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جريدة نصف شهرية متخصصة في الزرقاء تـوزع مجـانـًا

�آباء يمنعون
 زو�ج بناتهم طمعا

 في رو�تبهن!

�أطفال �لتوحد فئر�ن 
تجارب في عياد�ت 

طبية مخالفة

�عت�ســام ل�ســـائقي
 �لـ»كيـــــا« بالزرقــــاء 

�حتجاجا على �لمخالفات
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مت�سرف �لر�سيفة 
يحذر مطلقي �اللعاب �لنارية 

خالفا للتعليمات

�لزرقاء توؤبن عبد�للـه ر�سو�ن »فقيد �لثقافة �لمحلية و�لعربية«

�أزمــــة �ل�سيــــر.. 
كــابـــو�س �لــزرقـــاء �لمــزمــن

�لبلدية: عو�مل تنظيمية
 و�سكانية و�سلوكية ور�ء �لم�سكلــة 

ودورنــا �سمن �المكــانـات

مو�طنون ي�سكون
 تز�يد �لمخالفات وي�سفــــون 

بع�سهــــا بـ»�لظــالمـــة«

�ل�سير: �ال�ستهتار وعدم
 �اللتز�م بالقانون هو �ل�سبب 
و�لحل في ت�سديد �لعقوبات



عذ�ب �لقبر و�هو�ل �لقيامة 
في مناهج �لتعليم �الأ�سا�سي ..!

رئيسة التحرير-عطاف الروضان

لم ت�سفع لي خبرتي الطويلة على مدار �سنوات  بالتعامل مع كوابي�س 
اأطفالي الليلية، لتمنحني القدرة على تخفيف عوار�س الرعب لدى ابنتي التي 
لم تكمل عامها الثامن ، بعد عودتها من يومها الدرا�سي الذي لم يكن اعتياديا 
كان  التي  الإ�سالمية  التربية  ح�سة  لحقا  علمت  كما  وال�سبب  اليوم،   ذلك 

مو�سوعها  “ اليوم الآخر وعذاب القبر” .
المرعبة  ال�سور  وطاأة  تحمل  ي�ستطيع  عاقل  اأي  اأن  اأعتقد  ل  �سخ�سيا 
وتفا�سيل  الح�ساب،  يوم  لأهوال  و�سفها  عند  الدينية  الرواية  ت�سوقها  التي 
التعذيب »للع�ساه والكفار  قبره بعد موته، وكمية  لل�سخ�س في  ما �سيحدث 

والطغاة والباغيين والم�ستكبرين....الخ«.
فكيف بطفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها، تتجلى المدر�سة في مخيلتها 
مكانا للمتعة والفائدة ولقاء الأ�سحاب، وال�ستماع لق�سة من معلمة في مقام 
الأم، واإذ بهذه الأم تعر�سها  ب�سكل متكرر لتجربة نف�سية مرعبة، �سكلت حاجزا 
بينها وبين المدر�سة من جهة، وبين التعرف على الدين كا�سلوب حياة يدعو 

للخير وينهى عن ال�سر -اإن كان المق�سود هو كذلك- من جهة اأخرى.
 ، الإ�سالمية  التربية  بدرو�س  عالقة  لهم  كثيرون  ي�سر  لماذا  اأعرف  ل 
�سواء في المدار�س اأو النوادي ال�سيفية، اأو خطب الم�ساجد اأو الدرو�س التي 
اأ�سلوب  واتباع  فكريا  اإرهابا  الأطفال  على  يمار�سوا  اأن  ال�سلوات،  بين  تعقد 
يقنع  لم  -واإن  ال��ذي  الترغيب  اأ�سلوب  اإل��ى  اللجوء  ب��دل   ال�سهل،  الترهيب 
اأ�سلوب »الترويع  الدين -كما يفعل  فاإنه لن يكرهه في  ال�سالة،  طفال بفر�س 

وال�سدمة “ الحالي.
في  والترهيب  الترغيب  اأ�سلوب  اعتماد  يوؤكد  الإ�سالمي  التاريخ  نعم 
الأ�سا�سية،  المدار�س  في  قا�سرين  اأطفال  نحو  يكن موجها  لم  ولكنه  الدعوة، 
القدرة  الدين والمعتقد، ولديهم  اأختيار  لهم حرية  بالغين  واإنما كان يخاطب 
قدراتهم  وترقى  والمنطق،  للعقل  اأمامهم  المطروحة   الأفكار  كل  لإخ�ساع 

الذهنية اإلى فهم المنطوق والمق�سد من وراءه كل بح�سب قناعاته.
كما اأن المتتبع للخطاب القراآني في �سرده لهذه ال�سور، لم يكن العذاب 
والحياة  العمل  و�سرورة  الدنيا  و�سف  جاء  بل  بالغالب،  للثواب  �سابقا  فيه 
و�سرد مغريات الجنة �سابقا  لعذاب الآخرة، و�سابقا لو�سف الجحيم واأهواله 
والقبر و�سور الرعب فيه، ولم يخرج الأمر عن هذا ال�سياق اإل عندما ا�ستلم 
بح�سب  تف�سيره  م�سوؤلية  عاتقهم  على  واأخ��ذوا  الخطاب،  ذلك  تف�سير  الب�سر 

اعتقادهم وروؤيتهم ال�سخ�سية له.
واإن كان تف�سيرهم الب�سري يجنح نحو التطرف في و�سف تلك الأهوال، 
فهم اإحرار بذلك، ولكن فليكن  الأطفال م�ستثنيين من هذا الخطاب، وليعر�سوه 
على بالغين را�سدين اإطلعوا بحكم العلم والتجربة على مناهج واأفكار مختلفة 

ومتنوعة.
واأن اإتفقنا بزاوية ما مع من يرى اأن الإطفال  يحتاجون لتربية روحية، 
الإطاللة  هذه  تكون  اأن  اأول��ى  باب  من  فاإنه  الدينية،  مبادئهم  على  واإط��الع 
لخطاب  النف�سية  وحاجاتهم  الطلبة،  اأعمار  ويراعي  علمي  اإن�ساني  باأ�سلوب 
والعقلي  الفكري  نموهم  و���س��رورات  طفولتهم،  يحترم  ح�ساري  تربوي 
نظر  في  المدر�سة  تجعل  التي  المنفرة   ال�سورة  بهذه  يكون  اأن  ل  والنف�سي، 
الطفل  مكانا مزعجا،  وت�سبب له الخوف حتى من التنقل في منزله الخا�س، 

ناهيك عن النوم ليال بهدوء!!.
هذا الخطاب الذي يركز فيه على تلك الم�ساهد بهذا ال�سكل وبتوقيت ل 
ينا�سب اأعمارهم، يربي جيال يوؤمن بالعنف تجاه كل من يختلف معه في المنهج 
ي�ستوعب  مت�سامح  لفكر  يوؤ�س�س  ول  التفكير،  حتى  اأو  الدين  اأو  المذهب  اأو 
عن  و�سبابنا  باأطفالنا  ويجنح  والإيمان،  المعتقد  بحرية  ويوؤمن  الإختالف 

الخطاب الديني المعتدل، وما نراه في منهج “داع�س” الإجرامي خير دليل.
بلغة  ت�سرد  ال�سا�سية   المرحلة  المناهج  في  الدينية  الدرو�س  اأن   كما 
التوا�سل  عبرها  ي�ستحيل  الفهم  على  ت�ستع�سي  متخ�س�سة،  ودينية  معقدة 
ال�سحيح مع الأطفال، فتكون حاجزا اآخر بينهم وبين مبادئ اإن�سانية يجب اأن 
تكر�س في مواد التربية الدينية ول اأن يتم تعزيز  مبادئ الإق�ساء والترهيب.

اإل  المتقدمة،  لل�سفوف  المناهج  في  مقبولة  كانت  واإن  الدرو�س  وهذه 
مثل  التعليمي  الم�سهد  اإبداعية عن  تعليمية  مواد  غياب   في ظل  تدري�سها  اأن 
التعليم  واقع  جعل  والتحليل،  العلمي  البحث  وا�ساليب  والمنطق  الفل�سفة 
الدينية  للدرو�س  الإ�ساءة  حد  اإل��ى  قا�سرا  العامة،  ال�سورة  في  المتردي 

ولتطور الطلبة العلمي والتربوي بذات الوقت.
القائمين  فاإن  مدار�سنا،  في  الديني  للتعليم  الحالي  الواقع  ظل  وفي 
اأعمار  مع  يتنا�سب  بما  المناهج  تلك  تعديل  اإما  خيارين:  اأمام  المناهج  على 
اإلغاء الدرو�س الدينية لتلك المرحلة وتاأجيلها  اأو  طلبة ال�سفوف الأ�سا�سية، 
اإخ�ساع تلك المناهج  لتقييم علمي ونف�سي وتربوي من  لل�سفوف العليا بعد 

قبل اإخ�سائيين اإكفاء.
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»ع�ضل« محّرم

ويطلق على هذه العادة الجتماعية التي ترجع الى الجاهلية ا�سم 
»الع�سل«، والذي يو�سح رئي�س مجمع المحاكم ال�سرعية في الزرقاء 
التزوج  من  المراأة  منع  »�سرعا هو  بانه  قازان  �سليمان  القا�سي محمد 

بكفء لها اإذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في �ساحبه«.
وليها  يقوم  ان  بمعنى  ال��زواج،  عن  حب�سها  هو  »وقيل  وا�ساف 
و�سنة  اهلل  كتاب  على  منها  للزواج  تقدم  رجل  من  ال��زواج  من  بمنعها 

ر�سوله، من دون �سبب م�سروع او مبرر مقبول«.
وبين ان الولية ل تقت�سرعلى الأب فقط »بل قد يكون الأب متوفى 
اأو غائبا ل ُتعرف حياته من مماته، فينتقل حق الولية في هذه الحالة 
الى الجد ومن بعده الى الإبن، ثم الأخ ال�سقيق، ح�سب ..مذهب الإمام 

ابي حنيفة«.
واكد القا�سي قازان ان »الإ�سالم حرم الع�سل اإذا كان بدون �سبب 
َفَبَلْغَن  �َساَء  النِّ َطلَّْقُتُم  َذا  »َواإِ تعالى:  قوله  ذلك  على  والدليل  م�سروع 
ْوا َبْيَنُهم ِباْلَمْعُروِف  اأََجَلُهنَّ َفاَل َتْع�ُسُلوُهنَّ اأَن َينِكْحَن اأَْزَواَجُهنَّ اإَِذا َتَرا�سَ
َلُكْم  اأَْزَكى  ذِلُكْم  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمُن  ِمنُكْم  َكاَن  َمن  ِبِه  ُيوَعُظ  ذلك 

ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم َل َتْعَلُموَن« الية )232( �سورة البقرة. َواأَْطَهُر  َواهللَّ

�َساَء  َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َيِحلُّ َلُكْم اأَْن َتِرُثوا النِّ ويقول اهلل تعالى: »َيا اأَيُّ
َكْرًهاۖ  َوَل َتْع�ُسُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْع�ِس َما اآَتْيُتُموُهنَّ اإِلَّ اأَْن َياأِْتيَن ِبَفاِح�َسٍة 
�َسْيًئا  َتْكَرُهوا  اأَْن  َفَع�َسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفاإِْن  ِباْلَمْعُروِف  َوَعا�ِسُروُهنَّ  َنٍة  ُمَبيِّ

ُ ِفيِه َخْيًرا َكِثيًرا« الية )19( �سورة البقرة. َوَيْجَعَل اهللَّ
وع��ر���س ال��ق��ا���س��ي ق����ازان ال���ى جملة م��ن ال���س��ب��اب ال��ت��ي قد 
تدفع الولي الى ع�سل الفتاة عن الزواج. وقال ان ذلك قد يكون »طمعا 
موظفة  المخطوبة  الفتاة  هذه  تكون  فقد  مال،  ذات  كانت  اإذا  مالها  في 

تتقا�سى راتبا �سهريا، فيطمع فيه الولي«.
وا�ساف ان الولي ربما اراد »اأن تبقى هذه البنت كخادمة له تقوم 
ب�سوؤون البيت من طبخ ونظافة وغير ذلك، وخ�سو�سا اذا كان مطلقا 

وتعي�س البنت عنده، اأو كان ارمال ولم يتزوج بعد وفاة زوجته«. 
وتابع ان »هناك بع�س العادات والتقاليد التي ظهرت في مجتمعنا 
يح�سرون  والآب��اء  »الأولياء  ان  ذلك  ومن  الع�سل«  في  �سببا  وكانت 
اأو  بناتهم  بلد معين فال يزوجون  اأهل  في  اأو  الأقارب  اأحد  في  الزواج 

اأخواتهم اإل �سمن دائرة الأقارب اأو البلد الذي يعي�سون فيه«.
ولفت القا�سي قازان الى ان الفتاة في مثل هذه الحالة »قد ل ياتيها 
اأو في  اآخر  بلد  ن�سيبها في  يكون  البلد، وقد  )ذلك(  اهل  )خاطب( من 
ع�سيرة اأخرى، فيمنع هذا الزواج ظلما وتع�سفا، وديننا جاء لين�سف 

المراأة وليرفع الظلم عنها«.
الع�سل ان »تكون  تقف وراء  التي  ال�سباب الخرى  ان من  وبين 
البنت تعي�س مع والدتها المطلقة ون�ساأت وترعرعت في بيتها، فتكون 
تقع  التي  البنت  الأب والأم من خالل هذه  بين  هناك ت�سفية ح�سابات 

�سحية خالفات« البوين المطلقين.
وقال القا�سي قازان ان ما يح�سل هو ان يقوم الب بمنع البنت من 
الزواج نكاية في اأمها، واإن كان الخاطب من طرف الم ي�سبح الت�سدد 

في المنع اكبر من جهة الأب.

ق�ض�ص مقلقة

يع�سلها عن  اباها  ان  تجد  التي  للفتاة  والقانون  ال�سرع  اتاح  وقد 
الى  تلجاأ  ان  الولية،  حق  ا�ستخدام  في  منه  وتع�سفا  ظلما  ال��زواج 

المحكمة ال�سرعية لطلب ان�سافها.
في  الفتاة  من  تطلب  كانت  المحكمة  ان  ق��ازان  القا�سي  واو�سح 

-ع�سل الولي-  وه��و  طلبها  بمو�سوع  بدعوى  »تتقدم  اأن  ال�سابق 
اإقامة  القانون، كونه ح�سر مو�سوع ع�سل الولي في  قبل تعديل  وهذا 

الدعوى«.
وقال ان »القانون الحديث والمعمول به حاليا في المحاكم ال�سرعية 
اأمام الفتاة التي يع�سلها وليها عن الزواج  و�سع الباب وتركه م�سرعا 
اأن تتقدم با�ستدعاء اإلى اأقرب قا�س لها« والذي يقوم »با�ستدعاء وليها 
في  متع�سف  والدها  ان  وجد  واإذا  دع��وى،  دون  من  معه  والتحقيق 

ا�ستعمال حقه، فانه ياأذن بزواجها«. 
اروقة  �سهدتها  التي  الحالت  احدى  مثال  ق��ازان  القا�سي  و�سرد 
محكمة الزرقاء ال�سرعية، قائال ان فتاة ادعت على ابيها بانه »يمنعها 
وانه..  ُمجد،  كانت موظفة وراتبها  راتبها كونها  في  الزواج رغبة  من 

يقف في وجه كل من يتقدم لطلب الزواج منها«.
وا�ساف ان الفتاة قالت في الدعوى انه »تقدم لها الن �ساب منا�سب 

لها، وقادر على ان يدفع لها المهر، وان يجهز لها بيتا وينفق عليها«.
وتابع القا�سي قازان ان الأب »تذّرع باأ�سباب مثل ان هذا ال�ساب 
غير كفوؤ لها، وان له اأ�سبقيات ول ي�ستطيع اأن يفتح لها بيتا، واأنه تقدم 

لزواجها طمعا في راتبها، ولي�س حبا ول رغبة في الزواج«.
اأن  تبين  المخت�سة،  للجهات  المحكمة  مخاطبة  »لدى  انه  وقال 
ال�ساب لي�ست له قيود اأمنية ول جرمية، واأنه يعمل موظفا ومن ع�سيرة 
محترمة، ومن اأبناء هذا البلد، واأنه منا�سب لها، وخ�سو�سا ان البنت 
تجاوزت الأربعين من عمرها، وهذا حقيقة اأمر مفزع ومقلق للكثيرين«.
وبين القا�سي قازان انه »في نهاية الأمر كان علينا كق�ساء ان نحكم 
ا�ستخدمت حقها  »المحكمة  ان  موؤكدا  بتزويجها،  الق�سية، فحكمنا  في 
الذي منحها اياه القانون على اعتبار ان القا�سي هو �ساحب ولية عامة 
وا�ستخدمها في مكانها بعد اأن تع�ّسف الأب �ساحب الولية الخا�سة في 

ا�ستخدام حقه في اإذنه بزواج بنته من ذاك ال�ساب«.

بع�سهم يريد ��ستبقاءها لنف�سه كخادمة 
و�آخرون يتخذونها �د�ة للنكاية بمطلقاتهم

وفي حالة اخرى تعود الى ب�سعة ا�سهر خلت، قال ان فتاة تبلغ 18 
عاما وتقيم عند امها المطلقة تقدمت با�ستدعاء الى المحكمة تقول فيه 
والنفاق  مهرها  تجهيزها ودفع  وقادر على  منا�سب  لها رجل  تقدم  انه 

عليها، وان اباها يمنع زواجهما.
اأن..  ليتبين  معه  وحققت  والدها  ا�ستدعت  »المحكمة  ان  وا�ساف 
له  ان  ناحية  الرجل غير منا�سب لبنته من  اأن  معار�سته من�سبة على 

اأ�سبقيات ويعي�س مع اخوته الذين لهم �سجالت واأ�سبقيات جرمية«.
وتابع القا�سي قازان انه »لدى مخاطبتنا الجهات المخت�سة ب�سجل 
الخاطب، وجدنا اأن �سجله نظيف، وانه موظف ويتقا�سى راتبا �سهريا 
ومن عائلة معروفة«، م�سيفا انه »بعد التحقيق و التمحي�س والتحري، 
باأمها  النكاية  هو  ابنته  زواج  منع  في  �سبب الولي )الب(  ان  تبين 
تاريخ  منذ  ال�سابقة  الفترة  طيلة  معها  )البنة(  عا�ست  والتي  المطلقة 

طالقها«.
لدى  مادية و�سكاوى  »اعباء  الب  الطالق رتب على  هذا  ان  وقال 
المحاكم، واأراد من منع زواج ابنته  اأن ينتقم من البنت التي ل ذنب لها 
�سوى اأنها اأ�سبحت �سحية لم�ساكل وخالفات والديها، ولكن بف�سل اهلل 
عز وجل، وبعد اأن ذّكرنا الوالد بحق اهلل عز وجل، و باأنه يخطيء في 
ا�ستخدام حقه في مثل هذا الأمر، تذّكر ورجع الى �سوابه وتم الزواج 

باإذنه«.

ق�ضايا نادرة

وطماأن القا�سي قازان »الجميع باأن الكثير من الحالت التي تعر�س 
على المحاكم ال�سرعية تنتهي بال�سلح بموافقة الولي على تزويج ابنته، 

والحالت التي تنتهي باذن المحكمة قليلة جدا وتكاد ل تذكر«.
واو�سح ان هناك حالة واحدة م�سجلة ر�سميا في عام 2013 ومثلها 
في عام 2014، وانتهت كالهما بالر�سا، اأي تم الزواج بر�سا الولي ولم 
يتم متابعة ال�سكوى.وارجع ندرة ال�سكاوى الى �سببين، اولهما ادراك 
الولياء »للمحاذير والآثار التي �ستترتب على ذلك، كاأن ت�سلك البنت ل 

�سمح اهلل �سلوكا م�سينا ي�سبب العار للعائلة باكملها«.
اما ال�سبب الخر، فقال انه »ربما يعود لجهل النا�س بالقانون، فقد 
جهل الولي ..والبنت..  ولكن  حقهم،  في  متع�سفون  اأولياء  هناك  يكون 
بكل  الم�ساألة  هذه  عالج  وبانه  بالقانون،  اخ��رى  جهة  من  والخاطب 
حتى  الواقع،  بالمر  تر�سى  ان  الى  بالبنت  يوؤدي  و�سهولة،  اأريحية 

ت�سل الى �سن العنو�سة ويعزف عنها ال�سباب والخطاب«.
من  الفتيات  بع�س  ل��ه  تتعر�س  م��ا  ق���ازان  القا�سي  ُيغفل  ول 
تهديد الولي، ويقول »كنا ن�سمع تهديدا ووعيدا من جهة الأب للبنت من 
مثل قوله: اذا بقيت م�سرة على هذا الخاطب، وك�سرت كالمي بمعنى 
اآخر، فال انت بنتنا ول نعرفك ول تزوريننا ول نزورك، واعتبري نف�سك 

من الآن بال اأب ول اأخوة«.
من جانب اخر، بين ان هناك �سرطين للكفاءة، مادي وديني، وفي 
موقفه«  في  متعنتا  الأب  »بقي  اإذا  القا�سي  ي�ستطيع  توافرهما  حال 

اعطاء الذن باتمام الزواج، والذي يكون باذنه وولية المحكمة.  
وفي ما يتعلق بالكفاءة المالية، فقد او�سح ان المادة 21 من قانون 

الحوال ال�سخ�سية »ا�سترطت اأن يكون الخاطب كفوؤا للمخطوبة، من 
على  ق��ادرا  يكون  واأن  المعجل،  المهر  دفع  على  ق��ادرا  يكون  اأن  حيث 
ينفق  وان  بيتا  يفتح  اأن  على  قادرا  يكون  ان  اأي  زوجته،  على  الإنفاق 

على زوجته وبيته«.
وقال القا�سي قازان ان »المهر المعجل المق�سود هنا هو مهر المثل، 
مثل الزوجة واأقرانها من اأقارب اأبيها، فاإن لم يوجد من جهة ابيها، فمن 
اأقرانها من اأهل بلدها مقارنة مع �سقيقاتها، ثم ومقارنة مع بنات عمها من 
2000 دينار،  جهة الأب، فمثال اذا تزوجت اأختها بمهر )معجل قدره( 

وموؤجل 2000 دينار ، فهي ل تزوج باأقل من ذلك«.
اما من حيث الكفاءة الدينية، فقال ان »المق�سود هنا كحد اأدنى اأن 

ي�سلي، واأن يحافظ على الفرائ�س«.

اثار مدمرة

من  ري��ا  اب��و  خولة  الإجتماعية  الأخ�سائية  ح��ذرت  جهتها،  من 
المخاطر التي قد تنجم عن الع�سل، �سواء على البنت نف�سها او ال�سرة 
وكذلك المجتمع ككل. وقالت ابو ريا ان »هناك اآثارا اجتماعية ونف�سية 
بالغة على البنت نف�سها وعلى المجتمع، حيث يدخل الحقد وال�سغينة 
قلبها على الولي �سواء والدها او اخيها اأو عمها، ما قد يوؤدي الى ردود 

فعل غير م�سوؤولة تقدم عليها من دون وعي«.
النف�سية  ال��ح��الت  من  طيفا  ت�سمل  الفعل  ردود  ان  واو�سحت 
كالنطوائية والياأ�س والقلق، واي�سا »الكتئاب الذي قد يتطور ليوؤدي 
حتى  او  »النحراف..  الى  يقودها  او  النتحار«  على  القدام  الى  بها 

التفكير بقتل الولي الم�سوؤول عن منع زواجها«.
كما نبهت ابو ريا الى ان من �ساأن الع�سل زيادة »معدلت العنو�سة 
غير  عالقات  اإلى  )بالفتاة(  يوؤدي  وقد  المجتمع،  في  الرذيلة  وانت�سار 
القتل  اإلى  المطاف  بها  لينتهي  �سرعيين،  اأطفال غير  ينتج عنها  �سرعية 

اأو ال�سجن«.
وت�سير اأرقام دائرة الإح�ساءات العامة للعام 2013 الى وجود ما 
يزيد عن مائة األف امراأة في الردن بلغن �سن الثالثين ولم يح�سلن على 

فر�ستهن في الزواج.
في  الإن��اث  ن�سبة  ال�سنة.اإن  لنف�س  الدائرة  اح�ساءات   وبينت 
الزرقاء والالتي لم ي�سبق لهن الزواج ممن تجاوزن �سن 35 عاما فاأكثر 

ت�سل الى نحو 6.7 من مجموع الناث في المحافظة.
الع�سل الم�سجلة  ق�سايا  اأعداد  قلة  ان  ريا  ابو  راأت  فقد  ذلك،  الى 
في المحاكم ال�سرعية تعود الى عوامل اجتماعية، حيث تعتبر مطالبة 

البنت بالزواج عيبا، وكذلك مجاهرتها بان اباها يمنع زواجها.
الى  اأن ت�سل  الفتاة من  اي�سا تمنع  وقالت ان »العادات والتقاليد 
»هذا  ان  م�سيفة  زواجها«،  لمنعهما  اخاها  او  والدها  لت�سكو  المحكمة 

المو�سوع ح�سا�س جدا وهناك �سمت مطبق عليه« في اطار المجتمع.
وذات الح�سا�سية التي ذكرتها ابو ريا هي ما منع كثيرا من ال�سحايا 
برغم  ق�س�سهن،  بن�سر  الت�سريح  من  الزرقاء«  »هنا  قابلتهن  اللواتي 

انهن ابدين �سعادتهن لطرح هذه الم�سكلة عبر العالم.

�آباء يمنعون زو�ج بناتهم طمعا في رو�تبهن!
�لقا�سي قاز�ن: �لع�سل محرم وللبنت �للجوء �لى �لقا�سي لتزويجها

�بو ريا: �ثار نف�سية و�جتماعية مدمرة ت�سمل �النحر�ف و�النتحار وحتى �لتفكير بقتل �لعا�سل

هنا الزرقاء- ف�ضة العبو�ضي

تنتهي اأحالم الكثير من الفتيات بالزواج بعد 

اأن يتخذ اباوؤهن اأو من هم في حكم اوليائهن، قرارا 

برف�ض كل من يتقدمون لخطبتهن، ال ل�سيء �سوى 

طمعا في رواتبهن، غير مكترثين ل�سياع م�ستقبلهن 

بعد وقوعهن في براثن العنو�سة.

وهناك من ُتمنع من الزواج رغبة من االب في 

ا�ستبقائها كخادمة تقوم على حاجاته ورعاية �سوؤونه 

اذا ما كان مطلقا او ارمال، وبع�سهن ُيمنعن احتكاما 

الى عادات تح�سر تزويج البنات في دائرة االقرباء او 

الع�سيرة او اهل بلد بعينه.

واحيانا تكون البنت �سحية نكايات االبوين 

المطلقين، فيمنع والدها زواجها انتقاما وابتزازا 

لطليقته، وخ�سو�سا اذا كانت االبنة تعي�ض عند امها.

وال يعرف على وجه الدقة عدد من يطالهن هذا 

الظلم والجور من االباء واالولياء، ولكن ال�سواهد 

توؤكد انه كبير ويتزايد في ظل الطفرة في ن�سب االناث 

العامالت في المملكة وتالزم ذلك مع تراجع الحالة 

االقت�سادية وانمحاء الطبقة الو�سطى.
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هنا الزرقاء- منيرة �ضالح

عاما بعد اخر، يزداد تفاقم فو�سى الزمة المرورية في �سوارع الزرقاء، والتي 
بلغت في الونة الخيرة ذروة باتت معها المدينة مهددة بال�سلل.

ت�سخي�س  على  المدينة  في  والمعنية  الر�سمية  الجهات  كافة  تتفق  وفيما 
ال�سباب والتداعيات، ال ان ايا منها لم يجترح حتى اليوم حال يزيح هذا الكابو�س 

الجاثم على �سدور اهالي المدينة.
مدير دائرة المرور في البلدية محمد العرموطي، و�سف الزمة بانها مزمنة 
و«لي�ست وليدة ال�ساعة«، مو�سحا انها ناجمة عن مزيج من الم�سكالت المتداخلة 

والمترابطة، �سواء التنظيمية وال�سكانية وحتى ال�سلوكية.
ل�سبكة  البدائي  الو�سع  في  تكمن  انها  قائال  التنظيمية  بالم�سكلة  وا�ستهل 
الطرق، حيث »ل توجد �سبكة م�سممة للمدينة ب�سكل م�سبق او علمي، ونحن نالحظ 

ان �سعتهاغير كافية، ومن جهة اخرى نلحظ نق�سا كبيرا في مواقف ال�سيارات«.
وا�سار العرموطي الى ان اثار ذلك تظهر بو�سوح في الو�سط التجاري وبع�س 
المواقع الحيوية الخرى، وت�سطر كثيرا من ال�سائقين الى ركن �سياراتهم ب�سكل 

مزدوج وبع�سوائية مما يعيق حركة ال�سير.
واكد ان ت�ساعف عدد ال�سكان بفعل الهجرات الخارجية المتعاقبة والهجرة 
من الريف الى المدينة، وكذلك النمو ال�سكاني الطبيعي، جعل �سبكة الطرق تتعر�س 

ل�سغط هائل فاق قدرتها ال�ستيعابية.
ولفت اي�سا الى ان »عدم وجود اختيار �سحيح لم�سارات خطوط النقل« داخل 

المدينة ا�سهم في تفاقم الحالة المرورية.
مركبات  �سائقي  لبع�س  المن�سبطة  غير  ال�سلوكيات  ان  العرموطي  واعتبر 
النقل العمومية توؤدي دورا في تعميق الم�سكلة، وان كان �سعى الى التما�س العذر 

لهم بو�سفهم يرزحون تحت �سغوط كبيرة في بيئة العمل.
وقال ان عدم تحديد مواعيد للرحالت وكذلك لعدد �ساعات عمل ال�سائق يوؤثر 
على �سلوكه ويجعله يتعامل مع الركاب »بطرق غير لئقة«، واي�سا يوؤثر على اأدائه 

اثناء القيادة ما يوؤدي الى ت�سببه في الحوادث المرورية.
بال�سمان  م�سمولة  غير  ال�سائقين  من  كبيرة  ن�سبة  »اأن  العرموطي  وا�ساف 
الحمولة  مخالفات  ارتكاب  الى  ا�سحابها  يدفع  ما  ال�سحي،  والتاأمين  الجتماعي 
الزائدة من اجل جني مزيد من الرباح« تح�سبا للقادم من ال�سنوات بعد توقفهم 

عن العمل.
الخا�سة  ال�سيارات  ا�سحاب  على  الزمة  في  الم�سوؤولية  من  بجزء  وانحى 
ب�سبب »عدم احترامهم لقوانين ال�سير و ركنهم �سياراتهم بع�سوائية«، م�سيرا الى 
في  ال�سيارات  مزاحمة  على  الم�ساة  يجبر  ما  الر�سفة،  على  التجار  »اعتداءات« 

ال�سارع.
عائقا  »ت�سكل  انها  معتبرا  المدينة،  �سوارع  في  الحفريات  الى  كذلك  ولفت 
بلدية  توؤديه  الذي  الدور  وحول  قريبا«.  »تنتهي  ان  في  امله  عن  ومعربا  كبيرا« 
انها »تبذل  العرموطي  قال  المرورية،  الزمة  التخفيف من حدة  اجل  الزرقاء من 
كل ما في و�سعها .. ولكن �سمن المكانات«، م�سيفا انها ل ت�ستطيع حل الم�سكالت 
التنظيمية المزمنة »بين يوم وليلة«. واو�سح ان جهود البلدية تن�سب حاليا على 
»تح�سين التقاطعات وايجاد حل جذري لالماكن الخطرة التي تكثر فيها الحوادث 

وو�سع ال�ساخ�سات التحذيرية واللزامية على الطرق«.

»الحل في القانون«
ال�سير  �سرطة  الى  الكثيرون  ينظر  يوم،  بعد  يوما  المرور  ازمة  تفاقم  ومع 
لالزمة،  الت�سدي  في  الكبر  العبء  عاتقه  على  يقع  ال��ذي  الطرف  باعتبارها 

وينتقدون في الوقت نف�سه ما يلحظونه من قلة اعداد رقباء ال�سير في المدينة.
ان  اعتبر  البنيان  عدنان  محمد  العميد  ال��زرق��اء  �سير  ق�سم  رئي�س  ان  ال 
»المو�سوع لي�س بعدد رقباء ال�سير �سواء قل العدد ام كثر«، موؤكدا انه »اذا انعدم 

اللتزام من ال�سائقين والمواطنين، ف�ستبقى الم�سكالت«.
واعتبر انه »لي�س من المعقول ان ن�سع رقيب �سير بين كل ع�سرة امتار حتى 
المواطن  فتعاون  �سوئية،  �سارة  كل  عند  �سير  رقيب  او  المزدوج،  الوقوف  نمنع 
)مطلوب( قبل اي �سئ، ومعه ت�سبح المور ا�سهل وحتى بدون وجود رقيب �سير«.
تحد  ول  ناجعة  غير  بانها  الحالي  القانون  وفق  المخالفات  البنيان  وو�سف 
مبدا  على  ال�سياق  في  معقبا  »الم�ستهترين«،  وتحديدا  ال�سائقين،  تجاوزات  من 
العترا�س على قيمة المخالفة وتخفي�س قيمتها، معتبرا ان ذلك يزيد في التقليل 

من تاثيرها.
المخالفة  فيه  وتوؤثر  يتعظ  البع�س  كان  وان  رادعة،  لي�ست  »المخالفة  وقال 
ول يعود لتكرارها، ولكن عدد هوؤلء قليل«، م�سيفا ان هناك في المقابل »من يقوم 

بتكرار المخالفات في اليوم الواحد عدة مرات.. هناك ا�ستهتار«.
العمومية  او  الخا�سة  �سواء  المركبات  �سائقي  من  كثير  بين  تذمر  وي�سود 
بانها  ال�سير، وبع�سهم ي�سفها  التي تحرر بحقهم من قبل رقباء  المخالفات  ب�سبب 

»ظالمة«، كما هي الحال مع خالد الم�سلماني وهو مخرج م�سرحي.
بالظلم  المخالفة  عليه  الذي وقعت  المواطن  ي�سعر  »احيانا  الم�سلماني  وقال 
من قبل رجل المرور«، م�سيفا انه كان يعود الى �سيارته ليجد مخالفة على زجاجها 
تتم  ولم  الموقع  نف�س  في  مركونة  اخرى  �سيارات  هناك  تكون  حين  في  المامي، 

مخالفتها.
كما �سكا مواطن ف�سل الكتفاء بذكر ا�سمه على انه ابو محمد، من عدم مراعاة 
رقيب ال�سير لظروف ال�سائقين الذين ي�سطرون الى ايقاف �سياراتهم امام الداوائر 

الحكومية خالل مراجعتهم لها، ب�سبب عدم تخ�سي�سها ل�ساحات ا�سطفاف.
ان  معتبرا  العدل،  ق�سر  امام  ال�سطفاف  مخالفات  م�سكلة  محمد  ابو  وذكر 

ا�ستمرارها بال وجود حل يعد �سئ موؤرقا.
وبين ان هناك مواقف في المدينة »ولكنها قليلة وبعيدة ول تخدم من يريد 
ال�سطفاف  تكلفة  عن  عدا  هذا  المدينة،  اط��راف  في  تقع  التي  الدوائر  مراجعة 
العالية التي يجب على المواطن ان يتحملها في كل مرة يريد ان يقوم با�ستخدام 

المواقف«.
ومن جهته، لم يرغب البنيان في ك�سف حجم المخالفات المحررة في الزرقاء، 

مف�سال ابقاء المر »�سريا« على حد تعبيره.
هي  التي  الت�سريعات  من  »يتاتي  المخالفات  من  للحد  الحل  ان  واكد  وعاد 
ان تكون  او  كاأن تزاد قيمتها  المخالفة  ارتكاب  يقلل من  ال�سائق  القدر على جعل 
النقاط  نظام  ال�سياق  لها«، م�ستح�سرا في  ادارية �سارمة مرافقة  هناك اجراءات 
له اثر كبير في الحد من  انه كان  2001، معتبرا  العام  الذي توقف العمل به منذ 

المخالفات، والتخفيف من الم�سكلة المرورية.
و�سدد البنيان على ان عمل ق�سم ال�سير ل يقت�سر على المتابعة الميدانية، بل 
يت�سمن اي�سا ان�سطة تثقيفية لالهالي من خالل مكتب العالقات العامة التابع له، 

وذلك كاحد الحلول لمواجهة الم�سكلة التي »تعود ل�سباب �سكانية ب�سرية«.

ثقافة مرورية
الزرقاء،  �سير  ق�سم  في  العامة  العالقات  مكتب  من  الع�سوفي  نادية  الوكيل 
او�سحت ان المكتب ي�سطلع بمهمة »العمل الوقائي في مجال المرور«، ويتبنى في 
ذلك خطة تثقيفية ت�سعى الى مواجهة الم�سكلة باعتبارها م�سوؤولية المجتمع كله 

ولي�س دائرة ال�سير فقط.
وقالت الع�سوفي ان النواحي التي يركز عليها المكتب في هذا ال�سدد تتمثل في 
التوعية بقوانين ال�سير والطرق ال�سحيحة لعبور ال�سارع وتجنب الحوادث التي 
يكون �سحاياها غالبا من الطفال، م�سيفة انهم من هذا المنطلق يعطون اولولية 

لتثقيف طلبة المدار�س.
الوقائي �سد حوداث  برنامجنا  في  اأي�سا  البالغين  ن�ستهدف  وا�سافت »نحن 
ان  الى  م�سيرة  المجتمع«،  فئات  لكافة  المعلومة  اي�سال  اجل  من  وذلك  المرور، 

البرنامج ينفذ »من خالل الجمعيات الخيرية والنقابات ومديريات الوزارات«.
امهات  فيها  نجد  لننا  الخيرية  الجمعيات  الى  نتوجه  »نحن  قائلة  وتابعت 
الطفال الذين التقيناهم في المدار�س وقدمنا لهم التثقيف المروري المنا�سب، ومن 
خالل الجمعيات نثقف امهات هوؤلء الطفال، وبذلك نكون قد حققنا الهدف بتثقيف 
المجتمع مبتدئين من ال�سرة.. التي لها الدور الكبر في زرع القيم في نف�س الطفل«.

وبينت الع�سوفي ان هنالك طرقا اخرى يعمل مكتب العالقات العامة في ق�سم 
فرق  اعداد  ومنها  المروريين،  والوعي  الثقافة  ن�سر  على  خاللها  من  الزرقاء  �سير 
زمالئهم على عبور  بم�ساعدة  يقوموا  المدار�س حتى  المرورية من طلبة  للتوعية 

ال�سارع والو�سول الى مدار�سهم باأمان.
في  المرورية  التوعية  ن�سر  مهمة  كذلك  تتولى  الفرق  هذه  ان  واو�سحت 
المدر�سة، وبذلك ل تعود المعلومة التي يقدمها مكتب العالقات العامة مح�سورة 

بمن �سارك في محا�سرة التوعية، بل تمتد الى بقية الطلبة.
وا�سارت الى ان عددد الن�ساطات المتعلقة بالمرور والتي تم انجازها في العام 
والدوائر  والجمعيات  المدار�س  في مختلف  ن�ساطا   95 على  زادت   2014 ال�سابق 
الحكومية، وا�ستملت على محا�سرات وعر�س لالفالم المتعلقة بحوادث المركبات.

ولفتت الع�سوفي كذلك الى تجربة اعوان ال�سالمة المرورية، وهم متطوعون 
مخالفات  و�سبط  المرورية  العملية  على  الرقابة  تعزيز  في  ي�سهمون  مدنيون 

ال�سائقين �سعيا لتح�سين وتطوير الداء على الطرق والحد من حوادث ال�سير.
وقالت ان اعوان المرور دائمو التوا�سل مع ق�سم ال�سير وهم على درجة عالية 
ور�سدها  المخالفات  مالحظة  من  تمكنهم  والتي  المرورية  والثقافة  التاهيل  من 

وت�سجيلها من خالل دفاتر مخالفات يجري تزويدهم بها.
من جانب اخر، بينت الع�سوفي ان هناك توا�سال مع دائرة المرور في البلدية، 
المرورية  ال�ساخ�سات  و�سع  ب�ساأن  اليها  تو�سياته  بتقديم  الق�سم  يقوم  والتي 

وتحديد مواقع العبور المنة للم�ساة على الطرق.
وا�سافت ان هناك تن�سيقا اي�سا في ما يتعلق ترتيب او�ساع ج�سور الم�ساة، 
كما هي الحال مع الج�سر المقام امام مدر�سة �سكينة في الزرقاء الجديدة، والذي 
يجري العمل على اعادة تاهيله من اجل ان يعود الطلبة ل�ستخدامه تجنبا لمخاطر 

عبور ال�سارع.

�أزمـة �ل�سيـر.. كابـو�س �لزرقـاء �لمزمـن

ــة و�سكانية و�سلوكية  ــة: عو�مل تنظيمي �لبلدي
ــات ــن �المكــانـ ــا �سم ــة ودورنــ ور�ء �لم�سكلــ

ــار وعدم �اللتز�م بالقانون  �ل�سير: �ال�ستهت
ــد �لعقوبات ــب و�لحل في ت�سدي هو �ل�سب

ــات  �لمخالف ــد  تز�ي ــون  ي�سك ــون  مو�طن
ــا بـ»�لظــالمـــة« ــون بع�سهــــ وي�سفــــ

»غمو�ص وتناق�ضات«
من  للم�سروع  معار�سته  المناظرة  خ��الل  مداخلته  في  اك��د  التل،  �سفيان  الدكتور 
100 بالمئة،  ال�سيا�سية والقت�سادية، معتبرا انه »ي�سب في م�سلحة ا�سرائيل  الناحيتين 
ان�ساء  على  الن  »تعمل  ا�سرائيل  ان  م�سيفا  الردنية«،  الحكومة  باأيدي  تنفيذه  يتم  ولكن 
والم�سروع  هناك،  ع�سكرية  قاعدة  نقل  الى  بال�سافة  النقب  في  جديدة  م�ستوطنات  خم�س 
فقط لتزويدها بالمياه«. ولفت التل الى ان »م�سدر المعلومات )حول التفاق( هو فقط رئي�س 
الوزراء ووزير المياه وال�سحافة ال�سرائيلية، وما تبقى هو مخفي وتحت الطاولة، ولم يتم 
العالن ب�سكل وا�سح«، م�سيرا كذلك الى ان اتفاق الم�سروع ك�سف »تناق�سات كبيرة« في 

المواقف الر�سمية حيال العالقة مع ا�سرائيل في جانب التزود المائي.
 وقال ان ما اعلن عنه هو اقامة محطة في منطقة الري�سة لتحلية 100 مليون متر مكعب 
من المياه، بحيث يباع منها 50 مليونا الى ا�سرائيل، في حين ان رئي�س الوزراء �سرح عام 
2013 بانه �سيتم بيع ا�سرائيل هذه الكمية، في مقابل ان يتم تزويد محافظات ال�سمال بالمياه 

من بحيرة طبريا، ولكن عند توقيع التفاقية لم يذكر احد مبادلة المياه مع ا�سرائيل.
وا�ساف ان ا�سرائيل تعتبر الردن مدينا لها بالمياه لنه جرى التفاق عند توقيع وادي 
عربة عام 2004 على ان تح�سل على 25 مليون متر مكعب من مياه �سد الوحدة، وهي الكمية 

التي لم ت�سلها ب�سبب قلة المياه المخزنة في ال�سد الذي ان�سئ عام 2005.
بحيث  مبهمة وغير وا�سحة،  »كانت  الخيرة  المياه  ت�سريحات وزير  ان  التل  وراأى 
ام  العقبة  الجنوب  يق�سد  ولم يو�سح هل  الجنوب  الى  المياه  اعاده �سخ  �سيتم  انه  �سرح 
ايالت؟، وانه �سيتم تحلية 65 الى 85 مليون متر مكعب من المياه في البداية، وان الكمية 

قابلة للزيادة في الم�ستقبل، ولم يذكر كم �ستكون هذه الزيادة ول�سالح من؟«.
وتابع ان »الجانب ال�سرائيلي تحدث عن ح�سول الردن على خم�سة مليارات دولر 
المملكة  ان  وقال  ابدا«،  عنها  يتحدث  لم  الردني  الجانب  ولكن  الم�سروع  اجل  من  كمنحة 
يترتب عليها توفير ملياري دولر لغاية انجاز الم�سروع، مت�سائال » من اين �سيوفر الردن 

ذلك المبلغ )هل( من جيوب المواطنين؟« 
وبين التل اي�سا ان »ال�سحف ال�سرائيلية تحدثت عن ان هذا الم�سروع �سيوفر على 
ا�سرائيل الكثير وخا�سة لجهة عدم ان�ساء محطة تحلية في ايالت، بل في العقبة، ما �سيجعل 
)كانت  ا�سرائيل  على  طائلة  مبالغ  �سيوفر  انه  كما  الردن��ي،  الجانب  في  والخراب  التلوث 

�ستتكبدها( في حال ربط النقب والجنوب بمحطات التحلية في �سمال ا�سرائيل«.

بعيدا عن العاطفة
بدوره، دافع النائب رائد الخاليلة عن الم�سروع بو�سفه »مهما جدا لالردن«، ومعتبرا 

ان »من غير ال�سائب توجيه اللوم للحكومة التي تعمل جاهدة لتوفير المياه للمملكة وخا�سة 
انها بلد فقير مائيا«. وقال الخاليلة انه وعلى النقي�س كان »�سيوجه اللوم للحكومة لو لم تقم 

بتوقيع اتفاق هذا الم�سروع، لنه م�سروع ا�ستراتيجي لالردن«.
وراأى انه »كان على ال�سعب ان يعيب على الحكومة عدم توقيعها لالتفاق قبل ع�سر 
الى  ليال ونهارا من غير وجه حق ب�سبب توقيعه«، وداعيا  �سنوات«، منتقدا »جلد الردن 

»البتعاد عن العاطفة لم�سلحة الردن«.
جعل  بالمئة   85 بن�سبة  الجوفية  المياه  على  المملكة  »اعتماد  ان  الخاليلة  واو�سح 
عدد  زياده  ظل  في  وخا�سة  الملوحة..  درجة  و�سل  منها  والكثير  تن�سب،  الجوفية  البار 
ال�سكان ب�سكل م�سطرد«، م�سددا على ان الردن »ل يمكن ان يدفن را�سه في الرمال ويرف�س 

توقيع التفاقية فقط لأن ا�سرائيل طرف فيها«.
وحده  ينفذه  ان  يمكن  لالردن  ول  جدا  مرتفعه  تكلفته  الم�سروع  »هذا  ان  الى  ولفت 
المياه  ب�سراء  �ستقوم  لنها  الم�ستفيدة..  هي  تكون  لن  التي  ا�سرائيل..  مع  التفاق  وبدون 
بقيمه دينار وع�سرين قر�سا )للمتر المكعب( بينما الردن �سي�ستري المياه من بحيرة طبريا 

ب28 قر�سا«. 

بدائل وطنية
ان  معتبرا  للم�سروع،  القاطع  رف�سه  الحجوج  محمد  النائب  ابدى  النقي�س،  وعلى 
بدل من ربط حل  المياه  لتوفير  الحكومة  اليها  تلجاأ  ان  يمكن  اخرى »وطنية«  بدائل  هناك 

هذه الم�سكلة با�سرائيل.
باولد  مربوطة  الم�سيرية  وقراراتنا  م�ساريعنا  جميع  ان  »الم�سيبة  الحجوج  وقال 
تكون  ان  لال�سف  ولكن  �سالم،  اتفاقية  هناك  نعم  نعرف.  ل  ولماذا؟  كيف  )ا�سرائيل(،  عمنا 

ا�ستراتيجيات الردن من الغاز والمياه بيد ا�سرائيل، فهذه هي ماأ�ساتنا«.
و�سدد على ان الحلول »يجب ان تكون ا�ستراتيجية وطنية لهذه الم�ساألة«، كما راأى 
الم�سوؤول عن ذلك هو  الميت لن  البحر  انه »ل يجب تحميل الردن م�سوؤولية تقل�س مياه 
ا�سرائيل ب�سبب �سحبها المياه ب�سكل مفرط من نهر الردن لتغذية الجنوب، مما ادى لتقل�سه 

وموته التدريجي«.
م�سكلة ولكن هل  ان هناك  الجميع يعرف  والمعطيات  الظروف  انه »في ظل  وا�ساف 
والتي  طبريا،  بحيرة  من  المياه  ناأخذ  وان  ا�سرائيل  طريق  عن  ال  تكون  لن  الحلول  جميع 
�سمن اتفاقية وادي عربة كان يجب على ا�سرائيل تزويد الردن بالمياه منها ولكنها قامت 

بتزويدنا بمياه ملوثة ومياه مجاري«.
واعتبر الحجوج انه »يمكن ان تكون هناك حلول اخرى كاأن يحذو الردن حذو �سوريا 

التي ت�سمح للمواطنين بحفر البار« وان يزيد ا�ستغالل مياه الدي�سي التي ت�ستفيد ال�سعودية 
من 80 منها منها فيما ل ت�ستغل المملكة �سوى 20 بالمئة.

وقال ان »جميع الخطط ال�ستراتيجية لالردن �سواء للطاقة او المياه يجب ان تكون 
نتنياهو«،  بنيامين(  ا�سرائيل  وزراء  )رئي�س  بيد  تكون  ل  وان  بحتة  وطنية  ا�ستراتيجيات 

موؤكدا ان دولة الحتالل لها تاريخ في عدم اللتزام بالتفاقات واحترامها.
وت�ساءل في هذا ال�سدد »في حال توقفت ا�سرائيل عن �سراء ال50 مليون متر مكعب 
ماذا  بالمياه من طبريا،  الردن  تزويد  قر�سا، وتوقفت عن  دينار وع�سرين  ب�سعر  الماء  من 

�سيفعل الردن؟«.

»نحن مجبرون«
ا�سرائيل،  مع  توقيعها  لجهة  التفاقية  على  العرابي  �سمير  النائب  تحفظ  جانبه،  من 
ظل  في  المواطن  عن  وللتخفيف  اقت�سادية  ل�سباب  عليها«  »مجبر  الردن  ان  اعتبر  ولكنه 

عدم وجود بدائل. 
وقال العرابي »اذا راأينا للم�سروع من ناحية �سيا�سية فالجميع �سيرى ان هذا التفاق 
الجميع،  بنظر  عدو  دولة  ا�سرائيل  ان  ظل  في  عربية  دولة  اي  ترتكبها  التي  المحرمات  من 
ولكن يجب ان ننظر لالتفاقية من محور اخر بحيث انه ربما بعد ع�سر �سنوات لن نجد مياها 
يتم  ان  يجوز  فال  نعم،  نقول  ان  مجبرون  نحن  اقت�سادية  ناحية  »من  وا�ساف  لن�سربها«. 
الردن  ان  الى  منها«، لفتا  القتراب  موارد يحرم  من  ال�سعب وبجانبه  تجويع وتعطي�س 
وبعد  الت�سدير  كلفة  من  عقبات  دوما  هناك  كانت  ولكن  بديل،  عن  الجوار  دول  في  »بحث 

الم�سافة وغيرها، لذلك كان يجب الموافقة على هذه التفاقية للتخفيف عن المواطن«.
م�سر  �سبقته  بل  ا�سرائيل،  مع  اتفاقيات  وقع  من  وحده  لي�س  »الردن  ان  الى  وا�سار 
في �سفقة اكبر ل�سراء الغاز ودول الخليج اي�سا«، معتبرا ان »جميع المعطيات تغيرت عند 

الدول العربية التي ا�سبح عدوها الول داع�س ولي�س ا�سرائيل«.
واخذ العرابي على الحكومة عدم اطالعها المواطنين على تفا�سيل التفاق موؤكدا انه 
النواب على »اي معلومة عن  لم تطلع مجل�س  انها  »ل توجد اي �سفافية« من قبلها، حتى 

الم�سروع«.
الى ذلك، فقد ابدى الح�سور في المناظرة مواقف عبرت في المجمل عن رف�س التفاقية 
فل�سطين، م�سددين على  اللذين �سقطوا على تراب  ال�سهداء الردنين  لدماء  بو�سفها خيانة 

�سرورة ان ل ي�سع الردن م�سيره المائي في يد دولة محتلة.
وطالب الح�سور النواب بان يكونوا على قدر ثقة ال�سعب الذي او�سلهم الى المجل�س 

وان يكونوا �سوته ومعه ولي�س عليه عبر رف�س تلك التفاقية.

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

يبدو ان م�سروع »ناقل البحرين« الذي �سي�سق طريقه قريبا بين البحر االحمر والبحر الميت، 

قد �سق منذ االن مواقف عدد من نواب الزرقاء، والتي تباينت بين موؤيد ومتحفظ وراف�ض للم�سروع 

الذي يلقى معار�سة �سعبية وا�سعة في المحافظة. وبرز هذا التباين خالل مناظرة نظمها »راديو 

البلد« في غرفة التجارة يوم الخمي�ض 19 اذار، بم�ساركة النواب رائد الخاليلة ومحمد الحجوج 

و�سمير العرابي، الى جانب الخبير البيئي الدكتور �سفيان التل، وبح�سور جمع من اهالي الزرقاء.

وتناولت المناظرة اتفاق تنفيذ المرحلة االولى من الم�سروع الذي وقعه الجانبان االردني 

واال�سرائيلي في 26 �سباط، وذلك من زاوية جدلية لخ�سها عنوانها وهو: “م�سروع ناقل البحرين: 

م�سلحة اأردنية اأم ا�سرائيلية؟” وكان رئي�ض الوزراء عبداهلل الن�سور و�سف الم�سروع بانه 

ا�ستراتيجي لالردن من حيث انه »�سي�سهم في توفير مياه لل�سرب ونقل المياه المالحة الناجمة عن 

عملية التحلية الى البحر الميت« الذي يتوقع الخبراء ان تجف مياهه بحلول عام 2050.

كما راأى وزير المياه والري حازم النا�سر ان االتفاق »ربط ا�سرائيل بنا ولي�ض العك�ض« 

م�سيفا انه »�سيجلب لنا المياه ويعمل على توليد الطاقة وعلى احياء البحر الميت«، وفق ما نقلته 

عنهما وكالة االنباء الر�سمية )بترا(.

تاأييد و��سع بالزرقاء لمبد�أ رفع ح�سانة �لنائب حتى يو�جه �لق�ساء
هنا الزرقاء- بتول ترعاني 

عبر مواطنون في الزرقاء عن تاييدهم رفع الح�سانة عن النائب حتى يحاكم كاأي 
مواطن اخر في حال كان يواجه تهما في ق�سايا جنائية او جزائية او حقوقية، ولي�س في 
اثاره  الذي  الجدل  على خلفية  المواطنين  هوؤلء  مواقف  بالراي. وجاءت  متعلقة  ق�سايا 
طلب الحكومة من مجل�س النواب رفع الح�سانة عن �ستة نواب دفعة واحدة تمهيدا لل�سير 

في الجراءات القانونية بحقهم في �سكاوى وق�سايا مختلفة.
وكانت اللجنة القانونية في المجل�س او�ست عقب احالة الطلب اليها برفع الح�سانة 
الدوايمة وق�سي  ال�سفدي وميرزا بولد ومحمد ع�سا  اأحمد  المعنيين، وهم:  النواب  عن 

الدمي�سي وطارق خوري  ومعتز ابو رمان.
وين�س الد�ستور على انه »ل يوقف احد اأع�ساء مجل�سي العيان والنواب ول يحاكم 

خالل مدة اجتماع المجل�س ما لم ي�سدر من المجل�س الذي هو منت�سب اليه قرار بالكثرية 
الد�ستور »لكل ع�سو من اع�ساء مجل�سي العيان والنواب  يتيح   المطلقة«. وبالتوازي، 
ملء الحرية في التكلم واإبداء الراأي في حدود النظام الداخلي للمجل�س الذي هو منت�سب 
في  يلقيه  خطاب  او  يبديه  راأى  او  ت�سويت  اأي  ب�سبب  الع�سو  موؤاخذة  يجوز  ول  اليه 
اثناء جل�سات المجل�س«. وبموجب النظام الداخلي لمجل�س النواب فانه »لي�س للمجل�س 
اأن يف�سل في مو�سوع التهمة واإنما يقت�سر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية 
عمله  لتعطيل  النائب  على  التاأثير  لي�س  منها  الغر�س  اأن  له  تبين  متى  فيها  ال�ستمرار  اأو 
النيابي«. وفيما ل يزال الطلب قيد التداول في مجل�س النواب، وهو �ساحب الولية في رفع 
الح�سانة، فقد عبر مواطنون عن اراء تكاد ت�سب في اتجاه واحد هو دعم ا�سقاط ح�سانة 
رنا  تمييز.  دون  يطبق  ان  ينبغي  القانون  ان  باعتبار  مخطئا  كان  ان  ومحا�سبته  النائب 
القوا�سمة، راأت انه »ل يجب ان تكون هناك ح�سانة للنواب من الأ�سا�س، لأنهم في النهاية 

افراد من ال�سعب ويجب ان يحا�سبوا ان اخطاأوا«. وايدها في ذلك عدنان �سليم الذي قال 
ان »ال�سل هو رفع الح�سانة عن كافة النواب«، م�سيفا انه يامل في ان ت�سكل واقعة طلب 
ا�سقاط ح�سانة النواب ال�ستة »خطوة اولى« تف�سي الى الغائها عن كافة اع�ساء البرلمان. 
واعتبرت الء العمري ان »النواب اقترفوا الكثير من الخطاء والتجاوزات ولم يحا�سبوا 

على ذلك« ب�سبب الح�سانة، معتبرة هي الخرى انه يجب الغاوؤها.
واي�سا اعتبر اديب �سالمة ان »بع�س النواب ي�ستحقون رفع الح�سانة عنهم ب�سبب 
تجاوزاتهم الكثيرة وا�ساءاتهم الكبيرة داخل المجل�س الذي يجب ان يكون مثال للحوار 

ولي�س الفو�سى«.
وقال النا�سط محمد ابو الرو�س ان الد�ستور كفل للنائب حرية التعبير بو�سفه »مكلفا 
ومنتخبا من قبل ال�سعب«، م�ستدركا انه »في حال كانت هناك حقوق مالية لمواطنين او 

�سركات او كان يواجه ق�سية فيها حق �سخ�سي فيجب رفع الح�سانة عنه«.

�نق�سام نيابي و�سط رف�س �سعبي لـ»ناقل �لبحرين« في �لزرقاء

جانب من المناظرة
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“بناء على  ولفت كذلك الى حالت تتبين ا�سابتها بعد خ�سوعها لفح�س دم 
طلب احدى ال�سفارات من اجل ال�ستقدام للعمل”.

وا�ساف البحتي ان الجراء المتبع عند اكت�ساف ال�سابة يت�سمن احالتها الى 
طبيب الجهاز اله�سمي للح�سول على العالج الذي يتوفر مجانا عن طريق وزارة 
ال�سحة، الى جانب اجراء م�سح لعينة ل يزيد عددها عن خم�سة ا�سخا�س ول تقل 

عن �سخ�سين من المخالطين للمري�س.
“طبيعة  واو�سح انه ي�سار كذلك الى تثقيف المري�س ومن يخالطونه حول 
في  منوها  به”،  ال�سابة  من  اأنف�سهم  حماية  واي�سا  منه  الحد  وكيفية  المر�س 

ال�سياق بما قال انه “تجاوب كبير من قبل المواطنين حول هذا المو�سوع”.
بح�سب  بالمئة،  و70   60 بين  بين  ما  الى  المر�س  من  ال�سفاء  ن�سبة  وت�سل   
البحتي، علما ان منظمة ال�سحة العالمية تعتبر ان كل دولة يتعدى معدل ال�سابة 
ووقف  المر�س  لمواجهة  الالزمة  الج��راءات  كافة  اتخاذ  عليها  بالمئة   8 لديها 

انت�ساره.
وفقدان  البطن،  من  اليمن  الجزء  في  “باألم  تبداأ  المر�س  اأعرا�س  ان  وقال 
لل�سهية والغثيان والتقيوؤ، و�سعف عام ويرقان وا�سفرار للجلد وملتحمة العين، 
وتحول البول الى اللون الداكن”، م�سيرا الى ان فترة ح�سانة المر�س تتراوح بين 

�سهر الى ثالثة ا�سهر، فيما ت�ستمل م�ساعفاته على “ت�سمع و�سرطان الكبد”.
وبين ان طرق انتقال العدوى ت�سمل عمليات نقل الدم من الم�سابين ومالم�سة 
العيادات  ال�سنان وفي  الم�ستخدمة عند طبيب  المعقمة  الجروح، والدوات غير 

الحالقة  وعدة  ال�سنان  كفر�ساة  المري�س  وادوات  �سغرى،  عمليات  تجري  التي 
وعن طريق الو�سم وتعاطي المخدرات با�ستخدام ابر ومحاقن ملوثة.

وا�ساف البحتي ان العدوى يمكن ان تح�سل اي�سا عن طريق ثقب الجلد باداة 
ملوثة لغاية ارتداء القراط، والت�سال الجن�سي مع �سخ�س م�ساب دون ا�ستخدام 

و�سائل الوقاية.
ال��ولدة،  لحظة  الوليد  الى  الم�سابة  الم  من  كذلك  تنتقل  انها  الى  وا�سار 
مبا�سرة  المولود  اعطاء  ليتم  الولدة  لحظة  “ننتظر  الحالة  هذه  في  انه  مو�سحا 
الطفل  اخذ  من  ذلك  يمنع  ول  الولى،  الجرعة  ومطعوم  )ب(  الكبد  التهاب  م�سل 

للمطعوم ح�سب برنامج التطعيم الوطني فيما بعد”.
المالم�سة  طريق  عن  تح�سل  “ل  العدوى  ان  البحتي  بين  المقابل،  وف��ي 
الخارجية او ال�سعال او العط�س او القبلة او م�ساركة الطعام وال�سراب، والمري�س 

بالتالي لي�س بحاجة الى عزل”.
ونوه الى ان “وزارة ال�سحة كانت او�ست منذ العام 1995 باإدخال مطعوم 
ما   95 �سنة  قبل  ما  مواليد  ان  غير  الوطني..  التطعيم  برنامج  على  الكبد  التهاب 
اكثر حاجة لخذ  التي تعتبر  الفئات  ان  التطعيم”. و�سدد على  الى  زالوا بحاجة 
او طلبة  الطباء  او  الممر�سين  �سواء  الطبي  الحقل  في  “العاملون  المطعوم هي 
مع  يتعاملون  انهم  حيث  وظيفتهم  بحكم  المدني  الدفاع  واأف��راد  والقابالت  الطب 
التي يكون  العائلة  ال�سيارات، واأي�سا  المك�سوفة والدماء ب�سبب حوادث  الجروح 

لديها م�ساب بالمر�س حيث انها اكثر عر�سة للعدوى”.

وقال البحتي ان ن�سب ال�سابة بهذا المر�س تقدر بنحو 5 بالمئة عالميا، وهو 
ي�سمى “المر�س ال�سامت” لن اعرا�سه تظهر عند هذه الن�سبة فقط، لفتا الى ان 
ال�سخا�س الذين قد يكونون حاملين وناقلين للفيرو�س دون اأن يعرفوا بذلك “يمكن 

اأن يعي�سوا فترة طويلة من العمر دون ال�سكوى من المر�س”.
وفي ما يتعلق بالتهاب الكبد الفيرو�سي من نوع “ج”، فقد بين البحتي ان عدد 
حالت ال�سابة به في الردن “قليل جدا”، وهو م�سابه في اعرا�سه للنوع “ب”، 
“ج” لي�س  ويتم التفريق بينها عن طريق الفحو�س المخبرية، مو�سحا ان النوع 
له مطعوم وقائي، ولكن له عالج، ون�سبة ال�سفاء منه تتراوح بين 70 و80 بالمئة.

المرا�س  من  الردن  في  “يعتبر  انه  فقال  “اأ”،  النوع  من  الكبد  التهاب  اما 
من  ويعتبر  الأغ��ل��ب،  على  المدار�س..  �سن  في  الطفال  وي�سيب  الم�ستوطنة 
الأمرا�س التي ُت�سفى وحدها، ويلزم المري�س الراحة التامة عند ا�سابته”، م�سيرا 

الى ان المر�س ل يعاود ال�سخ�س الذي ا�سيب �سابقا بالفيرو�س.
وا�ساف اأن اأعرا�س هذا المر�س “تتراوح وقد تالحظ الأم على طفلها حرارة 
ب�سيطة ويختلط عليها المر وتعتقد ان ال�سبب هو الت�سنين، وقد تظهر على الطفل 
م�ساعفات �سحية ت�ستوجب ادخاله الم�ست�سفى وهناك يتبين انه م�ساب” مو�سحا 
ان اعرا�س المر�س ت�سمل “الحمى ال�سديدة والقئ وال�سهال وا�سفرار لون الجلد 

وملتحمة العين”.
وعن النواع الخرى من التهاب الكبد الفيرو�سي فقد اكد البحتي انها “نادرة 

الحدوث جدا في الردن”.

هنا الزرقاء بتول ترعاني 

او�ست ندوة نظمها »معهد الرياديين والمبدعين العرب« في الزرقاء بالتزامن 
اذار،   14 ال�سبت  يوم  ال�سرطان«  مر�س  مكافحة  اجل  من  »معاً  حملة  اطالقه  مع 
بتكثيف التوعية في او�ساط المواطنين حول المر�س وتفعيل دور العالم في هذا 

الجانب.
و�سددت الندوة التي عقدت في قاعة ال�سريف الح�سين بن علي بح�سور نائب 
رئي�س البلدية فتحي الخاليلة وجمع من الأطباء والمهتمين، على �سرورة مكا�سفة 
المواطنين واطالعهم على اخر الم�ستجدات والح�سائيات الر�سمية حول انت�سار 

المر�س.
الطبية حول مر�س  التطورات  في �سورة  المجتمع  افراد  بابقاء  او�ست  كما 
ال�سرطان، كما دعت القطاع ال�سناعي الى الحد من التلوث الناجم عن من�ساآته التي 

تحت�سن الزرقاء 52 بالمئة من ن�سبتها على م�ستوى المملكة.

ال�سحية،  للق�سايا  خدمة  دوره��ا  تفعيل  على  الع��الم  و�سائل  كذلك  وحثت 
مقترحة اطالق جائزة وطنية لتكريم المتميز منها في هذا الم�سمار.

ان  ال��ن��دوة  خ��الل  ال�سحة  وزارة  من  عبدالرحمن  محمود  الدكتور  وق��ال 
معدلت  في  واربد  عمان  بعد  الثالثة  للمرتبة  الزرقاء  احتالل  تظهر  الح�سائيات 

انت�سار المر�س، حيث �سجلت فيها 5797 حالة، وبما ن�سبته 10،2 بالمئة.
وا�ساف ان اكثر الحالت هي ل�سرطان الثدي وبلغت 36.2 بالمئة من اجمالي 
احتل  فيما  ال�سرطان،  حالت  جميع  من  بالمئة   18.6 نحو  اي  الناث،  �سرطانات 
�سرطان الم�ستقيم والقولون لديهن المرتبة الثانية وبن�سبة 9 بالمئة، والدم المرتبة 

الثالثة ب� 7.8 بالمئة.
في  جاء  الدم  �سرطان  ان  الرحمن  عبد  او�سح  فقد  الذكور،  �سرطانات  واأما 
المرتبة الولى بينها وبن�سبة 11.4 بالمئة، و�سرطان الم�ستقيم والقولون المرتبة 
الثانية بن�سبة 11.2 بالمئة، بينما حل �سرطان الرئة ثالثا حيث �سجل 6.5 بالمئة 

للجن�سين. 
وبدوره اكد الدكتور كريم م�سلم اهمية عقد مثل هذه الندوات والور�س للتوعية 

وخ�سو�سا  الن�ساء،  او�ساط  في  لال�سابات  جدا«  »الكبير  العدد  ظل  في  بالمر�س 
�سرطان الثدي، م�سيرا الى الخوف ال�سائد من الفح�س ونق�س المعرفة بالعرا�س.

رئي�سيا  م�سببا  يعد  ال��ذي  للتلوث  حا�سنة  بانها  ال��زرق��اء  م�سلم  وو�سف 
من  وغيرها  الزرقاء  و�سيل  الحرارية  والمحطة  البترول  م�سفاة  ذاكرا  لل�سرطان، 

م�سادر التلوث.
واعتبر ان هناك حاجة الى »قرار �سيا�سي قوي و�سريع لإنقاذ الو�سع« البيئي 

المتردي، وتحديدا في الها�سمية المجاورة للم�سفاة.
العالم  و�سائل  بع�س  اداء  عن  با�ستياء  خري�سا  خالد  ال�سحفي  وتحدث 
اللكترونية التي ت�سلط ال�سوء على الحالت »الماأ�ساوية« لمر�سى ال�سرطان، بدل 
من ق�س�س النجاح في التغلب على المر�س، م�سهمة في بث »روح الخوف والياأ�س 

من العالج لدى المواطنين«.
ل  انها  قال  التي  ال�سحفيين  نقابة  على  ذلك  في  بالالئمة  الخري�سة  وانحى 
تراقب عمل المواقع اللكترونية، متهما وزارة ال�سحة اي�سا باأنها »غائبة تماما عن 

ال�ساحة« ول توؤدي دورها في ن�سر الوعي حول هذا المر�س.

180 ��سابة بمر�س �لكبد �لوبائي» ب«�سنويا في �لزرقاء
هنا الزرقاء - منيرة �ضالح    

ك�سف رئي�ض ق�سم رقابة االأمرا�ض  في مديرية �سحة الزرقاء الدكتور خالد البحتي عن ان ما ي�سل الى 180 حالة 

ا�سابة بمر�ض التهاب الكبد الوبائي “ب” يجري ر�سدها �سنويا في المحافظة، م�سيرا الى ان العالج متوفر للم�سابين 

ويقدم مجانا عن طريق الوزارة.

ويت�سبب بمر�ض التهاب الكبد الوبائي فيرو�ض ياتي على عدة انواع هي “اأ” و”ب” و”ج” و”د” و”هـ”، فيما 

يعتبر النوعان “ب” و”ج” االكثر انت�سارا حيث يعاني منهما مئات ماليين اال�سخا�ض حول العالم، كما انهما يمكن ان 

يتحّوال الى التهاب كبد مزمن. وقال البحتي ان “هناك لب�سا يقع بين المواطنين في التفريق بين مر�ض الكبد الفيرو�سي 

الوبائي، وبين اأن يح�سل المر�ض على �سكل وباء”، مو�سحا ان “التهاب الكبد الفيرو�سي بانواعه )اأ، ب، ج( هي 

امرا�ض وبائية بالتاكيد، ولكن اذا زادت عن حدها في االنت�سار بين النا�ض ت�سبح وباء”. وا�سار الى ان التهاب الكبد 

الفيرو�سي نوع “ب” تجري متابعته في االردن عن طريق “م�سح عينات الدم التي ترد الى بنوك الدم بهدف التبرع، 

حيث يتم فح�سها والتاكد من خلوها اأو ا�سابتها بالمر�ض”.

وا�ساف انه “في حال ورود مالحظة على وحدة الدم التي تم التبرع بها فاإننا في مديرية �سحة الزرقاء 

نقوم باالت�سال مع �ساحب الوحدة ونتابعه من حيث اجراء مزيد من الفحو�ض ومتابعة عالجه ووقاية المخالطين 

الرئي�سيين له”. وقال البحتي ان مديرية �سحة الزرقاء يردها “ما بين 10-15 ا�سابة �سهريا”، م�ستدركا ان “هذا 

الرقم ال يعني ان هذه هي جميع الحاالت )الم�سابة( بل فقط التي تاأتي طوعا الينا للبحث عن عالج او المحولة عن 

طريق بنك الدم اثر عملية تبرع”.

منتدون في �لزرقاء 
يو�سون بتكثيف �لتوعية 

بمر�س �ل�سرطان
مت�سرف �لر�سيفة يحذر مطلقي �اللعاب �لنارية خالفا للتعليمات

هنا الزرقاء- اروى �ضحادة

انه  الر�سيفة �سامي الخاليلة، من  لواء  حذر مت�سرف 
لن يكون هناك اي تهاون ازاء حالت اطالق اللعاب النارية 
في المنا�سبات، والتي تتم خالفا لل�سروط والتعليمات التي 

تحدد اطر ا�ستعمالتها.
التقيد  دون  النارية  اللعاب  اطالق  ان  الخاليلة  وقال 
بال�سوابط القانونية الخا�سة بها »ي�سكل خطرا كبيرا على 
ولويات  �سالمة المواطنين واطفالهم« والتي هي »من اأهم الأ

لدى كافة الجهات المعنية والم�سوؤولة في الدولة«.
قد  التي  للعقوبة  نف�سه  يعر�س  مخالف  اي  ان  واك��د 
هو  �سا����س  الأ »الهدف  ان  مو�سحا  »الحب�س«  ال��ى  ت�سل 
المتواجدين  المواطنين  من  البريئة  رواح  الأ على  الحفاظ 

في هذه المنا�سابات«.
وح�سب تعليمات وزارة الداخلية فاإن »�سراء الألعاب 
ل�سمان  مرخ�سة  محال  خ��الل  من  يتم  اأن  يجب  النارية 
والدفاع  العام  الأمن  قبل  من  الك�سف  يتم  واأن  �سالحيتها 
مكانا  يكون  اأن  ي�سترط  الذي  الإط��الق  موقع  على  المدني 
مع  مخت�س،  خبير  قبل  من  الإط���الق  يتم  واأن  مفتوحا، 
)بعد  الليل  من  متاأخرة  �ساعات  في  اإطالقها  اأن  اإغفال  عدم 

العا�سرة( يعد اإقالقا للراحة وتجاوزا لحقوق الآخرين«.
»ال���س��رة  الخاليلة  طالب  فقد  ق��ري��ب،  �سياق  وف��ي 
ب�سروره توعية الطفال من خالل تو�سيح م�سار ومخاطر 
هذه اللعاب«، وخ�سو�سا ال�سغيرة منها )الفتي�س( والتي 
تباع في بع�س المحالت ويكثر ا�ستخدامها في فترة ال�سيف 
والعياد. وكان عدد من اهالي الر�سيفة قد �سكوا من انت�سار 
والتي  المنا�سبات،  في  النارية  الل��ع��اب  اط��الق  ظاهرة 
الخرين،  وراحة  ب�سالمة  اكتراث  دون  البع�س  يمار�سها 
ف�سال عن »الفتي�س« الذي تبيعه العديد من البقالت ومحال 

التجزئة لالطفال.
وقالت �سيدة ف�سلت عدم ذكر ا�سمها ان اطفالها كثيرا 
النارية والفتي�س  ما يفزعون من نومهم على دوي اللعاب 
المنت�سرة في منطقتها، والتي تثير الهلع في النفو�س وتترك 

اثارا نف�سية على ال�سغار.
لمخاطر  ادراكه  برغم  انه  �سحادة  فتحي  قال  وبدوره 
اللعاب النارية وما ت�سببه من ازعاج لالخرين اإل انه يرى 
العياد  والبهجة على  الفرح  من  اخر  ما »ي�سفي جوا  فيها 
اللعاب  الى  المواطنين  من  كثير  ويلجاأ  والمنا�سبات«. 
والذي  المنا�سبات  في  الر�سا�س  لط��الق  كبديل  النارية 

لطالما اودى بحياة العديدين.

�عت�سام ل�سائقي �لـ»كيا« بالزرقاء �حتجاجا على �لمخالفات

هنا الزرقاء- عبير عازم

طلبة  تنقل  التي  الخ�سو�سية  »كيا«  با�سات  �سائقي  من  عدد  اعت�سم 
المدار�س بالجرة، امام مدر�سة موؤتة في منطقة الزرقاء الجديدة يوم الخمي�س 
19 اذار، وذلك احتجاجا على »حملة« المخالفات التي ت�ستهدفهم من قبل رجال 

ال�سير.
ويعتمد كثير من الهالي على هذه البا�سات في اي�سال ابنائهم من والى 
التي تقع في اماكن بعيدة وغير مخدومة بخطوط  المدار�س، وخ�سو�سا تلك 

للنقل العام، او تعاني نق�سا في عدد و�سائط النقل العمومية.
وبرغم ان با�سات الكيا غير مرخ�سة لغايات نقل الركاب بالجرة، ال ان 
وجود  عدم  ظل  في  عنها  الطرف  تغ�س  ظلت  المعنية  والجهات  ال�سير  �سرطة 

بدائل امام الهالي لتاأمين تنقالت ابنائهم الى المدار�س.
بتكثيف  ال�سير  �سرطة  بداأت  حيث  النهج،  هذا  تغير  فقد  يبدو،  ما  وعلى 
في  �ساركوا  الذين  ال�سائقون  يوؤكد  كما  البا�سات  لهذه  ومالحقتها  رقابتها 

العت�سام.
وقال ال�سائق وليد �سلمان ان المخالفات �ستوؤدي في حال ا�ستمرارها الى 
قطع م�سدر رزقه الوحيد، م�سيرا الى انه م�ساب بعجز ن�سبته 75 بالمئة، ول 
يمكنه ممار�سة اي عمل اخر، كما انه ل يتقا�سى اي راتب من ال�سمان ولي�س 

لديه تقاعد.

وا�ساف انه عر�س الوراق التي تثبت عجزه على الم�سوؤولين ليوؤكد لهم 
انه ل ي�ستطيع ايجاد عمل اخر يعتا�س منه هو وابناوؤه، ال ان ردهم كان بان 
قالوا له »دبر حالك« على حد ما نقله عنهم. وت�ساءل �سليمان »ماذا يريدوننى ان 
افعل، اأ�سرق مثال؟«. وعبر بع�س المعت�سمين عن ا�ستيائهم من طريقة التعامل 
انهم  عبدال�سالم  ال�سائق  قال  حيث  المدني،  بالزي  ال�سير  رقباء  قبل  من  معهم 

»يعاملوننا كاننا مجرمون«.
واعتبر ان ما يقدمه هو و�سائقو الكيا الخرون يعد خدمة لهالي الطفال 
يراعون  وانهم  المدار�س،  الى  تو�سلهم  عمومية  نقل  و�سيلة  يجدون  ل  الذي 

�سالمتهم حتى ان البع�س ينزل مع الطفل لي�ساعده في عبور ال�سارع بامان.
العمل  �سوى  اخر  رزق  م�سدر  له  لي�س  انه  عبدال�سالم  اكد  اي�سا  وبدوره 
على البا�س، مو�سحا ان اكثر ال�سائقين هم من كبار ال�سن ولي�س ال�سبان الذين 

يمكن ان يجدوا وظائف بديلة. 
و�سكا �سائق اخر هو نور الدين نادين من انه تعر�س للمخالفة مرتين في 
كل مرة 100 دينار، حتى دون ان يكون معه احد، قائال ان رجل ال�سير اعتبر 
ازالته للقاطع الموجود خلف حجرة ال�سائق في البا�س دليال على انه يعمل في 

نقل الركاب بالجرة.
المواطنين  �سالمة  على  تخ�سى  الحكومة  كانت  اذا  انه  الدين  نور  وقال 
بديال  عمال  لهم  تجد  ان  اي�سا  فالجدر  الخ�سو�سية،  الكيا  با�سات  ركوب  من 

يعتا�سون منه لنهم ل يجدون اي عمل اخر.
وا�سار ال�سائق يو�سف ابو مهند الى ان �سرطة ال�سير قامت ب�سحب رخ�س 

العديد من �سائقي با�سات الكيا وانهم الن يقودون با�سات بموجب ا�سعارات، 
على  يقودون  ا�سحابها  وبات  بع�سها،  �سحب  جرى  ال�سعارات  هذه  وحتى 

الهوية فقط، ما �سيعر�س با�ساتهم الى الحجز في حال �سبطها.
اما ال�سائق ب�سام الهزايمة فقال انه جرى تحرير مخالفة له اثناء كان يقوم 
باي�سال ابنائه وابناء اخوته الى المدر�سة في با�سه الكيا، وذلك باعتبار انه 

يقوم بنقل ركاب بالجرة.
وا�ساف انه حاول بال جدوى مناق�سة �سرطي ال�سير الذي طارده كما لو انه 
يطارد بائع مخدرات على حد تعبيره، وت�ساءل عمن �سيقوم باي�سال ابنائه الى 
المدر�سة من الن و�ساعدا، حيث بات يخ�سى نقلهم في با�سه حتى ل يتعر�س 

للمخالفة.
يوؤدي  ان  من  خ�سيتها  عن  عبرت  مدر�سة،  طالب  وال��دة  وهي  ع��دي،  ام 
الى  الطلبة  نقل  عن  الكيا  البا�سات  �سائقي  امتناع  الى  المخالفات  ا�ستمرار 
التاخر  الى  �ست�سطر  حيث  كبيرة،  م�سكلة  لها  �سي�سبب  الذي  المر  المدار�س، 

عن دوامها من اجل القيام باي�سال ابنها ثم اعادته من المدر�سة بنف�سها يوميا.
واكدت ام عدي ان هذه البا�سات تخدم الكثير من الهالي الذين ل توجد 

با�سات عمومية تنقلهم الى مدار�سهم.
في  هو  الحل  ان  ن�سير  ابو  محمد  القرطبي  مدر�سة  مدير  م�ساعد  وراأى 
ت�سوية و�سع با�سات الكيا قانونيا حتى تتمكن من ال�ستمرار في اي�سال الطلبة 
من والى المدار�س، معتبرا ان البديل في حال غياب هذه البا�سات هو �سيارات 

التاك�سي التي يعرف الجميع ان اجرتها باهظة جدا.

جانب من االعت�ضاماأحد ال�ضائقين يظهر مخالفة ال�ضير للكامير

جانب من الندوة
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تحقيق: حنان خندقجي وم�ضعب ال�ضوابكة 

“ابنك معه توحد” كلمات الطبيب نزلت كال�ساعقة على والد الطفل عز الدين البالغ من 
“م�س  والكتئاب:  ال�سدمة  وقع  تحت  الدين  عز  واأ�سرة  م�ست  اأ�سهر  �سبعة  �سنتين.  العمر 
عارفين �سو نعمل اأنا واأمه”. لكن الأمل عاد وت�سلل اإليهم، بعد اأن راجعوا عيادة )اأك�سي كير( 
الواقعة في تالع العلي/ عمان الغربية. “ما تخافوا عز الدين بتعالج ب�سهولة، في اإجراءات 

لزم نعملها، ب�س المو�سوع مكلف”، تلقفت العائلة هذه الطماأنة كغريق يتعلق بق�سة.
اأيمن المومني حول الكلفة المادية   ولم يكترث والد عز الدين لكلمات م�سوؤول العيادة 
للعالج، رغم �سيق ذات اليد: “الم�ساري بتتدبر المهم عز الدين يتعالج” وي�سبح مثل �سقيقيه.
اأك�سجين  40 جل�سة  ل�  الطفل  اأ�سهر، خ�سع خاللها  ثالثة  قرابة  ا�ستمرت  العالج   رحلة 
م�سغوط، اإ�سافة اإلى عمليات التخل�س من المعادن الثقيلة، ا�ستقالب الفيتامينات، الأحما�س 

الع�سوية، والحمية، وفق نظام ي�سمى “دان بروتوكول” .
 انتهت م�سيرة العالج بمراحلها المختلفة، لكن عز الدين لم ي�سف اأو يتح�سن، بعد اأن دفع 

والده ما يقارب 10 اآلف دينار اأردني/ 14 األف دولرعلى هذا العالج.
 عر�س والد عزالدين ما ح�سل معه على اأكثر من طبيب اأطفال، ليتفاجاأ باأن هذا العالج 

غير مثبت علمياً.

مرارة  ذاق  المجالي  فحازم  العيادات.  هذه  فخ  في  وقع  من  وحده  لي�س  عزالدين  والد 
خيبة اأمل �سفاء طفلته: “من لديه طفل توحد يكون متفائال باأي عالج، ب�س تحول التفاوؤل اإلى 

اإحباط، اأحبطتني النتائج ما كان في تغيير”.
لمعالجة  الم�سغوط  الأك�سجين  عيادات  اإلى  لجاأت  حالت،  ع�سر  التحقيق  معدا  وثق   

اأطفال م�سابين بالتوحد، لكن لم ي�سف اأو يتح�سن اأي منهم.
 ير�سد هذا التحقيق مخالفة اأربع عيادات طبية لتراخي�سها، عبر عالجها اأطفال م�سابين 
بالتوحد با�ستخدام الأك�سجين الم�سغوط، غير المعتمد من الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 

في الأردن لعالج مر�س التوحد.
بترخي�س  المعنية  الثالث  الجهات  بين  ال�سالحيات  ت�سارب  العيادات  تلك  ت�ستغل   
وزارة   – الجهات  هذه  تن�سل  اإلى  اأي�سا  التحقيق  معدا  وتو�سل  عليها.  والرقابة  العيادات 
والتوجيهية.   الرقابية  م�سوؤولياتها  – من  الأطباء  ونقابة  والدواء  الغذاء  موؤ�س�سة  ال�سحة، 
على  الأطباء؛  ونقابة  والدواء  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة  “ال�سحة”،  رقابة  �سعف  وثقا  كما 
العيادات التي تروج عالجا لأطفال التوحد بو�سائل غير معتمدة طبياً وعلمياً مقابل 4000 اإلى 
40 جل�سة  المحددة ب  الواحدة  العالجية  للجولة  14000 دولر(  دينار )5600-   10.000

اأوك�سجين م�سغوط.
 وزارة ال�سحة المعنية بترخي�س مراكز وعيادات الطب الب�سري وفق نظام رقم )74( 
ل�سنة 2014، لم ترخ�س اأي عيادة اأو مركز لعالج التوحد بالأك�سجين الم�سغوط، ح�سبما جاء 
في رد مكتوب للوزارة على معدي التحقيق.  غير اأن اأبواب تلك العيادات الم�سرعة تتناف�س 
اآلف طفل م�ساب بالتوحد في الأردن تقريباً، عالوة على غيرهم من  اأهالي ت�سعة  ل�سطياد 
اأطفال العرب، وذلك من خالل الدعاية الإعالنية عبر �سبكة النترنت، والعديد من المقابالت 

التلفزيونية الدعائية لأ�سحاب تلك العيادات.

مصائب قوٍم عند قوٍم فوائُد
عيادات  في  “َداَوت” اأطفالها  حالت   10 التحقيق  معدا  َقابل  اأ�سهر،  ت�سعة  مدى  على   
مقابالٍت  في  اأطفال  ذووا  واأفاد  التوحد.  من  عالجهم  بغية  الخا�سة،  الم�سغوط  الأك�سجين 

فردية معهم، باأن حال اأطفالهم لم تتح�سن جراء عالجهم بالأك�سجين الم�سغوط.
فاأكثر،  م�سغوط  اأك�سجين  جل�سة   80 ل�  اأطفالها  خ�سع  قابلناها  التي  الحالت  ن�سف   

يتراوح �سعر الجل�سة الواحدة بين 80 – 140 دينارًا )115-200 دولر(.
ثمناً  دولر(   20( دينار   15 اإلى  ت�سل  دقيقة-   60 بمدة   – الواحدة  الجل�سة  تكلفة   
لالأك�سجين الم�سغوط، فيما يبلغ �سعر جهاز الأك�سجين الم�سغوط قرابة 70 األف دينار )100 

األف دولر(، وفق مدير مركز الأردني للعالج بالأك�سجين الم�سغوط د. عا�سم بلعاوي.
ما  دينار-   10.000 قرابة  تكبدت  الخا�س  القطاع  من  المتقاعد  عكرو�س  اأديب  اأ�سرة   
“كل  كير(.  )اأوك�سي  عيادة  في  التوحد  من  وليم  حفيده  عالج  باأمل  دولر-  األف   14 يقارب 
الحالت اللي �سفتها بالمركز دفعت م�ساري وخل�سوا الجل�سات المو�سوفة لهم، وما ا�ستفادوا 
من العالج بالأك�سجين”، يقول عكرو�س. “هوؤلء تجار واإحنا نا�س بنتعلق بالأمل لعل الطفل 

ي�ستفيد من العيادات ولالأ�سف ما في فايدة”.
 اأم الطفل عبد الحميد تكتفي ب�”ح�سبي اهلل ونعم الوكيل” بعد اأن وقع الفاأ�س بالراأ�س. 
اأن يعي�س بال  اأمل  “على  الم�سغوط، عا�ست  بالأك�سجين  فحينما باعت حليها لمعالجة بكرها 

توحد”. لكن اأملها تبخر بعد اآخر جل�سة اأك�سجين.
اأرهقته كلفة عالج طفله،  اأن  الديون، بعد   �سمير عبد اهلل هو الآخر يترنح تحت وطاأة 

الذي لم ي�سف من التوحد بعد 40 جل�سة اأك�سجين م�سغوط.
 لم يجد معدا التحقيق ت�سعيرة معتمدة لجل�سة الأك�سجين الم�سغوط في لئحة الأجور 

الطبية المن�سورة في الجريدة الر�سمية عدد )4912( وال�سادرة بتاريخ 2008/6/16.
اأ�سعار مبرزة في الأماكن الأربعة التي تعالج  اأي لئحة   في الوقت عينه؛ لم ي�ساهدا 
و  للتوحد(  الطبي  )المركز  )توتال(،  كير(،  )اأوك�سي  وهي:  الم�سغوط  بالأك�سجين  التوحد 

)الأردني للعالج بالأك�سجين الم�سغوط(.
 نقابة الأطباء هي الم�سوؤولة عن مراقبة التزام هذه العيادات باإبراز لئحة الأجور التي 
نظام  لأحكام  مخالفة  العيادة  في  بارز  مكان  في  الإعالن  عدم  ُيعد  اإذ  العيادة.  في  تتقا�ساها 
قانون  في  المق�سود  بالمعنى  تاأديبية  بمقت�ساه مخالفة  ال�سادرة  والتعليمات  الأطباء  اأجور 

النقابة، والأنظمة ال�سادرة بمقت�ساه. بح�سب المادة 8 من نظام الأجور الطبية.

 عالج غير معتمد
عالجاً  الم�سغوط  الأك�سجين  تعتمد  لم  الأردن  في  والدواء  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة   
“ا�ستخدام الأك�سجين الم�سغوط لعالج  للتوحد، وفق ردها المكتوب على معدي التحقيق.  
التوحد بدعة جديدة، وغير موافق عليه من الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، ولم يوجد لغاية 
الآن عقار طبي لمعالجة التوحد”، بح�سب المدير العام للموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء هايل 
ال�سريع  الربح  اأ�سخا�س يبحثون عن  “ي�ستخدم هذا العالج  اأن من  عبيدات.  ويرى عبيدات 

وي�ستغلون حاجة النا�س، وهذا يتنافى مع اأخالقيات المجتمع الأردني”.
عالج  اأن  توؤكد  ال��دواء  عالم  في  الأ�سهر   )FDA( الأمريكية  وال��دواء  الغذاء  منظمة   
في  اأ�سدرت  ذاتها  المنظمة  فعال.  وغير  �سريرياً،  يثبت  لم  الم�سغوط  بالأك�سجين  التوحد 
اإبريل/ ني�سان 2014، بياناً عنونته: “الحذر من الدعاءات الكاذبة والم�سللة لعالج التوحد”. 
والمعادن  ال�سموم  اإزال��ة  عملية  الم�سغوط،  “الأك�سجين  الدع��اءات:  هذه  �سمن  واأدرج��ت 
اإ�سافة  الدهنية،  والأحما�س  والفيتامينات،  الع�سوية،  الأحما�س  ا�ستقالب  عملية  الثقيلة، 
اإلى الحمية الغذائية”. وجاء في البيان اأي�سا “اأن هذه الإجراءات لي�ست عالجاً للتوحد، كما 
اأنها تحمل مخاطر �سحية، وهي غير فاعلة، وغير اآمنة”.  جميع هذه الإجراءات ت�ستخدم في  
عيادتي )اأك�سي كير( و )توتال( في عمان.  “عالج التوحد بالأك�سجين الم�سغوط غير مثبت 
ن�ستطيع  ل  لذلك  للتوحد،  عالج  الأك�سجين  اأن  تنفي  التي  الأبحاث  من  العديد  وهناك  علمياً، 
ا�ستخدام الأك�سجين لمر�سى التوحد”، بح�سب مدير دائرة طب الأطفال في م�ست�سفى الملكة 

رانيا العبد اهلل العميد الدكتور �سالح العجلوني.

 

 عيادات غير مرخصة
الم�سغوط،  بالأك�سجين  التوحد  لعالج  اأو عيادة  اأي مركز  لم ترخ�س  ال�سحة   وزارة 

وفق ردها المكتوب على معدي التحقيق.
الطبية  الخدمات  الخا�س،  الطبي  القطاع  تمثل  لجنة  ال��وزارة  �سكلت   2011 عام  في 
الملكية، نقابة الأطباء، الم�ست�سفيات الجامعية بالإ�سافة للوزارة، وذلك لدرا�سة اإمكانية عالج 
التوحد بالأك�سجين الم�سغوط. “خل�ست اللجنة اإلى اأن الأك�سجين الم�سغوط غير مجٍد لعالج 
الم�سغوط”،  الأك�سجين  التوحد بتقنية  اأي مركز لمعالجة  التوحد، واأو�ست بعدم ترخي�س 

بح�سب رئي�س اخت�سا�س الأطفال في وزارة ال�سحة الدكتور �سمير الفاعوري.

  مخالفات بالجملة
الم�سغوط في عيادة  بالأك�سجين  اأطفالها  اإ�سَتَطبَّ  التحقيق  وّثقها معدا  �ست من ع�سر حالت   
يتماثلوا  لم  اأطفالها  اأن  من  معها  م�سجلة  فردية  مقابالت  في  عائالت  وا�ستكت  كير(.  )اأوك�سي 

لل�سفاء”. واأن م�سوؤول العيادة اأيمن المومني هو الذي اأ�سرف على عالجهم بيده.
مجمل  على  رده  لأخذ  عيادته  في  المومني  العيادة  م�سوؤول  مع  مرئياً  م�سورة  مقابلة  رتبنا 

الق�سايا التي وثقناها. لكنه تهرب من اإجراء المقابلة بحجة اأن محاورها لم تعجبه.
ولجاأ معدا التحقيق لطرح اأ�سئلتهما في العلن اأمام كادر العيادة والكاميرا:

الإعالم؟ من  تتهرب  لماذا  اأ�سئلتنا  عن  جاوب  اأيمن  – دكتور 
مطرود. غير  من  برا   : – ال�سكرتيرة 

هنا؟ اأ�سئلتنا  عن  يجيب  اأن  يمكنه  – من 
المومني. اأيمن  يق�سد  المركز؛  رئي�س  عام(:  )طبيب  الق�سراوي  – �سيتان 

– هل عيادتكم مرخ�سة من موؤ�س�سة الغذاء والدواء لمعالجة التوحد بالأك�سجين الم�سغوط؟
م�س  اأنا  والدواء،  الغذاء  موؤ�س�سة  على  روح  متاأكد  م�س  اأنت  اإذا  مرخ�سة،  “نعم   : – �سيتان 

راح اأبو�س على اأيدك م�سان ت�سدقني”.
الم�سغوط؟ بالأك�سجين  التوحد  لمعالجة  ال�سحة  وزارة  لدى  مرخ�سة  العيادة  – هل 

بالأك�سجين  التوحد  لمعالجة  مرخ�سة  العيادة  ال�سحة،  وزارة  على  روح  “بقولك  – �سيتان: 
الم�سغوط”.

الرخ�سة؟ اأ�سوف  – ممكن 
مرخ�سة”. “بحكيلك  –   �سيتان: 

الم�سغوط. بالأك�سجين  التوحد  اأطفال  تعالج  اأن  عام  كطبيب  لك  يجوز  – هل 
يجوز”. “نعم  – �سيتان: 
ذلك؟ يثبت  ما  معك  – هل 

تف�سل  واإياه.  اأنت  بتطلع  اأو  الم�سور-  – يق�سد  برا  يطلع  الأخ  �سمحت خلي  “لو  – �سيتان: 
روح على وزارة ال�سحة”.

 صيدلي يمارس الطب
الأطباء.  نقابة  م�سجاًل في  لي�س طبيباً  العيادة  المومني م�سوؤول  اأيمن  اأن  اكت�سفنا   وبالتق�سي 
واإنما هو �سيدلي م�سجل في نقابة ال�سيادلة؛ والعيادة م�سجلة با�سم والده الطبيب عبد الحفيظ 
وفق  فقط،  اأربد  مدينة  في  ال�سينما  ب�سارع  عيادته  في  الأطفال  طب  يمار�س  الذي  المومني،  
اأن يغلق هاتفه في وجه معد  الحفيظ، قبل  الطبيب عبد  الأطباء.  يرد  نقابة  ما تثبته �سجالت 
التحقيق: “العيادة م�سجلة با�سمي، وقد َعينت فيها طبيب، وهناك مدير اإداري ممكن ترجعله 

المومني”. اأيمن  ابنه  – يق�سد 
 للتاأكد من هذه المعلومات، بعث معدا التقيق ر�سالة عبر البريد الم�ستعجل لعيادة )اأوك�سي كير( 
بتاريخ 5 ناير/ كانون الثاني 2015، يطلبان فيها تزويدهما بن�سخة عن تراخي�سها التي ت�سمح 
لها با�ستخدام الأك�سجين الم�سغوط كعالج للتوحد، واأي�سا �سهادة مزاولة المهنة للعاملين فيها.  

وطلبا اأي�سا ا�سم �ساحب الرخ�سة. لكنهما لم يتلقيا اأي اإجابة حتى تاريخ ن�سر هذا التحقيق.

 التجربة: 200 جلسة أكسجين
وثقنا  عمان،  اأحياء  اأحد  ال�سمي�ساني/  في  الكائنة  التوحد  لعالج  ويلن�س(  )توتال  عيادة  في   
ذووهما  �سرح  ما  وفق  الم�سغوط،  بالأك�سجين  العالج  من  ي�ستفيدا  لم  لكنهما  طفالن،  َتداوى 
لمعدي التحقيق.  ُيعلل م�سوؤول العيادة الطبيب محمد المومني، عدم ا�ستجابة هوؤلء الأطفال 
للعالج بالأك�سجين الم�سغوط، “باأنهم اأطفال مقاومين للعالج ول يكفيهم كور�س عالجي واحد 

40 جل�سة، ممكن يحتاج 80 اأو 120 اأو 200 جل�سة اأك�سجين”.
 ويقول المومني الذي تدرب في جمعية “اأهزم التوحد األن” الأمريكية: “نبقى تعطيه اأك�سجين 
حتى ي�ستفيد، لأننا ل نعرف اأين هو الحد الأعلى لال�ستجابة، ول يوجد فح�س ُيبين كم جل�سة 

�سيحتاج، لزم نجرب ونحاول لنرى اأين �سي�ستجيب الطفل”.
 الكالم الذي حاول اأن يخفيه الطبيب المومني عن حقيقة عالج التوحد بالأك�سجين الم�سغوط، 
قاله فني العالج في ذات العيادة: “هذا العالج غير معترف به دولياً ور�سمياً لمعالجة التوحد، 
بقي    .”% 100 لي�س عالجاً   الأدنى لعتماده كعالج م�سمون، هو  الحد  لم يح�سل على  لكونه 
الم�سغوط في عيادته،  با�ستخدام الأك�سجين  التوحد  اإبراز رخ�سة لعالج  المومني عاجزًا عن 
قائاًل: “اأنا م�س مطلوب مني رخ�سة لالأك�سجين، نحن كاأطباء موؤتمنين على حياة اأطفال العالم، 

بق�سم اأبو قراط، وبما اأنني موؤتمن على حياة الأطفال، ما بدك تاأتمني على جهاز اأك�سجين”؟!

 مركز مخالف
 رافقنا اأم عامر وطفلها الم�ساب بالتوحد اإلى )المركز الأردني للعالج بالأك�سجين الم�سغوط( 
في م�ست�سفى الإ�سراء، لعالج طفلها ذي الثالث �سنوات. ح�سلت هناك على تقرير يفيد باأن عامر 
يعاني من اأعرا�س التوحد، ويحتاج اإلى 20 جل�سة اأك�سجين م�سغوط لت�ساعده على ال�سفاء، اإذ 

تتراوح مدة كل جل�سة بين 60-90 دقيقة، مقابل 140 دينارًا )200 دولر(.
في  اأمال  الملكي  الديوان  اإلى  لتقديمه  طبي  بتقرير  عامر  اأم  المركز  زود  دنانير،  ع�سرة  مقابل   
اإعفاء، لكونها ل ت�ستطيع دفع المبالغ المترتبة على عالج ابنها، وفق ما وثقته  الح�سول على 

كاميراتنا ال�سرية.
 ت�سير الكتب الر�سمية من وزارة ال�سحة اإلى اأنه في عام 2004 رخ�ست الوزارة وحدة للعالج 
اأوعية  جراحة  اخت�سا�سي  باإ�سراف  التخ�س�سي،  الم�ست�سفى  داخل  الم�سغوط  بالأك�سجين 
2014 انتقلت الوحدة اإلى م�ست�سفى الإ�سراء،  دموية وقلب الدكتور عا�سم بلعاوي. وفي عام 

تحت ا�سم المركز الأردني للعالج بالأك�سجين الم�سغوط، وباإ�سراف ذات الطبيب.
 هذا المركز وفق رد الوزارة المكتوب، مرخ�س لمعالجة اأمرا�س مختلفة لي�س من بينها التوحد.  
نعالج  ل  نحن  التوحد،  عالج  في  قانونية  اأمورنا  “نحن  البلعاوي:  عا�سم  المركز  مدير  يدافع 
اأك�سجينية لهذا المري�س، واإذا ا�ستفاد خير  اأن نعطي دف�سة تن�سيطية  المر�س كمر�س، نحاول 
وبركة”.  يتابع البلعاوي :”الغذاء والدواء في الأردن مقلدين غير مبدعين، اإذا قررت  الغذاء 

والدواء في اأمريكا اأنه مفيد للتوحد، ي�سبح مفيد عنا”.

 المركز الطبي للتوحد
تبرير  في  ال�سلح،   نجاتي  للتوحد(  الطبي  )المركز  طبيب  ي�سوقها  التناق�سات  من  جملة   
ا�ستخدامه لالأك�سجين الم�سغوط في عالج التوحد. ففي الوقت الذي يقول فيه: “ل يوجد بحث 
علمي قوي يوؤكد اأن الأك�سجين ي�سفي التوحد”،  ُيقر باأنه ي�ستخدمه “بطريقة �سحيحة ومقننة 

جدًا لعالج التوحد”.
“ثالث حالت فقط َطلبُت لها الأك�سجين الم�سغوط، والأطفال تح�سنوا تح�سنا ب�سيطا، براأي   
الأهل، مع ا�ستمرارهم في برنامج التاأهيل” ح�سبما ي�سيف ال�سلح.  وفي الوقت الذي عجز فيه 
عن اإبراز رخ�سة �سارية المفعول من موؤ�س�سة الغذاء والدواء ووزارة ال�سحة؛ تخوله بمعالجة 
التوحد بالأك�سجين الم�سغوط في عيادته، يوؤكد ال�سلح اأنه “ل يخالف القانون، واأن الموؤ�س�سة 

العامة للغذاء والدواء مق�سرة في البحث العلمي، لعتماد الأك�سجين لمعالجة التوحد”.

 الصحة تتهرب
التوحد  تعالج  خا�سة  ومراكز  عيادات  ح��ول  �سكاوى  تتلق  لم  اإنها  تقول  ال�سحة  وزارة   
بالأك�سجين الم�سغوط منذ عام 2010، وحتى تاريخه. ولم تتخذ اإجراءات حيال هذه العيادات 

خالل تلك الفترة، بح�سب رد الوزارة المكتوب على معدي التحقيق.
 الوزارة، لم تنفذ اأي�ساً اأي جولت تفتي�سفية على هذه العيادات والمراكز الخا�سة، منذ 2010، 

بحجة اأن “جهاز الأك�سجين الم�سغوط هو جهاز طبي لعالج اأمرا�س عديدة، والرقابة عليه من 
اخت�سا�س الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء. والوزارة ول تك�سف على الأجهزة الطبية ب�سكل 
خا�س”، وفق رد الوزارة.  وتو�سح الوزارة في ردها ب “اأن تراخي�س العيادات حتى 2014 

من اخت�سا�س نقابة الأطباء”.
 هذا ما ينفيه نقيب الأطباء الدكتور ها�سم اأبو ح�سان: “فالم�سوؤول عن فتح العيادات واإغالقها 
وزارة ال�سحة. اأنا ل األقي العبء عليها، لكنها هي الم�سوؤول بحكم القانون”، لفتا اإلى اأن النقابة 
“ل تمتلك �سلطة تنفيذية باإغالق اأي مركز اأو عيادة. )بل( نحن نر�سل لوزارة ال�سحة وهي من 
تقوم بذلك”.  على اأن وزارة ال�سحة لم تتلق اأي طلبات من نقابة الأطباء باإغالق اأي من عيادات 

ومراكز عالج التوحد بالأك�سجين الم�سغوط، وفق اأبو ح�سان.
دفعتنا هذه الردود الملتب�سة، اإلى طلب اإجراء مقابلة مع وزير ال�سحة علي حيا�سات بتاريخ 
18 دي�سمبر/ كانون الأول 2014. فوزارته هي الم�سوؤول الأول بحكم قانونها عن الحفاظ على 
في  ال�سحية  الخدمات  بتنظيم  اأي�ساً  المعنية  وهي  وعالجياً.  وقائياً  رقابياً،  العامة،  ال�سحة 

القطاعين العام والخا�س والإ�سراف عليها.
 على اأن المقابلة المن�سودة اأرجئت ثالث مرة من طرف الوزير.

 ات�سلنا بمكتبه، وعلى هاتفه الخا�س ع�سرات المرات خالل اأكثر من �سهر لترتيب موعد جديد، 
لكن العتذار كان �سيد الموقف.

 الناطق الإعالمي با�سم الوزارة حاتم الأزرعي، ومدير التراخي�س والمهن فيها قا�سم الرحاحلة؛ 
اعتذرا اأي�سا عن الإدلء باأي ت�سريحات بهذا الخ�سو�س.  كل هذا دفعنا لمحاولة اأخذ رد من 
الوزير قبل دخوله اجتماع في موؤ�س�سة الغذاء والدواء بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2015، 

لكنه وعد باإجراء مقابلة خالل اأ�سبوع. ولم يتحقق الوعد حتى تاريخ ن�سر التحقيق.

 الغذاء والدواء: ليست مسؤوليتنا
لعالج  قبلها  من  معتمد  غير  الم�سغوط  بالأك�سجين  العالج  اأن  فيه  توؤكد  الذي  الوقت  وفي   
التوحد، واأن من ي�ستخدمه مخالف، تفيد الموؤ�س�سة باأنها غير م�سوؤولة عن الرقابة على ا�ستخدام 
الأك�سجين الم�سغوط في العيادات والمراكز الخا�سة، لكون الأك�سجين لي�س دواًء، وفق مدير 

عام الموؤ�س�سة العام للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
 يبرر عبيدات عدم المتابعة باأن الرقابة على هذه العيادات من اخت�سا�س نقابة الأطباء ووزارة 
لكنه  وتداولها.  الأدوية  ا�ستعمال  على  الرقابة  في  ين�سب  الموؤ�س�سة  دور  اأن  موؤكدا  ال�سحة، 
اأو نتهرب من م�سوؤولياتنا في الرقابة على الأدوية في الأردن.. بوعدك اأن  “لن نتخلى  يردف: 

نن�سق مع نقابة الأطباء ووزارة ال�سحة للتفتي�س على هذه العيادات”.
 على اأن نقيب الأطباء الدكتور ها�سم اأبو ح�سان يرد على ذلك: “النقابة لي�س لها دور فيما يتعلق 
للغذاء والدواء، واأي دواء مزور،  العامة  الموؤ�س�سة  بالأدوية مهما كانت؛ فهي من اخت�سا�س 

مهرب، غير م�سجل، اأو منتهية �سالحيته هو من اخت�سا�س الموؤ�س�سة”.
 قانون الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء – موؤ�س�سة حكومية �سبه م�ستقلة- رقم41 ل�سنة 2008، 
اأخرى  اإي مواد  اأو  الدواء  الدواء وفعاليته وجودته ورقابة على  �سالمة  ب�سمان  اأهدافها  حدد 
 ،2013 ل�سنة   12 الدواء وال�سيدلة رقم  الدواء وال�سيدلة.  ويعرف قانون  ين�س عليها قانون 
كلمة دواء: “باأي مادة اأو مواد فعالة؛ والتي توؤدي عملها في ت�سخي�س، اأو معالجة، اأو �سفاء، 
باأن لها هذه المزايا”.  رئي�س دائرة طب  اأو التي تو�سف  اأو وقاية من الأمرا�س في الإن�سان، 
الدكتور  العميد  الملكية  الطبية  للخدمات  التابع  اهلل  العبد  رانيا  الملكة  م�ست�سفى  في  الأطفال 
العيادات  هذا  على  رقابتها  بت�سديد  والدواء  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة  ينا�سد  العجلوني  �سالح 
التي ت�ستخدم الأك�سجين الم�سغوط كدواء للتوحد، لكونها ممار�سة غير علمية، وغير �سحيحة.

 النقابة مقصرة
 يبرر نقيب الأطباء وجود عيادات خا�سة مخالفة، باأن النقابة ل ت�ستطيع اأن تتابع العدد الهائل 
من العيادات. فهناك حوالي 28 األف طبيب م�سجل في النقابة وحوالي 10 اآلف طبيب في القطاع 

الخا�س، وقرابة 4 اآلف عيادة خا�سة في مختلف اأنحاء المملكة.
اأن تتحرك؛ لعدم وجود  النقابة ل ت�ستطيع  لي�ست مق�سرة”.   “النقابة  اأبو حان على   وي�سدد 
الأك�سجين  با�ستخدام  التوحد  عالج  عيادات  �سد  لديها  �سكاوى  اأو  خطاأ  �سيء  عن  معلومات 
الم�سغوط، بح�سب اأبو ح�سان.  يعلل اأديب عكرو�س جد الطفل وليم الم�ساب بالتوحد، عزوفه 
عن تقديم اأي �سكوى بعدم اإيمانه بقدرة الموؤ�س�سات المعنية على تح�سيل حقه اأو فعل اأي �سيء.

 ويت�ساءل “لمن اأ�ستكي؟ اإذا اأنا يعتبر حالي متنور وما قدرت اأعمل �سيء، كيف النا�س الب�سيطة؟ 
يمكن تعمل معركة بال�سالح الأبي�س”!  المحامي المتخ�س�س في الق�سايا الطبية زياد حدادين 
ين�سح المت�سررين باللجوء اإلى “الق�ساء كونه الجهة الوحيدة المحايدة والعادلة، على عك�س 
النقابة التي تهدف اإلى حماية منت�سبيها”.  يتابع “اللجوء اإلى الق�ساء يحمي النقابة اأي�سا، من 
اإليها، بو�سفها الحكم والخ�سم في اآن واحد في ال�سكاوى المقامة  ت�سكيك ال�سخ�س الذي يلجاأ 
على منت�سبيها”.  ويحظر قانون نقابة الأطباء في المادة 10: “على الطبيب اللجوء اإلى اأ�ساليب 
يمكنها اأن ت�سف )ت�سيء( بمهنة الطب؛ وبخا�سة ما يدخل في زمرة الغ�س، والتدجيل، والدعاء 

باكت�ساف طريقة للت�سخي�س، اأو العالج غير المثبتة علمياً”.
المادة  التفتي�س على عيادات الأطباء كلما راأى �سرورة لذلك، وفق  النقابة   كما يحق لمجل�س 
9 من قانون النقابة.  وكل طبيب يخالف قانون النقابة اأو يخل بواجباته المهنية يعر�س نف�سه 
من  النهائي  والمنع  التنبيه،  عقوبة  بين  تتراوح  التي  النقابة  في  التاأديب  مجل�س  لإج��راءات 

ممار�سة المهنة، وفق قانون النقابة.
 ع�سو مجل�س نقابة �سابق رف�س ذكر ا�سمه، ياأخذ على مجل�سها ولجان التاأديب فيها ت�سامنهم 
ال�سلبي مع منت�سبي النقابة لغايات انتخابية اأو م�سالح �سخ�سية. لكن نقيب الأطباء ينفي ذلك.

 18 في  التحقيق  اإليها من معدي  المر�سل  المعلومات  الح�سول على  ترد على طلب  لم  النقابة   
نوفمبر/ ت�سرين الثاني 2014، والمكون من ت�سعة اأ�سئلة ت�ستف�سر عن عدد وطبيعة اإجراءات 

النقابة بحق العيادات الطبية المخالفة، وعن عدد جولتها التفتي�سية على العيادات الطبية.
القيام  عن  والدواء  للغذاء  العامة  والموؤ�س�سة  الأطباء  ونقابة  ال�سحة  وزارة  تقاع�س  ظل  في   
لتجار  للتجارب  فئراناً  التوحد،  اأطفال  من  وغيره  الدين  عز  �سيبقى  الرقابية،  بواجباتهم 
الأوك�سجين.   و�ستن�سر قناة )العربي( الف�سائية ن�سخة مرئية من التحقيق يوم الأحد الموافق 

3/29 في تمام ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء
*هذا التحقيق من اإعداد وحدة ال�سحافة ال�ستق�سائية في راديو البلد وموقع عمان نت، وبدعم 

. www.arij.net واإ�سراف �سبكة “اأريج” اإعالميون من اأجل �سحافة ا�ستق�سائية عربية

فــي عيــاد�ت طبيـــة مخـالفــــة�أطفــــال �لتــوحـــد فئــر�ن تجــــارب   
�آالف  �لمر�سى  �أهالي  تكبد 
�لدنانير لعالج غير معتمد

�أكــ�ــســجــيــن  جــلــ�ــســة   80
م�ضغوط والنتائج معدومة

�الأطباء  »�ل�سحة«نقابة 
�ضبات في  والدواء  والغذاء 
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هنا الزرقاء- اروى �ضحادة

ُتعد »جمعية خطوتنا« لال�سخا�س ذوي 
مدينة  في  تا�س�ست  التي  النف�سية  العاقة 
الر�سيفة عام 2010، اول هيئة رعاية �سحية 
ًتكر�س  العربي  العالم  في  نوعها  من  اهلية 

خدماتها لهذه الفئة من المر�سى وعائالتهم.
بمبادرة  ان�سئت  التي  الجمعية  وتهدف 
من  وبدعم  انف�سهم،  العاقة  هذه  ذوي  من 
العالمية،  ال�سحة  ومنظمة  ال�سحة  وزارة 
النف�سيين  المر�سى  بحقوق  المطالبة  ال��ى 
رئي�ستها  تو�سح  كما  وتمكينهم،  ودعمهم 

اميرة الجمل.
الولى  هي  جمعيتها  ان  الجمل  وقالت 
يعانون  من  ت�سنف  التي  العربي  الوطن  في 
اعاقة،  ذوي  باعتبارهم  نف�سية  ا�سطرابات 
ال�سمولي  التعريف  م��ن  ذل��ك  ف��ي  منطلقة 
البيئة والحواجز  في  تكمن  لالعاقة بو�سفها 
ال�سلوكية التي تحول دون و�سول ال�سخ�س 
الى مجموعة الحقوق والحريات التي كفلتها 

منظومة حقوق الن�سان في المم المتحدة.
على  الجمعية  مرجعية  ان  وا�سافت 
لحقوق  الدولية  التفاقية  هي  ال�سا�س  هذا 
عليها  �سادق  التي  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
احد  النف�سي  الإ�سطراب  وتعتبر  الأردن، 

انواع الإعاقة.
ت�سعى  جمعيتها  ان  الجمل  واو�سحت 
ال�سورة  تغيير  الى  المتنوعة  ان�سطتها  عبر 
حول  المجتمع  لدى  الوعي  ورف��ع  النمطية 
النف�سية،  الع��اق��ة  ذوي  وح��ق��وق  ق�سايا 
الفئة  هذه  فيه  تمار�س  مجتمع  الى  و�سول 
كامل حقوقها بعيدا عن كافة ا�سكال ال�ساءة 

والتمييز والو�سمة الجتماعية. 

وقالت انها ت�سعى كذلك الى الدفع باتجاه 
ي�سمن  والت�سريعات وبما  ال�سيا�سات  تطوير 
تعزيز حقوق ذوي هذا النوع من العاقات، 
الجمعية  م�ساهمة  الى  ال�سياق  في  م�سيرة 
النف�سية  لل�سحة  الإقليمية  الخطة  في و�سع 
خالل  العالمية  ال�سحة  منظمة  مع  بالتعاون 
م�ساركتها في الموؤتمر الإقليمي الثاني للن�ساء 

ذوات الإعاقة في القاهرة.
وا�سافت ان الجمعية �ساهمت اي�سا في 
و�سع الخطة ال�ستراتيجية الوطنية لل�سحة 
في  م�ساركتها  عبر   2012  -2011 النف�سية 
في  النف�سية  لل�سحة  الفنية  الوطنية  اللجنة 
بفاعلية في  ت�سارك  انها  ال�سحة، كما  وزارة 
تقرير  لم�سودات  الت�ساورية  المجموعات 
حالة  عن  المدني(  المجتمع  )تقرير  الظل 
ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية  تطبيق 

الإعاقة في الأردن.
ت�سعى  ان��ه��ا  ال���ى  ال��ج��م��ل  وا����س���ارت 
لجمعيتها  الع�سوية  على  للح�سول  حاليا 
مع  م�ساواة  لل�سباب  العلى  المجل�س  في 
المطالبة  ال��ى  وك��ذل��ك  الخ���رى،  الع��اق��ات 
بادراج برنامج ال�سحة النف�سية �سمن مناهج 

المدار�س والجامعات.
فقد  الداخلية،  بالن�سطة  ما يتعلق  وفي 
بينت ان الجمعية تقوم بتنظيم ور�س توعوية 
الع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  ق���درات  لبناء 
لهم  تدريبية  دورات  تعقد  واي�سا  النف�سية، 
النجليزية  واللغة  الحا�سوب  مجالت  في 
وتعر�س  اليدوية،  وال�سغال  والخياطة 
منتجاتهم في بازارات خيرية تنظمها لهم في 

المدار�س والجامعات والم�ست�سفيات.

»منتدى �لر�سيفة« 
منارة للثقافة و�لفنون في �للو�ء

هنا الزرقاء- اروى �ضحادة

تمكن »منتدى الر�سيفة للثقافة والفنون« من 
برغم  اللواء  في  م�سبوق  غير  ثقافي  حراك  خلق 
ال�سنتين  يتجاوز  ل  والذي  ن�سبيا،  الق�سير  عمره 

وب�سعة ا�سهر.
انه  عبدالحليم  محمود  المنتدى  رئي�س  وقال 
المثقفين  من  يد مجموعة  على   2013 عام  تا�س�س 
الر�سيفة، وبرغم عمره  لواء  ابناء  والمفكرين من 
الق�سير ن�سبيا، ال انه »ا�ستطاع تحقيق جزء كبير 

من ر�سالته التى ان�سئ من اجلها«.
للثقافة  ال��ر���س��ي��ف��ة  ان م��ن��ت��دى  وا����س���اف 
والفنون »اأخذ على عاتقه اإبراز المواهب ال�سبابية 
الجديدة  والثقافية  دبية  الأ بالتجارب  والتعريف 
واتاحة  وهواة،  واأدباء  �سعراء  من  والجادة 
وحتى  المبدع وجمهوره،  بين  للتوا�سل  الفر�سة 
ياأخذ المبدع حّقه في التمّيز والتعريف بمنجزاته«.
ال��ى  ك��ذل��ك  ي��ه��دف  ان���ه  عبدالحليم  وت��اب��ع 
ردنية وتنميتها،  »الم�ساهمة في تر�سيخ الثقافة الأ
خالل  من  الطالب  او�ساط  في  العنف  من  والحد 

وتعزيز  المحلي  المجتمع  منظمات  في  دمجهم 
الفعاليات  في  للم�ساركة  وتحفيزهم  لديهم  الثقافة 

دبية والفنية«. الأ
»حالة  خلق  ف��ي  نجح  المنتدى  ان  واك���د 
خالل  من  والمجتمعي  الثقافي  الحراك  من  قوية 
خالل  على  بها  قام  التى  والفعاليات  الن�ساطات 
م�سيات  »الأ ال��ى  م�سيرا  ال��م��ا���س��ي��ة«،  ال��ف��ت��ره 
الم�سرحية  والعرو�س  وال�سعرية  الق�س�سية 
يقوم  التي  المتنوعة«  والفنية  الغنائية  والفقرات 

بتنظيمها.
التي يعقدها  الزجل  الى »فقرات  اي�سا  ولفت 
والوطني،  ال�سعبي  الموروث  احياء  الى  بهدف 
اإ�سافة الى ا�ست�سافة �سخ�سيات وطنية و�سيا�سية 
في  والم�ساركة  التحديات،  علىاأهم  للوقوف 
مناطق  كافة  في  والدينية  الوطنية  المنا�سبات 

المملكة«.
»يقوم  المنتدى  ان  ال��ى  عبدالحليم  ون��وه 
الثقافي،  الر�سيفة  م��ه��رج��ان  بتنظيم  �سنويا 
والثقافية  ال�سعرية  الجل�سات  على  ي�ستمل  والذي 
والمبدعين  والمثقفين  تكريم  ويتخلله  واالفنية، 

من ابناء لواء الر�سيفة ومحافظة الزرقاء«.

ور�ضة حول التغير
 �لمناخي في بلدية �لظليل

هنا الزرقاء- كاملة ابو �ضيلة

 13 الخمي�س  يوم  الظليل  بلدية  ا�ست�سافت 
حول التغير المناخي،  تدريبية  ور���س��ة  اذار، 
مع  بالتعاون  الأخ�سر«  »الجيل  جمعية  نظمتها 

موؤ�س�سة »فريدري�س اأيبرت« اللمانية.
ممثلو  فيها  ���س��ارك  التي  ال��ور���س��ة  وج���اءت 
في  وموظفون  واطباء  مدني  مجتمع  موؤ�س�سات 
ق��درات  »م�سروع  بناء  �سمن  حكومية،  دوائ��ر 
الذي  حول التغير المناخي«  المحلي  المجتمع 

تنفذه الجمعية في عدد من محافظات المملكة.
الخ�سر«  »الجبل  جمعية  رئي�س  واو�سح 
احمد النوباني، ان الهدف العام من الم�سروع هو 
رفع م�ستوى ثقافة ووعي ال�سباب بق�سايا البيئة 
على  قادرين  ي�سبحوا  حتى  والزمات المناخية 
وبحيث  لها،  عملية  حلول  ايجاد  في  الم�ساهمة 

تكون قابلة للتطبيق. 
وا�ساف النوباني الذي حا�سر في الور�سة ان 

البيئي في  الوعي  ن�سر  الى  الم�سروع يهدف كذلك 
او�ساط المجتمع المحلي من خالل التعليم العالم 

والعمل الجتماعي.
�سرحا  الح�سيني  ن��وار  المحا�سرة  وقدمت 
والتغيرات  ودينامياته  وعنا�سره  المناخ  حول 
ظاهرة  الى  ذلك  خالل  متطرقة  عليه،  تطراأ  التي 
التي  الر���س(  حرارة  درجات  )ارتفاع  الحترار 

يلم�س الب�سر اثارها عبر الفي�سانات والعا�سير.
وبينت الح�سيني الدور الذي تلعبه الن�سطة 
الحترار،  ظاهرة  تعميق  في  للب�سر  ال�سناعية 
اله�سة  المناطق  من  تعد  الظليل  ان  الى  م�سيرة 
والمعر�سة لتاأثير التغيرات المناخية الناجمة عن 

الظاهرة.
واثنت رئي�سة »جمعية العطايا« رنا النغمي�س 
التي  المو�سوعات  على  الور�سة  في  �ساركت  التي 
المحلي  المجتمع  هيئات  داعية  عر�سها،  ج��رى 
بين  الوعي  لن�سر  بدورها  التحرك  الى  الظليل  في 
الهالي حول عوامل تغير المناخ في ظل التو�سع 

ال�سناعي الذي ي�سهده الق�ساء.

»خطوتنا« ر�ئدة جمعيات ذوي �العاقة �لنف�سية بالعالم �لعربي
هنا الزرقاء- كوثر النظامي

قانون  اذار،   11 الربعاء  يوم  الزرقاء  في  عقدت  عمل  ور�سة  في  م�ساركون  و�سف 
و�سكل  القوانين،  من  �سابقاته  على  »متقدما«  جاء  بانه  الحالي  ال�سخ�سية  الح��وال 

»ا�ستجابة لمتطلبات الع�سر«، مع اقرارهم بوجود ماآخذ عليه من قبل البع�س.
التي  التوعية والر�ساد ال�سري« خالل الور�سة  وقالت ناديا ب�سناق رئي�سة »مركز 
نظمها »معهد ب�سر لدرا�سات المجتمع المدني والحكم الر�سيد« في مقر المركز، ان القانون 
والواجبات، و�سكل  الحقوق  في  ال�سابقة  القوانين  من  »جاء متطورا ومتقدما علي غيره 

ا�ستجابة لمتطلبات الع�سر وم�ستجدات الواقع الذي تعي�سه ال�سرة الردنية«.
الأح��وال  »قانون  عنوان  حملت  التي  الور�سة  م�ستهل  في  ب�سناق  وا�ستعر�ست 
36 لعام 2010، وكذلك اثاره  ال�سخ�سية.. م�ساكل التطبيق«، اهمية ومزايا القانون رقم 

التي تم�س كافة افراد ال�سرة.
وقالت انه »يحدد حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة والطفال، وينظم امور 
الزواج والطالق والهلية والولية والرث والو�سية والتخارج، وهي امور تمثل حلقات 

الحياة اليومية التي تعي�سها كل ا�سرة اردنية«.
الباء  حقوق  منظما  ال�سرة،  مكونات  جميع  الي  »بتعر�سه  يتميز  انه  وا�سافت 
والبناء والجداد والعمام والعمات والخوال والخالت، لذلك فهو مفتاح ا�سا�سي لجميع 
افراد المجتمع، وي�سكل مرجعا مهما من ال�سروري ان يكون الجميع علي علم ودراية كاملة 

به«.
المراة  ق�سايا  في  الباحث  المعايطة  عاكف  الدكتور  المحامي  راأى  جانبه،  ومن 
منظمات  على  اق��راره  قبل  عر�سه  جرى  انه  هو  القانون  يميز  ما  ان  الن�سان،  وحقوق 

المجتمع المدني واخذ حيزا كبيرا من النقا�س مع علماء ال�سرع ودائرة الفتاء.
وتخفيفه  العقبات  تذليله  ومنها  الت�سريع،  هذا  ايجابيات  من  عددا  المعايطة  وبين 
الخرى،  الزوجية  وحقوقها  النفقة  على  للح�سول  المراة  تواجهها  كانت  التي  للمعاناة 

وكذلك تي�سيره لالجراءات في ق�سايا ال�سقاق والنزاع من خالل قانون التنفيذ ال�سرعي.
و�سروطه،  ومقدماته  ال��زواج  �سعيد  على  عالجها  التي  الحيثيات  الى  تطرق   كما 
والزواج المكرر، وولية التزويج وتوثيق العقد، و�سروط عقد الزواج، والمهر والجهاز، 

والنفقة الزوجية والم�سكن والمتابعة والطالق واأنواع التفريق والعدة.
حيث  من  القانون  محتويات  عن  تحدث  الزعبي  �سميح  الدكتور  ال�سرعي  القا�سي 
ونفقة  التعليم،  ونفقات  الأولد،  ونفقات  الح�سانة  و�سن  والم�ساهدة  وال�سم  الح�سانة 

الوالدين والأقارب، والو�ساية والو�سية والتخارج والرث وحقوق الزوجة المالية.
الف�سيلة  ا�سحاب  من  »نخبة  قبل  من  اعداده  جرى  القانون  ان  الى  الزعبي  ونوه 
محاكم  في  الف�سيلة  ا�سحاب  جميع  على  ذلك  بعد  وعر�س  ال�سريف،  ال�سرع  وا�سحاب 

المملكة.. وتم ابداء المالحظات عليه ودرا�ستها«.

العلماء الجالء  ثلة من  الق�ساة »لجنة مكونة من  انه تال ذلك ت�سكيل قا�سي  وقال 
وال�ساتذة الف�سالء المخت�سين في علوم الفقه وال�سريعة والق�ساء، والذين قاموا بدورهم 

بدرا�سة وتنقيح هذا المواد على مدى ثالث �سنوات متتالية«.
�سبكة  »على  القانون  م�سروع  عر�س  تخللها  والتنقيح  الدرا�سة  فترة  ان  وا�ساف 
بدقة  ودرا�ستها  ر�سدها  جرى  والتي  والقتراحات«،  الراء  لخذ  الجتماعي  التوا�سل 

»وُاخذ منها ما يوافق ال�سريعة وترك ما كان مخالفا«.
واكدت مديرة »معهد ب�سر« مي الطاهر بدورها ان القانون الحالي خ�سع قبل اقراره 
الى »�سل�سلة من اللقاءات والم�ساورات التي اجرتها دائره قا�سي الق�ساة مع هيئات دينية 

حقوقية وحزبية ونقابية، ومع منظمات المجتمع المدني«.
احتوائه علي  لجهة  كبيرا  انجازا  انه حقق  يرون  القانون  ان »وا�سعي  واو�سحت 
ال�سريعة ال�سالمية  ال�سا�سية هي احكام  ال�سرة وان مرجعيته  ل�سالح  تعديالت كثيرة 

بمفهومها الوا�سع، فهو لم يتقيد بمذهب او راي جمهور او راي عالم او اتجاه«.
ولفتت الطاهر الى ان القانون قدم حلول لم�ساكل منها »م�سكلة ح�سول المراأة علي 
نفقة من الزوج، باأن ا�س�س �سندوق ت�سليف النفقة ومكن المراة من زيادة النفقة كل �سنة، 
الي خم�سة ع�سر عاما بدل من �سن  للطفل  المطلقه  انه رفع �سن ح�سانة الم  الى  ا�سافة 
المطلقين في منازلهما  الوالدين  امكانية م�ساهدة الطفال من قبل  البلوغ، كما ن�س على 

بدل من مراكز ال�سرطة«.
وا�سعيها  ح�سب  وراع��ت  القانون  ت�سمنتها  التي  التعديالت  »برغم  انه  وقالت 
34عاما من العمل  م�ستجدات الع�سر والتطورات التي طرات على المجتمع الردني بعد 
بالقانون ال�سابق، ال انها من وجهة نظر قطاع عري�س من المواطنين والفعاليات الحقوقية 

والن�سائية غير كافية«.
 15 بزواج من هم في عمر  �سماحه  اثاروا م�سالة  القانون  ان منتقدي  الى  وا�سارت 
عاما، معتبرين ذلك »خرقا لحقوق الن�سان ولبراءة الطفولة«، كما راأوا ان »قيمة تعوي�س 
الطالق التع�سفي وانتزاع حق الح�سانة والميراث من الزوجة غير الم�سلمة امور تخالف 

الد�ستور«.
تاتي  المحلي،  المجتمع  �سيدات  من  ح�سد  ح�سرها  التي  الور�سة  ان  بالذكر  جدير 
الما�سي،  العام  ايلول  الذي اطلقه »معهد ب�سر« في  القوانين«  في اطار »م�سروع ر�سد 
والأح��وال  والعمل،  الجتماعي،  ال�سمان  ه��ي:  قوانين  ثالثة  تطبيق  ر�سد  ويتناول 

ال�سخ�سية.
ويت�سمن الم�سروع تدريب المواطنين في محافظات المملكة على القوانين، ومن ثم 
اإ�ستطالع اآراء عينة مو�سعة منهم حول مدى ا�ستفادتهم من القوانين الثالثة في تح�سيل 

حقوقهم، والتحديات التي يواجهونها مع هذه القوانين.

هنا الزرقاء- كوثر النظامي

11 اذار، احتفال  �سهد مركز الملك عبداهلل الثاني الثقافي في الزرقاء يوم الربعاء 
الن�سائية  “الجمعية  مع  بالتعاون  الثقافة  مديرية  نظمته  العالمي  المراأة  يوم  بمنا�سبة 
وتخلله بازار خيري وعرو�س م�سرحية عالجت ظاهرة العنف  للمحافظة على التراث”، 

�سد المراة.
وعموده  المجتمع  عماد  ت�سكل  المراأة  ان  المومني  عماد  الزرقاء  بلدية  رئي�س  وقال 
الفقري، م�سيفا ان هناك الكثير من الت�سريعات في الأردن دفعت بالمراأة قدما لتتبواأ جميع 

المنا�سب واتاحت لها ابراز قدراتها وكفاءتها وال�سهام في بناء المجتمع.
واكد في كلمة في الحتفال الذي ح�سره اع�ساء في المجل�س البلدي وغرفة التجارة 
ل  الن�ساء،  من  العديد  ان  الى  و�سبابية،  ن�سائية  وفاعليات  وحزبية  وطنية  و�سخ�سيات 
�سيما اأع�ساء المجل�س البلدي واأع�ساء مجل�س النواب وال�سلطة التنفيذية، اأثبتن القدرة 

يوم  ان  الخطيب  ريا�س  الزرقاء  ثقافة  مدير  وقال  �سغلنها.  التي  المنا�سب  في  والكفاءة 
المراة العالمي الذي يوافق الثامن من اذار كل عام يعد منا�سبة ل�ستذكار دور المراة في 
اكثر من  في  ريادية  اليوم مواقع  باتت تحتل  انها  المملكة، م�سيفا  �سهدتها  التي  النه�سة 

مجال كما و�سلت الى ع�سوية البرلمان والمجال�س البلدية.
كما نوه الى دور المراأة في الحياة  الفنية والدبية والثقافية والعالمية وح�سورها 

البارز والمتميز في هذه الميادين.
ولفتت حياة الزواهرة ع�سو مجل�س البلدية ومقررة تجمع لجان المراأة في الزرقاء، 
الى ان تدني معرفة المراأة بحقوقها وا�ستمرار بع�س التجاهات الجتماعية التي ترى في 
العنف �سدها ظاهرة مقبولة، ي�ستدعي العمل ب�سيا�سات وا�سحة لنهاء الظاهرة من خالل 

التن�سيق الكامل بين جميع الجهات الجتماعية العاملة الر�سمية والأهلية.
وبدورها، بينت اأمينة �سر الجمعية الن�سائية للمحافظة على التراث �سهير ال�سر�سير، 
العدوان  في  ا�ست�سهدت  حيث  الت�سحيات،  من  الكثير  قدمت  الفل�سطينية  المراأة  ان 

293 امراأة، م�سيرة الى معاناة قطاع كبير من  ال�سهيوني الأخير على قطاع غزة قرابة 
الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي ا�ست�سهد اأزواجهن اأو اعتقلوا اأو �سردوا.

وا�ستمل الحتفال على ثالثة عرو�س م�سرحية من اعداد تجمع لجان المراأة، تناولت 
ظاهرة العنف والتمييز �سد المراأة، كما افتتح المومني على هام�سه بازارا خيريا ومعر�سا 

للحرف اليدوية من تنظيم الجمعية الن�سائية للمحافظة على التراث.
وعبر زياد البغال نائب رئي�س غرفة التجارة عن اعجابه بالعرو�س التي و�سفها بانها 

تناولت ظاهرة النتهاكات الواقعة �سد المراة با�سلوب متميز وموؤثر.
ان  المراة  لجان  لتجمع  التابع  التفاعلي  الم�سرح  فريق  من  القي�سي  ربا  وقالت 
العرو�س �ستجول في عدد من المحافظات بهدف ت�سكيل راي عام يدفع باتجاه ايجاد حلول 
لظاهرة العنف �سد المراة، وتعديل الت�سريعات التي توؤثر �سلبا على كيانها، كالمادة 308 
في حال  المالحقة  الإغت�ساب من  في جرائم  المعتدي  تعفي  والتي  العقوبات،  قانون  من 

الزواج من  ال�سحية.

ور�سة عمل بالزرقاء: قانون �الحو�ل ي�ستجيب لمتطلبات �لع�سر

�حتفال بيوم �لمر�ة �لعالمي في �لمركز �لثقافي بالزرقاء

جانب من الندوة

رئي�ص البلدية المهند�ص عماد المومنبي ي�ضرح لمرا�ضلة هنا الزرقاء
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حو�رية في �لزرقاء تبرز دور �لمثقف في �لتطوير و�ال�سالح»يوميات« محمد عطير.. لوحات �سعرية فكاهية تروي حياة »معلم بائ�س«

خاللها  عا�س  غابرة  ايام  الى  ق�سائده  في  بالقارئ  يعود  انه  واو�سح 
نائية،  قرية  تقع في  تعيينه في مدر�سة  بالفعل«، حيث جرى  »بائ�سا  معلما 

وكان ي�سطر لل�سير عدة كيلومترات حتى يجد �سيارة تو�سله اليها.
وكان ذلك بعد تخرجه من كلية بيرزيت التي ا�سبحت جامعة الن، في 

تخ�س�س معلم »علوم وريا�سيات«.
غربي  ال�سوك  رجم  قرية  في  ام�ساها  التي  الي��ام  تلك  عن   ويتحدث 
الزرقاء، ويقول »كنت ابيت في المدر�سة طيلة ايام ال�سبوع وانتظر حلول 

يوم الخمي�س حتى اعود الى منزلي في المدينة، ولم يكن فى القرية حينها 
الخبز  لى  يجلبون  من  هم  الطالب  وك��ان  به،  اقتات  ما  منه  ا�ستري  دك��ان 

والبي�س والطعام«.
اليوم  المدر�سة  وطبعا  ممتعة..  ولكنها  بائ�سة  حياه  »كانت  ويتابع 
اثني  كان عدد طالبها  ال�سابق حين  في  الحال  عليه  كان  بما  مقارنة  تطورت 
جر�س  حتي  والذن.  وال�ستاذ  المدير  �سئ:  كل  فيها  انا  وكنت  فقط  ع�سر 

المدر�سة لم ار داعيا ل�ستخدامه«.

وقبل طباعته للكتاب، كان عطير ين�سر ق�سائده في �سفحة على في�سبوك 
حملت ا�سم »يوميات معلم بائ�س« في البداية، الى ان غير ال�سم الى »يوميات 

مرحة«، وهو عنوان الكتاب الذي يعمل على تاليفه حاليا. 
وبع�س من ق�سائده الولى كانت كانت بالنجليزية التي يجيدها بحكم 
منهاج التعليم الذي تلقاه بهذه اللغة كلية بيرزيت، ولكنه قرر عدم الم�سي 
في هذه التجربة ب�سبب القبال ال�سعيف من قبل القراء الذين هم في معظمهم 

من غير الملمين بها.

 وقالت ال�سعدي، وهي معلمة لغة عربية للمرحلة الثانوية، ان الحقيبة التي اعدتها 
امتازت ب�سمولها لكافة محاور الم�سابقة، ولم تقت�سر على محور واحد فقط.

وو�سفت حقيبتها بانها “�سالحة لية فئة درا�سية للعمل عليها مع وجود ال�سراف 
من المعلم، مع ان اعدادها جاء لفئة الثانوية”.

الطالبات  المدر�سة ان  انها لحظت بعد تطبيق الحقيبة في  واو�سحت ال�سالحات 
“ا�ستمتعن بها وا�ستطعن التعبير عما يجول في خواطرهن تجاه الق�سية الولى في حياة 

كل عربي وهي ق�سية فل�سطين”.

عنها  بالتعبير  قمن  جديدة  افكار  عن  “تفتقت  الطالبات  بع�س  اذهان  ان  وا�سافت 
الم�سابقة  في  الم�ساركة  ا�ستطعن  وبالتالي  الحقيبة،  تنفيذ  في  الم�ساركة  بعد  ابداعيا 
احد  في  الحقيبة  تجربة  بعد  التعليم  اثر  انتقال  ان  الى  ولفتت  باأعمالهن”.  المقد�سية 
ال�سفوف “كان مبا�سرا حيث بداأت احدى طالبات المدر�سة وهي في ال�سف الول الثانوي 
الكتابة  في التخطيط لم�سابقة مقد�سية خا�سة بها ت�ستهدف طالبات المدر�سة في حقول 
البداعية والر�سم”. وقالت ال�سالحات ان الطالبة “با�سرت فعليا في ن�سر الم�سابقة بين 
المدر�سة، وكان ذلك بالتفاق مع الدارة وتم تحديد المحكمين من  �سوف زميالتها في 

معلمات المدر�سة”. و”ملتقى القد�س الثقافي” الذي ان�سئ عام 2005، هو هيئة اأردنية 
ثقافية ت�سم نخبة من الأكادميين والمثقفين وال�سباب.

في  الأردن  دور  تعزيز  على  “العمل  الى  يهدف  باعتباره  بنف�سه  الملتقى  ويعرف 
والم�سجد  القد�س  لق�سية  ال�سحيح  والفهم  الوعي  ن�سر  خالل  من  ثقافياً  القد�س  ن�سرة 
وت�سجيع  والفني  والأدب���ي  والمعرفي  العلمي  الهتمام  وتعزيز  المبارك،  الأق�سى 
النتاجات المتنوعة، والنفتاح على الفراد والموؤ�س�سات العاملة في مجال القد�س لنخطو 

خطوات حقيقية نحو التحرير”.

معلمة من  �لزرقاء تفوز بالمرتبة �لثانية في »�لم�سابقة �لمقد�سية«

هنا الزرقاء- عبير عازم

يروي محمد عطير في كتابه »يوميات معلم 

بائ�ض« ال�سادر قبل ب�سعة ا�سهر، مجموعة مواقف 

م�ستوحاة من حياته الخا�سة وعمله الممتد في 

�سلك التعليم، منتهجا في ذلك ا�سلوبا فكاهيا طبع 

اللوحات ال�سعرية التي �سمنها الكتاب.

ويقع الكتاب في 94 �سفحة من القطع 

المتو�سط، وي�سم 80 ق�سيدة �سعرية مقفاة ونثرية 

جاءت في نحو 92 بيتا، وبع�سها مترجم الى 

االنجليزية.

والكتاب هو االول لعطير المولود في قرية 

فرعون بطولكرم عام 1952، والذي ام�سى 33 عاما 

من حياته معلما في مدار�ض وزارة التربية بالزرقاء.

وقال عطير انه ا�ستوحى اعماله ال�سعرية من 

المواقف التي مر بها في حياته، م�سيفا ان كل 

ق�سيدة تت�سمن عبرة »تقوي االيمان باهلل«.

هنا الزرقاء- منيرة �ضالح

 فازت المعلمة اآمنة ال�سالحات من مدر�سة فاطمة بنت 

الخطاب التابعة لمديرية تربية الزرقاء االأولى، بالمرتبة الثانية 

في الم�سابقة المقد�سية المدر�سية ال�ساد�سة عن فئة المعلمين، 

والتي جرى اعالن نتائجها يوم الثالثاء 13 اذار.

وا�ستقبلت الم�سابقة التي ينظمها ملتقي القد�ض الثقافي” 

ونقابة المهند�سين، نحو 45 الف م�ساَركة من طلبة ومعلمين 

من كافة محافظات المملكة في دورتها االخيرة للعام 20014، 

والتي �سملت المعلمين الول مرة.

وجرى تخ�سي�ض مائة جائزة للمت�سابقين، وبواقع 

ع�سرين للمعلمين وثمانين للطلبة، حيث ت�سلمها الفائزون خالل 

حفل اقيم في المركز الثقافي الملكي.

وحازت ال�سعدي على جائزتها �سمن بند الحقيبة 

التعليمية، والتي حدد لها المنظمون خم�سة محاور ليختار منها 

المت�سابقون، وهي: مكانة مدينة القد�ض، وعالقتها باالردن 

وببيت اهلل الحرام وم�سكالت التعليم فيها وجمالياتها.

وبدوره، و�سف رئي�س منتدى الزرق الثقافي �سكيب ال�سومري المثقف بانه »ال�سخ�س 
الفائقة  القدرة  ولديه  عالية  بمو�سوعية  للواقع  ومدركا  تراكمية  معرفة  لديه  تكون  الذي 
لمعرفة حركة المجتمع وكيفية التاأثير والتاأثر بها، والقادر على تكوين الراأي العام للو�سول 
الى التغيير نحو الف�سل«. وق�سم ال�سومري المثقفين الى ا�سناف »مثقف ايجابي.. ي�سطلع 
المبرمج،  او  الم�سي�س  المثقف  وهناك  الوطن،  تواجه  التي  للم�سكالت  وحلول  روؤى  بو�سع 
عملية  خدمة  في  قدراته  يوظف  ل  الذي  ال�سلبي  والمثقف  المتاأرجح،  او  المتردد  والمثقف 

ال�سالح والتغيير ويناأى بنف�سه بعيدا«.
ما  الى  الجيال  وقيادة  ال�س�س  بو�سع  الولى  بالدرجة  المعني  هو  »المثقف  ان  واكد 
وال�سلطة«، وداعيا  المثقف  بين  الفجوة  م�سددا على �سرورة »ردم  الأمم«،  فيه من م�سلحة 
الخيرة الى »ال تنظر.. للمثقف اليجابي على اأنه عدو لها، بل ان تعمل على احتواء افكاره 

اليجابية حتى ينعك�س ذلك على المجتمع ايجابيا«.
الى  الح�سور  بدعوة  ا�ستهلها  قد  الحوارية  اأدار  الذي  �سلمى  اأبو  عماد  المحامي  وكان 
الوقوف دقيقة �سمت حدادا على ال�ساعر والديب الردني عبداهلل ر�سوان الذي غيبه الموت 
يوم 13 اذار الجاري. وقال اأبو �سلمى وهو رئي�س �سابق لنادي ا�سرة القلم في الزرقاءن خالل 
تقديمه للحوارية ان �سالح الثقافة هو الأقوى لتحقيق التطور والنه�سة الحقيقية للمجتمعات، 

موؤكدا انه »ل تنت�سر اية امة ال اذا انت�سرت لنف�سها، واأول ال�سلحة هو �سالح المثقفين«. 
وخالل لقاءات ل�«هنا الزرقاء« مع عدد من المثقفين على هام�س الحوارية، قال ال�ساعر 

ح�سن من�سور ان »الثقافة ل يمكن ان توؤخذ ب�سكل مجرد، وانما توؤخذ من واقع الحياة من 
وال�سل  الحياة  لمعطيات  مواكبة  راقية  طروحات  يقدمون  »المثقفين  ان  م�سيفا  حولنا«، 
ابداعا  القل  النجاز  مع  يختلط  قد  المبدع  »النجاز  ان  راأى  من�سور  ولكن  بها«.   يوؤخذ  ان 
وال�سطحي من قبل الواغلين )المتطفلين( على الدب، مما يجعل من ال�سعب ان يكون لالإبداع 

الثقافي دور في ال�سالح«.
والكلمة  وكلمته،  طرحه  في  نظيفا  يكون  ان  ال�سالح  في  الكاتب  »م�سوؤولية  ان  واكد 
امانة، وعليه ان يحمل �سرف هذه المانة وان ي�ستطيع تاأديتها ونقلها لمن يجب ان ت�سل اليه«. 
نف�سه من كوكب اخر  ان يعتبر  النا�س ول يجب  ان »الكاتب اول واخير هو واحد من  مبينا 

يحيط نف�سه بالغمو�س«.
ومن جهته، عر�س المخرج الم�سرحي خالد م�سلماني الى دور الم�سرح في »رفع �سوية 
انه »يناق�س ق�سايا  المعرفة«، مو�سحا  بمزيد من  الم�ستمع والم�ساهد.. وتغذية عقله  عقلية 
اجتماعية، �سيا�سية واقت�سادية، ويوجد لها حال من خالل الدراما المن�سوجة التي ت�سهم الى 

حد كبير في تطوير الثقافة م�ستقبال«.
»نقد  لجهة  ال�سيا�سية  الناحية  من  كبيرا  دورا  يلعب  الم�سرح  ان  م�سلماني  واو�سح 
ال�سيا�سات والت�سجيع والتحري�س على �سناعة ت�سريعات وقوانين جديدة تتالءم مع الع�سر 

بهدف تح�سن ظروف معي�سية«.
واعتبر العالمي والكاتب عمر �سمرة انه »يقع على عاتق المثقفين دور كبير في تحقيق 

نه�سة المجتمعات، وتكري�س دورهم في دفع عجلة التنمية الثقافية وال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعية في الموؤ�س�سات الر�سمية في كل دولة«.

ولفت �سمرة الى »تراجع دور الديب في ال�سهام في تطوير المجتمعات واحداث النقلة 
الح�سارية المطلوبة«، مرجعا ذلك الى ا�سباب »منها �سيق هام�س الحريات في كافة المجالت 
الحياتية«. وقال انه »حتى ي�ستطيع الديب ان يتبواأ موقعه الريادي المطلوب ل بد من احداث 
الوعي  رفع  اجل  من  والفكر  بالثقافة  الهتمام  زيادة  ثم  ومن  اأول  التعليم  في  حقيقية  تنمية 

المجتمعي بالتركيز على دور القراءة«.
ل  العربي  قراءة  متو�سط معدل  ان  اظهرت  درا�سة  ال�سياق  هذا  في  وا�ستح�سر �سمرة 
يزيد عن 18 دقيقة في ال�سنة، وهو المر الذي راآه �سببا »في غياب الثقافة عن الحياة وغياب 

دورها عن ال�سالح في المجتمعات العربية«.
»ان  قال  الزرقاء،  في  الردنيين  الكتاب  رابطة  فرع  رئي�س  �سبيح  ابو  جميل  ال�ساعر 
المثقف هو ح�سن الأمة وبما لديه من اأفكار ي�ستطيع ان يدافع عن اأمته، وهو الخندق المتقدم 

لها«.
بين  الخالف  ل  والختالف  الحوار  طريق  عن  ثقافته  يفر�س  المثقف  »ان  وا�ساف 
يحتمل  خطاأ  راأيك  القائل:  الراأي  نتبنى  ونحن  ال�سحيح،  الراي  الى  ن�سل  حتى  المتحاورين 
في  ال�سا�س  هي  هذه  الحوار  »طريقة  معتبرا ان  الخطاأ«،  يحتمل  �سواب  وراأيي  ال�سواب، 

تكوين الفكر العام الذي ت�سير عليه المة«.

هنا الزرقاء- منيرة �ضالح

�سددت ندوة حوارية نظمها مركز الملك عبداهلل الثاني الثقافي في الزرقاء 

يوم االربعاء 18 اذار، على اهمية دور المثقف في التطوير واال�سالح، و�سوال الى 

تحقيق التطور والنه�سة الحقيقية للمجتمعات.

وابرز رئي�ض نادي الر�سيفة الثقافي الدكتور محمود الزهيري في كلمته في 

الندوة، دور المثقفين في قيادة الحياة العامة وتوجيهها، من حيث انهم يتعاملون 

مع الق�سايا بتريث ومن خالل العقل والمنطق، م�سيرا الى ان القران الكريم اعال 

الدور التنويري للعلماء والمثقفين.

وقال ان »�ساحب العلم والثقافة له منهج ا�سا�سي في الحياة.. ودور تنويري 

يحاول ان يثقف النا�ض ويو�سح لهم ويعرفهم بابعاد الم�سكلة« ويبين لهم �سرورة 

التاني والتروي في اتخاذ المواقف ازاء االحداث والق�سايا.

وفي المقابل، راأى الزهيري ان المثقف في ظل االنفتاح التكنولوجي بات »يجد 

نف�سه محرجا من الخو�ض في الكثير من االمور، وذلك ان اغلب النا�ض من الدهماء 

قد ت�سدروا مواقع في الثقافة فاأف�سدوا على النا�ض كثيرا من حياتهم«.

المعلمة اآمنة ال�ضالحات ت�ضتلم جائزتها

جانب من الندوةالمعلم محمد عطير
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كّل المقالت لكم، وهذا المقال لي!
حكايات  بين  بكم  تطّوف  اأ�سبوعّية،  مقالت  كاتبة  ح��ّق  من  اإذ 
اأن تكتب عن �سيء  التاريخ، ومحدثات الراهن، وروؤى القادم واأحالمه، 

ل�سيق بها، ومن حّقها اأي�ساً اأن ت�ستمعوا اإلى بوحها!
 هذا المقال، جعلته تحّية متوا�سعة اإلى معّلمي، الأ�ستاذ الدكتور 
جامعة  في  الجمال  وعلم  الحديث  الأدب��ّي  النقد  اأ�ستاذ  المرعي،  ف��وؤاد 
اللي�سان�س،  من  الرابعة  ال�سنة  في  عليه  اأدر�س  باأن  �سرفت  الذي  حلب، 
وفي  العليا،  الدرا�سات  دبلوم  في  الثالث،  ر�سائلي  على  ي�سرف  واأن 

الماج�ستير، وفي الدكتوراه.
 ل اأعرف تحديدًا مواليد الدكتور فوؤاد، لكن اأعرف اأّنه عتيق جّدًا، 
من ع�سر المالحم، وال�سعر ال�سفاهّي، الذي يجده اأ�سبه باأنا�سيد حرب، 
يوّقع الجنود على اأوزانه خطواتهم، وي�ستثير بع�سهم به حمّية بع�سهم 
ا�ستمعت  التي  محا�سراته  ففي  هوميرو�س،  زمن  اإلى  يعود  وقد  الآخر، 
واأودي�سيو�س،  وبريام،  وهكتور،  اآخيل،  عن  يحكي  كان  طوياًل،  اإليها 
عن  دفاعاً  فعلوه  ما  ي�سّوغ  الطروادّية،  مغامرتهم  في  معهم  كان  وكاأّنه 
التراجيدّي،  لنا  �سّوغ  مثلما  معه،  وان�سجامهم  وقيمه،  عالمهم،  جمال 

والدرامّي، والكوميدّي، والمعّذب، دفاعاً عن الفّن.
الإن�سانّية،  بتراث  والوثيقة  المعرفّية،  فوؤاد  الدكتور  عالقة  لعّل   
جعلته من اأ�سّد المتم�ّسكين بالحداثة، مّما حّير كثيرًا من التاأ�سيلّيين من 
الإ�سالمّي  بالتراث  انتمائه، وعالقته  الذين عجزوا عن فهم فكرة  حوله، 
الأ�سياء  اإلى  نظرنا  اإذا  ب�سيطاً  يغدو  العالقة  تلك  تف�سير  لكّن  تحديدًا، 
الح�سارة  في  “درا�سات  كتابه  قراأنا  واإذا  والمعرفة،  المحّبة،  بعين 
المعادلة  تحقيق  اإلى  الو�سول  من  مّكنه  ما  ولعّل  الإ�سالمية”،  العربية 
البعد  وفكرّياً، قوامه  �سخ�سّياً  التراث والحداثة، ت�سميماً  بين  ال�سعبة 
عن التطّرف، ونبذ الإق�سائّية، والنزوع باتجاه الو�سطّية، وامتالك العقل 
النقدّي، ومحاولة تو�سيع اأفق الروؤية، وتقّبل الجديد، وتطويعه، وذلك 

كّله ميراث الفل�سفة، وب�سمتها في الأداء.

من  عليه  توؤّكد  بما  المادّية،  لالتجاهات  المتمّح�س  در�سه  اإّن   
يخل�س  اأتباعها،  من  كثيرين  خالف  على  جعله،  والجدلّية،  التحّول، 
م�سيرنا،  خيط  من  لنا  ن�سج  ما ُ اأّن  نوؤمن  واأن  بنا،  األّم  ما  نحّب  اأن  اإلى 
الذي يجرجر  ذاته  العقالء، هو  الذي يحدو  القدر  واأن  لنا،  الأن�سب  هو 
الحمقى، وبذلك الثبات ا�ستطاع الدكتور فوؤاد المرعي توليد اآراء جديدة 
في اأ�سول ال�سعر العربّي ون�ساأته، وفي الوعي الجمالّي عند العرب، وفي 
ال�سعور  تكوين  وفي  الحديثة،  الفنون  ن�ساأة  وفي  الجمالّية،  المفاهيم 
الكبرى،  �سورية  في  التنوير  اأيديولوجيا  �سناعة  وفي  العربّي،  القومّي 
الجمال”،  علم  في  “محا�سرات  ومنها  العديدة،  كتبه  في  مبثوثة  وهي 
والجمال”،  و”الجالل  الإ�سالم”،  قبل  العرب  عند  الجمالي  و”الوعي 
و”مقّدمة في تاريخ الآداب الأوروبّية”، و”في تاريخ الأدب الحديث”، 
الرو�سّية، وانتقاءاته  و”الّلغة والتفكير”… هذا عدا عن ترجماته عن 

الأدبّية التي ت�سير اإلى ذائقة رفيعة.
يعود  طويل،  زمن  منذ  مو�سكو،  جامعة  في  فوؤاد  الدكتور  در�س   
بنا فيه اإلى بيلين�سكي وت�سيرني�سيف�سكي، فينقلنا من الأ�سطورة الإلهّية 
والبتراء،  الأه��رام،  بنى  الذي  الإن�سان  اأنتجها  ب�سرّية،  اأ�سطورة  اإلى 
عبر  الإن�سانّي،  اإل��ى  الإلهّي  من  الجليل  يتحّول  وبذلك  الفرات،  و�سّد 
الإرادة المت�سقة مع الوعي، ومعها تنتقل القيمة من عالم المثل، لت�سير 
اجتماعّية، ومعرفّية، مثلها مثل المفاهيم الجمالّية، فهي لي�ست نتاج خيال 
معها،  التفاعل  في  فر�ستنا  ننال  اأن  وعلينا  ممار�سة،  نتاج  بل  عقل،  اأو 
والإ�سهام في تطويرها بالتجربة، فالوعي الذي ياأتي بالتجارب، حتى في 
عالقتنا مع المطلق، هو الأبقى، والأوثق، واأّن حياتنا، ل�سّيما الإبداعّية، 
�سيغ مختلفة لنعكا�سات الوعي الجمالّي، الذي ُيري بعدًا رابعاً للوجود، 
تبدو من خالله حقوق الب�سر اأن�سع، وق�ساياهم العادلة اأو�سح واأحّق، 

لأّنها تبعد بعدًا �سا�سعاً عن الّدعاء وال�سعارات.
التقيت منذ اأّيام في جل�سة مع اأ�سدقاء، بالناقد الكبير الدكتور جابر 
ع�سفور، فحّدثني بزهو عن عالقته باأ�ستاذته الدكتورة �سهير القلماوي، 

وعن عالقتها باأ�ستاذها الدكتور طه ح�سين، وكيف اأّن قّوة الفكر توّرث، 
وُتغّذى بالمعرفة، فت�سعب هزيمته، �سعرت حينها بالغبطة، فكالمه كان 
ينطبق على عالقتي باأ�ستاذي اأي�ساً، اإذ كثيرًا ما اأتماهى معه عندما اأدخل 
اأكون ظاًل  اأن  اأخ�سى من  اأّنني هو، وكثيرًا ما  الدر�س، واأعتقد  اإلى قاعة 
باهتاً ل�سالبته في التعامل مع اليقينّيات، وللمعة عينيه حين يدلي طالب 
الم�ستملة  البريئة،  الطفولّية،  ول�سحكته  جديدة،  فكرة  اأو  مثير،  براأي 
على ذكاء الطبيعة الب�سرّية، التي تقطعها �سعلة المدّخن، حينما يتعّنت 

اأحدهم اأمامه، مت�سّبثاً براأي المبتدئين.
 لدّي كالم كثير لأقوله للدكتور فوؤاد، لكن يغلبني الزمان، والظرف، 
وال�سمت الطويل الذي حّول عالقتي بالذين اأحّبهم اإلى تاأّمل، واإلى امتالك 
اأ�ستاذي  اأفتقد  اإّنني  �ساأقول  العواطف!  من  اأكثر  تجاههم  نظر  وجهات 
والحياة،  المعرفة،  لمحّبي  المفتوح  ال�سباحّي  �سالونه  اأفتقد  كثيرًا، 
اأفتقد الورقات المطوّية في حقيبته ال�سوداء ال�سغيرة، التي  والنجاح، 
باإجازة  تحمل ت�سويباته لآرائي، اأنتظرها كّل مّرة مثل من ينتظر حكماً 
�سخ�سّية  �سناعة  في  الالمتناهي  تفانيه  اأفتقد  بالمتناع،  اأو  التفكير 
الباحث في طلبته، فهو ل يت�ساهل في المعرفة، ولطالما لجمني، واأعاد 
اإلّي ع�سرات الأوراق، لكّنه في الوقت ذاته �سّجع بع�س �سطحاتي، ووقف 
اإّنه اأ�سبه ما يكون بالجبل،  مع نزقي مثلما احتوى عقوق بع�س طلبته، 
يجّلي الق�سوة، وبين حجارته ينبت ع�سب �سحرّي، وتتفّجر ينابيع مياه 

عذبة!
اأ�ستاذي الدكتور فوؤاد: اأطال اهلل عمرك، وكّل عام واأنت بخير!

 
د. �ضهال العجيلي: روائّية، واأكاديمّية، اأ�ضتاذة 

االأدب العربّي الحديث في الجامعة االأميركّية في 

مادبا. لها في الرواية “عين الهّر” الحائزة على 

جائزة الدولة الت�ضجيعية 2009، و”�ضّجاد عجمّي”

اأتذكر اأن الأ�سدقاء الليبراليين من الأو�ساط الفنية في رو�سيا 
اأغم�سوا عيونهم عن الحقوق المدنية، وعن ال�سلطة “الديمقراطية” 
الجديدة حينما اأعلنت بل�سان رئي�سها بوري�س يلت�سن باأن على ال�سعب 
اأن يتحلى ب�سعة ال�سبر اإزاء مجرمي ال�سوارع، لأن هوؤلء “ال�سباب 
الراأ�سمالي  الم�ستقبل  واندفاعهم  ب�سواعدهم  �سي�سنعون  الجدعان” 

الم�سرق.
التي  المحطات  في  الطبخ  برامج  بتقديم  ان�سغلوا  اأنهم  اأتذكر   

�سيطرت عليها المافيا!
المدنية،  الحقوق  تخرق  الوقت،  ذل��ك  في  ال�سلطة،  وكانت   
وتتجاوز على المكا�سب الجتماعية. وكانت اأجهزتها الأمنية تعتدي 
البديهية لكل من يقع بين يديها. بل وت�سمل  الإن�سانية  على الحقوق 

برعايتها م�ساة ال�سوارع وم�ستخدمي الموا�سالت العامة.
 ولم يكن ذلك يثيرهم اأو يلفت انتباههم، وكانوا را�سين تماماً!

 واأرى اأن الأ�سدقاء الليبراليين من الأو�ساط الفنية في رو�سيا، 
اأنف�سهم، ينبرون اليوم لمهاجمة ال�سلطة الجديدة، ومعاداتها جذرياً، 
رغم اأن اأقل انجازاتها اأنها اأعادت ال�ستقرار، واأوقفت تدهور الأو�ساع 
المدنية،  الحقوق  على  العتداء  مذهل  حد  اإلى  وقننت  الجتماعية، 
ورغم ما يبدو من �سيقها بالراأي الآخر اإل اأنها لم تجعل حق “الراأي 
الأ�سدقاء  �سلطة  فعلت  كما  بعينها  موالية  فئة  على  الآخر” ح�سرًا 

الليبراليين، الذين يذكرونني ب�”اإخوان” م�سر “الم�سلمين”!

المناقبية  ول  ال�سجاعة  عنهم  تعرف  لم  اأن��ه  اليوم  واأت��ذك��ر   
الأخالقية.

الأمن   في زمن �سوفيتي ل زال يعي�س في وجداني، كان رجل 
يبتدرني  وثائقي،  من  يتحقق  اأن  ويريد  ال�سارع،  في  يقابلني  حينما 
ثم  اأجنبياً،  مدنياً  اأو  مواطناً  باعتباري  لي  الع�سكرية  التحية  باأداء 
رقم  لي  ويذكر  فيها،  يعمل  التي  والدائرة  ورتبته،  بنف�سه،  يعّرف 
طريقي  يعتر�س  اأن  لتف�سه  �سمح  بموجبها  التي  القانونية  المادة 

و�سوؤالي اأن اأبرز وثائقي.
 هذا ما كانه التحاد ال�سوفيتي المو�سوم بالدكتاتورية!

 وهذا كان نظام الحكم الذي اأنتجه ال�سيوعيون، الذين لم يعتدوا 
يوماً بالف�ساد العظيم الذي رافق الك�ساد الكبير في اأواخر الع�سرينات، 
والت�سويفية.  المزورة  الحقوق  ومنظومة  الحالية  اأمريكا  واأنتج 
التي  العظيمة  الإن��ج��ازات  التبجيل،  كل  يبجلون،  كانوا  ولكنهم 
اأقا�سي  تخدم القيم الإن�سانية ال�سامية، حتى لو جاءت من قرية في 
اأن  العرب، حاولنا  اأننا،  اليوم  اأتذكر  لأن  �سيقودني  موزمبيق. وهذا 
ن�ستن�سخ ثورة اأكتوبر واقتبا�س الدولة ال�سوفيتية على اأ�س�س قومية 

نحو ثالث مرات..
 وواجهنا الف�سل، واجهنا الف�سل، واجهنا الف�سل!

يوم  هو  اآذار  مار�س/  من  والع�سرين  الرابع  اأن  اأتذكر  �ساأظل   
في  الموؤقتة  بالحكومة  واإيطاليا  وفرن�سا  بريطانيا  حكومات  اعتراف 

العر�س  يوم  التاريخ!(  ل�سخرية  )يا  نف�سه  وهو   ،1917 عام  رو�سيا 
فيه  يقدم  ال��ذي   ،1972 العام  في  ال�سهير  “العراب”  لفيلم  الأول 
في  الثالثينات  مافيا  عن  م�سوقة  ق�سة  كوبول  ف��ورد  فران�سي�س 
�ستربك  التي  اأمريكا  ل�ستقبال  فيه  العالم  ويهيئ  المتحدة.  الوليات 
العالم بعد ال�سبعينات، بتجروؤها على اإعادة اإنتاج اأبطال عالم المافيا 
والمخدرات وغ�سيل الأموال والقتل، بو�سفهم �سيا�سيين وليبراليين 

ودعاة حقوق اإن�سان!
وهو يوم �سن العدوان الغا�سم على يوغ�سالفيا في العام 1999.

 و�ساأتذكر اأي�ساً اأن هذا يوم خا�س بالن�سبة لي؛ �ساأجد الو�سيلة 
للحديث بلغة اأخرى. وربما اأجري ات�ساًل، واأ�سمع عبر الهاتف �سوت 
قرقعة ملعقة ال�ساي البطيئة بينما تحرك ال�سكر في الفنجان. وربما 

اأقول في نهاية مكالمتي:
 اأتعرفين؟ اأنا �سعيد اأنني �سوفيتي عتيق!

 يا�ضر قبيالت: روائي وقا�ص و�ضيناري�ضت. عِمل مديراً 

للن�ضو�ص وتطوير االأفكار في المركز العربي للخدمات 

ال�ضمعية والب�ضرية، ونال جائزة الن�ص المتميز في 

المهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون في تون�ص عام 2005.

كثيرة هي الوقائع والأحداث التي ت�سّكل، بذاتها، تلخي�ساً لتاريخ طويل 
المت�سمن  ي�ستوجب قراءته والأخذ بمنطوقه  اإلى در�ٍس  ب�سببها  يتحّول 
اأيام  اأو  قليلة  �ساعات  ربما،  ت�ستغرق،  ل  واأح��داث  وقائع  ما.  ِحكمة 
معدودة، لكنها تكت�سب اأهميتها في كونها تدفعنا لأن نفّكر ونعيد التفكير 

بعقود م�ست على ما هو اأعظم منها واأ�سّد وطاأة.
عن  ال�ستار  اأُزيح  الحالي،  اآذار  من  ع�سر  الرابع  الما�سي،  ال�سبت  يوم   
الالعنفي  ال�سلمي  وكفاحها  الهند  ا�ستقالل  بطل  غاندي،  للمهاتما  تمثال 
�سنة  �سبعين  مرور  مع  توافقاً  العظمى،  البريطانية  المبراطورية  �سد 
جنوب  من  للهند  غاندي  عودة  على  �سنة  ومائة  ال�ستقالل،  هذا  على 
الهيمنة  خلخلة  اإلى  اأّدت  �ساملة  َمَدنّي  ع�سيان  حركة  ليبا�سر  اإفريقيا 
الغني”  “الأقوى  الأمر بخ�سوع  لينتهي  البريطانية والحّط من هيبتها، 
لإرادة “ال�سعيف الفقير“. ينتهي الأمر بانتزاع جوهرة التاج البريطاني 
الأخرى  بعد  الم�ستعمرات واحدة  �ُسبحة  تكّر  ثم  راأ�س حامله،  من على 

فتنكم�س المبراطورية تدريجياً وتنح�سر داخل ُجُزرها.
ا�ستقالل،  بطل  بو�سفه  لذكراه  تخليدًا  غاندي  للمهاتما  تمثال  ُيْرَفع  اأن   
�سّكل  اأو حتى في بالٍد  الهند،  اإذا ما وقع في  فهذا َحَدث عادي وطبيعي 
لندن،  و�سط  في  ُرف��ع  التمثال  اأّن  غير  ُيحتذى.  ِمثاًل  �سعوبها  لن�سال 
يمّثل:  ما  بكل  ت�سر�سل  ون�ستون  تمثال  جوار  واإلى  البرلمان،  �ساحة  في 
الحرب  في  بريطانيا  انت�سار  وبطل  وزراء،  رئي�س  م�ستعمرات،  وزير 
العالمية الثانية. اإلى جوار تمثال هذا الرجل المدجج ب�”اأمجاد وهيبة” 
المتق�سف  بلبا�سه  غاندي  تمثال  وقف  العظيم،  وبلده  ال�سمين  �سخ�سه 
الحكيمة  الإجابة  بتوفير  تكّفَل  الزمن  كاأن  الناحل.  وج�سمه  المعروف 
على اأمنية ت�سر�سل الواردة في مذكراته، حيث كتب مف�سحاً عن رغبته 
في اأن ُي�سحق غاندي تحت اأقدام فيل �سخم عقاباً على ت�سديه للوجود 

البريطاني! لكّن غاندي لم ُي�سحق، وت�سر�سل خ�سر في اأول انتخابات اإثر 
انتهاء الحرب.

 قد تكمن الرموز المبثوثة في هذا الحدث في نطاق درا�سة �سخ�سيتين 
الهند،  بلدين:  م�سير  تفا�سيل  في  َت�ِسعُّ  اأي�ساً،  لكنها،  تاريخيتين، 
بعد  بع�ساً  بع�سهما  مع  تعاملهما  وكيفية  البلدين  م�سير  وبريطانيا. 
�سنوات القهر وال�ستعباد وال�ستعمار المديد. ولمزيد من دواعي التاأمل، 

ُي�ستكمل الحدث بثالثة تفا�سيل ذات اأهمية بالغة:
 الأّول: اأّن َمن اأزاح ال�ستار عن التمثال هو ديفيد كاميرون، رئي�س الوزراء 
البريطاني، مدركاً حتماً لحجم المفارقة الالذعة؛ اإذ ُجِمع النقي�سان في 
مكان واحد، وفوق اأر�س كانت عدوة. كاأنه، ب�سفته هذه اإنما يعتذر ل عن 
�َسَلفه فقط، بقدر ما يعتذر عن تاريخ بلد! ويدلي بال�سهادة التالية: غاندي 

اأحد اأعظم ال�سخ�سيات في ال�سيا�سة العالمية.
اأف�سى بخال�سة  المالية،  الحدث، وزير  في هذا  الهند  ممثل  اأّن  الثاني:   
طبقاتها  وكافة  دياناتها،  وتعدد  تاريخها،  بكل  الهند  ِحكمة  تختزُن 
من  تحمل  بما   – الأهمية  غاية  في  اأم��ر  وه��ذا   – وكذلك  الجتماعية، 
“ت�سمو الدول فوق المرارة  اإذ قال:  اأف�سل؛  طموح كبير لبناء م�ستقبل 
الهندية  ال�سخ�سية  تطبع  الهندية  الروحانيات  كانت  فاإذا  والَعداء.” 
الفهم  تطبع  ب�سطوع،  يبدو  كما  فاإنها،  والعنف،  ب  التع�سّ عن  وتبعدها 
ال�سيا�سي لمن يديرون بلدًا كبيرًا بو�سع قارة، وعدد َب�َسر يقارب ال�سين!

 الثالث: اأّن هيئة غاندي المنحوت كتمثال وقفت بما كان يرتديه حين دخل 
البرلمان البريطاني )وزرة قطنية فوق ج�سم ن�سف عار(؛ اإذ ا�ستلهمها 
قابل  بالمنا�سبة  حيث  هناك؛  موجودة  له  �سورة  من  النكليزي  الفنان 

الملك جورج الذي �ساأله: اأْل ت�سعر بالبرد واأنت مكتف بهذا الرداء؟
وكان رّد المهاتما غاندي: ما ترتديه اأنَت يكفينا نحن الثنين!

“الغني.” :  اأذن  في  وي�سعها  الب�سرية  عذاب  خال�سة  “الفقير” ُير�سل 
على  كنا  َلْما  التاريخ  في  عدالة  ثمة  ولو  باخت�سار،  ِغناكم،  �سببه  فقرنا 

هذا الختالف والتباين، ولتقا�سمنا الخير معاً.
خال�سة عذاب الب�سرية بلغت اأذن الملك، لكّن اأحدًا ل يعرف اإذا ما كانت 

بلغت قلبه.
*   *   *

بكل  كونية  “اأيقونة”  بات  لرجٍل  المتقدة  الذهنية  اإلى  اأ�سير  اأن  يبقى 
المعاني، حيث اأجد في واحدة من مقولته وعيه لمعنى اإرادة الفوز رغم 

ال�سعوبات:
* في البداية يتجاهلونك، ثم ي�سخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تربح اأنت.

وما  ال�سغينة  عن  بعيدًا  وال�سمحة  الحكيمة  روؤيته  اأخرى  مقولة  وفي 
ي�ستتبعها من �سرور، اإذ يقول:

* اإّن �سريعة “العين بالعين” ل تنتهي اإّل بجعل العالم كّله اأعمى.
بالمنا�سبة: اأولي�س عالمنا العربي اليوم اأكثر من اأعمى؟

اأول�سنا بحاجة لدرو�س هذا المعّلم الهندي؟
 

اإليا�ص فركوح: كاتب وروائي. حا�ضل على جائزتي 

الدولة التقديرية والت�ضجيعية في حقلي الق�ضة 

الق�ضيرة والرواية.

صباح الخير 
يا ُمعّلم!

دروس من 
المهاتما 

غاندي

يوم خاص

د. شهال الُعجيلي

د. شهال الُعجيلي

إلياس فركوح

وعددت موؤ�س�سة ورئي�سة منتدى الرواد الكبار هيفاء الب�سير بع�سا من مناقب الراحل الذي 
و�سفته بانه كان »قامة ثقافية ابداعية ذات ح�سور، ممتلئا بالحيوية والن�ساط، عن�سرا محركا 
في ميادين الثقافة«. وقالت اأنه »كان دائما موؤهال لقيادة مالحم الثقافة واأدوراها في الموؤ�س�سات 
الر�سمية ثم الهلية، وكان اخرها منتدى الرواد الكبار اأحد اأذرع جميعة ال�سرة البي�ساء لرعاية 
ال�سادة كبار ال�سن«. واكدت الب�سير انها كانت »حبورة جدا با�ستقطاب ر�سوان لمنتدى الرواد 
الكبار حيث عملنا �سويا على ا�سافة بعد جديد للعمل الخيري الن�ساني الذي كان مكر�سا لخدمة 
كبار ال�سن، واألق الدب والفنون على تنوعها بما يمالأ حياة ال�سادة كبار ال�سن وما يليق بهم ويمالأ 

ايامهم بالثقافة والدب وكل ما يمتع ويفيد«.
وم�ست قائلة ان »عبداهلل ر�سوان عرف براأيه الجرئ الوا�سح الملتزم، ت�سع ابت�سامته دوما 
الوا�سع  اأدبه  من  ونهلت  بكبرياء،  عنا  ورحل  عطائه  قمة  في  وهو  غادرنا  وقد  وحيوية،  ن�ساطا 
اجيال، وتتلمذ على يديه طالب علم واأدب، �سليع في اللغة رقيق في ال�سعر، مكافح وذو روؤية، 

وقدم للمنتدى والعمل الثقافي ما �سييبقى دليلنا في باقي اليام«.

واعلنت الب�سير عن اطالق ا�سم ال�ساعر عبداهلل ر�سوان على قاعة البداع في منتدى الرواد 
الكبار ليكون ذلك »تذكيرا بما قدمه، و�ساهدا لما بعدنا على قيمة هذا الن�سان وما تركه من اأثر 
في رحيله«. وعر�ست الديبة والقا�سة �سحر مل�س الى �سخ�سية الراحل بحكم �سداقتهما التي 
امتدت ع�سرين عاما ومنها �سنوات زمالتهما في منتدى الرواد، م�سيرة الى انه »قبل ان يم�سي 
حروف  نفك  اأن  دون  وقراأناه  ب�سمت،  تلقفناه  الذي  المراثي-  كتابه-  اأ�سدر  قليلة  وب�سنوات 
طال�سمه، وندرك ان ال�ساعر يمرر لنا �سفر نعيه و رحيله، وهو القائل فيه: هزائمي اكتملت.. ويا 
معجزات  بال  حزانى..  النبياء  اأرى  يقول:  الكتاب  في  اخر  موطن  »وفي  وطنا«  لي  كن  موت.. 
ول اأ�سدقاء.. اأراني وحيدا وممتلئا خيبة.. ويبرعم حولي الخواء.. اأرى �سجرة الموت وارفة.. 

ومهفهفة روحها بالخواء«.
وقالت مل�س “ان ر�سوان كانت لديه خارطة وا�سعة ت�سمل كل المثقفين ليدخلوا الى هناك 
اآمنين ين�سرون ابداعهم، ويعلقون لوحاتهم، كل ذلك من خالل البرنامج الثقافي الذي كنا نعده 
بعربته كل �سباح من  ينطلق  كان  بارع  حوذي  “مثل  انه  وا�سافت  الرواد.  منتدى  في  معا” 

الكبار في عمان حامال في جعبته  مدينة الر�سيفة عبر طريق ياجوز، لي�سل الى منتدى الرواد 
الكثير من الفكار والحالم التي يترجمها وردا وحكايا”.

ورثت الكاتبة الدكتورة هند ابو ال�سعر الراحل في كلمة القاها الم�سايخ نيابة عنها، وقالت 
واأنت  الق�سوة،  بهذه  اعرفك  فلم  لتودعنا،  الفاجعة  الطريقة  هذه  اخترت  عبداهلل  يا  “لماذا  فيها 

ال�ساعر الرقيق حد اليا�سمين، ال�سفاف المتدفق في عالقاته بنا كلنا، لماذا خذلتنا اذا؟ “.
“تريد الحق يا عبداهلل، لن اأجروؤ على الوقوف على باب منتدى )الرواد( وانت  وا�سافت 
غائب. ففي كل موقع كنت معنا تن�سر كتبنا وت�ساركنا بالندوات .وها انت ترحل وتتركنا. ترى 

اأين تذهب ذاكرتنا وهم يدفنوننا في التراب”.
و�سرد الباحث الدكتور جا�سر العناني بع�س محطات في حياة عبداهلل ر�سوان، مو�سحا انه 
“كان ل يحب النق�س في العمل ويرنو الى القمة دائما، ويحر�س حر�سا �سديدا على ح�سور كافة 
فقد وطنا  انه  كانت  “اكثر خ�سارات عبداهلل ر�سوان  ان  وقال  والثقافية”.  المو�سيقية  الت�سطة 
�ساع الى البد واكبر امنياته العودة الى الوطن الى بيت مح�سير غرب القد�س حيا او رفاتا. وما 

�سغل روح عبداهلل ر�سوان هاج�س اكبر من هاج�س الوطن”.
والقى المهند�س غيث ابن ال�ساعر الراحل كلمة ذوي الفقيد، م�سيئا على �سخ�سية ر�سوان 

الب الذي قال انه “حبه البوي كان بال حدود”.
“عرفتم والدي ال�ساعر والناقد والكاتب وربما لن�سان ولكن لم تعرفوه كاأب، لم  وا�ساف 
او ت�سمعوه وهو  الفجر،  لقران  ترتيله  ت�ستيقظوا على �سوت  تعي�سوا معه في بيت واحد، ولم 
ي�ستقبلكم  المنزل ولم  لم ت�ستيقظوا على رائحته في  ال�سباح،  ي�سقيها في  نباتاته وهو  يخاطب 
اليد  ب�ساحب  ابي  ننادي  كنا  “لقد  وقال  بعد غياب”.  للمنزل  تعودون  الجميلة عندما  ب�سحكته 
الخ�سراء فكل ما يزرعه ينمو ويكبر حتى انه ا�سند �سجرة يوما بعود جاف فاأخ�سر وازهر وتبين 
في ما بعد انه �سجرة كرز مزهرة ما زالت في حديقة ابي. وقد جل�ست الى ابي يوما وقلت له ما 
هي عبارتك المف�سلة فقال: يجيئون ويم�سون وتظل الحياة”. الى ذلك، فقد جرى العالن خالل 
حفل التاأبين  عن ان رئي�س بلدية الر�سيفة ا�سامة حيمور قرر اطالق ا�سم عبداهلل ر�سوان على احد 

�سوارع المدينة، وكذلك قررت مدر�سة الوزاعي اطالق ا�سمه على احدى قاعاتها.

الراحل في �ضطور

1949، ثم رحل عنها مع والديه الى مخيم الكرامة في  ولد عبداهلل ر�سوان في اريحا عام 
1968، حيث انتقل بعدها الى منطقة عوجان وبقي  اآذار عام  20 من  الغوار، وظل هناك حتى 
فيها حتى وفاته. تلقى تعليمه ال�سا�سي في مدار�س وكالة الغوث في الكرامة، والثانوي في لواء 
الجامعة  من  ثم   ،1967 عام  ال�سلط  مدينة  في  العامة  الثانوية  من  متخرجا  الجنوبية  ال�سونة 

الردنية التي ح�سل فيها على بكالوريو�س الآداب عام 1971.
ومديرا  اخرى،  لع�سر  مدر�سة  ومدير  �سنوات،  ع�سر  مدة  الر�سيفة  بلدة  في  معلما  عمل 
اأفكار التي  للعالقات العامة ومديرا للدرا�سات والن�سر في وزارة الثقافة، وتراأ�س تحرير مجلة 
ت�سدرها الوزارة، كما �سغل مديرا للدائرة الثقافية في امانة عمان، ومديرا تنفيذيا لمنتدى الرواد 

الكبار، ومقررا للجنة ال�سعر في مهرجان جر�س لعدة �سنوات.
قدم ر�سوان برامج في الذاعة والتلفزيون الردنيين وكتب في ال�سحف والمجالت المحلية 
لعمان  العام  المن�سق  وكان  المانة،  ت�سدرها  التي  عمان  براعم  مجلة  تحرير  وتراأ�س  والعربية 

عا�سمة الثقافة العربية 2002.
الثقافي في الزرقاء، ورئي�سا  القلم  وخالل ذلك، �سغل ع�سوا للهيئة الدارية لأ�سرة نادي 
عام  الردنية  الثقافة  مدينة  للزرقاء  عاما  ومن�سقا  المدينة،  في  الردنيين  الكتاب  رابطة  لفرع 

.2010
المهرجانات  في  الدائمة  م�ساركاته  خالل  من  وحيوية  بن�ساط  الثقافية  الحياة  في  �ساهم 
منها  �سعريا  ديوانا   21 واأ�سدر  وناقدا  �ساعرا  العربي،  والعالم  الردن  في  الدبية  والموؤتمرات 
ديوان )يجيئون يم�سون وتظل الحياة( الذي نال عليه جائزة عبدالرحيم عمر من رابطة الكتاب 
اآخرها في �سعر محمود دروي�س، وحرر كتابين و�سارك في  13 كتابا نقديا  الردنيين. وللراحل 
الفرن�سية  الثقافة  وزارة  من  فار�س  بمرتبة  الفرن�سي  الثقافة  و�سام  وحاز  اخر،  كتابا   11 تاأليف 

عام 2006،

هنا الزرقاء- منيرة �ضالح

نظم مركز الملك عبداهلل الثاني الثقافي في الزرقاء يوم االحد 22 

اذار، حفل تاأبين لل�ساعر والناقد الراحل عبداهلل ر�سوان الذي وافته المنية 

في الثالث ع�سر من ال�سهر نف�سه.  

وت�سمن الحفل الذي �سارك فيه جمع من الم�سوؤولين واالدباء 

والمثقفين، كلمات تناولت �سيرة ومناقب الفقيد، ودوره في اثراء الحراك 

الثقافي �سواء على م�ستوى الزرقاء والمملكة والعالم العربي. مندوب 

وزيرة الثقافة مدير مديرية الدرا�سات الكاتب هزاع البراري، قال ان 

الزرقاء كان لها في نف�ض الراحل »مكانة كبيرة، كما هو االردن، وكما هي 

فل�سطين«، وا�سفا ر�سوان بانه »فقيد الوطن والثقافة المحلية والعربية«.

وا�ساف البراري »خ�سرناه في وزارة الثقافة، وخ�سرته اأمانة 

عمان الكبرى، ومنتدى الرواد الكبار، وخ�سارتنا اأن نهايته كانت موجعة 

وموؤلمة«.

واكد ان »ما �سهدناه في عمان اأم�ض وما ن�سهده هذا الم�ساء دليل على 

حجم المحبة وااللم وال�سعور بالفقد.. وهذا اأ�سرع تاأبين ربما في تاريخ 

االردن«، م�سيفا اننا »ما زلنا نعي�ض في اطياف هذا الرجل الطيب، الذي 

ترك من االبداع ومن العمل ال�سالح لي�ستمر، ومن االبناء ال�سالحين اأي�سا 

ما نفاخر به«.

وتمنى البراري على بلدية الزرقاء »ان يتم عمل �سئ كت�سمية �سارع 

اأو ميدان كنوع من التكريم لهذا الرجل الذي اأعطى الثقافة االردنية 

والثقافة العربية الكثير«.

من جانبه، ابرز مدير ثقافة الزرقاء ريا�ض الخطيب دور الراحل 

في اثراء الحراك الثقافي في المحافظة وعلى م�ستوى المملكة. وقال 

»يعز علينا في هذه االم�سية ان ن�ستذكر قامة عبداهلل ر�سوان الذي كان له 

ولفترة طويلة اأثر في احداث حراك ثقافي على م�ستوى المملكة منطلقا 

من الزرقاء«.

وا�ساف ان »هذا الم�سرح بل هذا المبنى ال�ساهق )مركز الملك 

عبداهلل الثاني الثقافي( كان �ساهدا على حيويته الثقافية وعلى قدرته 

على تفعيل وتن�سيط كل الموؤ�س�سات وال�سخ�سيات االدبية والفنية على 

م�ستوى المملكة«. وزير الثقافة اال�سبق ال�ساعر جري�ض �سماوي، و�سف 

الراحل بانه كان »ال�سديق ال�سدوق، المعين الذي ي�سع بالطاقة االيجابية، 

وي�سعرك باأنه لي�ض هناك ثمة م�ساكل على �سطح هذا الكوكب، يطاردك 

بابت�سامته الم�سيئة وعينيه المتالألئتين«. وا�ساف« ان ا�سدقاء ر�سوان 

يتراوحون بين اأق�سى اليمين واأق�سى الي�سار، ذلك اأنه وهو ابن االحزاب 

الي�سارية وابن ال�سيا�سة، كان يرى خلف التنظيم وااليدولوجيا، كان يرى 

النا�ض وقلوب النا�ض و�سفاء الداخل«. واكد �سماوي ان ر�سوان كان 

»ديمقراطيا في نقا�سه وطرح افكاره وكل ما يقوم به، وكان متفائال بطبعه 

دائما« م�سير الى انه »بالن�سبة للم�سهد الثقافي لم يكن يتحيز �سد ا�سم 

من اال�سماء، حين يكون االمر متعلقا باختيار هذه اال�سماء للمهرجانات 

والم�ساركات االدبية، فقد كان نزيها محايدا في هذا االمر، ال يهمه اال 

المنتج االبداعي بغ�ض النظر عن �ساحبه«.

وقال الكاتب والناقد محمد الم�سايخ الذي ادار الحفل، ان الزرقاء 

»فقدت على مدى �سنوات عددا من اأدبائها، �سواء الذين ظلوا فيها ام 

رحلوا عنها.. وبرغم االألم الذي اعت�سر قلوبنا ازاء وفاة كل منهم اال ان 

وفاة ال�ساعر عبداهلل ر�سوان وهو في اأوج عطائه كان قا�سمة الظهر لكل 

منا، وغدا م�سابنا به واحدا«.

�لزرقاء توؤبن عبد�للـه ر�سو�ن »فقيد �لثقافة �لمحلية و�لعربية«
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لمالحظاتكم وا�ضتف�ضاراتكم

الــعــدد  الحادي واالربعون                   30 اآذار     2015

لالأعالن يرجى االت�ضال على 962787347838

»يوم �الأم« في �لزرقاء عيد للتجار �ي�سا
هنا الزرقاء - اروى �ضحادة 

عا�ست ا�سواق الزرقاء خالل اليام القليلة الما�سية هجمة �سرائية 
ا�ستهدفت كل ما يمكن ان يقدم كهدية لالم، والتي بات الحتفال بيومها 
يمثل للتجار ثالث اهم موا�سم اعياد ال�سنة بعد عيدي الفطر وال�سحى.
ان  المنزلية،  ل��الدوات  محل  �ساحب  وهو  وهبي،  محمود  وقال 
الحركة ال�سرائية تبداأ النتعا�س عادة قبل �سهر تقريبا من حلول يوم 

الم، والذي يوافق 21 اذار من كل عام.
واكد ان مبيعاته في هذا المو�سم قفزت الى ال�سعف قيا�سا باليام 
العتيادية، م�سيرا الى ان العرو�س التي يطرحها هو والتجار، توؤدي 

دورا في زيادة اقبال الزبائن.
وو�سف وهبي الحتفال يوم الم بانه »مو�سم مهم ينتظره التجار 

لتعوي�س خ�سائر اليام الخرى التي يتراجع فيها ن�ساط ال�سوق«.
ومن جانبه، قال ا�سرف ربحي، وهو �ساحب محل ادوات منزلية 
الما�سي،  العام  بمو�سم  قيا�سا  التوقعات  دون  جاء  القبال  ان  اي�سا، 
عازيا ذلك الى »الركود القت�سادي التي تمر به البالد وانخفا�س القوة 

ال�سرائية للم�ستهلك«. 
التخفي�سات  عرو�س  تت�سمنها  التي  ال�سلع  اه��م  ان  واو�سح 
والج��ه��زة  والطناجر  الكا�سات  واط��ق��م  التحف  ه��ي  الت�سجيعية 

الكهربائية، موؤكدا ان ا�سعارها �سمن المعقول وفي متناول الجميع.
بانه  التي كانت تبحث عن هدية يوم الم  القي�سي  وو�سفت ربى 
منا�سبة »تتيح لنا فر�سة التعبير عن كل ما يكمن في قلوبنا من محبة 
لمهاتنا«، معتبرة ان الهدية لي�ست بقيمتها بل في ما ترمز اليه من هذه 

المحبة.
منا�سبة  الم  »عيد  ان  الفاخوري  �سمير  هو  اخر  مت�سوق  وقال 
عظيمة يمكن ان تكر�س لدخال الفرحه لقلبها كونها تعبت و�سهرت من 

اجلنا«.

اأغ��ل��ى  ي��ا   ،، ح�ب�ي�ب��ة  ي��ا  ال��ح�ب�اي��ب   �س��ت 
الفنانة  �سوت  ي�سدح  هكذا   ،، دم��ي  و  روح��ي  م��ن 
في  الزرقاء  �سوارع  اأغلب  في  اأحمد  فايزة  الراحلة 
عيد الأم .. بل وفي البيوت اأي�سا، ف ما اأن تدير جهاز 
فهي  ت�سمعها   حتى  التلفاز  جهاز  تفتح  اأو  الراديو 
من بين الخيارات بالإ�سافة اإلى الفنان دريد لحام » 
غ�وار الطو�سة » والذي يطل علينا من خلف الق�سبان 
 « ال�سهيرة  اأغنيته  ي�سدح  ويهو  معه  ويبكينا  ليبكي 

ي���ام��و ي���ام���و  ي�ا �س���ت ال��ح��ن��اي��ن ي����ام��و »...
الطريقة  هي  هذه  ..كانت  ببعيد  لي�س  عهد  منذ 
الدارجة لالإحتفالية بيوم الأم ، اأغنية ب�سيطة تدغدغ 
الم�ساعر وهذا هو الوتر الح�سا�س الذي ي�سرب عليه 
الموؤلفون والملحنون ...حتى فيروز لم تغفل عن غناء 
اأغنية لالأم فاأطربتنا ب » اأمي يا مالكي » وحتى �ساعر 
الثورة محمود دروي�س ترك لنا �سيء من حنينه في 

رائعته » اأحن اإلى خبز اأمي وقهوة اأمي »...
كان  اأنه  ...اإل  الأغاني  تلك  ب�ساطة  من  وبالرغم 

ي�ساحبها عالقات اجتماعية متوطدة .. ف�سلة الرحم 
كانت  في اأح�سن حال ...

...فاأ�سبحت مكالمة هاتفية تغني عن  اليوم  اأما 
الأبناء  من  الغالبية  يتقاع�س  ..التي  الوالدة  زيارة 
الوقت واأحيانا �سيق ذات  ، بحجة �سيق  اآدائها  عن 

اليد ..
في  النزيالت  ،،الأمهات  القلب  يدمي  ما  اأكثر   و 
ات�سال  يتلقين  بالكاد  الم�سنات والالتي  رعاية  دور 
من ابن او حتى من  قريب ..وهو ج��ُ�ل ما تتمناه اأي 

م�سنة منهن ...
ِب��ر   يوم الأم تحول بقدرة قادر من تكريم و 
... اإلى يوم للتجارة بمختلف اأنواعها ... ففي هذا 
والتهنئة  لت�سل  المعايدات  ر�سائل  تن�سط  اليوم 
�سركات  �سنويا  ت�سرح  كما  بالماليين  اأع��داده��ا 
الر�سائل  هذه  ..وتتعدد  المملكة  في  الإت�سالت 
اأحيان  في  و  م�سورة  ر�سائل  بينsms  اأو  ما 
اإع��ادة  ويتم  جاهزة  الر�سائل  تلك  تكون  كثيرة 

ار�سالها بعد الإ�ستقبال مبا�سرة.
 ول ي�سح اأن نن�سى اأو نتنا�سى دور التكنولوجيا 
، حيث تن�سط ر�سائل الوات�س اب والتي تنق�سم الى 
اأو  الوالدين  بر  على  تحث  دينية  اإم��ا  فهي  نوعين 
منا�سبة  بهكذا  الإحتفال  في  ال�سرع  راأي  ل�تو�سيح 
....اأو  ر�سائل للتهنئة والتي قد تحمل بع�س النكات 

ومقاطع الفيديو الب�سيطة من باب الدعابة ...
اأح��د  ي��ن��اول��ك   .. ال��زرق��اء  ���س��وارع  ف��ي   ت�سير 
ال�سبيان ورقة اإعالنات تخ�س اأحد محالت الأدوات 
و  اأفرغت  م�ستودعاتها  اأنها  يبدو  والتي  المنزلية 
خ�سومات  عن  لتعلن  المتكد�سة  ب�سائعها  اأخرجت 

خيالية ل  » �س��ت ال��ك�ل »
ال��زرق��اء  ف��ي  يحدث  مما  ب�سيطة  اأمثلة    ه��ذه 
الفنون  من  الكثير  غيرها  و   ... الأم  عيد  مو�سم  في 
جيوب  ف��ي  واآخ���را  اأول  ت�سب  التي  الإ�ستغاللية 

التجار  ..
اأ�سهر...و�سهرن  ت�سعة  حملنكم  فيمن  اهلل   اتقوا 

وراحة  �سحتهن  ح�ساب  على  ل�سنوات  راحتكم  على 
بالهن ..

اأعظم  فالأمومة   .... اأم  لكلمة  ا�ستغالل  كفاكم 
الأب��ن��اء  جيوب  ا�ستنزاف  ت��ب��رروا  اأن  م��ن  واأرق���ى 

بحجة  » اأدخ�ل الفرحة على قلب اأم��ك »
تريده  ما  كل  ..هي  والتقدير  والمحبة  الإحترام 
الأمهات يوميا و هو متوفر و بالمجان ودون اأن تكلفوا 

اأنف�سكم .....
�سلة الرحم و بر الوالدين م�سدرا ل�سعة الرزق 
وراحة البال .. ل تلهيكم الدنيا  لتخت�سروه ل�ي�سبح 

يوما في ال�سنة ...
كل يوم هو ع�ي�د بوجودها

و كل يوم  هو خير بر�ساها ....
اللهم ارزقنا ب��رهن ... ون�ع�وذ بك من جحودهن

و ارحم يارب اأمهاتنا ممن انتقلن الى جوارك .

ال للمتـاجــرة بيوم �ست �لحبـايب ف�ضة العبو�ضي 


