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جريدة نصف شهرية متخصصة في الزرقاء تـوزع مجـانـًا

�صحة الزرقاء تنجز 
حملة تطعيم 124 الف 

طفل �صد ال�صلل

اأزواج في الزرقاء 
ي�صت�صهلون الطالق.. 

و»الأتفه« اال�صباب

ارتفاع متوال لحاالت 
العقر بالزرقاء و«القرود« 
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112 عاما على هجرة 
ال�صي�صان  للزرقاء 
وتاأ�صي�صهم المدينة

»ت�صكيليو« الزرقاء يخو�صون معركة مريرة الثبات الوجود

مخيم العودة بعد 67 عاما على
 النكبة: حنين مقيم وذاكرة ال تموت
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البعير،  ظهر  ق�صمت  التي  الق�صة  بمثابة  كانت  الطلبة،  ي�ؤكد  وكما  الحادثة،  هذه 
وجعلتهم يقررون الدخ�ل في ما ي�صبه معركة ك�صر العظم مع ال�صركة والجهات الر�صمية 

التي �صمت اذانها ل�صن�ات عن �صكاواهم واكتفت بتخديرهم بال�ع�د.
ولعل ما اجج م�صاعر الطلبة حينها الطريقة التي تعاملت ال�صركة عبرها مع احتجاج 
و�صتم  ب«�صب  فيها  تتهمه  ق�صية  �صده  �صجلت  حيث  الحادثة،  على  مجل�صهم  في  ع�ص� 

والإ�صاءة باألفاظ بذيئة والإ�صاءة ل�صركة المتكاملة، وتحري�ض والد الفتاة« الم�صابة.
ونتيجة للق�صية الم�صجلة، جرى ا�صتدعاء الطالب، وه� ابراهيم عبيدات، الى مبنى 
المحافظة وتنقل لخم�ض �صاعات بين اربعة مراكز امنية في الها�صمية والر�صيفة وياج�ز 

وحي الر�صيد قبل ان يخرج بالكفالة على ان يمثل في الي�م التالي امام المحكمة.
وفي ما بدا محاولة لمت�صا�ض ردود الفعال الم�صتهجنة، وكذلك تداعيات ال�صجة 
�صارعت  فقد  البا�ض،  حادثة  بعد  خ�ص��صا  ال�صك�ى  احدثتها  التي  الكبيرة  العالمية 

ال�صركة الى التبروؤ منها قائلة ان م�ظفا قدمها ب�صفته ال�صخ�صية.
لكن ذلك لم يفلح، حيث ان الطلبة كان�ا قد قرروا النتقال من مربع ال�صكاوى عبر 
و�صائل العالم وم�اقع الت�ا�صل الجتماعي، الى تنفيذ خط�ات ملم��صة على الر�ض، 
على  �صيرا  عمان  الى  الجامعة  من  والع�دة  ال�صركة،  حافالت  مقاطعة  اوله��ا  وكانت 

القدام.
ني�صان،   17 الخمي�ض  ي���م  الطلبة  من  العديد  فيها  �صارك  التي  الم�صيرة  وبعد 
وا�صتغرقتهم نح� ع�صر �صاعات حتى بلغ�ا مجمع رغدان، جرى العالن عبر مجل�صهم عن 

برنامج ت�صعيدي على مدى ا�صب�ع بهدف ال�صغط من اجل تحقيق مطالبهم.
19 ني�صان، ثم المبيت  وت�صمن البرنامج وقفة احتجاجية في الجامعة ي�م الحد 
الخمي�ض  ي�م  النقل  وزارة  امام  اعت�صام  تنفيذ  الى  و�ص�ل  الثالثاء،  ي�م  حرمها  داخل 

التالي.
الطلبة  تاخر  على  الولى  ا�صتملت  مرحلتين،  على  نفذت  قد  المبيت  فعالية  وكانت 
عمان،  الى  لعادتهم  با�صات  الجامعة  لهم  ت�فر  ان  على  ليال،  التا�صعة  حتى  الذك�ر 

والثانية، وهي الن�م، واقت�صرت على الع�صاء في الهيئة الدارية لمجل�ض الطلبة.
وفي بادرة م�ؤازرة، اطلقت مجم�عة من الطالبات مبادرة »اكلكم علينا«، حيث قمن 

خاللها بتقديم الطعام للم�صاركين في الفعالية.

جذر المشكلة
رئي�ض مجل�ض الطلبة ق�صي الخ�الدة، ي�صف الم�صكلة في ت�صريحات �صحفية بانها 
»مزمنة ومنذ �صن�ات بال اأي حل«، مبينا ان الت�صعيد الذي اعلنه المجل�ض ياتي لتاكيد 

المطالب ال�صابقة بت�فير خدمة نقل اآمنة ومريحة وتلتزم بالأوقات التي تنا�صب الطلبة.
وقال الخ�الدة ل�صحيفة »الغد« اإن الم�صكلة الأ�صا�صية تكمن في عدم قيام ال�صركة 
حديثة  بحافالت  ا�صط�لها  تعزيز  عدم  اإلى  اإ�صافة  لحافالتها،  الالزمة  ال�صيانة  باإجراء 
وزيادة عددها لخدمة اأوقات الذروة ال�صباحية والم�صائية، ف�صال عن عدم وج�د م�اقف 

منا�صبة.
وبين اأن الطلبة يم�ص�ن 3 �صاعات في رحلة الذهاب اإلى الجامعة في حين اأن ال�قت 

الفعلي ل يتجاوز ال�صاعة ال�احدة بما فيه وقت النتظار، لفتا اأن ال�صركة م�ص�ؤولة عن 
نقل خدمات العا�صمة والجامعة الها�صمية، منحيا بالل�م على هيئة تنظيم قطاع النقل في 

اأماكن انطالق الحافالت واأن الهيئة تعتمد على م�ظفي ال�صركة في ح�صر الأعداد. 
ومن جانبها، ت�ؤكد �صركة المتكاملة بح�صب مديرها م�ؤيد اأب� فردة، التزامها بما تم 
التفاق عليه مع الجهات المعنية بق�صايا النقل في الجامعة في اجتماع �صابق، حيث قامت 
برفع عدد الحافالت اإلى 110 خا�صة في اأيام الأحد والثالثاء والخمي�ض، رغم اأن تعاقدها 
مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري ين�ض على ت�صغيل 68 حافلة، كما قامت بت�صغيل ثالثة 
م�اقع جديدة في دوار الجمرك، و�صحاب، ووادي ال�صير لنقل الطلبة ب�صكل مبا�صر من 

واإلى الجامعة دون الحاجة لل��ص�ل للمجمعات الرئي�صية.
واأ�صاف اأب� فردة ل�صحيفة »الغد« اإن حافالت ال�صركة تعمل بنظام التردد كل ثالث 
دقائق حيث تنقل ي�ميا بمعدل 7 اآلف طالب من واإلى »الها�صمية«، وه� ما يمثل 25 % من 
مجم�ع طلبتها، مبينا اأن الجامعة تعهدت باإعادة هيكلة برامج المحا�صرات بحيث ت�صمح 

بمرونة اأكثر للطلبة خا�صة في اأوقات الذروة بين الثامنة والتا�صعة �صباحا.
بل  بها  لل�صركة  عالقة  ول  منطقية  غير  الطالب  �صكاوى  »بع�ض  اإن  فردة  اأب�  وقال 
ال�صركة غير م�ص�ؤولة عن  اأن  نقل مناف�صة«، م��صحا  اأحيانا �صركات  تاأجيجها  ت�صهم في 

تاأمين م�اقف لتحميل وتنزيل اأو تردي اأو�صاع مجمعات ال�صفريات. 
الحافالت  جميع  اإن  ف��ردة  اأب���  قال  ال�صركة  حافالت  ماأم�نية  مدى  وبخ�ص��ض 
خ�صعت للفح�ض الفني في دائرة الترخي�ض، وهي م�ؤمنة تاأمينا �صامال وهي �صمن العمر 
اإحدى  في  الما�صي  ال�صهر  وقعت  التي  الحادثة  اأن  م��صحا  للت�صغيل،  قان�نا  المحدد 
حافالت ال�صركة كانت ب�صبب تعطل نظام التدفئة الم�ج�د في اأ�صفل المقاعد في هذا الن�ع 

من الحافالت والذي ل ي�صكل جزءا ي�صيرا من اأن�اع الحافالت التي ت�صتخدمها ال�صركة. 

اجتماعات ماراثونية
ماراث�نية  لقاءات  �صل�صلة  عقد  جرى  فقد  للطلبة،  الخير  الت�صعيد  مع  وبالت�ازي 
الجامعة  وادارة  الن�اب  ومجل�ض  البري  النقل  تنظيم  وهيئة  النقل  وزارة  بم�صاركة 
حل  �صعيد  على  ملم��ض  �صئ  عن  ت�صفر  لم  ولكنها  المتكاملة،  و�صركة  الطلبة  ومجل�ض 

الم�صكلة.
في  المبيت  فعالية  ع�صية  الن�اب  مجل�ض  في  عقد  باجتماع  اللقاءات  هذه  وت�جت 
والنقل  العامة  والخدمات  والثقافة  والتعليم  التربية  لجنتا  خالله  وناق�صت  الجامعة، 

النيابيتان ازمة النقل في الجامعة.
وح�صر هذه المناق�صات كل من وزيرة النقل لينا �صبيب ومدير عام هيئة تنظيم قطاع 
النقل البري مروان الحم�د ورئي�ض الجامعة الها�صمية كمال بني هاني ومدير ادارة ال�صير 

العقيد يا�صر الحراح�صة ومدير عام �صركة المتكاملة للنقل ومجل�ض الطلبة.
وقال النائب ب�صام البط��ض الذي ترا�ض الجتماع انه تم ال�صتماع الى المعاناة التى 
يعاني منها الطالب جراء ازمة الم�ا�صالت في الجامعة من قبل �صركة المتكاملة ت�صمنت 
م�اقف  وتحديد  لل�صيانة  الحاجة  بام�ض  هي  والتى  الحافالت  اع��داد  في  نق�ض  وج�د 

لالنطالق داخل عمان وت�فير ك�ادر ب�صرية م�ؤهلة من قبل ال�صركة.

واكد البط��ض الحر�ض على حل ازمة النقل للطالب في ا�صرع وقت ممكن، متعهدا ان 
ل يتم طي الم�صكلة وبالعمل من اجل اإيجاد اف�صل الحل�ل من خالل التن�صيق مع الحك�مة، 

بح�صب ما ت�رده وكالة النباء الردنية )بترا(.
الحل�ل  ليجاد  الجه�د  تكاتف  �صرورة  العطي�ى  ابراهيم  النائب  اكد  جانبة  من 
المنا�صبة للم�صكلة عبر ت�فير اف�صل خدمات النقل للطالب، م�صيرا الى انه �صيتم زيارة 
الجامعة لالطالع على الم�صكلة على ار�ض ال�اقع ومتابعة ايجاد حل�ل لها مع الحك�مة.

ما  كل  تعمل  الجامعة  ان  هاني  بني  كمال  الها�صمية  الجامعة  رئي�ض  قال  وب��دوره 
ب��صعها ليجاد حل لزمة النقل، م�صيرا الى انه تم عقد اجتماعات مكثفة بهذا الخ�ص��ض 

مع هيئة تنظيم قطاع النقل و�صركة المتكاملة.
اما ال�زيرة �صبيب، فقد اكدت انه �صيتم العمل على ايجاد حل�ل م�صتدامة لالزمة، 
الجامعة  لدى  النقل  ا�صط�ل  لزيادة  المتكاملة  ل�صركة  �صيتم اعطاء مهلة  انه  الى  م�صيرة 
التى هي  ال�صير لال�صراف على الحافالت  النقل وادارة  والتن�صيق مع هيئة تنظيم قطاع 

بام�ض الحاجة لل�صيانة.

بانتظار التنفيذ
وفي �ص�ء ال�ع�د الجديدة، ا�صدر مجل�ض الطلبة بيانا اعلن فيه تعليق العت�صام 
الذي كان مزمعا امام وزارة النقل ي�م الخمي�ض، لعطاء فر�صة لتنفيذ ال�ع�د المقدمة من 

الم�ص�ؤولين على �صعيد حل م�صكلتهم مع الم�ا�صالت.
نتائج  لنتظار  وذلك  الذي  العت�صام  تنفيذ  وقف  قرر  انه  بيان  في  المجل�ض  وقال 
والجامعة ومجل�ض  وال�صركة  ال�زارة  بم�صاركة  الن�اب  في مجل�ض  الذي عقد  الجتماع 
لم  حال  جديدة في  ت�صعيدية  اجراءات  حزمة  تنفيذ  الى  �صيلجاأ  انه  من  محذرا  الطلبة، 

يتم حل الم�صكلة.
كما اكد انه لن يع�د الى اي طاولة للمفاو�صات مع �صركة المتكاملة ولن ير�صى باي 
قائمة حتى  �صتظل  ال�صركة  لبا�صات  مقاطعته  ان  الى  م�صيرا  ملم��ض وواقعي،  حل غير 

يتم حل الم�صكلة.
وكرر البيان مطالب المجل�ض وهي: زيادة عدد البا�صات ب�صكل م�صتمر يتزامن مع 
للبا�صات،  دورية  �صيانة  واجراء  العامه  ال�صالمة  ق�اعد  ومراعاة  الطلبة،  عدد  زياده 
وفتح مجال ل�صركات مناف�صة ومنحها خطا من خط�ط عمان كي تك�ن هناك نقلة ن�عية 
في الم�ا�صالت. وكان مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحم�د اعلن عقب 
زيارته الجامعة ي�م الحد 19 ني�صان، اإن الهيئة تدر�ض حاليا خيارين لحل م�صكلة النقل 

من واإلى الجامعة لي�ض من بينها ف�صخ العقد مع »المتكاملة«.
وقال ان ا�صتبعاد ف�صخ العقد ياتي في ظل ان الف�صخ واختيار �صركة جديدة يحتاج 

اإلى فترة زمنية ل تقل عن عام في حال وج�د اأ�صباب مقنعة.
الحافالت  النقل وتاأجير  ل�صركات  ال�صماح  الخيارين يتراوحان بين  اأن  ان  وا�صاف 
اإدارتها  الهيئة على مجل�ض  الذي �صتعر�صه  القرار  بنقل الطالب من واإلى الجامعة وه� 
حافالت  من  خدمات  ب�صراء  لل�صركة  ال�صماح  اأو  المقبل،  الأ�صب�ع  ب�صاأنه  قرار  لتخاذ 
عنا�صر  ت�فر  ب�صرورة  عليها  والتاأكيد  الطالب  نقل  اأ�صط�ل  لتعزيز  اأخ��رى  و�صركات 

ال�صالمة وال�صيانة التامة للحافالت.

ازمة موا�صالت »الها�صمية« تت�صاعد 
و«المتكاملة« تتهم �صركات مناف�صة بـ»التاأجيج«

هنا �لزرقاء  - ��سر�ء �لقدومي

افتر�ض عدد من الطلبة ار�ض موقف البا�صات داخل حرم »الجامعة 

الها�صمية« م�صاء الثالثاء 21 ني�صان، وباتوا فيه ليلتهم، وذلك في 

احدث خطوة �صمن برنامج ت�صعيدي اطلقوه للمطالبة بحل مع�صلة 

الموا�صالت المزمنة بين جامعتهم والعا�صمة عمان، والتي ال يبدو ان 

لها حلوال قريبة.

وفي المقابل، و�صفت �صركة »المتكاملة للنقل المتعدد« التي 

تحتكر خدمة نقل نحو ثمانية االف طالب بين الجامعة وعمان، بع�ض 

مطالب الطلبة بانها »غير منطقية«، واتهمت �صركات مناف�صة بـ«تاأجيج« 

الموقف.

الطلبة الم�صاركون في فعالية المبيت التي �صلهتها ادارة الجامعة 

المتعاطفة معهم، رفعوا خاللها العديد من ال�صعارات التي تلخ�ض 

معاناتهم من التاخر في الو�صول الى الجامعة نتيجة نق�ض اعداد 

البا�صات وتردي او�صاعها، وابرزها �صعار يقول »انام في الجامعة 

ا�صلم ما اموت في البا�ض«.

وت�صير هذه العبارة الى خ�صية الطلبة على �صالمتهم في ظل ما 

ي�صفونه من �صوء او�صاع با�صات �صركة »المتكاملة«، وهو ما يبدو 

مبررا الى حد ما، خ�صو�صا بعد ا�صابة ثالث طالبات بحروق، احداهن 

حروقها من الدرجة االولى، اثر انفجار مبرد المحرك )الروديتر( في 

احد با�صات ال�صركة يوم الخام�ض من ني�صان الجاري.

هنا �لزرقاء- بتول ترعاني

اكد رئي�ض بلدية الزرقاء عماد الم�مني ان الأك�صاك 
المنت�صرة على امتداد �صارع الجي�ض بدءا من مدر�صة 
المجالي  هزاع  ميدان  وحتى  الكبرى  العربية  الث�رة 

�صمالي المدينة، هي جميعها »غير مرخ�صة«.
بالت�ا�صل  قام  انه  الزرقاء«  الم�مني ل«هنا   وقال 
هذه  ب�صاأن  الحجازي  الحديدي  الخط  م�ؤ�ص�صة  مع 
الك�صاك، خا�صة وانها قريبة من حرم ال�صكة، م�صيفا 
انها �صتتم ازالتها تلقائيا مع قرب تنفيذ م�صروع القطار 

الخفيف الذي �صيربط الزرقاء بالعا�صمة عمان.
عن  ال��ط��رف  تغ�ض  حاليا  البلدية  ان  واو���ص��ح 
»ب�صبب  وذل��ك  ع�صرة،  نح�  وعددها  الك�صاك،  هذه 
الو�صاع القت�صادية ال�صعبة للم�اطنين ولكي يترزق 

)ا�صحابها( قليال«.
ج�ار  م���ؤخ��راب  اقيم  ال��ذي  الك�صك  وبخ�ص��ض 
والذي  الجديدة،  الزرقاء  في  العربي  البنك  حديقة 
انه  الم�مني  اكد  فقد  بالكامل،  الر�صيف  عر�ض  احتل 
ه� اي�صا غير مرخ�ض، ولم يتم اي�صال الكهرباء اليه، 
متعهدا بان ي�صار الى ازالته، ودون تحديد م�عد لذلك.

الك�صاك  بخ�ص��ض  الهالي  م�اقف  انق�صمت  وقد 
وبع�صها  ملح�ظ،  ب�صكل  تتزايد  اعدادها  باتت  التي 
مقام امام مدار�ض خالفا لالنظمة والتعليمات، في حين 
يعتر�ض بع�صها الخر ار�صفة الم�صاة ويعيق حركتهم.

في  مانعا  ي��رى  ل  ان��ه  زي��دان  معاذ  ال�صاب  وق��ال 
وج�د الك�صاك، معتبرا انها ت�ؤدي خدمة لالهالي حيث 
التي تك�ن  المتاخرة  الليل  ال�صلع في اوقات  ت�فر لهم 
بع�صها  م�اقع  على  تحفظ  لكنه  مغلقة،  المتاجر  فيها 
ازدحامات  وخلقها  الم�صاة  لحركة  عرقلتها  حيث  من 

مرورية.
وا�صاف زيدان ان العاملين في هذه الك�صاك ربما 
ل يك�ن�ن م�ؤهلين للت�صرف بطريقة �صليمة مع العامة، 
وذلك في تلميح يتماهى مع مخاوف تتردد على ال�صنة 
الهالي من احتمال ان يك�ن بع�ض ه�ؤلء العاملين من 

ا�صحاب ال�صبقيات الجرمية.
اما عثمان الم�صاقبة، فقد اعتبر ان الك�صاك ت�صكل 
م�صدر رزق للعديد من العائالت، وكذلك ال�صباب الذين 
لي�صت لديهم �صهادات جامعية تعينهم في العث�ر على 
على  كثرتها  ان  نف�صه  ال�قت  في  راأى  لكنه  وظيفة، 

ج�انب الطرقات تخلق م�صهدا غير ح�صاري.
عن  الم�ص�ؤولية  البلدية  الدام�ني  ح�صن  وحمل 
في  ع�ص�ائية  بطريقة  وت�زعها  الك�صاك  اعداد  تزايد 
بحيث  تنظيمها  يجري  ان  الى  داعيا  المدينة،  ارجاء 
تعيق  ول  التجارية  المحال  مداخل  عن  بعيدة  تك�ن 

حركة الم�صاة او تعتدي على حرم ال�صارع.

المومني: اك�صاك �صارع  الجي�ش غير مرخ�صة
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بعد، ومن  تخنها  لم  متقدة  ام �صالح لتزال  ذاكرة  ان  ال  �صنها،  تقدم  وبرغم 
قبالتنا  اليه�د  »كان  قائلة  قريتها  من  فيه  فرت  الذي  الي�م  اه���ال  ت�صرد  جعبتها 
يطلق�ن علينا النار، ومن كان يقع بين ايديهم كان م�صيره الذبح، وبعدها ت�صردنا من 

بلد الى بلد، حتى و�صلنا الزرقاء«.
من  وهناك  زوجته،  ترك  من  هناك  المبعثرة،  كالغنم  ذلك  خالل  »كنا  وتابعت 
ايام، وكان معي حينها  �صتة  او  بعد خم�صة  ال  التق زوجي  لم  وانا  تركت زوجها، 

ابنتاي ال�صغيرتين، وكنا اثناء فرارنا نجري فزعين، والر�صا�ض ينهمر علينا«.
تلك  ت�صتح�صر  وه��ي  عليها  تقلبت  الم�اجع  ان  ب��دا  التي  �صالح  ام  وتتنهد 
الى بلدي، وان اراها مجددا، وان يرد  الم�لى ان ارجع  الحداث، ثم تق�ل »ادع� 

كل غريب الى دياره«. 
ثم اوماأت الى احفادها وقالت »حتى ل� لم يكن لي ن�صيب في الع�دة، ف�صيع�د 

اليها ال�صغار«.

»حتى ال ينسوا«
ويروي الحاج عبدالعزيز حمدان، وه� من البريج اي�صا، تفا�صيل اخرى عما 
حل بالقرية في الي�م الذي باغتتها فيه الع�صابات ال�صهي�نية، ويق�ل »اخذ اليه�د 

يطلق�ن علينا قذائف المدفعية، و�صقطت ما بين اربعة الى �صتة منها« في القرية.
كيفية  لت��صيح  ل�لبية  بحركة  الف�صاء  في  ا�صبعه  ُيجيل  وه�  حمدان  وتابع 
�صق�ط القذائف، ان »الق�صف كان يطال كافة النحاء، با�صتثناء منطقة بعينها، وهي 

التي راىنا فيها �صبيال للهرب. ولم نكن وقتها نملك اأ�صلحة، واأجدع واحد فينا لديه 
بارودة انجليزية قديمة، والتي كانت تطلق كل طلقة بطلقتها، وهذا ما جعل النا�ض 

ت�صرد، وكان عمري حينها 15 او16 �صنة«.
كانت قرية زكريا �صمال غرب محافظة الخليل اول مكان يفر اليه اهل قرية زكريا، 
ولكن الع�صابات ال�صهي�نية لم تلبث ان هاجمتها اي�صا، فاتجه�ا الى �ص�ريف ومنها 
الى اريحا  الى بيت لحم و�صاح�ر و�ص�ل  المجاورتين، ومن بعدهما  الى بيت امر 

حيث اقام�ا في مخيم للالجئين هناك.
وقال حمدان انه بعد عام ام�ص�ه في اريحا »انق�صمنا في �صتاتنا الى ق�صمين، 
ق�صم ذهب الى العروب )مخيم فل�صطيني �صمال مدينة الخليل( وق�صم غادر الى اأماكن 
اخرى، ومنها الأردن، وانا ح�صرت مع عائلة خالي الى الزرقاء، بينما اتجه والداي 

واخ�تي الى مخيم الجلزون )�صمال رام اهلل(، وقد اقمت مع خالي لمدة ط�يلة«.
عائلتين  كل  وكانت  خيام،  عن  عبارة  وقتها  »كان  الع�دة  مخيم  ان  وا�صاف 
تقيمان في خيمة كبيرة، والخيم ال�صغيرة اقامت فيها عائالت �صغيرة، ومرت ايام 
ل  حتى  وحبالها  اعمدتها  على  نقب�ض  فتجدنا  بالخيم،  خاللها  تع�صف  الريح  كانت 
تطير، وبعدها بدا النا�ض يبن�ن، ونحن بنينا هذا البيت، وكان اول المر من الطين 

والق�صب، ثم هدمناه واعدنا بناءه بال�صمنت«.
و�صدد حمدان على اأهمية نقل �صيرة معاناة الالجئين من جيل الى جيل »فهذه 
ما  »ي�ما  انه  م�ؤكدا  ين�ص�ا«،  ل  حتى  اولدك  عق�ل  في  تزرعها  ان  يجب  فل�صطين 

�صترجع البالد، بالدنا، وطننا«.

»انا مشتاقة«
الحاجة فاطمة محمد �صاهين من مدينة الرملة �صمال غرب القد�ض، كان عمرها 
�صهرا واحدا عندما وقعت النكبة، وتق�ل ح�صب الرواية التي �صمعتها من الديها انهما 
و�صعاها مع اثنين من اخ�تها ال�صغار في ط�صت لي�صهل حملهم اثناء رحلة اللج�ء، 
وح�صل ان �صعر احد اخ�تها بالعط�ض، فلم يجد والدها �ص�ى زجاج القنديل ليغرف 

له الماء فيه لي�صرب.
النكبة و�صمعتها من والديها، ق�صة  ابان  التي ح�صلت  الم�ؤلمة  الحكايات  ومن 
البلدة،  في  ابقارها  على  لتطمئن  المهاجرين  قافلة  عن  تخلفت  والتي  لمها،  جدتها 
وعلم�ا لحقا ان قذيفة ا�صابت الحظيرة اثناء كانت فيها، ما ادى الى ا�صت�صهادها 

ونف�ق البقار.
وت�ؤكد الحاجة �صاهين التي ن�صاأت وتزوجت في مخيم الع�دة، ولها الن �صبع 
اأفخر بها، كما  بنات واربعة اولد، ان »فل�صطين بلدنا، وبرغم اني ل اعيها، لكنني 

زرعت في ابنائي حبها والت�صبث بها«.
وبحنين باد، تق�ل«انا م�صتاقة لن ارى بلدي ومنزلنا في الرملة، كان والدي 

بناه قبل �صهر من النكبة، وبكل ب�صاطة جاء اليه�د وا�صت�ل�ا عليه«.
15 ايار من كل عام لحياء ذكرى  جدير بالذكر ان الفل�صطينيين اختاروا ي�م 
النكبة، وه� الي�م الذي يلي اعالن قيام ا�صرائيل، وفي ذلك ا�صارة وتذكير للعالم بان 

هذا الكيان ن�صاأ على ح�صاب ماأ�صاة وعذابات �صعب باأكمله.

مخيم العودة بعد 67 عاما على النكبة: حنين مقيم وذاكرة ال تموت
هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

لم يبق في مخيم العودة لالجئين في الزرقاء ممن عاي�صوا ووعوا 

اهوال نكبة فل�صطين عام 1948، �صوى قلة قليلة بعدما ق�صت الغالبية نحبها 

وهي في انتظار رجوع لم ُيكتب الوانه ان يحين وهم احياء.

وان كان اولئك رحلوا بابدانهم، اال ان ح�صاد ذاكرتهم من م�صاهد 

المجازر ال�صهيونية وما تالها من ت�صريد لثالثة ارباع مليون فل�صطيني عن 

وطنهم، ال تزال حية تتوارثها اجيال المخيم الذي اقيم عام 1949، وترويها 

كما لو انها وقعت باالم�ض.

كما ال تزال البقية الباقية من جيل النكبة االول على العهد تحدث 

اخبارها وتبث لواعج البعد عن الوطن وتمني النف�ض بالعودة.

الحاجة ام �صالح من قرية البريج غرب القد�ض، والتي احتلتها 

ع�صابات ال�صهاينة في 19 ت�صرين اول عام 1948، واحدة من ذلك الجيل، 

وكانت �صمن ثمانية االف الجئ قدموا الى المخيم غداة ان�صائه، والذي 

بات عدد �صكانه اليوم يناهز 18 الفا، ويعد احد اقدم المخيمات الثالثة ع�صر 

لالجئين الفل�صطينيين في االردن.

ت�سوير :ف�سة �لعبو�سي

هنا �لزرقاء-رو�ن �سعادة

فارين  الردن  الى  ال�صي�صان  و�ص�ل  على  م�صت  عاما   112
الولى  اللبنة  وو�صعهم  القي�صرية،  رو�صيا  ا�صطهاد  من  بدينهم 

لقرية الزرقاء التي باتت الي�م ثاني اكبر مدن المملكة.
ويروي الباحث ال�صي�صاني طه �صلطان مراد ف�ص�ل من تاريخ 
ال�صي�صان منذ بداية هجرتهم الى منطقة محافظة الزرقاء، قائال انهم 
ال�صيل، فيما بداأ �صكنهم  ا�صتقروا ح�ل  1903، حيث  و�صل�ها عام 

في ال�صخنة في العام 1911، ثم في الزرق عام 1932.
وا�صاف مراد، وه� اول طبيب عام �صي�صاني، كما �صغل رئي�صا 
الزرقاء حينها »ما كان فيها  ان  ال�صخنة )1972- 1976(،  لبلدية 
�صيء من الحياة المدنية �ص�ى خرائب ق�صر �صبيب، وف�ر و�ص�لهم 
با�صروا في بناء الدور لهم و�صق القن�ات وبناء ال�صدود من الر�صيفة 
خالل  زراعياً  النهر  �صفاف  اإحياء  )وا�صتطاع�ا(  النمرة  عين  حتى 

�صنة واحدة«.
الزراعة على  ال�صي�صان اظهروا »مهارتهم في مجال  ان   وتابع 
الرغم من عدم وج�د الآلت والمهند�صين، اإذ لم يكن بينهم حينها اإل 
دار�ص� الفقه والدين الإ�صالمي. ولكن �صر نجاح هذا العمل يكمن في 
التعاون المخل�ض ما بين ال�صي�صان اأنف�صهم، اإذ كان العمل بالأجرة 

يعتبر عيباً«.
الجارية  بالمياه  المروية  الزراعة  »ثقافة  ادخل�ا  انهم  وبين 
والتي  الثيران  تجرها  التي  العربات  ا�صتعمال  تم  لهم  تبعاً  وكذلك 

كان�ا ي�صنع�نها باأيديهم ودخلت الأردن لأول مرة عن طريقهم«.
وفي مجال ال�صناعة، يق�ل الدكت�ر مراد انه »كان مع ال�صي�صان 
والبنائين، وكانت  والنجارين  الحدادين  مثل  مهني�ن  قدومهم  عند 
تلك المهن وراثية في بع�ض العائالت، وتظهر ب�ادر النب�غ عندهم 
والنجارة  الحدادة  في  المهنة  ثقافة  بذلك  م�ؤ�ص�صين  ال�صغر،  منذ 
والبناء في منطقة محافظة الزرقاء، اإل اأنهم لم يفلح�ا في التجارة«.

عام  ال�صخنة  في  ال�صي�صان  »اأ�ص�ض  التعليم  �صعيد  وعلى 
للمدر�صة  ن�اة  البناء  هذا  ليك�ن  جامع  بجانب  كّتاب  اأول   1911
انهم  الى  ا�صار  والذي  مراد،  الدكت�ر  ي��صح  كما  الم�صتقبل«  في 
افتتح�ا بعد ذلك مدر�صة �ص�يلح الليلية وكان ذلك في عام 1932، 
والتي تح�لت فيما بعد الى النادي الق�قازي الذي انتقل بدوره الى 

الزرقاء.
وقال ان النادي كان له »دور في فعاليات الن�صاطات الريا�صية 
ال�صباحة وتن�ض  في  المملكة  ببط�لة  فاز  اأن  �صبق  الأردن، وقد  في 
الطاولة وكرة اليد، وله دور اأي�صاً في اإبراز تراث ال�صعب ال�صي�صاني 

ومنا�صرة ق�صاياه«.
الخيرية  الجمعية  تا�ص�صت   1958 عام  في  لحقا  انه  وا�صاف 
الفقراء،  والطالب  العائالت  م�صاعدة  في  �صاهمت  التي  ال�صي�صانية 
بهدف  الأردن��ي  ال�صي�صاني  الع�صائري  المجل�ض  ت�صكيل  جاء  ثم 
تنظيم الأم�ر الحياتية للل�صي�صان وكذلك عالقتهم مع بقية الع�صائر 
الردنية وفق التقاليد والعادات ال�صائدة، وخ�ص��صا في ما يتعلق 

بام�ر مثل الجاهات والعط�ات.
ومنها  لل�صي�صان،  الثقافية  الحياة  الى  مراد  الدكت�ر  وتطرق 
الق�قازي  باللبا�ض  راق�ص�ن  ي�ؤديه  ال��ذي  الف�لكل�ري  الرق�ض 
المعروف و«يمتاز بحركاته الريا�صية العنيفة التي تحتاج اإلى قدر 
الفتى والفتاة خالله معاً، ولكن  البدنية، ويرق�ض  اللياقة  كبير من 

بكل ح�صمة واأخالق«.
ولفت الى ان العالقات في مجتمع ال�صي�صان تق�م على »مفه�م 
الديمقراطية ونفي الطبقية، ويتركز جل اهتمامهم في تكري�ض مبداأ 
احترام ال�صغير للكبير مهما عال �صاأنه وعظم«، م�ؤكدا انه »ي�صت�طن 
ال�صبب  ولهذا  لالإ�صالم،  كبير  وحب  عميق  ايمان  �صي�صاني  كل  قلب 

قرروا اللج�ء اإلى الأردن لنه من اكناف بيت المقد�ض، ولقربه من 
مكة المكرمة )ما ي�صهل عليهم( اأداء الحج والعمرة«.

وقال الدكت�ر مراد انه »اذا تطرقنا اإلى عادات وتقاليد ال�صي�صان 
التي بطل بع�صها مع مرور ال�قت، نجد في تلك العادات �صيئا من 
اإذ اأنه من العيب  الق�ص�ة �صببتها الحروب والنزاعات مع الرو�ض، 
اأن يبكي  اأو  النا�ض  اأمام مراأى  يقبله  اأو  ابنه  ال�صي�صاني  اأن يداعب 
ال�الد على ابنه المت�فى، حتى اأنهم ل يت�صافح�ن في المنا�صبات، 

واإن كان ذلك في لحظة وداع«.
بع�صهم  على  ال�صالم  يلق�ا  اأن  اأرادوا  حال  »في  انهم  وا�صاف 

فيك�ن ذلك بالمعانقة فقط ل بمد الأيدي ول بالتقبيل، على غرار ذلك 
فال�صي�صان �صعب قل�بهم طيبة، اأق�ياء و�صجعان وتظهر �صجاعتهم 
وا�صت�صهدوا،   ٤8 ال  في حرب  منهم  �صارك �صباط  اإذ  الحروب  في 

يع�صق�ن هذه البالد ومخل�ص�ن لها«.
ويتاأثروا  ي�ؤثروا  اأن  ا�صتطاع�ا  اأنهم  اإل  عددهم  قلة  ورغ��م 
بعادات العرب، وبدا هذا وا�صحاً في تعلمهم العربية واإقبال عدد 
ح�صبما  ال�صي�صانية،  اللغة  تعلم  على  عا�صروهم  ممن  العرب  من 
ي��صح محم�د ح�صن الخاليلة، والذي قال اأن والده تعلم هذه اللغة 

من خالل تعامله مع جيرانه ال�صي�صان.

112 عاما على هجرة ال�صي�صان
 للزرقاء وتاأ�صي�صهم المدينة
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وا�صار المعايطة الى ما و�صفه باليجابيات 
م�اده  حيث  من  البلديات،  قان�ن  م�صروع  في 
القرار  و�صنع  البلديات  عمل  بتط�ير  المتعلقة 
وم�����ص��ارك��ة ال��م���اط��ن��ي��ن وال��ت���زي��ع ال��ع��ادل 
للتنمية والح������د من الهدر وربط البلدي�������ات 
الهيئة  دور  تع����زيز  عن  ف�صال  بالالمركزية، 
وتعيين  النتخابات  على  لال�صراف  الم�صتقلة 

مدير للبلدية ولجنة لال�صتثمار.
في  البلديات  دمج  ان  ال�صياق  في  واعتبر 
مجال  في  �صلبي  اأث��ر  له  كان  ال�صابق  القان�ن 
التمثيل وتقديم الخدمات في المجال�ض البلدية.

وفي ما يتعلق بم�صروع قان�ن الالمركزية، 
كب����يرا  انجازا  ي�صكل  انه  المعايطة  اكد  فقد 
وتدريب  التطبيق  في  التدرج  الى  فيه  نحتاج 

وتاهيل العاملين.
م�صاواة  مركز  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  وكان 

ان  مبينا  ل��ل��ن��دوة  ق��دم  ال��خ���ال��دة  �صليمان 
في  البلدية  المجال�ض  دور  تركز على  محاورها 
ت�صتعر�ض  كما  المحلية،  المجتمعات  تنمية 
م�صروعي قان�ني الالمركزية والبلديات وفر�ض 
الت�صاركية  العالقة  الى  وتتطرق  تطبيقهما، 
بي����ن البلديات وال�صباب وم�ؤ�ص�صات المجتمع 

المدني على �صعيد تعزيز العملية التنم�ية. 
مديرة  ال�صريدة  نداء  اكدت  جانبها،  ومن 
الردن،  في  اديناور  ك�نراد  م�ؤ�ص�صة  مكتب 
ا�صراك  اجل  من  الندوات  هذه  مثل  عقد  اهمية 
الجارية  النقا�صات  في  المحلية  المجتمعات 
تعريفها  وكذلك  القان�نين،  م�صروع���ي  ح�ل 
الخدمي  ودوره����ا  ال��ب��ل��دي��ات  ع��م��ل  بطبعية 

والتنم�ي.

»الالمركزية« و«البلديات« في ندوة حوارية بالظليل

هنا �لزرقاء :كاملة �بو �سيلة

اكدت ندوة حوارية عقدت في مركز �صباب 

الظليل يوم االحد 26 ني�صان، ان م�صروعي قانوني 

الالمركزية والبلديات اللذين احالتهما الحكومة الى 

مجل�ض النواب، �صيقودان في حال اقرارهما الى 

احداث نقلة نوعية على �صعيد م�صيرة اال�صالح في 

المملكة.

وقال العين مو�صى المعايطة خالل الندوة التي 

نظمها مركز م�صاواة لتنمية المجـــــــتمع المدني 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة كونراد اديناور االلمانية، 

وتناولت دور المجال�ض البلدية في تنمية المجتمع 

المحلي، ان »خروج القانونين يعتبر نقلة نوعية في 

م�صيرة اال�صالح ال�صاملة في االردن«. 

فواتير مياه بع�صها فلكي بالزرقاء.. و»مياهنا«: الدفع قبل االعترا�ش
هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

في  الهالي  من  العديد  او�صاط  في  التذمر  من  ت�ص�د حالة 
الخيرة،  المياه  دورة  ف�اتير  قيم  في  الزيادات  جراء  الزرقاء 
ترف�ض  حين  في  الحيان،  بع�ض  في  فلكية  ارقاما  بلغت  والتي 
من  جزءا  الم�صترك  دفع  قبل  اعترا�ض  اي  في  النظر  “مياهنا” 

قيمة الفات�رة.
ان  طارق،  جبل  منطقة  �صكان  من  وه�  ن�فل  عاطف  وقال 
قيم  ان  م�ؤكدا  دينارا،   2011 بلغت  التي و�صلته  الفات�رة  قيمة 
الف�اتير التي ت�صله منذ ع�صرين عاما لم تكن تزيد عن 19 دينارا، 

كما هي الحال في الدورة ال�صابقة. 
حتى  مزرعة  عندي  لي�ض  “انا  با�صتهجان  ن�فل  وا�صاف 
م�صيرا  المبرر”،  وغير  الغريب  الرقم  هذا  الى  الفات�رة  ت�صل 
الى ان �صعة خزان �صقته هي متر وربع المتر المكعب، ول ي�جد 
اي ت�صريب منه �ص�اء ب�صبب الع�امة او التمديدات. وتابع انه 
“قال  المياه  �صلطة  خلفت  التي  “مياهنا”  �صركة  مراجعة  لدى 
لم  �صئ  ثمن  ادف��ع  لماذ  فاجبته:  نخدمك،  ثم  ادف��ع  المدير  لي 

ا�صتهلكه؟”.
وفي نهاية المطاف، يق�ل ن�فل “قمت بدفع 20 دينار بعد 
70 دينار من الفات�رة وذلك حتى تق�م ادارة  ان طالبني بدفع 

المياه بالك�صف على العداد”.
الحجر،  وادي  منطقة  �صكان  من  القطناني  م��صى  ر�صيد 
 1٤7 وقيمتها  فات�رته  و�صلته  عندما  بال�صدمة  �صعر  انه  قال 
دينارا،  مبينا ان معدل ما يدفعه عادة ه� ع�صرة دنانير عن كل 

دورة.

دفع  منه  طلبت  التي  “مياهنا”  �صركة  ق�صد  انه  وا�صاف 
انها  يبدو  اخرى،  دنانير  الفات�رة و�صتة  قيمة  دينارا من  �صتين 
ر�ص�م، وذلك قبل النظر في اعترا�صه، والذي عبر عن خ�صيته من 

ان يتم رف�صه واجباره بالتالي على دفع بقية المبلغ.
�صركة  مكاتب  في  وج�ده  اثناء  �صاهد  انه  القطناني  واكد 
قيم  على  لالعترا�ض  ح�صروا  الذي  الهالي  ع�صرات  “مياهنا” 

ف�اتيرهم.
و�صكت ف�زية عبدالرحمن وهي من �صكان جبل طارق من 
ان فات�رتها قفزت الى 27 دينارا، في حين لم تكن يتجاوز معدلها 
خالل ال�صن�ات الما�صية الخم�صة دنانير، ولما �صالت عن ال�صبب 

وان  معطل،  بيتها  عداد  بان  بابالغها  “مياهنا”  م�ظف�  اكتفى 
القيمة جرى تقديرها بهذا ال�صكل، ولي�ض امامها �ص�ى ان تدفع، 
كما تق�ل. واو�صحت ف�زية ان العداد كان قد تعطل بالفعل قبل 
المياه في حينه، قام م�ظف�ها  �صن�ات، وعندما راجعت �صلطة 
بتركيب عداد اخر، ولكن ب�صكل معك��ض، وظلت تراجع على مدى 
�صنتين من اجل ا�صالح الخلل الحا�صل في التركيب، ولكن دون 

جدوى.
وتابعت ان الفات�رة لم ت�صلها بعد ذلك لمدة �صنتين، وفي 
ال��دورات  عن  المتحققة  القيمة  تقدير  جرى  ال�صابقة،  ال��دورة 
52 دينارا، ولكن في الدورة الحالية ف�جئت بان  الفائتة ب�اقع 

الفات�رة جاءت بقيمة 27 دينارا.
وفي  ل�صنتين،  ذلك  بعد  ت�صلها  لم  الفات�رة  ان  وتابعت 
الدورة ال�صابقة و�صلتها فات�رة جرى فيها تقدير القيم المتحققة 
في  ولكن  دينارا،   52 قدره  اجمالي  بمبلغ  الفائتة  ال��دورات  عن 
دينارا.   27 بقيمة  جاءت  الفات�رة  بان  ف�جئت  الحالية  الدورة 
وقالت ف�زية “عندما �صالت المدير كيف تم تقدير هذه القيمة اذا 
كان العداد ل يعمل، اجابني: روحي للجابي اللي اخذ القراءة، 

عدادكم بدو غيار ولزم تدفعي”.
ومن جانبه، دعا ابراهيم قبيالت الناطق العالمي في �صركة 
“مياهنا” اي م�اطن ت�صله فات�رة وي�صك في �صحة قراءتها ان 
يراجع ادارة المياه من اجل ت�صجيل �صك�ى، حيث �صتق�م لجنة 
فنية مخت�صة من ال�صركة بالمتابعة والتفقد والك�صف على العداد 

وال�صبكة الداخلية لمنزله.
العداد  اللجنة  تاخذ  ان  الى  قد يحتاج  “المر  ان  وا�صاف 
كانت  حال  في  وهذا  ال�صركة،  داخل  الكترونيا  فح�صه  اجل  من 

الفات�رة اعلى من �صابقاتها بن�صبة 50 بالمئة”.
ان  تقديم العترا�ض  الم�اطن عند  “على  ان  واكد قبيالت 
ال�صركة،  �صندوق  في  الخيرة  الفات�رة  قيمة  من  جزءا  يدفع 
وفي حال تم التاكد من وج�د م�صكلة في العداد بعد الك�صف، يتم 
ارجاع الفرق النقدي او احت�صاب هذا الفرق في ر�صيد الم�اطن 

ل�صالحه ويحت�صب من قيمة الف�اتير التالية”.
اأ�صبحت  الثاني  كان�ن  �صهر  ممن  “ابتداء  انه  الى  ولفت 
ادارة مياهنا م�ص�ؤولة عن المياه وال�صرف ال�صحي في الزرقاء، 
وهذا يعني ان كل عداد م�ج�د ل يد من قراءته، وبمعنى ادق، 
هناك قراءات حقيقية وزيارات حقيقية للم�اطنين من قبل ك�ادر 

عقد ادارة مياهنا لخذ قراءات العدادات”.

اأزواج في الزرقاء ي�صت�صهلون الطالق.. و»الأتفه« اال�صباب

هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

عاد الى البيت، فلما وجدها اعدت طعاما غير الذي طلبه، القى عليها 
يمين الطالق، واخرى لم ي�صمح لها زوجها بم�صاحبة جارتها الى ال�ص�ق، 
ف�صعت الى طالقها منه، وثالثة طلبت تطليقها لن الزوج يمنعها من زيارة 

اهلها في ي�م محدد.
�صجلتها  والتي  الحالت،  هذه  من  كل  في  الطالق  ا�صباب  تك�ن  ربما 
اروقة محكمة الزرقاء ال�صرعية، بمثابة الق�صة التي ق�صمت ظهر البعير، 
تظل  لكنها  الزوجية،  الخالفات  من  تراكمات  �صبقتها  قد  تك�ن  وبحيث 
بحد ذاتها ا�صبابا »تافهة« وتنم عن ا�صت�صهال للطالق، كما ي�ؤكد القا�صي 

ال�صرعي زكي الحمد.
الزرقاء  ت�ثيقات  محكمة  رئي�ض  وه�  الحمد،  القا�صي  يخفي  ول 
في  �صاأنه  عظم  على  بالطالق  ال�صتخفاف  هذا  من  امتعا�صه  ال�صرعية، 
و�صرع  غليظا«،  »ميثاقا  الزواج  �صمى  �صبحانه  اهلل  بان  مذكرا  ال�صالم، 

حل�ل للخالفات التي قد تقع في اطاره، واخرها الطالق.
فه�  كثيرة،  لغايات  )فذلك(  ال��زواج  وجل  عز  اهلل  اأباح  »حين  وقال 
م�دة و�صكن ورحمة وتفاهم وان�صجام ومحبة بين الزوجين«، م�صيفا ان 
»ُح�صن معا�صرة الزوجة مطل�ب، واأن يتقي الن�صان اهلل عز وجل دائما في 

زوجته، وكذلك ان تتقي الزوجة اهلل عزوجل في زوجها«.

حقوق وواجبات
والحياة الزوجية، وكما ي�صيف القا�صي الحمد، هي »م�صاألة حق�ق 
وواجبات، وكل طرف يجب ان يعرف حق�قه وواجباته واأن يعذر الآخر 
في ما بدر منه من نق�ض اأو خطاأ، واأل يك�ن عند الزوج او الزوجة مجهر 
ُتَحل  التي  الأم���ر  بع�ض  فهناك  ويكّبرها،  ال�صغيرة  لالأ�صياء  فيه  ينظر 

بب�صاطة«.
واكد انه »اذا عذر كل ان�صان الخر تحل الم�صائل، لكن في كثير من 
عزة  )مفاهيم(  ان  وبحيث  الزوجين،  بين  مفق�دا  الح�ار  يك�ن  الحيان 
النف�ض والكرامة والرج�لة.. ولال�صف بع�ض العادات والتقاليد التي لي�صت 

من ديننا، تمنع الزوج احيانا من ان يحل الم�صكلة مع زوجته بالح�ار«.
وفي المقابل، وجه القا�صي الحمد ن�صيحة الى الزوجة قائال »يجب 
عليه  ت�صغطي  ل  عمله،  في  م�صاكل  ي�اجه  قد  فه�  زوج��ك  تعذري  ان 
و�صرب  اأكل  اأم�ر  عن  عبارة  بينكما  الحياة  تجعلي  ول  معه  تحققي  ول 
الن�صجام  الن�صانية،  الم�صاعر  اأ�صمى،  ام�ر  هناك  بل  وم�صروف،  وبيت 

والم�دة«.
ان�صان  فكل  لاليجابيات،  انظري  بل  لل�صلبيات  تنظري  »ل  وتابع 
الحياة  يقتل  وحدها  ال�صلبيات  على  والتركيز  وايجابيات،  �صلبيات  فيه 

الزوجية«.
ال��زوج��ي��ن في  وح���ذر القا�صي الح��م��د م��ن اق��ح��ام اح��د م��ن اه��ل 
م�صكالتهما، معلال ذلك بان »الم�صكلة الزوجية اذا خرجت من باب البيت 
ال�عي  دائما  يملك  فيها ل  الحل، لن من يتدخل  كبرت واأ�صبحت �صعبة 
ممن  كان  ما  اذا  تعقيدا  الم�صكلة  يزيد  حيث  احيانا،  العك�ض  بل  والحل، 

تاخذهم العزة بالثم«.
كما حث اهل الزوجة على عدم التعجل في اللج�ء الى المحاكم »لن 

الم�صكلة ل� كانت �صغيرة ف�صتكبر، ول� كان الجرح ب�صيطا �صيتعمق«.
الى  مغ�صبة،  اليه  احدهم  ابنة  ج��اءت  اذا  خ�ص��صا  الب��اء  ودع��ا 
اأن  ح��رام  ه�  ول  ذلك  في  عيب  »فال  ابنا  باعتباره  زوجها  مع  التحاور 
الطيب  بالكالم  منه  تقرب  مخطئا،  كان  ل�  حتى  ابنتك،  زوج  ت�صاحب 
والن�صيحة الح�صنة، وبذلك تحل الكثير من الم�صكالت، اأما الإ�صرار على 
اأخذ حق ابنتك فهذا ما يعمق الخالف، ويهدم ا�صرة فيها اأولد �صيدفع�ن 

ثمن م�صكالت ل ذنب لهم فيها«.

التراضي قبل التقاضي
وفي ما يتعلق بدور الق�صاء ال�صرعي، فقد بين القا�صي الحمد انه ل 
يبت في ق�صايا الطالق ف�را، بل ي�صبق ذلك تطبيق لل�صعار الذي حددته 
التقا�صي  قبل  »الترا�صي  ان  على  ين�ض  والذي  الق�صاة،  قا�صي  دائرة 

وال�فاق قبل ال�صقاق« .
وقال ان هذا النهج يهدف الى »الحد من حالت الطالق، لأن الطالق 

لي�ؤثر على الزوجين فقط، بل ي�ؤثر على المجتمع ككل«.
واو�صح القا�صي الحمد انه حين تقدم معاملة الطالق الى القا�صي 
فانه »يحاول الإ�صالح، حيث يجل�ض مع الزوجين ليعرف �صبب الم�صكلة، 
والتي بمعرفتها ي�صهل العالج، وه� ينجح في حلها في كثير من الحيان، 
يع�دان  قد  بل  للتقا�صي  المحكمة  الى  بعدها  الطرفان  يع�د  ل  وبحيث 

لي�صكراها«.
ان هناك  الطالق بعمق، حيث  الى  ال�صرعي »ينظر  القا�صي  ان  واكد 
من  يزيد  انه  كما  الزوجين،  على  �صهال  لي�ض  وه�  ال��صط،  في  اولدا 
مطلقة  ت�صبح  حين  الزوحة  ان  حيث  البلد،  على  القت�صادي  ال�صغط 
�صتذهب بالتاأكيد الى وزارة التنمية الجتماعية )لطلب مع�نة( و�صتك�ن 

اي�صا عبئا على اأهلها«.
الم�صاعر  »تم�ض  بانها  و�صفها  ط��الق  ح��الت  ال��ى  ا�صار  ان��ه  على 
الإن�صانية« ول يك�ن ال�صبب فيها خالفات زوجية »كالتي يك�ن مردها عدم 
م�دة  في  عاما  ع�صرين  معا  ام�صيا  قد  الزوجان  يك�ن  وبحيث  الإنجاب، 
ورحمة، لكنهما ونتيجة الرغبة في الولد، يت��صالن الى نتيجة ي�صحي 

خاللها احد الطرفين في �صبيل ا�صعاد الطرف الآخر«.
ويجدر بالذكر ان عدد حالت الطالق في الزرقاء �صهدت ارتفاعا طفيفا 
خالل الربع الول من العام الحالي قيا�صا بنف�ض الفترة من العام الما�صي، 

وذلك بح�صب ارقام دائرة قا�صي الق�صاة.
من  الولى  الثالثة  ال�صه�ر  خالل  طالق  واقعة   5٤5 الرقام  وتظهر 
العام الحالي، في مقابل 523 واقعة للفترة نف�صها من العام الما�صي، فيما 
1760 حالة م�صجلة �صمن  انخف�ض عدد حالت الزواج الى 1٤75 مقابل 

فترتي المقارنة. 
ال�صرعية  المحاكم  ان  الى  ال�صياق  هذا  في  الحمد  القا�صي  وي�صير 
اعداد  في  متنامية  كثافة  الخيرة  ال�صن�ات  في  ت�صهد  باتت  الزرقاء  في 
الالجئين  عن  الناجمة  ال�صكانية  الزيادة  منها  ع�امل  بفعل  المراجعين، 

ال�ص�ريين وقبلهم العراقيين.
 10 معدله  ما  مع  �صابقا  يتعامل  كان  المحكمة  في  الم�ظف  ان  وقال 
معامالت ي�ميا، لكن اأ�صبح الآن يتعامل مع ما بين 15- 20 معاملة، من 
زواج وطالق وغيرها، مبينا ان هذا ال�صغط حدا بدائرة قا�صي الق�صاة 
الى تمديد �صاعات دوام المحاكم حتى الخام�صة والن�صف ي�ميا من اجل 

التمكن من انجاز المعامالت.

ت�سوير :ف�سة �لعبو�سي
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ارتفاع متوال لحاالت العقر بالزرقاء و«القرود« تدخل على الخط !

با�صرت �صباح ي�م الأح�د 2015/5/3 ، حملة لتطعيم اأطفال المخيم الإماراتي 
الأردني في مريجيب الفه�د ، �صد �صلل الأطفال .

واأو�صح الدكت�ر اإب�راهيم ال�صام�صي مدير المركز الطبي في المخيم الإماراتي 
لتنفيذ  الي�ني�صف  ومنظمة  الأردنية  ال�صحة  وزارة  مع  التن�صيق  تم  اأنه  الأردن��ي 
الحملة الخا�صة بالمخيم وذلك لتطعيم اأطفال المخيم من عمر ي�م اإلى خم�ض �صن�ات 

، �صد �صلل الأطفال .
كما ن�ه ال�صام�صي اإلى اأنه تم ت�زيع فريق التطعيم والم�فد من وزارة ال�صحة 
المخيم  في  ال�صكنية  ال�حدات  كافة  على  ذلك  في  م�زعين   ،،، فرق  على  الأردنية 
حيث يتم تطعيم الأطفال داخل الكرفانة ل�صمان وت�صهيل ح�ص�ل كافة الأطفال على 

التطعيم .
م�ؤك�دا على اهتمام اإدارة المخيم الإماراتي ووزارة ال�صحة الأردنية ومنظمة 

الي�ن�صيف ب�صحة �صكان المخيم ،خا�صة ب�صاأن مقاومة الأمرا�ض .

في  التعزيزية  التطعيم  حملة  من�صق  الحمران  ع��ام��ر  الدكت�ر  بح�صب  و 
داخل  تتم  التعزيزية  الحملة  هذه  اأن  اأو�صح  والذي  ال�ص�ريين  الالجئين  مخيمات 
المملكة الأردنية ب�صكل عام ،وللمناطق الأقل حظا و مخيمات الالجئين ال�ص�ريين 
عن  تطعيمهم  يتم  حيث  ال�صحية  للمراكز  �صاكنيها  و�ص�ل  ي�صعب  التي  والمناطق 

طريق الفرق المتج�لة .
و من المقرر اأن ت�صتمر الحملة داخل المخيم الإماراتي،على مدار ي�مي الأحد 

و الإثنين على الت�الي 3و٤ / 2015/5 .
ويتم التطعيم عبر نقطتين في فم الطفل من مطع�م ال�صلل الفم�ي .

وعبر الالجئ�ن ال�ص�ري�ن والذين تم تطعيم اأبنائهم عن �صكرهم لإدارة المخيم 
،وللمملكة الأردنية الها�صمية على ما يبذل�ه من اهتمام ب�صحتهم و�صحة اأبنائهم .

حيث ا�صتهل الالجيء ال�ص�ري اأب� فهد حديثه بال�صكر قائال ) جزاكم اهلل خيرا، 
الي�م قام�ا بتطعيم طفلتي ذات ال�صبعة اأ�صهر ،وقبلها تم تطعيمها في الم�صت��صف 

العربية  الإم��ارات  ولدولة   ، الها�صمية  الأردنية  للمملكة  ال�صكر  كل   ،،، دائم  ب�صكل 
المتحدة ( .

لأربعة  اأم  اأم محمد وهي  ال�صيدة  اأعربت عنه  الإمتنان  و  ال�صكر  م�صاعر  ذات 
اأبناء وقالت ) الي�م تم تطعيم اثنين من ابنائي ،م��ص�ع التطعيم جدا جيد ، وهكذا 

نطمئن باأن يتمتع اأبنائنا ب�صحة جيدة ( .
و�صي�صتفيد من الحملة نح� 1200 – 1300 طفل داخل المخيم .

للمخيم  دورية  بزيارة  تق�م  الأردنية  ال�صحة  وزارة  فرق  اأن  بالذكر  الجدير 
لإعطاء   ، اأ�صب�عيا  وخمي�ض  اإثنين  ي�م  كل  الفه�د  مريجيب  في  الأردني  الإماراتي 
المطاعيم الدورية الروتينية والتي ت�صمل :- المطع�م الخما�صي + مطع�م الكبد + 

. mmr الح�صبة + اللقاح الثالثي
المطاعيم  المخيم  في  المقيمين  ال�ص�ريين  الالجئين  اإعطاء  اإلى  بالإ�صافة 

بح�صب البرنامج ال�طني الأردني .

هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

تظهر ارقام وزارة ال�صحة ارتفاعا مت�اليا في اعداد حالت العقر الم�صجلة في 
محافظة الزرقاء خالل ال�صن�ات الما�صية، والتي ل تقف وراءها الكالب فح�صب، بل 

واي�صا حي�انات ربما ل تخطر على بال، ومنها القرود وال�صناجب.
�صحة  مديرية  في  الأمرا�ض  رقابة  ق�صم  رئي�ض  البحتي  خالد  الدكت�ر  وقال 
الزرقاء، انه جرى ت�صجيل 59٤ حالة عقر في المحافظة خالل العام 201٤، معتبرا 

هذا العدد »كبيرا اذا ما ق�رن بعدد حالت العقر في ال�صن�ات ال�صابقة«.
في  قبلها  و٤17   ،2013 عام  الزرقاء  في  عقر  حالة   551 ت�صجيل  جرى  وكان 

2012، و359 في 2011، و313 حالة خالل العام 2010.
حالة   38٤« منها  كان  الما�صي  العام  الم�صجلة  الحالت  ان  البحتي  واو�صح 
عقر كالب و153 حالة عقر فئران وجرذان و٤6 حالة عقر قطط، وخم�ض حالت عقر 

ح�صان، وثالث حالت عقر قرود، بال�صافة الى حالتي عقر ارنب و�صنجاب«.
بانها  وال�صنجاب  والرن��ب  القرد  بها  ت�صببت  التي  الخيرة  الحالت  وو�صف 

»حالت عقر غريبة ل ت�صجل دوريا«.
ال�صابة  »الى  ت���ؤدي  ان  احتمال  ه�  العقر  حالت  في  الخطر  مكمن  ان  وقال 

بمر�ض الكلب الذي ه� التهاب دماغي نخاعي حاد، ويك�ن مميتا اذا لم يعالج«.
الكلبيات،  ف�صيلة  الى  تنتمي  حي�انات  من  يك�ن  العقر  »ان  البحتي  وا�صاف 
الثديات  مثل  اأخرى  حي�انات  من  يك�ن  قد  او  والقط،  والذئب  والثعلب  الكلب  مثل 
للعقر من احد  التي تك�ن قد تعر�صت  كالح�صان والبقر والقرد والفئران والأرانب 
اليه  تنقل  فانها  الحي�انات  هذه  من  اي  من  الن�صان  ُعقر  واذا  الخرى.  الحي�انات 

فيرو�ض الكلب«.
واو�صح انه »عندما ُيعقر الن�صان من حي�ان م�صاب فاإن الفيرو�ض ينتقل من 
الجهاز  الى  ي�صل  الدم حتى  القطعي، وينتقل عبر  الجرح  الى  الحي�ان  لعاب  خالل 

الع�صبي المركزي في دماغ الن�صان، وهناك يتكاثر وي�صبح مهددا لحياة الن�صان«.
بفيرو�ض  لال�صابة  ثديي ه� م�صروع  اي حي�ان  اي عقر من  ان  البحتي«  واكد 
الكلب ويجب مكافحته ومعاملته بجدية«، م�صيرا الى انه »ي�ؤخذ بعين العتبار طبيا 
قرب ال�صابة من الجهاز الع�صبي المركزي، فكلما كان مكان العقر اقرب الى الجهاز 

الع�صبي المركزي كانت )الحالة( اكثر خط�رة«.
وبين ان »فترة ح�صانة مر�ض الكلب الناتجة عن عقر الحي�انات لالن�صان تمتد 
من ايام حتى �صنة كاملة، وال�صخا�ض الذين ل تظهر عليهم اعرا�ض المر�ض بالرغم 

من عقرهم يجب ان ي�صارع�ا لخذ الم�صل وتلقى العالج في الم�صت�صفيات«.
وقال البحتي ان عالمات واعرا�ض المر�ض تت�صمن »الهيدروف�بيا، او الخ�ف 
التنف�صي  الجهاز  الناجم عن �صعف ع�صالت  الحراراة والت�صنج  الماء، وارتفاع  من 
نهاية  وفي  وال�صلل،  والغثيان  ال�صهية  وفقدان  البلع  و�صع�بة  عم�ما،  والج�صم 

المطاف الم�ت خالل ي�مين الى �صتة ايام، واما فر�صة ال�صفاء فتكاد تك�ن معدومة«.
لم  ان�صان، حيث  الى  ان�صان  الكلب من  داء  ينتقل  ان  النادر  ان »من  الى  ولفت 
ت�صجل ال حالة واحدة اثناء نقل قرنية ادمي م�صاب بداء الكلب الى اخر، ولكن هذه 

الحالة ح�صلت في دولة اخرى«.
واكد البحتي ان هذا المر�ض في الردن »محا�صر منذ ت�صعينيات القرن الما�صي، 
وقد تناق�صت اأعداد الم�صابين به ب�صكل كبير، وهي تعد على ا�صابع اليد ال�احدة، 

و�صببها عدم اأخذ العالج ال�قائي في الزمن والمكان المنا�صبين«.
كما ا�صار الى انه »لم ت�صجل في الزرقاء اي حالة ا�صابة بداء الكلب منذ خم�ض 
تقدم  التي  ال�صحة  وزارة  واهتمام  الم�اطنين  »وعي  الى  ذلك  مرجعا  �صن�ات«، 
الجرعات ال�قائية مبا�صرة بعد ال�صابة بالعقر للحيل�لة دون ا�صابة المعق�ر بداء 

الكلب«. 
الجديد  الحك�مي  الزرقاء  م�صت�صفيي  في  يقدم  العالج  ان  الى  البحتي  ون�ه 
والمير في�صل في الر�صيفة، وه� يعطى للم�صاب »مجانا بغ�ض النظر عن جن�صيته«، 

لفتا الى ان كفلة عالج حالة العقر ال�احدة تبلغ 120 دينارا.
مكافحة  الخرى، ومنها  ال�قاية  ب��صائل  ق�رن  ما  اذا  مكلفا  الرقم  هذا  واعتبر 
في  اعدادها  ازدادت  اعدادها  ان  قال  التي  والجرذان  والفئران  ال�صالة  الحي�انات 
الزراعة  ك�زارتي  اخرى  جهات  على  مكافحتها  م�ص�ؤولية  وتقع  الخيرة،  ال�صن�ات 
والبلديات، م�ؤكدا في ذات ال�قت �صرورة اعطاء الحي�انات الليفة كالكالب والقطط 

مطع�م داء الكلب المت�افر في مديريات الزراعة.
الأولى  ايام  الثمانية  الم�صل خالل  يتلقى جرعة من  الم�صاب  ان  البحتي  وقال 
لمنع ال�صبة بالعدوى، وخم�ض جرعات من اللقاح على مدى 28 ي�ما، واحيانا يعطى 
جرعة لقاح ا�صافية في الي�م الت�صعين، مبينا انه عادة ما يعطي ن�صف الم�صل في 
المنطقة )الدالية( في الكتف والن�صف الخر في مكان العقر، مع مالحظة ان ل يخيط 

الطبيب الجرح قبل اعطاء الم�صل للمعق�ر.

حملة تطعيم 
الأطفال المخيم 
االإماراتي االأردني

هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

 انجزت مديرية �صحة الزرقاء م�ؤخرا حملة تطعيم �صد مر�ض �صلل الطفال 
�صمن  حظا  والق��ل  النائية  والمناطق  المدينة  من  كل  في  طفل  الف   12٤ �صملت 

المحافظة، وكذلك مخيمي الالجئين ال�ص�ريين في مريجيب الفه�د والزرق.
وقال الدكت�ر خالد البحتي رئي�ض ق�صم رقابة المرا�ض في المديرية ان 108 
الى  ا�صافة   . الزرقاء  الحملة في مدينة  ا�صتفادوا من  اردني و�ص�ري   الف طفل 
خم�صة الف طفل  �ص�ري في المخيم الماراتي الردني في مريجيب الفه�د ومخيم 

الزرق �صرقي المحافظة، و11 الفا خارجهما.
واو�صح انه تم تنفيذها على مرحلتين، اولهما في الفترة من 26-30 ني�صان، 
ووادي  �صياح  اب�  وق��رى  الزرقاء  في  �صن�ات  خم�ض  عمر  الطفال  وا�صتهدفت 
الع�ض ووادي القطار ومناطق الحالبات والمزارع والزرق وطريق المفرق وحي 

عرون��ض والفري�انية وبيرين واب� الزيغان والكم�صة والعال�ك.

اأطفال  و�صملت  اآي��ار،   7 وحتى   3 بتاريخ  كانت  الثانية  المرحلة  ان  وتابع 
الالجئين ال�ص�ريين من ذات الفئة العمرية في مخيمي مريجيب الفه�د والزرق، 

وذلك بالتعاون مع الي�ن�صيف والمف��صية ال�صامية ل�ص�ؤون الالجئين. 
حيث  الم�صت�يات،  كافة  على  ناجحة  كانت  بانها  الحملة  البحتي  وو�صف 
ان  قال  والتي  الزرقاء   مدينة  في  بالمئة   300 الى  خاللها  التطعيم  ن�صبة  و�صلت 
108 الف  32 الف طفل، لكنه قفز ب�صكل غير مت�قع الى  العدد المت�قع فيها كان 
 97 المخيمين  في  الن�صبة  بلغت  فيما  اطفالهم،  تطعيم  على  الهالي  اقبال  ب�صبب 

بالمئة.
وا�صار الى ان حملة التطعيم، وهي الثامنة التي تنفذها المديرية منذ بداية 
عام 2013، ركزت على المناطق النائية التي يحتمل ان يك�ن فيها اطفال لم يتلق�ا 
المطع�م في المرات ال�صابقة عبر المراكز ال�صحية التي تخدم مناطقهم او يقيم�ن 
المطع�م  ياخذوا  لم  الذين  ال�ص�ريين  او من  المراكز،  بعيدة عن هذه  في مناطق 

ب�صبب الحرب في بلدهم.
مخيم  في  اآي��ار  3و٤  ي�مي  مدى  على  الحملة  تنفيذ  تم  انه  البحتي  وبين 

الالجئين في مريجيب الفه�د الذي يقيم فيه 7 الف لجئ، حيث ا�صتهدفت 1٤00 
الف    18 يقطنه  الذي  الزرق  مخيم  في  طفال   36٤1 �صملت  حين  في  هناك،  طفل 

لجئ، وا�صتمرت ي�مين اعتبارا من 5 اآيار.
 1٤ الذي يمتد على م�صاحة  انه نظرا لت�صاع رقعة مخيم الزرق  الى  ولفت 
دونم، فقد اتبع فريق مديرية ال�صحة ا�صل�ب الم�صح ال�صامل خالل عملية التطعيم، 
ل�صمان  كرفان  الى  كرفان  من  النتقال  بطريقة  المخيم  حارات  على  ت�زع  حيث 

ال��ص�ل الى كافة الطفال الم�صتهدفين.
وقال ان الفريق الذي تاألف من 36 �صخ�صا ا�صافة الى المرافقين الدرايين، 
ياخذ  طفل  كل  ظفر  وطالء  الكرفانات  اب���اب  على  بيانات  كتابة  الى  اي�صا  عمد 
مرة  تطعيمه  وعدم  تمييزه  يتم  حتى  ا�صب�ع  قبل  تزول  ل  مل�نة  بمادة  المطع�م 

اخرى.
ون�ه البحتي بتعاون اهالي الطفال الم�صتهدفين وبفريق العمل الذي اكد انه 
الحملة  بانجاز  وقام  الولى  بالدرجة  ان�صانية  خدمة  يقدم  بانه   �صع�ر  لديه  كان 

على اكمل وجه.

مكرهة �صحية تحت ج�صرالجبل االبي�ش - النزهة
هنا �لزرقاء- تغريد �لتميمي

على  بالعمل  ال��زرق��اء  بلدية  تعهدت 
الناجمة  ال�صحية  للمكرهة  ح��د  و���ص��ع 
حرقها  وعمليات  ال��ن��ف��اي��ات  ت��راك��م  ع��ن 
الجبل  حيي  بين  ال�ا�صل  الج�صر  تحت 
من  �صكاوى  بعد  وذلك  والنزهة،  البي�ض  

المجاورين.
مدير منطقة  م��دان��ات   وق��ال ج���رج 
انه �صيجري  الج�صر  لها  التي يتبع  البلدية 
و�صع حاوية في الم�قع خالل ايام من اجل 

حل الم�صكلة.
ال�صكان،  احد  وه�  اآغ��ا  ه�صام  وق��ال 
انهم ومنذ خم�ض �صن�ات يطالب�ن البلدية 
تزويد  عبر  المكرهة  ل��ه��ذه  ح��د  ب��صع 
للنفايات وعمال نظافة،  المنطقة بحاويات 

ولكن دون جدوى.
يعمدون  ال��م��ج��اوري��ن  ان  وا���ص��اف 
ال�صيل  في  والقائها  النفايات  ح��رق  ال��ى 
مرتعا  يجعلها  ال��ذي  الم��ر  ال�صيل،  تحت 

للح�صرات والق�ار�ض التي تغزو البي�ت.

ت�سوير :منيرة �سالح

ت�سوير:تغريد �لتميمي

�صحة الزرقاء تنجز حملة تطعيم 124 الف طفل �صد ال�صلل
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»ت�صكيليو« الزرقاء يخو�صون معركة مريرة الثبات الوجود
هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

ت�صعينيات  اوا�صط  في  جمعيتهم  تاأ�صي�ض  منذ 
الزرقاء  في  الت�صكيلي�ن  والفنان�ن  الما�صي،  القرن 
اثبات  �صبيل  في  ومريرة  �صعبة  معركة  يخ��ص�ن 
ال�ج�د ون�صر وتجذير ثقافة هذا الفن في المحافظة، 
النتائج  ي��ع��دو  ل  الن  ال��ى  اح���رازه  ت��م  م��ا  ول��ك��ن 

المت�ا�صعة.
لجمعية  ال�صابق  الرئي�ض  القزلي،  احمد  ويعزو 
الفن الت�صكيلي في الزرقاء �صعف النتائج المتحققة 
الى جملة عقبات ذاتية وم��ص�عية واجهتها م�صيرة 
تدخل  وكانت   ،1995 عام  تا�ص�صت  التي  الجمعية 
ب�صببها في “�صبات” حينا وتتعثر في احيان اخرى.

الف�صل  ُي�صجل  التي  الجمعية  ان  القزلي  وقال 
المبادرة  في  حدادين  نعيم  ال�صابق  الثقافة  لمدير 
في  الختالف  من  البدايات  في  عانت  ان�صائها،  الى 
الى  ادى  ال��ذي  الم��ر  الع�صاء،  واه��داف  ت�جهات 
حينها  وكانت  التا�صي�ض،  من  ق�صير  وقت  بعد  حلها 

ت�صم 150 ع�ص�ا.
اولهما  ان الختالف نجم عن عاملين:  واو�صح 
يك�ن�ا  لم  انهم  الع�صاء، حيث  اخت�صا�صات  تباين 
جمعيهم فنانين ت�صكيليين، فبع�صهم كانت لديه حرف 
لها عالقة بال�صغال اليدوية مثل الق�ض، والثاني تبني 
البع�ض لت�جهات �صيا�صية وحزبية بعيدة عن الغاية 

التي تا�ص�صت لجلها الجمعية، وهي الفن.
 وتابع ان حدادين قام مرة اخرى في عام 1999 
وكان  لالجتماع،  الزرقاء  من  فنانين  ت�صعة  بدع�ة 
هيئة  ت�صكيل  جرى  حيث  بينهم،  من  )القزلي(  ه� 
ادارية جديدة للجمعية قامت بدورها بتحديد �صروط 
لالنت�صاب، ومنها ان يك�ن لدى الع�ص� ثالثة اعمال 

فنية على القل.
بالنتائج  ت��اأت  ل��م  ه��ذه  الهيكلة  اع���ادة  ولكن 
بين  الت�صكيلي  الفن  جمعية  مرت  حيث  المرج�ة، 
“�صبات  انه  القزلي  قال  بما  و2006   2001 عامي 
�صت�ي ط�يل”، ثم جاءت محاولة الحياء الجديدة 
المحاولت  معها  تزال  ول   ،2007 في  انطلقت  التي 

مت�ا�صلة لتفعيل دور الجمعية.
الرئي�ض الحالي للجمعية ا�صامة النجار، اكد انها 
بع�صها  ول�صباب  �صعبة  ظروف  في  تزال  ول  مرت 
ناجم عن �صعف المكانات المادية، والخر عن غياب 
الفنية  للحركة  الهلية  او  الر�صمية  �ص�اء  الرعاية 
في  تمثلت  عقبة  اب��رز  ان  الى  م�صيرا  ال��زرق��اء،  في 
افتقار الجمعية في وقت من الوقات الى مقر يجمع 
اع�صاءها البالغ عددهم حاليا اربعين فنانا ت�صكيليا.

دور  لها  ي�صبح  ب��داأ  الجمعية  ان  النجار  وق��ال 
ال�صنتين  خالل  تمكنت  حيث  المقر،  ت�فر  بعد  فاعل 
فيه  للر�صم  دورات  خم�ض  تنظيم  من  الما�صيتين 
�صجع  الذي  المر  ه�اة،  وفنانين  اع�صاء  بم�صاركة 

اإقبال مجتمع الزرقاء على تعلم هذا الفن.
ا�صبحت  الت�صكيلي  الفن  “جمعية  ان  واك��د 
فنان  وكل  للر�صم  هاو  كل  بها  يهتدي  التي  المنارة 
طريقه  ان  يعرف  المبتدئ  الفنان  وا�صبح  مبتدئ، 
يبداأ بان�صمامه لهذه الجمعية، وبا�صتراكه في دروات 

الر�صم المختلفة، والتي يدرب فيها الع�صاء”.
ا�صتطاعت  “الجمعية  ان  ال��ى  النجار  وا�صار 
عقد هذه الدورات بعد ان وجدت دعما من المجتمع 
الثقافة  مديرية  من  ورعاية  ال��زرق��اء،  في  المحلي 
التي فتحت الباب على م�صراعيه ومكنتنا من تنظيم 

معار�ض �صخ�صية وم�صتركة للفنانين الأع�صاء”.
لجمه�ر  قدمتنا  المعار�ض  “هذه  ان  واعتبر 

الفن  جمعية  وبين  بينه  الجليد  واأذاب���ت  ال��زرق��اء 
الت�صكيلي، حيث ا�صبح من المال�ف اأن ترى النا�صئة 
جنبا الى جنب مع المتقاعدين ي�صارك�ن في دورات 

الر�صم التي تعقدها الجمعية”.
ينفذون  الجمعية  اع�صاء  ان  الى  النجار  ون�ه 
تل�ين ور�صم  ي�صمل  للزرقاء  “م�صروع تجميل  حاليا 
جدارايات على مداخلها وانفاقها ا�صافة الى م�صروع 
الزرقاء”،  بلدية  متنزه  الى  الحياة  لإع��ادة  مماثل 
من  بدعم  يتم  الم�صروعين  هذين  من  جزءا  ان  مبينا 

البلدية. 
قيام  يت�صمن  اخ��ر  م�صروعا  هناك  ان  وت��اب��ع 
وما  واآثارها  الزرقاء  معالم  بر�صم  الجمعية  اع�صاء 
بها  التعريف  اأجل  من  وجغرافيتها  بتاريخها  يتعلق 
تم  الذي  الم�صروع  وه�  القادمة،  لالجيال  وحفظها 

انجاز جزء منه خالل الربيع الحالي.
الى �صعف القبال  النجار  لفت  من جانب اخر، 
عزاه  وال��ذي  الفنية،  الع�صاء  اعمال  اقتناء  على 
ومناف�صة  لالهالي،  ال�صرائية  القدرة  تراجع  ال��ى 
يعرف  ما  اوج���دوا  الذين  العراقيين  الت�صكيليين 
ب”�ص�ق الل�حة الفنية” التي يجري تنفيذها باأب�صط 
منخف�صة،  باأ�صعار  وتت�افر  التكاليف  واقل  ال�صكال 
في  تباع  التي  الخرى  المقلدة  الل�حات  عن  ناهيك 

ال�ص�ق باثمان زهيدة.
ايجاد  في  يتعب  “الفنان  ان  يق�ل  ذل��ك  وع��ن 
الفكرة وتطبيقها وينفق من جيبه على �صراء الل�ان 
والخامات، ومن حقه ان يجد مردودا ماليا لتعبه”، 
“الت��صع  في  يتمثل  الم�صكلة  ه��ذه  حل  ان  معتبر 
الل�حات  بعر�ض  الكتفاء  وعدم  الفنية  بالمعار�ض 
في رواق مديرية الثقافة، وبالت�جه نح� الجامعات 
نف�صي  م��ردود  اي�صا  لها  والتي  وغيرها،  والن�ادي 

على الفنان مبدع الل�حة” .
الى ذلك، انتقد النجار اهمال مادة التربية الفنية 
في  نهائيا  الغائها  لدرجة  الحك�مية،  المدار�ض  في 

بع�صها و�صطب عالمتها من مجم�ع الطالب.
وقال ان “ح�صة الفن ملغاة في كثير من مدار�ض 
وزارة التربية وهي اي�صا ملغاة في مدر�صتي التي تم 
تعييني فيها معلما للتربية الفنية، حتى ان المدار�ض 
الى  بتح�يلها  قامت  اأبنيتها  �صمن  مر�صم  فيها  التي 

م�صت�دع او اي �صئ اخر عدا الر�صم”.
�صميري  بين  ات���زع  فن  كمعلم  “انا  وا�صاف 
لديهم  الم�ض  الذين  الطلبة  بيد  الخذ  في  وواجبي 
تعامل  من  يجري  ما  وبين  فنية،  وم�هبة  مي�ل 

الدارات مع م��ص�ع ح�ص�ض الفن”.

هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

تح�يل  من  ومثابرتها  بعزيمتها  ال�صرطاوي  هناء  المتقاعدة  المعلمة  تمكنت 
ه�ايتها في �صنع الجبن البي�ض الى مهنة باتت تدر عليها دخال ا�صافيا ا�صهم في 

تح�صين م�صت�ى معي�صة ا�صرتها.
وفي غرفة �صغيرة بمنزلها في حي ن�صار غربي الزرقاء، والتي ح�لتها الى 
والتي  المهنة  هذه  مع  بدايتها  تروي  ال�صرطاوي  راحت  مت�ا�صع،  تجبين  معمل 

جاءت بال�صدفة قبل نح� 15 عاما.
وقالت انها ا�صتهت الجبن الم�صن�ع من حليب الماعز ي�مها، ولما كان مر�ض 
الحمى المالطية ظهر في بع�ض المناطق، فقد خ�صيت ال�صراء من ال�ص�ق، وقررت 

بدل من ذلك ان تجرب التجبين بنف�صها في البيت لتتاكد من تعقيم الحليب جيدا.
الولى  محاولتها  ان  ال�صاد�ض،  عقدها  مطلع  في  وهي  ال�صرطاوي،  وا�صافت 
ف�صلت لنها كانت تجهل الطريقة ال�صحيحة، لكنها لم تياأ�ض فاعادت الكرة ونجحت 
ممن  واقربائها  ابنائها  اعجاب  ح��ازت  جبن  ن�عية  انتاج  في  الثانية  المرة  في 

تذوق�ها.
بع�صها  تجعل  كانت  مت�ا�صعة  كميات  تنتج  اخذت  الولى،  ال�صن�ات  وفي 

ل�صتهالك ا�صرتها والبع�ض الخر تبيعه لالقرباء والجيران.
ومع وفاة زوجها قبل 11 عاما، لم يعد ل�صرتها الم�ؤلفة من ولد وبنتين �ص�ى 
راتبها التقاعدي لتعتا�ض منه، وه� ما لم يكن كافيا، ولذلك قررت ت��صيع عملها في 

�صنع وبيع الجبن حتى ت�صتطيع ال�فاء باحتياجات ابنائها. 
التعليم، ان  25 عاما ام�صتها في �صلك  التي تقاعدت بعد  ال�صرطاوي  وبينت 
ما �صجعها على هذا القرار كان ردود افعال زبائنها الرا�صية عن منتجها، ا�صافة 
الى ك�ن اغلب جيرانها من مربي الغنام، المر الذي ي�صهل عليها الح�ص�ل على 

الحليب.
مطابقة  �صهادة  على  لمنتجها  الح�ص�ل  على  حر�صت  انها  قائلة  وم�صت 
للم�ا�صفات من الجمعية العلمية الملكية، ثم التحقت في دورة لمنظمة »امدي�صت« 
للم�صاريع  المنتجات  ت�ص�يق  و�صائل  على  تدريبات  تلقت  حيث  الميركية، 

ال�صخ�صية ال�صغيرة.
�صفحة  بت�صجيل  الدورة  خالل  تعلمته  ما  �ص�ء  في  قامت  انها  الى  وا�صارت 
على م�قع الت�ا�صل الجتماعي في�صب�ك للترويج لمنتجاتها، كما ا�صتعانت اي�صا 

بالر�صائل الن�صية على اله�اتف المحم�لة والبطاقات والبرو�ص�رات الدعائية.
الدورة على مركز تعزيز النتاجية  انها تعرفت عبر  الى  ال�صرطاوي  ولفتت 
على  تعمل  الذي  لم�صروعها  جدوى  درا�صة  اجراء  في  �صاعدها  والذي  »ارادة«، 
التدريبية  ال��دورات  من  المزيد  في  للم�صاركة  الباب  لها  فتح  كما  حاليا،  ت��صعته 

والمعار�ض.
ولن �صناعة الجبن من حليب الغنام يقت�صر على م��صم الربيع الق�صير، فقد 
لجاأت كما تق�ل الى تن�يع منتجاتها تحا�صيا للرك�د بقية �صه�ر ال�صنة، حيث بداأت 

في انتاج المخلالت وال�صطة والزعتر.
وفيما هي تتحدث، راح احد ابنائها يدخل دلء ممتلئة بالحليب الطازج الى 
ابي�ض ثبتته  الى احدها وغطته ب�صا�ض  الدلء عمدت  انتهى من نقل  الغرفة، ولما 
بكلتا يديها، بينما رفع ابنها الدل� وبداأ ي�صكب محت�اه في اناء كبير م��ص�ع ف�ق 

نار هادئة.

تدفئة  تت�صمن  ال�صرطاوي، وهي  ت�صرح  كما  العمل،  مراحل  اولى  تلك  كانت 
خ�ا�صه  يفقد  ل  حتى  الغليان  درجة  الى  ي�صل  ان  دون  ولكن  لتعقيمه،  الحليب 

ال�صرورية لنجاح التجبين.
وقالت انه تتم خالل ذلك ا�صافة »المنفحة« الى الحليب لت�صاعد على تما�صكه، 
الم�صل،  بت�صرب  لل�صماح  خ�صبية  ال�اح  على  ي��صع  ابي�ض  �صا�ض  في  ي�صكب  ثم 
وبعد ان تجمد كتلة الجبن تق�م بتقطيعها على �صكل مربعات وت�صيف اليها الملح 
الخالي من الي�د، والم�صتكة والمحلب وحبة البركة. وتابعت انها ت�صنع ن�عين 
من الجبن، الأول بيا�ض من حليب النعاج، وهذا تبيعه ب�صعر 28 دينارا للن�صية 
التي تزن اربعة كيل�غرامات، والثاني مخل�ط وي�صتمل على حليب النعاج وحليب 
ارتفاع  يعان�ن  من  وينا�صب  اأقل  د�صمه  لأن  مرتفع  �صعره  وهذا  ال�صمار،  الغنم 

الك�ل�صترول، كما انه يتحمل فترات التخزين الط�يلة.
وتبتاع ال�صرطاوي الكيل�غرام ال�احد من حليب الغنام بدينار، مبينة ان كل 
الجبن. وبينما كانت تنتج ع�صرة  اربعة كيل�غرامات تنتج كيل�غراما واحدا من 

هذه  �صعف  من  اكثر  الن  تنتج  باتت  فقد  بداياتها،  في  ي�ميا  جبن  كيل�غرامات 
الكمية. وفي ن�صيحة لمن ي�صترون الجبن البي�ض، فقد حثت على حفظه في اوعية 
وتغطيته  الملحي  بالمحل�ل  وغمره  المعدنية،  الن�صية  من  افراغه  بعد  زجاجية 

مبا�صرة وعدم م�صه باليدي ما امكن تحا�صيا لف�صاده.
»اإرادة«  مركز  فرع  في  الم�صت�صارة  اأب�غ��ض  �صامية  او�صحت  ذلك،  الى 
المبادرات  ل�صحاب  الخدمات  من  العديد  بتقديم  يق�م  المركز  ان  الزرقاء  في 
والم�صاريع ال�صخ�صية ال�صغيرة، ومن بينها اجراء درا�صات الجدوى القت�صادية 
للم�صاريع. وا�صافت ان المركز ينظم كذلك الدورات التدريبية في مجال الت�ص�يق 
وكذلك المحا�صرات والجل�صات التي تحفز الم�اطنين على اقامة الم�صاريع، ومنها 
م�صاريع ال�صناعات الغذائية التي ت�ؤ�ص�صها عادة ربات بي�ت ل ي�صتطعن مغادرة 

منازلهن.
وبينت اب� غ��ض انهم ي�صاعدون ا�صحاب هذه الم�صاريع في اجراء فح��صات 

مخبرية للمنتجات التي يجب ان تك�ن مطابقة للم�ا�صفات الردنية.

هناء ال�صرطاوي تحول �صناعة
الجبن من هواية الى م�صدر للرزق

مركز االميرة �صلمى للطفولة يعقد محا�صرة  مهارات الخطابة
برنامج  �صمن   للطف�لة  �صلمى  الم��ي��رة  مركز  عقد   
الخطابة  مهارات  بعن�ان   اأدبية  ندوة   ال�صهرية  ن�صاطاته 
واللقاء  وذلك  ي�م الثنين الحادي ع�صر من ايار بالتعاون 

مع الجمعية  الثاقفية للغة العربية .
ال�صل�ل   هناء  الدكت�ره  الجمعية   رئي�صة  اأك��دت  وقد 
ان الخطابة واللقاء في اللغة العربية  له مهارات يجب ان 
يتبعها كل خطيب ومن اأهمها البدء ب�ص�ت هادئ ثم ارتفاع 
منا�صبة  ال�ص�ت  نبرة  تك�ن  واأن  تدريجبا  ال�ص�ت  نبرة 

لم��ص�ع الخطبة  وان ينتهي كذل خطبته ب�ص�ت هادئ 
مع  الب�صري  الاللتقاء  ا�ص�ض  الخطيب   يراعي  واأن 
واحدة  جهة  يحدد  ول  بالنظر  جميعهم  في�صملهم  جمه�ره 
الى �صرورة  ان  ال�صل�ل  .  ووا�صارت  اليها   ليلقلي بب�صره 
ي�صتفيد الخطيب من التقنيات   ال�ص�تية خير ا�صتفادة  وعند 
م�صت�ى  على  يحافظ  ان  يجب  ال�ص�ت  لمكبر  ا�صتخدامه 
ا�صماع  ا�صر  م��ن  ليتمكن  رزي��ن��ا  ه��ادئ��ا  ال�صخ�صي  �ص�ته 

ح�ص�ره .
بالم�صاعر  الكالم  نقل   باأنه  ال�ص�تي  اللقاء   وعرفت 
ومراعاة  اللفظية  غير  ال�صارة   وا�صتخدام  والحا�صي�ض  

ا�صتخدام ال�صارة بال�صكل ال�صحيح بال مبالغة .
 ح�صرت  المحا�صرة  طالبات مدر�صة عائ�صة الباع�نية  

الثان�ية   من مدار�ض الزرقاء الولى .

ت�سوير :ف�سة �لعبو�سي
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العمل  تعريفه  ي�صمل  الذي  بالب�صر  اتجار  �صحية  “�صيدراني”  تعتبر 
داخل  لقاءها  ل�ل  ق�صتها،  نعرف  ل  اأن  الممكن  من  كان  والتي  بال�صخرة، 
�صجن الج�يدة للن�صاء بفريق تابع لمركز تمكين للم�صاعدة القان�نية وحق�ق 
التي  الحالت،  ع�صرات  ت�صبه  التي  الحالة  وهي   ،2013 عام  نهاية  الإن�صان 

تبين بعد احتجازهن اإدارياً اأنهن �صحايا اتجار بالب�صر.
 

ظروف احتجاز “صعبة”
�صهر  خ��الل  الج�يدة  لمركز  الأخ��ي��رة  زيارته  في  قابل  تمكين  مركز   
وال�صيرلنكية  الفلبينية  بين  ما  جن�صياتهن  تت�زع  عاملة،   25 الما�صي  اآذار 
�صحايا  بينهن  من  �صيدة   18 ك�ن  احتمال  المركز  ي�صتبعد  ول  وبالنغالية، 

اتجار بالب�صر.

�صاركت  والتي  العمري،  ديال  تمكين  مركز  في  التنفيذي  المدير  نائب 
في الزيارة، تق�ل اإن القائمين على مركز الج�يدة يجهل�ن المعل�مات التي 
ظروف  ح�ل  �ص�ؤالهن  يتم  لم  اأنه  اأكدن  والل�اتي  للفريق،  الم�ق�فات  قالتها 
والتي  اإداري��اً،  ت�قيفهن  تم  اأن  وبعد  الأّول��ي  التحقيق  مراحل  اأثناء  عملهن 
تتن�ع ما بين المتناع عن دفع الأج�ر، مرورًا بالعتداء الج�صدي والنف�صي، 

وانتهاء بالعتداء الجن�صي في بع�ض الحالت.
التي  “ماريا”،  الفلبينية  المنزل  لعاملة  مختلفة  لي�صت  اأخ��رى  حالة   
تعر�صت لالحتجاز الإداري خالل هذا العام بعد انتهاء اإذن اإقامتها، وت�ؤكد 
في  الأولية  التحقيق  مرحلة  اأثناء  عملها  ظروف  ح�ل  ُت�صاأل  لم  اأنها  ماريا 

المركز الأمني، اأو حتى بعد نقلها اإلى مركز الت�قيف الإداري، الج�يدة.
اإنها غادرت العائلة التي كانت   تق�ل ماريا، وه� ال�صم الم�صتعار لها، 
اأجبرتها على العمل من ال�صاعة  اأ�صاءت معاملتها، حيث  اأن  تعمل لديها بعد 
ال�صاد�صة �صباحاً حتى الثانية ع�صر لياًل، مع احتجاز ج�از �صفرها لجبارها 

على العمل ط�ال هذه ال�صاعات.
اإلى عدم ح�ص�ر محاٍم للدفاع عنها في مرحلة التحقيق،   وت�صير ماريا 
اأنها  اأو حتى ترغب ب�ج�د مترجم، واأكدت  اإن كانت ترغب بذلك  ُت�صاأل  ولم 
وقعت على اإفادتها دون اأن تفهم ما كتب فيها لأنها تجهل قراءة اللغة العربية.

 ت�صف العامالت الم�ق�فات اإدارياً ظروف احتجازهن في مركز احتجاز 
زنزانة  في  نزيلة   20 نح�  حجز  يتم  اأنه  وخا�صة  ب�”ال�صعبة”،  الج�يدة 
واحدة، ول ي�صمح لهن باقتناء �ص�ى قطعة واحدة من المالب�ض، بالإ�صافة 
حال  وفي  اإقامتها،  فترة  ط�ال  �صاب�ن  بقطعتي  فقط  تزود  النزيلة  اأن  اإلى 

انتهائها تجبر على �صرائها من “الكانتين” المعروف ب�”المق�صف”.
من  باأي  تزويدهن  يتم  ل  اإنه  لتمكين  الميداني  للفريق  نزيالت  وتق�ل   
احتياجاتهن الن�صائية، ويجبرن على �صرائها من المق�صف، ومن ل تملك المال 

منهن تق�م بتمزيق مالب�صها وا�صتخدامها.
ال�صحية،  الرعاية  على  الح�ص�ل  في  �صع�بة  النزيالت  ت�اجه  كما   
و�صل  الذي  وه�  المركز،  على  القائمين  مع  الت�ا�صل  �صع�بة  مع  وخا�صة 
اإلى الك�صف م�ؤخرًا عن اإ�صابة اإحدى الم�ق�فات بمر�ض ال�صرطان في مراحله 

الأخيرة عن طريق ال�صدفة.
لحق�ق  ال�طني  للمركز  التابع  ال�صج�ن  لر�صد  “كرامة”  فريق  ودعا   
الإ�صالح  مراكز  اإل��ى  معلنة  غير  زي��ارات  تنفيذ  من  تمكينه  اإل��ى  الإن�صان 
العام  المراكز، بينما ت�ؤكد مديرية الأمن  والتاأهيل، لل�ق�ف على واقع هذه 

اإنها تعمل ب�صكل منهجي على اإ�صالح البيئة ال�صجنية منذ نح� 7 �صن�ات.

 

صالحيات الحاكم
 يملك الحاكم الإداري و المت�صرف �صالحيات ت�قيف العمال ال�افدين 
الذين قد تنتهي رخ�صة اإقامتهم اأو عملهم في البالد، حتى ي�ص�ب�ا اأو�صاعهم، 
)المثير  الجرائم  منع  قان�ن  لأحكام  وفقاً  وذل��ك  بالدهم،  اإل��ى  يع�دوا  اأو 
الإداري  الحاكم  1952 والذي يمنح  بالأردن منذ عام  للجدل( والمعم�ل به 
اأن �صلطة الت�قيف  و المت�صرف �صالحية ت�قيف لمدة غير مقيدة، في حين 

الق�صائي قيدت وفقاً لأحكام قان�ن اأ�ص�ل المحاكمات الجزائية.

عّمان نت - عز�لدين �لناطور

عامًا كاماًل ق�صته العاملة ال�صيرالنكية “�صيدراني” موقوفًة اإداريًا في مركز 

اإ�صالح وتاأهيل الجويدة في العا�صمة عّمان، لعدم تمكنها من دفع الكفالة المالية اأو 

ثمن تذكرة طائرة العودة لبالدها، بعد اأن قب�صت عليها ال�صرطة النتهاء ت�صريحي 

اأنها كانت �صحية اتجار بالب�صر وتم ت�صغيلها  “العمل”و”اإذن االقامة”، ليت�صح الحقا 
بال�صخرة على مدار عامين على االأقل.

 “�صيدراني” التي تبلغ من العمر 44 عامًا، اأم لطفلين، قدمت اإلى االأردن عام 

2004 عبر مكتب ا�صتقدام اتفق معها عبر عقد موقع على راتب مقداره 200 دوالر، 

اإال اأنها �صدمت اأن المكتب وافق على ت�صغيلها 3 مرات براتب ال يزيد عن 100 دوالر، 

والذي لم تقب�ض منه �صيئًا حتى انتهاء فترة تعاقدها عام 2006، بح�صب حديثها لنا.

 ت�صتذكر “�صيدراني” تجربة عملها لدى اإحدى العائالت في محافظة ماأدبا لمدة 

عام دون اأجر اأثناء فترة عقدها، بالقول: “كنت اأ�صتيقظ في الخام�صة فجرًا لغ�صل 

ال�صيارات، ثم اأذهب للعمل في المدر�صة التي يمتلكها رب االأ�صرة التي اأعمل عندها، وبعد 

انتهاء الدوام كنت اأعود اإلى المنزل للعمل حتى ال�صاعة الثانية �صباحًا”.

 وبعد انتهاء فترة عقد “�صيدراني” توجهت اإلى �صفارة بالدها، التي توا�صلت 

بدورها مع كفيلتها وطلبت منها ا�صتالمها اأو دفع ثمن تذكرة طائرة العودة، اإال اأنها 

رف�صت، مما اأجبر �صيدراني على البقاء لمدة 7 �صهور في ال�صفارة، قبل اأن تطلب 

منها المغادرة للبحث عن عمل للح�صول على ثمن التذكرة، االأمر الذي ا�صطرها للعمل 

بظروف غير قانونية وبرواتب لم تزد عن 100 دوالر لمدة 7 �صنوات، ليتم القب�ض عليها 

عام 2013 وتوقيفها اإداريًا في مركز اإ�صالح وتاأهيل الجويدة.

 ،20216 اإلى  الما�صي  العام  خالل  الإداريين  الم�ق�فين  عدد  وو�صل   
بينهم 230٤ �صيدة بن�صبة 11% من مجمل الم�ق�فين،  بح�صب الإح�صائيات 

ال�صادرة عن مديرية مراكز الإ�صالح والتاأهيل.
حيث  الأردنيين،  غير  من  اإداري��اً  الم�ق�فين  عدد  بالتحديد  يعرف  ول   
هذه  غياب  ال�ص�ي�صري” م�ؤخرًا  الدولي  الحتجاز  “م�صروع  منظمة  انتقدت 

الإح�صائيات، ودعت الأردن اإلى ت�فيرها.
م�صتقلة  م�ؤ�ص�صة  وه�  الإن�صان،  لحق�ق  ال�طني  المركز  طالب  ولطالما 
تعديله  اأو  الجرائم  منع  قان�ن  باإلغاء  ال�صن�ية  تقاريره  في  حك�مية،  �صبه 
لتدخله في عمل ال�صلطة الق�صائية، كما اأنه ي�صاهم في احتجاز حرية الأفراد 
الم�ق�فين لفترات ط�يلة دون عر�صهم للمحاكمة، و�صلت في بع�ض الحالت 

اإلى 10 �صن�ات، كما ي�ثق المركز.

وي�ؤكد المركز في تقريره عن العام 2013 اأن الأجانب الم�ق�فين اإدارياً 
هم الأكثر تعر�صاً لط�ل الحتجاز وفق قان�ن منع الجرائم، وذلك ب�صبب عدم 
البت  اأو  الإبعاد  اإجراءات  تاأخر  ب�صبب  اأو  المالية  الكفالة  دفع  على  قدرتهم 
باأمر الم�ق�ف، والتي ت�صاهم في زيادة الكتظاظ بمراكز الإ�صالح والتاأهيل 

وزيادة ال�صطرابات، على حد و�صف التقرير.

 تحقيقات أمنية منقوصة
 مدير اإدارة مراكز الإ�صالح والتاأهيل الأ�صبق الدكت�ر ح�صين الطروانة 
يق�ل اإن قان�ن منع الجرائم يعطي الم�ق�ف الحق في معرفة تهمته قبل حجز 
حريته، م�كدًا اأن القان�ن يمنح الم�ق�ف الحق في اأن يتم التحقيق معه ب�صكل 

كامل، ومعرفة تهمته وقيمة الكفالة المالية قبل اأن يتم اإيداعه في ال�صجن.
 كما ي�ؤكد الطروانة، الذي كان مديرًا لدائرة ال�ص�ؤون القان�نية في الأمن 
العام، باأن بع�ض ال�صل�كيات الإدارية قد تخالف قان�ن منع الجرائم، وذلك 
قبل  المحتملين  الب�صر  �صحايا  على  التعرف  عدم  اأ�صباب  ح�ل  �ص�ؤاله  بعد 

ت�قيفهم اإدارياً اأو حتى بعد ذلك.
اأن بع�ض الحكام الإداريين  اإلى   المركز ال�طني لحق�ق الإن�صان ي�صير 
يخالف�ن الأ�ص�ل القان�نية، ول ي�صمح�ن للمحامين بح�ص�ر مرحلة التحقيق 

مع الم�صتبه بهم قبل ت�قيفهم اإدارياً، بح�صب تقريره الأخير.
 الناطقة ال�صابقة با�صم الحك�مة، ومديرة المعهد الدولي لت�صامن الن�صاء 
المحامية اأ�صمى خ�صر ت�ؤكد على حق عامالت المنازل الأجنبيات الل�اتي يتم 
القب�ض عليهن في الدفاع عن اأنف�صهن، عبر ت�فير محام ومترجم، خا�صة في 

مرحلة التحقيق الأولى.
العاملة  ت�صاأل  واأن  الج�انب،  بكافة  تحيط  اأن  التحقيقات  على  “يجب   
تك�صف  قد  والتي  الفئة  هذه  مع  التحقيق  عند  عملها  ظ��روف  عن  ال�افدة 
اإلى �صرورة مراجعة  التي تدع�  بالب�صر”، تق�ل خ�صر  اتجار  اأنهن �صحايا 
الت�صريعات الناظمة ل�ص�ق العمل في الأردن لحماية هذه الفئة من ال�صتغالل.

 

تشبيك ومتابعة
اإنها  العام ت�ؤكد  التابعة لمديرية الأمن  بالب�صر   وحدة مكافحة التجار 
ال�صج�ن  اإدارة  من  اأو  مدني  مجتمع  م�ؤ�ص�صات  من  معل�مات  �صابقاً  تلقت 
ح�ل بع�ض العامالت الم�ق�فات اإدارياً والل�اتي ت�بعت ق�صايهن على اأنهن 
�صحايا محتمالت لالتجار بالب�صر.  ومع ذلك، ي�صير مدير ال�حدة عماد الزعبي 
اإلى اأن لي�ض كل من تم حجز ج�ازها اأو تاأخر رب عملها في ت�صليمها راتبها هي 
بالب�صر، فقد يك�ن هذا م�ؤ�صر براأيه، لكنه ي�ؤكد على �صرورة  �صحية اتجار 
ت�افر مجم�عة من الم�ؤ�صرات الأخرى حتى تعتبر �صحية محتملة، م��صحا 

اأن الحكم النهائي في هذه الحالت يع�د اإلى الق�صاء.
 ويتم احتجاز الم�ق�فة اإدارياً التي ي�صتبه باأنها �صحية اتجار بالب�صر في 

دار اإي�اء مخت�صة، بح�صب الزعبي.

 
وُتعد تكلفة اللج�ء اإلى الق�صاء ورفع الق�صايا المرتفعة عائقاً في تقديم 
�صك�ى وه� ما يدفع بع�صهن اأحياناً للبقاء في الحجز الإداري، اإل اأن بع�ض 
م�ؤ�ص�صات المجتمع المدني تقدم الخدمة القان�نية لهذه الفئة، والتي �صاعدت 
يعد  الذي  الأمر  وه�  مادي،  تع�ي�ض  على  بالح�ص�ل  م�صرياً  عاماًل  م�ؤخرًا 
�صابقة ق�صائية.  وت�صتكي بع�ض العامالت ال�افدات من تق�صير �صفاراتهن في 
متابعة ق�صاياهن، كما �صجل تقرير المركز ال�طني لحق�ق الإن�صان الخا�ض 
باأو�صاع مراكز الإ�صالح والتاأهيل، اإل اأن �صفارات اأخرى تقدم خدمة و�صفت 
بالجيدة، كالفلبينية التي ا�صتحدثت مكتبا مخت�صا لمتابعة رعاياها العاملين، 

بالإ�صافة اإلى مركز لإي�اء العامالت، بح�صب متابعين.
الل�اتي  العامالت  من  الكاملة  المعل�مات  ا�صتيفاء  عملية  تخت�صر  وقد 
الم�صافة  هذه  كل  من  التحقيق  مرحلة  في  بالب�صر  اتجار  �صحايا  يكن  قد 
مخالفة  ارتكبت  التي  ال�صحية  تك�ن  اأن  المنطق  من  فلي�ض  والتعقيدات، 

ب�صيطة خلف الق�صبان، ومن ارتكب جرم “التجار بالب�صر” حرا طليقا.
 

 ** هذه المادة أعدت باشراف مشروع تعزيز الحوار 
العام حول  قضايا حقوق االنسان من خالل االعالم
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وعدم  با�صتخفاف  غالباً،  العمالء”،  “خدمة  مع  نتعامل 
اكتراث نتيجة التربية الخاطئة التي ربطت مفه�م “الخدمة” 
في  العيب  ثقافة  وع��ززت  الأن���ا،  من  والنتقا�ض  بالدونية 
ال�قت  نت�صدق في  اأننا  الغريب  ال�ظائف.  التعاطي مع بع�ض 
باآخر  اأو  ب�صكل  مرتبطة  وخ�صال  اجتماعية  بم�روثات  نف�صه 
بمفه�م الخدمة وتقديمها مثل الكرم والحفاوة في التعامل مع 

ال�صيف.
ممار�صات  اإلى  ي�ميا  نعي�صه  الذي  التناق�ض  هذا  يترجم   
النهاية  تظهر في �صل�ك مقدم الخدمة ومتلقيها، وتنعك�ض في 

على ج�دة الخدمة ون�عيتها.
 ممار�صات كتلك التي يق�م بها �صائق التاك�صي الغا�صب، 
اآخر  و�صائق  لل�صائقين،  ال�صتائم  ويكيل  برع�نة  يق�د  الذي 
يدخن ال�صجائر في وجه عج�ز �صبعيني ويبادره ب�ص�ؤال بليد 

و�صط ن�بة �صعال حادة: “متظايق حج من الدخان!”.
 و�صل�ك م�ظفة ال�صتقبال في عيادة الطبيب، التي تجري 
“عب�د” في طالعها،  مكالمة هاتفية لتخبر �صديقتها بما قراأه 
والمر�صى  الأ�صب�ع،  نهاية  �صارة  اآخبار  يحمل  برجها  واأن 
ي�صتمع�ن مرغمين و�صط حالة القلق، التي ت�ص�بهم من نتيجة 

فح�ض ما، اأو حتى قيمة “ك�صفية” الطبيب!
 المقلق اأنك تجد هذه النماذج، اأي�صاً، في قطاعات اأخرى 
والمطاعم  كالفنادق  وتخ�ص�صاً،  تاأهياًل  اأكثر  اأنها  يفتر�ض 
ال�صياحية. فمن م�ظف خدمة الغرف الذي تتحدث  والمرافق 

بامتياز:  اأردن��ي  بكال�صيه  فيبادرك  وحياد،  باقت�صاب  اإليه 
الدماثة  بقمة  يعتذر  اآخر  وم�ظف  مع�صب؟”،  ليه  “طيب 
 750 و�صلنا  الي�م  اأ�صتاذ  “بت�صدق  قائاًل:  الخدمة  �ص�ء  عن 
نزيل”، وكاأن اأن ه�ؤلء النزلء �صي�ف ثقيل�ن باغت�ا المكان، 
واأّن الأمر ل يتعلق بعملية معقدة تاأخذ بالعتبار ح�صاب �صعة 

الغرف وقدرة الفندق الت�صغيلية.
 هذه الممار�صات اأدمنها اأفراد المجتمع، وباتت جزءًا من 
الثقافة الأردنية، وجّل ما نفعله اأن نقابلها بغ�صب اأو ابت�صامة 

من دون اأن نعلم اأنها تكلفنا الكثير.
بال�ص�رة  العمالء”  “خدمة  مفه�م  اختزال  على  ن�صر   
ويمنعك  تجاري  مركز  في  حيزًا  ي�صغل  لمن  ال�صائدة  النمطية 
على  المفه�م  يدل  بينما  الأم��ان��ات،  ت�صليم  دون  من  الدخ�ل 
العمالء  احتياجات  تلبية  خاللها  من  يتم  التي  “العملية 
تر�صي  عالية  ج�دة  ذات  خدمة  تقديم  خالل  من  وت�قعاتهم 
العميل”، وقطاع الخدمات ل يقت�صر على الخدمات التجارية 
والتعليم،  وال�صحة  وال�صياحة  الت�صالت  ي�صمل  بل  فح�صب 

اإ�صافة اإلى القطاع المالي والم�صرفي.
 هذه الخدمة التي ن�صتخف بها، وهذا القطاع الذي ل ن�ليه 
ثالثة  ويخلق  الإجمالي،  المحلي  ناتج  من   %67 ي�صكل  اأهمية 
وبالمنطق  الأردن��ي.  القت�صاد  ي�لدها  التي  ال�ظائف  اأرب��اع 
النقدي �صاهم في اإحدى ال�صن�ات بما يقارب 21 مليار دولر. 
قطاعي  بتح�صين  اأ�صا�صي  ب�صكل  مرتبط  الخدمات  وقطاع 

القطاع  هذا  في  الجدي  الهتمام  واأن  وال�صناعة،  الزراعة 
�صي�صاهم كثيرًا في �صد فج�ة البطالة.

الم�ارد  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يعتمد  الخدمات  قطاع   
الب�صرية  الم�ارد  مهارات  ط�رنا  اإذا  اإل  يتقّدم  ولن  الب�صرية، 
الكمي،  الن�عي ولي�ض  التدريب والتعليم  الخدماتية من خالل 
فاإحدى كبرى الم�صاكل الرئي�صية في �ص�ق العمل الأردني هي 

الفتقار اإلى المهارات المنا�صبة رغم ارتفاع معدلت التعليم.
والتعليمية  التدريبية  ال�صيا�صات  اإي��الء  ه�  المطل�ب   
اأول�ية ق�ص�ى في اأي م�صروع وطني يحمل على عاتقه الإ�صالح 
القت�صادي، وهذا الم�صروع الكبير يحتاج بال�صرورة اأن ي�صع 
القطاعين العام والخا�ض خطة  كل من تتقاطع م�صالحهم في 
لتترجم  والتدريب،  والتاأهيل  بالتعليم  متعلقة  �صاملة  تنفيذية 
اأن  من  خ�فاً  ب��الأدراج  تحفظ  ول  ال�اقع  اأر�ض  على  ب�صرعة 

يتح�ل الأردن لبلد ال�صهادات من دون مهارات.
 

تمارا خزوز: صحافية وحقوقية أردنية حاصلة 
على ماجستير صحافة وإعالم حديث، 
وماجستير قانون التجارة الدولية، وناشطة 
في مجال الحقوق والحريات العامة.

اإقامة م�صاريع  ُتناق�ض م�صكلة البطالة، غالباً، بالتركيز على 
بمهارات  ال�صتثمار  ُيهمل  فيما   العمل،  فر�ض  لزيادة  اقت�صادية 
والمهني،  الأكاديمي  الثان�ي؛  التعليم  وتط�ير  وقدراته،  الفرد 

ويغيب مفه�م التاأهيل ال�ظيفي لدى الحك�مات المتعاقبة!
وال�صلم  الحرب  طب�ل  ال�صلطة  تقرع  كيف  المرء  ي�صتهجن   
�صد الإرهاب، وت�صغلنا في ال�قت نف�صه بخطاب ت�ص�يقي لجذب 
اأن  القرار  �صاحب  اأم��ام  والأ�صهل  الأج��دى  بينما  الم�صتثمرين، 
ماهرة  عمالة  تدريب  على  يق�م  مغاير  تعليمي  لنم�ذج  ي�ؤ�ص�ض 
يمكنها الح�ص�ل على وظائف م�ج�دة اأ�صاًل في ال�ص�ق الأردني، 

وفي اأ�ص�اق الدول المجاورة.
البريطاني  ال�����زراء  رئي�ض  ب��اإع��الن  المتابع�ن  اه��ت��م   
مهني،  تدريب  فر�صة  األ��ف   16 خلق  عن  كاميرون  ديفيد  الفائز 
ب�  المعروفة  العملية  اأو  التطبيقية  التلمذة  برامج  عبر  حالياً، 
فر�صة  ماليين   3 بت�فير  ووع�ده   ،  Apprenticeships

تدريب اإ�صافية خالل مدة وليته الثانية.
والمهنيين  الحرفيين  التطبيقية” تاأهيل  “التلمذة  تعني  ل   
فالدول  ع��دة،  ق��رون  منذ  عليه  التعارف  ت��م  م��ا  بح�صب  فقط، 
الأوروبية وغيرها من القت�صاديات ال�صاعدة )كالهند والبرازيل( 
تّ�فر تاأهياًل مهنياً لأغلب الطلبة في اأثناء درا�صتهم، فهناك برامج 
والقان�نيين  وال�صحفيين  والمهند�صين  للمحا�صبين  تدريبية 
الجامعية،  الدرجات  حملة  من  وغيرهم  والمعلمين  والإداريين 
وال�صباكة  والنجارة  ال��ح��دادة  مهن  اأ�صحاب  لتدريب  اإ�صافة 

والزراعة ومجال ال�صفر وال�صياحة.. الخ.
 ت�صتلزم التلمذة التطبيقية الجمع بين الدرا�صة والتدريب في 
م�صت�اها الأول، ثم ت�فير تدريب متخ�ص�ض ومعمق للخريجين، 
وت�صنف دولة مثل األمانيا 3٤2 مجاًل مهنياً معتمدًا لتلقي التدريب 
الالزم، وفق قان�ن ينظم العالقة بين الحك�مة وال�صركات بدءًا من 

عام 1969، وقد تاأهل اأكثر من 75% من �صكانها.
 لم يعد ممكناً اللتحاق ب�ص�ق العمل والتناف�ض فيه من دون 
الح�ص�ل على التاأهيل المنا�صب، الذي تقدم الدولة جزءًا منه في 
من  واحدة  في  المتدرب  يتلقاه  والباقي  التعليمية،  م�ؤ�ص�صاتها 
من  الحك�مة(  مع  )بالتن�صيق  المال  وتنفق  ترعى  التي  ال�صركات 
اأجل تاأهيل عمال وم�ظفين بح�صب احتياجات �ص�ق العمل الدائمة 

اأو الم�صتجدة.
العمل  عن  والعاطلين  للطلبة  يت�صنى  فقط  الطريقة  بهذه   
بدًل  العث�ر على وظيفة مالئمة،  تط�ير مهاراتهم، في�صهل عليهم 
من ن�صيان ما لديهم من معرفة ب�صبب امتداد فترة بطالتهم �صن�ات 

في الأردن والدول العربية.
يجب  الذين  المهني  التعليم  لطلبة  بالن�صبة  الحال  وكذلك   
بعد ح�ص�لهم على  �صن�ات   3 المتخ�ص�صة  درا�صتهم  تتجاوز  اأن 
الميزة  �صت�صّب  ذلك  وخالف  المهني،  الفرع  الثان�ية/  �صهادة 
في  يتف�ق�ن  الذين  ال�افدين  العمال  �صالح  في  دائماً  التناف�صية 
لي�ض  الخطاب  اأن هذا  الأخذ بعين العتبار  المهنية )مع  خبرتهم 

تحري�صاً �صدهم بل دع�ة لتط�ير عمالة ماهرة اأردنية (.

من  العديد  في  مهرة  لعّمال  نفتقر  اأننا  للتذكير  داع��ي  ول   
القطاعات التي تدر مهنها دخ�ًل عالية، واأن ع�صرات اآلف الم�اقع 
�صعف  ب�صبب  اإ�صغالها  الأردن��ي  الم�اطن  ي�صتطيع  ل  ال�ظيفية 
مهاراته، وعدم وج�د جهة حك�مية اأو خا�صة قادرة على تاأهيله.

 تخ�صع برامج التلمذة التطبيقية لتط�ير م�صتمر، ب�صقيها؛ 
النظام  في  ومرونة  تحديثاً  يتطلب  ما  وه�  والعملي،  النظري 
التعليم  من  بالنتقال  للطالب  ت�صمح  تحديدًا،  الثان�ي،  التعليمي 
واإمكانية  )وبالعك�ض(،  المهني  اإلى  والأدبي(  )العلمي  الأكاديمي 
الطالب  يتمكن  اأو  نف�صه،  ال�قت  في  م�صار  من  اأكثر  في  يتعلم  اأن 
الأكاديمي من درا�صة تخ�ص�صات مهنية في المعاهد العليا لحقاً، 
الجامعات،  في  اأكاديمية  تخ�ص�صات  يدر�ض  اأن  المهني  والطالب 
ومعرفياً،  نظرياً  واإغنائه  المهني  التعليم  تغيير  ذلك  وي�صتدعي 

خا�صة، بما يجعل �صهادته م�ازية وم�صاوية للتعليم الأكاديمي.
على  وال��صائية  الأب�ية  �صلطتها  اأ�صيرة  اأنظمتنا  ت��زال  ل   
م�اطنيها، وهي تعتقد اأن تنمية القت�صاد وحده من �صي�فر وظائف 
جديدة لهم –رغم اأن تغّ�ل الأمن يعيق اإمكانية التنمية المن�ص�دة- 
معارفه  وتح�صين  بالإن�صان  الثقة  اأن  مطلقاً  الأنظمة  هذه  وتتجاهل 

وخبراته هي من �صتبني الأوطان وت�ؤمن ازدهارها!
 

محمود منير: كاتب وصحافي. 
محرر »تكوين« في عمان نت

 3 الم�افق  المميز  بي�مهم  العالم  في  ال�صحفي�ن  �صارك 
في  اأو  بالهجرة  حياتهم  ق�ص�ا  الذين  زمالئهم  تذّكر  عبر  ايار 
احتفاًل  الي�ني�صك�  منظمة  اأقامت  وقد  بال�فاة.  اأو  ال�صج�ن 
م�صتقبل  ح�ل  ندوة  تخلله  لالأفالم  الملكية  الهيئة  في  مركزياً 
تزدهر”،  ال�صحافة  “دع�ا  �صعار  تحت  الأردن  في  ال�صحافة 
قاتمة  �ص�رة  اأ�صحابها  قّدم  ومداخالت  كلمات  األقيت  حيث 
من  العديد  ا�صتمرار  حتى  اأو  ازده��ار  فر�ض  عن  ومت�صائمة 
اأو  اإلكترونية،  اأم  ورقية  اأكانت �صحفاً  �ص�اًء  الإعالم،  و�صائل 

اإذاعات ومحطات تلفزة.
ازده��ار  �صع�بة  الندوة،  خالل  مداخلتي،  في  ناق�صت   
المبا�صرة  الملكية  الحك�مة م�صيطرة على  دامت  ما  ال�صحافة 
اإذ ت�صتح�ذ على ملكية  الإعالم،  المبا�صرة لأهم و�صائل  وغير 
كاملة للتلفزي�نات والإذاعات الر�صمية�، كما ت�صيطر على اأهم 
واأكبر ال�صحف، خالل 65% من اأ�صهم �صحيفة “الراأي” با�صم 
وتملك  “الد�صت�ر”،  اأ�صهم  من  و%35  الجتماعي،  ال�صمان 
الحك�مة اإهم الإذاعات: “هال” التي تملكها الق�ات الم�صلحة، 
عّمان  لأمانة  عمان”  و”ه�ا  العام،  لالأمن  ام”  اف  و”اأمن 
الكبرى، التي تعين الحك�مة رئي�صها ون�صف اأع�صاء مجل�صها، 
وكذلك م�اقع اإلكترونية مهمة رئي�صة يملكها روؤ�صاء تحرير اأو 

محررون يعمل�ن في ال�صحف الر�صمية.
اأن  اإل��ى  لفت  الم�مني  محمد  د.  الإع��الم  �ص�ؤون  وزي��ر   
ن�عية  من  جديدة  تلفزي�نية  محطة  اإن�صاء  ب�صدد  الحك�مة 
“اإعالم الخدمة العامة”، هذه المرة، كما في دول غربية مثل 
هيئة الإذاعة البريطانية، وغيرها من و�صائل الإعالم الر�صمية، 

التي تدار ب�ص�رة م�صتقلة عن الحك�مة، وتم�ل من الميزانية 
العامة.

 ل�صت متفائاًل من نجاح الفكرة لأ�صباب عدة؛ فالحك�مة 
الأردني،  الر�صمي  التلفزي�ن  عمل  تغيير  على  قادرة  غير  الآن 
ال����2000،  يف�ق  الم�ظفين  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  ي�صّغل  ال��ذي 
وبميزانية كبيرة ويقدم برامج ذات ل�ن واحد،  فهل �صت�افق 
ل�صالح  مالي  اأو  اإداري  تدخل  اأي  التخلي عن  الحك�مة ط�عاً 
الإع��الم  في  بالتدخل  الحك�مية  الرغبة  الجديد؟  التلفزي�ن 
والتاأثير عليه �صتف�ق كل اأ�صكال الرغبة بخلق تلفزي�ن م�صتقل 

وبتم�يل من المال العام.
الحك�مة(  )ولي�ض  الأردن��ي��ة  الدولة  اأن  افتر�صنا  ول��� 
م�صّرة على ذلك، فهل �صيك�ن هناك قرار اأن ل يجني التلفزي�ن 
“العام” دخاًل من الإعالنات، كي ل يك�ن يتاثر �صلباً، كما ه� 
الفكرة  على  للقائمين  الأعلى  المثل   BBC محطة  في  الحال 

الجديدة.
على  و�صنرى  قريباً،  المبارك،  رم�صان  �صهر  علينا  يحّل   
الإعالن  وراء  ال�صعي  ي�ؤثر  كيف  الر�صمي  التلفزي�ن  �صا�صة 
في  الهب�ط  حيث  من  البرامج  ون�عية  �ص�رة  ت�ص�يه  في 
الم�صابقات  البرامج  في  الإث��ارة  وراء  وال�صعي  الم�صت�ى، 
ب�  اأرقام ه�اتف تبداأ  الم�صاهد من خالل  ال�صخيفة، وا�صتغالل 
90، وتكلف المت�صل مبالغ كبيرة من دون تقديم تحذير على 

اله�اء ح�ل تكلفة المكالمة.
 قد يك�ن اقتراح وزير الإعالم ن�عاً من العتراف بف�صل 
�صهرياً  الأردن  �صكان  جميع  يم�له  الذي  الر�صمي،  التلفزي�ن 

بدينار التلفزي�ن، لكن العتراف بالف�صل ل ُيعالج بخلق و�صيلة 
و�صع  في  حقيقي  دور  للم�اطن  يك�ن  ل  مكلفة  جديدة  اإعالم 
اأ�ص�ض ذلك التلفزي�ن بالع�دة- على اأقل تقدير – اإلى مجل�ض 

الأمة، ولي�ض من خالل ال�صلطة التنفيذية.
المرئي  الإع��الم  تنظيم  في  الدولية  المعايير  اأه��م  من   
ج�صٍم  وج�د  ه�  مجتمعياً  اأو  تجارياً  اأو  عاماً  كان  والم�صم�ع 
م�صتقٍل يمثل الطيف ال�طني باأ�صكاله كافًة، وه� الأمر المتعثر 
في الأردن حيث ينظم الإعالم مديٌر تعينه الحك�مة ومرجعيته 

وزيٌر فيها.
ب�ص�رة  )ول�  الر�صمي  التلفزي�ن  بف�صل  العتراف  اإن   
غير مبا�صرة( ه� اأمر مهم، غير اأن معالجة ذلك لن يك�ن بخلق 
تلفزي�ن جديد �صيجلب ت�ص�يهاً اإ�صافياً لقدرة الإعالم التجاري 

الم�صتقل على النه��ض والزدهار.
لي�ض مطل�باً ت��صيع و�صائل الإعالم الممل�كة والم�صيطر 
اإنما  مبا�صرة(،  غير  اأو  مبا�صرة  )ب�ص�رة  الحك�مة  من  عليها 
اإعالمية وتنظيم  اإ�صتراتيجية  المنا�صبة لخلق  الأ�ص�ض  ب��صع 
م�صتقل من �صاأنه تحفيز الإعالم بتن�ع و�صائله وملكياته على 

الزدهار.
 داود كّتاب: مدير عام شبكة اإلعالم 
المجتمعي. أسس العديد من المحطات 
التلفزيونية واإلذاعية في فلسطين واألردن 
والعالم العربي

“خدمات” 
على الطريقة 

األردنية!

عاطلون أم 
لون؟ معطَّ

يوم 
الصحافة 
العالمي

تمارا خزوز

محمود منير

داود كتاب
نشاطات مديرية ثقافة الزرقاء خالل شهر آيار 2015 اختتام فعاليات

 مبادرة »وعي« 
القانونية في الر�صيفة

اختتمت مبادرة »وعي« ي�م الربعاء 13 اآيار، برنامج فعالياتها الذي نظمته 
على مدى اكثر من �صهر في مجمع النقابات المهنية فرع الر�صيفة، وا�صتمل على 
ور�ض عمل تهدف الى ت�عية الم�اطنين ح�ل عدد من الق�انين التي تم�ض الحياة 

العامة.
لدى  القان�ني  ال�عي  بن�صر  تعنى  �صبابية  مبادرة  وهي  »وع��ي«،  وكانت 
»�صبكة  مع  بالتعاون  ني�صان   8 في  برنامجها  فعاليات  اطلقت  قد  الم�اطنين، 
قان�ني الردن«، وبدعم من »جمعية قادة الغد« و«المجل�ض الثقافي البريطاني« 

والتحاد الوروبي.
من  عدد  خالله  ت�لى  مفت�حا  قان�نيا  ي�ما  الختامية  الفعالية  وت�صمنت 
»العمل«  قان�ني  ح�ل  الح�ص�ر  وا�صئلة  ا�صتف�صارات  على  الجابة  المحامين 
و«المالكين والم�صتاجرين«، كما جرى ت�زيع ن�صخ من الد�صت�ر الردني عليهم 

ا�صافة الى مط�ية ت��صح اهم �صروط المحاكمة العادلة.
وقالت من�صقة المبادرة المحامية حنين ن�صار ان �صبب اختيار ل�اء الر�صيفة 
لتنفيذ البرنامج يع�د الى حقيقة »انت�صار الجرائم والعنف المجتمعي في هذة 
عدم  او  الجهل  ه�  المبا�صر  �صببها  الدرا�صات  من  لعديد  وفقا  والتي  المنطقة، 

المعرفة بال�صاليب القان�نيه لحل النزاعات«.
م�ؤكدة  المبادرة،  فعاليات  على  دية  اب�  ولء  المتدربة  المحامية  واثنت 
انها �صكلت فر�صة من اجل زيادة معرفتها بالج�انب المتعلقة بقان�ني »العمل« 

و«المالكين والم�صتاجرين«.
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تق�ل الروايات ان الخليفة الحاكم بامر اهلل الذي عا�ض 
قبل الف عام، امر بمنع اكل المل�خية على عامة النا�ض ل�صدة 
اعجابه بها، وجعلها حكرا على امراء ومل�ك م�صر، حتى بات 
يطلق عليها “المل�كية”، ثم جرى ت�صحيف ال�صم بعدها الى 

“المل�خية”.
بلين��ض  الروماني  الم�ؤرخ  ي�ؤكد  اخ��رى،  رواي��ة  وفي 
وادخل�ها  المل�خية  عرف  من  اول  هم  الفراعنة  ان  الحكيم 
ك�جبة ا�صا�صية �صمن برنامجهم الغذائي، بعدما كان يعتقد 
في  بها  المعرفة  ارتحلت  حينها  ومن  �صامة،  نبتة  انها  قبلها 

ا�صقاع منطقتنا العربية.
وعلى اختالف الروايات وتعددها، ال ان الكيد ان هذه 
الحديث،  ع�صرنا  في  الجيال  ذاكرة  في  حيزا  تحتل  النبتة 
والتي ل تزال تتناقل ذات الطق��ض الجتماعية التي ت�اكب 
وتقطيفها  �صرائها  من  بدءا  ن�صبيا،  الط�يل  م��صمها  حل�ل 

وطبخها ثم تخزين م�ؤونة منها لل�صتاء.
الباعة  م�صهد  ه�  الم��صم  بحل�ل  ي���ؤذن  ما  اول  ولعل 
من  هائلة  كميات  و�صياراتهم  عرباتهم  في  يكد�ص�ن  الذين 
المل�خية، ويبداأون في التج�ال على الحارات وهم يطلق�ن 
نداءات “تروحي نتف يا مل�خية”، وكذلك “حب�ض يا مل�خ” 
ديك  بري�ض  الكثيفة  المل�خية  اوراق  فيها  ي�صبه�ن  التي 

الحب�ض.
“اكلة  بانها  المل�خية  ي�صف  العب�يني  ابراهيم  البائع 
مل�كية يحبها كل النا�ض”، م��صحا ان م��صمها يبداأ منذ �صهر 
كافة  ان  مبينا  عام،  كل  من  الول  ت�صرين  حتى  ويمتد  اآذار 
انها  بمعنى  الغ�ار،  من  هي  الزرقاء  الى  ترد  التي  الكميات 

منتج “بلدي 100 بالمئة”. 
 150 ال��ى   100 بين  يبيع  م��ا  ان��ه  العب�يني  وق���ال 
�صرائها  “القبال على  ان  الى  م�صيرا  ي�ميا،  منها  كيل�غراما 
يك�ن كبيرا لدى نزولها الى ال�ص�اق، وي�صتمر القبال حتى 
الهالي  يبداأ  م��صمها  تقدم  ومع  الم��صم،  منت�صف  بعد  ما 

بال�صراء لغايات التجفيف والتفريز”.
دينار  نح�  المقطفة  غير  المل�خية  �صعر  معدل  ويبلغ 
دنانير  خم�صة  من  باكثر  )الفرط(  تباع  فيما  للكيل�غرام، 
للكيل�، وخالفا لما كان في ال�صابق، فان اكثر القبال ه� على 
المقطفة كما يبين العب�يني، وذلك ل�صه�لة حملها من ال�ص�ق 

الى البيت واي�صا اعدادها للطه� من قبل ربة البيت.
لفت  و

مع  “التفاق  ال��ى  يعمدون  الباعة  م��ن  وكثيرا  ان��ه  ال��ى 
لح�صابهم،  المل�خية  اوراق  بتقطيف  تق�م  م�صت�رة  عائالت 
مقطف،  كيل�غرام   100 كل  مقابل  دنانير  خم�صة  ويمنح�نها 
وهناك  عمل،  �صاعات  خم�ض  نح�  تقطيفه  ي�صتغرقها  والذي 
ال�احد،  النهار  في  كيل�غرام  300 و٤00  بين  ما  تنجز  ا�صر 

وكل ا�صرة و�صطارتها ون�صاطها”.
تقطيف  مهنة  في  تعمل  التي  ال��زغ���ل  فاطمة  وتق�ل 
زبائن  من  طلبات  تتلقى  انها  �صن�ات،  ثماني  منذ  المل�خية 
اعتادوا على التعامل معها في كل م��صم، حيث تتقا�صى ربع 
دينار لقاء كل كيل�غرام تق�م بفرطه وغ�صله وفرمه وتجهيزه 

للتفريز.

طقوس ووصفات
تتحدث  حبايب«  و«لمة  اجتماعية  طق��ض  وللم��صم 
انتظار  من  »تبداأ  انها  قائلة  فار�ض  ام  الفقهاء  وف��اء  عنها 
منها  لي�صترين  الحارة  ن�صاء  تجتمع  حيث  المل�خية  �صيارة 
كميات ل�احدة منهن، وهي التي يك�ن لها الدور، ثم يت�زعن 
الى مجم�عات م�ؤلفة في المعدل من ع�صر ن�صاء تاخذ منهن 
الوراق  لتقطيف  الجارات  احدى  منزل  في  ويجتمعن  ق�صما 

واعدادها للتجفيف والتفريز، ويد اهلل مع الجماعة«.
 60 ال��ى  ي�صل  م��ا  تنجز  محم�عة  ك��ل  ان   وا�صافت 
ال�صاي  ب�صرب  ي�صتمتعن  ذل��ك  »وخ��الل  ي�ميا  كيل�غراما 
البيت،  ح�ا�صر  من  خفيفة  وجبة  يتناولن  وقد  والقه�ة، 

خ�ص��صا اذا ما امتد بهن العمل الى ما بعد الظهر«.
 

الغائبين  »ال��ح��ب��اي��ب  ان  ال��ى  ف��ار���ض  ام  وا���ص��ارت 
في  ي���ؤخ��ذون  واميركا  واروب���ا  الخليج  ف��ي  والم�صافرين 
الح�صبان، حيث يتم تجهيز كمية مل�خية مجففة لتقديمها لهم 

عندما يح�صرون من ال�صفر« وذلك على �صبيل الهدايا.
وتتذكر �صيدة اخرى هي ام زيد كيف كانت هي واخ�تها 
الطازجة  المل�خية  وجبات  تناول  على  ب�صعادة  يقبل�ن 

والمفرمة بان�اعها والتي تعدها والدتهم في غمرة الم��صم.
وقالت ام زيد »كنا ونحن �صغار نحتفل بالمل�خية التي 
تطه�ها والدتي وت�صع فيها الدجاج، فتجد مالب�صنا ووج�هنا 
ملطخة بها وكذلك ايدينا حتى الك�اع، مما ي�صطرنا الى ان 

بعدها«.ن�����ص��ت��ح��م 

وا�صافت 
وال���دت���ه���ا  ان 

ا����ص���ب���ح���ت ب��ع��د 
المل�خية  »تطه�  ذلك 

تق�م  ال��ذي  الدجاج  بمرق 
في  م��ن��ف��ردا  وت�����ص��ع��ه  بتحميره 

مل�خية  �صحن  منا  لكل  ت�صكب  ثم  �صينية 
وزبدية ارز لتالفي ما كان يحدث في كل مرة«، م�صيرة بتندر 
م�صرة  المل�خية  يعتبر  كان  انه  قالت  الذي  زوجها  ان  الى 
بال�صحة ولكنه »ا�صبح ي�صبقني الى المائدة عندما اطه�ها«.

وب�صبب �صيق ال�قت لن�صغالها في ال�ظيفة فان ام زيد 
تعتمد على �صراء المل�خية المقطفة والمفرمة، حيث ان انها 

ل تتقن فرم المل�خية ا�صال، على حد تعبيرها.
والى حد بعيد، تت�صابه طرق وا�صاليب طهي المل�خية 
في معظم البلدان العربية، كما تبين رقية عبد ال�صالم، وهي 

�صيدة مغربية ال�صل وتقطن الزرقاء منذ ع�صرات ال�صنين.
حماتها  م��ن  الطريقة  تعلمت  ان��ه��ا  رق��ي��ة  وت������ص��ح 
الم�صرية، والتي تطه� الدجاج كامال دون تقطيع بجعله في 
مرقته مع ا�صافة ورق الغار والهيل والب�صل، وتتركه ليحمر 
ناعما  المفرومة  المل�خية  اليه  ت�صيف  وبعدها  الفرن،  في 
الكزبرة  ت�صع  ثم  تن�صج،  ان  الى  جيدا  المقادير  وتحركها 
اهم  احد  تعد  التي  و«ال�صهقة«  والمقلي،  المفروم  والث�م 

هذه  اع��داد  ال�جبة.طق��ض 

وت�ؤكد 
ال�صيدة  ه��ذه 
التي  ال�صهقة  ان 
الم�صريات  ت�صيفها 
ا�صافة  عند  المل�خية  ال��ى 
الث�م هي ما يمنحها �صر المذاق المميز 
وال�صهي، م�صيرة الى ان المغاربة ي�صم�ن البامية » مل�خية« 

وهي ل تعد وجبة مهة بالن�صبة لهم.
في  تقيم  والتي  الجن�صية  ال�ص�رية  فيا�ض  منى  ام��ا 
تف�صل  عائلتها  ان  تق�ل  فهي  �صنتين،  من  اكثر  منذ  الزرقاء 
المل�خية ورقا ولي�ض مفرمة، حيث ي�صبق ذلك غ�صلها  طهي 
الدجاج  م��رق  ا�صافة  م��ع  ال��زي��ت  ف��ي  قليها  ث��م  وع�صرها 

والكزبرة المجففة والث�م المدق�ق والليم�ن.
المل�خية  م��صم  ب��دء  ب��رغ��م  ان��ه  منى  واو���ص��ح��ت 
منذ  ومفرزة  مجففة  كمية  لديها  تزال  ل  انها  ال  الخ�صراء، 
ب�صراء  تق�م  ان  قبل  لطهيها  تخطط  وهي  الما�صي،  العام 

كميات جديدة.
يذكر ان اأوراق المل�خية تحت�ي على كمية وفيرة من 
والكال�صي�م  والف�صف�ر  الحديد  واأمالح  و)ب(  )اأ(  فيتاميني 
يميزها  ما  واأكثر  وال�ص�دي�م،  والمنجنيز  والب�تا�صي�م 
عن غيرها من النباتات ال�رقية اأنها ل تفقد اأياً من مك�ناتها 

بالغ�صيل ال���غ���ذائ���ي���ة  العالجية  وف���ائ��ده��ا 
كما هي الحال مع اأغذية وال���ط���ه����، 

اأخرى مماثلة.
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