو  سياســياً  نفــوذاً  العامــة  الســلطات 

مراقبــة علـــى المــواد والمعــدات الضروريــة إلنتــاج ونشــر 

والدوريــات. والمجــات  الصحــف 

الصحافــة التعدديــة: وتعنــي إنهــاء أي احتــكارات مــن أي 	 

كبــر عــدد ممكــن مــن الصحــف والمجــات  نــوع ووجــود أ

مــن  ممكــن  نطــاق  أوســع  تعكــس  التــي  والدوريــات 

وجهــات النظــر داخــل المجتمــع7.

المؤسسات اإلعالمية الخاصة 

تســعى  تجاريــة  مؤسســات  وهــي  الحكومــة،  تملكهــا  ال 

إلـــى الربــح، وتملكهــا جهــات خاصــة؛ ويأتـــي معظــم دخلهــا 

كات  واالشــترا التجاريــة  الدعايــة  وأشــكال  اإلعانــات  مــن 

النــوع  هــذا  التــي يقدمهــا  البرامــج  ويتــم تصميــم  الدوريــة، 

كبــر  مــن المؤسســات اإلعاميــة بشــكل يرمــي إلـــى اجتــذاب أ

 عــدد ممكــن مــن المشــاهدين أو المســتمعين )أي الزبائــن(.

المجتمــع  علـــى  القائمــة  اإلعــالم  وســائل 
المجتمعــي( )اإلعــالم  المحلـــي 

هــي وســائل يتولـــى أفــراد المجتمــع المحلــي إدارتهــا وإعــداد 

برامجهــا كخدمــة للمجتمــع وليــس كوســيلة لتحقيــق الربــح، 

يصعــب  حيــث  النائيــة  المناطــق  فـــي  تتواجــد  مــا  وغالبــاً 

االنتفــاع بمصــادر أخــرى للمعلومــات8.

المؤسسات اإلعالمية الحكومية 

مــن  جــزءاً  المؤسســات  مــن  النــوع  هــذا  يكــون  مــا  غالبــاً 

األجهــزة الحكوميــة، وتعمــل تحــت إشــراف وزارة اإلعــام أو 

مــا يشــابهها مــن الــوزارات األخــرى، وكثيــراً مــا تكــون وســائل 

اإلعــام هــذه مســؤولة أمــام الحكومــة، وتكــون المعلومــات 

التــي تقدمهــا محابيــة دائمــاً تقريبــاً للحكومــة9.

وسائل اإلعالم العامة )اإلعالم العمومي(

غالبــاً مــا يطلــق عليهــا تســميات مــن قبيــل »الهيئــة العامــة 

إعاميــة  أنهــا مؤسســات  هــو  بذلــك  والمقصــود  لإلذاعــة«، 

تمــول مــن مــوارد الشــعب وتخضــع لرقابتــه وتعمــل لصالــح 

الجمهــور، وهــي ليســت كيانــات تجاريــة تمامــاً، وال هــي تقــدم 

إعامــاً حكوميــاً، كمــا أنهــا ال تخضــع للتدخــات السياســية 

أو لضغــوط االعتبــارات التجاريــة، ويحصــل المواطنــون مــن 

خــال خدمــات الهيئــات العامــة هــذه علـــى معلومــات وعلـــى 

مــواد تثقيفيــة وترفيهيــة10.

وسائل اإلعالم المستقلة 

أي شــكل مــن أشــكال الوســائط، مثــل المذيــاع أو التلفــاز أو 

الصحــف أو اإلنترنــت، البعيــدة عــن النفــوذ الــذي قــد تفرضــه 

مصالــح الحكومــة أو الشــركات، ويشــتمل هــذا المصطلــح 

علـــى تطبيقــات متنوعــة، وفيمــا يتعلــق بالتنميــة الدوليــة، 

تنميــة  مجــال  فـــي  المســتقل  اإلعــام  مصطلــح  يســتخدم 

وســائل اإلعــام الجديــدة، وخاصــة فـــي األماكــن التــي تشــهد 

القليــل مــن التواجــد اإلعامــي القائــم11.

إعــــــالن وينــدهـــــوك للنهوض بصحافــة مستقلـة )اليونسكو(.  7

http://www.medialegalsupport.jo/ar/node/69
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  التعبيــر،  يــة  حر مجــال  فـــي  الطالــب  دليــل   8

الثالــث. الفصــل   ،26 صفحــة  يونســكو،  والثقافــة،  والعلــم 

دليــل الطالــب فـــي مجــال حريــة التعبيــر، منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلم   9

والثقافــة، يونســكو، صفحــة 26، الفصــل الثالث.

المصدر السابق.  1 0

مفهوم وسائل اإلعالم المستقلة )ويكيبيديا(.  1 1

 https://bit.ly/2AWEpVP
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مقدمة

يعتمد الكثير من الناس علـــى وســائل اإلعام إلبراز القضايا 

الوطنيــة  القضايــا  أبــرز  ومــن  المهمــة،  والوطنيــة  المحليــة 

نــدرة توفــر الميــاه، حيــث يوصــف  الهامــة فـــي األردن هــي 

األردن بأنــه ثانـــي أفقــر دول العالــم بالميــاه، ولكــن بســبب 

ــي هــذه القضيــة البــارزة، غابــت  نقــص التغطيــة اإلعاميــة فـ

عــن أذهــان المجتمــع االردـنـي أهميــة هــذه القضيــة. 

أهــداف وســائل  أهــم  مــن  واحــدة  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

اإلعــام هــو تثقيــف عامــة النــاس، ولكــن علـــى مــا يبــدو أن 

اإلعــام لــم ينجــح بتغطيــة قضيــة الميــاه، لــذا جــاءت هــذه 

الدراســة التــي تبحــث فـــي تحديــات ومشــكات التغطيــات 

اإلعاميــة لقضايــا الميــاه فـــي األردن.

النمــو  أمــام  كبيــراً  الميــاه عائقــاً  بشــكل عــام، ُيشــكل ُشــح 

الــذي  الوقــت  ففــي  األردن،  فـــي  والتنمــوي  االقتصــادي 

تفاقمــت فيــه مشــكلة شــح الميــاه بســبب الزيــادة الســكانية 

النمــو  جــراء  الماضييــن  العقديــن  خــال  تضاعفــت  التــي 

الســكاني والهجــرات القســرية مــن الــدول المجــاورة، باإلضافــة 

إلـــى مشــكلة التغيــر المناخــي، كلهــا عوامــل ســاهمت فـــي 

الشــحيحة. الميــاه  الطلــب وإجهــاد مصــادر  ارتفــاع 

وينبغــي القــول إن قضيــة شــح الميــاه ليســت قضيــة بيئيــة 

أو مناخيــة أو اقتصاديــة فحســب، بــل هــي أيضــاً كمــا يقــول 

الخبيــر الدولـــي فـــي الميــاه والمــوارد المائيــة »هــوارد س. 

ُتؤثّــر علـــى  المائيــة  بالمــوارد  الُمّتصلــة  ويتــر« أن المخاطــر 

80% مــن ســكان العالــم، وتلــوح فـــي أفــق ســنة 2070 أزمــة 

مائيــة جســيمة. والموقــف الداعــي إلــى التصــرف علـــى النحــو 

المعتــاد غيــر مقبــول، كمــا إن التصــرّف فـــي الميــاه ليــس 

وهــو  سياســي،  شــأن  أيضــا  لكنــه  فحســب،  علمــي  شــأن 

المجتمعيــة12«. وبالقيــم  بالحوكمــة  مرتبــط 

A global water scarcity assessment under Shared Socio-econom-  13

ic Pathways – Part 2: Water availability and scarcity. )EGU( https://
 bit.ly/2ZEifjl
المملكــة( )قنــاة  األمطــار  مــن  فقــط   %10 مــن  يســتفيد  األردن   14 

 https://bit.ly/3hs5786
https://bit.ly/2NX- )12  التصــرف فـــي حالــة ارتيــاب: مســألة األمــن المائــي )اليونســكو

 o9Xn

وحســب دراســة أُنجزت ســنة 2013 حول ندرة المياه، والتي 

إيــرث  آنــد  هيدرولوجــي  العلميــة  المجلــة  فـــي  نشــرها  تــّم 

سيســتم ســاينس )الهيدرولوجيــا وعلــوم نظــام األرض(، فــإن 

حوالــي نصــف ســكان العالــم ســوف يعيشــون وضعيــة توتّــر 

ماـئـي خطيــر بيــن 2071 و132100.

واألردن يعــد مــن أفقــر دول العالــم مائيــاً، ويعانــي مــن ُشــح 

علـــى جميــع القطاعــات  الــذي يشــكل خطــراً  الميــاه، األمــر 

التــي تعتمــد علـــى توفــر الميــاه لديمومــة عملهــا ولتنميتهــا 

وازدهارهــا، ومــن المتوقــع مــع زيــادة التعــداد الســكاني إلــى مــا 

يقــارب الضعــف فـــي عــام 2050، ســيكون توفيــر الميــاه أمــراً 

فـــي غايــة الصعوبــة، كمــا ســيزيد تغيــر المنــاخ وأنمــاط هطول 

األمطــار فـــي المنطقــة مــن تفاقم مشــكلة نــدرة المياه، والذي 

ســيؤثر علـــى كل جوانــب الحيــاة فـــي األردن.

يعتبــر األردن مــن البلــدان شــبه الجافــة »شــحيحة المصــادر 

تمامــاً« حيــث تبلــغ نســبة مســاحة األراضــي الصحراويــة فيــه 

حوالــي 92%، ويصــل نصيــب الفــرد األردنــي مــن الميــاه ســنوياً 

ولكافــة األغــراض حواـلـي أقــل مــن 100 متــر مكعــب، وهــذا 

أقــل بكثيــر مــن مســتوى خــط الفقــر المائــي العالمــي والبالــغ 

500 متــر مكعــب للفــرد فـــي الســنة.

أضــف إلــى ذلــك أن 85-92% مــن كميــة األمطــار يفقــد ســنوياً 

بالتبخــر14، والباقــي يتــوزع علـــى شــكل ميــاه فيضانــات وتغذية 

فـــي  المائـــي  القطــاع  أبــرز مشــاكل  ومــن  الجوفيــة،  للميــاه 

األردن االســتخدام غيــر المشــروع )الســرقات( وارتفــاع الفاقــد 

المائــي نتيجــة ضعــف الشــبكات المائيــة المهترئــة.
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وال يمكــن الفصــل بيــن تحديــات قطــاع الميــاه وقطــاع الزراعــة 

الرتباطهمــا الوثيــق، فمنــذ عــام 1989، يشــهد قطــاع الزراعــة 

فـــي األردن تحــواًل مــن شــكل إنتاجــي يعتمــد علـــى تدخــل 

الحكومــة فـــي آليــة إنتــاج القطــاع، إلـــى شــكل آخــر ترفــع فيــه 

يدهــا عنــه إال فيمــا يخــص عمليــة اإلشــراف والتنظيــم إلــى حــد 

معيــن، هــذه التحــوالت شــملت جوانــب مؤثــرة بشــكل مباشــر 

علـــى معيشــة وعمــل المزارعيــن، وإنتاجيــة القطــاع الزراعــي 

بشــكل عــام15. ومــن أهــم مشــاكل وتحديــات القطــاع الزراعــي 

فـــي األردن هــي تلــك المشــاكل المرتبطــة بُشــح الميــاه.

حبــر(. )موقــع  إنتاجًيــا؟  قطاًعــا  األردن  ـفـي  الزراعــة  تعــد  لــم  لمــاذا   15 

https://bit.ly/2OMlNLm 

عنهــا  الحديــث  يجــري  الميــاه  قطــاع  فـــي  التحديــات  إن 

وتداولهــا، ولكــن المشــكلة تكمــن فـــي هــل عكســت وســائل 

اإلعــام المختلفــة هــذه المشــكات وأبرزتهــا، وهــل خلقــت رأيــاً 

شــعبياً يســتطيع الضغــط لمواجهتهــا، وبــذات الوقــت هــل 

ســلّطت الضــوء عليهــا لخلــق وعــي مجتمعــي لتجاوزهــا أو 

التخفيــف مــن آثارهــا؟ هــذه األســئلة التــي تحــاول الدراســة 

استكشــافها.



11

https://bit.ly/2CEmwvN .)16 األردن ثاني أفقر الدول عالمياً في المياه )قناة المملكة

مبررات الدراسة

ال يخفــى علـــى أحــد حقيقــة أن األردن يعــد ثانـــي أفقــر دولــة 

بالميــاه فـــي العالــم16، وأن ُشــح الميــاه أصبــح يشــكل عائقــاً 

كبيراً أمام النمو االقتصادي والزراعي والتنموي فـي األردن، 

العقديــن  خــال  التــي تضاعفــت  الســكانية  للزيــادة  نتيجــة 

مــن  القســرية  والهجــرات  الســكاني  النمــو  جــراء  الماضييــن 

الــدول المجــاورة، ومشــكلة التغيــر المناخــي وزيــادة الطلــب 

علـــى الميــاه.

فــإن  الماضيــة  العقــود  ـفـي  بُذلــت  التــي  الجهــود  ورغــم كل 

واقــع الميــاه يــزداد صعوبــة، والهــدر واســتنزاف مــوارد الميــاه 

مــازال مســتمراً، وســلوكيات النــاس لــم تتغيــر نحــو الحفــاظ 

علـــى مخــزون الميــاه وعــدم هدرهــا.

هاجســاً  الماضيــة  العقــود  طــوال  كانــت  التحديــات  هــذه 

أنــه  يبــدو  ال  األردنـــي  اإلعــام  أن  إال  المتعاقبــة،  للحكومــات 

كان يولــي هــذا القطــاع وتحدياتــه هــذه األهميــة، فالتغطيــات 

الحلــول  عــن  تبحــث  وال  بالمشــكات  تتعمــق  ال  الصحفيــة 

إنمــا فقــط تامــس الســطح وتتــرك الكثيــر مــن التســاؤالت 

التــي تحتــاج إلـــى إجابــة.

ومــن هنــا تأتـــي دراســة »واقــع اإلعــام األردـنـي ـفـي تغطيــة 

األســباب  عــن  اإلجابــة  لتحــاول  وتحدياتــه«  الميــاه  قضايــا 

الكامنة وراء الشــح اإلعامي في تســليط الضوء علـــى قضايا 

الميــاه، فهــي تجيــب عــن التســاؤالت التاليــة: 

كيــف تطــرح وســائل اإلعــام قضيــة الميــاه وتحدياتــه فــي 	 

األردن؟؛ 

ــا 	  ــى أي مــدى تعطــي وســائل اإلعــام األولويــة لقضاي إلـ

الميــاه فـــي تغطياتهــا؟؛

هــل تقــدم وســائل اإلعــام قــدراً كافيــاً مــن المعلومــات 	 

عــن قضايــا الميــاه للجمهــور؟؛ 

هــل تلعــب دوراً فــي التوعيــة، وتقــدم حلــوالً للمشــكات؟؛	 

المؤسســات 	  داخــل  إعاميــة  سياســات  توجــد  هــل 

وتحدياتهــا  الميــاه  قضايــا  مــع  تتعامــل  الصحفيــة 

؛ ؟ تها مشــكا و

هــل لــدى اإلعامييــن معرفــة وثيقــة بقضايــا الميــاه؟، ومــا 	 

هــي قدراتهــم فـــي التعبيــر عــن هــذه القضايــا فـــي عملهم 

اإلعامي؟؛

عــن قضايــا 	  وثــري  غنــي  إعامــي  هنــاك محتــوى  هــل 

الميــاه؟؛

مــا هــي مصــادر المعلومــات التــي يلجــأ إليهــا اإلعاميــون 	 

فــي تغطياتهــم عــن قضايــا الميــاه؟، ومــا هــو دور القطــاع 

الخــاص فــي إثــراء المحتــوى اإلعامــي؟؛

خــال 	  مــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تلعــب  هــل 

نشــطائه دوراً فـــي التوعيــة المجتمعيــة بأهميــة قضايــا 

وتحدياتــه؟. الميــاه 

منهجية الدراسة وأدواتها

اإلطــار  إطاريــن:  علـــى  للدراســة  العامــة  المنهجيــة  توزعــت 

للدراســة  النظــري  اإلطــار  تنــاول  العملـــي،  واإلطــار  النظــري 

والنوعــي- مســتندين  الكمــي  التحليلـــي  الوصفــي  المنهــج 

)كاتــز،  واإلشــباع  واالســتخدامات  التواصــل  نظريــة  علـــى 

رصــد  نتائــج  لتحليــل   -)1974 وجوريفيتــش،  بلوملــر، 

وتحدياتهــا  الميــاه  لمشــكلة  المحليــة  اإلعاميــة  التغطيــات 

ـفـي األردن التــي تمــت مــن خــال اســتخدام طريقــة البحــث 

فهرســة  واســتخدام   ،Google البحــث  لمحــرك  االعتيــادي 

تنظيــم المعلومــات المســتخدم فـــي المحــرك والــذي يرصــد 

محتــوى الصفحــات التــي تتضمنهــا المصطلحــات المقصودة 

الرصــد«. »عينــة 
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17 الكلمات المفتاحية في المالحق.

وتمثــل مجتمــع الدراســة برصــد التغطيــات اإلعاميــة الخاصة 

بموضــوع الدراســة وهــو »التحديــات والمشــكات المتعلقــة 

عمــد  ذلــك  ولتحقيــق  األردن«،  ـفـي  الميــاه  قضايــا  بتغطيــة 

الباحثــون علـــى اختيــار مصطلحــات »كلمــات مفتاحيــة«17 

لرصــد موضــوع الدراســة والتــي ســتخضع للبحــث والتحليــل.

أمــا اإلطــار العمـلـي لتحقيــق الغايــة مــن الدراســة وأهدافهــا؛ 

األدوات  وضــع  علـــى  والمشــرفين  الباحثيــن  رأي  اعتمــد 

ووضعــت  أساســية،  محــاور  أربعــة  ـفـي  للبحــث  المناســبة 

أربــع أدوات للبحــث، وذلــك باالعتمــاد علـــى منهــج  كذلــك 

مــن  المســتخرجة  للمعلومــات   والنوعــي  الكمــي  التحليــل 

األدوات ومنهجياتهــا، حيــث نُِظــَم لغايــات هــذه الدراســة 5 

جلســات نقــاش مركــزة تــم تصميمهــا علـــى أســس ومعاييــر 

منهجيــة تراعــي مبــدأ االستكشــاف والبحــث فــي المشــكات 

والتحديــات التــي تواجــه اإلعــام المحلـــي فـــي تغطيــة قضايــا 

صحفييــن  الجلســات  هــذه  فـــي  وشــارك  الميــاه،  قطــاع 

وصحفيــات متخصصيــن بتغطيــة قطــاع الميــاه، ومســؤولين 

كاديميــات متخصصيــن  كاديمييــن وأ ســابقين وحالييــن، وأ

فــي مجــال البيئــة والميــاه فــي جلســتين، ونشــطاء مؤثريــن فـــي 

االجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

كمــا قــام الباحثــون بإجــراء 11 مقابلــة معمقــة مــع مســؤولين 

كاديمييــن، وقيــادات  ســابقين فـــي قطــاع الميــاه وخبــراء وأ

إعاميــة، وضمــن الســياق المنهجــي للدراســة؛ أجــرى مركــز 

تقيــس  رأي  اســتطاعات   4 الصحفييــن  وحريــة  حمايــة 

المســتهدفة  األربعــة  للفئــات  المصلحــة  أصحــاب  مواقــف 

بتغطيــة  المتخصصيــن/ ـــات  اإلعامييــن/ ـــات  فئــة  وهــي: 

قطــاع الميــاه، وفئــة اإلعامييــن/ـ ــات المتخصصيــن/ـ ــات من 

غيــر المتخصصيــن بتغطيــة قطــاع الميــاه، وفئــة المؤثريــن 

مــن نشــطاء وســائل التواصــل االجتماعــي، وفئــة العامليــن 

والعامــات فـــي المؤسســات العامــة المعنيــة بقطــاع الميــاه.

 87 األربعــة  االســتطاعات  علـــى  اإلجابــة  فـــي  وشــارك 

وصحفيــة،  صحفيــاً   51 منهــم  مســتطلعاً،  مســتجيباً 

و12  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  مــن  و24 

قصديــة. عينــة  ضمــن  وجميعهــم  حكوميــاً،  موظفــاً 
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الملخص التنفيذي

العاقــة  ورصــد  تحليــل  إـلـى محاولــة  الدراســة  هــذه  تذهــب 

ســيما  وال  الماـئـي،  بالواقــع  وعاقتــه  اإلعامــي  الواقــع  بيــن 

ــي، وقــد اســتندت لتحقيــق  ــي القطاعيــن الزراعــي والمنزلـ فـ

واالســتخدامات  التواصــل  نظريــة  علـــى  الهــدف  هــذا 

البحــث  أدوات  مــن  باســتخدام مجموعــة  واإلشــباع، وذلــك 

شــملت اســتطاعات الــرأي، والرصــد اإلعامــي، والجلســات 

والمقابــات المعمقــة مــع أصحــاب المصلحــة، وال شــك أن 

ــي إجــراء هــذه الدراســة هــو مــا ُيعانيــه األردن مــن  الســبب فـ

تحديــات مرتبطــة بشــح الميــاه، فـــي الوقــت الــذي ُياحــظ فيــه 

غيــاب الوعــي المجتمعــي عــن هــذه القضيــة نتيجــة القصــور 

وتاليــاً  المحليــة،  اإلعــام  فـــي وســائل  اإلعاميــة  التغطيــات 

عرضــاً مختصــراً ألبــرز مــا خرجــت بــه هــذه الدراســة مــن نتائــج:

أوالً: الخطط اإلعامية

يــرى بعــض المســتطلعة آرائهــم مــن خبــراء ومســؤولين إلـــى 

أن خطــط  بعــض المؤسســات العاملــة فـــي القطــاع المائـــي 

تتــواءم مــع المتغيــرات المتســارعة فـــي القطــاع اإلعامــي، 

ممــا ينعكــس ســلًبا علـــى مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع 

ــي تجــاه التحديــات المائيــة والحلــول المتاحــة. األردنـ

ثانياً: السياسات اإلعامية

اإلعاميــة  السياســات والخطــط  أن  إلـــى  الدراســة  توصلــت 

والزراعــة  الميــاه  تجــاه قضايــا  اإلعاميــة  المؤسســات  لــدى 

غيــر حاضــرة بالشــكل المطلــوب، وظهورهــا مرتبــط باألزمــات 

التنمويــة  باألبعــاد  ارتباطهــا  مــن  كثــر  أ اآلنيــة  واألحــداث 

واالســتراتيجية.

ثالثاً: تدفق المعلومات وتنوعها

والــّري  الميــاه  )وزارة  الحكومــة  أن  إـلـى  الدراســة  انتهــت 

ومؤسســات الميــاه التابعــة لهــا( األكثــر إنتاجــاً للمعلومــات، 

ولكــن هــذه الحقيقــة ال تعنــي بالضــرورة أن تدفق المعلومات 

ال  ُتقــدم  التــي  المعلومــات  وأن  منتظــم،  اإلعــام  لوســائل 

تغنــي عمــل الصحافــة وال تســعفها لتقديــم محتــوى إعامــي 

ــي قطــاع الميــاه،  ــي مواجهــة التحديــات فـ توعــوي يســاهم فـ

باللغــة  توفيــر معلومــات  أهميــة  أظهــرت  الدراســة  أن  كمــا 

العربيــة عــن التقاريــر الدوليــة والدراســات الحديثــة، وضــرورة 

المعلومــات  تقديــم  مــن  تمكينهــم  فـــي  الخبــراء  مســاعدة 

العلميــة لإلعــام بشــكل مبســط.

المتخصصــة  والمعــارف  المهــارات  رابعــاً: 
مييــن عا لإل

القاســم المشــترك الــذي أظهرتــه الدراســة بوضــوح، الحاجــة 

إلـــى تمكيــن الصحفييــن والصحفيــات حتــى يصبحــوا قادريــن 

علـــى متابعــة قطــاع الميــاه، ويتفــق المســؤولون والخبــراء، 

وكذلــك األمــر يقــر اإلعاميــون أن معارفهــم ومهاراتهــم تحتــاج 

بقطــاع  تتعلــق  قضايــا متخصصــة  لفهــم  وتطويــر  بنــاء  إـلـى 

اســتراتيجي يمــس المجتمــع بــكل شــرائحه.

مــن الماحظــات التــي كشــفتها الدراســة أن االهتمــام بتطويــر 

قــدرات اإلعامييــن المتخصصيــن فـــي قضايــا الميــاه ليســت 

موثقــة وغيــر معروفــة، ولــم يســتطع الباحثــون فـــي الدراســة 

مــن التوصــل للجهــات التــي بذلــت جهــداً ممنهجــاً فـــي بنــاء 

القــدرات لوســائل اإلعــام فـــي قطــاع الميــاه.
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مؤسســات  فـــي  واالتصــال  اإلعــام  خامســاً: 
الميــاه قطــاع 

تتمتــع وزارة الميــاه والــّري والجهــات التابعــة لهــا بمصداقيــة 

عاليــة فـــي عملهــا وفـــي المعلومــات التــي تقــوم بإيصالهــا، 

ولكــن المتوافــق عليــه أن المؤسســات العاملــة فـــي القطــاع 

المائــي تحتــاج إلــى تطويــر مؤسســي أفضــل إليصــال رســالتها 

اإلعاميــة، وبالتاـلـي يتحقــق ثبــات فـــي العمــل واســتمرارية، 

حيــث ال يرتبــط األمــر باألشــخاص ومواقفهــم مــن االنفتــاح 

علـــى وســائل اإلعــام.

سادساً: القطاع الخاص وإعام المياه

التعامــل  فـــي  الخــاص  القطــاع  يبذلهــا  التــي  الجهــود  رغــم 

مــع تحديــات الميــاه ســواء فـــي تنفيــذ المشــاريع، أو بإدخــال 

التقنيــات الضروريــة لوقــف هــدر الميــاه وتقنينهــا، فإنــه غائــب 

عــن المشــهد اإلعامــي، فالحكومــة ومؤسســات قطــاع الميــاه 

واقــع  تحســين  فـــي  دوراً  يلعــب  أن  يمكــن  شــريكاً  تــراه  ال 

الميــاه فـــي األردن، ودوره يقتصــر علـــى تنفيــذ مــا يطلــب منــه 

كثــر وال أقــل. ال أ

إن حضــور القطــاع الخــاص عنــد وســائل اإلعــام غائــب، وإن 

الصحفيــون  يتعامــل  وال  جــداً،  محــدود  فهــو  موجــوداً  كان 

الميــاه،  بقطــاع  تهتــم  التــي  الشــركات  مــع  وثيــق  بشــكل 

وتدخــل تقنيــات متطــورة تســهم فـــي تقديــم الحلــول، ونــادراً 

مــا يلجــأ اإلعاميــون لاســتماع إلـــى صوتهــم، أو إبــراز آرائهــم 

يفعلونــه  لمــا  عــرض  أو  الميــاه،  مشــكات  يخــص  فيمــا 

بــه. ويقومــون 

ســابعاً: مواقــع التواصــل االجتماعــي وقضايــا 
الميــاه

ال تبــدو منصــات التواصــل االجتماعــي تأخــذ حيــًزا واســعاً 

كثــر مــا  فـــي تســليط الضــوء علـــى تحديــات وقضايــا الميــاه، وأ

يمكــن أن نجــده شــكاوى النــاس عــن انقطــاع الميــاه عنهــم، 

أو خــط ميــاه مكســور، أو حديــث عــن ســرقات الميــاه. لــذا، 

مــن الصعــب أن تعثــر علـــى محتــوى غزيــر يمكــن أن يســهم 

تــرى حمــات  أن  المجتمعيــة، وليــس ســهاً  التوعيــة  فـــي 

تناقــش ترشــيد اســتهاك الميــاه، أو طــرق تقنيــن االســتهاك 

الزراعــي أو المنزلـــي.
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الدراسات والتقارير السابقة

أوالً: الدراسات المحلية

الصحــف  معالجــة  »دور  حــول  متخصصــة  دراســة  أوصــت 

اليوميــة األردنيــة ألزمــة الميــاه«، بتنويــع األشــكال الصحفيــة 

المســتخدمة فـــي قضايــا الميــاه، وتطويــر شــكل التحقيقــات 

الصحفيــة والقصــص اإلخباريــة ذات العاقة. وهدفت دراســة 

الرســالة التــي غطــت عينتهــا الدراســية صحيفتــي »الغــد« 

و»الدســتور«، للتعــرف علـــى الــدور الــذي تقــوم بــه الصحافــة 

اليوميــة فـــي معالجــة أزمــة الميــاه. 

وتعتبــر الدراســة التــي أعدتهــا ســهى المغربـــي، وناقشــتها 

ــي كليــة الصحافــة واإلعــام بجامعــة اليرمــوك عــام 2019،  فـ

مــن الدراســات العلميــة األولــى علـــى مســتوى الوطــن العربــي 

واألردن التــي تتنــاول هــذا المحــور، وتوصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج أبرزهــا، أن أغلــب الموضوعــات المنشــورة ذات صبغــة 

إخباريــة، لكنهــا اعتمــدت فـــي “الدرجــة األولــى علـــى مندوبيهــا 

كمصــدر رئيــس للمعلومــات”. 

منشــورة  بالميــاه،  المتعلقــة  الموضوعــات  وجــاءت معظــم 

فـــي الصفحــات الداخليــة، و وفــق الدراســة، التــي بينــت أن 

مــع  كافــة،  الجغرافيــة  المناطــق  بفئــات  اهتمــت  الصحــف 

فئــة  تليــه  والتركيــز عليــه،  الشــمال  األولويــة إلقليــم  إعطــاء 

أرجــاء المملكــة كافــة، بحيــث انصــب االهتمــام، حســب تــأزم 

الوضــع فـــي كل فئــة مــن فئــات المناطــق الجغرافيــة.

»تقريــر حالــة البــاد لعــام 182019«: فـــي ينايــر 2020 أصــدر 

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي تقريــر حالــة البــاد لعــام 

كأحــد  الميــاه  محــور  التاســع  فصلــه  فـــي  تضمــن   ،2019

محــاور القطاعــات األوليــة، وعــرض لواقــع الميــاه فـــي األردن 

قائــاً إن »األردن يعانـــي عبــر التاريــخ مــن شــحّ  الميــاه، ليــس 

فقــط بســبب طبيعــة المنــاخ الجــاف وقلــة المــوارد المائيــة، 

بــل وأيضــاً نتيجــة الزيــادة المضطــردة الطبيعيــة والقســرية 

ــي وتناقــص  ــي عــدد الســكان، والتــي أدت إلــى الفقــر المائـ فـ

حصــة الفــرد مــن الميــاه. 

كمــا أثــرت النزاعــات اإلقليميــة علـــى حقــوق األردن المائيــة 

 %40 المشــتركة  الميــاه  تشــكل  إذ  المشــتركة،  الميــاه  مــن 

الميــاه الجوفيــة والســطحية. يضــاف  مــن مجمــوع مصــادر 

إـلـى ذلــك ظواهــر التغيــر المناخــي ومــا يصاحبــه مــن تدنـــي 

أنماطهــا«.  وتغيــر  الهطــول  معــدالت 

وقال التقرير أن »السعي لسد العجز المائي أدى إلـى زيادة 

اســتنزاف األحــواض الجوفيــة، والضــخ الجائــر فـــي المناطــق 

مســتوى  انخفــاض  واســتمرار  الزراعــة،  لغايــات  المرتفعــة 

ــى  ســطح المــاء، وهــو مــا يجعــل الميــاه الجوفيــة توشــك علـ

النضــوب، مــا يعنــي إعاقــة التنميــة وجهــود مكافحــة الفقــر 

والجــوع فـــي البــاد«. 

وعــرض التقريــر للتحديــات المرافقــة لُشــح الميــاه ووضعهــا 

االجتماعيــة  اآلثــار  فـــي  األول  تلخــص  اثنيــن،  فـــي تحدييــن 

واالقتصاديــة وتكمــن فـــي عــدم إمكانيــة تحقيــق المعــدالت 

التنمويــة المرجــوة مــن خطــط التنميــة التــي تضعها الحكومة، 

ممــا ينعكــس ســلباً علـــى النمــو االجتماعــي واالقتصادي فـــي 

المملكة، وتلخص الثانـــي فـــي اآلثار علـــى االســتثمار وتكمن 

فـــي عــدم قــدرة القطــاع علـــى تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة 

من المياه، مما سيؤدي إلـى انحسار االستثمارات الصناعية 

والتجاريــة والزراعيــة والســياحية، ممــا ينعكــس ســلباً علـــى 

الجهــود الحثيثــة المبذولــة علـــى أعلـــى المســتويات لجلــب 

هــذه االســتثمارات. كمــا عــرض التقريــر مامــح اســتراتيجية 

)تعديــل  فـــي  وتلخصــت   2025-2016 لألعــوام  الميــاه 

لمــوارد  المتكاملــة  واإلدارة  المائيــة،  التشــريعات  وتحديــث 

التلــوث  مــن  وحمايتهــا  الميــاه  مصــادر  واســتدامة  الميــاه، 

ــي المــوارد المائيــة  واإلســتنزاف، وحمايــة حقــوق المملكــة فـ

كات لقطــاع الميــاه، وتكامــل المــاء  المشــتركة، وبنــاء الشــرا

والغــذاء والطاقــة، واالســتدامة االقتصاديــة وتحســين المــاءة 

التنميــة المســتدامة، واالنســجام  أهــداف  الماليــة، وتحقيــق 

لتحقيــق   »2025 األردن  »وثيقــة  واســتراتيجية  رؤيــة  مــع 

أهــداف محــور األمــن الماـئـي، وبنــاء قطــاع منيــع قــادر علـــى 

http://www.esc.)18 تقرير حالة البالد 2019– محور القطاعات األولية )المياه

   jo/documents/report-2019/9.pdf
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الجديــدة  المســتجدات  ومواجهــة  التحديــات  مواجهــة 

والبنيــة  الميــاه  مرافــق  وتأهيــل  وتحســين  واالحتياجــات، 

الخدمــات  مســتوى  وتحســين  المنعــة  يوفــر  بمــا  التحتيــة، 

وتوســعة نطــاق التغطيــة لخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، 

وتنســيق التمويل وشــؤون المانحين، وإدراج برامج التكيف 

لمواجهــة ظواهــر التغيــر المناخــي، وتشــجيع البحــث العلمــي 

والتطويــر(.

الميــاه  خدمــات  لمســتوى  أهــداف   6 التقريــر  وعــرض 

والصــرف الصحــي ضمــن ســير العمــل فـــي تحقيــق أهــداف 

وهــي: المســتدامة  والتنميــة  الميــاه  اســتراتيجية 

1. االنتشــار الســكاني العشــوائي فـــي مناطــق خــارج التنظيــم، 

وصعوبــة إيصــال الخدمــات إلــى هــذه المناطــق، وارتفــاع كلــف 

إيصــال الخدمــات إليهــا.

الميــاه  بيــن مصــادر  األفقيــة والعاموديــة  المســافة  بعــد   .2

والتجمعــات الســكانية والمــدن، بمــا يرفــع كلــف إنتــاج الميــاه 

وتوزيعهــا.

3. عــدم كفايــة خدمــات الصــرف الصحــي، ومحدوديــة قــدرة 

محطــات التنقيــة علـــى معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي كّمــاً  

ونوعــاً، وزيــادة الطلــب علـــى خدمــات الصــرف الصحــي نتيجــة 

الزيــادة الســكانية الطبيعيــة والقســرية.

4. عــدم القــدرة علـــى خدمــة مناطــق معينــة بالصــرف الصحي 

بســبب الطبيعــة الطبوغرافيــة، بمــا يحتــم إيجــاد حلــول ريادية 

بديلة.

والحاجــة  القطــاع،  علـــى  المفــروض  األزمــة  إدارة  نمــط   .5

التنظيــم. مناطــق  وخــارج  الخطــط  خــارج  لاســتجابة 

6. هجــرة الكفــاءات مــن قطــاع الميــاه، وعــدم القــدرة علـــى 

كفــاءات جديــدة. اســتقطاب  أو  بهــا  االحتفــاظ 

.https://bit.ly/2C26qeJ Informational Sources, Social Media Use, and 19 

Race in the Flint, Michigan, Water Crisis- Routledge.

ثانياً: الدراسات واألبحاث األجنبية

األردنـــي-  الميــاه  2017 »قطــاع  والــريّ  الميــاه  وزارة  نشــرة 

حقائــق وأرقــام«، حيــث قامــت الــوزارة بإصــدار هــذه النشــرة 

بهــدف توفيــر المعلومــات ألصحــاب العاقــة بقطــاع الميــاه 

مــن األفــراد، والقطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة لمجتمــع 

صفحــة  فـــي  وجــاء  الميــاه.  لقطــاع  والداعميــن  المموليــن، 

الحقائق للنشرة )أن األردن يصنف كثانـــي أفقر دولة عالمياً 

100 متــر مكعــب مــن  أقــل مــن  الميــاه، وأن  فـــي مصــادر 

المــوارد المائيــة المتجــددة الســنوية متــاح لــكل شــخص(، 

وأن األردن يتكــون مــن 15 حوضــاً مائيــاً ســطحياً و12 حوضــاً 

مائيــاً جوفيــاً، ومــن أصــل 12 خزانــاً مائيــاً جوفيــاً فـــي األردن، 

مــن  كثــر  أ وهــو  مائيــة جوفيــة،  10 خزانــات  اســتنزاف  يتــم 

الحــد اآلمــن لاســتخراج المتمثــل بكميــات التغذيــة الجوفيــة 

الســنوية.

دراســة »مصــادر المعلومــات، واســتخدام وســائل التواصــل 

بواليــة  فلينــت  مدينــة  فـــي  العرقـــي  والتمييــز  االجتماعــي، 

ميشــيغان بســبب أزمــة الميــاه«، 2019، وجــاء الغــرض مــن 

واســتخدامات  الِعــْرق  بيــن  العاقــة  تحديــد  الدراســة  هــذه 

الميــاه  أزمــة  خــال  المعلومــات  ومصــادر  اإلعــام  وســائل 

البلديــة التــي جــرت فـــي مدينــة فلينــت، ميشــيغان، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة، حيــث تقــول الدراســة أنــه »لســوء الحــظ، 

يعانــي ســكان فلينــت، ميشــيغان، مــن هــذا الكابــوس الدقيــق. 

ومــع ذلــك، لــم تقــم وســائل اإلعــام بعمــل عظيــم لتغطيــة 

هــذه األزمــة. وبمــرور الوقــت، مــع مــرور كل عــام، كان هنــاك 

القليــل مــن النقــاش حــول الموضــوع«، وأنــه »بســبب نقــص 

النــاس حاجــة  مــن  الكثيــر  نســي  ربمــا  اإلعاميــة،  التغطيــة 

فلينــت إـلـى الميــاه النظيفــة«19. 

عــام 2020 نشــرت مجلــة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

وميســرات  »تحديــات  بعنــوان  دراســة  التنميــة  أجــل  مــن 

المشــاركة العامــة فـــي الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

وقضايــا الصحــة البيئيــة األخــرى فـــي غانــا وأوغنــدا: وجهــات 

نظــر العلمــاء والصحفييــن والجمهــور20«.

https://bit.ly/2D6arzb Evaluation of water shortage crisis in the  20 
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وجــاء فـــي الدراســة أنــه »علـــى الرغــم مــن العديــد مــن الميــاه 

وغيرهــا   )WASH( الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 

مــن تحديــات الصحــة البيئيــة فـــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

التــي تشــمل  ُيعــرف إال القليــل عــن التفاعــات  الكبــرى، ال 

فهــم  فـــي  للمســاعدة  والجمهــور  والصحفييــن  العلمــاء 

الجمهــور للعاقــة بيــن الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

والصحــة. 

مــع  مقابــات  أجرينــا  الهــادف،  العينــات  أخــذ  باســتخدام 

مــع  مركــزة  جماعيــة  ومناقشــات  الرئيســيين  المخبريــن 

وأوغنــدا  غانــا  فـــي  الجمهــور  وأفــراد  والصحفييــن  العلمــاء 

مــع  العامــة  المشــاركة  بتعزيــز  المرتبطــة  القضايــا  لتحديــد 

مــن  وغيرهــا  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 

قضايــا الصحــة البيئيــة. تــم اســتخدام التحليــل الموضوعــي 

والفــرص  والتحديــات  األدلــة  الستكشــاف  االســتقرائي 

العامــة.  للمشــاركة 

التفاعــات  بســبب  العامــة  المشــاركة  فعاليــة  تقييــد  تــم 

الضعيفــة بيــن العلمــاء والصحفييــن والفهــم المحــدود بيــن 

الجمهــور حــول الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة 

وغيرهــا مــن قضايــا الصحــة البيئيــة. تضمنــت التحديــات التي 

تــم تحديدهــا عــدم كفايــة التعــاون بيــن العلمــاء والصحفييــن، 

المنظمــات  مــن  والضغــط  العلمــاء،  لــدى  الوقــت  وضيــق 

اإلعاميــة، والمخــاوف بشــأن عــدم كفايــة قــدرة الصحفييــن 

علـــى التواصــل فـــي القضايــا البيئيــة بســبب نقــص التدريــب. 

والتدريــب  التفاعــات،  زيــادة  الممكنــة  الحلــول  تضمنــت 

علـــى االتصــال العلمــي واســتخدام موظفــي اإلعــام كوســطاء 

للمعرفــة بيــن العلمــاء والصحفييــن لتعزيــز المشــاركة العامــة 

مــع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة وغيرهــا مــن 

قضايــا الصحــة البيئيــة«. 

وتســاهم الدراســة فـــي األدبيــات حــول الحاجــة إـلـى إشــراك 

والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  قضايــا  فـــي  الجمهــور 

البيئيــة. الصحــة  اهتمامــات  مــن  الصحيــة وغيرهــا 

 Journal of Water مجلــة  نشــرت  2019؛  كتوبــر  أ ـفـي 

دراســة   Supply: Research and Technology-Aqua

بعنــوان »تقييــم أزمــة نقــص الميــاه فـــي الشــرق األوســط 

والعاجــات الممكنــة21«، أعدهــا فريــق مــن الباحثيــن مكــون 

 Omid Bozorg-Haddad; Babak Zolghadr-Asli; مــن 

 Parisa Sarzaeim; Mahyar Aboutalebi; Xuefeng Chu;

.Hugo A. Loáiciga

وقــد ذكــرت الدراســة أن مــوارد الميــاه فـــي منطقــة الشــرق 

األوسط أصبحت شحيحة، فـي حين أن المايين من الناس 

ال يحصلــون بالفعــل علـــى الميــاه الكافيــة للشــرب واألغــراض 

الصحيــة. وأصبــح اســتنزاف مــوارد الميــاه مشــكلة كبيــرة فـــي 

هــذه المنطقــة مــن المرجــح أن تتفاقــم«. عرضــت الدراســة 

لنتائــج مســح تقييــم حالــة اســتخدام الميــاه وإمداداتهــا فـــي 

دول الشــرق األوســط«، وذكــرت أن )جــزء مــن التحــدي هــو 

الوعــي(، حيــث تبــرز التغطيــة اإلعاميــة قضايــا نــدرة الميــاه، 

الحــل  حــول  النقــاش  تأطيــر  فـــي  تفشــل  مــا  غالبــاً  لكنهــا 

ــى الجماهيــر«. وترجمــة المســاءلة إلـ

التعقيب على الدراسات السابقة

وفــرت الدراســات والبحــوث الســابقة رغــم قلتهــا مدخــاً هامــاً 

للتأكيــد علـــى أن هنــاك نقصــاً واضحــاً فـــي االهتمــام اإلعامي 

بالسياســات  يتعلــق  النقــص  هــذا  وأن  الميــاه،  بقضايــا 

اإلعاميــة. التــي ال تتيــح للجمهــور فهــم المشــاكل والتحديــات 

التي قد تواجههم بســبب ندرة المياه، وخاصة مياه الشــرب، 

ومشــاكل البيئــة والصحــة األخــرى التــي ال تبتعــد عــن قضايــا 

كــدت علـــى مشــكلة نــدرة الميــاه فـــي  الميــاه وأهميتهــا، كمــا أ

منطقــة الشــرق األوســط، مــع اإلشــارة علـــى أنهــا مشــكلة و/ 

أو أزمــة عالميــة.
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الفصل األول: االستدالالت والنتائج الرئيسية

األردن ثانـــي أفقــر دولــة مائيــاً فـــي العالــم22، هــذا ليــس شــعاراً 

لحملــة انتخابيــة، وإنمــا حقيقــة قــد تســمعها مــن خبــراء، وقــد 

تســتخدمها الحكومــة إلظهــار حجــم التحديــات والمشــكات، 

ولكنهــا ليســت لســان حــال النــاس، ولــم تتحــول لقناعــات 

مــن  الرغــم  وعلـــى  المجتمــع،  بحيــاة  أفعــال  إـلـى  تترجــم 

الجهــود التــي بُذلــت فـــي العقــود الماضيــة فــإن الواقــع المائــي 

مســتمر،  الميــاه  مــوارد  واســتنزاف  والهــدر  صعوبــة،  يــزداد 

وســلوكيات النــاس بالتعامــل مــع هــذه الثــروة بحــرص لــم 

يتحقــق.

يمكــن  ال  التــي  الميــاه  قطــاع  فـــي  التحديــات  هــي  كثيــرة 

تجاهلهــا، فالتقديــرات أن كميــات الميــاه فـــي األردن تكفــي 

 11 يقــارب  مــا  بينمــا يســتخدمها  حاجــة مليونـــي شــخص، 

للســكان  الطبيعيــة  بالزيــادة  يرتبــط  ال  األمــر  وأن  مليونــا23ً، 

فقــط؛ بــل بالتحــدي األهــم وهــو الهجــرات القســرية الناتجــة 

اإلنســاني. اللجــوء  عــن 

ميــاه  مــن  االســتفادة  عــدم  إلـــى  بوضــوح  الخبــراء  ُيشــير 

األمطــار، وعــدم نجاعــة »الحصــاد المائـــي«، فــاألردن يخســر 

متعــددة  ألســباب  عائــد  وهــذا  األمطــار24،  ميــاه  مــن   %90

منهــا التربــة الجافــة، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وعــدم توفــر 

الصحراويــة. والبــرك  الســدود 

بالميــاه  يتعلــق  مــا  الميــاه  تحديــات  فـــي  إشــكالية  األكثــر 

مــن حصتــه   %15 علـــى  فقــط  يحصــل  فــاألردن  اإلقليميــة، 

المتفــق عليهــا مــن حــوض اليرمــوك مــع ســوريا25، هــذا عــدا 

عــن أن المــردود االقتصــادي للزراعــة ال يتجــاوز 4% مــن الناتج 

القومــي المحلــي اإلجمالـــي26، والميــاه تبــاع لهــم بســعر بخــس 

مضافــة  قيمــة  تشــكل  ال  الحاليــة  الزراعيــة  واألنمــاط  جــداً، 

لاقتصــاد حســب كام المســتطلعين فـــي الدراســة.

ولهــذا  كثيــرة  وشــبكاتها  الميــاه  مصــادر  علـــى  االعتــداءات 

أو  التعاطــف  بعــدم  ســابقين  مســؤولين  مــن  فالمطالبــات 

قبــول ســرقة الميــاه أو الحفــر المخالــف، ويــرون أن قضيــة 

الميــاه ال تلقــى االهتمــام الكافـــي رغــم أنهــا مــن أهم المشــاكل 

التــي تواجــه البــاد، ويؤكــدون أن الميــاه قضيــة اســتراتيجية 

فـــي  كبيــر  ولهــا دور  االقتصاديــة،  التنميــة  ركائــز  أهــم  ومــن 

االقتصاديــة  للتنميــة  محــدد  وتعتبــر  العمــل،  فــرص  خلــق 

المســتدامة.

قضيــة الميــاه ليســت قضيــة اقتصاديــة وسياســية فحســب، 

ويســبق ذلــك أنهــا حــق لإلنســان، فحصــول اإلنســان علـــى 

ميــاه شــرب غيــر ملوثــة مــن الحقــوق األساســية، هــو شــرط 

وحفــظ  واألمــان،  والصحــة  العيــش  ســبل  علـــى  للحفــاظ 

اإلنســانية. كرامتــه 

22 األردن ثاني أفقر الدول عالميا في المياه - )قناة المملكة(.

.https://bit.ly/2CEmwvN 
23 تصريح لمسؤول سابق، مقابات معمقة أجريت لغايات الدراسة.

24 األردن يستفيد من 10% فقط من األمطار، قناة المملكة.

.https://bit.ly/3jKyK6T

25 تصريح لمسؤول سابق، مقابات معمقة أجريت لغايات الدراسة.

26 تصريح لمسؤول سابق، مقابات معمقة أجريت لغايات الدراسة.
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هــذه التحديــات التــي يناقشــها خبــراء الميــاه، وقــد نجدهــا فـــي 

كام الحكومات المتعاقبة ال تظهر بشــكل جلي فـــي وســائل 

بــارزة  أولويــة  المتاحقــة  الميــاه  أزمــات  تبــدو  وال  اإلعــام، 

ــي تغطيــات الصحافــة، وهــذا مــا ســعت دراســة »جفــاف..  فـ

واقــع اإلعــام األردـنـي فـــي تغطيــة قضايــا الميــاه وتحدياتــه« 

فـــي أســبابه، ومحاولــة  إـلـى معاينتــه واســتقصائه والبحــث 

الوصــول إلجابــات مقنعــة ألســئلة مفصليــة متعــددة.

هــي  مــا  الميــاه؟  قضيــة  اإلعــام  ويقــدم  يناقــش  كيــف 

العناويــن التــي تحظــى باهتمامــه بهــذه القضيــة المتعــددة 

القضايــا  شــأن  شــأنها  األولويــة  تحتــل  هــل  الجوانــب؟ 

المحليــة األخــرى؟ هــل تقــدم وســائل اإلعــام قــدراً كافيــاً مــن 

المعلومــات عــن قضايــا الميــاه للجمهــور، وهــل تلعــب دوراً 

فـــي التوعيــة؟ وأبعــد مــن ذلــك هــل توجــد سياســات إعاميــة 

داخــل المؤسســات الصحفيــة بالتعامــل مــع قضايــا الميــاه 

ومشــكاتها؟. وتحدياتهــا 

وثيــق  يعرفــون بشــكل  إعاميــون  يوجــد  هــل  ذلــك،  وقبــل 

قضايــا قطــاع الميــاه، وقــادرون علـــى نقلهــا والتعبيــر عنهــا 

ــي عملهــم؟ وهــل تتيــح المؤسســات اإلعاميــة مســاحات  فـ

كافيــة لعــرض مشــكات الميــاه وربطهــا بحيــاة النــاس؟ أم أن 

قضيــة الميــاه تصبــح حاضــرة إذا وقعــت »حادثــة«، أو خــاف 

سياســي مرتبــط بهــا؟.

اعتمــدت الدراســة علـــى أدوات متعــددة الســتقراء مشــهد 

الميــاه وعاقتــه بوســائل اإلعــام، ففــي الفتــرة الممتــدة مــن 
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شــارك  ذهنــي  وعصــف  نقاشــية  جلســات   )5( تنفيــذ  تــم 

بهــا مســؤولون ســابقون، وخبــراء، وإعاميــون، وأنجــزت )11( 

مقابلــة معمقــة لاســتماع بالتفصيــل لوجهــات النظــر فـــي 

المقاربــة التــي تجمــع قضايــا الميــاه واإلعــام، ووضعــت )4( 

اســتطاعات رأي غنيــة باألســئلة االستكشــافية التــي تقــدم 

مؤشــرات ودالالت تســهم فـــي تشــخيص المشــكلة،  وذهبت 

وســائل  محتــوى  وتحليــل  برصــد  أبعــد  خطــوة  الدراســة 

اإلعــام باللجــوء إلــى محــرك البحــث Google لتتبــع كلمــات 

مفتاحيــة أساســية مرتبطــة بقضايــا الميــاه وتحدياتهــا، ومــن 

ثــم التدقيــق الكمــي والنوعــي، والعمــل علـــى تحليــل النتائــج 

التــي أظهرهــا الرصــد.

مــا يمكــن قولــه هنــا، إن هنــاك اســتدالالت واضحــة أظهرتهــا 

هوامــش  وهنــاك  عليهــا،  والبنــاء  االتفــاق  يمكــن  الدراســة 

ومعالجتهــا،  فهمهــا  علـــى  يختلــف  قــد  أخــرى  لقضايــا 

وقــراءة  والتحليــل  والرصــد  المناقشــات  كل  ضــوء  وعلـــى 

االســتطاعات المختلفــة يمكــن الحديــث عــن االســتدالالت 

التاليــة:

أوالً: الخطط اإلعالمية

يــكاد يتفــق معظــم الخبــراء وحتــى المســؤولين الســابقين 

علــى أن بعــض الخطــط اإلعاميــة  لــدى بعــض المؤسســات 

العاملــة فـــي القطــاع المائـــي ال تتــواءم بالشــكل المطلــوب 

مــع المتغيــرات المتســارعه فـــي قطــاع اإلعــام ســواء اإلعــام 

ــي أو اإلعــام المكتــوب أو حتــى مــع وســائل التواصــل  المرئـ

اإلجتماعــي.

ممــا ينعكــس ســلًبا علـــى مســتوى الوعــي تجــاه التحديــات 

المائيــة والحلــول المتاحــة، باإلضافــة إلــى انحســار دور اإلعــام 

فـــي األزمات اآلنيه مثل السرقات واإلعتداءات علـــى خطوط 

الميــاه.

أمــا فيمــا يخــص القطــاع الزراعــي، فالخطــط اإلعاميــة التــي 

تخاطــب المزارعيــن مــن الناحيــة التوعويــة حــول التحديــات 

ضمــن  للميــاه  الموفــرة  والحلــول  والتقنيــات  المائيــة 

قطــاع  فـــي  العاملــة  والجهــات  المؤسســات  اســتراتيجية 
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الميــاه والزراعــة حاضــرة، ولكــن الضعــف يكمــن فـــي طريقــة 

»المزارعيــن«  للمســتهدفين  الوصــول  وصعوبــة  عرضهــا، 

للمعلومــات. أنفســهم  اإلعامييــن  وصــول  وحتــى 

كل  فــإن  النقاشــية  والجلســات  المقابــات  نتائــج  وحســب 

مدراء المؤسســات اإلعامية التي قابلتهم الدراســة يجهلون 

وجــود خطــط إعاميــة، وال يشــعرون أن هنــاك نهجــاً منظمــاً 

بالتعامــل مــع وســائل اإلعــام، ويقــرون بأنــه »ال يوجــد نهــج 

مســتدام فـــي اإلعــام للتعامــل مــع قضايــا الميــاه والطاقــة 

رغــم أهميتهمــا، وبــذات الوقــت ال توجــد خطــط إعاميــة فـــي 

هــذا القطــاع«.

ورغــم أن الخبــراء والمســؤولين الســابقين فـــي قطــاع الميــاه 

ال يلمســون أثــراً واضحــاً للخطــط اإلعاميــة، فــإن العامليــن 

فـــي قطــاع الميــاه يؤكــد 75% منهــم وجــود خطــة إعاميــة 

لــدى  الــرأي إن كان  حيــن أجابــوا علـــى اســتمارة اســتطاع 

خطــة  بهــا  ويقصــد  اتصــال-  أو  إعــام  خطــة  مؤسســتهم 

محــددة فـــي إطــار زمنــي وتتضمــن أهدافــا وأنشــطة واضحــة 

ومحــددة-.

ولــم يتمكــن الباحثــون مــن الوصــول لخطــط إعــام أو اتصــال 

فـــي قطــاع الميــاه منفصلــة عــن االســتراتيجية الوطنية لقطاع 

أن  إلـــى  اإلشــارة  المهــم  ومــن  منهــا،  محــور  وإنمــا  الميــاه، 

41.7% مــن العامليــن فـــي قطــاع الميــاه يــرون أن سياســات 

التعامــل مــع وســائل اإلعــام تتغيــر بتبــدل الــوزراء واألمنــاء 

العاميــن والقيــادات بدرجــة كبيــرة، ويوازيــه بــذات النســبة مــن 

يرونهــا تتبــدل بدرجــة متوســطة، ولــم يجدهــا ثابتــة وال تتغيــر 

ســوى 16.7% منهــم.

خطط اإلعالم واالتصال في قطاع المياه

ال

نعم

سياسات التعامل مع وسائل اإلعالم

ثابتة وال تتغير

تتغير بدرجة قليلة

تتغير بدرجة متوسطة

تتغير بدرجة كبيرة
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ثانياً: السياسات اإلعالمية

النقاشــات  الدراســة، وكل  هــذه  تحدثــت معهــم  الذيــن  كل 

مــع الخبــراء اتفقــت علـــى أن السياســات اإلعاميــة المرتبطــة 

قضيــة  وحضــور  وغائبــة،  موجــودة  ليســت  الميــاه  بقضايــا 

كثــر منهــا  الميــاه فـــي اإلعــام مرتبــط باألزمــات واألحــداث أ

واقتصاديــاً  تنمويــاً  بعــداً  لهــا  التصــدي  فـــي  تــرى  رؤيــة 

عنــه. غنــى  ال  واســتثماريا 

قضايــا  أن  يدركــون  اإلعاميــة  المؤسســات  مــدراء  حتــى 

أن  ويتفقــون  النــاس،  لحيــاة  أهميتهــا  رغــم  مهملــة  الميــاه 

سياســة  وضــع  بمهمــة  تّطلــع  لــم  اإلعاميــة  المؤسســات 

إعاميــة فـــي التعاطــي مــع تحديــات الميــاه، وحيــن تحــدث 

مشــكلة يتــم التعامــل معهــا بطريقــة »الفزعــة«، ولهــذا فــإن 

ومتابعــة  محــدود،  الميــاه  قطــاع  فـــي  االختصــاص  تعزيــز 

القصــص المتعلــق بهــا ال يشــغل قيــادات اإلعام، وال يوعزون 

تطويــر مصــادر  علـــى  يعملــون  وال  لهــا،  الحثيثــة  بالمتابعــة 

لديهــم. االختصــاص  بهــذا  الخبــراء  قوائــم  أو  معلوماتهــم 

كثرهــا  هــذا الواقــع جعــل تغطيــات اإلعــام لقضايــا الميــاه أ

كــد عليــه رصــد  خبريــة -أي تأخــذ النمــط اإلخبــاري-، وهــو مــا أ

المحتــوى النوعــي، فاألخبــار بلغــت مــا نســبته 64.3% مــن 

ســياق  علـــى  تنشــر  ولــم  المرصــودة،  التغطيــات  مجمــوع 

وتحــاول  المشــكات،  تطــرح  التــي  الصحفيــة  التحقيقــات 

البحــث فـــي أســبابها، أو طــرح الحلــول لهــا، ومــن الطبيعــي 

والواقــع علـــى هــذا الحــال أن ال يلعــب مضمــون مــا تقدمــه 

وســائل اإلعــام دوراً رياديــاً فـــي التوعيــة المجتمعيــة ســواء 

المتاحــة. بالحلــول  أو  بالتحديــات 

الفجــوة األساســية،  التوعيــة هــي  الدراســة أن  كمــا وجــدت 

وتحتــاج إلــى عمــل مضاعــف، وقــد يكــون كام الخبــراء صادمــاً 

الــدول شــحا بمصــادر  كثــر  حيــن يقولــون إن »األردن مــن أ

الميــاه، لكــن اإلعــام ال يركــز علـــى عــرض المشــاكل وطــرح 

هنــاك  يكــون  قــد  أنــه  خبــراء  يــرى  فيمــا  لهــا«،  حلــول  أي 

التحليــل،  إـلـى  تفتقــر  نوعيــاً  ولكــن  للتغطيــات،  كمــي  زخــم 

بموضــوع  مهتميــن  غيــر  الصحفييــن  أن  تؤكــد  الخبــراء  آراء 

الميــاه، وال يهتمــون بمعرفــة الكثيــر عــن تفاصيــل مشــكاته، 

فباعتقادهــم أن قضايــا الميــاه حاضــرة فـــي اإلعــام لكــن دون 

عمــق.

وينســحب ذات األمــر علـــى القطــاع الزراعــي، حيــث أن »المحتوى 

اإلعامــي باللغــة العربيــة المتعلــق بالزراعــة ينقســم إلــى قســمين: 

إعــام إخبــاري وهــو كثيــف وال يتضمــن معلومــات ســوى )افتتــح 

ــي اإلعــام التوعــوي ومحتــواه ضعيــف  وأعلــن(، أمــا القســم الثانـ

يعتمــد علـــى اجتهــاد األفــراد داخــل بعــض المؤسســات اإلعاميــة 

فقــط«.

يوجــد  »ال  أنــه  المشــكلة  عــن  وضوحــاً  التعابيــر  كثــر  أ مــن 

فهــم  وهنــاك  الميــاه،  بقضايــا  متعلقــة  إعاميــة  سياســات 

كثــر وضوحــاً قضايــا  لمشــكلة الميــاه بســياقها العــام، وبلغــة أ

الميــاه ال تحتــل األولويــة عنــد وســائل اإلعــام، فهــي ال تــدر 

لديهــا  اإللكترونيــة  والمواقــع  اإلعــام،  وســائل  علـــى  دخــاً 

شــبه عــزوف كامــل عــن نشــر األخبــار المتعلقــة بالميــاه، إال 

نقــل  علـــى  تعتمــد  فهــي  واألحــداث،  الحــوادث  يخــص  مــا 

تفتقــر  أنهــا  كمــا  بهــا،  خــاص  األخبــار دون صناعــة محتــوى 

لوجــود صحفييــن متخصصيــن، ويمكــن اإليجــاز فـــي وصــف 

المشــكلة بالقــول »اإلعــام يبحــث عــن القضايــا التــي تعــود 

بالنفــع عليــه، والميــاه باعتقادهــم ليســت مــن القضايــا التــي 

تعــود بالنفــع«، فيمــا وجــد الباحثــون أنــه ال توجــد سياســات 

واضحــة ومحــددة للتعامــل مــع قطــاع الميــاه فـــي وســائل 

أخــرى  بقطاعــات  متعلقــة  سياســات  وجــود  رغــم  اإلعــام، 

والجنــدر وغيرهــا. البرلمــان  مثــل 
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مــا  أن  عــن  الــرأي  اســتطاع  يكشــف  ســبق،  لمــا  وتأكيــداً 

يقــارب 70% مــن اإلعاميــات واإلعامييــن ال يتلقــون توجيهــاً 

دائمــاً بمتابعــة قضايــا الميــاه )أحيانــاً، نــادراً، علـــى اإلطــاق( 

وبحدود 89% ال يطلب منهم المحرر وال يوجههم باستكمال 

المعالجــة  ضعــف  يفســر  مــا  وهــو  وتقاريرهــم،  قصصهــم 

المهنيــة. والتغطيــات 

ثالثاً: تدفق المعلومات وموثوقيتها

ال يوجــد اتفــاق حاســم حــول مــدى توفــر المعلومــات عــن 

علـــى  اتفــاق  شــبه  هنــاك  ولكــن  وتحدياتــه،  الميــاه  قطــاع 

فـــي قطــاع  العاملــة  -الــوزارات والمؤسســات  الحكومــة  أن 

الميــاه- هــي الجهــات األكثــر إنتاجــاً للمعلومــات إن لــم تكــن 

فـــي األردن. الوحيــدة  الخبــراء  بوجهــة نظــر بعــض 

أهميــة  عــن  ملتبســة  كثيــرة  جوانــب  التفاصيــل  وفـــي 

المعلومــات لوســائل اإلعــام حتــى يتمكــن من متابعة قضايا 

الميــاه، ومــن األســئلة الرئيســية التــي شــغلت الدراســة هــل 

المعلومــات التــي بحــوزة قطــاع الميــاه تمــرر بشــكل منتظــم 

أو  االحتفاـلـي  الطابــع  يتجــاوز  األمــر  اإلعــام؟ وهــل  لوســائل 

الجهــات  تســتخدمها  التــي  اآلليــات  هــي  ومــا  اإلخبــاري؟ 

المواقــع  وهــل  المعلومــات،  تدفــق  لضمــان  الحكوميــة 

علـــى  وتحتــوي  محّدثــة  العامــة  للمؤسســات  اإللكترونيــة 

المعلومــات التــي يحتاجهــا اإلعامــي الــذي يريــد أن يكتــب 

تقريــراً أو ينجــز تحقيقــاً أبعــد مــن خبــر أو متابعــة إخباريــة، 

وهــل تصــدر الجهــات الرســمية نشــرات دوريــة تضــم أحــدث 

قطــاع  فـــي  المســتجدة  بالتحديــات  المتعلقــة  المعلومــات 

فهــل  يحــدث،  ذلــك  كان  وإن  المتاحــة؟  وبالحلــول  الميــاه 

تقــدم المعلومــات لإلعامييــن بطريقــة يســتطيعون فهمهــا 

ليعكســوها فـــي تقاريرهــم، أم تقــدم معلومــات علميــة عصية 

الفهــم، أو أرقامــاً صمــاء دون تفســيرات تجعــل مــن  علـــى 

قصتهــم الصحفيــة شــيقة وُيقبــل علـــى قراءتهــا الجمهــور؟.

لتعظيــم  الرئيــس  المفتــاح  هــي  المعلومــات  أن  المؤكــد 

االهتمــام بقضايــا الميــاه، وأن الصحفييــن يواجهــون تحديــات 

فـــي الوصــول لهــا، إمــا لضعــف معارفهــم فـــي التعامــل معهــا، 

كثرهــا فـــي تقاريــر دوليــة  أو لشــحها وعــدم انتظامهــا، أو ألن أ

التوجيه لمتابعة قضايا قطاع المياه من قبل المؤسسات اإلعالمية

التوجيه الستكمال المعلومات والمصادر في المادة الصحفية من قبل 
المؤسسات اإلعالمية

ال يوجه على اإلطالق

نادراً

أحياناً

دائماً

ال يوجه على اإلطالق

نادراً

أحياناً

دائماً
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قــد ال تصلهــم فـــي حينهــا، وإمــا مكتوبــة بلغــة غيــر العربيــة، 

يتقنــون  ال  الذيــن  لإلعامييــن  معــروف  ضعــف  ظــل  فـــي 

لغــات أخــرى وخاصــة اإلنجليزيــة.

إجاباتهــم  الميــاه وفـــي  يتابعــون قضايــا  الذيــن  الصحفيــون 

70.6% أن  الــرأي يعتقــد غالبيتهــم  علـــى أســئلة اســتطاع 

المعلومــات عــن قطــاع الميــاه متوفــرة وكافيــة، لكــن %91.7 

منهــم يــرون أنهــا متوفــرة بدرجــة متوســطة، ولــم يجــد أحــد 

منهــم بأنهــا متوفــرة بشــكل كبيــر، وحتــى الصحفيــون عمومــاً 

أن  61.8% منهــم  يتوقــع  الميــاه(  المتابعيــن لقضايــا  )غيــر 

المعلومــات متوفــرة، لكــن ال يزيــد مــن يراهــا متوفــرة بدرجــة 

كبيــرة عــن 8%, واألهــم أن 79.4% يؤكــدون أن المعلومــات 

المتوفــرة غيــر كافيــة.

ون
ص

ص
تخ
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ن 
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مدى توفر المعلومات عن قطاع المياه وتحدياته

مدى توفر المعلومات عن قطاع المياه وتحدياته

ال

ال

ال أعرف

ال أعرف

ليست متوفرة

متوفرة بدرجة قليلة

متوفرة بدرجة متوسطة

متوفرة بدرجة كبيرة

نعم

نعم

ال أعرف

ليست متوفرة

متوفرة بدرجة قليلة

متوفرة بدرجة متوسطة

متوفرة بدرجة كبيرة
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دائــم  بشــكل  المتخصصيــن  اإلعامييــن  مــن   %23 لجــأ 

متعلقــة  معلومــات  علـــى  للحصــول  الخــاص  القطــاع  إـلـى 

للقطــاع  أحيانــاً  يلجــؤون   %58.8 والغالبيــة  الميــاه،  بقطــاع 
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الصحفييــن  مــن  فقــط   %17.6 أن  االســتطاع  وأظهــر 

الخــاص  للقطــاع  دائــم  بشــكل  يلجــؤون  المتخصصيــن 

الخــاص، وتراجعــت نســبة مــن يلجــأ مــن اإلعامييــن بشــكل 

عــام إـلـى القطــاع الخــاص للحصــول علـــى المعلومــات إـلـى 

.%35.3 بلغــت   14.7% بشــكل دائــم، و50% أحيانــاً، ونــادراً 

للحصــول علـــى معلومــات عــن التقنيــات الموفرة للمياه فـــي 

والمنزـلـي. الزراعــي  القطــاع 

هل يوفر القطاع الخاص معلومات عن تقنيات وممارسات موفرة للمياه في القطاع الزراعي والمنزلي؟

ال يوفر على اإلطالقنادراًأحياناًدائماً

لجوء اإلعالميون للقطاع الخاص للحصول على المعلومات عن 
قطاع المياه ومشكالته

لجوء اإلعالميون للقطاع الخاص للحصول على المعلومات عن 
قطاع المياه ومشكالته

ال أعرف

ال يلجؤون على اإلطالق

نادراً

أحياناً

دائماً

ال يلجؤون على اإلطالق

نادراً

أحياناً

دائماً
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وفـــي الرصــد اإلعامــي الــذي أنجزتــه هــذه الدراســة، يتبيــن 

ــي معلوماتهــا  أن وســائل اإلعــام تعتمــد بشــكل أساســي فـ

علـــى المصــادر الرســمية، إذ بلــغ مجمــوع المــواد المرصــودة 

نقــاً عــن مصــادر رســمية )488( مــادة بنســبة بلغــت %61.7، 

مصــادر  عــن  الخــاص  القطــاع  غيــاب  واضحــاً  بــدا  وقــد 

المعلومــات المســتخدمة مــن قبــل وســائل اإلعــام إذ تكــرر 

 )15( مــرة فقــط بنســبة بلغــت 1.9% وهــو مــن أقــل النســب.

الوصــول  اإلعــام تستســهل  الباحثــون أن وســائل  ويعتقــد 

فـــي  جهــداً  تبــذل  وال  الرســمية،  الجهــات  مــن  للمعلومــات 

الجهــات  أن  كمــا  أخــرى،  مــن مصــادر  المعلومــات  اســتقاء 

الرســمية تســتأثر بالمعلومــة، األمــر الــذي أدى لهــذا االرتفــاع 

وســائل  لمعلومــات  كمصــادر  اســتخدامها  فـــي  الملحــوظ 

اإلعــام، ناهيــك عــن قيــام وســائل إعــام متعــددة باالكتفــاء 

بنشــر تقاريــر وبيانــات الجهــات الرســمية المختصــة بالقطــاع.

وقــد وجــد الباحثــون أيضــاً أن اســتخدام تصريحــات الــوزراء 

المصــادر، ويؤشــر  مــن مجمــوع   %19.5 بنســبة  ثالثــاً  حــل 

وارتباطهــا  المعلومــات  مركزيــة  علـــى  المشــهد  تصدرهــم 

الــوزارة. بقيــادات 

قطــاع الميــاه مــن القطاعــات التــي تتوفــر فيــه المعلومــات 

بشــكل كبيــر عبــر الــوزارة والمؤسســات التابعــة لهــا، وهــذه 

والخطــط  الســنوية،  التقاريــر  فـــي  موجــودة  المعلومــات 

الــوزارة،  موقــع  علـــى  دوري  بشــكل  وتنشــر  االســتراتيجية، 

علـــى  بالحصــول  صعوبــة  يجــدون  الصحفيين/ـــات  لكــن 

المعلومــات عــن قطــاع الميــاه فـــي ظــل مــا يســمونه عــدم 

كافيــة  »المعلومــات  فـــ  وتواصــل  اتصــال  جهــات  وجــود 

ومتوفــرة فيمــا يخــص قطــاع الميــاه، ومــا يؤثــر علـــى جودتهــا 

عــدم وجــود خطــط أو قنــوات إليصالهــا بالشــكل الصحيــح«، 

ووجــدت الدراســة أن عــددا مــن الخبــراء يلومــون الصحفــي 

يهتــم  الدوـلـي  فاإلعــام  المعلومــة،  عــن  يبحــث  ال  الــذي 

المحـلـي. اإلعــام  مــن  كثــر  أ والتفاصيــل  بالمعلومــات 

ويــرى بعــض المســؤولين الســابقين أن وزارة الميــاه تتعامــل 

بشــفافية وتقــدم المعلومــات للصحفييــن بموضوعيــة والدور 

والتحديــات  المشــكات  يوصــل  أن  اإلعــام  مــن  المطلــوب 

القضايــا. بعــض  حــول  عــام  رأي  ببنــاء  يقــوم  وأن   للنــاس، 

عنــد  متوفــرة  المعلومــات  أن  مفــاده  المغايــر،  الــرأي  أمــا 

الصحفييــن والنــاس، والمشــكلة فـــي مهــارات التواصــل عنــد 

الصحفيين، باإلضافة إلى مشكلة أخرى وهي أن المعلومات 

واإلحصائيات المتوفرة ليســت موحدة ومتطابقة مما يخلق 

تشويشــاً، كمــا أن »المعلومــات ومصادرهــا متوفــرة وليســت 

الموجــود«. غيــر  هــو  وتفســيرها  إخراجهــا  ولكــن   ســرية، 

وخلــص الباحثــون مــن خــال المقابــات التــي أجريــت إلــى أنــه 

وعلى الرغم من عدد المشــاريع الكبيرة نســبياً التي تنفذ فـــي 

قطــاع الميــاه إال أن اإلعــام ال يبحــث فـــي أثرهــا وأهميتهــا ومــدى 

نفعهــا للمجتمــع ودورهــا فـــي حــل المشــاكل المرتبطــة بقطــاع 

الميــاه والزراعــة، وإنمــا يكتفــي بتغطيــة الفعاليــات وافتتــاح 

المشــاريع.

المتخصصــة  والمعــارف  المهــارات  رابعــاً: 
لإلعالمييــن

هــو  بوضــوح  الدراســة  أظهرتــه  الــذي  المشــترك  القاســم 

الحاجــة إلــى تمكيــن الصحفييــن والصحفيــات حتــى يصبحــوا 

المســؤولون  ويتفــق  الميــاه،  قطــاع  متابعــة  علـــى  قادريــن 

والخبــراء، وكذلــك يقــر اإلعاميــون أن معارفهــم ومهاراتهــم 

تتعلــق  قضايــا متخصصــة  لفهــم  وتطويــر  بنــاء  إـلـى  تحتــاج 

شــرائحه. بــكل  المجتمــع  يمــس  اســتراتيجي  بقطــاع 

طــوال جلســات العصــف الذهنــي، وفـــي المقابــات المعمقة، 

وعنــد تتبــع التغطيــات الصحفيــة مــن خــال الرصــد كانــت 

تظهر وتتكرر أسماء محدودة إلعاميين وإعاميات يتابعون 

قضايــا الميــاه منــذ ســنوات طويلــة، وهــؤالء معظمهــم فـــي 

اإلعــام المكتــوب، ولــم ياحــظ ظهــور أســماء جديــدة تدخــل 

تطــور،  اإلعــام  أن  رغــم  الميــاه،  قضايــا  متابعــة  دائــرة  إـلـى 

واإلعــام اإللكترونــي شــق طريقــه بقــوة فـــي األردن، واإلذاعــات 

والتلفزيونــات تزايــدت ورســخت حضورهــا، وحتــى منصــات 

فــإن  محــددة،  حمــات  باســتثناء  االجتماعــي  التواصــل 

المحتــوى فقيــر فيمــا يتعلــق بتحديــات الميــاه وحلولهــا، ومــا 

كثــر مــن شــكاوى تتعلــق  يكتــب أحيانــاً هنــا وهنــاك ليــس أ

بانقطــاع الميــاه.

عــدم  أســباب  أن  الدراســة  التــي كشــفتها  الماحظــات  مــن 

فـــي  المتخصصيــن  اإلعامييــن  قــدرات  بتطويــر  االهتمــام 
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قضايــا الميــاه ليســت معروفــة، حيــث لــم يســتطع الباحثــون 

جهــداً  بذلــت  التــي  للجهــات  التوصــل  مــن  الدراســة  فـــي 

ممنهجــاً فـــي بنــاء القــدرات لوســائل اإلعــام فـــي قطــاع المياه 

الســابقة. الســنوات  خــال 

تــرى بعــض اآلراء أن وزارة الميــاه والــّري هــي الجهــة الوحيــدة 

الــكام  هــذا  ولكــن  متخصصــون،  صحفيــون  دربــت  التــي 

لــم يجــد ترجمــة فعليــة علـــى أرض الواقــع، فالصحفيــون ال 

يتذكــرون متــى كان آخــر تدريــب تلقــوه، ولديهــم ماحظــات 

تكــون  مــا  أقــرب  وهــي  التدريــب  ورشــات  علـــى  كثيــرة 

فـــي  ملموســاً  أثــراً  تتــرك  ولــم  والنــدوات  للمحاضــرات 

ممارســتهم لعملهــم، وال يتــردد الصحفيــون المتخصصــون 

بقضايــا الميــاه فـــي الحديــث عــن الحاجــة لمعــارف جديــدة 

هــذا  يغطــي  كيــف  لمعرفــة  بحاجــة  فالصحفــي  ودائمــة، 

القطــاع وكيــف يجــد الحلــول، فهــو بحاجــة لمــدرب أو جهــة 

مهاراتــه  بنــاء  علـــى  وتســاعده  الخبــرة،  لتعطيــه  تدريبيــة 

للقــارئ«. وإيصالهــا  الكتابــة  فـــي  المعلومــات  لتوظيــف 

إذن األمر مرتبط أيضاً بنوعية التدريب وجودته، وكيفية بناء 

برامــج التدريــب، ومعرفــة المؤسســة المنفــذة لواقــع اإلعــام 

إليــه،  الوصــول  وآليــات  للجمهــور  ودراســتها  واحتياجاتــه، 

فالصحفيــون تلقــوا تدريبــات مــن مؤسســات مجتمــع مدنــي 

واألكاديمييــن،  لإلعامييــن  التدريبــات  هــذه  وكانــت  فقــط، 

وهنــاك دورات تركــز علـــى المعــارف وأخــرى علـــى المهــارات، 

المعــارف  بيــن  تجمــع  متكاملــة  دورة  يتلقــون  يكونــوا  ولــم 

والمهــارات، كمــا أن هــذه التدريبــات لــم تــراِع عمــر التخصــص 

المحتــوى  لتقييــم  أدوات  غيــاب  إـلـى  باإلضافــة  للصحفــي 

الصحفــي الناتــج عــن هــذه الــدورات.

كثــر تعقيــداً، فالصحفيــون  خــارج عّمــان تصبــح المشــكلة أ

القطاعــات  كل  ويغطــون  متخصصيــن  غيــر  العمــوم  فـــي 

القضايــا  مــن  واحــدة  ومشــاكلها  والميــاه  اإلعــام،  لوســائل 

ــى  ــاً، وعلـ ــى أجنــدة عملهــم أحيان الخدميــة التــي يجدونهــا علـ

الرغــم مــن أهميــة موضــوع الميــاه، إال أنــه ال يوجــد مــن يتابعهــا 

بشــكل دائــم.

الحكومــة  أن  المحافظــات  صحفيــو  يــرى  أخــرى  جهــة  مــن 

تســتغل  ولــم  التدريــب  فـــي  أخفقــت  أيضــاً  ومؤسســاتهم 

األزمــات لتدريبهــم، وأن التدريبــات إذا حدثــت تتــم بطريقــة 

معقــدة يصعــب فهمهــا، ومحتــوى التدريــب ال يتناســب مــع 

اإلعامــي. احتياجــات 

المتخصصيــن  الصحفييــن  نــدرة  ذلــك،  إلـــى  باإلضافــة 

جيــل  وغيــاب  والزراعــة؛  والبيئــة  الميــاه  مواضيــع  فـــي 

للمعرفــة  يفتقــرون  الصحفييــن  أن  كمــا  جديــد متخصــص، 

بالمصطلحــات العلميــة التــي يجــب أن تســتخدم، ويعتقــد 

الضــروري  مــن  أن  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  نشــطاء 

تشجيع تواجد الصحفيين على مواقع التواصل االجتماعي، 

الميــاه. بقضايــا  يعرفــون  وال  ُيلمــون  ال  النشــطاء  ألن 

ويجمع المشــاركون فـــي الجلســات النقاشــية، ومن ثم تمت 

مقاباتهــم علـــى أن الصحفــي يجــب أن يكــون مبتكــراً ولديــه 

القــدرة علـــى طــرح الموضــوع بطريقــة جذابــة، وأن يســتخدم 

الصحافة االســتقصائية بعيدا عن األســلوب الســردي. وتؤكد 

الدراســة أن المطلــوب إعــام محتــرف يوصــل رســالته حتــى 

يتابعــه النــاس ويثقــوا بصدقيتــه، فـــ »العمــق الذيــن يتنــاول 

فيــه الصحفيــون قضايــا الميــاه غيــر كاٍف وال يفــي بالغــرض 

العلمــي«.

أمــا فيمــا يتعلــق باإلعــام االســتقصائي العلمــي المتخصــص 

بالقطــاع الزراعــي، فكثيــر مــن المــواد الصحفيــة قــد تتضمــن 

أخطــاء بســبب قلــة المعــارف لــدى الصحفييــن، األمــر الــذي 

الصحيــح  بالشــكل  المعلومــات  وصــول  عــدم  إـلـى  يــؤدي 

كــد المشــاركون، والذيــن يــرون أنــه مــن األفضــل  حســب مــا أ

تدريب المهندســين المختصين )زراعة، مياه( لبناء قدراتهم 

ومهاراتهــم فـــي الكتابــة الصحفيــة، فهــم يملكــون المعلومــات 

العلميــة والفنيــة، ولكنهــم ال يتقنــون الكتابــة الصحفيــة.

إجابــات  مــع  الــرأي  اســتطاعات  مؤشــرات  تتناقــض  ال 

وقــراءات الخبــراء ألزمــة المعــارف والمهــارات فـــي الوســط 

اإلعامــي، فالصحفيــون المتخصصــون أصــا فـــي هذا القطاع   

58.8% منهــم لــم يتلقــوا تدريبــاً متخصصــاً، وتــزداد النســبة 

ممــن لــم يتلقــوا تدريبــات متخصصــة بيــن عمــوم الصحفييــن 

اإلحتياجــات  ُيظهــر  94.1%، وهــذا  إـلـى  لتصــل  والصحفيــات 

الملّحــة لتعزيــز المعــارف والمهــارات حتــى يتطــور االهتمــام 

بقضايــا الميــاه.
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االهتمــام بالتدريــب لإلعامييــن لم يحَظ باالهتمام والمتابعة، 

ولهــذا فــإن 82.4% مــن الصحفييــن المتخصصيــن يؤكــدون 

أنهــم لــم يتلقــوا تدريبــات مــن الجهــات المتخصصــة بقطــاع 

كبــر حيــن تصــل  الميــاه، وتتعاظــم هــذه المشــكلة بشــكل أ

الصحفييــن بصفــة عامــة، وحيــن يســألون إن كانــوا قــد تلقــوا 

أي تدريــب مــن الجهــات التــي تتابــع قضايــا الميــاه فيؤكــدون  

97.1% أنهــم لــم يحصلــوا علـــى هــذا التدريــب ولــم يعــرض 

عليهــم أبــداً.

رفــع قــدرات ومعــارف الصحفييــن فـــي قطــاع الميــاه جــزء 

مــن األزمــة العامــة لاحتــراف المهنــي فـــي وســائل اإلعــام، 

والتدريــب المتخصــص لــم يحقــق أهدافــه بالشــكل الصحيح، 
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التدريب المتخصص لإلعالميين عن قطاع المياه وقضاياه
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التدريب المتخصص لإلعالميين عن قطاع المياه وقضاياه

بعمــل  والمعــارف(  )المهــارات  التدريــب  ربــط  فالمطلــوب 

تطبيقــي تحــت إشــراف متخصصيــن إلنتــاج محتــوى يعكــس 

مــا تعلمــه المتدربــون، وبعكــس ذلــك فــإن التدريــب يصبــح 

أرقامــاً غيــر منتجــة وهــدر للمــوارد.

وحتــى يتحقــق هــذا األمــر فــإن الرقابــة لتحقيــق األثــر يجــب 

تدريــب  منهــاج  وبنــاء  االحتياجــات،  بتحديــد  تقتــرن  أن 

باالســتناد إـلـى ذلــك، واختيــار مدربيــن قادريــن ليــس علـــى 

التــي  الحرفيــة  القــدرات  بنــاء  بــل  فقــط،  المعرفــة  تقديــم 

تمكــن الصحفــي مــن توظيــف كل أشــكال الفنــون الصحفيــة، 

وحتــى يحــدث ذلــك فمــن الضــروري التفكيــر بعمــل تدريــب 

بيــن. مدر
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خامســاً: اإلعــالم واالتصــال فـــي مؤسســات 
قطــاع الميــاه

الميــاه   وزارة  فـــي  الســابقين  المســؤولين  كل  يجمــع  يــكاد 

والــّري وكذلــك الخبــراء أن وزارة الميــاه والــّري ومؤسســات 

الميــاه التــي تعمــل تحــت ســلطتها بشــكل مســتقل تتمتــع 

بمصداقيــة عاليــة، وال يتــردد بعــض المســؤولين الســابقين 

هــؤالء  ويــرى  مصداقيــة«،  الــوزارات  كثــر  أ »مــن  بوصفهــا 

الذيــن اســتمعت لهــم الدراســة أن المعلومــات التــي تصــدر 

عــن الــوزارة ومؤسســات قطــاع الميــاه كافيــة، ويؤكــدون أن 

الــوزارة هــي مصــدر المعلومــات األساســي.

قــد يضــع بعضهــم ماحظــة علــى أن عــدم وجود اســتراتيجيات 

يــرى آخــرون  إعاميــة يحــد مــن إيصــال المعلومــات، بينمــا 

أن السياســات اإلعاميــة المتبعــة واالنفتــاح يتأثــر بالوزيــر أو 

األميــن العــام أو قيــادات الــوزارة ويؤمــن بعــض الخبــراء أن 

وزارة الميــاه هــي المصــدر األساســي للمعلومــات فهــو نتــاج 

عملهــا، ويــرون أن تقاريــر الــوزارة وموقعهــا اإللكترونــي والناطــق 

اإلعامــي بهــا أهــم مصــادر المعلومــات، مؤكديــن "أن الــوزارة 

جيــدة"،  للتوعيــة  ورســائلها  واضحــة  إعاميــة  بنيــة  لديهــا 

والمؤسســات  الــوزارة  لــدى  وكافيــة  متوفــرة  و"المعلومــات 

التمويليــة لكــن اإلعــام ال يبحــث عنهــا".

إذا كان هــذا حــال مؤسســات قطــاع الميــاه، فلمــاذا ال تكــون 

قضايــا الميــاه حاضــرة ولهــا األولويــة بوســائل اإلعــام؟، ولمــاذا 

ال يوجــد وعــي جمعــي أن األردن فقيــر مائيــا، وينعكــس ذلــك 

علـــى ســلوك النــاس وممارســتهم؟

الصحفيون الذين قابلتهم الدراسة يصرون علـــى أن المعلومات 

المتوفــرة غيــر كافيــة، فهــل هــذا كام دقيــق أم أنهــم يتنصلــون 

مــن األزمــة بإلقــاء المســؤولية عـلـى جهــات القطــاع العــام، فـــي 

حيــن ال يبذلــون جهــداً فـــي البحــث عنهــا، وال يعملــون بجــد لتطويــر 

كثــر  معارفهــم ومهاراتهــم ليكونــوا قادريــن علـــى الكتابــة بشــكل أ

احترافاً فـــي قضايا المياه، ويســتطيعون أن يســلطوا الضوء على 

التحديــات المتعــددة التــي يواجههــا، ويتحولــوا إلــى قنــاة أساســية 

لتحقيــق التوعيــة المســتدامة، وبالتالــي ينجــزوا التغييــر المطلــوب 

لتحســين واقــع الميــاه فـــي بادنــا.

معــارف  أن  أيضــاً  الدراســة  لهــا  توصلــت  التــي  والحقيقــة 

الصحفييــن ومهاراتهــم فـــي القضايــا المتخصصــة فـــي الميــاه 

محــدودة، وال تشــكل رافعــة لتحســين تغطيــة قطــاع الميــاه، 

ال  الميــاه  قطــاع  جهــات  علـــى  اللــوم  إلقــاء  أن  يعنــي  وهــذا 

يتســم بالموضوعيــة والدقــة حتــى وإن كانــت هنــاك نقــاط 

ضعــف فـــي بنيــة إدارات اإلعــام فـــي قطــاع الميــاه.

اســتطاع الــرأي للعامليــن فـــي قطــاع الميــاه يظهــر مؤشــرات 

تســتحق التوقــف عندهــا، فـــ 41.7%  مــن العامليــن والعامــات 

يتعاملــون بشــكل دائــم مــع وســائل اإلعــام، و33.1% غالبــاً، 

25% منهــم أحيانــاً، ويعبــر 66.7% مــن الذيــن شــاركوا فـــي 

االســتطاع عــن رضاهــم بدرجــة متوســطة مــن أداء وســائل 

اإلعــام بتغطيتهــا لقضايــا الميــاه، فـــي حيــن يصــف %33.3 

بدرجــة قليلــة، ويــرى 58.3% منهــم أن وســائل اإلعــام تعطــي 

أولويــة لقضايــا الميــاه بدرجــة متوســطة، و33.3% يعطونهــا 

أولويــة بدرجــة كبيــرة، و8.3% بدرجــة قليلــة.
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تغطيــة  فـــي  اإلعــام  وســائل  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم 

قطــاع الميــاه بــرأي العامليــن والتــي بلغــت نســبتهم %33.3 

التدريــب  محدوديــة  و%25  المتوفــرة،  المعلومــات  نقــص 

أرجعــوا   %16.6 أن  حيــن  فـــي  لإلعامييــن،  المتخصــص 

بعــض  قبــل  مــن  التواصــل  ضعــف  إلـــى  التحديــات  هــذه 

المائـــي. القطــاع  فـــي  العاملــة  المؤسســات 

الرضا من أداء وسائل اإلعالم بتغطيتها لقضايا المياه التواصل مع الجهات اإلعالمية بشكل منتظم

هل تعطي وسائل اإلعالم أولية لقضايا المياه؟

ال أتفق على اإلطالقأتفق بدرجة قليلةأتفق بدرجة متوسطةأتفق بدرجة كبيرة

ضعف معارف الصحفيين 
ومهاراتهم

نقص المعلومات المتوفرة 
عن قضايا المياه

محدودية التدريب 
المتخصص لإلعالميين

ضعف المؤسسية لدى 
الجهات المعنية بقطاع 
المياه في التعامل مع 

وسائل اإلعالم

عدم اهتمام إدارات وسائل 
اإلعالم في قضايا المياه

ضعف أقسام اإلعالم 
بالوزارة والجهات المعنية

نادراً

أحياناً

غالباً

دائماً

راٍض بدرجة قليلة

راٍض بدرجة متوسطة

راٍض بدرجة كبيرة
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66.6% مــن العامليــن بالــوزارة ومؤسســات الميــاه يعتبــرون 

أن وســائل اإلعــام تتعامــل بشــكل موضوعــي ومهنــي عنــد 

تناولهــا لقضايــا الميــاه، 16.7% وجــدوا أنهــا تتعامــل بشــكل 

مهنــي بدرجــة كبيــرة، وذات النســبة اعتبروهــا تتعامــل بشــكل 

موضوعــي ومهنــي بدرجــة قليلــة.

مندوـبـي  أن  يعتقــدون   %91.7 أن  االســتطاع  فـــي  األهــم 

إـلـى تطويــر مهاراتهــم وخبراتهــم  اإلعــام يحتاجــون  وســائل 

العلميــة عنــد التعاطــي مــع ملــف الميــاه.

سادساً: القطاع الخاص وإعالم المياه

التعامــل  فـــي  الخــاص  القطــاع  يبذلهــا  التــي  الجهــود  رغــم 

مــع تحديــات الميــاه ســواء فـــي تنفيــذ المشــاريع، أو بإدخــال 

عــن  غائــب  فإنــه  الميــاه،  هــدر  لوقــف  الحديثــة  التقنيــات 

المشــهد اإلعامــي، فالحكومــة والمؤسســات العاملــة فـــي 

فـــي  دوراً  يلعــب  أن  يمكــن  شــريكاً  تــراه  ال  الماـئـي  القطــاع 

القطــاع  حضــور  إن  األردن،  فـــي  الماـئـي  الواقــع  تحســين 

الخــاص عنــد وســائل اإلعــام شــبه غائــب أيضــاً، ومحــدود 

جــداً، وال يتعامــل الصحفيــون بشــكل وثيــق مــع الشــركات 

التــي تتعامــل مــع قطــاع الميــاه، وتدخــل تقنيــات متطــورة 

اإلعاميــون  يلجــأ  مــا  ونــادراً  الحلــول،  تقديــم  فـــي  تســهم 

لاســتماع إلــى صوتهــم، أو إبــراز آرائهــم فيمــا يخــص مشــكات 

بــه. لمــا يفعلونــه ويقومــون  أو عــرض  الميــاه، 

إذن، القطــاع الخــاص الــذي يتوســع دوره فـــي قطــاع الميــاه ال 

يحظــى بمــا يــوازي ذلــك فـــي المشــهد اإلعامــي، فاالســتدالل 

بــه ضعيــف، والعــودة لــه كمصــدر موثــوق للمعلومــات عــن 

مســؤولون  ويختصــر  يحــدث،  مــا  قليــاً  الميــاه  مشــكات 

تنفيــذ  فـــي  بالمشــاركة  الخــاص  القطــاع  دور  ســابقون 

الحمــات اإلعاميــة أو مرتبطــة بالجانــب التقنــي التنفيــذي 

للمشــاريع.

القطــاع  دور  حــدود  الستكشــاف  ســعى  الــرأي  اســتطاع 

الخــاص وتحديــداً مــع وســائل اإلعــام، فســأل بشــكل مباشــر 

إن كان اإلعاميــون يلجــؤون للقطــاع الخــاص للحصــول علـــى 

كثــر مــن  معلومــات متعلقــة بمشــكات الميــاه فـــي األردن، أ

أنهــم يلجــؤون  كــدوا  أ 58% مــن الصحفييــن المتخصصيــن 

دائمــاً،  يلجــؤون  منهــم  و%23.5  أحيانــاً،  الخــاص  للقطــاع 

نــادراً. يلجــؤون  و%11.8 
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لجوء اإلعالميون للقطاع الخاص للحصول على المعلومات 
عن قطاع المياه ومشكالته

مدى حاجة اإلعالميين للمهارات العلمية للتعامل مع قضايا المياهالموضوعية والمهنية في تناول اإلعالم للمواضيع المتعلقة بالمياه

ال أعرفال أعرف

إلى درجة قليلةإلى درجة قليلة

إلى درجة متوسطةإلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرةإلى درجة كبيرة

ال يلجؤون على اإلطالق

نادراً

أحياناً

دائماً
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الخــاص  القطــاع  توفيــر  مــدى  علـــى  الثاـنـي  الســؤال  وركــز 

الزراعــي  القطــاع  فـــي  الميــاه  توفيــر  بتقنيــات  المشــتغل 

والمنزـلـي المعلومــات للصحافــة، ووجــد أغلبيــة الصحفييــن 

كــدوا أن  53% أن هــذا يحــدث بدرجــة متوســطة، و29.4% أ

هــذا يتــم بدرجــة قليلــة، و17.6% وصفــوا أنهــم يقومــون بذلــك 

بدرجــة كبيــرة.

وعندمــا ســئل الصحفييــن عمومــا )غيــر المتخصصيــن( ذات 

األســئلة عــن دور القطــاع الخــاص فــا أحــد منهــم يــرى أنــه 

ذلــك  أن  47.1% يعتقــدون  دائــم،  يوفــر معلومــات بشــكل 

يحــدث أحيانــاً، 35.3% يرونــه نــادراً.

اإلعامــي  المحتــوى  إثــراء  فـــي  الخــاص  القطــاع  دور  وعــن 

تماثلــت  األردن  فـــي  الميــاه  بمشــكات  المتعلــق 

والمتعلــق  ســبقه  الــذي  الســؤال  مــع  النســب  نفــس 

بدرجــة  يســهم  يجدونــه  و%53  المعلومــات،  بتوفيــر 

كبيــرة. بدرجــة  و%17.6  قليلــة،  بدرجــة   %29.4  متوســطة، 

المحتــوى اإلعامــي،  إثــراء  الســؤال عــن  األمــر عــن  ويتكــرر 

فــا أحــد يــرى لــه دوراً كبيــراً، و52.9% يجــدون دوره قليــاً، 

عمومــاً  الصحفييــن  أن  أهميــة  واألكثــر  متوســطة.   %35.3

وبنســبة 14.7% ال يلجــؤون بتاتــاً للقطــاع الخــاص فـــي أي 

معلومــات متعلقــة بقضايــا الميــاه، و50% منهــم يلجــؤون لــه 

أحيانــاً، و35.3% يلجــؤون لــه نــادراً.
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هل يوفر القطاع الخاص معلومات عن تقنيات 
وممارسات موفرة للمياه في القطاع الزراعي والمنزلي؟

دور القطاع الخاص في إثراء المحتوى اإلعالمي 
المتعلق بمشكالت المياه في األردن

ون
ص

ص
تخ

لم
ر ا

غي
ن 

يو
حف

ص
ال

ون
ص

ص
تخ

لم
ر ا

غي
ن 

يو
حف

ص
ال

هل يوفر القطاع الخاص معلومات عن تقنيات 
وممارسات موفرة للمياه في القطاع الزراعي والمنزلي؟

دور القطاع الخاصفي إثراء المحتوى اإلعالمي المتعلق 
بمشكالت المياه في األردن

ال يلجؤون على اإلطالق

ال أعرف

ال يثري على اإلطالق

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرة

ال أعرف

ال أعرف
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دائماً

ال يوفر على اإلطالق

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسطة
إلى درجة كبيرة

ال يثري على اإلطالق
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أحياناً

دائماً
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االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ســابعاً: 
الميــاه وقضايــا 

حضــوراً  األكثــر  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت 

المفضلــة  الوســيلة  وهــي  النــاس،  حيــاة  فـــي  واســتخداماً 

لتبــادل  وكذلــك  المواقــف،  عــن  والتعبيــر  للتواصــل 

عــدد  أن  إـلـى  تشــير  العالميــة  فاإلحصــاءات  المعلومــات، 

ماييــن   8 حواـلـي  بلــغ  األردن  فـــي  اإلنترنــت  مســتخدمي 

الذيــن   الشــباب  جيــل  مــن  منهــم   %96 مســتخدم، 

مســتخدمي  أن  حيــن  فـــي  يومــي27،  بشــكل  يســتخدمونه 

شــبكة التواصل االجتماعي »الفيســبوك« في األردن بلغ مع 

نهايــة العــام الماضــي 2019 حوالــي 5.8 مليــون مســتخدم28.

فـــي  واســعاً  حيــزاً  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  تأخــذ  ال 

كثر ما يمكن  تسليط الضوء علـى تحديات وقضايا المياه، وأ

أن نجــده شــكاوى النــاس عــن انقطــاع الميــاه، أو خــط ميــاه 

مكســور، أو حديــث عــن ســرقات الميــاه، لكــن مــن الصعــب 

أن تعثــر علـــى محتــوى غزيــر يمكــن أن يســهم فـــي التوعيــة 

المجتمعيــة، وليــس ســهاً أن تــرى حمــات تناقــش ترشــيد 

اســتهاك الميــاه، أو تتحــدث عــن طــرق تقنيــن االســتهاك 

الزراعــي أو المنزـلـي.

كيــف يمكــن تفســير هــذا الغيــاب أو ضعــف حضــور قضايــا 

األمــر  هــل  االجتماعــي؟  التواصــل  منصــات  علـــى  الميــاه 

لهــا؟  التابعــة  والمؤسســات  والــّري  الميــاه  بــوزارة  مرتبــط 

والــّري  الميــاه  وزارة  لــدى  هــل  آخــر،  بشــكل  والســؤال 

والمؤسســات التابعــة لهــا منصــات فاعلــة علـــى الفيســبوك، 

تويتــر، يوتيــوب، انســتغرام؟ هــل لديهــا رســالة خاصــة موجهــة 

فـــي  وهــل  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  لمســتخدمي 

فريقهــا خبــراء متخصصيــن للقيــام بذلــك؟ وهــل فـــي خططهــا 

للتوعيــة واالتصــال مــا يســتهدف هــذه المنصــات وجمهورهــا؟ 

الجانــب اآلخــر مــن المشــهد، هــل وســائل اإلعــام المحترفــة 

التــي تغطيهــا وتتابعهــا علـــى منصــات  تبــرز قضايــا الميــاه 

التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا، والحقيقــة التــي ال يمكــن 

إخفاؤهــا أن محتــوى قضايــا الميــاه فـــي الصحافــة ضعيــف 

الضعــف  هــذا  ينعكــس  أن  الطبيعيــة  والنتيجــة  باألســاس، 

التواصــل  منصــات  علـــى  المحتــوى  علـــى  والمحدوديــة 

بقضايــا  المتخصصيــن  الصحفييــن  أن  كمــا  االجتماعــي، 

الميــاه والذيــن يكتبــون عنهــا بانتظــام عددهــم محــدود، ولهــذا 

فــإن تعميــم مــا يكتبونــه علـــى صفحاتهــم الشــخصية لــن يؤثــر 

فـــي إغنــاء المحتــوى علـــى منصــات التواصــل االجتماعــي، 

والنقــاش. االهتمــام  يســتقطب  ولــن 

فهنــاك  المحترفيــن،  بالصحفييــن  ليــس منوطــاً  األمــر  لكــن 

المؤثــرون الذيــن يســتقطبون اهتمــام الماييــن، والــذي يمكن 

توظيــف حضورهــم القــوي لتحفيزهــم علـــى االهتمــام بقضايــا 

الميــاه وطرحهــا لخلــق رأي عــام داعــم لهــا.

أمــا الخبــراء فـــي قطــاع الزراعــة فيعتقــدون أنــه مــن الضــروري 

العمل علـى تنويع األدوات اإلعامية والعمل علـى استثمار 

وإيصــال  التوعيــة  فـــي  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 

المعلومــات عــن طريــق الفيديوهــات القصيــرة، واإلنفوجراف، 

والعمــل لتصويــر مقابــات مــع خبــراء ومختصيــن لصناعــة 

التوعويــة  المعلومــات  يوصــل  تفاعـلـي  إعامــي  محتــوى 

https://bit.ly/2P4X2tT .27 األردن األول عالمًيا في استخدام منصــات التــواصــل االجتماعـي، جريدة الدستور

https://bit.ly/2OYtC0H .28 5.8 مليون مستخدم “فيسبوك” في األردن، جريدة الغد

التواصل مع األشخاصمتابعة اخر األخبار المحلية والعالمية!الترفيهمشاركة الصور والفيديوهات
مشاركة محتوى معين 
)انتاج محتوى خاص(
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للمزارعيــن بساســة، وفـــي هــذا الســياق لــم تتوفــر معلومــات 

تتبــع  للدراســة عــن الجهــود التــي بُذلــت، ولــم يكــن يســيراً 

إن كان هنــاك حمــات منظمــة وممنهجــة قــد اســتخدمت 

علـــى  الضــوء  لتســليط  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 

الميــاه. تحديــات 

مواقــع  نشــطاء  مــن  لعينــة  وّجــه  الــذي  الــرأي  اســتطاع 

جــاءت  حيــث  ســابقاً  أورد  مــا  يؤكــد  االجتماعــي  التواصــل 

معظــم إجابــات المســتطلعة آراؤهــم أن الغايــة مــن اســتخدام 

مواقــع التواصــل االجتماعــي هــو متابعــة آخــر األخبــار المحليــة 

والعالميــة وخصوصــاً عنــد اســتخدامهم لموقعــي فيســبوك 

ــي حيــن أن هنــاك مــا يقــارب  وتويتــر بنســبة تتــراوح 75% فـ

33% مــن اإلجابــات كانــت لغايــة مشــاركة محتــوى معيــن 

فيســبوك  مواقــع  مــن  كل  فـــي  خــاص(  محتــوى  )إنتــاج 

وانســتغرام. وتويتــر 

إنتاجهــم  أن  االســتطاع  فـــي  المشــاركين  معظــم  ويؤكــد 

لمحتــوى خــاص علـــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هــو لغاية 

وبنســبة  الشــخصية  آرائهــم  عــن  التعبيــر  فـــي  اســتخدامه 

66.6% ويليــه الدفــاع عــن قضايــا مجتمعيــة بنســبة %62.5.

المشاركة في حمالت كسب تأييد

التعبير عن آرائك

الدفاع عن قضايا مجتمعية

نعمأحياناً ال

نعمأحياناً ال

نعمأحياناً ال
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منصــات  توظيــف  أهميــة  علـــى  الدراســة  تؤكــد  هنــا  ومــن 

التواصــل االجتماعــي لطــرح قضايــا الميــاه، فمــن الضــروري 

تدريــب موظفــي المؤسســات العاملــة فـــي القطــاع الماـئـي 

نشــر  فـــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  علـــى 

النجــاح  قصــص  وتوثيــق  والحقائــق،  التوعيــة  المعلومــات 

الميــاه. فـــي ملــف  واإلنجــازات 

وقــد أظهــرت المقابــات التــي أجريــت أن المطلــوب ليصبــح 

للترويــج  داعميــن  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  نشــطاء 

لقضايــا الميــاه تنظيــم حمــات مبتكــرة، وفعاليــات منظّمــة، 

إـلـى  باإلضافــة  القضيــة،  بهــذه  مؤمنيــن  يكونــوا  أن  علـــى 

جــّذاب،  إعامــي  ومحتــوى  منتظــم  تواصــل  إلـــى  حاجتهــم 

ألجــل  »هاكاثــون«29  تنظيــم  الممكــن  مــن  لذلــك  ومثــاالً 

االبتــكارات االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بطــرق ترشــيد اســتهاك 

 الميــاه ســواء فـــي قطــاع المنــازل والمجتمعــات المحليــة أو

فـي القطاع الزراعي.

كثــر عــن قضايــا  وبذلــك يقــر النشــطاء أنهــم بحاجــة ليعرفــوا أ

الميــاه، باإلضافــة إـلـى تعلــم صياغــة المواضيــع بلغــة أســهل 

وطريقة أوضح للجمهور، وكذلك تطوير المعارف والمهارات 

للناشــطين؛ لجذبهــم لاهتمــام بقضايــا المياه، ففي اســتطاع 

الرأي يظهر واضحاً أن معظم المستطلعة آراؤهم لم يسبق 

لهــم المشــاركة فـــي مشــروع متعلــق بالميــاه بنســبة %62.5 

وأنهــم فـــي حــال أرادوا الكتابــة عــن موضــوع متعلــق بقضايــا 

للحصــول  إليهــا  يلجــؤون  التــي  المصــادر  كثــر  أ فــإن  الميــاه 

األجنبيــة  واألبحــاث  الدراســات  هــي  المعلومــات  علـــى 

وخصوصــاً الصــادرة عــن المنظمــات العالميــة والقليــل منهــم 

للمعلومــات. أساســي  كمصــدر  الرســمية  المصــادر   ذكــر 

29 كلمــة هاكاثــون هــي اختصــار لكلمتيــن باإلنجليزيــة همــا )Hack( وتعنــي البرمجــة االستكشــافية و)Marathon( والتــي تعنــي الســباق. والهاكاثــون يقصــد بــه تجمــع مجموعــة 

مــن األشــخاص المتخصصيــن فــي مجــال مــا للعمــل علــى تطويــر آليــات العمــل وأدواتــه وغالبــاً مــا تتــراوح مــدة الهاكاثــون بيــن يــوم واحــد إلــى أســبوع كامــل.

يحّمــل بعــض النشــطاء علـــى منصــات التواصــل االجتماعــي 

مســؤولية  الميــاه  بقطــاع  المعنيــة  المؤسســات  بعــض 

الغيــاب عــن منصــات التواصــل االجتماعــي ويصفهــا بأنهــا 

ال  الميــاه  قضايــا  بــه  تطــرح  الــذي  المحتــوى  وأن  مقصــرة 

يصلــح فـــي معظــم األحيــان لمنصــات التواصــل االجتماعــي، 

فيمــا يدعــو آخــرون لتشــجيع اإلعامييــن لتفعيــل حضورهــم 

ال  قــد  النشــطاء  ألن  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علـــى 

تكــون لديهــم المعــارف الازمــة للكتابــة عــن قضايــا الميــاه، 

مطالبيــن بخلــق حمــات وطنيــة يلتــف حولهــا الجميــع، علـــى 

ان تكــون جهــود منّظمــة وذات ديمومــة لتصبــح جــزءاً مــن 

اليومــي.  المعيشــي  النمــط 

المشاركة سابقاً في مشاريع متعلقة بالمياه

المشاركة سابقاً في حمالت كسب تأييد

ال

نعم

ال

نعم
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مــن النتائــج التــي أظهرهــا اســتطاع  بــدا واضحــاً  وهــذا مــا 

الــرأي حيــث عبــر غالبيــة المشــاركين فيــه وبنســبة %91.7 

عــن اهتمامهــم بالمشــاركة فـــي حملــة كســب الدعــم والتأييــد 

لتوعيــة القطــاع الزراعــي وقطــاع المنــازل بأهــم الممارســات 

أشــكال  عــن  ســؤالهم  وعنــد  للميــاه،  الموفــرة  والتقنيــات 

الحملــة فجــاءت  فـــي  التــي يمكــن أن يقدموهــا  المشــاركة 

معظــم اإلجابــات عــن طريــق كتابــة مجموعــة مــن البوســتات 

)المنشــورات( باإلضافــة إلــى مشــاركة معلومــات مــن الخبــراء 

والمؤسســات العاملــة بقطــاع الميــاه وذلــك بنســبة %59.1.

االهتمام بالمشاركة في حملة كسب تأييد بقضايا المياه

ال

نعم



الفصل الثاني: رصد تغطية اإلعالم األردنـــي 
لتحديات قطاع المياه ومشــكالته

فيمــا يلـــي عرضــا للتحليــل الكمــي، وتحليــل المضمــون »المحتــوى« للتغطيــات المرصــودة فــي وســائل اإلعــام، وذلــك علـــى النحــو 

التالــي: 

التحليل الكمي

رصــد الباحثــون مــا مجموعــه 661 مــادة إعامية خال البحث 

عــن 34 مصطلحــاً »كلمــة مفتاحيــة« متعلقــة بقطــاع الميــاه 

ومشــكاته وتحدياتــه فـــي وســائل اإلعــام األردنـــي، تصــّدر 

كثــر أنــواع وأشــكال الفنــون الصحفيــة التــي  الخبــر الصحفــي أ

انتهجتهــا وســائل اإلعــام األردنــي فـــي عــرض تغطياتهــا إذ بلــغ 

425 خبــرا بنســبة 64.3%، فيمــا حــل التقريــر الصحفــي ثانيــاً 

بعــدد 156 تقريــرا وبنســبة بلغــت 23.6%، فيمــا حلــت ثالثــاً 

المقــاالت بعــدد 54 وبلغــت نســبتها 8.1%، تاهــا المقابــات 

صحفيــة،  مقابلــة   15 وبعــدد   %2.3 بنســبة  الصحفيــة 

وبنســبة  تحقيقــات   10 بعــدد  الصحفــي  التحقيــق  تاهــا 

.%0.15 بنســبة  وحيــد  فيديــو  وهــو  الفيديــو  وأخيــرا   ،%1.5 

التغطيــات  فـــي  األخبــار  نســبة  ارتفــاع  الباحثــون  يعــزو 

المرصــودة لضعــف المهــارات والمعــارف عنــد الصحفييــن، 

فالخبــر الصحفــي وصياغتــه هــو أول مــا يتعلمــه الصحفــي، 

كتســب الصحفــي مهــارات كلمــا أنتــج مــادة أفضــل  فكلمــا ا

علـــى  فيهــا  واعتمــد  رأي،  مــن  كثــر  أ خالهــا  مــن  وعــرض 

إلـــى  مســتنداً  كثــر  أ معلومــات  وضّمنهــا  متنوعــة،  مصــادر 

دراســات وتقاريــر، كمــا أن غيــاب الصحفييــن المتخصصيــن 

لــدى وســائل اإلعــام، يضطرهــا إلـــى االكتفــاء بنشــر أخبــار عــن 

النشــاطات والفعاليــات أو مــا توفــره الجهــات الرســمية مــن 

بيانــات وأخبــار ُمعــدة ســابقا، كمــا تلجــأ وســائل اإلعــام لنقــل 

تصريحــات المســؤولين كمــا هــي دون التأكــد مــن صحتهــا 

ودقتهــا، وإيــراد رأي الخبــراء.

%0.15

%23.6

%2.3

%1.5

%64.3

%8.1

توزيع الكلمات المفتاحية حسب المواد اإلعالمية

خبر صحفي

مقال رأي

التحقيق الصحفي

تقرير صحفي

المقابالت الصحفية

التقارير المصورة
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اإلعالم العمومي

المفتاحيــة  الكلمــات  كثــر  أ المطــري«  »الموســم  ســجلت 

فـــي وســائل  عنهــا  بالبحــث  إعاميــة  مــواد  رصــد  تــم  التــي 

 ،%5 بنســبة  إعاميــة  مــادة   33 رُصــد  حيــث  اإلعــام، 

مــواد  بعــدد  ثانيــاً  الزراعــي«  »اإلقــراض  حلــت  فيمــا 

الجوفيــة«  »الميــاه  وحلــت   ،%4.6 وبنســبة  مــادة   31 بلــغ 

منهمــا  لــكل  خبــراً   27 بعــدد  ثالثــاً  المائـــي«  و»المخــزون 

القائمــة رُصــدت كل مــن تقنيــات  آخــر  4%، وفـــي  وبنســبة 

مــواد  بعــدد  ميــاه  فلتــر  الميــاه،  تكنولوجيــا  الحديثــة،  الــّري 

 بلــغ 11، 6، 4، علـــى الترتيــب، وبنســب %1.6، %0.9، %0.6.

المرصــودة  المــواد  فـــي  تكــراراً  الكلمــات  كثــر  أ أن  وياحــظ 

»الموســم المطــري« المرتبطــة بفصــل الشــتاء، والــذي يلقــى 

كل  مهــم  كحــدث  اإلعــام  وســائل  مــن  موســمياً  اهتمامــاً 

عــام يســتطرد فـــي ذكــره اإلعــام وال يتعــدى االهتمــام بكميــة 

األمطار ومعدالتها، ونســبتها قياســا باألعوام الســابقة، وكمية 

التخزيــن بالســدود، أمــا الكلمــة المفتاحيــة التــي حلّــت ثانيــاً 

االقتصــادي  بالوضــع  الرتباطهــا  الزراعــي«  »اإلقــراض  فهــي 

للمزارعيــن ومــا تقدمــة الحكومــة مــن قــروض لهــم، والخســائر 

التــي يتعــرض لهــا القطــاع الزراعــي.

وُيعــزى تصــّدر اإلعــام الخــاص ألكثــر الوســائل التــي رصــدت 

فيــه التغطيــات إلـــى أن جميــع المواقــع اإللكترونيــة تصنــف 

إعامــاً خاصــاً، باإلضافــة إلــى موقــع »رؤيــا اإلخبــاري« ومواقــع 

متخصصــة مثــل »حبــر« و»أريــج«، وباســتثناء موقــع »قنــاة 

إعامــا  ُيعــدان  الذيــن  نــت«  »عمــان  وموقــع  المملكــة« 

عموميــا.

وســائل  فـــي  المرصــودة  المــواد  توزيــع  نتائــج  وأظهــرت 

التــي اســتخدمتها، أن  اإلعــام حســب مصــادر المعلومــات 

المؤسســات الحكوميــة تكــررت 170 مــرة وبنســبة %21.5، 

تاهــا   ،%21 بلغــت  وبنســبة   164 بـــ  الــوزرات  ثانيــاً  وحلــت 

بـــ 154 مــرة 19.5%، فيمــا حــّل الخبــراء  الــوزراء  تصريحــات 

بـــ 70 وبنســبة 8.8%، تاهــا الدراســات والتقاريــر بـــ61  رابعــاً 

وبنســبة 7.7%، وتذيلــت المؤسســات شــبه الحكوميــة قائمــة 

لــدى وســائل اإلعــام، إذ تكــررت مــرة  مصــادر المعلومــات 

.%0.1 وبنســبة  واحــدة 

وســيطر اإلعــام الخــاص كأكثــر وســائل اإلعــام نشــراً للمــواد 

المــواد  عــدد  بلــغ  إذ  الميــاه،  بقطــاع  المتعلقــة  الصحفيــة 

بلغــت  وبنســبة  مــادة،   661 أصــل  مــن   598 المرصــودة 

90%، فيمــا حلــت وســائل اإلعامــي العمومــي ثانيــاً بعــدد 

وســائل  حلــت  فيمــا   ،%8.5 وبنســبة  مــادة،   56 بلــغ  مــواد 

فقــط. مــواد   7 بواقــع   %1 بنســبة  ثالثــا  الحكومــي  اإلعــام 

الموسم المطري

توزيع الكلمات المفتاحية

التوزيع اإلعالمي ألخبار وقضايا المياه

اإلعالم الحكومي

اإلعالم الخاص

اإلقراض الزراعي

المياه الجوفية

المخزون المائي

تقنيات الّري الحديث

تكنولوجيا المياه

فلتر مياه
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لمعلومــات وســائل اإلعــام، ناهيــك عــن قيــام وســائل إعــام 

متعــددة باالكتفــاء بنشــر تقاريــر وبيانــات الجهــات الرســمية 

المختصــة بالقطــاع.

كمــا وجــد الباحثــون أن اســتخدام تصريحــات الــوزراء التــي 

حلــت ثالثــاً بنســبة 19.5% مــن مجمــوع المصــادر، ويؤشــر 

يــرى  بينمــا  المعلومــات،  المشــهد علـــى مركزيــة  تصدرهــم 

الباحثــون أن اللجــوء للخبــراء كمصــدر معلومــات لــم يكــن ذو 

ــي التغطيــات إذ شــكل مــا نســبته 8.8% مــن مجمــوع  أثــر فـ

المصــادر فقــط، والجديــر بالذكــر أن الخبــراء التــي لجــأت لهــم 

وســائل اإلعــام تكــرروا بشــكل الفــت، كانــو وزراء ومســؤولين 

ســابقين.

ووجــد الباحثــون أنــه وعلـــى الرغــم مــن المشــاريع العديــدة 

مختلــف  فـــي  دوليــة  ومؤسســات  منظمــات  مــن  الممولــة 

تكــن  لــم  أنهــا  إال  والزراعــة،  بالميــاه  المتعلقــة  القطاعــات 

مصــدراً للصحفيين/ـــات فـــي معلوماتهــم، إذا بلــغ تكررهــا 

23 فقــط بنســبة بلغــت 3% مــن مجمــوع مصــادر المعلومــات 

المدـنـي  المجتمــع  المســتخدمة، كمــا وال تعتبــر مؤسســات 

مصدرا للمعلومات لوســائل اإلعام في تغطياتها، إذ شــكلت 

المعلومــات  مصــادر  مجمــوع  مــن   %2.5 فقــط  نســبتها 

المرصــودة، علـــى الرغــم مــن أن الباحثيــن وجــدوا مــا يقــارب 

113 مؤسســة كان مجــال عملهــا الميــاه أو الزراعــة أو البيئــة 

الــذي  األردن  فـــي  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  دليــل  فـــي 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز   أعــده 

والوزيــر،  »الــوزارات،  مــن  كل  نتائــج  بجمــع  الباحثــون  قــام 

»الجهــات  معــاً  تمثــل  التــي  الحكوميــة«  والمؤسســات 

بشــكل  تعتمــد  اإلعــام  وســائل  أن  ليتضــح  الرســمية«، 

أساســي عليهــا فـــي معلوماتهــا، إذ يبلــغ مجموعهــا ســوية 

488 بنســبة بلغــت 61.7%، وقــد بــدا واضحــاً غيــاب القطــاع 

قبــل  مــن  المســتخدمة  المعلومــات  مصــادر  عــن  الخــاص 

وســائل اإلعــام إذا تكــرر 15 مــرة بنســبة بلغــت 1.9%، وكــذا 

األمــر تكــرر بمصــادر المعلومــات مــن المجتمــع المدـنـي إذا 

2.5% فقــط. بلغــت  20 مــرة بنســبة  بلــغ تكرارهــا 

وهــذا مــا خلــص إليــه فريــق البحــث علـــى استســهال وصــول 

الرســمية  الجهــات  مــن  المعلومــة  لمصــادر  الصحفييــن 

وتقصيرهم فـــي استقاء المعلومات من مصادر أخرى األمر 

الــذي أدى لهــذا االرتفــاع الملحــوظ فـــي اســتخدامها كمصــادر 

مصادر المعلومات

المؤسسات شبه الحكومية تصريحات الوزراء

المؤسسات الحكومية

الدراسات والتقاريرالوزارات

الخبراء
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التحليل النوعي )المضمون(

القطاعــات  أهــم  مــن  الزراعــة  أن  علـــى  اإلجمــاع  رغــم 

كثرهــا ارتباطــاً بقطــاع الميــاه، إال أن نتائــج رصد  االقتصاديــة، وأ

التغطيــات فـــي اإلعــام األردنــي لمصطلــح »الزراعــة« أظهــرت 

فقــط مــا مجموعــه 13 مــادة صحفيــة توزعــت علـــى 5 أخبــار 

بنســبة 38%، و4 تقاريــر بنســبة 30%، ومقابلتيــن صحفيتيــن 

بنســبة 15%، ومقــال واحــدا، وتحقيقــا واحــد بنســبة %4.5 

لــكل منهمــا %8.

واآلراء  المصــادر  تعــدد  مــن  تخلــو  كانــت  أخبــار  أربعــة 

واعتمــدت علـــى معلومــات مــن وزارة الزراعــة كإحصائيــات 

وتصريحــات الوزيــر، وبيانــات النفــي، أمــا الخبــر الخامــس فقــد 

تطرقــوا  مختصيــن  خبــراء  فيــه  المعلومــات  مصــادر  كانــت 

التــي  والتحديــات  األردن  فـــي  الزراعــة  مشــاكل  لتعــداد 

تواجههــا دون طــرح أيــة حلــول لهــا، فيمــا تضمنــت األخبــار 

بعــض أنــواع التوعيــة الخجولــة منهــا، كأهميــة الزراعــة فـــي 

اقتصــاد األســر  اإليجاـبـي علـــى  المســتدامة، وأثرهــا  التنميــة 

بهــا. العاملــة  الفقيــرة 

الصحفيــون  بذلــه  جهــداً  المرصــودة  التقاريــر  أظهــرت  فيمــا 

فيــه  تعــددت  نشــرتها  التــي  اإلعــام  وســائل  بعــض  فـــي 

تقريريــن  الغــد  صحيفــة  نشــرت  حيــث  واآلراء،  المصــادر 

تحدثــا عــن إهمــال قطــاع الزراعــة وتذيلهــا قائمــة األولويــات 

ال  وعــدد  رســمية  وأرقــام  إحصائيــات  وأورد  أهميتهــا  رغــم 

الثاـنـي  التقريــر  أمــا  بــه مــن اآلراء لمختصيــن وخبــراء،  بــأس 

والمنشــور فـــي الجريــدة نفســها فتحــدث عــن أن الحكومــات 

معــه  وتتعامــل  القطــاع  احتياجــات  تامــس  لــم  المتعاقبــة 

موقــع  نشــر  فيمــا  وخبــراء،  مختصيــن  رأي  حســب  نظريــاً، 

)حبــر( تقريــراً عــن أســباب تــردي القطــاع الزراعــي، والتقريــر 

األخيــر نشــر فـــي موقــع إلكترونــي رصــد أردن اإلخباريــة أعــده 

فريــق التحريــر وتحــدث عــن االنتكاســات المتتاليــة للزراعــة 

ــي األردن، والجديــر بالذكــر أنــه ورغــم الجهــد المبــذول فـــي  فـ

قطاع الزراعة

إعــداد التقاريــر إال أن الحلــول كانــت شــبه غائبــة واقتصــرت 

علـــى ذكــر التحديــات والمشــاكل وأســبابها، ولكــن يظهــر مــن 

قــراءة وتحليــل المضمــون فـــي هــذه التقاريــر أن المؤسســات 

التــي تضــم صحفييــن مختصيــن فـــي قطــاع الميــاه أو الزراعــة 

أو البيئــة تقــدم محتــوى جيــداً بخــاف المؤسســات التــي ال 

الدســتور  يوميــة  االختصــاص،  ذوي  مــن  صحفييــن  تملــك 

هــي الوســيلة الوحيــدة التــي نشــرت تحقيقــاً صحفيــاً حــول 

الزراعــة فـــي األردن حمــل عنــوان »الـزراعــــة فـــــي األردن إلــــى 

أيـــــن؟«30، شــارحاً المشــاكل والتحديــات وطارحــاً للحلــول.

قطاع المياه

تــم رصــد 20 مــادة صحفيــة بالبحــث عــن مصطلــح »قطــاع 

الميــاه« فـــي تغطيــات اإلعــام األردنــي، وتوزعــت علـــى الفنــون 

الصحفية المختلفة، وركزت وســائل اإلعام علـــى التغطيات 

الخبريــة، حيــث نشــرت 15 خبــراً بنســبة بلغــت 75%، فيمــا 

نشــرت 4 تقاريــر بنســبة 20%، ومقــاالً واحــداً بلغــت نســبته 

مــن مجمــوع التغطيــات %5.

كان لجائحة كورونا )كوفيد-19( تأثيراً واضحاً على تغطيات 

 10 فتناولــت  الميــاه«،  »قطــاع  لمصطلــح  اإلعــام  وســائل 

تغطيات إعامية إجراءات وزارة المياه واستجابتها للجائحة، 

مواجهــة  حــول  الــوزارة  بيانــات  علـــى  التغطيــات  وركــزت 

وســائل  أغفلــت  فيمــا  كورونــا،  فيــروس  تفشــي  تداعيــات 

اإلعــام نشــر أيــة إرشــادات توعويــة حــول ترشــيد اســتهاك 

الميــاه خــال الجائحــة خصوصــا أن الطلــب علـــى الميــاه شــهد 

ارتفاعــاً حســب مــا صرحــت بــه وزارة الميــاه، حيــث صــرح وزيــر 

الميــاه »أن األردن يواجــه ظروفــاً مائيــة تفاقمــت مــع أزمــة 

كورونــا بارتفــاع الطلــب علـــى الميــاه لاســتخدامات المنزليــة 

كثــر مــن 40% وبالتالــي زيــادة فـــي الميــاه العادمــة التــي  إلــى أ

تنســاب اـلـى محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي31«.

https://bit.ly/32I65Jt .)30 الـزراعــة فـــي األردن إلــى أيـــن؟ )جريدة الدستور

 31 ارتفاع الطلب على المياه ألكثر من 40% بسبب جائحة كورونا )قناة المملكة(.

 https://bit.ly/3fLDXZA
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جريــدة الغــد اليوميــة وســيلة اإلعــام الوحيــدة التــي نشــرت 

تقريريــن متخصصيــن تحدثــا عــن تأثــر قطــاع الميــاه بســبب 

التــي  التحديــات  ناقــش  األول  فالتقريــر  كورونــا،  جائحــة 

ــي األردن، حيــث ذكــر  ــى قطــاع الميــاه فـ فرضتهــا لجائحــة علـ

التقريــر مــا نصــه »وبــاء كورونــا العالمــي، بــات كفيــا بتعطيــل 

أو تأجيــل مختلــف أولويــات الملفــات األردنيــة االســتراتيجية 

المهمــة، والــذي يعــد مشــروع الناقــل الوطنــي للميــاه مــن 

أبرزهــا إـلـى جانــب عــدة مشــاريع حيويــة أخــرى مــن شــأنها 

المائيــة«32. تعزيــز المصــادر 

منظمــة  عــن  صــادراً  تقريــراً  تنــاول  فقــد  اآلخــر  التقريــر  أمــا 

الميــاه  بأزمــة  والمتخصصــة  اإلقليميــة،  الثالــث  القطــب 

فـــي آســيا، والــذي تحــدث عــن تأثيــر كورونــا علـــى التنميــة 

»تأثيــر  عنــوان  تحــت  الميــاه  بقطــاع  المتعلقــة  المســتدامة 

الوبــاء- هــل يمكننــا إنقــاذ هــدف التنمية المســتدامة المتعلق 

الصحــي؟«33. والصــرف  بالميــاه 

32 “كورونا” يزيد هموم القطاع المائي في يوم المياه العالمي )جريدة الغد(.

الريــح  ـفـي مهــب  التنميــة المســتدامة  العالمــي يضــع  الميــاه: كورونــا  33 قطــاع 

https://bit.ly/2WmyWzC الغــد(.  يــدة  )جر
الدوليــة(. الحقيقــة  )موقــع  األردن!  ـفـي  الميــاه  لمشــكلة  جــذري  حــل   34 

 https://bit.ly/3hQPl7P 

ُشح المياه

»شــح  مصطلــح  عــن  بالبحــث  إعاميــة  مــادة   15 رُصــدت 

المياه« فـــي وسائل اإلعام األردنية، وتوزعت التغطيات إلى 

5 أخبــار بنســبة 33.3%، ومثلهــا للتقاريــر، بينمــا رصــدت 4 

مقــاالت بنســبة 26.6%، ومقابلــة واحــدة بلغــت نســبتها مــن 

مجمــوع التغطيــات اإلعاميــة %6.6.

وجــد  التغطيــات  محتــوى  بمضمــون  النظــر  وعنــد 

تؤكــد  التــي  فيهــا  المعلومــات  مجمــل  تكــرر  الباحثــون 

هــي  األردن  تواجــه  التــي  المائيــة  التحديــات  أن  علـــى 

القطــاع،  تواجــه  التــي  والمشــاكل  الميــاه،  مصــادر  شــح 

فـــي  إال  والتحديــات  المشــاكل  لتلــك  حلــول  طــرح  دون 

الميــاه  لمشــكلة  جــذري  »حــل  عنــوان  حمــل  واحــد  مقــال 

مصــادر  أي  المقــال  كاتــب  فيــه  يذكــر  لــم  األردن!«34  فـــي 

الهــواء«. مــن  المــاء  »اســتخاص  وهــي  لفرضيتــه   علميــة 

يــة(.  35 األردن. أزمــة ميــاه خانقــة. ثانــي الــدول فقــراً بالميــاه عالميــاً )المدينــة اإلخبار

 https://bit.ly/3dBc3OA
36 حداديــن يســتعرض اســباب ازمــة نقــص الميــاه ـفـي األردن وكيفيــة مواجهتهــا 

 https://bit.ly/3144ih2 .)الدســتور يــدة  )جر

أبــرز مــا جــاء فـــي التغطيــات، تصريحــات وزيــر الميــاه  مــن 

األســبق د. حــازم الناصــر والتــي جــاءت فـــي مقابلــة صحفيــة 

عــن  الناصــر  فيهــا  تحــدث  إلكتروـنـي  موقــع  علـــى  نشــرت 

التــي  اإلقليميــة  األزمــات  تبعــات  وخاصــة  كبيــرة،  تحديــات 

تحيــط بــاألردن، وأبرزهــا األزمــة الســورية ومــا نتــج عنهــا مــن 

أعبــاء جســيمة، ناهيــك عــن أزمــة ميــاه خانقــة مــن أســبابها 

المنطقــة35. فـــي  المناخيــة  التغيــرات 

نــدوة  حــول  لهــا  خبــر  فـــي  الدســتور  يوميــة  تطرقــت  فيمــا 

»شــومان« عن مســتقبل المياه فـــي األردن36 إلى تصريحات 

الخبيــر الدولــي المائــي وزيــر الميــاه األســبق د. منــذر حداديــن 

حــول الحقــوق األردنيــة فـــي المصــادر المائيــة المشــتركة مــع 

إســرائيل.

أو  إرشــادات  أيــة  اإلعاميــة  التغطيــات  عــن  تمامــاً  وغابــت 

هــدر  ووقــف  االســتهاك  ترشــيد  حــول  للجمهــور  نصائــح 

ــي األردن والتــي  ــي الحــد مــن شــح الميــاه فـ الميــاه ودوره فـ

ــي األردن،  تعتبــر أبــرز التحديــات التــي تواجــه واقــع الميــاه فـ

كتفــت وســائل اإلعــام بطــرح المشــكات والتحديــات مــع  وا

غيــاب واضــح للحلــول.

الموسم المطري

رصد الباحثون أعلـــى عدداً من التغطيات والمواد الصحفية 

فـــي وســائل  المطــري«  بالبحــث عــن مصطلــح »الموســم 

توزعــت  صحفيــة  مــادة   33 رصــد  حيــث  األردنـــي،  اإلعــام 

إـلـى 28 خبــرا وبنســبة 85% و3 تقاريــر بنســبة 9%، ولقاءيــن 

تلفزيونيــن بنســبة %6.

لــم تتنــوع مصــادر المــواد الصحفيــة المرصــودة، فـــ 25 مــادة 

صحفيــة كان مصدرهــا الوحيــد المؤسســات الرســمية كدائــرة 

األرصــاد الجويــة ووزيــر الميــاه ومســؤولين فـــي وزارتــي الميــاه 
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يــرة وميــاه شــحيحة: هــل يســتفيد األردن مــن الموســم المطــري؟  37 أمطــار غز

 https://bit.ly/2YU9Jwf حبــر(.  )موقــع 

أو الزراعــة، و4 مــواد كان مصدرهــا القطــاع الخــاص المتمثــل 

بموقــع طقــس العــرب، ومادتيــن كان مصدرهمــا مزارعــون، 

ومــادة واحــدة كان مصدرهــا وزيــر ميــاه ســابق، فيمــا تنوعــت 

المصــادر فـــي تقريــر وحيــد.

تقرير موقع )حبر(37 الذي حمل عنوان »أمطار غزيرة ومياه 

المطــري؟«،  الموســم  مــن  األردن  يســتفيد  هــل  شــحيحة: 

تنوعــت فيــه المصــادر فقــد اســتند التقريــر لمصــادر رســمية 

هــي تقاريــر وزارة الميــاه والــري، والناطــق الرســمي باســمها، 

ومديــر زراعــة األغــوار، ومديــر التنبــؤات فـــي دائــرة األرصــاد 

الجويــة، وخبيريــن ودراســة أجراهــا المعهــد الفيدرالــي األلمانــي 

لعلــوم األرض والمصــادر الطبيعيــة "BGR"، ألقــى التقريــر 

الضــوء علـــى مشــكلة شــح الميــاه وعــدم االســتفادة مــن ميــاه 

األمطــار ونجاعــة الســدود فـــي األردن، وقــدم حلــوالً لمشــاكل 

مرتبطــة بالقضايــا التــي ناقشــها. 

يظهــر جليــاً أن وســائل اإلعــام ال تناقــش القضايــا المتعلقــة 

وتحدياتــه،  الميــاه  قطــاع  حالــة  تفاصيــل  تنقــل  وال  بالميــاه 

واالعتمــاد علـــى المــواد الخبريــة والمصــادر الرســمية يؤكــد 

 ذلك، إال فـي حاالت قليلة كتقرير موقع )حبر( المذكور أعاه.

المياه الجوفية

بالبحــث عــن مصطلــح »الميــاه الجوفيــة« فـــي التغطيــات 

اإلعاميــة رصــد مــا مجموعــه 27 مــادة توزعــت إلـــى 23 تقريــراً 

بنســبة 85%، و4 أخبــار بنســبة %15.

والافــت أن ارتفــاع نســبة التقاريــر فـــي المــواد المرصــودة لــم 

يضــف معلومــات جديــدة أو متنوعــة ســواء فـــي مصادرهــا 

أو محتواهــا، إذ أن 20 تقريــراً وبنســبة 87% مــن أصــل 23 

تقريــراً، كانــت مكــررة وتتضمــن ذات المعلومــات المســتندة 

 ،BGR ــي إلــى دراســة دوليــة أعدهــا المعهــد الفيدرالــي األلمانـ

المتعلقــة  والــّري  الميــاه  وزيــر  تصريحــات  إلـــى  باإلضافــة 

الميــاه  نضــوب  خطــر  عــن  تحدثــت  والتــي  ذاتهــا  بالدراســة 

الجوفيــة فـــي األردن.

ذات  عــن  تحدثــت  المتبقيــة  تقاريــر  الثاثــة  أن  حيــن  فـــي 

منهــا  اثنيــن  فـــي  أيضــا  واســتندت  والتحديــات  المشــاكل 

إلــى مصــادر رســمية، والتقريــر الثالــث38 تحــدث عــن مصــادر 

المياه فـــي األردن دون اإلشارة إلـــى مصدر المعلومات التي 

فيــه.  وردت 

ومــن الضــروري اإلشــارة إلـــى أن جميــع مصــادر المعلومــات 

فـــي التغطيــات اإلعاميــة المرصــودة ســواء األخبــار أو التقارير 

ــى المصــادر الرســمية، كوزيــر الميــاه، أو األميــن  اعتمــدت علـ

العــام، أو الناطــق الرســمي باســم الــوزارة، إال فـــي خبــر نشــر 

فـــي يوميــة الــرأي كان مصــدر معلوماتــه الجامعــة األردنيــة39، 

المصــدر،  مجهولــة  بمعلومــات  ســابقا  ُذكــر  الــذي  والتقريــر 

وهــذه الظاهــرة تدلــل علـــى أن المؤسســات اإلعاميــة تعتمــد 

الجهــات  مــن  الصــادرة  المعلومــات  علـــى  رئيســي  بشــكل 

الرســمية »الحكوميــة«، بعيــداً عــن البحــث وراء المعلومــات 

بالضــرورة  يــؤدي  ممــا  متنوعــة،  مصــادر  مــن  واستســقائها 

كتمــال مــا تقدمــه للجمهــور مــن معلومــات تتعلــق  لعــدم ا

بمشــاكل القطــاع وتحدياتــه.

https://bit.ly/3cl7BmN .)38 المصادر المائية للمملكة )جريدة الغد

39 مشــروع لتغذيــة الميــاه الجوفيــة عـلـى امتــداد نهــر الزرقــاء- صحيفــة الــرأي. 

 https://bit.ly/2WQbnhh
اإلخبــاري(. الوكيــل  )موقــع  خطــر!  ـفـي  بــاألردن  الميــاه  ومســتقبل  حاضــر   40 

 https://bit.ly/2NheVVO

تكنولوجيا المياه

»تكنولوجيــا  لمصطلــح  اإلعاميــة  التغطيــات  مجمــوع  بلــغ 

الميــاه« 6 مــواد صحفيــة توزعــت إلــى خبريــن بنســبة %33.3، 

واحــدا  وتحقيقــا  واحــدا  ومقــاال   ،%33.3 بنســبة  وتقريريــن 

.%16.6 بنســبة 

ــي موقعيــن إلكترونييــن،  وجــد الباحثــون أن الخبريــن وردا فـ

أحــد األخبــار تنــاول إنشــاء محطــات تحليــة الميــاه40، واآلخــر 
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يــر الميــاه يحــذر مــن خطــورة اســتمرار مسلســل االعتــداءات المتكــررة علــى  41 وز

 https://bit.ly/3dkxtPh .)مصــادر الميــاه )موقــع المقــر
42  تقريــر دولــي: عنصــر الميــاه التحــدي النهائــي واألهــم للنظــم الحيويــة فــي العالــم 

 https://bit.ly/3137sSm .)جريــدة الغــد(
الــرأي. صحيفــة  األزمــة-  تفاقــم  و«كورونــا«  الميــاه  نقــص  «فوبيــا«   43 

 https://bit.ly/2NgQebO 

فيمــا  الميــاه41،  مصــادر  علـــى  المتكــررة  االعتــداءات  تنــاول 

تنــاول التقريــر المنشــور فـــي يوميــة الغــد42 تقريــر صــدر عــن 

الرابطة الدولية للمياه )IWA( باللغة اإلنجليزية بعنوان "في 

االختبــارات الحيويــة فـــي المختبــر: الوضــع الحالـــي والتطبيــق 

المســتقبلي إلدارة الميــاه" مركــزاً علـــى حمايــة مصــادر الميــاه 

مــن التلــوث الكيميائـــي جــراء التوســع الحضــري والتنميــة 

فـــي  الــرأي  صحيفــة  وتطرقــت  والتكنولوجيــة،  االجتماعيــة 

و»كورونــا«  الميــاه  نقــص  »»فوبيــا«  بـــ  المعنــون  تقريرهــا 

تفاقــم األزمــة«43 إلــى التزويــد المائـــي فـــي فتــرة جائحــة كورونا 

والحظــر الــذي رافقــه، ومخــاوف المواطنيــن من نقص المياه.

أما المقال الصحفي الوحيد المنشور فقد تناول مدى نقاوة 

ميــاه الشــرب واســتخدام التكنولوجيــا فـــي فحصهــا، التحقيــق 

االســتقصائية  للتحقيقــات  أريــج  مؤسســة  نشــرته  الــذي 

تحــت عنــوان »عمــان نــت تفضــح ممارســات شــركات فاتــر 

الميــاه«44 تطــرق لشــركات فاتــر الميــاه وخداعهــا للمواطنيــن 

لترويــج بضاعتهــم.

وجــد  المرصــودة  المــواد  ومضمــون  محتــوى  إـلـى  وبالنظــر 

الباحثــون أنهــا لــم تكــن ذات أثــر ال كمــاً وال نوعــاً فـــي موضــوع 

مهــم كتقنيــات الميــاه، فالمــواد لــم تطــرح توعيــة للجمهــور 

خــداع  حــول  أريــج  تحقيــق  فـــي  ورد  ضيــق  نطــاق  فـــي  إال 

الحنفيــة  ميــاه  أن  إثبــات  ومحاولــة  الميــاه  فاتــر  شــركات 

لذلــك،  الموضوعــة  المواصفــات  وضمــن  للشــرب  صالحــة 

فيمــا غابــت عــن جميــع التغطيــات توعيــة وارشــاد الجمهــور 

الميــاه  توفيــر  فـــي  التكنولوجيــا  باســتخدام  تتعلــق  بأمــور 

والتقليــل مــن هدرهــا باســتخدام قطــع ترشــيد االســتهاك 

للقطــاع المنزلــي أو حتــى اســتخدام التكنولوجيــا فـــي أســاليب 

الــّري للمزارعيــن، ولــم تقــدم وســائل اإلعــام أيــة معلومــات 

جديــدة ذات فائــدة وأثــر للجمهــور غيــر قضيــة شــح الميــاه، 

واالعتــداءات علـــى مصــادر الميــاه متناســية عــن قصــد أو غيــر 

قصــد طــرح أي حلــول لتلــك المشــاكل المذكــورة.

يــج(. )أر الميــاه  فالتــر  شــركات  ممارســات  تفضــح  نــت  عمــان   44 

 https://bit.ly/2NikJhv 
المملكــة(. )قنــاة  األردن  ميــاه  ترشــيد  يعــزز  المائيــة  الزراعــة  انتشــار   45 

 https://bit.ly/2Yj9pbj 

بلغــت نســبة األخبــار فـــي تغطيــات وســائل اإلعــام لمصطلــح 

 11 لـــ  عددهــا  ووصــل   ،%100 الحديثــة«  الــّري  »تقنيــات 

الفنــون  مــن  آخــر  أي شــكل  الباحثــون  يســجل  ولــم  مــادة، 

الصحفيــة خــال الرصــد، حيــث تناولــت األخبــار الحديــث عــن 

مشــاريع تقنيــات الــري الحديثــة المدعومــة مــن منظمــات 

دوليــة، وطــرق وأســاليب الــّري الحديثــة الموفــرة الســتهاك 

الميــاه.

مــن  الكثيــر  تضمنــت  االخبــار  أن  الباحثــون  والحــظ 

المصطلحــات المتخصصــة فـــي قطــاع الميــاه والزراعــة، مثــل: 

الزراعــة المائيــة، اســتعمال الميــاه المالحــة لــّري المحاصيــل 

الحقليــة،  المــدارس  الملوحــة،  تتحمــل  التــي  الزراعيــة 

اســتخدام المنقطــات للــّري، تكنولوجيــا الشــرنقة، التســميد 

تــم  قــد  المصطلحــات  هــذه  أن  الباحثــون  ووجــد  بالــّري، 

تعريفهــا وتفســيرها فـــي المــواد الصحفيــة، ويعــزو الباحثــون 

رســمية  جهــات  كانــت  للمعلومــات  المصــادر  أن  إـلـى  ذلــك 

متخصصــة مثــل )المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة( وخبــراء 

كاديمييــن. وأ

والجديــر بالذكــر أن المــواد المرصــودة فـــي »تقنيــات الــّري 

الحديثــة« كانــت األكثــر مــن بيــن »الكلمــات المفتاحية« طرحاً 

كثرهــا طرحــاً  لمشــكات وتحديــات الميــاه المتعلقــة بالــّري، وأ

اإللكتروـنـي  الموقــع  نشــر  إذ  للمزارعيــن،  وتوعيــة  للحلــول، 

لقنــاة المملكــة خبــرا بعنــوان »انتشــار الزراعــة المائيــة يعــزز 

المائيــة  الزراعــة  فيــه »تســهم  جــاء  األردن«45  ميــاه  ترشــيد 

فـــي حــال انتشــارها فـــي خفــض كميــات الميــاه المخصصــة 

الميــاه  52% مــن كميــة  والتــي تقــدر بنحــو  للزراعــة ســنوياً 

المخصصــة لاســتهاك فـــي األردن، وتــزداد أهميــة وجــوب 

هــذا الترشــيد فـــي القطــاع الزراعــي، إذ أنــه المســتهلك األكبــر 

حســب  األخــرى،  بالقطاعــات  مقارنــة  األردن  فـــي  للميــاه 

المركــز الوطنــي للبحــوث الزراعيــة«،  دراســة أعدهــا مؤخــراً 

تقنيات الّري الحديثة
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يــادة كفــاءة الــري  46 مهندســان زراعيــان اردنــي وامريكــي يكشــفان طرقــا فعالــة لز

 https://bit.ly/3fLd3k4 .بالتنقيــط- صحيفــة الــرأي
يــة  ونظر الذكــي  المحبــس  تقنيــة  عــن طريــق  المائيــة  الزراعــة  تقنيــات  آخــر   47

 https://bit.ly/2VjZss7 يــة(.  اإلخبار األردن  زاد  )وكالــة  الماـئـي  االنتحــاء 

أمــا صحيفــة الــرأي فقــد نشــرت خبــراً بعنــوان »مهندســان 

زراعيــان أردنــي وأمريكــي يكشــفان طرقــا فعالــة لزيــادة كفــاءة 

بالتنقيــط«46. الــّري 

المــواد المرصــودة اعتمــدت علـــى مصــادر رســمية،  جميــع 

تنوعــا  وحققــت  وتقاريــر،  ودراســات  كاديمييــن،  وأ وخبــراء 

فـــي المصــادر، إال فـــي خبــر واحــد نشــره موقــع زاد اإلخبــاري47 

والــذي تضمــن معلومــات مجهولــة المصــدر.

»اآلبــار  عــن  بالبحــث  صحفيــة  مــادة   22 الباحثــون  رصــد 

المخالفــة« فـــي تغطيــات وســائل اإلعاميــة وتوزعــت إلــى 21 

.%5 بنســبة  واحــداً  وتقريــراً   ،%95 بنســبة  خبــراً 

المشــاكل  أبــرز  مــن  المخالفــة  اآلبــار  »مشــكلة  وتعتبــر 

والتــي  األردن  فـــي  الميــاه  قطــاع  تواجــه  التــي  والتحديــات 

يجــب علـــى اإلعــام تناولهــا لتوعيــة الجمهــور بمخاطرهــا علـــى 

األمــن المائــي«، حســب مــا قالــه وزيــر الميــاه األســبق د. حــازم 

الناصــر فـــي مقابلــة أجراهــا معــه الباحثــون إلثــراء محتــوى 

المرصــودة  اإلعــام  تغطيــات وســائل  أن  إال  الدراســة،  هــذه 

لــم  فيمــا   ،%95 بنســبة  الخبريــة  التغطيــة  منحــى  اتخــذت 

تنشــر ســوى تقريــراً واحــداً فـــي يوميــة الدســتور تحــت عنــوان 

اآلمــن«. الحــد  المخالفــة تســتنزف ضعفــي  »اآلبــار 

وادي  منطقــة  فـــي  المخالفــة  اآلبــار  علـــى  األخبــار  وركــزت 

الســير وبيــع الميــاه فيهــا، وتضمنــت األخبــار التــي توزعــت 

علـــى ســنوات مختلفــة ذات الرســالة التوعويــة المســتخدمة 

فـــي بيــان وزارة الميــاه/ ســلطة الميــاه، حيــث نشــرت مواقــع 

إلكترونيــة الخبــر نفســه فـــي ســنتين مختلفتيــن.

الباحثــون  وجــد  اإلعــام  وســائل  تغطيــات  فـــي  وبالتمعــن 

أنهــا لــم تتضمــن رســائل توعويــة أو إرشــادات مركــزة وذات 

اآلبار المخالفة

مداهمــة  أخبــار  تغطيــة  علـــى  عمــدت  بــل  للجمهــور،  أثــر 

وردم اآلبــار المخالفــة فـــي مختلــف مناطــق المملكــة، فيمــا 

لــم تطــرح وســائل اإلعــام أيــة حلــول لهــذه المشــكلة، ولــم 

تتنــوع مصــادر المعلومــات فـــي تغطيــات وســائل اإلعــام، 

خبــر  فـــي  إال  رســمية  مصــادر  علـــى  بمجملهــا  اعتمــدت  إذ 

للســام  كارنيجــي  نقــا مركــز  إلكتروـنـي  واحــد نشــره موقــع 

الدوـلـي وجــاء فيــه »الحكومــة االردنيــة تخشــى إغــاق اآلبــار 

المخالفــة«48، ولــم يتمكــن الباحثــون مــن رصــد أي متابعــات 

أو تحقيقــات صحفيــة قامــت بهــا وســائل اإلعــام حــول مــا 

ورد فـــي تقريــر كارنيجــي، أو اســتعانتها بــرأي خبــراء، أو حتــى 

رد الجهــات الرســمية علـــى التقريــر.

نتائــج الرصــد لتغطيــات اإلعــام األردـنـي لمصطلــح »ترشــيد 

اســتهاك الميــاه« أظهــرت أن نســبة األخبــار فـــي التغطيــات 

اإلعاميــة المرصــودة بلغــت 66.6% بواقــع 10 أخبــار، فيمــا 

بلغــت نســبة التقاريــر مــن التغطيــات اإلعاميــة 20% وبواقــع 

مــن   %13.3 بنســبة  مقــاالن  رُصــد  فيمــا  تقاريــر،  ثاثــة 

مــادة صحفيــة.  15 البالغــة  المرصــودة  التغطيــات  مجمــوع 

نظمــت  التــي  والــدورات  الفعاليــات  التغطيــات  تناولــت 

للتوعيــة وترشــيد االســتهاك فـــي مختلــف مناطــق المملكــة، 

وُقدمــت التغطيــات فـــي قالــب إخبــاري دون أي تعمــق يذكــر.

الحــظ الباحثــون أن المــواد الصحفيــة المرصــودة لــم تــوِل أي 

اهتمام لذكر أي إرشادات للجمهور سوى فـــي تقريرين قدم 

أحدهمــا إرشــادات، وقــد نشــر علـــى موقــع قنــاة المملكــة49، 

وحتــى المعلومــات الــواردة فيــه واإلرشــادات كانــت مجهولــة 

المصــدر، أمــا التقريــر الثاـنـي فقــد نشــر فـــي جريــدة الــرأي50 

وتطــرق ألهــم اإلرشــادات لتوفيــر وترشــيد اســتهاك الميــاه 

دون  خبــراء  إـلـى  فيــه  الــواردة  المعلومــات  بعــض  ونســبت 

ذكرهــم أو اإلشــارة إليهــم.

ترشيد استهالك المياه

جراســا(.  )موقــع  المخالفــة  اآلبــار  إغــالق  تخشــى  االردنيــة  الحكومــة  يــر:  تقر  48

 https://bit.ly/36T5Z1R
المملكــة(.  )قنــاة  األردن  ـفـي  الميــاه  اســتهالك  لترشــيد  توعيــة  حمــالت   49

الــرأي. صحيفــة  الميــاه-  اســتهالك  ترشــيد   https://bit.ly/37yQSuA 50 

https://bit.ly/2zBdpdP 
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دور  علـــى  الضــوء  اإلعــام  وســائل  بتســليط  يتعلــق  وفيمــا 

الخبــراء فـــي التوعيــة وتعميــم ثقافــة ترشــيد اســتهاك الميــاه 

مــن خــال كتابــة المقــاالت، فلــم يبــُد لــه أثــر ملمــوس، خاصــة 

أن وســائل اإلعــام لــم تنشــر إال مقالتيــن، أحدهمــا تتطــرق 

للحديــث عــن أزمــة الميــاه فـــي األردن بشــكل عــام وتتضمــن 

تحــدث  فيمــا  منــه51،  واحــدة  فقــرة  فـــي  اإلرشــادات  بعــض 

فـــي  الميــاه  اســتهاك  ترشــيد  أهميــة  عــن  اآلخــر  المقــال 

والفندقيــة كواجــب وطنــي52.  الســياحية  المنشــآت 

رصــد الباحثــون 24 مــادة صحفيــة ضمــن تغطيــات وســائل 

مــن  األخبــار  وبلغــت  الميــاه«،  »فواتيــر  لمصطلــح  اإلعــام 

مجمــوع التغطيــات 22 خبــراً وبنســبة 92%، وتقريــراً واحــداً 

بنسبة 4%، ومقاالً واحداً بنفس النسبة البالغة 4%، واألخبار 

الفواتيــر  احتســاب  آليــة  عــن  تحدثــت  جميعهــا  المرصــودة 

المشــتركين  تحــث  التــي  الحكوميــة  المؤسســات  وبيانــات 

الوحيــد  التقريــر  تنــاول  فيمــا  الفواتيــر،  قيــم  تســديد  علـــى 

مســألة شــكاوى المواطنيــن مــن تفــاوت قيــم الفواتيــر فـــي 

5 محافظــات، وتطــرق المقــال53 الــذي كتبــه خبيــر ماـئـي إـلـى 

التكلفــة الفعليــة إليصــال الميــاه إـلـى المنــازل.

الباحثــون  وجــد  المرصــودة  الصحفيــة  المــواد  إـلـى  وبالنظــر 

خلوها تماما من التوعية بضرورة ترشيد االستهاك، ووقف 

هــدر الميــاه الــذي ينعكــس بزيــادة علـــى قيــم فاتــورة الميــاه، 

ممــا يســبب أعبــاء اقتصاديــة علـــى المواطنيــن، وبذلــك فــإن 

جميــع التغطيــات اإلعاميــة المرصــودة اعتمدت على مصادر 

رســمية، كــوزارة الميــاه وســلطة الميــاه وشــركة مياهنــا، دون 

مراعــاة تعــدد المصــادر، أو العمــل علـــى متابعــات وتحقيقات 

صحفيــة بشــأن تفــاوت قيــم فاتــورة الميــاه علـــى الرغــم مــن 

هــذه  بخصــوص  والمســتمرة  الدائمــة  المواطنيــن  شــكاوى 

المشــكلة.

 https://bit.ly/2CcV8o3 .)51 ازمة المياه.. في األردن )موقع جراسا

52 ترشــيد اســتهالك الميــاه ـفـي المنشــآت الســياحية والفندقيــة واجــب وطنــي 

 https://bit.ly/2YGObD5 اإلخبــاري(.  عمــون  )موقــع 
https://bit.ly/3ehIB0z .)53 فواتير المياه )موقع عمون اإلخباري

فواتير المياه

رصــد الباحثــون 21 مــادة صحفيــة عــن مصطلــح تلــوث الميــاه 

فـــي تغطيــات وســائل اإلعــام، وكانــت التغطيــات اإلخباريــة 

منهــا 14 خبــراً بنســبة 66.6%، وثاثــة تقاريــر بنســبة %14، 

وأربعــة مقــاالت بنســبة %19.

يــرى الباحثــون أن التغطيــات الخبريــة تناولــت معلومــات عن 

حاالت تلوث مياه الشرب فـي بعض المناطق، والسدود، أو 

نشــر بيانــات المؤسســات الرســمية لمعلومــات تتحــدث عــن 

تلــوث بعــض مصــادر الميــاه وتنفــي بعضــا اآلخــر، والافــت 

أن قضيــة تلــوث الميــاه فـــي الحصــة األردنيــة القادمــة مــن 

إســرائيل قــد حــازت علـــى اهتمــام ولــو بشــكل ضئيــل، حيــث 

كتــب النائــب الســابق جميــل النمــري مقــاال فـــي جريــدة الغــد 

حمــل عنــوان »مــن ميــاه المجــاري الملوثــة الــى ميــاه المصانع 

العادمــة.. هــذه حصتنــا لــدى اســرائيل؟!54«، وتطــرق كاتــب 

.2007 إـلـى حادثــة تلــوث ميــاه المنشــية55 عــام   مقــال آخــر 

مســتمر  وتحــد  مشــكلة  أحدهــا  تنــاول  فقــد  التقاريــر  أمــا 

عــن  التقريــر  وتحــدث  الزرقــاء  ســيل  ميــاه  تلــوث  وهــو 

إـلـى  للوصــول  أدت  التــي  الخاطئــة  والممارســات  األســباب 

خبــراء  إـلـى  التقريــر  واســتند  التلــوث،  مــن  المســتوى  هــذا 

كاديمييــن فــي قطــاع الميــاه، كمــا وجــد الباحثــون تنوعــاً فــي  وأ

المصادر، واستقصاء من وسائل اإلعام للمعلومات، وإيراد 

ــى تلــوث الميــاه  تحليــات، ونشــر مقــاالت تســلط الضــوء علـ

وخطورتــه، ويعــزو الباحثــون هــذا التنــوع بســبب أن القضايــا 

الداخــل األردـنـي أو  فـــي  الميــاه ســواء  بتلــوث  التــي تتعلــق 

الميــاه القادمــة مــن إســرائيل تحظــى باهتمــام وســائل اإلعــام 

ــي  كونهــا ُتشــكل قضايــا رأي عــام، وهــذا مــا يؤكــده الخبيــر فـ

قطــاع الميــاه واالميــن العــام الســابق لــوزارة الميــاه د.  دريــد 

محاســنة فـــي مقابلــة أجراهــا معــه الباحثــون بقولــه »وســائل 

54 مــن ميــاه المجــاري الملوثــة اـلـى ميــاه المصانــع العادمــة.. هــذه حصتنــا لــدى 

 https://bit.ly/3ejta8b الغــد(.  يــدة  )جر اســرائيل؟! 
55 تلــوث ميــاه المنشــية بيــن المســؤولية الرســمية واالجتماعيــة )موقــع عمــون 

https://bit.ly/2ALw4UW اإلخبــاري(. 

تلوث المياه
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اإلعــام ال تهتــم بقضايــا الميــاه وال تشــكل لديهــم أولويــة إال 

إذا حادثــة أو قضيــة تهــم النــاس وتشــكل رأيــا عامــا«، واألمــر 

كدتــه األســتاذة دانــا الصيــاغ الرئيــس التنفيــذي لقنــاة  ذاتــه أ

المملكــة فـــي مقابلــة أجراهــا معهــا الباحثــون، حيــث قالــت 

إال  الميــاه ومشــكاته  اإلعــام ال تهتــم بقضايــا  »أن وســائل 

حيــن وقــوع حادثــة أو انتشــار قضيــة تهــم الجمهــور وتمســهم 

بشــكل مباشــر«.

الديسي

بالبحــث عــن مصطلــح »الديســي« فـــي تغطيــات وســائل 

صحفيــة  مــادة   22 رصــده  تــم  مــا  مجمــوع  بلــغ  اإلعــام 

 توزعــت إـلـى 11 خبــراً بنســبة 50%، و7 تقاريــر بنســبة %32،

بنســبة %4.5.  و3 مقــاالت بنســبة 13.5%، وتحقيقــاً واحــداً 

غيــر  الجوفيــة  الميــاه  مصــادر  أهــم  »الديســي«  يعتبــر 

وهــو  الشــرب،  ألغــراض  وأجودهــا  األردن،  فـــي  المتجــددة 

ألهميتــه  ونظــراً  والســعودية،  األردن  بيــن  حــوض مشــترك 

المرصــودة  اإلعاميــة  التغطيــات  أن  الباحثــون  الحــظ 

والمتعلقــة بـــ »الديســي« شــهدت تنوعــاً مقبــوالً حيــث بلغــت 

التغطيــات  مجمــوع  مــن   %50 فقــط  اإلخباريــة  التغطيــات 

المرصــودة وهــي أقــل نســبة أخبــار بعــد الميــاه الجوفيــة، إال أن 

هــذا التنــوع والزيــادة فـــي التغطيــات التــي أخــذت شــكا غيــر 

األخبــار لــم تتنــاول »الديســي« كمشــروع اســتراتيجي، وإنمــا 

تناولــت قضايــا االعتــداءات ومعلومــات حــول تلــوث مياهــه 

للشــرب. ومــدى صاحيتهــا  إشــعاعياً، 

الرســمية  الخبــراء والمؤسســات  بيــن  المعلومــات  تضــارب 

لــم  تلــوث ميــاه الديســي وعــدم صاحيتهــا للشــرب،  حــول 

يدفــع المؤسســات اإلعاميــة لتنفيــذ تحقيقــات اســتقصائية 

كتفــت بنقــل رأي الخبــراء وتصريحــات  تبيــن الحالــة وإنمــا ا

المؤسســات الرســمية المتعلقــة بهــذا الشــأن، إذ نشــر موقــع 

إلكترونــي تقريــراً تضمــن رأي خبيــر مائــي قــال فيــه »أن ميــاه 

حيــن  فـــي  المشــعة«56،  الراديــوم  بمــادة  ملوثــة  الديســي 

صــرح مديــر مشــروع الديســي فـــي خبــر نشــرته يوميــة الــرأي 

»أن ميــاه الحــوض تفــوق مــن حيــث المواصفــات العالميــة 

تشــكل  حيــث  كأســتراليا،  متقدمــة  دول  ميــاه  خصائــص 

نســبة االشــعاعات المئويــة فـــي ميــاه الحــوض 0.4% وفـــي 

.57»%0.5 اســتراليا 

عــن  التحقيقــات  أو  الموســعة  التقاريــر  غيــاب  ظــل  وفـــي 

اإللكترونيــة  والمواقــع  للصحــف  اإلعاميــة  التغطيــات 

المتخصــص  )حبــر(  موقــع  نشــر  التلفزيونيــة،  والقنــوات 

تقريــراً موســعاً للخبيــر البيئــي باتــر وردم حمــل عنــوان »هــل 

نشــرب ميــاه الديســي؟«58، فيمــا نشــر موقــع مؤسســة أريــج 

»تفاقــم  عنــوان  تحــت  تحقيقــاً  االســتقصائية  للتحقيقــات 

ازمــة الميــاه فـــي األردن.. و»الديســي« يوفــر حــاً مرحليــاً«59.

أظهــرت نتائــج البحــث عــن مصطلــح »ميــاه الشــرب« فـــي 

كانــت  صحفيــة،  مــادة   23 رصــد  اإلعــام  وســائل  تغطيــات 

و5   ،%65 بنســبة  خبــراً   15 منهــا  اإلخباريــة  التغطيــات 

وتحقيقــاً   ،%9 بنســبة  ومقالتيــن   ،%22 بنســبة  تقاريــر 

.%4 نســبتها  بلغــت  واحــداً  صحفيــاً 

الباحثــون  إـلـى محتــوى التغطيــات المرصــودة وجــد  بالنظــر 

أن خبــراً واحــداً تكــرر 7 مــرات بنســبة 46.6% مــن مجمــوع 

األخبــار فقــط، فـــي وســائل إعاميــة مختلفــة بنفــس العنــوان 

والمحتوى وتاريخ النشــر، حيث اعتمدت فيه تلك الوســائل 

علـــى بيــان وزارة الميــاه والــّري والــذي نــص علـــى أن »نوعيــة 

56 خبيــر مائــي: ميــاه الديســي ملوثــة بـــ «الراديــوم« المســبب للســرطانات )موقــع 

 https://bit.ly/2UZJwey .)عمــون اإلخبــاري
 57 «الميــاه«: نوعيــة ميــاه الديســي تفــوق المواصفــات العالميــة- صحيفــة الــرأي.

https://bit.ly/316zkoi
https://bit.ly/3hHcJVo .)58 هل نشرب مياه الديسي؟ )موقع حبر

يــج(. )أر مرحليــا  حــال  يوفــر  و«الديســي«  األردن..  ـفـي  الميــاه  ازمــة  تفاقــم   59 

https://bit.ly/37Y29Vq 
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60 التغيــر المناخــي حــرب علــى العالــم أجمــع )الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة 

 https://bit.ly/30hmaVt يــة(.  البحر

ميــاه الشــرب فـــي األردن األوـلـى عربيــا« ولــم تقــم أي منهــا 

بســؤال أي خبيــر أو أي مختــص حــول صدقيــة المعلومــات 

كتفــت بالنقــل فقــط، فيمــا تنوعــت  و/ أو رأيهــم فـــي ذلــك، وا

باقــي األخبــار حــول نوعيــة شــرب الميــاه وتلوثهــا واالعتــداءات 

علـــى خطــوط الميــاه، وإجــراءات الــوزارة لضمــان عــدم تلــوث 

الميــاه نتيجــة لتداعيــات جائحــة كورونــا، وتأثيــر االنقطاعــات 

فـــي شــبكة الكهرباء علـــى ضخ المياه للمنازل، ومن ضمنها 

أيضــا خبــر واحــد تضمــن إرشــادات للجمهــور للمحافظــة علـــى 

البيــوت،  نوعيــة ميــاه الشــرب مــن خــال تنظيــف خزانــات 

مؤسســات  علـــى  تعتمــد  جمعهــا  األخبــار  مصــادر  وكانــت 

رســمية وتصريحــات المســؤولين.

أمــا التقاريــر المختصــة فـــي قطــاع الميــاه فقــد تركــزت فـــي 

جريــدة الغــد، ويعــزو الباحثــون ســبب ذلــك بتوافر صحفيين/

ـات متخصصين فـي قطاع المياه فـي يومية الغد، وتناولت 

التقاريــر االعتــداءات علـــى خطــوط الميــاه، السياســات المائية 

ودراســات  متعــددة،  مصــادر  إـلـى  واســتندت  األردن،  فـــي 

وتقاريــر.

تغيرات مناخية

رُصــد بالبحــث عــن مصطلــح »تغيــرات مناخيــة« 24 مــادة 

صحفيــة توزعــت إلــى 13 خبــراً بنســبة 54%، و7 تقاريــر بنســبة 

بلغــت  واحــدة  ومقابلــة   ،%12.5 بنســبة  مقــاالت  و3   ،%29

نســبتها %4.

تناولــت المــواد المرصــودة مشــكلة التغيــر المناخــي وآثــاره 

ــى البيئــة وقطــاع الميــاه والزراعــة، والتخوفــات مــن تغيــر  علـ

وجــد  ونوعيتــه،  الهــواء  نقــاء  ومــدى  األردن،  فـــي  المنــاخ 

الباحثــون أن جميــع المــواد المرصــودة والتــي تحدثــت عــن 

فـــي  ســوى  لــه،  علميــاً  تعريفــاً  تــدرج  لــم  المناخــي  التغيــر 

المتخصــص. أوراق"60  "موقــع  وهــو  واحــد  موقــع 

الحــظ الباحثــون أن وســائل اإلعــام حاولــت عــرض المشــاكل 

والتحديــات التــي تواجــه قطــاع الميــاه والزراعــة والبيئــة فـــي 

المــواد المنشــورة، ولكنهــا لــم تتعمــق فـــي العــرض، وحاولــت 

عــرض حلــول لتلــك المشــاكل والتحديــات نقــا عــن خبــراء 

أو كتــاب مقــال، ولــم تحــظ التوعيــة بمســاحة كافيــة، إذ لــم 

يجــد الباحثــون أي رســائل توعويــة مباشــرة للجمهــور مــن 

شــأنها العمــل علـــى تقليــل االنبعاثــات الضــارة بالبيئــة، مثــل 

عــوادم الســيارات، أو تقليــل الرعــي الجائــر الــذي يهــدد الغطاء 

األخضــر أو القطــع الجائــر لألشــجار.

أمــا بالنســبة لتنــوع مصــادر المعلومــات، فقــد شــهدت المــواد 

ــي المصــادر، حيــث اعتمــدت 13  المرصــودة تنوعــاً مقبــوالً فـ

مــواد صحفيــة   8 فيمــا  رســمية،  علـــى مصــادر  منهــا  مــادة 

والدراســات  واألكاديمييــن  الخبــراء  بيــن  توزعــت مصادرهــا 

والتقاريــر الدوليــة، ومــادة كانــت معلوماتهــا مجهولــة المصــدر 

تمامــاً.

وســائل  فـــي  المرصــودة  الصحفيــة  المــواد  مجمــوع  بلــغ 

 25 إـلـى  الميــاه«  فـــي  الفاقــد  عــن »نســبة  بالبحــث  اإلعــام 

مــادة صحفيــة توزعــت إلــى 11 خبــراً بنســبة 44%، و12 تقريــراً 

بنســبة 48%، ومقــاالً واحــداً وتحقيقــاً واحــداً بنســبة 4% لــكل 

منهمــا.

الفاقــد  مشــكلة  تناولــت  رصدهــا  تــم  التــي  المــواد  جميــع 

فـــي الميــاه، ونســبته التــي ارتفعــت فـــي الســنوات األخيــرة 

وتصريحــات الــوزارة والمســؤولين وتقاريــر وزارة الميــاه حــول 

صيانــة الشــبكات وضــرورة وقــف االعتــداءات علـــى شــبكات 

الميــاه التــي تعــد أهــم العوامــل لزيــادة نســبة الفاقــد.

نسبة الفاقد في المياه
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 https://bit.ly/2Zfsg6h .)61 حصته من المصادر المشتركة )جريدة الغد

فيمــا لــم تعــرّف أيــة مــادة صحفيــة الفاقــد فـــي الميــاه ســوى 

ــي تقريــر نشــرته صحيفــة الغــد اليوميــة61، اســتناداً لتقريــر  فـ

لنوعيــن،  ينقســم  »الفاقــد  فيــه  وجــاء   ،2020 البــاد  حالــة 

الشــبكات  كســور  عبــر  خســارته  يتــم  الــذي  الفنــي  الفاقــد 

الناتــج  اإلداري  والفاقــد  فيــه،  وجريانهــا  الميــاه  ضــخ  أثنــاء 

عــن التقصيــر فـــي القــراءة الحقيقيــة لعــدادات االســتهاك 

واالســتعمال غيــر المشــروع للميــاه، ومــن ضمنهــا الســرقات، 

وأظهــرت بيانــات وزارة الميــاه والــري أن نســبة الفاقــد تبلــغ 

)االســتخدام  واإلداريــة  الفنيــة  الخســائر  بســبب   %52 نحــو 

غيــر المشــروع يقــدر بحوالــي 50% مــن إجمالــي الفاقــد للعــام 

.»)2016

لــم تــوِل وســائل اإلعــام أهميــة للتوعيــة وترشــيد االســتهاك 

للجمهــور فـــي المــواد المرصــودة، ويعــزو الباحثــون ذلــك ألن 

الفاقد فـــي المياه يعتمد بشــكل رئيس علـــى شــبكات تزويد 

المياه وهي مســؤولية الوزارة وشــركات المياه، حيث ورد في 

تقريــر آخــر لجريــدة الغــد62 أنــه »وضمــن أهــداف اســتراتيجية 

إـلـى والفنــي  اإلداري  الميــاه  فاقــد  لتخفيــض   “الميــاه” 

25% بحلــول العــام 2022، فــإن الــوزارة نفــذت عــدة مشــاريع 

رأســمالية لتخفيــض نســبة الفاقــد اإلداري والفنــي بالمملكــة، 

عازيــة ارتفاعــه لنحــو 52% فـــي العــام 2015، لعــدم الحصــول 

الميــاه  شــبكات  تأهيــل  إلعــادة  الموجــه  التمويــل  علـــى 

والتوســع  الســوريين  الاجئيــن  أزمــة  بســبب  وتوســيعها 

الوضــع  عوامــل  لمســاهمة  باإلضافــة  العشــوائي،  العمراـنـي 

بســبب  الميــاه  مــن  اإلداري  الفاقــد  بزيــادة  الجيوسياســي 

زيــادة االعتــداءات علـــى شــبكات الميــاه«، لكــن التغطيــات 

اإلعاميــة أغفلــت توعيــة الجمهــور بحتميــة وقــف االعتــداءات 

علـــى الشــبكات كعامــل فـــي زيــادة نســبة الفاقــد مــن الميــاه.

للمــواد  المحتــوى  أن  علـــى  أخــرى  مــرة  الباحثــون  ويؤكــد 

المرصــودة فـــي وســائل إعــام تضــم صحفييــن متخصصيــن 

كثــر دقــة وتنوعــاً وتضمينــاً للمعلومــات مــن ســواها، والجدير  أ

بعــض  تحقيــق  يعيــق  التمويــل  نقــص  البــالد:  حالــة  يــر  بتقر الميــاه  قطــاع   62
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بالذكــر أن 18 مــادة مــن مجمــوع المــواد اإلعاميــة المرصــودة 

كانــت مصادرهــا رســمية، فيمــا تنوعــت مصــادر الـــ 7 مــواد 

األخــرى بيــن منظمــات وتقاريــر ودراســات وخبــراء.



الفصل الثالث: التوصيات

أوالً: التدريب المتخصص لإلعالميين

متخصــص  لتدريــب  الملّحــة  الحاجــة  الدراســة  أظهــرت 

لإلعامييــن واإلعاميــات فـــي قضايــا الميــاه لخلــق صحافــة 

مائيــة متخصصــة بقضايــا وتحديــات الميــاه، باإلضافــة إلـــى 

طــرح الحلــول والبحــث عنهــا، فأكثــر مــا يكتــب فـــي الصحافــة 

أخبــار، وال تقــدم وســائل اإلعــام إضــاءات كافيــة لحلول علمية 

مبتكــرة وخّاقــة، ويــرى معظــم المشــاركين فـــي الدراســة أن 

أي تدريــب قــادم مــن الضــروري أن يراعــي اإلعتبــارات التاليــة: 

بجيــل جديــد 	  الميــاه  المتخصــص بقضايــا  اإلعــام  رفــد 

يخلــق تنوعــاً فـــي طريقــة تقديــم المحتــوى، كمــا ويضمــن 

االســتمرار فـــي رفــد وســائل اإلعــام المختلفــة بمحتــوى 

متجــدد يبحــث عــن التحديــات والحلــول معــاً.

المعــارف 	  تقديــم  علـــى  قادريــن  مدربيــن  اختيــار 

بنــاء  إلـــى  يحتــاج  الــذي  األمــر  للصحفييــن،  والمهــارات 

ســيناريو تدريبــي يجمــع بيــن الخبــراء الذيــن يقدمــون 

المعــارف، والمدربيــن مــن اإلعامييــن المحترفيــن الذيــن 

الكتابــة  فـــي  توّظــف  إـلـى مهــارات  المعــارف  يترجمــون 

المتخصصــة، ولتحقيــق القــدرة علـــى التدريــب المنتــج 

يفضــل أن ينظــم تدريــب مدربيــن يســتهدف اإلعامييــن 

مــن  لاســتفادة  الميــاه  قضايــا  فـــي  المتخصصيــن 

خبراتهــم وصقــل مهاراتهــم وتعزيــز قدراتهــم علـــى نقــل 

لآلخريــن. المعرفــة 

المهــام	  ومتعــدد  متخصــص  تدريــب   تنظيــم 

)Multi-Task( لإلعامييــن المتخصصيــن حتــى يتمكنــوا 

الصحافــة  فـــي  ومهاراتهــم  معارفهــم  اســتخدام  مــن 

إلــخ. الفيديــو..  إنتــاج  التلفزيــون/  المكتوبــة/ 

تنظيــم تدريــب متخصــص فـــي الصحافــة االســتقصائية 	 

يعملــون  ممــن  اإلعامييــن  يســتقطب  الميــاه  بقضايــا 

االســتقصائية. بالصحافــة 

الجويــة: 	  األخبــار  نشــرات  لمقدمــي  تدريــب متخصــص 

لتمريــر  مهمــة  فرصــة  الجويــة  النشــرة  تعتبــر  حيــث 

معلومــات متعلقــة بقطــاع الميــاه، وتســهم فـــي التوعيــة 

وتعزيــز الســلوكيات الداعمــة لترشــيد اســتخدام الميــاه، 

ولهــذا فــإن تدريــب مقدميهــا يشــكل مدخــاً للتغييــر فـــي 

نشــرات األرصــاد الجويــة، لتصبــح جــزءاً مــن المحتــوى 

اإلعامــي الداعــم لقطــاع الميــاه.  

فـــي  للخبــراء  المتخصــص  التدريــب  ثانيــاً: 

الميــاه قطــاع 

القطــاع  فـــي  العامليــن  للخبــراء  متخصــص  تدريــب  تنفيــذ 

الماـئـي، يتــم فيــه اســتخدام أدوات االتصــال الفّعــال بهــدف 

تمكينهــم مــن عــرض أفكارهــم وخبراتهــم فـــي قطــاع الميــاه 

أحــدث  يمتلــك  قــد  فالخبيــر  ومفهومــة،  مبســّطة  بطريقــة 

إيصالهــا  علـــى  قــادر  غيــر  يكــون  قــد  ولكنــه  المعلومــات، 

ومبّســطة. مفهومــة  بطريقــة  للصحفــي 

داعمــة  إعالميــة  سياســات  تطويــر  ثالثــاً: 

لقطــاع الميــاه فـــي المؤسســات الصحفيــة 

أن  اإلعــام  الخبــراء وقيــادات  الدراســة علـــى لســان  كــدت  أ

اإلعاميــة،  المؤسســات  فـــي  أولويــة  ليســت  الميــاه  قضايــا 

السياســات  ولتعزيــز  متعــددة،  ألســباب  ذلــك  وأرجعــوا 
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فإننــا  أجندتهــا،  علـــى  اإلعــام  تضــع قضايــا  التــي  اإلعاميــة 

التاـلـي: نقتــرح 

وضــع سياســات مكتوبــة تضــع فـــي خططهــا ومتابعاتهــا 	 

قيــادات  وتوّجــه  الميــاه،  قضايــا  بتغطيــة  االهتمــام 

اإلعــام فـــي المؤسســات اإلعاميــة لتوجيــه الصحفييــن 

بالميــدان للمتابعــة الحثيثــة لمشــكات وتحديــات الميــاه 

الحلــول. ومناقشــة 

قطــاع 	  فـــي  العلميــة  للمصطلحــات  دليــل  إعــداد 

الميــاه بحيــث يســّهل علـــى الصحفييــن فهــم القضايــا 
بشــكل  المصطلحــات  اســتخدام  وتجنــب  المطروحــة، 
خاطــئ وغيــر دقيــق، ويقــدم تعريفــات مبّســطة يمكــن 

فهمهــا. للجمهــور 

إعــداد دليــل بقائمــة المصــادر والمراجــع: وهــذا يســاعد 	 
الصحفيــة،  والقصــص  والتقاريــر  األخبــار  تطويــر  علـــى 
فالدراســة  ومتخصصــة،  متنوعــة  بمصــادر  وإغنائهــا 
يســتطيعون  ال  والصحفيــات  الصحفييــن  أن  أظهــرت 
الوصــول بســهولة للخبــراء أو معرفــة اختصاصهــم الــذي 
الصحفيــة  للقصــة  مضافــة  قيمــة  يّشــكل  أن  يمكــن 

للبحــث. المطروحــة 

رابعاً: إطالق مرصد إعالمي لقضايا المياه

المتعلقــة  بالمعلومــات  مشــكلة  عــن  الدراســة  كشــفت 

فـــي  متوفــرة  أنهــا  علـــى  التأكيــد  ورغــم  الميــاه،  بقضايــا 

الوصــول  أن  إال  الدوليــة،  المؤسســات  وتقاريــر  الدراســات 

أو  متــاح،  غيــر  أو  يكــون صعبــاً  قــد  الصحفييــن  لــدى  إليهــا 

ــى  بلغــة غيــر عربيــة، ولهــذا فــإن إطــاق مرصــد أو منصــة علـ

منصــات التواصــل االجتماعــي ربمــا يّســهل تجميــع وتوثيــق 

المعلومــات، وإتاحتهــا بشــكل يســير لإلعامييــن وللنشــطاء 

علـــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ويمكــن أن يســند األمــر 

المهمــة. بهــذه  للقيــام  مدـنـي  مجتمــع  لمؤسســة 

وإعــالم  اتصــال  خطــة  تطويــر  خامســاً: 
للمؤسســات الرســمية العاملــة فـــي قطــاع 

لميــاه ا

مــن 	  مؤسســة  لــكل  وإعــام  اتصــال  خطــة  تطويــر 

الميــاه  قطــاع  فـــي  العاملــة  الرســمية  المؤسســات 

مســتندة الـــى أهــداف إتصاليــة محــددة وتتضمــن تحديــد 

الفئــات المســتهدفة فـــي عمليــات االتصــال والرســائل 

الرئيســية لــكل فئــة، وتحديــد قنــوات ووســائل وأدوات 

االتصــال الازمــة إليصــال الرســائل. بحيــث تكــون وســائل 

االعــام والصحفييــن واحــدة مــن الفئــات الرئيســية، وان 

تتضمــن الخطــة إطــار عــام لحمــات التوعيــة المجتمعيــة 

تتضمــن  تنفيذهــا  المؤسســات  تنــوي  التــي  الرئيســية 

والكلــف  المســتخدمة  والمــوارد  الرئيســية  األنشــطة 

المتوقعــة. الماليــة 

تطويــر قــدرات ومهــارات العامليــن فـــي اإلعــام بقطــاع 	 

الميــاه علـــى آليــات االتصــال الفّعــال مــع وســائل اإلعــام، 

ــى الكتابــة المحترفــة بقضايــا الميــاه حتــى  وتدريبهــم علـ

يســتطيعوا رفــد المحتــوى اإلعامــي.

ميــاه( 	  )زراعــة،  المختصيــن  المهندســين  تدريــب 

لبنــاء  والزراعيــة  البحثيــة  المؤسســات  فـــي  العامليــن 

قدراتهــم ومهاراتهــم فـــي اإلتصــال والتواصــل مــع اإلعــام 

وتقديــم أفكارهــم إلغنــاء المحتــوى اإلعامــي المتعلــق 

بالزراعــة.

تنويع األدوات اإلعامية والعمل على استثمار منصات 	 

التواصــل االجتماعــي فـــي التوعيــة وإيصــال المعلومــات 

واإلنفوجــراف،  القصيــرة،  الفيديوهــات  طريــق  عــن 

للمزارعيــن بــكل ســهولة وساســة.

ألهــداف 	  مســتندة  مجتمعيــة  توعيــة  حمــات  تصميــم 

وخطــط  والــّري  الميــاه  لــوزارة  الوطنيــة  االســتراتيجية 

وأعدادهــم  المســتهدفة  الفئــات  فيهــا  يحــدد  االتصــال 

مفصــل،  بشــكل  المتوقعــة  والمخرجــات  والنتائــج 

وتتضمــن الحمــات رســائل محــددة ومباشــرة للفئــات 

اإلتصــال  أدوات  تحديــد  فيهــا  ويتــم  المســتهدفة 

والوســائل بشــكل مفّصــل، وتحديــد األنشــطة المنــوي 

الكلــف  إطــار زمنــي محــدد مــع تحديــد  تنفيذهــا وفــق 

للتنفيــذ. الازمــة  والمــوارد  المتوقعــة 
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قائمة بأسماء المشاركين في المقابالت المعّمقة

المسمى الوظيفياإلسم

صحفية متخصصة في جريدة الدستور سابقاًابتسام العطيات 
إعامي وناشط على مواقع التواصل االجتماعيأحمد حسن الزعبي 

خبير مائي/ الجامعة األردنية أروى حمادنة 
باحث في قطاع البيئة والمياهباتر وردم 

أمين عام الجمعية العربية لمصادر المياهخلدون الخشمان 
الرئيس التنفيذي لقناة المملكةدانا الصياغ 

رئيس جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه/ خبير مائيدريد محاسنة 
خبير مائي/ الجامعة األردنيةرضوان وشاح 
مدير األخبار في قناة رؤيارمزي خوري 

باحثة في الجامعة األردنيةغيداء العبداالت 
المدير العام لقناة رؤيافارس الصايغ 

المدير العام لمركز الشرق األوسط لتمكين المبادرات/ خبير بيئيفيصل أبو السندس 
ناشط على مواقع التواصل االجتماعيمحمد النجار 

رئيس تحرير جريدة الغدمكرم الطراونة 

مدير مركز دراسة التراث الطبيعي والحضاري/ الجامعة األلمانيةنزار أبو جابر 

مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعيةنزار حداد

قائمة بأسماء المشاركين فـي جلسات العصف الذهني والحلقات النقاشية

المسمى الوظيفياإلسم
كاديمي وخبير مياه/ مركز المياه والطاقة في الجامعة األردنية إلياس سامة  أ
صحفية متخصصة في جريدة الغدإيمان الفارس 
ناشط على مواقع التواصل االجتماعيبسام األسعد 

خبير في مجال المياهبشار زيتون 
مندوب جريدة الرأي اليومية في محافظة العقبةتوفيق أبو سماقة 

مدير مديرية البيئةثائر المومني 
مستشار في موقع طقس العربجمال الموسى 

وزير المياه والري األسبقحازم الناصر 
وكالة األنباء األردنية/ بترارائد النجار 

مدير مشروع تقنيات المياه المبتكرةرعد النمري 

مندوب قناة رؤيا في محافظات الشمالزياد نصيرات 
نائب أمين عام سلطة المياه سابقاً ونائب سابق في مجلس النوابسليم البطاينة 

مستشارة وزير المياه والري سابقاً سوزان الكياني 
مساعد مدير عام دائرة األرصاد الجويةضافي رياالت 

األمين العام المساعد لإلعام في وزارة المياه سابقاعدنان الزعبي 
ناشطة على مواقع التواصل االجتماعيعروب صبح 

مدير الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئةعلي المشني 
صحفية في جريدة الغد اليوميةفرح العطيات 

صحفي بجريدة الدستور اليوميةكمال زكارنة 
ناشط على مواقع التواصل االجتماعيمعن العقيلي 
صحفي متخصص من وكالة األنباء/ بترامنصور معا 

أمين عام وزارة المياه والّري سابقاًميسون الزعبي 






