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»مياهنا«: معالجة 90 %
من الخطوط المك�سورة في الزرقاء

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

التنفيذي  الرئي�س  م�ساعد  ال�سواقفة  زياد  المهند�س  اعلن 
الخمي�س  يوم  “مياهنا”  �سركة  في  الزرقاء  مياه  عقد  الدارة 
العام  مطلع  العقد  توليها  منذ  تمكنت  االدارة  ان  الجاري،   21
المياه  خطوط  �سكاوى  من  بالمائة   90 من  اكثر  معالجة  من 

المك�سورة في المحافظة.
مفتوح  ولقاء  يوم  يتحدث خالل  كان  الذي  ال�سواقفة  وقال 
نظمته االدارة بمنا�سبة عيد اال�ستقالل، ان �سكاوى المواطنين 
1254 �سكوى انجز منها  حول خطوط المياه المك�سورة بلغت 

.1145
لمالحظات  لال�ستماع  خ�س�س  ال��ذي  اللقاء  في  وا�ساف 
وق�سايا المواطنين وتوزيع قطع توفير المياه عليهم، ان هدف 
الفاقد  وتقليل  المحافظة  في  المائي  الو�سع  تح�سين  االدارة 
وخدمة المواطنين في مختلف المناطق واإدامة و�سول المياه 
ونقل  فيها  الكوادر  وتدريب  تاهيل  الى  ا�سافة  م�سكالت،  دون 
المالي  االداء  لموظفيها وتح�سين  المتطورة  المعرفة والخبرة 

واالداري.
وبين ال�سواقفة انه تم اختيار الزرقاء لتكون ادارة مياهها 
�سمن �سالحية “مياهنا” لمعاناتها وعديد م�سكالتها وق�ساياها، 

وتدريب  وتاأهيل  المياه  م�ستوى  رفع  االدارة  هدف  ان  مبينا 
لموظفيها  المتطورة  والخبرة  المعرفة  ونقل  فيها  ال��ك��وادر 

وتح�سين االداء المالي واالإداري وتقليل ن�سب الفاق .
واكد ان ر�سالة االدارة هي “االرتقاء بنوعية المياه حيث 

ان نوعية المياه خط احمر عندنا”.
التي  والتحديات  الم�ساكل  اه��م  ال��ى  ال�سواقفة  وا���س��ار 
واالعتداء  المناهل،  اغطية  ب�سرقة  والمتمثلة  االدارة  تواجه 
المياه و�سرقتها  على خطوط ال�سرف ال�سحي، وك�سر خطوط 
وا�ستعمالها بطرق غير م�سروعة، داعيا المواطنين الى تر�سيد 

ا�ستهالك المياه.
الى  المحافظة و�سل  في  المياه  م�ستركي  عدد  ان  واو�سح 
154 الفا، وعدد محطات ال�سخ 22 محطة، واالآبار التي ت�سخ 
مكعب  متر  مليون   70 با�ستطاعة  بئرا   76 للمواطنين  المياه 
�سنويا منها 63 بالمئة فاقد، ا�سافة الى 4 محطات معالجة و12 
خزانا موزعة على مختلف انحاء المحافظة، م�سيرا الى ان طول 

�سبكات المياه بلغت 2435 كلم وال�سرف ال�سحي 1007 كلم.
تتولى  التي  االلفية  تحدي  �سركة  باعمال  يتعلق  ما  وفي 
المواطنين  ان  ال��ى  لفت  فقد  ال��زرق��اء،  في  ال�سبكات  تجديد 
�سيلم�سون اثرها مع نهاية 2015 وخالل الربع االول من 2016، 
من  تالحظها  االحياء  بع�س  بداأت  نوعية  نقلة  �ستحدث  حيث 

يتزود  بات  والذي  بالر�سيفة  الطيار  جعفر  حي  في  كما  االن، 
كامال بمياه ال�سرب خالل ثالث �ساعات بعد ان كان ذلك يتطلب 

يومين.
وقال ان اهم م�سروعات تحدي االلفية المنجزة هي تمديد 
بن�سبة  العالي  الر�سيفة  منطقة  لمجاري  رئي�سية  خطوط 
والحي  البتراوي  مياه  �سبكات  وتاأهيل  وان�ساء  79بالمائة، 

الجنوبي 42 بالمئة.
مياه  �سبكة  تاأهيل  واإعادة  ان�ساء  اي�سا  الم�سروعات  ومن 
منطقة الر�سيفة المنخف�سة 86 بالمئة، وان�ساء واعادة تاأهيل 
�سبكة مياه منطقة الر�سيفة العالي 56 بالمئة، ومنطقة الزرقاء 
العالي والبتراوي 44 بالمئة، ا�سافة الى ان�ساء اربع محطات 
�سخ في �سرق الزرقاء ن�سبة انجازها 80 بالمئة، وغرب الزرقاء 
وغرب  بالمئة،   16 هيا  االميرة  �ساحية  وا�سكان  بالمئة،   89

الر�سيفة 79 بالمئة.
التوعية  ومديرة  االع��الم  م�سوؤولة  نوهت  جانبها،  ومن 
حملة  ال��ى  ح��داد  �سهى  المهند�سة  ال��زرق��اء،   عقد  ادارة  في 
المياه”، والتي  المائية محدودة فلنتوقف عن هدر  “م�سادرنا 
اال�ستهالك  تر�سيد  ثقافة  وتعزيز  ن�سر  بهدف  االدارة  اطلقتها 
بين المواطنين، باعتبار توفير المياه واجبا دينيا وم�سوؤولية 

اجتماعية.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

“منطقة  الى  الزرقاء  في  الحيوي  عوجان  مثلث  تقاطع  تحول 
موت” في ظل الفو�سى والحوادث المرورية التي ي�سهدها، وتنجم عن 

تكرار تحطيم ا�ساراته ال�سوئية عمدا من قبل عابثين.
الحيوي  التقاطع  هذا  ان  ا�سمها  ن�سر  عدم  ف�سلت  �سيدة  وقالت 
المتكرر  التعطل  ب�سبب  مزمنة  مرورية  اختناقات  ب��وؤرة  الى  تحول 
لال�سارات والذي يمتد لفترات طويلة، كما انه كثيرا ما تقع الحوادث 

عنده نتيجة تزاحم ال�سائقين وتنازعهم على احقية المرور.
ولفتت الى حادث ت�سادم وقع بين �سيارة �سغيرة وحافلة كانت 
ت�ستقلها في �سبيحة اليوم الذي تحدثت فيه لل�سحيفة، مبينة انه لم 
ي�سفر عن ا�سابات لكنه ادى الى تاخر الركاب عن ا�سغالهم وانت�سارهم 

في ال�سارع بحثا عن و�سائل نقل بديلة.
ونا�سدت هذه ال�سيدة الم�سوؤولين ايجاد حل جذري لم�سكلة تعطل 
المركبات  من  هائلة  اعداد  ت�سلكه  التقاطع  وان  اال�سارات، خ�سو�سا 

يوميا بحكم انه ي�سكل بوابة لمناطق ياجوز والزرقاء والر�سيفة. 
وقال مواطن اخر ف�سل هو اي�سا عدم ن�سر ا�سمه، ان الذين يقفون 
والجهات  للبلدية  معروفون  ا�سخا�س  هم  اال�سارات  تحطيم  وراء 
بع�س  ف��ي  م�ساركتهم  خ��الل  العبث  ه��ذا  على  واع��ت��ادوا  االمنية، 

االحتجاجات التي كانت ت�سهدها منطقة المثلث.
وا�ساف انه �ساهد اال�سارات وهي تتعر�س للتحطيم اربع مرات 
بتحطيمها  قام  االخيرة  المرة  وفي  االحتجاجات،  تلك  خالل  متتالية 

�سخ�س قيل انه مختل عقليا، ومن حينها وهي ال تزال معطلة.
منطقة  ي�سبه  ما  الى  تحول  بانه  المثلث  المواطن  هذا  وو�سف 
المواطنين  ان  حتى  ال�سير،  ورجال  اال�سارات  غياب  ب�سبب  الموت 

هذه  من  المرور  ال��ى  فيها  ي�سطرون  م��رة  كل  في  يتعوذون 
المنطقة خ�سية تعر�سهم لحادث، على حد تعبيره.

دائرة  مدير  العرموطي  محمد  المهند�س  اكد  ب��دوره، 
المرور في بلدية الزرقاء ان ظاهرة تكرار تعطل ا�سارات 
المرور ال�سوئية الخا�سة بالمثلث بداأت مع االحتجاجات 

خاللها  بع�سهم  وي��ق��وم  ال�سكان  م��ن  ق�سم  ينفذها  التي 
با�ستهداف اال�سارات وتحطيمها.

تلك  ا�سالح  عمليات  كلفة  ان  العرموطي  وبين 
25 الف دينار حتى االن، مو�سحا  اال�سارات تجاوزت 
 400 الى  ي�سل  )ال�سوء(  منها  الواحد  الراأ�س  ثمن  ان 

دينار.
م��رات  �سبع  با�سالحها  قامت  البلدية  ان  وق��ال 

متتالية بفارق ا�سهر في كل مرة واحيانا عدة ا�سابيع، 
الفتا الى ان التلف كان يمتد احيانا الى الكوابل تحت 
االمر  متعمد،  ب�سكل  حرقها  يجري  والتي  االر�س، 
الذي كان ي�سطر البلدية الى تبديل اال�سارة كاملة.

حاليا  المعطلة  اال�سارات  ا�سالح  عدم  وارج��ع 
الى نفاد قطع الغيار من مخازن البلدية حيث ا�ستنفدتها 

الى ذلك  بان ي�سار  لكنه تعهد  المتتالية،  ال�سيانة  عمليات 
خالل ا�سبوع.

الوطن،  مقدرات  على  الحفاظ  الى  العرموطي  ودعا 
يعبثون  الذين  اال�سخا�س  لهوية  البلدية  معرفة  نافيا 

باال�سارت، وموؤكدا انها لو كانت تعرفهم لقامت باحالتهم الى الق�ساء.

التحطيم المتكرر ال�شارات مثلث عوجان يحوله الى منطقة »موت«

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

الحكومة  في  الم�سوؤولين  الخبا�س  مالك  االردني  المهند�س  ا�سرة  نا�سدت 
متابعة ق�سية ابنهم الذي اعتقلته ال�سلطات اال�سرائيلية في 30 ني�سان الما�سي 
ال�سفة  في  قريباته   الحدى   زفاف  حفل  ح�سر  بعدما  المملكة  الى  عودته  اثناء 

الغربية.
الوزراء  ورئا�سة  الخارجية  وزارة  “انا�سد  الخبا�س  طارق  �سقيقه  وقال 
وال�سفارة االردنية في تل اأبيب متابعة ق�سية ابن االردن مالك عبدالروؤف احمد 
ال�سهوني  الكيان  لدى  والمعتقل   )9291480( الوطني  الرقم  �ساحب  الخبا�س 
اية  نعرف  ان  وب��دون  تهمة،  اأية  له  توجه  ان  دون   .. الما�سي  ني�سان   30 منذ 

معلومات عنه، او عن �سحته او مكانه”.
واو�سح طارق انه توا�سل مع وزارة الخارجية غداة اعتقال �سقيقه مالك 
الى  برقية  بار�سال  وعدت  ال��وزارة  وان  الر�سيفة،  �سكان  من  وهو  عاما(   23(
�سفارتنا في تل ابيب من اجل متابعة االمر، ولكن الى االن لم يتم تزويد اال�سرة 

باية معلومات.
وا�ساف انهم راجعوا ال�سليب االحمر واي�سا را�سلوا منظمة العفو الدولية، 
وا�سباب  او ظروف  بمكان  يتعلق  ما  في  نتيجة  اية  ذلك عن  كل  ي�سفر  ان  ودون 

اعتقال مالك.
المرة  انها  )العتقاله(،  والمفاجاأة  بال�سدمة  اح�س�سنا  “لقد  طارق  وقال 
االولى التي نتعر�س فيها لمثل هذا االمر، ونحن نعرف ان مالك لي�ست له اأن�سطة 
خا�سة” م�سيرا الى ان �سقيقه تخرج من كلية الهند�سة المدنية في جامعة العلوم 

والتكنولوجيا مطلع هذا العام.
وتابع ان �سقيقه ام�سى اال�سهر القليلة التي تلت تخرجه متدربا في احدى 
ال�سركات، وكان �سيت�سلم اول وظيفة له بعد العودة من زيارته التي قام بها الى 

بلدة �سيلة الحارثية في جنين �سمال ال�سفة الغربية.
زفاف  ح�سور  بعد  االردن  الى  عودته  اثناء  ترافقه  كانت  التي  مالك  والدة 
“لدى  قائلة  االعتقال  عملية  تفا�سيل  روت  ال�سفة،  في  تقيم  له  �سقيقتة  ابنة 
و�سولنا الى المعبر الذي ي�سيطر عليه اليهود، وقفت مع ولدي مالك بانتظار ختم 
الهويات للمغادرة، وهناك طلبت )امراة( ا�سرائيلية من ولدي ان يذهب ويجل�س 

على الكر�سي ولم تقم بختم هويته”.
قام  وبعدها  ال�ساعة،  قرابة  االنتظار  في  وجل�سنا  لالمر  “امتثلنا  وا�سافت 
الى  اخذوه  اخرى  �ساعة  وبعد  االنتظار،  منه  طلبوا  ولكنهم  بمراجعتهم..  مالك 

كانت  يهودية  تقدمت  ثم  ربعا،  اال  �ساعتين  يقارب  ما  اعلم وغاب معهم  حيث ال 
تنادي مالك مالك وتق�سدني، فذهبت معها اأي�سا ووجدتهم قد اح�سروا حقائبنا 

اأنا وابني، وكانوا قد انهوا التحقيق  معه”.

وتابعت االم “كان �سابط ا�سرائيلي و�سخ�س اخر يقفان مع ابني، وقاال لي: 
يا حجة ابنك مالك معتقل عندنا لمدة يومين او ثالثة، ال تناق�سي. ولم اناق�س فقد 
تذكرت في تلك اللحظة �سورة القا�سي رائد زعيتر لما قتله االحتالل اال�سرائيلي 
اأمام العالم اأجمع ولم يحرك احد �ساكنا، وانا في تلك اللحظة خ�سيت  بدم بارد 

على ولدي ان يتم ايذاوؤه امام عيني بحجة الدفاع عن النف�س”.
ال�سابط:  لي  قال  �ستاأخذونه،  اين  الى  �سالت  “عندما  مالك  والدة  وقالت 
ا�ستحوذ  وقد  فقط  بجلبابي  االردن  الى  عدت  )وبعدها(  االرت��ب��اط.  راجعي 
االحتالل على جميع حقائبنا الخم�س والتي كانت تحتوي مالب�سي ومالب�س ولدي 

ومتعلقات خا�سة وهدايا قمنا بجلبها معنا من فل�سطين”.
نادي  ومع  ال�سفة  في  بمحامين  “باالت�سال  قامت  اال�سرة  ان  الى  ولفتت 
اال�سير الفل�سطيني وال�سليب االحمر واالرتباط.. ثم عرفنا انه تم �سجنه بداية 
الثالثاء  ويوم  اي��ام،  ع�سرة  حب�سه  تمديد  تم  محكمة  وبعد  الجلمة،  �سجن  في 
الما�سي تم رفع منع الزيارة عن مالك، وذهب المحامي لزيارته فوجد ان االحتالل 

اال�سرائيلي قد نقله الى �سجن ع�سقالن”.
وابدت االم قلقها على ابنها قائلة “نحن غير متاأكدين من �سحة المعلومة، 
ال  حتى  المحامي  عن  مالك  تواجد  مكان  اخفى  اال�سرائيلي  االحتالل  يكون  قد 

ي�ستطيع روؤيته، ونحن االن في حيرة من امرنا”.
وا�سافت ان احد ا�سقاء مالك ترك عمله في ال�سعودية “وح�سر الى االردن 
من اجل متابعة ما يجري ومن اجل ان يقف معي، فانا وحيدة وزوجي متوفى، 

وال ارى من يحرك �ساكنا وانتظر رحمة رب العالمين”.
وكانت نقابة المهند�سين االردنيين ادانت اعتقال الخبا�س من قبل االحتالل 
ق�سية  بمتابعة  الحكومة  الطباع  ماجد  المهند�سين  نقيب  وطالب  اال�سرائيلي، 

المهند�س والعمل من اجل االفراج عنه واعادته �سالما الى اهله.
لدى  اال�سرى  االردنيين  ع��دد   ،26 ال��ى  يرتفع  الخبا�س  مالك  وباعتقال 

ا�سرائيل.

اأ�شرة الخبا�ص تنا�شد الحكومة متابعة ق�شيته ابنها المعتقل لدى ا�شرائيل

جانب من �الجتماع           »ت�صوير: منيرة �صالح«

�ال�صير �الردني مالك �لخبا�ص

�صورةتعبيرية
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وا�ساف ان »دعم الخبز يكلفنا 180 مليون دينار �سنويا، ونحن 
ب�سكل  االأردني  المواطن  اإلى  الدعم  و�سول  ت�سمن  اآلية  عن  نبحث 
مبا�سر، وهذه االآلية تعني رفع �سعر الخبز في اال�سواق وتعوي�س 

المواطن نقًدا من خالل بطاقة او دفع نقدي«.
النائب عن لواء الر�سيفة ردينة العطي، اكدت موقفها المبدئي 
ا�سعار  عن  الدعم  رفع  بتجربة  مذكرة  الخبز،  �سعر  لرفع  الراف�س 
تخبط  وك�سفت  »مريرة«  كانت  بانها  و�سفتها  والتي  المحروقات، 

الحكومة وعدم اتخاذها ال�سيا�سات المالية ال�سحيحية.
قوت  اال  الحكومة  على  يبق  »ل��م  م�ستنكرة  العطي  وقالت 
المواطن الفقير ورغيف الخبز الذي هو ا�سا�سي في حياته« من اجل 

الت�سدي لم�سكلة العجز في الموازنة.
وحملت الحكومة جزءا من الم�سوؤولية عن ذهاب الخبز المدعوم 
�سعف  ب�سبب  وذلك  المواطن،  وهي  ال�سحيحة  وجهته  غير  الى 
المدعوم  الطحين  ت�ستغل  التي  »المتنفذين«  مخابز  على  رقابتها 
في �سناعة الحلويات والمعجنات، مطالبة »بو�سع �سوابط تمنع 

ا�ستعمال الطحين المدعوم اال لهدف �سناعة رغيف الخبز فقط«.
وعادت لتجدد تحذيرها من تحرير ا�سعار الخبز في ظل الظروف 
االقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها المواطن، قائلة »اال لقمة عي�س 

الفقراء، انا احذر الحكومة من هذا الكالم«.
تداوله حول  ما يجري  يكون  ان  في  املها  العطي عن  واعربت 
هذا االمر »مجرد �سائعات« وان ال تقدم الحكومة على هذه الخطوة.

ومن جانبه، راأى رئي�س غرفة تجارة الزرقاء ح�سين �سريم ان 
ارتفاع �سعر الخبز �سيوؤدي الى المزيد من ا�سعاف القوة ال�سرائية 
للمواطن، داعيا الحكومة الى ايجاد الية تكفل ابقاء دعم هذه المادة 
اال�سا�سية موجها للمواطنين، وان ت�سرك القطاع الخا�س عند اتخاذ 

اي قرار بهذا ال�ساأن.
وقال �سريم ان »ارتفاع كافة ال�سلع ادى الى تاآكل دخل المواطن، 

وارتفاع ا�سعار الخبز �سيزيد من تاكل هذا الدخل، وي�سعف القوة 
اي  بتحمل  يعد  لم  والذي  واأكثر،  اكثر  االردني  للمواطن  ال�سرائية 
ال�سهر  »رات��ب  ان  ظل  في  اال�سعار«  على  نوعها  كان  مهما  زي��ادة 
هنا  المو�سوع  »ان  على  و�سدد  حاليا«.  ايام   10 من  اكثر  يكفيه  ال 
مواطن  ماليين   6 فهناك  المدعوم،  الطحين  في  الهدر  مو�سوع  هو 
يقابلهم 4 مالين مقيم، والدعم الخا�س بالطحين لي�س موجها لهوؤالء 
الية  من  بد  وال  للمواطنين.  موجها  يكون  ان  اال�سل  بل  المقيمين 
تبقى على دعم الخبز للمواطن االردني من دون باقي فئات المقيمين 

الذين ي�ستهلكون ن�سف الدعم تماما«.
يخت�س  التي  الجهات  مع  »الت�ساور  الى  الحكومة  �سريم  ودعا 
عملها بمثل هذا القرار والتي �سوف تتحمل التبعات م�ستقبال، وهنا 
فان نقابات ا�سحاب المخابز والغرف التجارية والغرف ال�سناعية 
بهدف  االم��ر  ه��ذا  في  بم�ساورتها  الحكومة  تقوم  ان  االول��ى  من 
ويخدم  اليها  الم�سار  القطاعات  يخدم  م�سترك  قرارا  الى  الو�سول 

الحكومة وفي النهاية يجب ان ي�سب في م�سلحة المواطن«.
جمعية  في  العامة  العالقات  م�سوؤول  ك�ستيرو  ابراهيم  ونبه 
الخيز  رغيف  �سعر  »ارتفاع  ان  الى  بالزرقاء،  اال�سالمي  المركز 
�سيزيد من حجم الجريمة والت�سول و�سيدفع الفقراء الى ماال يحمد 

عقباه«.
وقال ك�ستيرو ان »هناك 1500 عائلة ترعاها الجمعية من جميع 
النواحي �سحيا واغاثيا وهذه العائالت تجب عليها الزكاة، ونحن 
نعيلهم بم�ساعدات ب�سيطة ال تكاد تفي بمتطلباتهم اال�سا�سية، وما 
به  ي�ستهان  ال  جزءا  ي�سكل  وا�سبح  الخبز  �سعر  زاد  اذا  اذا  بالك 
افراد   8 عن  افراداها  عدد  يزيد  ال�سرة  ا�سال  متهاوية  ميزانية  من 

بالمتو�سط؟«.
الرعاية  هذه  بتقديم  تقوم  اال�سالمي  المركز  »جميعة  ان  وبين 
اأنف�سنا م�سطرين الى الطلب  اعتمادا على المتبرعين الذين �سنجد 

هوؤالء  يجبر  ما  هناك  ولي�س  المعتاد،  تبرعهم  قيمة  زي��ادة  منهم 
المتبرعين على زيادة قيمة التبرع الذي اعتادوا ان يقدموه لال�سر 

المحتاجة، وهذا �سيوؤثر فعليا على ادائنا كموؤ�س�سات رعاية«.
وبدورها، اعتبرت المواطنة ختام الروا�سدة، ان من �ساأن رفع 
�سعر الخبز اثقال كاهل المواطنين، طارحة في الوقت نف�سه جملة 
اي�سال  اجل  من  الحكومة  �ستعتمدها  التي  االلية  حول  ت�ساوؤالت 
بطاقات  عبر  �ستكون  انها  عن  حديث  ي��دور  والتي  اليهم،  الدعم 

ممغنطة.
عن  وعدا  اأيتام،  اطفال  اربعة  لدى  ام  »انا  الروا�سدة  وقالت 
 8 او   6 من  تتكون  التي  العائالت  الى  انظر  فاأنا  العائلي  و�سعي 
اذا  فماذا  خبز،  ربطتي  االفطار  وجبة  في  ت�ستهلك  والتي  اأف��راد، 
الح�سبة  لهذه  ا�سيف  اذا  وماذا  والع�ساء،  الغداء  وجبة  ح�سبنا 
حظ  للخبز  �سيكون  االجتماعي؟  الواجب  بحكم  عزائم  او  �سيوف 

وفير من م�سروف البيت«.
وفي ا�سارة الى البطاقة الممغنطة، فقد ابدت تحفظات عليها، 
وخا�سة لجهة ان اجهزة قراءتها لن تكون متوفرة في كافة المخابز 

كما يتردد.
المواطن  تلزم  �سوف  البطاقة  »ه��ذه  ان  ال��روا���س��دة  وقالت 
بو�سائل  يتنقل  ان  ت�ستدعيه  محددة  اماكن  من  خبزه  ي�ستري  ان 
يزيد  �سوف  وهذا  اليها،  الو�سول  اجل  من  تكلفة  ذات  موا�سالت 
عناء المواطن الذي اعتاد ان يوؤمن خبز يومه من بقاالت �سغيرة 

مفتوحة بالجوار«.
البريد، وكان  وا�سافت »كنا ناخذ دعم المحروقات عن طريق 
االمر برمته �سلبيا حيث كنت ا�سعر بنف�سي انني ا�سحد«، مت�سائلة 
حول الية ح�سول المواطن على البطاقة، و�سقف الم�ستريات الذي 
تتيحه من الخبز، وما اذا كانت الحكومة �ستلتزم بابقاء العمل بها 

وال توقفها بعد مدة كما ح�سل مع دعم المحروقات؟.

وقال “اقبال النا�س على �سراء الفواكه المو�سمية �سعيف جدا 
�سعبية ولي�س  “الزرقاء منطقة  ان  �سعرها”، مو�سحا  ب�سبب غالء 
اما  كونهم  بين  ينق�سمون  وال�سكان  �سراءها،  الجميع  مقدور  في 

موظفين او متقاعدين، وبالتالي دخلهم محدود، وعلى قدهم”.
انتاج  كفاية  ع��دم  ال��ى  اال�سعار  ارت��ف��اع  ال��دواي��م��ة  وارج���ع 
كانت  ربما  ال�سوق  في  الفواكه  كميات  ان  الى  م�سيرا  المزارعين، 
اما  ماليين،  �ستة  االردن  �سكان  عدد  كان  حين  ال�سابق  في  �ستكفي 
الهجرات  جراء  ماليين  ع�سرة  من  اكثر  الى  حاليا  العدد  قفز  وقد 

الق�سرية، فان الكميات لم تعد تكفي.
الم�سم�س  من  �سغيرة  كميات  محله  في  البائع  هذا  ويعر�س 
دينار  عن  منها  اي  �سعر  يقل  وال  والبرتقال،  والموز  والفراولة 
وي�سل في بع�س اال�سناف الى ديناين للكيلوغرم كما هي الحال مع 

اال�سكدنيا وانواع من التوت.
الدوايمة  انف�سهم، قال  الباعة  ارتفاع اال�سعار على  تاثير  وعن 
انظروا، هذه اقدم �سوق خ�سار في  يربح،  احد  ال  خ�سارة،  “كله 
االردن ولي�س في الزرقاء وحدها، ال يوجد مت�سوقون، وان وجدوا 
فهم يكتفون ب�سراء ال�سلع اال�سا�سية: بندورة ، بطاطا، خيار، وحتى 
البندورة و�سل �سعرها اليوم الى 75 قر�سا للكيلوغرام وهي لي�ست 

بالجودة المطلوبة. البندورة التي تعتبر غذاء لكل النا�س”.
تعوي�س  �سابقا  يجري  كان  انه  الى  ا�سار  عادل،  عمران  البائع 
نق�س كميات الفواكه في ال�سوق من خالل اال�ستيراد، لكن االو�ساع 
�سح  عنه  نجم  الذي  االمر  متعذرا،  البديل  هذا  جعلت  المنطقة  في 

المعرو�س وارتفاع اال�سعار.
كانت  واليمن  وم�سر  وتركيا  ولبنان  “�سوريا  عمران  وق��ال 
بوابات ا�ستيراد مهمة، ولكن مع الحرب )في �سوريا واليمن( توقف 

اال�ستيراد وانعك�س ذلك على الفواكه و�سارت غالية جدا”.
بانه  الحالية  اال�سعار  ظل  في  ال�سراء  على  االقبال  وو�سف 

“�سعيف جدا”، مو�سحا ان “االهالي الذين يتراوح دخل معظمهم 
على  االنفاق  في  اولويتهم  يجعلون  �سهريا  دينار  و500   350 بين 

اال�سا�سيات، ويعتبرون الفواكه كماليات يمكن اال�ستغناء عنها”.
ال�سعر  من  ي�سدمون  مواطنين  “هناك  ان  الى  عمران  ولفت 
وبن�سحبون لمجرد معرفته، وهناك من يكتفي ب�سراء كمية قليلة من 

�سنف معين يرغبه”.
من  الح�سبة،  في  يت�سوق  كان  الذي  العقرباوي  جمال  و�سكا 

ارتفاع ا�سعار الفواكه وعدم قدرة كثير من االهالي على �سرائها.
في  المواطن  تواجه  التي  الكثيرة  االلتزامات  “امام  وق��ال 
الزرقاء مثل ا�سعار الكهرباء والمياه وايجارات البيوت ومحدودية 

الدخل، فقد ا�سبح غير قادر على �سراء الفواكه”.
الى  تنزل  التي  الفواكه  ا�سناف  يطلبون  “اوالدي  وا�ساف 
فهم  ذل��ك  عن  وكبديل  لهم،  �سراءها  ا�ستطيع  ال  ولكنني  ال�سوق 
ويقومون  الفاكهة  ع�سائر  بنكهة  البودرة  ال�سراب  ل�سراء  يلجاأون 

بحله في الماء ويتناولونه”.
وبتذمر، قال محمد المومني “اال�سعار غالية نار، الفواكه بليرة 
ون�س وبليرة واربعين قر�س”، مبينا انه اكتفى ب�سراء ب�سعة قرون 

من الموز، ومع ذلك فوجئ بان ثمنها بلغ دينارين.
وا�ساف “عندما يزورني �سيوف في البيت فاأنا م�سطر ل�سراء 
الفواكه الكرامهم على الرغم من �سعرها المرتفع جدا...وفي االعوام 
ال�سابقة كنت ا�ستري بالجملة وبكميات كبيرة، ولكن في هذا العام 

ال اكاد ا�ستطيع �سراء �سئ”.
اال�سعار  ارتفاع  �سبب  ان  اعتبر  فقد  عبدالرحيم،  ع�سام  اما 
“االولى بالفواكه ان  ان  معتبرا  الت�سدير،  عمليات  “الفاح�س” هو 
يتم بيعها للمواطن ب�سعر منا�سب بدال من ت�سديرها باقل اال�سعار 
او  للمواطن،  اال�سعار  باأغلى  منها  والثالث  الثاني  ال�سنف  وبيع 
تم  التي  المادة  موا�سفات  من  اقل  بموا�سفات  اال�ستيراد  يتم  ان 

ت�سديرها”.
يتم  بما  اأولى  ال�سنا  للمواطن،  “الي�س هذا ظلما  با�ستياء  وقال 

ت�سديره؟”.
بعد  الم�سم�س  اال  المو�سم  ي�ستر خالل هذا  لم  انه  وبين ع�سام 
ان انخف�س �سعره قليال لي�سبح دينارا ون�سف الدينار للكيلوغرام، 
“محقون  ان��ه  رددت  التي  ال�سائعات  بعد  البطيخ  تجنب  وان��ه 

بالهرمونات” ف�سال عن ارتفاع ا�سعاره.
منى فيا�س وهي �سورية الجن�سية، او�سحت انها لم ت�ستر اي 
الدخل،  ارتفاع اال�سعار وقلة  ب�سبب  المو�سم  الفواكه هذا  نوع من 
ا�سرتها،  افراد  يرغبه  الذي  االخ�سر  الكرز  الى  م�سيرة خ�سو�سا 
�سعر  ينزل  ان  ودون  االنتهاء  على  �سارف  مو�سم  ان  قالت  والذي 

الكيلوغرام منه عن ثالثة دنانير.
من جانبها، اكدت الجمعية الوطنية لحماية الم�ستهلك ان هناك 
ارتفاعا غير مبرر ال�سعار بع�س ا�سناف الفواكه في ال�سوق، داعية 
تطلب  حال  وفي  ي�سترونها،  التي  الكميات  تقنين  الى  المواطنين 

االمر، مقاطعة التجار الذين يبالغون في اال�سعار.
وقالت الجمعية في رد مكتوب و�سل “هنا الزرقاء” عبر االيميل 
الر�سد اليومي لال�سعار ولكافة ال�سلع اال�سا�سية نالحظ  “من خالل 
ان هناك مبالغة في بع�س اال�سعار ..اذ ان الفواكه ال�سيفية مرتفعة 
اال�سعار في بداية مو�سمها وال ي�ستطيع المواطن ذو الدخل المحدود 

ان ي�ستري هذه اال�سناف”.
ودعت “المواطنين الى �سراء كميات قليلة وبح�سب احتياجاتهم 
في حال كانت اال�سعار نوعا ما مقبولة اما في حالة ارتفاعها ب�سكل 
جنوني فاننا نن�سح باالبتعاد عن �سرائها حتى تبقى عند ا�سحاب 

المحالت وبالتالي �سي�سطرون لتخفي�س ا�سعارها”.

فعاليات بالزرقاء: رفع �شعر الخبز �شيعمق االو�شاع االقت�شادية ال�شعبة للمواطنين

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

حذر نواب واقت�ساديون ومواطنون 
في الزرقاء من ان قرار رفع �سعر الخبز 
الذي اعلنت الحكومة موؤخرا انها تدر�س 
اتخاذه، �سوف يكون من �ساأنه تعميق حالة 
التردي التي ت�سهدها االو�ساع االقت�سادية 
للمواطنين.
وكان رئي�س الوزراء عبداهلل الن�سور 
�سرح في 11 ايار، ان الحكومة تتجه الى 
رفع الدعم عن الخبز، ما �سيوؤدي الى رفع 
�سعره، وتبحث عن الية الي�سال الدعم الى 
المواطن االردني ب�سكل مبا�سر.
وقال الن�سور في �سياق تبريره لهذا 
التوجه »نحن ن�ستري القمح ب� 350 دينارا 
للطن ونبيعه للمخابز ب� 50 ديناراأ للطن، 
ما يعني ان الحكومة تخ�سر 300 دينار 
بكل طن، وهذا الدعم يذهب اكثره للغرباء 
وال�سياح والعمال الوافدين، وهناك تهريب 
الى الخارج، بل و�سل االمر با�ستعمال 
الطحين علفا لالغنام«.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

ادى االرتفاع “الجنوني” الذي ت�سهده 
ا�سعار الفواكه المو�سمية في ا�سواق 

الزرقاء الى تغييبها عن كثير من بيوت 
االهالي، وبالتالي ك�ساد كميات كبيرة منها 

لدى التجار.
ويعزو مخت�سون ارتفاع اال�سعار الى 
�سعف المو�سم الزراعي لهذا العام، حيث 
�سرب ال�سقيع المزروعات واأ�سر بها ما 

اأدى اإلى قلة الكميات المنتجة وارتفاع 
اأ�سعار المعرو�س، فيما ي�سير البع�س الى 

ان عمليات الت�سدير الى الخارج لعبت 
دورا اي�سا.

واكد عالء الدوايمة، وهو �ساحب 
محل في الح�سبة الواقعة في الو�سط 
التجاري في المدينة، ان ثمن الفاكهة 

المرتفع جعل االهالي يحجمون عن 
ال�سراء، وفي اف�سل االحوال فانهم 

يبتاعون كميات قليلة، وبح�سب ما تتيحه 
احوالهم المالية.

»جنون« ا�شعار الفواكه ُيغّيبها عن بيوت الزرقاويين

�صورة تعبيرية

�صورة تعبيرية
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ابو  او�سح  فقد  القلم،  ا�سرة  نادي  �سعيد  وعلى 
على  ر�سالته  تقوم  ادبيا  �سالونا  يحت�سن  انه  الوي 
مبينا  االبداع«،  طريق  على  هم  ومن  »المواهب  رعاية 
مرة  كل  في  النقاد  من  »مجموعة  با�ست�سافة  يقوم  انه 
حيث يقدمون نقدا حقيقيا لالعمال، بهدف تعميم الفائدة 
ال�سالونات  في  العمل  ا�سل  وال�ساعدين، وهذا  للهواة 

الثقافية«.
�سمرة  عمر  االعالمي  انتقد  اي�سا،  ناحيته  ومن 
معتبرا  الزرقاء،  في  الثقافية  لل�سالونات  الكبير  العدد 
في  الثقافي«  للفعل  �سيئا  ي�سيف  »ال  منها  كثيرا  ان 

المحافظة. 
هيئة  اربعين  من  اكثر  »هناك  ان  �سمرة  وق��ال 
ان  ادارك  علينا  ويتعين  الزرقاء  محافظة  في  ثقافية 
اال  مميزة  ثقافية  حركة  ي�سنع  ال  الكبير..  العدد  هذا 
اذا تميزت الن�ساطات المقدمة من خاللها على م�ستوى 

النوع ولي�س على م�ستوى الكم«.
ال�سالونات  ه��ذه  موؤ�س�سي  يمنع  عما  وت�ساءل 
بدورهم  واال�سهام  الثقافي  الفعل  في  »االنخراط  من 
الفاعل والموؤثر كما يعتقدون من خالل الهيئات الثقافية 
»اذا  انه  م�ستدركا  للجميع؟«،  والمعروفة  الموجودة 
في  تجاوزات  او  خلل  البع�س،  يدعي  كما  هناك،  كان 
الممكن  فمن  اليها(  ان�سمامهم  )تمنع  الهيئات  بع�س 
تجاوز )ذلك( عبر الحوار وابداء االراء والم�ساركة في 

ادارة العمل الثقافي«.

شللية و«خصوصيات«
ابو حليوة  احمد  القا�س  انتقد  قريب،  �سياق  وفي 
مدير �سالون »البيت االدبي للثقافة والفنون«، ما و�سفه 
ب«ال�سللية« المهيمنة في بع�س ال�سالونات، موؤكدا ان 

ذلك كان احد الدوافع لتا�سي�س �سالونه االدبي.
يحمل  ك��ان  ال��ذي  ال�سالون  ان  حليوة  اب��و  وق��ال 
مكان  لنا  يكون  حتى  »تاأ�س�س  �سابقا  ال�سخ�سي  ا�سمه 
ن�ستطيع ان نعبر من خالله عن افكارنا بعيدا عما تعاني 
على  االعتماد  ومن  �سللية  من  الثقافية  االو�ساط  منه 

النخبة«.
تجميد  غ��داة  ج��اء  ال�سالون  اط��الق  ان  واو�سح 
 ،2004 عام  الزرقاء  في  الكتاب  رابطة  فرع  فعاليات 
االمر  الثقافي«،  القلم  ا�سرة  نادي  ن�ساطات  و«تراجع 

الذي »اأ�سبح من ال�سروري والملح معه ان يكون هناك 
بديل ثقافي«.

للمبتدئين  »ات��اح  �سالونه  ان  حليوة  اب��و  واك��د 
والمحترفين في الكتابة واالدب فر�سة اطالع االخرين 
على كتاباتهم، وا�سبح يوؤمه الكتاب والمثقفون من كافة 
في  بالم�ساركة  ويقومون  بل  المملكة،  ومحافظات  مدن 
فعالياته«، مبينا ان �سروط الع�سوية »تختلف عن باقي 
الهيئات الثقافية، فكل من يح�سر فعاليات البيت االدبي 

لمرتين ي�سبح ع�سوا فيه« ب�سكل تلقائي.
ونوه الى ان »البيت االدبي« درج منذ عام 2013 
على »اقامة معر�س فن ت�سكيلي �سهريا، وفي عام 2012 
انطلقت منه فرقة غناء وطني تعنى باالغنية الملتزمة 
وهي -فرقة �سم�س الوطن- وكذلك انبثق عنه �سالون 
الر�سيفة الثقافي الذي نعتبره ابنا �سرعيا للبيت االدبي 

في عام 2013«.
ويعقد البيت االدبي كذلك لقاء دوريا في الخمي�س 
او  االدب���اء  اح��د  فيه  ي�ست�سيف  �سهر،  كل  من  االأول 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية.
عمر قا�سم ا�سعد مدير »�سالون الر�سيفة الثقافي« 
التابع ل«جمعية ابناء الر�سيفة الثقافية«، قال انه عمد 
الى تا�سي�س ال�سالون بعد رف�س »نادي ا�سرة القلم« في 
تفعيل  اجل  من  للتعاون  دعواته  مع  التجاوب  الزرقاء 

الحراك الثقافي في المدينة.
وا�ساف ا�سعد ان اال�سباب التي تقف وراء تا�سي�س 
هي  تكون  تكاد  الر�سيفة،  في  الثقافية  ال�سالونات 
نف�سها، وتتمثل في »البعد الجغرافي عن مدينة الزرقاء 
القائمة،  الثقافية  الهيئات  في  العمل  وخ�سو�سية 

و�سعوبة اختراق هذه الخ�سو�سيات«.
ال��ذي  ال��ن��ق��دي  ال��دع��م  ب��رغ��م »�سعف  ان��ه  واك���د 
اال  الر�سمية،  الهيئات  من  الر�سيفة  �سالونات  تتلقاه 
المدينة تعجز  ثقافي في  ايجاد حراك  انهما تمكنت من 
ان  ذلك  على  والدليل  الكبرى،  الثقافية  الهيئات  عنه 
�سالون الر�سيفة الثقافي عقد فعالية -مهرجان العائلة 
تجاوز  وقد  الر�سيفة،  حيوانات  حديقة  في  الثقافي- 

عدد الح�سور اربعة االف �سخ�س من اهالي المدينة«.
با�ست�سافة  الثقافي  الر�سيفة  �سالون  وي��ق��وم 
ب�سكل  وثقافية  وفنية  �سيا�سية  اردن��ي��ة  �سخ�سيات 

م�ستمر.

»ال َتعارض«
وبدورها، ال ترى عزيزة الدعجة رئي�سة »�سالون 
الر�سيفة االأدبي« التابع لنادي اتحاد الر�سيفة ال�سبابي 
الثقافية  ال�سالونات  عمل  في  تعار�س  اي  الريا�سي، 
الذي يثري  التكامل  المدينة، بل تجد فيها نوعا من  في 

الحراك الثقافي.
بلدي  مجل�س  ع�سو  اي�سا  وه��ي  الدعجة  وقالت 
من  ال�سمالية  بالجهة  معنيا  »كان  ناديها  ان  الر�سيفة 
الر�سيفة التي هي مدينة كبيرة بحاجة الى هيئات عدة 
الحراك  توزيع  تم  وبهذا  الجغرافية،  م�ساحتها  لتغطي 
هيئة  اية  وج��ود  مع  وجودنا  يتعار�س  ولم  الثقافي، 

�سبقت تاأ�سي�س نادي الر�سيفة االدبي«.
اخرى  هيئات  »تا�سي�س  ان  اعتبرت  بان  وزادت 
من �سانه زيادة الم�ستوى الثقافي في المدينة وتحريك 

وتحفيز الغيرة االدبية الموجودة«.
واو�سحت الدعجة ان فكرة ال�سالون »انطلقت من 
خالل عدة �سخ�سيات من ابناء الر�سيفة مهتمة بال�ساأن 
الى  ب�سيطة« م�سيرة  ثقافية  بفعاليات  الثقافي.. وبداأنا 
ان »الح�سور الكثيف من ابناء الر�سيفة لهذه الفعاليات 
�سجعنا على االنتقال بها نحو مقرات االندية ودواوين 

العائالت او اي مكان يوفر قاعة تت�سع للح�سور«.
في  الم�سجلين  االع�ساء  بع�س  ان  ال��ى  ولفتت 
نادي  في  اي�سااأع�ساء  هم  االدب��ي  الر�سيفة  �سالون 

ا�سرة القلم وهيئات ثقافية اخرى.
والى جانب ال�سالونين ال�سابقين، ين�سط »منتدى 
الر�سيفة للثقافة والفنون« في المدينة منذ عام 2012، 
والذي ي�سم اع�ساء من هيئات ثقافية من بينها اتحاد 
والكتاب  االدباء  القلم واتحاد  ا�سرة  الموؤرخين ونادي 

العرب وغيرها من الهيئات الثقافية.
ان�ساءه  ان  ال�سالح  محمود  المنتدى  رئي�س  وقال 
جاء من اجل »ابراز ابداعات المثقفين الجدد من كتاب 
اأننا  القول  ون�ستطيع  و�سعراء،  ت�سكيلين  وفنانين 
�ساركنا المجتمع المحلي في التنمية الثقافية من خالل 

المحا�سرات والمناظرات وعقد ور�س العمل«.
الى اال�ستقاللية عن  النزعة  ان  ال�سالح  ولم يخف 
لتا�سي�س  الدوافع  احد  كان  القائمة  الثقافية  الهيئات 
هناك  يكون  ان  »اأردن��ا  ال�سدد  هذا  في  قائال  المنتدى، 
طابع ثقافي للر�سيفة ن�ستطيع اظهاره من خالل حراكنا 
الكتاب والمثقفين  الر�سيفة عدد كبير من  الن�سط، ففي 

الذين اجد انه من حقهم ان يكون لهم منتدى في مدينتهم 
التي ت�سم بين جنباتها ما يزيد عن 600 الف مواطن«.

شكل احتجاجي
الهيئة  ع�سو  الم�سايخ  محمد  الناقد  يراه  ما  وفي 
ان�ساء  ف��ان  االردن��ي��ي��ن،  الكتاب  رابطة  في  االداري���ة 
»االحتجاج  م��ن  �سكال  يمثل  الثقافية،  ال�سالونات 
لحاجات  القائمة  الثقافية  الموؤ�س�سات  تلبية  عدم  على 
الثقافة  ان �سالون  الوقت  ذات  في  معتبرا  المبدعين«، 
والمبتدئين،  االدب  لهواة  ومدر�سة  »خبرة  بيت  يمثل 

)وفيه( ا�ستزادة للمبدعين الحقيقين«.
من  »ج��زء  بانها  ال�سالونات  الم�سايخ  وو�سف 
تطوير  عن  تتوقف  ال  التي  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات 
والتقويم،  التقييم  واعادة  التغيير  بمبداأ  اآخذة  نف�سها، 
من اجل النهو�س بحياتنا الثقافية وفق ا�س�س وقواعد 
الحراك  باتجاه  ودفعه  النهو�س  هذا  ا�ستمرارية  تكفل 

الثقافي الجماهيري بكل مافيه من تنوع وازدهار«.
الفنية  وبين ان »ال�سالونات تلتقي فيها االجنا�س 
طفل  واأدب  ونقد  وخاطرة  وق�سة  ق�سيدة  واالدبية: 
الى  الملتزم  الوطني  المو�سيقى والم�سرح والغناء  الى 
الثقافية  الهئيات  اأع�ساء  يلتقي  وفيها  الت�سكيلي،  الفن 
ونادي  القلم  ا�سرة  ونادي  الكتاب  رابطة  مثل  العريقة 
وغيرها،  الفنانين  ونقابة  الت�سكيليين  ورابطة  الرواد 

هذا عدا عن الم�ستقلين وغير المنت�سبين الية هيئة«.
»ال�سالونات  كون  حقيقة  ان  الى  الم�سايخ  ولفت 
عن  تماما  ومنف�سلة  م�ستقلة  موؤ�س�سات  االدب��ي��ة 
ا�ستقاللية،  بكل  وحدها  تغرد  الر�سمية  الموؤ�س�سات 

جعلها ال تحظى باي دعم مادي« من تلك الموؤ�س�سات.
ويقول  بم�ستقبلها،  متفائال  يبدو  فانه  ذلك،  ومع 
»اعتقد اأن هذه ال�سالونات �ستقوى وت�ستد، وقد الحظت 
ان بع�س موؤ�س�سات المجتمع المدني ا�سبحت ت�ست�سيف 
في  ال�سخ�سيات  بع�س  تبادر  وكذلك  ال�سالونات،  هذه 
مدينة الزرقاء الى التبرع بالدعم المادي من اجل تغطية 
التي  واال�ست�سافات«  االدبية  الجل�سات  على  يترتب  ما 

تعقدها.
لها  ا�سبح  ال�سالونات  »ه��ذه  ان  الم�سايخ  واك��د 
مرتادون ومريدون، حتى انك قد ال تجد موطئ قدم في 

بع�س اأم�سياتها«.

�شــالـــونــات
 الزرقاء »الثقافية«.. كثر 

�شاكوها وقل �شاكروها
هنا �لزرقاء- منير �صالح

الزرقاء، والتي بات عددها يناهز االربعين، معتبرين ان كثيرا منها يتم تا�سي�سه  الثقافية« في  انتقد مثقفون تكاثر »ال�سالونات 

لمجرد »البهرجة.. وتمجيد ان�ساف المثقفين«، ناهيك عن انه »ال ي�سيف �سيئا للفعل الثقافي« في المحافظة.

وتعود بدايات ظهور ال�سالونات الثقافية في الزرقاء الى �ستينيات القرن الما�سي، ويعتقد ان اولها كان �سالون القا�ص عدنان على 

خالد الذي كان مثقفو المدينة يلتقون فيه، ثم انتقلوا منه الى »نادي ا�سرة القلم« مع تا�سي�سه عام 1974.

وربما كان رئي�ص نادي ا�سرة القلم ال�ساعر �سالح ابو الوي ا�سد منتقدي ظاهرة تفريخ هذه ال�سالونات، والتي قال ان اال�سل فيها 

ان تكون »رافدا حقيقيا للحركة الثقافية في اي بلد«، لكنها عندنا »ا�سبحت تقام للبهرجة التي ال ترجى منها فائدة ثقافية«. 

ويرى ابو الوي ان التهافت على ان�ساء �سالونات الثقافة ادى الى بروز »بع�ص ال�سالونات التي تمجد وترفع من �سان ان�ساف 

المبدعين، بل ترفع من �ساأن اأ�سخا�ص غير مبدعين على االطالق«، معتبرا ان هذا االمر »يقود الى حركة ثقافية بائ�سة، حيث �سيطفو على 

ال�سطح في هذه الحركة من ال ي�ستحقون اأن يكونوا في المقدمة«.

وتمنى في هذا ال�سياق على مثل تلك ال�سالونات الكف عن »ا�سدار �سهادات تكريم والتوقف عن اطالق القاب اأدبية مثل �ساعر او 

قا�ص على من ال يزالون يخطئون في التجهئة واالمالء«.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

زياد  قامة  مثل  في  ع�سامي  وادي��ب  كاتب  يو�سف  ان  في  غرو  ال 
لجناحي  الموؤ�س�سين  االباء  احد  وهو  الزرقاء،  اأدباء  ب�”�سيخ”  عودة 
الثقافة في المدينة: “نادي ا�سرة القلم الثقافي » وفرع »رابطة الكتاب 

االردنيين »، وراأ�س اولهما لدورتين والثاني الكثر من ع�سرين عاما.
اال  طولكرم،  ق�ساء  ذنابة  قرية  ابن  عودة  زياد  يذكر  ال  انه  كما 
عاما،   43 قبل  ان�ساأها  التي  العريقة،  الثقافية”  “المكتبة  معه  وتذكر 
وادباء  وكتاب  مثقفي  من  المتعاقبة  االجيال  منها  ونهلت  اليها  وحجت 

المدينة، من ظل منهم فيها ومن غادر او رحل.
تتحدث  ان  ويحبذ  الثناء،  ي�ستهويه  ال  الذي  �سيخنا  ر�سيد  وفي 
التراجم  ادب  في  مخطوطات  وع�سر  �سادرا  موؤلفا   17 اعماله،  عنه 
و�سير ال�سخو�س واالماكن والنثر والخاطرة، ف�سال عن مئات المقاالت 

المن�سورة في كبريات ال�سحف والمجالت.
بع�س  فتح  التي  الذكريات  من  الكثير  ر�سيده  في  ان   وااله��م، 
بين  معه  اجرتها  مقابلة  امتداد  على  الزرقاء”  ل�”هنا  كتابها  �سفحات 
ابرز  احد  االثري،  �سبيب  ق�سر  تجاور  والتي  العتيقة،  مكتبته  جنبات 

معالم المدينة وربما اقدمها.
قوة  من  له  تبقى  بما  وقته،  عودة  زياد  يم�سي  المكتبة،  هذه   في 
الب�سر، والعجيب انه تعمد قلب الكتب بحيث ي�سعب على الرائي التكهن 
يجل�س  وهو  فتباع.  ُتعرف  ان  عليه  يعز  وكاأنما  وعناوينها،  با�سمائها 
الع�ساء، حيث  ال�سباح االولى وحتى وقت  ارففها من �ساعات  متو�سطا 

يتح�س�س بعده الطريق قافال الى بيته.

[  لو فتحنا ال�سفحة االولى في كتاب ذكريات زياد عودة، فماذا 
يمكننا ان نقراأ؟

- كنت ا�سكن مع والدي في مدينة يافا منذ والدتي )عام 1943( 
قريتنا  الى  1948، وعدنا  النكبة  عام  �سقوطها  ابان  ان رحلنا عنها  الى 
في  والدي  ادخلني  وقد  عمري،  من  الخام�سة  في  وكنت  ذنابة،  اال�سل 
�ساحبتها  كانت  اهلية  رو�سة  وهي  قريتنا،  في  الموجودة  الرو�سة 

ومديرتها ليلى حنون يرحمها اهلل. 
وال�سنة الثانية للرو�سة در�ستها في رو�سة اخرى اي�سا في ذنابة 

�ساحبها ومديرها المرحوم احمد ابو القرن.
وكانت القرية متميزة لقربها من مدينة طولكرم. وفي عام 1951 تم 
ت�سجيلي في مدر�ستها الحكومية، وهي مدر�سة ذنابة االبتدائية للذكور، 
وكان مديرها انذاك اال�ستاذ المرحوم �سدقي يا�سين، وكان مربيا فا�سال 
ادى ر�سالة التعليم مع زمالئه من المعلمين بكل اخال�س. وخالل درا�ستي 
فيها وقع لي حادث وهو انفجار فتيل قنبلة ادى الى بتر ثالثة من ا�سابع 

يدي اليمني.
بعدها رحلنا الى مدينة الزرقاء طلبا الرزق، حيث كانت الظروف 
االقت�سادية بعد االحتالل اال�سرائيلي لمدن فل�سطين �سعبة وقا�سية على 

معظم النا�س الذين ظلوا �سامدين في ارا�سيهم.
المدار�س االبتدائية  انني �سجلت حينها في احدى  اذكر  وعلى ما 
في الزرقاء، وكنت في ال�سف الرابع، فدر�ست �سنتين ثم ا�سطررت الى 
ترك المدر�سة ب�سبب تاخري درا�سيا نتيجة الحادث الذي ت�سبب في بتر 
ا�سابع يدي وا�سابتي بثقل في ال�سمع. وكان ذلك اخر عهدي بالدرا�سة 

المنتظمة.

[  مرحلة التعلق بالقراءة ثم رحلة الكتابة والتاليف، كيف ومتى 
بداأت بذورها تنمو لديك؟

- منذ الرو�سة، واقبالي على القراءة جعلني ابحث دائما عن كتب 
اخرى )خارج المنهاج المدر�سي( لزيادة معلوماتي الثقافية، واول كتاب 
عمري  من  ع�سرة  الثانية  في  وكنت  ودمنة”،  كليلة  “كتاب  كان  قراأته 

حيث �سهرت ليلة كاملة لقراءته قراءة متانية.
قراءة  على  احر�س  كنت  الدرا�سة  من  فقدته  ما  اعو�س  وحتى 
لوبين”  “ار�سين  المغامرات  كتب  من  ال�سوق  في  مطروح  هو  ما  جميع 

و”�سيرلوك هولمز”، وا�ستري كل ا�سبوع مجالت “ال�سندباد” و”�سمير” 
و”ميكي”.

وهذا الجو جعلني افكر ان اتوجه الى الكتابة حيث بداأت بالفعل 
وانا في الخام�سة ع�سرة من عمري، واذكر ان اول مقالة لي ن�سرتها وانا 
في الثامنة ع�سرة في مجلة “ال�سريعة” التي ت�سدر الى االن في عمان، 

وكان يراأ�س تحريرها )حينذاك( اال�ستاذ المرحوم تي�سير ربيع.
بداأ  ثم  المقد�سية،  “الجهاد”  جريدة  في  اكتب  �سرت  وبعدها 
من  العديد  وكتبت  ال�سعر  انظم  كنت  وبداية  ل��دي،  الكتابي  الم�سوار 
الق�سائد التي ن�سرت في اكثر من مجلة و�سحيفة، ثم كتبت في الق�سايا 
االجتماعية والدينية، الى ان راأيت ان الخاطرة هي اقرب الى فهم النا�س 

من ال�سعر، وانذاك كتبت الع�سرات من الخواطر.

[   كثير من موؤلفاتك كانت في تراجم �سخ�سيات ابرزها قيادات 
فل�سطينية ق�ست اثناء مقارعتها االحتالل اال�سرائيلي، فهل ولد التوجه 
الى هذا النوع من الكتابة في �سنوات متقدمة من م�سيرتك االدبية، ام انه 

اي�سا رافق البدايات؟
 

عقد  وابانه   ،1963 عام  في  االول��ى  مقالتي  ن�سرت  انني  اذكر   -
موؤتمر القمة العربية االول، وطبعا كتبت عنه بعد ان هدد اليهود ب�سرب 
�سد “المخيبة “، وقد هز ا�سرائيل حينها ان يتم خزن المياه القادمة من 

لبنان و�سوريا في هذا ال�سد، واعلنت �سبه الحرب على االمة العربية.
وعن  فل�سطين  قادة  عن  الكتابة  الى  اعود  ان  على  �سجعني  وهذا 
�سهدائها، وال�سبب في ذلك ان احد قادة الثورة الين ا�ست�سهدوا كان من 

بلدتي ذنابة وهو عبدالرحيم الحاج محمد. 
المعارك  �سير  ت�سجل  التي  الالزمة  الوثائق  وبالفعل ح�سلت على 
الع�سكرية منذ ثورة عام 1936 حتى عام 1989، ون�سرت ما قمت بكتابته 
في ال�سحف والمجالت. وفي عام 1984 ا�سدرت كتابي االول وهو عن 
“بطل وثورة القائد عبد الرحيم الحاج  الثورة الفل�سطينية وكان ا�سمه 
الوثائق  ون�سرت  فل�سطين  في  الثورة  تاريخ  عن  فيه  تحدثت  محمد”، 

واالوراق التي كانت ت�سدر اثر كل معركة في �ساحات ف�سطين.
ثم عدت لتاأليف كتاب عن خم�سين �سخ�سية ن�سالية معروفة وغير 
وبرهان  الق�سام،  عزالدين  القائد  ال�سهيد  ال�سيخ  را�سهم  وعلى  معروفة 
ال�سعدي ومحمد �سالح الحمد وخالد ابو خالد ال�ساعر الفل�سطيني الذي 
يعي�س في �سوريا، وعبد القادر الح�سيني احد ابرز القادة المنا�سلين في 
فل�سطين وابراهيم ابو دية، حيث �سكل ذلك عندي ما يوازي ثالثة كتب 
ا�سدرتها تحت عنوان “من رواد الن�سال في فل�سطين” و”فل�سطين في 

الوجدان”، وهذه الكتب تحمل �سمة البحث والدرا�سة. 

في  تكتبها  التي  المقاالت  من  انتاجك  غ��زارة  عنك  يعرف     ]
ال�سحف، لو تحدثنا عن ذلك. 

)ال��راي  الكبرى  ال�سحف  ف��ي  االردن��ي��ة،  ال�سحافة  ف��ي  كتبت 
منحى  تاخذ  كانت  التي  الخواطر  مئات  ال�سعب(،  و�سوت  والد�ستور 
طويل”  درب  على  »ا���س��ارات   : كتب  ثالثة  في  ا�سدرتها  ثم  فل�سفيا، 

طويل”. درب  على  “ ا�سارات  و”الكتابة على جدران الزمن”و 
ثم تابعت الكتابة بعدها في جريدة “الوحدة” التي تا�س�ست عام 
2002 وت�سدر حاليا بطبعهتا االلكترونية، حيث كان اول رئي�س تحرير 
لها هو فخري قعوار، و�سمت نخبة من الكتاب وال�سعراء ومنهم ه�سام 
 2008 عام  فيها حتى  الكتابة  وا�سلت  وقد  الجعيدي،  عودة وم�سطفى 

عن �سخ�سيات فل�سطينية من كتاب و�سعراء ومجاهيدن.
اكتب  امامي مجاال وا�سعا الن  ال�سحيفة فتحت  ان هذه  واعترف 
الورقة  اب�سر  ان  كافية  �سوء  م�ساحة  لدي  كانت  وقد  وقوة.  ثقة  بكل 

والقلم واكتب قبل ان يق�سي مر�س ال�سكري على عيني اليمنى.
معظم  ع��ن  وكتبت  ال��د���س��ت��ور  ج��ري��دة  ف��ي  الكتابة  تابعت  ث��م 
ال�ساعر  عن  وكتبت  ل�سخ�سياتهم،  بتحليل  وقمت  االدبية  ال�سخ�سيات 
الراحل اليا�س جري�س وهو �ساعر من الزرقاء وكان يعتني معي باحياء 
الن�ساط الثقافي في “نادي ا�سرة القلم” و”رابطة الكتاب االردنيين فرع 

الزرقاء”.

الرحيم  عبد  وال�ساعر  ال�سواحري  خليل  القا�س  عن  كتبت  وكذلك 
وكان  محمود،.  الرحيم  عبد  وال�ساعر  خالد  ابو  خالد  وال�ساعر  عمر 
هذه  يبرز  الثقافية  ال�سفحة  على  الم�سرف  حوامدة  مو�سى  اال�ستاذ 

الموا�سيع ب�سكل جيد وجميل.

[   نادرا ما يطعم االدب خبزا في عالمنا العربي، فما هي االعمال 
التي ا�ستغلت بها حتى ان�سائك للمكتبة، ثم ما هي ق�ستك مع هذه المكتبة؟ 

- منذ وعيت على الدنيا عملت في اكثر من مكان، وعملت في وظيفة 
عامل الجل ان ا�ساعد والدي في المعي�سة بعد ان لجاأنا الى الزرقاء من 
فل�سطين. كما عملت في مهنة مراقب لماتورات الكهرباء وكنت اعمل مدة 
24 �ساعة، وا�ستريح 48 �ساعة مقابلها، وامالأ الوقت �سواء خالل العمل 

او اال�ستراحة بالقراءة.
وكنت كذلك اذهب الى الجامعة االردنية برفقة ا�سدقائي الح�سر 
في  ح�سل  الكالم  وهذا  م�سجال،  اكون  ان  دون  واللغة  االدب  م�ساقات 
�ستينيات القرن الما�سي، ومن ا�سدقائي الذين كنت ارافقهم في ح�سور 
ومريم  عريقات  ووليلى  �سفية  ابو  وجا�سر  �سيف  وليد  الدرو�س  هذه 
وقويا،  جادا  منحى  تاخذ  انها  ذاك  ان  الدرا�سة  ميزة  وكانت  ال�سيفي. 
والدكتور  االغواني  فوؤاد  احمد  الدكتور  الوقت  ذلك  في  يحا�سر  وكان 
ال�سمرة  محمود  والدكتور  �سيف  �سوقي  والدكتور  ابراهيم  محمود 
وا�ساتذة كبار ا�ستفدت منهم كثيرا، و�سجعني هذا على ممار�سة الكتابة 

والقراءة واختيار الكتب المنا�سبة .
كنت  حيث  ثقافية  مكتبة  باإن�ساء  احلم  كنت  ال��وق��ت  وط���وال 
“الهالل”  الثقافية  المجالت  واقتني  مكتبة  من  اكثر  على  اعرج  يوميا 
ثم  ذل��ك.  �سابه  وما  و”االداب”  ال�سورية”  و”المعرفة  و”العربي” 
عام  ذلك  وكان  التجارة،  من  اكثر  باالدب  اعتنت  التي  مكتبتي  افتتحت 

1972، وعمرها االن 43 عاما.
جلب  على  احر�س  كنت  حيث  حلمي  فيها  حققت  المكتبة  وه��ذه 
الكتب الجديدة وال�سحف والمجالت حيث كانت المكتبة الثقافية البوابة 
وما  العالم،  فل�سفات  ثقافات  على  خاللها  من  عقلي  تفتح  التي  الرئي�سة 

زالت المكتبة قائمة الى االن..
مدينة  �سكان  من  و�ساعر  اديب  من  اكثر  الى  تعرفت  خاللها  ومن 
الزرقاء، ومنهم ال�ساعر �سميح ال�سريف وهو اول رئي�س واحد الموؤ�س�سين 
خالد  على  عدنان  والقا�س  �سمحان  محمد  وال�ساعر  القلم،  ا�سرة  لنادي 
�ساحب اول �سالون ثقافي ادبي في الزرقاء، والمرحوم بدر عبد الحق 

وفخري قعوار ومجموعة من ال�سعراء والفنانين اي�سا.
كانت الزرقاء انذاك خلية نحل تعج باالدباء وال�سعراء والمثقفين، 
ومر عليها ع�سر ذهبي، ومع رحيل المثقفين من الزرقاء الى عمان ودول 
الحياة  وجود  ان  الى  ا�سافة  يقل،  الكتب  ب�سراء  االهتمام  بداأ  الجوار 
العربية  االح��داث  تكالب  اخ��رى  جهة  ومن  مكثف  ب�سكل  االلكترونية 
القراءة. والمكتبة االن  النا�س عن  الموؤلمة، قد حجبت معظم  والدولية 
القديمة  الكتب  الى  اعود  وفيها  الخا�سة،  كتبي  فيها  م�ستودعا  اعتبرها 

وام�سي معها وقتا طويال.

موؤ�س�سيهما  من  الكتاب، كنت  رابطة  القلم وفرع  ا�سرة  نادي     ]
البدايات وما هو رايك في  وت�سديت الدارتهما عدة مرات، فكيف كانت 

ما و�سلته االن من ماآالت؟

فانتقل  الثقافي،  القلم  ا�سرة  نادي  تاأ�سي�س  تم   1974 عام  في   -
المثقفون اليه من �سالون القا�س عدنان على خالد الذي كانوا يجتمعون 
كان  ف�سالونه  هذا  ومع  حالقا  كان  وعدنان  القلم،  ا�سرة  نادي  الى  فيه 
مفتوحا للجميع للتبادل الثقافي والمعرفي من الزرقاء ومن عمان، حيث 
كان يح�سره ال�ساعر عبد الرحيم عمر والدكتور عبد الرحيم بدر وخليل 

ال�سواحري.
هذا  ومن  الثقافي  القلم  ا�سرة  نادي  في  يلتقون  المثقفون  ا�سبح 
النادي برزت ا�سماء كثيرة من كتاب وفنانين ت�سكيبليين مثل هيام اباظة 
النادي  هذا  ان  نقول  ان  ون�ستطيع  اباظة.  ا�سرف  الم�سرح  مجال  وفي 
او  الى عمان  الزرقاء  من  المبدعين ومعظمهم رحل  من  الع�سرات  خرج 

تعد  تكاد  ال  الزرقاء مجموعة  في  وبقيت  للعمل،  الخليجية  البلدان  الى 
على ا�سابع اليد من اع�ساء النادي القدامى.

بدء  مع  الثقافي  دوره  انتهى  قد  النادي  هذا  ان  القول  ون�سنيطع 
داخل  ح��زب  لكل  مقرات  وان�ساء  خالله  من  الحزبي  بالعمل  ال�سماح 
النادي، ول�سوء الحظ ان نادي ا�سرة القلم كان ال�سحية االولى لها حيث 
لم يعد يحمل ا�سمه الثقافي كما كان متعارفا عليه بل ا�سميه االن نادي 
تاأ�س�س فرعها في  الكتاب االردنيين فقد  اما رابطة  ال�سيا�سية.  االحزاب 
1984 وقد بداأت بداية متعثرة ماليا، وا�ستاجرنا مقرا من  الزرقاء عام 

غرفتين �سغيرتين حتى نتمكن من دفع اجرة المقر.
الدكتور  الزميلين  بين  خالف  ح�سل   1986 عام  في  االيام  وتلك 
ابراهيم خليل والمرحوم عبداهلل ر�سوان وكانت ا�سباب ال�سراع حزبية، 
ما ت�سبب في تاخير م�سيرة الرابطة. ثم طلبت منهما ان يف�سحا المجال 
عام  في  لها  لت�سلمي  االول��ى  اللحظة  ومنذ  الفرع،  رئا�سة  ال�ستالم  لي 
1986، عملت على االنتقال الى مقر اكبر واف�سل، وكان في حي النزهة 

قرب المحكمة ال�سرعية القديمة.
ت�سلمت  وقد  ممتاز،  ب�سكل  الثقافي  الن�ساط  مار�سنا  هناك،  ومن 
ادراة فرع الرابطة وكنت الرئي�س الرابع وقتها، فيما كان الرئي�س االول 
رئي�سا  وبقيت  خليل،  ابراهيم  ثم  �سمرة  محمد  والثاني  ح�سن  ماأمون 

بالتزكية اكثر من ع�سرين عاما.
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)الزرقاء  الثقافة  مدينة  ورع  الزرقاء،  ثقافة  مديرية  ودرع  فل�سطين(، 

مدينة الثقافة االردنية 2010(.

رحلة في ذاكرة زياد عودة 
»�شيخ« اأدباء الزرقاء

ال�شيا�شية لالحزاب  ناديا  وا�شبح  الثقافي  دوره  انتهى  القلم«  ا�شرة  »نادي 
ان�شاء »المكتبة الثقافية« كان حلما تحقق وال تزال �شامدة منذ 43 عاما
الحياة االلكترونية وتكالب االحداث العربية والدولية الموؤلمة حجبت معظم النا�ص عن القراءة

�ل�صاعر �صالح �بو الوي

»�صيخ« �أدباء �لزرقاء  زياد عودة                                           »ت�صوير: منيرة �صالح«
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»ال�شحة« ترف�ص دعوات لتحويل م�شت�شفى الزرقاء الحكومي الى جامعي

“بت�سوري وتقديري انه ان االوان الأن تتحول الم�ست�سفيات الكبيرة الى  وقال ان 
م�ست�سفيات جامعية.. وفي النهاية الت�سمية غير �سرورية بذاتها بقدر اهمية االلية التي 
من خاللها ت�ستطيع هذه الكليات ان توفر لتلك الم�ست�سفيات التخ�س�سات الطبية الدقيقة”.
ويكون  الطب،  بكلية  يلحق  م�ست�سفى  هو  العام  المفهوم  في  الجامعي  والم�ست�سفى 
الغر�س من اإن�سائه تعليم طلبة الطب واالأطباء باالإ�سافة اإلى تقديم الخدمة للمر�سى عن 

طريق اأع�ساء هيئة التدري�س من اأ�ساتذة الكلية.
والتي  دقيقة  طبية  تخ�س�سات  فيها  الطب  كليات  “جميع  ان  يون�س  الدكتور  وبين 

تعتبر �سرورة من �سرورات فتح كليات الطب و�سرورة من �سرورات االعتماد”.
في  المدر�سين  اال�ساتذة  من  عدد  فيها  يكون  ان  يفتر�س  الطب  “كليات  ان  وتابع 
الكليات  بع�س  في  ي�سل  وقد  االدنى،  الحد  في  مدر�سا   50 عن  يقل  ال  ال�سريري  المجال 
الم�ست�سفيات  هذه  مثل  رفد  على  القدرة  لديها  الكليات  ان  يعني  وهذا  مدر�س،   100 الى 
لطلبة  اأبوابها  ال�سحة  )وزارة(  تفتح  نف�سه  الوقت  وفي  الدقيقة،  الطبية  بالتخ�س�سات 

الطب والتمري�س للتطبيق العملي”.
وراأى الدكتور يون�س ان “هذا يقت�سي حدوث نوع من التكامل ولي�س التناف�س، وهذا 
االمر �سوف يحل م�سكلة وزارة ال�سحة من جهة من حيث النق�س الحا�سل في كوادرها، 

ويحل م�سكلة الكليات الطبية بتوفير مكان لتعليم الطلبة”.
“الم�ستهدف من هذا المو�سوع هو المواطن االردني الذي من حقه  و�سدد على ان 
اأخ�سائي تحت مظلة  اأف�سل عناية طبية موجودة، وان يلتقي باأح�سن  علينا ان نوفر له 

وزارة ال�سحة او اية جهة ر�سمية اخرى”.
ونوه الدكتور يون�س في هذا ال�سدد الى ان المواطن الب�سيط الذي يعاني من و�سع 
�سحي ومالي، من ال�سعب عليه ان “يلتقي باأخ�سائي جامعي يحمل موؤهالت متقدمة دون 
ان يترتب عليه كلفة ا�سافية كما يح�سل عند تحويله ومراجعته م�ست�سفى خارج حدود 

المحافظة او لدى مراجعته القطاع الخا�س”.

تكاملية وتبعية
ويوجد حاليا اتفاقيات بين م�ست�سفى الزرقاء الحكومي وكليتي الطب والتمري�س في 
الجامعة الها�سمية، لكنها تقت�سر على تدريب طلبة الكليتين في الم�ست�سفى، وال ترقى الى 

مفهوم الم�ست�سفيات الجامعية.
وعلى ما يبدو، فان وزارة ال�سحة ال تميل الى هذا المفهوم حاليا، مف�سلة بدال من 
ذلك التو�سع في نظام الم�ست�سفيات التحويلية والطبيب الزائر من اجل تغطية النق�س في 

التخ�س�سات.
ويت�سح ذلك من خالل ما اكده الناطق االعالمي في وزارة ال�سحة حاتم االزرعي، 
والذي او�سح ان خطة الوزارة تقوم على »التو�سع في برامج االقامة والتعاقد مع اطباء 
للعمل الجزئي من االطباء االخت�سا�سيين«، معتبرا ان »هذه ال�سيا�سة �سوف ت�ساعد في 

�سد النق�س وتوفير التخ�س�سات الدقيقة«.
وقال االزرعي في هذا ال�سياق انه »تم التعاقد مع اخت�سا�سيي قلب االطفال وكلى 
نق�س  ل�سد  اما  الجزئي  التعاقد  في  ال��وزارة  ت�ستمر  و�سوف  الدم  وامرا�س  وروماتيزم 

الحا�سل او لتعزيز عدد االطباء الموجودين في االق�سام«.
الى  التحويلية  الم�ست�سفيات  من  طبيب  »بتوفير  كذلك  تقوم  ال��وزارة  ان  وا�ساف 
الم�ست�سفيات في المحافظات كلما دعت الحاجة، وهذه التجربة معممة االن ويطلق عليها 
الطبيب الزائر الذي يحمل اخت�سا�سا تحتاجه تلك الم�ست�سفيات ويعمل فيها مدة يومين 

ا�سبوعيا«.
في  �سحية  خريطة  وهناك  الطبية،  الخدمة  في  تكاملية  »هناك  ان  االزرع��ي  واكد 
حكومي  م�ست�سفى  اخرى  منطقة  ويخدم  ع�سكري  م�ست�سفى  منطقة  يخدم  فقد  المملكة، 

ويقدم الم�ست�سفيان خدماتهما لجميع فئات المواطنين دون تمييز، حيثما وجد م�ست�سفى 
فهو يوؤدي الخدمة والغر�س«.

وبحيث  جامعي،  الى  الحكومي  الزرقاء  م�ست�سفى  تحويل  باقتراح  يتعلق  ما  وفي 
يجري الحاقه بكلية الطب في الجامعة الها�سمية بدل الوزارة، فقد ا�ستبعد ذلك �سمنيا، 
والتمري�س  الطب  طلبة  فيه  يتدرب  تعليميا  م�ست�سفى  يكون  ان  الممكن  »من  انه  معتبرا 

ويبقى تابعا لوزارة ال�سحة، وفي االن نف�سه يعمل فيه اطباء من كليات الطب«.
وا�سار الى انه »لدينا مثال م�ست�سفى االمير حمزة الذي يتدرب فيه طلبة كلية الطب 
من الجامعة الها�سمية ويعمل فيه اطباء من ا�ساتذة الجامعة، وهذا من �ساأنه ان يح�سن 

الخدمة ويطورها ويوفر االخت�سا�سات التي نحن بحاجة اليها«.

تعاقدات جديدة
من جانبه، بين مدير م�ست�سفى الزرقاء الحكومي الدكتور اأحمد بني هاني ان �سيا�سة 
الوزارة في ما يتعلق بنق�س التخ�س�سات ال تزال تقوم على »�سراء الخدمة الطبية غير 

المتوفرة«.
و�سمن هذه ال�سيا�سة، فقد ا�سار الى ان الم�ست�سفى لديه حاليا »تعاقدات جديدة مع 
طبيب جراحة تجميل وطبيب كلى وطبيب تخدير، وتتجه النية للتعاقد مع طبيب جراحة 
اأطفال وجراحة اع�ساب وغدد«، م�سيرا الى ان بع�سهم قد اأتم معاملته في الوزارة تمهيدا 

للبدء في العمل.
وقال الدكتور بني هاني انه »في كل دول العالم تنح�سر بع�س التخ�س�سات الدقيقة 
الى  الطبية  المراكز  هذه  لحاجة  وذلك  غيرها  دون  طبية  ومراكز  م�ست�سفيات  بع�س  في 
الن  قلق  اي  ي�سبب  ال  وهذا  م�ست�سفى،  اية  في  توفرها  ي�سعب  جدا  خا�سة  تجهيزات 

المر�سى المحتاجين لمراجعتها عادة ال يكونون في حالة طارئة«.
وا�ساف انه »حتى لو فتحنا مراكز طبية للعالج لن نجد اطباء يقومون بعملهم فيها، 
فهناك نق�س اطباء وا�سح في بع�س التخ�س�سات التي ال ي�سل عدد االطباء المتخ�س�سين 
يقل  التي  بالتنظير  الخا�سة  االجهزة  بع�س  ذلك  على  .ومثاال  اليد  ا�سابع  عدد  من  اكثر 

االطياء بل ويندر وجودهم في االردن ممن ي�ستطيعون التعامل معها«.
وا�سار بني هاني الى ال�سغط الكبير الذي ي�سهده الم�ست�سفى، حيث ت�سير �سجالته 
عملية  و2641  ادخ��ال  حالة  االف  ع�سرة  من  اكثر  الى  الجديد  مبناه  الى  انتقاله  منذ 
العيادات  في  و96383  الطوارئ  ق�سم  في  مراجعا   22787 ا�ستقبل  بينما  جراحية، 
الخارجية، وهو ي�سرف ما بين 1200 الى 1400 و�سفة عالجية من �سيدليته يوميا، كما 

ان فيه وحدة غ�سيل كلى تخدم 104 مر�سى. 
متخ�س�سة  اق�سام  الزرقاء  م�ست�سفى  في  تتوفر  ال  الذين  المر�سى  من  عدد   وكان 
لهم  يت�سبب  المحافظة  خارج  م�ست�سفيات  الى  تحويلهم  ان  من  �سكوا  قد  حاالتهم  بعالج 

بمعاناة وم�سقة كبيرة.
ومن هوؤالء ب�سار احمد الم�ساب بداء ال�سكري، والذي يراجع منذ �سنوات م�ست�سفى 
الجامعة االردنية، وقبل �سهرين قام طبيب في م�ست�سىفى الزرقاء الحكومي بتحويله الى 

عيادة القدم ال�سكري في المركز الوطني للغدد وال�سكري.
“انا اراجع المركز اربع مرات في اال�سبوع ويترتب على ذلك الخروج  وقال ب�سار 
من الفجر من الزرقاء من اجل الو�سول في الوقت المنا�سب الى العيادة في عمان، مع ما 

يت�سمنه هذا من م�ساريف مادية ووقت وجهد وتعب”.
اما منار الخطيب التي تراجع عيادة الغدد ال�سم في م�ست�سفى الجامعة االردنية منذ 
خم�س �سنوات، فقد نا�سدت وزارة ال�سحة ان�ساء عيادة مماثلة في م�ست�سفى الزرقاء من 

اجل تخفيف الم�سقة والتكاليف عليها وعلى المر�سى ممن هم في مثل حالتها.

هنا �لزرقاء- رو�ن �صعادة

الما�سي  ال�سهر  االردن  ارمن  من  الزرقاء  في  المتبقية  القليلة  اال�سر  احيت 
بارتكابها  العثمانية  الدولة  يتهمون  التي  »المجازر«  على  عام  مئة  مرور  ذكرى 
بحق اجدادهم في وطنهم االم ارمينيا، وادت الى ت�سريد مئات االالف منهم في 

ا�سقاع االر�س.
تلك »المجازر«،  اثر  االردن  الى  قد و�سلوا  ارمني  وكان نحو ع�سرة االف 
لكن اعدادهم اخذت في التناق�س مع الوقت حتى و�سلت حاليا الى اقل من خم�سة 

االف نتيجة الهجرة الى الدول الغربية.
وذات االمر ان�سحب على ارمن الزرقاء، والذين كانوا نحو اربعين ا�سرة في 
البداية، ثم تقل�س العدد الى ع�سر فقط مع مغادرة الغالبية الى كندا وا�ستراليا 
والواليات المتحدة، بح�سب ما يبينه هاروت بودريان الذي ينتمي الحدى اال�سر 

الباقية في المدينة.
ويلفت بودريان الذي يعمل في مهنة تركيب الزجاج الى ان االرمن ا�ستطاعوا 
طالما  التي  الحرفية  بمهاراتهم  الزرقاوي  ال�سوق  يغنوا  ان  قدومهم،  بداية  منذ 

عرفوا وامتازوا بها، ك�سياغة الذهب والت�سوير والطباعة وغيرها.
�سهولة،  بكل  الزرقاء  مجتمع  مع  االندماج  من  تمكنوا  االرم��ن  ان  ويوؤكد 
حيث وجدوا الرعاية والعناية واالحت�سان الدافئ وال�سادق، فتعلموا العربية 
واحتفظوا في نف�س بلغتهم التي باتت مهددة باالندثار، وخالل مئة عام كما تتوقع 

اليون�سكو.
ويتحدث بودريان عن بع�س مالمح العادات والتقاليد والمجتمع االرمني، 
قائال ان »المراأة فيه مكرمة ولها احترامها الأنها م�ساوية للرجل كرامة وحقوقاً«، 
م�سيفا ان االرمن »يطبقون كالم الكتاب المقد�س في خ�سوع المراأة لزوجها وفي 
حب الرجل لزوجته، وال يوجد في الزواج االرمني المهر وال المعجل وال حتى 

الموؤجل وذلك لعدم وجود الطالق في حياتهم، فما جمعه اهلل ال يفرقه ان�سان«.
للحفاظ على  ارمنية  الزواج من  باأق�سى جهده  ان االرمني »يحاول  وتابع 
غير  من  منهم  يتزوجون  من  قليلة  وقلة  والتاريخ،  والتقاليد  والعادات  اللغة 

ارمنية«.
وا�سار بودريان الى انه »بح�سب التقليد االأرميني، فكل اإن�سان موؤمن يتوجب 
عليه اأن يحج اإلى القد�س مرة واحدة في حياته على االأقل وزيارة كني�سة القيامة 

وكني�سة المهد«.

ولكن  العربية،  المدار�س  يرتادون  االرمن  »اطفال  ان  بين  التعليم،  وعن 
بتعليم  يقامون  عربي  مجتمع  و�سط  اللغة  على  بالمحافظة  واالم  االب  الهتمام 

ابنائهم اللغة االرمنية وتكون هي و�سيلة التوا�سل بينهم في البيت«.
ويرد في الم�سادر التاريخية ان االرمن، وهم اول �سعب يعتنق الم�سيحية 
عدة  اإلى  العثمانية  الدولة  عهد  في  تعر�سوا  العالم،  في  للدولة  دينا  ويتخذها 
مجازر جرى تنفيذها قبيل واثناء الحرب العالمية االولى، وراح �سحيتها ما بين 

500 الف وثالثة ماليين ارمني.
وت�سيف الم�سادر ان المجازر المفتر�سة توجت بقيام ال�سلطات العثمانية 
يوم 24 ني�سان 1915، باعتقال اعيان االرمن في ا�سطنبول، واتخاذها قرارا بطرد 
ال�سعب االرمني من وطنه الواقع في منطقة القوقاز، حيث اجبر عدد هائل من 
التي  الموت«  يعرف ب«م�سيرات  ما  ال�سورية �سمن  ال�سحراء  قطع  على  ابنائه 

حرموا خاللها من الطعام والماء ما ادى لموت الكثير منهم.
اأعداد كبيرة  بمقتل  العثمانية  الدولة  التي خلفت  تركيا  وتعترف جمهورية 
من االأرمن في معارك مع الجنود العثمانيين بداأت عام 1915، لكنها تنفي مقتل 

مئات االآالف وو�سف ما جرى »باالإبادة الجماعية«.

دعوات بالزرقاء تحث الحكومة على اعادة خدمة العلم
هنا �لزرقاء بتول ترعاني 

الحكومة  اعلنت  التي  العلم  خدمة  ان  الزرقاء  اهالي  من  العديد  اكد 
انها تدر�س بدائل العادتها، باتت مطلبا ملحا من اجل تعزيز روح االنتماء 
لدى ال�سباب وتدريبهم ع�سكريا على االن�سباط، واي�سا الحد من البطالة 

في �سفوفهم.
وكان رئي�س الوزراء عبداهلل الن�سور اقر امام مجل�س النواب ال�سهر 
الما�سي، بان خدمة العلم المجمدة منذ عام 1994، ت�سكل »مطلبا وطنيا 
ا�سباب منها حماية الوطن والدفاع عنه والحفاظ على  و�سعبيا و..لعدة 

ال�سلم االجتماعي و.. التاأهل لمهنة الم�ستقبل«.
لكن  ا�سهر  ب�سعة  منذ  المو�سوع  هذا  در�ست  »الحكومة  ان  وبين 
هناك بع�س ال�سغوط التي حالت دون اتخاذ قرار حول خدمة العلم حتى 
االآن ومنها ان�سغال القوات الم�سلحة بما يدور في المنطقة ومن حولنا«، 
م�سيرا الى ان »هناك عدة بدائل �ستقوم الحكومة بدرا�سة احد هذه البدائل 

واتخاذ القرار الالزم«.
حال  في  �ستعمل  العلم  خدمة  ان  الزرقاء  اهالي  من  العديد  وي��رى 
اعادتها على تعليم ال�سباب قيم االن�سباط والرجولة وااللتزام بالقوانين، 
وكذلك  بينهم،  المتف�سية  ال�سلبية  الممار�سات  من  الحد  في  �سي�سهم  ما 
الظواهر االجتماعية المقلقة، وفي مقدمتها م�سكلة العنف المجتمعي التي 

ا�سبحت ت�سكل عبئا على اال�سرة والدولة االردنية.
الخدمة  ان اعادة  المواطن عبدالحكيم حفار  وفي هذا االطار، يوؤكد 
�ستكون خطوة »رائعة«،  م�سيفا ان »�سبابنا عندما كانوا يدخلون خدمة 
العلم، فانهم على االقل كانوا يحر�سون على ان ال يرتدي احدهم البنطال 

ال�ساحل كما نرى اليوم«. 
واعتبر حفار ان خدمة العلم ا�سبحت �سرورية جدا ومطلبا �سعبيا 

الن »الكثير من �سبابنا ا�سبحوا ا�سباه �سباب« والخدمة كفيلة بان تعلمهم 
االن�سباط و«ت�سنع منهم رجاال«.

حال  في  كبيرا«  معروفا  »تقدم  الحكومة  ان  الحوامدة  نتا�سا  وراأت 
اعادتها الخدمة »خا�سة وان الكثير من ال�سباب يم�سون وقتهم مت�سكعين 

خدمة  ان  فقال  عزام،  خالد  اما  الرجولة«.  يفقتد  وبع�سهم  ال�سوارع  في 
العلم �ست�سكل فر�سة لل�سباب من اجل ا�ستعادة ثقتهم في انف�سهم والتعامل 
بجدية مع م�ستقبلهم والتخطيط له جيدا، بينما �سددت هنية ملحم على ان 

الخدمة �ستعزز قيم الوطنية واالنتماء في نفو�سهم.

اأرمــن الــزرقــاء.. مــــن هجـرة الى هجـــرة
هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

دعا عميد كلية الطب في الجامعة الها�سمية الى تحويل م�ست�سفى 
الزرقاء الحكومي الى م�ست�سفى جامعي، معتبرا ذلك كفيال بحل م�سكلة 
نق�س التخ�س�سات الدقيقة فيه، والتي تت�سبب بمعاناة للكثير من 
المر�سى، لكن م�سوؤولين في وزارة ال�سحة المحوا الى رف�سهم �سمنا 
لهذا الطرح.
وي�سهد الم�ست�سفى الذي افتتح ر�سميا اوائل العام الحالي نق�سا 
في تخ�س�سات منها امرا�س قلب االطفال والكلى والروماتيزم والدم 
والغدد، حيث يقوم بتعوي�س هذا النق�س عبر تحويل المر�سى الى 
م�ست�سفيات اخرى اما ان تكون تابعة للوزارة نف�سها او الخدمات 
الطبية الملكية او القطاع الخا�س. 
وكذلك يعمل الم�ست�سفى وفق ما يعرف بنظام “الطبيب الزائر”، 
والذي يجري من خالله التعاقد مع اطباء في القطاع الخا�س للعمل 
الجزئي من اجل �سد النق�س الحا�سل.
على ان االأ�ستاذ الدكتور عميد كلية الطب في الجامعة الها�سمية 
ن�سال يون�س اعتبر ان نظام التحويل و�سراء خدمات اطباء القطاع 
الخا�س ال يقدم حال جذريا للم�سكلة، وان مثل هذا الحل يكمن في 
تحويل الم�ست�سفى الى م�ست�سفى جامعي، وخلق تكامل بينه وبين 
كليات الطب التي تتوفر فيها كافة التخ�س�سات.

�لدكتور ن�صال يون�ص�لدكتور �حمد بني هاني

مبنى م�صت�صفى �لزرقاء �لحكومي             »ت�صوير : منيرة �صالح«

�صورة تعبيرية

�صورة تعبيرية
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طريف اخر قال زيد �سديفات “بتالقي والد الزرقا كلهم الحقين وراهم و بدهم 
رجال  م�سهد  البلعاوي  عبود  ا�ستح�سر  فيما  الخيول،  ويق�سد  عليهن”،  ي�سوطوا 
ال�سرطة في الم�سل�سالت ال�سورية و�سبه الدورية ب”جماعة الكركون” اي المخفر.
�سووط”،  اخود  انزل  بدي  ما احالهم  “يييي  قائلة  فعلقت  الرفاعي  رقى  اما 
اليوم”،  ب�س  وال  هيك  دايما  يكون  رح  يعني  “جد؟  مت�سائال  “الدويك”  وكتب 
“ياريت  قائال  منطقته  في  الخيالة  دوري��ات  بن�سر  ا�سامة  ابو  خالد  طالب  بينما 
بال�سوارع  الليل �سهرانين  اللي طول  ن�سوفهم بحي مع�سوم خليهم ي�سبو هالهمل 

عاالراقيل”.
 حفر ومجاري ونفايات

فقد  الزرقاء،  الهالي  اقالقا  االكثر  والنفايات  الحفريات  ق�سيتي  �سياق  وفي 
عليها  علق  التي  وهي  الم�سفاة،  �سارع  في  عميقة  لحفرة  �سورة  ال�سفحة  ن�سرت 
“هاد �سرداب م�س حفره م�س بعيده نالقي فيها  محمود ا�سماعيل م�ستغربا وقائال 

كنز”
 وكان الرد حا�سرا من م�سطفى العوريفي الذي كتب موؤيدا “ب�س هاي حفرة 
“اعطونا  معت�سم  قال  بينما  ال�سرداب”،  متل  �سكلها  فعال  مريبة..  طبيعية..  م�س 
�سارع واحد في الزرقاء من غير حفره او مطب او خندق الزرقاء ا�سبحت مدينه 

الحفريات”.
التي  الحفريات  احدى  في  �سقط  قد  كان  عمومي  لبا�س  �سورة   وا�ستاثرت 
تنفذها �سركة االلفية، بردود فعل كان بع�سها �ساخطا، حيث كتب حمزة المومني 
قائال “اهلل ينتقم من الي كان ال�سبب وهاد كله نتيجة … طرح العطاء ل�سركات غير 

موؤهلة لمثل هكذا اعمال”.
 وعلقت ح�سيبة م�سطفى على ال�سورة بالقول “واهلل تبهدلنا �سوارع الزرقاء 
” لمتى  التاج  طول عمرها �سيئة واالن ا�سوء ح�سبي اهلل”، في حين ت�ساءل حمزة 

راح ن�سل نعاني من ال�سوارع ولمتى راح ي�سل الف�ساد . حرام الي ب�سير بالزرقا”.
 وار�سل ح�سن فوؤاد وح�سدت �سورة تظهر مياه �سرف �سحي تفي�س في مخيم 
الزرقاء، فكتبت اروى ر�سا معلقة عليها بالقول “م�سكلة ال�سرف ال�سحي م�سكله كبير 

على مر ال�سنين متى رح نتخل�س من تلك الم�سكله التي نعم ب�سوارعنا ”
ار�سل  وبحيث  التعليقات،  من  كبير  بعدد  تحظى  النفايات  ق�سية  تزال   وما 
اكثر  لتاتي  رع��د،  االمير  �سارع  في  متراكمة  لنفايات  �سورة  خري�سات  ا�سرف 

التعليقات عليها محملة البلدية الم�سوؤولية.
 وفي هذا ال�سياق، كتب عطا ابو عو�س مت�سائال با�ستنكار “وين..وين البلدية 
.. وين عمال الوطن .. وين جيو�س البلدية؟”، في حين اق�سم احمد فهد جرادات 
في  النظافة  مواكبة عملية  ي�ستطيعوا  لن  اي  بلحقو”،  ما  عامل وطن  “مليون  ان 
المدينة.  ولم تقت�سر التعليقات على ابناء الزرقاء فقط بل كان هناك تعليق من االء 
محمد التي تقيم في دوله خليجية، وكتبت م�ستهجنة “لي�س هيك واهلل عيب تكون 
الخليج”. بينما اعتبرت  الن�سافه عند �سوارع  البلد تعالوا و�سوفوا  هيك �سوارع 
الب�سر  البلدية( ال وعلى  ” الحق مو ع االمانه ب�س )وتق�سد  ان  �سوزان ع�سفور 

هيك بتحب زباله ح�سافا”.
 

“مياهنا” وامور اخرى
وكان لتقرير تحدث فيه مدير عقد “مياهنا” عن مالمح خطة ال�سركة للزرقاء، 
على  جاءت  التي  الوعود  في  مت�سككين  ا�سحابها  بدا  التي  التعليقات  من  ن�سيب 
المياه  �سعيد  على  اف�سل  بو�سع  المحافظة  اهالي  وُتمني  الم�سوؤول،  هذا  ل�سان 

وال�سرف ال�سحي.
االفعال”،  فلنرى  لالقوال  داعي  “ال  الوعود  هذه  على  معلقا  كتب  ادم   ابو 

الحجر ع�سو  بوادي  عنا  قاطعه  �سهر  الها  قال  مياهنا  “قال  دوا�س  �سوزان  وقالت 
عاملين قيمه الهم م�س حياه بال مي”.

الجامعة  في  للنفايات  تدوير  م�سروع  عن  خبر  ينال  لم  اخ��ر،  �سياق  وفي 
رامي  ومنهم  البع�س،  به  ا�ستخف  بل  المعلقين،  من  يذكر  ا�ستح�سانا  الها�سمية 
�سالمة الذي كتب يقول ” يعني م�س عارف كيف العلم بتطور عنا…من �سنة 2000 
وانا بالجامعه ونف�س الم�سروع العنيف الي ما في غيره بتكرر كل �سنه….يبدوا 

ان هذا خال�سة البحث العلمي و التكنلوجي الذي و�سلنا اليه”
 ولكن معت�سم اعتبر ان الم�سروع ” بغ�س النظر جديد و ال قديم اآخرته ينجح 

و اذا في احد مالم فهو الم�ستخدمين”.
 ومن الجامعة الها�سمية اي�سا، كان هناك تقرير حول مبيت طلبة في حرمها 
احتجاجا على تردي خدمات �سركة با�سات المتكاملة، والمتخ�س�سة في نقلهم من 

والى عمان.
 وقد علق جواد الجعافرة على التقرير متعهدا بان يكون ” كل الدعم من مدد 
واكل و�سرب نعم للتمرد حتى يعود الحق ويتجدد”، فيما قالت �سيرين الفحل التي 
 ، الجراءة وال�سجاعة مثلكم  نملك  ” لم نكن  الجامعة  �سابقا في  انها در�ست  يبدو 

و�ساعت اربع �سنين من حياتنا واحنا بن�ستنى با�س الجامعة، ربنا يوفقكم”.
النا�سف  بالخبز  الخبز  ت�سنيع  باإعاده  المخابز  احد  قيام  عن  خبر   وحول 
وين  “طيب  متهكمة  ع��ازم  الخن�ساء  علقت  الرقابية،  الجهات  قبل  من  واغالقه 
و �سحتنا..  بلقمتنا  بركة  في  ما  بناكلو.. من هيك  بالزبالة  بنكب  ما  بدل  الم�سكلة 

بالعك�س هاي التجربة الزم تتعمم و تنت�سر”.
�سو  نعرف  “ع�سان  المخبز  ا�سم  بك�سف  الغالي  ليث  طالب  النقي�س   وعلى 
بطلع  “بكره  فقال  معايطة  ابوعبادة  اما  المخبز”،  ا�سم  بدون  الخبر  من  ا�ستفدنا 

بالكفاله وبفتح في مكان ثاني وبكتب بحمد اهلل تم افتتاح مخبز االتقان”

هنا �لزرقاء -�صمية �لح�صن

الزرقاء  في  مقره  في  القلم  ا�سرة  نادي  نظم 
على  ا�ستمل  الفل�سطيني  االردني  للتراث  معر�سا 

ازياء وم�سغوالت يدوية.
المراأة  ولجنة  الثقافية  اللجنة  وا�سرفت 
يوم  اقيم  الذي  المعر�س  تنظيم  على  النادي  في 
محتوياته  بتقديم  وتطوع  ني�سان،   30 الخمي�س 
النادي  رئي�س  واك��د  للنادي.  وا�سدقاء  اع�ساء 
المعر�س  اق��ام��ة  ان  الوي  اأب��و  �سالح  ال�ساعر 
في  الم�ساهمة  على  الحر�س  من  انطالقا  ج��اءت 
وخ�سو�سا  العريق،  التراث  ه��ذا  على  الحفاظ 

الفل�سطيني الذي »يتعر�س لل�سرقة على يد عدونا 
ال�سهيوني«.

عادل  للنادي  االداري���ة  الهيئة  ع�سو  وق��ال 
جاء  انه  المعر�س،  فكرة  �ساحب  وهو  �ساهين، 
للتاكيد على حقيقة ان التراث االردني الفل�سطيني 
ال يقت�سر ارتباطهما على الزمان والمكان فقط، بل 

والدم اي�سا.
هذا  البراز  كذلك  يهدف  انه  �ساهين  وا�ساف 
ال�سهيوني  العدو  »محاوالت  مواجهة  في  التراث 
الفل�سطيني  الثوب  مثل  لنف�سه  ون�سبه  �سرقته 
المطرز وحتى االطعمة التراثية كالفول والحم�س 

والفالفل«.

معر�ص للتراث االردني الفل�شطيني في نادي ا�شرة القلم

اختتام فعاليات مبادرة »وعي« القانونية في الر�شيفة
هنا �لزرقاء - فـرح �لطـوره

فعالياتها  برنامج  اآيار،   13 االربعاء  يوم  »وعي«  مبادرة  اختتمت 
فرع  المهنية  النقابات  مجمع  في  �سهر  من  اكثر  مدى  على  نظمته  الذي 
حول  المواطنين  توعية  الى  تهدف  عمل  ور�س  على  وا�ستمل  الر�سيفة، 

عدد من القوانين التي تم�س الحياة العامة.
القانوني  الوعي  بن�سر  �سبابية تعنى  وكانت »وعي«، وهي مبادرة 

بالتعاون  ني�سان   8 في  برنامجها  فعاليات  اطلقت  قد  المواطنين،  لدى 
مع »�سبكة قانوني االردن«، وبدعم من »جمعية قادة الغد« و«المجل�س 

الثقافي البريطاني« واالتحاد االوروبي.
الفعالية الختامية يوما قانونيا مفتوحا تولى خالله عدد  وت�سمنت 
قانوني  الح�سور حول  ا�ستف�سارات وا�سئلة  المحامين االجابة على  من 
»العمل« و«المالكين والم�ستاجرين«، كما جرى توزيع ن�سخ من الد�ستور 

االردني عليهم ا�سافة الى مطوية تو�سح اهم �سروط المحاكمة العادلة.

وقالت من�سقة المبادرة المحامية حنين ن�سار ان �سبب اختيار لواء 
والعنف  الجرائم  »انت�سار  حقيقة  الى  يعود  البرنامج  لتنفيذ  الر�سيفة 
�سببها  الدرا�سات  من  لعديد  وفقا  والتي  المنطقة،  هذة  في  المجتمعي 
المبا�سر هو الجهل او عدم المعرفة باال�ساليب القانونيه لحل النزاعات«.
المبادرة،  فعاليات  على  دية  ابو  والء  المتدربة  المحامية  واثنت 
المتعلقة  بالجوانب  معرفتها  زيادة  اجل  من  فر�سة  �سكلت  انها  موؤكدة 

بقانوني »العمل« و«المالكين والم�ستاجرين«.

الخيالة والحفريات ووعود»مياهنا« تت�شدر اهتمامات في�شبوكيي»هنا الزرقاء«
هنا �لزرقاء- بتول ترعاني

 
توا�سل التفاعل المتميز الذي ي�سهده في�سبوك “هنا الزرقاء” خالل �سهر 
ني�سان الما�سي، والذي حفل بعدد متزايد من تعليقات القراء على الموا�سيع 
المن�سورة، وفي مقدمتها ظاهرة دوريات خيالة ال�سرطة وحفريات �سركة 
لالهالي. “مياهنا” الوردية  “االلفية” ووعود 
 وا�ستحوذت �سورة تظهر ت�سيير االمن العام لدوريات خيالة في �سارع 36 
بالزرقاء الجديدة، على االهتمام االكبر حيث حظيت بنحو 577 اعجابا و45 
تعليقا وقرابة 16 م�ساركة من القراء.
 وتراوحت التعليقات بين الثناء والتندر، ودون ان يخلو االمر من مطالب 
بجعل هذه الدوريات دائمة ومد نطاق عملها لي�سمل مناطق اخرى في المحافظة.
 فار�س البلعاوي كتب متندرا “هاظ من كثره الحفريات بطلت تقدر ال�سيارات 
تم�سي بال�سوارع واول الخير قطره ال�سرطه حولت من ال�سيارات لالح�سنه 
والنا�س راح تحول للحمير وطاردو بال�سوارع”.
 وفي تعليق

�سيارته  زراع��ة  على  اأق��دم  الهند،  في  تاك�سي  �سائق 
ب�سرورة  النا�س،  الإل��ه��ام  محاولة  في  الزينة،  بنباتات 
اأن جهود  للبيئة، في حياتهم. وقال  تبني خطوات �سديقة 
باءت  المدن  داخل  الخ�سراء  الم�ساحات  لزيادة  الحكومة 
بالف�سل، واأنه يهدف اإلى توعية المواطنين وتوجيههم نحو 

االهتمام بالبيئة.
لنقل  جديدة  خدمة  تجريب  تم  اأي�سا،  ال�سين  في 
بالتاك�سي  المروحية بما يعرف  الطائرات  الركاب بوا�سطة 
الريا�سية  الممار�سات  لتكري�س  منها  م�سعى  وفي  الجوي، 
في  الهوائية  ال��دراج��ات  حب  ثقافة  وغر�س  للمواطنين، 
بلغت  بتركيا  البدانة  ن�سبة  واأن  خا�سة  مواطنيها،  نفو�س 
ال�سحة  وزارة  اأطلقت   .%  72 الخمول  ون�سبة   ،%  31
التركية م�سروعا لتوزيع مليون دراجة هوائية خالل اأربع 

�سنوات.
وبداأت وزارة ال�سحة التركية بتوزيع دراجة واحدة 
ممر  من  واحد  متر  كل  عن  الخدمية  المحلية  للموؤ�س�سات 
الدراجات الهوائية تقوم باإن�سائه، وع�سرة اآالف دراجة عن 

كل ع�سرة كيلومترات.
االأغ��ذي��ة  منظمة  اأع��دت��ه  ال��ذي  التقرير  ي�سير  فيما 
ال�سمنة بين  انت�سار  اإلى  “فاو”،   المتحدة  والزراعة لالأمم 
34.3% من البالغين في االأردن. وت�سل ال�سمنة اإلى 82 % 

لكال الجن�سين. وتعاني 80 % من ال�سيدات االأردنيات فوق 
لمديرية  الدهنيات، وفقاً  ال�سمنة وتراكم  �سن 25 �سنة من 

االأمرا�س غير ال�سارية في وزارة ال�سحة.
الهندي  بالتك�سي  الهند،  في  ال�سائق  عالقة  ما  لكن 
ال�سحة  ووزارة  المجانية  الهوائية  والدراجات  الطائر، 

االأردنية ؟
االأول ي�سرب لنا مثال باأن نكف عن التذمر وال�سكوى 
ال�سلبية  اأفكارنا  ون�سر  البع�س،  ولبع�سنا  االأثير  عبر 
والخال�س من فكرة الموؤامرة الحكومية على المواطن، فهذا 
المواطن هو من يقود �سيارته لرحلة ويقوم بك�سر اال�سجار 
بالنفايات من  القانون ويلقى  .. هو من يخالف  اإحراقها  اأو 
البع�س  قبل  من  �سلبية  فردية  بت�سرفات  �سيارته.  نافذة 

ت�سكل الحقا ظاهرة جماعية، وال تكف ال�سكوى.
�سغل  “هذا  بقولنا  منتجاتها  ننتقد  التي  وال�سين 
ال�سين” حول اأي منتج في اأ�سواقنا، لم ت�سل اإلى هذا الكم 
من االإنتاج اإاّل ببرامج دولة وجهد اأيدي عاملة، وتوفر راأ�س 
مال قوي، وغزت بذلك دول العالم دون اأي �سرورة لتحريك 

جيو�س و�سراء ترا�سنات ع�سكرية.
خالل  م��ن  االأف����راد  ي�ستدهف  ب��رن��ام��ج  ت��رك��ي��ا،  ف��ي 
اأو  وبلديات  نقابات  تكون  قد  والتي  المحلية،  الموؤ�س�سات 
ودور  وجامعات  واأندية  ومدار�س  جمعيات  اأو  اح��زاب 

عبادة …
فاأين نحن من كل ذلك !! على �سعيد الفرد والمجتمع 
مواطن  اأي  فاإن  بدء  ذي  فبادئ  الحكومية،  وال�سيا�سات 
والريا�سة  ال�سمنة  من  التخل�س  لغر�س  دراجته  �سيركب 
يندم على خطوته  ما يجعله  الم�سايقات  �سيلقى من  فقط، 

بعد اأول م�سوار.
بالبنية  النهو�س  في  ت�سهم  المحلية،  موؤ�س�ساتنا  وال 
وال�سحية  البيئية  م�ساكلنا  من  تخفف  لم�ساريع  التحتية 
والمرورية، واإن وجد فهي ب�سيطة ال تنجح بال دعم مالي في 
الغالب خارجي. وال حكومتنا، تنجح في تطبيق �سيا�ساتها 

وا�ستراتيجياتها ال�سحية.
تتغنى  منها  الخا�سة  حتى  االآن  حتى  فمدار�سنا 
بالرعاية ال�سحية للطالب الذين قد ينهون الف�سل الدرا�سي 
غير  اأغ��ذي��ة  من  يليه  وم��ا  للطالب،  طبي  ك�سف  اأي  دون 

منا�سبة في المقا�سف المدر�سية.
وقّلما تجد فردا مبادار، وي�ستمر في مبادرته، لتح�سين 
الواقع المرير للبيئة والمرور، فالتاجر يزّين مدخل متجره 
والم�ساحات  االإ�سطفاف،  م��ن  الزبائن  لمنع  بحواجز 
تزّين  وداواوير   ،، ومبان  اأ�سيجة  اأمام  تنح�سر  الخ�سراء 
اليومية  حياتنا  في  المقولة  وتتجذر  �سوئية.  باإ�سارات 

�سلوكا عندما ي�سبح “العقل زينة”.

العقل 
زينة

محمد فريج

جانب من �لمعر�ص             »ت�صوير : �صمية �لح�صن«

�ل�صاعر �صالح �أبو الوي

�صورة تعبيرية

جانب من  �لمبادرة             »ت�صوير : فـرح �لطـوره«
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اأنــــا �شـــانعــــة تغييــــــر 
اأن تكون �سانع تغيير هو تحٍد كبير ولكنه يمنحك العديد من المهارات 
اآفاًقا جديدة، �سكًرا م�سروع»لنا«  الإعطائي هذه  اأمامك  والخبرات ويفتح 

الفر�سة الرائعة، والتجربة الممّيزة .
اأ�سافت م�ساركتي في موؤتمر”و�سول المراأة اإلى العدالة« الذي اأقيم 
في الثامن من اآذار، 2015، برعاية �سمو االأميرة ب�سمة بنت طالل، حفظها 
اهلل،  ك�سانعة تغيير الكثير من الخبرات والعديد من المهارات كالتوا�سل 
مع االآخرين، اإبداء الراأي وتدريب لقدراتنا على تنظيم مثل هذه الموؤتمرات 
الن�سائية. حيث اأّكد الموؤتمر على اأهمية الدور الذي تلعبه المراأة في �ستى 
المجاالت، مما �سجعني على التم�سك بطموحي والو�سول للقمة، وذلك عن 

طريق العزيمة واالإرادة القوية لن�ستطيع التغلب على كافة ال�سعوبات.
مبادرة  هو  الحافل  االحتفالي  اليوم  ه��ذا  في  اأ�سعدني  ما  واأكثر   
الح�سور في طرح االأ�سئلة حول ماهية م�سروع»لنا« وحينها كانت ترت�سم 

الب�سمة على وجوه الفريق الم�سارك معي وهم مالك اإخمي�س، و�سال عباد، 
وعن  الم�سروع  عن  ا�ستف�ساراتهم  عن  نجيب  كنا  حيث  جا�سم،  واإيمان 
اأنف�سنا ك�سانعات و�سانعي تغيير واالأفكار ال�سامية التي نهدف اإلى ن�سرها 

في طريقنا نحو التغيير االإيجابي.
وفي ك�سك الت�سوير LANA Photo Booth الخا�س بم�سروع 
ال�سخ�س  ي�ستطيع  حيث  ال�سور  بالتقاط  رائعة   بفر�سة  حظينا  »لنا«  
التقاط �سورة له وهو يحمل عبارة تعّبر عن اأفكاره مثل تغيير اأو عدالة، 

باللغتين العربية واالإنجليزية. 
اأراد  في الحقيقة لقد تحّم�س الكثير من الح�سور لهذه الفكرة، حيث 
اختياًرا  االأكثر  العبارة  العدالة  كلمة  كانت  وقد  ال�سور  التقاط  الجميع 
وهذا اإن دل على �سيء فاإنه يدل على تعط�س النا�س اإلى العدالة التي تعني 

الحياة.

وكان من الملفت للنظر م�ساركة الن�ساء القوية ومن مختلف الخلفيات 
المجتمعية، وقد برهنت هذه الم�ساركة على اأن المراأة االأردنية في طريقها 

ال�سحيح للح�سول على حقوقها. 
تثقيف  باأن  وب�سدة  اأوؤمن  ثانًيا،  تغيير  وك�سانعة  اأواًل  كامراأة  واأنا 
ما  المراأة بكل  اأن ندعم  للمجتمع. ومن هنا يجب علينا  المراأة هو تثقيف 
اأنا �سانعة  ال�سب  لننه�س بمجتمعنا نحو االأف�سل، ولهذا  اأوتينا من قوة 

تغيير. 
�صانعة �لتغيير : �صل�صبيل محمد طاهر �لزبيدي.

طالبة في �لجامعة �الأردنية

تخ�ص�ص �للغتين �ال�صبانية و�النجليزية.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

و�سفت الدكتورة هناء ال�سلول رئي�سة “الجمعية الثقافية للغة 
العربية” راهن لغتنا بانه “في انحدار”،  محذرة من ان هذه اللغة 

التي هي عنوان هويتنا “ان ذهبت.. ذهبنا”.
الجيل  “اخطاء  في  يتجلى  االنحدار  هذا  ان  ال�سلول  وقالت 
اليومية،  مخاطباته  في  العربية  اللغة  ا�ستخدامه  عند  النا�سئ 
ي�ستخدمها  التي  االنجليزية  الم�سطلحات  من  كبيرا  كما  نجد  حيث 

)باعتبارها من( الرقي الح�ساري فييتخلى عن العربية”. 
و�سددت ا�ستاذة اللغة والنحو في جامعة العلوم التطبيقية على 
الفو�سى  و�سط  في  تجمعنا  التي  العربية  تج�سد”الهوية  لغتنا  ان 
ذهبت  ان  وهي  العربي،  الوطن  تمزق  التي  واالقليمية  والعنف 

ذهبنا”.
وبينت ال�سلول، وهي اول �سيدة تنال درجة الدكتوراة في بلدتها 
الزرقاء  محافظة  في   عام  قبل  الجمعية  ا�س�ست  انها  باربد،  دوقرا 
مكان  اإقامتها  حاليا، ايمانا باهمية الحفاظ على العربية “التي هي 
لغة القران وكذلك اللغة الر�سمية للدولة ح�سب ما جاء في الد�ستور 

االأ ردني ».
ونوهتعلى الرغم من ان “الجمعية تا�س�ست  في الزرقاء، لكنها 
تخدم جميع محافظات المملكة، وهي تعنى  باللغة العربية كما حافظ 

عليها القران الكريم الذي هو في اللوح المحفوظ الى يوم القيامة”.
خالل  م��ن  نبعت  الجمعية  “فكرة  ان  ال�سلول  واو���س��ح��ت 
اللغة  في  منظم  لعمل  اوؤ�س�س  ان  حلمي  وكان  الخا�سة،  اهتماماتي 
فكرته  االهداف، وت�سل  فيه جهود جماعية ووا�سح  العربية، عمل 

للنا�س بكل �سال�سة وب�سكل يليق لهذه اللغة اي�سا”.
العك�س  محمد  الدكتور  بم�ساعدة  “تحقق  حلمها  ان  وتابعت 
اليوم  في  قام  فكري  في  يدور  ما  على  اطلعته  ان  وبمجرد  زوجي، 
بل  ا�س�سها،  وو�سع  الجمعية  بت�سجيل  مايتعلق  كل  بدرا�سة  التالي 
مقرا  واعتبرناه  وتاأثيثه  منزلنا  من  االر�سي  الطابق  بافراع  وقام 

للجمعية”.
ثقافتهم  ترتبط  االداري��ة   الهيئة  اأع�ساء  معظم  ان  الى  ولفتت 
هو  االع�ساء  احد  ان  الى  م�سيرة  العربية”،  باللغة  كبيرا  ارتباطا 

والدها الكاتب الروائي محمد خلف ال�سلول.
اليرموك،  الدكتوراة من جامعة  الحا�سلة على  ال�سلول  وكانت 
قد بداأت رحلتها مع مهنة التدري�س في جامعة العلوم التطبيقية بعد 

جعلها  ما  العمر،  من  والع�سرين  الثانية  في  وهي  الماج�ستير  نيلها 
انذاك ا�سغر ع�سو هيئة تدري�س في الجامعات االردنية.

وبالرغم من حداثة  الجمعية، اال ان �سجلها يحفل بالعديد من 
اتيحت  االنترنت  عبر  مجانية  دورات  ومنها  والفعاليات،  االن�سطة 
للراغبين في تعلم العربية من كل ارجاء االر�س وهدفت الى تطوير 
دورة  عقدها  ال��ى  ا�سافة  وال�سرف،  النحو  قواعد  في  قدراتهم 
لل�سحفيين في مجال التدقيق اللغوي، واخرى في مهارات الخطابة، 

وا�ستهدفت ائمة الم�ساجد.
بالتعاون  الحر”  لل�سعر  دروي�س  محمود  “جائزة  اطلقت  كما 
مع الجامعة االردنية، ومن المقرر ان يتم تكريم الفائزين بالجائزة 
وعنوانها “ال�سالم” في التا�سع من اب المقبل، والذي ي�سادف يوم 

وفاة ال�ساعر الفل�سطيني الراحل.

عنيت  التي  “ب�سمتي”  مبادرة  تنفيذها  اي�سا  للجمعة  وي�سجل 
الدول  في  نوعها  من  االولى  تعد  والتي  ال�سرطان،  مر�سى  باطفال 
العربية، وا�ستهدفت التخفيف عليهم خالل �سراعهم مع المر�س عبر 
تمكينهم من التعبير عن احالمهم وم�ساعرهم بالكتابة والر�سم ون�سر 

نتاجهم �سمن موقع الجمعية على االنترنت .
وتتعاون الجمعية حاليا مع وزارة الثقافة في التح�سير لموؤتمر 
 “ عنوان  تحت  االول  كانون   18 في  العربية  اللغة  يوم  في  �سيعقد 

النظرة االإيجابية للغة العربية”.
على  للباحثين  ال��دع��وات  توجيه  تم  فقد  ال�سلول،  وبح�سب 
الذي  الموؤتمر  باوراق علمية في  الم�ساركة  العالم من اجل  م�ستوى 
الى  وي�سعى  العربية  في  ايجابي  هو  ما  كل  عن  بالحديث  “يعنى 

�سيغة توافقية في ايجابيات اللغة واي�سالها الى العالم اجمع”.

رئي�شة »الجمعية الثقافية.. للعربية«: راهن لغتنا في انحدار

وبين عمار ان هذه الخطوة تاتي برغم »عدم تلقي الوزارة اي 
اليه  نقلتها  التي  التجار  �سكاوى  عن  عدا  بالم�سكلة«،  متعلق  بالغ 
�سخ�س  الف   13 من  اكثر  الظليل  م�سانع  في  ويعمل  ال�سحيفة.  
ينتمون الى جن�سيات �سرق وجنوب ا�سيوية، وجلهم من بنغالدي�س.

ت�سغيل  الى  تعمد  المحالت  بع�س  ان  الق�ساء  في  تجار  واكد 
اال�سيويين ايام العطل وكذلك خالل �ساعات الم�ساء، م�ستغلة غياب 
رقابة مفت�سي الوزارة ون�ساط الحركة ال�سرائية للعمال بعد انتهاء 
الزبائن  عزوف  الى  ادى  ذلك  ان  واو�سحوا  الم�سانع.  في  دوامهم 

فيها  يجدون  النهم  المحالت،  تلك  الى  وتوجههم  عنهم  اال�سيويين 
ا�سخا�سا يتحدثون لغتهم.

ان  من  �سكت  ا�سرتها،  منه  تعيل  محال  تملك  التي  محمود  ختام 
التي  المتكافئة  غير  المناف�سة  نتيجة  »تدهورت«  محلها  مبيعات 

تفر�سها المتاجر التي ت�سغل اال�سيويين.
المخت�سة  الجهات  ر�ستم   ابو  الكريم  عبد  التاجر  نا�سد  فيما 
التدخل لوقف تراجع مبيعات المحالت الملتزمة بعدم توظيف عمالة 
الى  الخ�سو�س  بهذا  ب�سكاوى خطية  تقدم  انه  الى  مخالفة، م�سيرا 

مكتب عمل الظليل، ولكن دون جدوى.
واو�سح ابو ر�ستم  ان ت�سغيل العمالة اال�سيوية ي�سمل محالت 

بيع المالب�س واللحوم والبقاالت والمطاعم وغيرها.
وقال �سامي ح�سن الذي يعمل في محل �سوبرماركت ان �ساحب 
المحالت  ان  الى  لفت  لكنه  العمل،  الى مكتب  �سكا هو االخر  المحل 
التي ت�سغل اال�سيويين تعمد الى اخفائهم فور علمها بقدوم مفت�سي 

المكتب.

هنا �لزرقاء- نجوى �صليمان

اعلنت وزارة العمل انها �ستطلق 
حمالت تفتي�س م�سائية على المتاجر في 
ق�ساء الظليل، والتي ي�سكو تجار من قيام 
بع�سها خالل هذه الفترة بت�سغيل عمال 
ا�سيويين خالفا للقانون، بهدف اال�ستحواذ 
على الزبائن من مواطنيهم، والذين يعدون 
قوة �سرائية كبيرة في الق�ساء.

وقال الناطق االعالمي لوزارة العمل 
نبيل عمار ل«هنا الزرقاء« انه »�سيتم عمل 
حمالت بعد ال�ساعة الخام�سة، و�سي�سار 
الى مخالفة المحالت غير الملتزمة 
بالقانون«، موؤكدا ان هذا االجراء �سيبداأ 
تنفيذه »خالل هذا اال�سبوع«.

حمالت م�شائية ل�شبط العمالة اال�شيوية المخالفة بمتاجر الظليل

منظر عام لمدينة �لظليل يظهر �نت�صار �لعمالة �الآ�صيوية هناك                    »ت�صوير : نجوى �صليمان«
�صعار �لجمعية�لدكتورة هناء �ل�صلول
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ملحاً  المدر�سة  قبل  ما  مرحلة  في  التعليم  نوعية  حول  الت�ساوؤل  بات 
غالبية  في  التعليمية  البيئة  وفقر  التدري�س  ب�سبب �سعف  لي�س  و�سرورياً، 
ريا�س االأطفال الحكومية، وكذلك الخا�سة المتواجدة في المناطق ال�سعبية 
دام  ما  يتعلمها  لن  الطفل  اأن  يبدو  اأ�سا�سية  �سلوكيات  لغياب  اإنما  فح�سب، 
الهدف الرئي�س من التعليم، في بالدنا، هو التحكم ب�سلوكه حتى ال يثير �سغباً 

ي�سعب ال�سيطرة عليه!
الما�سي،  العام  والتعليم،  التربية  وزارة  اإطالق  مع  منه  البّد  نقا�س   
ال�سلم  في  المدر�سة  قبل  ما  مرحلة  اإدخال  عبر  الطفولة  لدعم  وطنية  حملة 
ريا�س  في  التعلم  من  المملكة  اأطفال  من   %41 حرمان  �سوء  في  التعليمي، 
�سيتعلمه  الذي  فما  االأول،  بال�سف  التحاقهم  قبل  اإثنين  اأو  عاماً  االأطفال 
هوؤالء المحرومون اإذا كان هناك 130 األف طالب اأردني ال يجيدون القراءة 
الوزارة  الطلبة، بح�سب ت�سريحات  22% من مجموع  والكتابة، بما ن�سبته 

نف�سها.
الترخي�س  �سروط  لمخالفتها  االأطفال  ريا�س  من  العديد  اإغالق  يتم   
و�سروط  المرافق  توفر  وعدم  ال�سفية  والغرف  البناء  بم�ساحات  المتعلقة 
الحد  عن  المعلمات  رواتب  بانخفا�س  تت�سل  انتهاكات  عن  ناهيك  ال�سالمة، 
اإلى  القرار  يتنبه �ساحب  ال  لكن  العمل،  لالأجور وغيرها من حقوق  االأدنى 

�سرورة اإحداث تغيير جذري في التعليم ما قبل المدر�سة.
طْرح  العام؟  والمجال  الخا�س  الحيز  بين  الخلط  عن  �سنتوقف  متى   
بع�سهم  خ�سو�سيات  فيه  االأفراد  ينتهك  مجتمع  في  ترفاً  لي�س  ال�سوؤال  هذا 
االأ�سواق.. كيف  اأو في  النقل  اأو في و�سائل  ال�سارع  ال�سير في  اأثناء  بع�ساً 

يمكن تعليم الطفل اأاّل يتدافع بج�سده في اأي طابور يم�سي فيه، واأن يحترم 
موظٍف  وقبالة  والمطار  البنك  في  اأمامه  يقف  الذي  ال�سخ�س  خ�سو�سية 
في دائرة حكومية اأو �سباك تذاكر، واأن ال يخترق بنظره اأو بلم�سة يده اأو 

باأجزاء من ج�سمه اأج�ساد غيره؟
اأن  عليه  قبلها،  تعليمي  نظام  اأي  اأو  المدر�سة،  الطفل  يدخل  اأن  منذ   
يتعلم كيف يحافط على ج�سده، واأن يتعرف اإلى حدود تعامله الج�سدي مع 
االآخرين، فيحمي نف�سه من اأي عبث قد يلحق به اأو تحر�س، والحقاً �سيتمتع 
بحرياته وحقوقه مع االلتزام بقواعد الحيز العام، واأن ي�ستوعب االختالف 
واأهمية الحوار بين مختلفْين، على قاعدة تفّهم االآخر ودوافعه ال من اأجل 

اإقناعه ب�سواب ما توؤمن به من اآراء ومعتقدات.
العام  والحيز  الفردية  الخ�سو�سية  بين  والواعي  الباكر  التمييز   
احتكارها  مواجهة  وكيفية  ال�سلطة،  طبيعة  اإدراك  اإلى  محالة-  –ال  يقود 
للقرار والثروة والنفوذ، الذي من �ساأنه تهمي�س موؤ�س�ساتها وتعطيل فاعلية 

المجتمع؛ اأفرادًا وهيئات �سعبية.
مع  التعامل  كيفية  للطلبة  تو�سح  مناهج  ت�سمم  اأن  يمكن  تقنياً؛   
نظافته ال�سخ�سية، ونظافة المحيط، وتوجيه �سلوكه الغذائي ونمط لبا�سه 
واألعابه وعالقته مع النا�س واالأ�سياء المحيطة به من خالل عر�س ر�سومات 
المطلوب  ال�سلوك  وتبيان  المواقف،  مئات  اأو  لع�سرات  اأ�سرطة م�سورة  اأو 

بناوؤه لمعاي�ستها.
تراهم  حين  االأط��ف��ال  تعليم  في  نموذج  هكذا  تطوير  ببالي  يخطر   
يفر�سون على اأهلهم تناول اأطباق غير �سحية، من اأطعمة جاهزة وخالفه، 

اأو  حديقة  في  الب�سري  لال�ستخدام  �سالحًة  عامة  مياه  دورة  تجد  ال  وحين 
في  تم�سي  بفتاة  �سبان  مجموعة  يتحر�س  ولما  مدر�سة،  اأو  حكومية  دائرة 
و�سح النهار في اأحد اأرقى اأحياء عّمان، التي ُي�سمع بها اأي�ساً اأ�سوات اأعيرة 
مئات  نعدد  اأن  ويمكننا  فيها،  ملحمة  ر�سيف  على  خراف  تذبح  وقد  نارية، 

ال�سلوكيات التي تهدد اأمننا، واإمكانية العي�س في دولة مدنية حديثة.
اإلى مجرد كائنات تتناه�س، فعندما   نغيب نحن في المكان، ونتحول 
واحترام  واالإن�ساف  النزاهة  االأول  بالمقام  تعني  التي  االأخ��الق  ت��زول 
الخا�س والعام-   بين  التفريق  الراأي والموقف-اعتمادًا على  االختالف في 
حماية  اأو  ال�سرف  على  المحافظة  با�سم  ت��ارة  المزيفة  ال��م��زاودات  تعلو 
من  اقترفوه  ما  اأنف�سهم  المزاودون  ليخفي  الدين،  عن  الدفاع  اأو  االأوط��ان 
واإن�سانيته  الفرد  تحترم  منظومة  تفعيل  لمنع  التعمية  ويمار�سون  خطايا، 
وحقوقه كافًة، وهو من �ساأنه اأن ي�سر بم�سالحهم العابرة اأو جهلهم المقيم.

 اأختم مقالي على �سوت اأطفال في الرو�سة المجاورة لمنزلي، حيث ال 
يتعلمون �سيئاً با�ستثناء ا�ستماعهم اإلى اأغاٍن ركيكة المعنى واللحن، اإ�سافة 
اإلى اللعب بال هدف اأو فائدة، فقط الأن دور المدر�س والموؤ�س�سة التعليمية 
وفو�ساه  ب�سراخه  يزعج  اأن  باأ�س  وال  م��ا،  بح�سٍد  التحكم  في  ينح�سر 
الجيران، على اأال يختل النظام فيفقد قدرته على ال�سيطرة اأو جباية االأموال 

مقابل �سبطه تلك الح�سود!
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 محرر “تكوين” في عمان نت

موتاً.  تن�سُر  حروب  حروباً.  ًتِلُد  معارك  بمعارك.  ُحبلى  ا�ستباكات 
ويمتد الم�سل�سل ويطول اإلى حّد االختناق بدماء الب�سر وحرائق المدن!

داع�س،  �سيطرة  تحت  باتت  ال�سورية  االأرا�سي  من  بالمائة  خم�سون 
حتى يوم الجمعة الما�سي- تاريخ كتابة هذا المقال -، بعد اجتياحها لتدمر، 
اإ�سافة اإلى اآخر نقطة حدود مع العراق، ما يعني اأّن الدولة ال�سورية فقدت 

القدرة على التحكم بمن يدخل اإليها ويخرج منها على نحٍو �سبه كامل!
�سمن  اأ�سبحت  االأخ��رى،  هي  بمعظمها،  العراقية  االأنبار  محافظة   
�سيطرة داع�س، ناهيك عن احتاللها لثاني اأكبر مدينة في العراق، المو�سل، 
منذ العام الما�سي، اإ�سافة اإلى اإحكام قب�ستها على الجانب العراقي من نقطة 
لقطعاتها  المحيِّر  االن�سحاب  وقع  على  العراقية،  والدولة  نف�سها!  الحدود 
الع�سكرية من الرمادي وتخليها عن معداتها الثقيلة وذخائرها غنائَم �سهلة 
“الح�سد  ُي�سّمى  ما  اإلى  مذعنة  للجوء  عادت  يتكرر!(،  المو�سل  )�سيناريو 
ال�سعبي” للم�ساعدة على تخلي�س تلك المناطق ال�سا�سعة من قب�سة داع�س!

 نحن حيال ما ُتدعى “دولة”، بالمقابل من “داع�س”.
 والدولة، في الحالتين ال�سالفتين، تتعر�س لالإنهاك والتاآكل يوماً بعد 
يوم، وُتْهِزم اأمام تنظيم غام�س، م�سّلح حتى االأ�سنان ت�سليحاً يوازي جي�ساً 
بان�سيابية  ومتحركاً  م�سبوهة،  واإقليمية  دولية  ظروٍف  في  وممواًل  نظامياً، 
هذا  ووفق  هذا،  يحدث  كيف  الكلمة!  معاني  بكل  واإرهابياً  دائماً،  مفاجئة 
من  تبقى  عّما  يت�ساءل  الأن  منا  الواحد  ُي�سطر  اأن  دون  المت�سارع،  االإيقاع 
كان  ما  اإذا  يت�ساءل  اأن  ودون  االأر���س؟  على  يتمّثل  ُمْنَجز  كمفهوٍم  الدولة 

على: بناًء  واألقابهم،  مواقعهم  فعاًل،  الدولة” ي�ستحقون،  “رجاالت 
م�سل�سل الف�سل في اإدارة البالد، والتعامي عن األغام التفتيت الداخلية 
اأكثر من �سعيد  اأو الحد من متوالية االنهيارات على  واأ�سبابها، والحيلولة 
اإلى ف�سيحة كاملة االأركان  اأقرب  حيوي له عالقة بالدولة كمبداأ. انهيارات 

بالتخطيط  واالإ���س��راك  الت�سليحي،  االإم���داد  من  المزيد  طلب  ا�ستوجبت 
االإقليم  دول  من  خا�سة  قتالية  لفرق  وبا�ستقدام  اال�ستراتيجي،  الع�سكري 

)اإيران(، والغرب )الواليات المتحدة(!
الدولة،  بقايا  لجوء  هو  االنهيارات  تلك  تجليات  في  االأخطر  اأّن  غير   
اأرا�سيها  داخل  من  الم�سلحة،  للميلي�سيات  قريباً،  الماثل  �سقوطها  من  َهَرباً 

وخارجها!
اإنما تعمل، في  اإّن الدولة التي تتوازى مع الميلي�سيا وتتحالف معها   
نف�سها،  اأمام  تتخّلى  االأول��ى.  �سفتها  عن  التخلي  على  والم�سمون،  ال�سكل 
مثله: مجرد  لت�سبح  الدائر  ال�سراع  ِخ�سم  في  واأمام عدوها  العالم،  واأمام 

قوة من ِقوى االحتراب!
الدولة  الأن  ال�سعبي”  “الح�سد  اإ�سراك  �سرورة  هنالك  العراق:  في   
الح�سد  وهذا  ومواطنيها.  وطنها  حماية  في  بواجبها  تقوم  اأن  عن  اأعجز 
ومنظمة،  م�سلحة،  �سيعية،  مذهبية  ميلي�سيات  مجموعة  �سوى  لي�س 
ال�سنة  حيال  ثاأرّي  نزوع  وذات  اإيران،  مجاورة،  بدولة  ومرتبطة  وممولة، 
حتى  وت�سمينها  تغذيتها  على  �سدام”  بعد  ما  “دولة  عملت  العراقيين  من 
اأ�سخا�ساً  “ت�سفية الح�سابات” مع الما�سي،  باتت الرديف لها وذراعها في 

وجماعات!
اأهكذا ُتبنى الدول، اأو باالأحرى، ُيعاد بناوؤها!

اللبناني  اهلل”  “حزب  مع  التحالف  ���س��رورة  هنالك  �سوريا:  في   
واإ�سراكه في المعارك داخل البلد، كونه اأحد اأركان

المنطقة.  في  اال�سطفافات  خندق  بح�سب   – المقاومة”  “مع�سكر 
مع  تتنافى  ال  تركيبته  فاإّن  ومفرداتها،  اللغة  على  تحايلنا  مهما  والحزب، 
مذهبي  تنظيم  كونه  حقيقة  ينكر  اأحد  ال  كما  النهاية.  في  الميلي�سيا  تركيبة 
�سيعي، مرتبط باإيران، تموياًل وت�سليحاً، اأ�سوة ب�ستى ف�سائل ذاك “الح�سد” 

اأكثر من منا�سبة على  “الإ�سرائيل” في  اأّن ت�سديه  في العراق. مع مالحظة 
حقيقة  عن  الم�ساءلة  من  يعفيه  ال  �سرباتها،  اأمام  و�سموده  لبنان،  اأر�س 
بقية المحّطات التي �سّجل ح�سورًا له فيها، ولخدمة َمن: ال�سعب ال�سوري، 
اأم �سلطة الدولة )وتحالفاتها( غير االآبهة باإرادة ال�سعب اإلى درجة اإدخاله 

الجحيم؟
 تتوالى المعارك في العراق و�سوريا، وفي كل معركة جديدة يتنامى 
ح�سور الميلي�سيا متوازياً مع خفوت الدولة، ليتحّول هذا الح�سور، بالتراكم 
والوقت المفتوح، اإلى �سرورة ال مهرب منها! يتحّول اإلى رقم ي�سعب �سطبه 
من اأّي ت�سوية قادمة، اإقليمية ودولية، تر�سم م�ستقبل االأوطان. واالأدهى، اأّن 
كثرة التنظيمات الم�سلحة المتواجدة على االأر�س وتعدد انتماءاتها، خارج 
المغّيب  الدولة  دور  لعب  في  بع�سها  وانخراط  الر�سمي،  ال�سالح  �سرعية 
بالنيابة عنها، اإنما يدل على اأّن االأخيرة اآخذة بالتحلل عملياً. لي�ست متحللة 
فقط؛ بقدر ما باتت موؤ�س�ساتها وركائزها محل ريبة وت�سكك اأ�ساًل، من حيث 

القوى والم�سالح التي تمّثل.
 هذا ما ن�سهده في اليمن وليبيا اأي�ساً.

بعد  ما  ل�”دولة”  الحقيقية  الهوية  عن  نت�ساءل  يجعلنا  ما  وه��ذا 
الحروب في تلك البلدان.

اأهي دولة بعقلية ميلي�سيا واأهدافها، اأم ميلي�سيا خطفت الدولة برئي�ٍس 
ُمنتَخب/ مفرو�س؟
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ذلك،  في  ال�سّك  راودك��م  واإن  اأمومّية،  �ستبقى  المجتمعات،  هذه 
لحظة  باأّمهاتهم،  يلوذون   يجعلهم  الذي  ال�سبب  عن  ال�سعراء،  فا�ساألوا 

الخوف اأو لحظة ال�سعر!
كما  بال�سرورة،  ف�سيلة  يعني  ال  اأمومّية،  المجتمعات  تكون  اأن   
على  يجمعن  الّلواتي  الن�سوّيات،  الناقدات  اأو  االأنثروبولوجّيات  ترى 
االأبوّي مجتمع  المجتمع  اأّن  االأمومّي مجتمع �سالم، في حين  المجتمع  اأّن 
اأن يطلق ا�سم  اأ�سباب ثقافّية تجعل الرجل ي�سّر على  حرب، لكن البّد من 
واأن  بينهما مالمح م�ستركة،  واأن يرى  ا�سم جّدته،  ابنته، ورّبما  اأّمه على 
مات  حين  رّبته  التي  اأّم��ه  مثل  وحنون،  �سجاعة  ابنته  تكون  الأن   يطمح 
اأبوه اأو تخّلى عنه، في حين ي�سر على حّقه الكامل في الو�ساية واالإرث 
الم�ساعف! عجيب الت�سّظي الذي يعي�سه الرجل حين يكون �سيفه مع اأبيه 

وقلبه مع اأّمه!
 في المراحل التي و�سمت بالذكورّية، عبد العرب اإلهات ثالث: الاّلت، 
والعّزى، ومناة، وكان كّل من �سعرائهم الذي مّثل نموذج الفحل، قد اتخذ 
اأو  حيناً،  الطفولّي  التعاطف  من  بكثير  اأّمه،  لخريطة  وفاقاً  لحياته  م�سارًا 
“عمرو بن  “هند” اأّم  اأن �سرخت  اآخر، فبمّجرد  الجاهلّية حيناً  بكثير من 
كلثوم” �سرختها، اندفع الولد وقطع راأ�س الملك من اأجلها. قام بذلك بثقة 

مطلقة باأّمه، لدرجة لم ي�ساأل فيها عن ال�سبب الذي دعاها لل�سراخ!
العقدة التي حّددت حياة عنترة بن �سّداد، كانت اأّمه “زبيبة” التي 
ال�سّيدة  نعّرف  اأن  يمكن  بها.  الت�ساقاً  فزاد  وعبودّيتها،  �سوادها،  اأورثته 
يتيماً �سغيرًا، وتحّملت  رّبته  التي  العبد،  اأّم طرفة بن  اأّنها  “وردة” على 
ظلم اأعمامه الذين اأكلوا ميراثها من زوجها، فق�سى الولد حياته الق�سيرة 
يذود عنها الظلم، وينتقم لكرامتها التي هدرها ذوو القربى، ومع ذلك حين 
األف  نثبت  اأن  االإمالئّية  القاعدة  علينا  تفر�س  ال��وردة،  ابن  طرفة  نكتب 
)ابن(، في حين ن�سقطها حينما نكتب “طرفة بن العبد”، الأّن الّلغة منحازة 
وذكورّية، تف�سل بين ا�سم االأّم وا�سم ولدها الذي خرج من رحمها، مثل كّل 

�سيء: قوانين الح�سانة، والن�سبة، واإذن ال�سفر، وحّق الوالية…
االأّم��ه��ات  م��ن  ال��ح��ل��وة،  القّدي�سة  المعتّز”  “اأّم  اأّن  ف��ي  ال���س��ّك   
وكذلك  كّلها،  العنيفة  بمواجهاته  قّباني  نزار  منحتنا  اإذ  اال�ستثنائّيات، 

ن�سو�س  عبر  وخبزها  قهوتها  �ساركتنا  التي  “حورّية”  ال�سّيدة  هي 
لقد �سّنعت  متنا!  ما  اإذا  دموعها  من  دروي�س، حّتى �سرنا نخجل  محمود 
اإلى غير  ة، وال�ساعر ال يحتاج في الحياة  االأّمهات عبر حدائهّن لغة خا�سّ
المعنى، فيلت�سق بها هرباً  امراأة تعّلمه الحداء، وتفّلي �سعره حّتى يرى 
االأّول  ديوانه  منذ  حّداد  قا�سم  فعل  كما  واالأع��داء،  الزمان  مطاردات  من 

“الب�سارة”:
“يا ثوب والدتي المرفرف فوق هامة بيتنا/ يعطي الب�سارة…غدًا 

نرحل/ نعيد حكاية البّحار يا اأّمي من االأّول…”
بالتجديف  تن�سغالن  يداك  اأين  المعطار/  حنانك  اأين  اأّماه/  “ويا 
اأّمي/  يا  ال�سوق  هم�س  المحتار/  ُفتاتك  �سوت  ن�سيت  وكيف  �سعري/  في 

كهم�س النار في �سدري…”
�سّميت  مدّونة  به  ا�ستحّقت  للعذاب،  اآخر  فهر�س  لها  الفل�سطينّي  اأّم 
لير�سم  القي�سّي،  محّمد  وحيدها  و�سعها  والتي  حمدة”،  “كتاب  با�سم 

خريطة هجرتها، ونزوحها، ولجوئها منذ اأّول خيمة:
اأّول  الن�سو�س… اأذكر  في  اإذن  اأقله  لم  ما  اأّمي، وحمدُة  “وحمدُة 
ظهيرٍة  في  يداِك  طهت  وما  المنفى/  �سارع  في  الخطى  واأّول  المخّيمات/ 

بعيدة/ في يومك االأّول من معراجِك الطويل…”
المهّدد،  الأّم  التي  تلك  ت�سبهها  ال  اأخ��رى،  جغرافيا  المعتقل  الأّم   
والمطارد، والقتيل، جغرافيا تعرفها جّيدًا اأّم “مظّفر النّواب” التي ولدته 
ُتقراأ  التي  الر�سائل  ال�سجون، وكتابة  ا�ستثنائّي، واأدمنت زيارة  في ظرف 
اإليه وراء الق�سبان، وهو يرثي  اأن ت�سل  من قبل ع�سرات المخبرين، قبل 
اأنام  اأّمي  ح�سن  اإلى  “خذني  الطفل:  مقلة  له  فتقول  يدفنه،  �سغير  طفاًل 

قلياًل/ بكيُت، واأطبقُتها، واأهلُت التراب الحزين…”.
 

ويقال  زنوبيا،  وا�سمها  تدمر،  مملكة  الالت”ملكة  “وهب  اأّم  كانت 
اإنها حكمت با�سمه، بعد مقتل زوجها اأذينة، لكّنه في الحقيقة هو من حكم 
بالن�سبة  فناءه  الأّن  ولدها،  وجود  عن  الدفاع  في  ا�ستماتت  فقد  با�سمها، 
اإليها يعني الثكل. �سّكت النقود با�سمه العربّي، بدل ا�ستعمال نقد اأنطاكية 
في  وقعت  حّتى  وحاربها  روم��ا،  ملك  اأورليان  عليها  فانقلب  البيزنطّية، 

قبل  الحياة،  بتكاليف  �سنة،  ع�سرة  االأرب��ع  ذات  ال�سبّية  تفّكر  االأ�سر.لم 
اأذينة، كانت مراهقة قد لعب الهوى براأ�سها.الروائّي ودار�س  زواجها من 
االألهة”،  روايته”رق�س  في  بالتا�سات”،  دانييل  الفرن�سي”جين  التاريخ 
المت�سّوفة  الكي�ساييت  جماعة  من  لم�سيحّي  زنوبيا  حّب  عن  ال�ستار  اأزاح 

تقريباً، والذي كان قد اأنقذ حياتها في طفولتها، واأدار بينهما هذا الحوار:
 – اإّن ما يعجبني هو الجواهر البّراقة، واأ�سعد كثيرًا، لكوني اأميرة 
ول�ست قملة من ال�سحراء، واأ�ستمتع بلحم الخرفان ال�سغيرة، والرق�س، 

والغناء، واالرتماء بين ذراعيك!
الم�سيح… تعاليم  من  الأقوى  قلبي  في  مكانتك  – اإّن 

ُملك  هّم  حملت  اأّم��اً،  و�سارت  باأذينة،  تزّوجت  حينما  زنوبيا  لكّن 
اأخرى فيه  �سيا�سّياً، ال مكان لعواطف  اأجله م�سروعاً  ولدها، وامتلكت من 

غير عاطفة االأمومة، فتحّدثت اإلى اأذينة قبل الزواج بليلة واحدة:
تعتمد  فكما  ال�سريف،  اأّيها  كلماتي  من  واثقاً  تكون  اأن  يمكنك   –
اإّنني  به.  تبادلني  اأن  ثقة  بكّل  يمكنك  الحا�سمة،  باالأمور  “نوربل”  على 

لن اأكذب عليك اأبدًا، فاأنا زنوبيا ملكة تدمر، عطّية بعل اإلى العالم باأ�سره.
ف�  وفينا،  فيها،  االأّم  وتوثيق  تخييل  بين  “بالتا�سات”  اأن�سف  لقد   
انتهاكه  تّم  الذي  الرمز  عربّيات،  كن�ساء  الأ�سولنا  را�سخ  رمز  “زنوبيا” 
العرقّي  التطهير  ح��روب  في  ودّم  لحم  من  ن�ساء  انتهكت  مثلما  م��وؤّخ��رًا، 
باعتبارهّن حامالت رمزّيات للهوّية.ال نعرف اإن كان اأولئك الذين اقتحموا 
لو  “زنوبيا” كاأيقونًة.  ب�  يعّرفهم  ما  الثقافة  امتلكوا من  قد  الملكة،  عر�س 
اأو جيو�سيا�سّية،  حدث ذلك فعاًل، ف�سيكون عزاء لنا عن انتهاكات مّجانّية 
واإن كان االأمر ق�ساء هلل والبّد من اأن يجري، فتع�ساً الأولئك الذين يجري 

على اأيديهم!
 

د. �صهال �لعجيلي: كاتبة، ورو�ئّية، و�أ�صتاذة �الأدب 

�لعربّي �لحديث في �لجامعة �الأميركّية في مادبا. لها 

في �لرو�ية “عين �لهّر” �لحائزة على جائزة �لدولة 

�لت�صجيعية 2009، و”�صّجاد عجمّي

تعليم ينحدر 
بنا صوب 
الهاوية!

ُدَول أم 
ميليشيات؟  

أوالد 
األّمهات

محمود منير

إلياس فركوح

  د. شهال الُعجيلي
نشاطات مديرية ثقافة الزرقاء خالل شهر آيار 2015
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هنا �لزرقاء- بتول ترعاني

اربعينيات  في  االزرق  ن��زل  مبنى  �سيد 
القرن الما�سي كم�ست�سفى للجي�س البريطاني، 
الى  وتحويله  اخيرا  اح��ي��اوؤه  يعاد  ان  قبل 
انطالق  ونقطة  المنطقة  ل���زوار  ا�ستراحة 
والبرية  المائية  محمياتها  ف��ي  لل�سياحة 

وق�سورها ال�سحراوية.
 ،2007 عام  افتتح  الذي  النزل  وي�ستمل 
على 16 غرفة يجري فيها تقديم خدمة االيواء 
ادارة محمية  زائرا، وت�سرف عليه  لنحو 38 
الملكية  للجمعية  التابعة  المائية  االزرق 

لحماية الطبيعة.
 ،1978 ع��ام  ان�سئت  المحمية  وك��ان��ت 
اتفاقية  قبل  من  ادراجها  من  �سنة  بعد  وذلك 
على  بالحفاظ  الخا�سة  الدولية  “رام�سار” 
للطيور  اأ�سا�سية  باعتبارها  الرطبة  المناطق 

المهاجرة على الطريق االأفريقي-االأورا�سي.
تن�سم  عربية  دول��ة  اول  االردن  ويعد 
بعد  وذل��ك  بلدا،   168 وقعها  التي  لالتفاقية 
المنطقة  باعتبارها  االزرق  واح��ة  تر�سيحه 

الرطبة الوحيدة في المملكة.
ويبعد نزل االزرق م�سافة ق�سيرة ن�سبيا 
ال�سومري  ومحمية  المائية  المحمية  ع��ن 
كذلك  منه  الو�سول  وي�سهل  البرية،  لالحياء 
في  ال��م��وج��ودة  ال�سحراوية  الق�سور  ال��ى 
وق�سر  عمرة  ق�سير  بينها  وم��ن  المنطقة، 

الحرانة وقلعة االزرق وغيرها.
ويقدم مدير المحمية حازم الحري�سة نبذة 
تاريخية عن النزل، قائال انه بني اإبان الحرب 
العالمية الثانية كم�ست�سفى للجي�س البريطاني 
اآنذاك، وفي ما بعد ا�ستخدم كمباني حكومية، 
ثم محطة للبعثات العلمية البيئية واالثرية، 
عام  ال�سيادين  من  مجموعة  اتخذه  ان  الى 
نظموا  حيث  المنطقة  في  لهم  كمركز   1966

انف�سهم بما ي�سمى نادي ال�سيد الملكي.
وا�ساف ان النادي عمل بداية على تنظيم 
موا�سم ال�سيد وتحديد اأنواع واأعداد الطيور 
بعدما  وذلك  �سيدها  يمكن  التي  والحيوانات 
المنطقة  م��ن  انقر�س  ق��د  بع�سها  اأن  وج��د 

والبع�س االآخر اأ�سبح مهددا باالأنقرا�س.
النواة  �سكل  النادي  ان  الحري�سة  وبين 

والتي  الطبيعة،  لحماية  الملكية  للجمعية 
اأ�سبحت االآن موؤ�س�سة وطنية تطوعية رائدة 
في مجال حماية الطبيعة وتنمية المجتمعات 

المحلية واإن�ساء المحميات الطبيعية.
نزل  احياء  اع��ادة  ج��رى  ان��ه  ال��ى  ولفت 
اليوم  لي�سبح  �سنوات  ب�سع  قبل  االأزرق 
معلما �سياحيا بارزا، مو�سحا ان غرف المبنى 
تتمثل  ال�سوداء،  البازلت  حجارة  من  الم�سيد 
فيها اال�سالة والحفاظ على الطابع التاريخي 

وكذلك الهدف الذي ان�سئ من اجله النزل.
بتقديم  يتفرد  النزل  ان  الحري�سة  وا�سار 
الطعام ال�سي�ساني المميز لحوالي 90 �سخ�سا 
ممثال بذلك عادات وتقاليد اأحدى المجموعات 
االأجتماعي  الن�سيج  توؤلف  التي  ال�سكانية 
البدو  من  يت�سكل  والذي  االأزرق،  منطقة  في 

وال�سي�سان والدروز. 
وقال انه يحتوي اي�سا على مبنى الحرف 
اليدوية والم�ساريع االإقت�سادية االإجتماعية، 
المحلي  المجتمع  والذي تعمل فيه فتيات من 
من  وم�ساعدتهن  بتدريبهن  الجمعية  قامت 

اجل توفير م�سدر دخل دائم لهن والأ�سرهن.

ي�سم  االزرق  نزل  ان  الحري�سة  وا�ساف 
النعام  بي�س  على  للر�سم  م�ساغل  ك��ذل��ك 
البيئية  واالأل��ع��اب  والتغليف  والخياطة 
المعاد  الورق  وم�سروع  الحريرية  والطباعة 
يقوم  الذي  الطبيعة  تدويره، ف�سال عن دكان 

بعر�س وبيع منتجات الجمعية.
توفيره  جانب  وال��ى  ال��ن��زل،  ال��ى  ون��وه 
انطالق  نقطة  يعد  فهو  لالهالي،  الوظائف 
ال�سياحة في المنطقة، كما يوؤمن م�سدر دخل 
التوعية  ون�سر  الطبيعِة  حمايِة  برامج  لدعم 

البيئية للزوار.
لل�سيوف  �سياحية  برامج  النزل  ويقدم 
والحافلة  الهوائية  ال��دراج��ات  ج��والت  منها 
ال�سياحية التي وتمكنهم من التعرف على على 
المحلية والمعالم االثرية، ف�سال  المجتمعات 
على  خاللها  من  يطلون  ترفيهية  حفالت  عن 

الفلكلور ال�سعبي في المنطقة.
في  اال�سعار  فان  الحري�سة،  يوؤكد  وكما 
وهي  االردن��ي،  للمواطن  بالن�سبة  المتناول 
ال�سائح  على  بالمكلفة  لي�ست  الوقت  نف�س  في 

االجنبي.

نزل االزرق.. نقطة انطالق ال�شياحة في الواحة ال�شحراوية

مبنى نزل �الزرق                                       ت�صوير بتول ترعاني


