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جريدة نصف شهرية متخصصة في الزرقاء تـوزع مجـانـًا
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طلبة توجيهي ي�شبون 
غ�شبهم على الوزارة بعد 

امتحان االنجليزي

ازدهار »الحجامة« بالزرقاء وعيادات ُتناف�س اأهل الكار

اكالت تقليدية تزين موائد 
الزرقاويين وحديث  متالزمة 

»الع�شبية« في رم�شان



جاري البحث عن رم�شان..

رئيسة التحرير-عطاف الروضان
تتفاوت الأ�ضباب والمبررات لمن ينتظر �ضهر رم�ضان من عام 
لآخر، ما بين متدين راغب لأجر، وما بين  الم�ضتاق  لعودة التوا�ضل 
ال�ضنة   اأي��ام  ط��وال  الواحدة  العائلة  اأف��راد  بين  المفقود  والتواد 
اأجواء  ع�ضاق  واأولئك  الأهل،  بين  لإجازة  فر�ضة  يجدها  ومغترب 

ال�ضهر الرم�ضانية.
ال�ضهر  اختالف  تعزز  واإن�ضانية،  م�ضروعة  الأ�ضباب  تلك  وكل 
اأن هناك من ينتظر ال�ضهر بلهفة مزعجة وج�ضعة عاما  اإل  وتميزه، 
على  �ضطوتها  تتزايد  التي  ال�ضتهالكية  ال�ضركات  تلك  ع��ام،  بعد 
»طقو�ضنا الإيمانية« ، بدء من حبة التمر و�ضول اإلى ماآدب الإفطار 

وخيمنا الرم�ضانية  التي ل تحمل من رم�ضان �ضوى اأ�ضمه.
ل يعني ذلك اأنني �ضد اختيار الطريقة التي يقرر �ضخ�ص  اأن 
يق�ضي فيها �ضهره ، ولكنني اأرى اأن نتمعن قليال بروح هذه العبادة 
للحديث   وفقا  هلل  خال�ضة  عبادة  �ضرعا  وكونها  فر�ضها،  ومبررات 
القد�ضي، ولي�ص طق�ضا اجتماعيا اأو مهرجانا اإعالنيا اأو مو�ضما دعائيا 
، اإذ اأن عبارة »رم�ضان مو�ضم« اأ�ضبحت العبارة الأكثر ترديدا قبل  

هلول هالله.
اإيماني للتفكير  الأ�ضل اأن يكون ال�ضيام فر�ضة لنا من منظور 
والتدبر والإح�ضا�ص بالآخرين وال�ضعور معهم، ومن  منظور �ضحي 
هو فر�ضة  لتعويد الج�ضد على الجوع والعط�ص من جهة، واإخ�ضاعه 
لتنظيف اإجباري من ال�ضموم التي نتناولها طوال العام بنهم من جهة 

اأخرى.
ولكن كل ما يحدث في رم�ضان هو عك�ص ذلك تماما، فالإح�ضا�ص 
بالآخرين يكاد يغيب تماما، رغم حمالت الإفطار وال�ضدقة وطرود 
تلك  نطاق  :�ضيق  ذلك  والدليل على  بها،  ن�ضمع  التي  ....الخ  الخير 
اأن  الحمالت  وذهاب الكثير منها لمن ل ي�ضتحق، والأ�ضواأ من ذلك 
البع�ص يقوم بها من منظور ا�ضتهالكي واإ�ضتعرا�ضي ويغرق و�ضائل 
الإعالم وو�ضائل التوا�ضل الإجتماعي بالأخبار وال�ضور عن »اأفعال 

الخير« تلك.
ح��ال؛  اأف�ضل  لي�ص  الإرح����ام«  �ضلة  ب��واج��ب«  يعرف  وم��ا 
على  واإجتماعيا  ونف�ضيا  ماليا  عبئاأ  المحببة  العادة  هذه  فاأ�ضبحت 
غياب  بعد  اأواللقاء  والثواب،  الأجر  لي�ضت  الغاية  وكاأن  الطرفين، 
بتنف�ص  الواقعة  تلك  ي��وم  وينتهي  ان�ضغال،  اأو  بعد  ب�ضبب  ط��ال 
ال�ضعداء من الجميع في حال عدم وقوع �ضحايا �ضجار اأو خالف اأو 

عتاب قديم على اأقل تقدير.
ول  يفتح  باب  فال  حاّل،  باأف�ضل  الجيران  بين  الواقع   ولي�ص 
�ضالم يطرح ول حاجة تق�ضى ، فلي�ص هناك عالقة �ضابقة اأ�ضال ول 
بابا  م�ضكينا  وطرق  حدث  واإن   ، رم�ضان  �ضهر  في  تكون  اأن  داعي 
فلم  وتعاطف،  بابت�ضامة  دائما  يكون  ل  فالجواب  بوجهه  فتح  فاإن 
يعد الحال كال�ضابق عندما  كان المي�ضور حال يطوف الأحياء بحثا 
عن م�ضكين اأو محتاج اأو فقير ول يعود اإل وقد وجد �ضالته واأراح 

�ضميره.
واليوم نغ�ص الطرف عن ب�ضر يبحثون عن لقمة ت�ضد رقمهم في 
حاويات القمامة ون�ضيح بب�ضرنا عنهم اإما اإ�ضمئزازا اأو تاأثرا لحظيا 
اأنف�ضنا منها ب�ضرعة،  اأن ن�ضتعيد  ل يتجاوز ثوان معدودة ما نلبث 

لن�ضتاأنف �ضباقنا على طابور خبز اأو قطائف او حتى مواد تنظيف.
الهائل  العدد  التلفزيون برم�ضان وهذا  للحديث عن  ول داعي 
والنوع  الكم  حيث  من  يتنا�ضب  ل  الذي  والبرامج  الم�ضل�ضالت  من 
لي�ضبح  الزمنية،  بمدته  حتى  ول  بم�ضمونه  ال�ضهر  مع  والم�ضمون 
واكاد  جيوغرافيك«  »نا�ضينونال  قناة  هو  تف�ضيال  الأكثر  الخيار 

اأجزم اأننا نثاب على م�ضاعدتها في هذا ال�ضهر.
اأعود للوراء �ضنوات عديدة عنما كان يف�ضل جار م�ضيحي اأن 
اآذان  ل يطبخ طعام الغداء والإكتفاء بوجبة خفيفة وتاأجيله حتى 
و�ضول  من  وخوفا  الم�ضلمين  جيرانه  لم�ضاعر  مراعاة  المغرب، 
رائحة الطعام لإنوفهم،  واليوم يخيم علينا ال�ضمت اإثر تردد اأخبار 

عن اإعتداء على كني�ضة في اأول ايام ال�ضهر الف�ضيل!!!!!
الرم�ضاني،  الم�ضهد  عن  تماما  الغائبة  القيمة  يظل  فالت�ضامح 
في  �ضيامنا  لي�ضح  �ضبق  عما  والعفو  ال�ضماح  لطلب  ت�ضابقنا  رغم 
ر�ضائل جاهزة  عبر مواقع التوا�ضل الإجتماعي،  قبل اإعالن المملكة 
في  نحن  ا�ضتطعنا  وبالتالي  ال�ضهر  هالل  روؤية  ال�ضعودية  العربية 
المملكة الأردنية الها�ضمية  روؤيته بو�ضوح واإعالن بدء �ضهر ال�ضيام 

جلياّ  م�ضتقال ل لب�ص فيه!.
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االزايدة: 20 الفا بالزرقاء االولى يقدمون 
»التح�شيلي« وت�شديدات ل�شبط »التوجيهي«

هنا الزرقاء- منيرة �صالح

اعلن مدير تربية الزرقاء الولى هايل طرمان الزايدة ان نحو 20 الف 
طالب وطالبة من مدار�ص المديرية �ضاركوا في المتحان 

التح�ضيلي لل�ضفين ال�ضاد�ص والتا�ضع، فيما ك�ضف عن اجراءات م�ضددة 
�ضيتم تطبيقها ل�ضبط امتحانات التوجيهي.

بدءا  ال��ذي  التح�ضيلي  المتحان  ان  الزرقاء”  ل”هنا  الزاي��دة  وق��ال 
الربعاء 3 حزيران، يجرى تنظيمه في  176 من ا�ضل 314 مدر�ضة ر�ضمية 
وخا�ضة في المديرية، وي�ضارك فيه 19899 طالب وطالبة، منهم 10636 في 

ال�ضف ال�ضاد�ص و9263 في التا�ضع.
مباحث  و�ضملت  مرة  لول  تطبق  التي  المتحان  تجربة  ان  وا�ضاف 
العربية والنجليزية والريا�ضيات والعلوم “لم تعمم على جميع المدار�ص بل 
تم انتقاء مدار�ص بعينها لتنفيذ المتحانات فيها تمهيدا لتعميمها في ال�ضنوات 

القادمة على كافة مدار�ص المملكة”.
واو�ضح الزايدة انه بموجب نظام المتحان، فان الوزارة هي من ي�ضع 
ال�ضئلة الموحدة لطلبة ال�ضفين، وبحيث �ضيكون مجموع عالماته النهائية 
40 عالمة، فيما �ضتتولى المدار�ص م�ضوؤولية المتحانات ال�ضهرية اإ�ضافة اإلى 

عالمات الم�ضاركة والبالغة 60 عالمة. 
في  ال��م��واد  معلمو  ه��م  المتحان  بت�ضحيح  �ضيقوم  “من  ان  وت��اب��ع 
المدار�ص، ولكن �ضيكون ا�ضم الطالب مغطى كما يح�ضل في امتحان الثانوية، 
التربية  الى وزارة  دفاتر الجابات  ار�ضال كافة  يتم  الت�ضحيح �ضوف  وبعد 
والتعليم لخذ عينة ع�ضوائية للتاأكد من ال�ضير الدقيق لالمتحان وانه جرى 

�ضمن ال�ض�ص التي و�ضعتها الوزارة”.
وبين الزايدة ان عقد المتحانات التح�ضيلية “جاء �ضمن خطة تطوير 

مفهوم التعليم في الردن وبهدف تعويد الطلبة على المتحانات العامة مثل 
ي�ضتطيع  حتى  المدر�ضي  المنهاج  باإكمال  المعلم  والزام  الثانوية،  امتحان 
ي�ضبع  المنهاج  “اكمال  ان  المركزية” معتبرا  ال�ضئلة  على  الجابة  الطالب 

حاجة الطالب الى المعرفة العلمية ال�ضاملة”.
لهذا المتحان في وقت  الطلبة  الى تهيئة  الوزارة عمدت  ان  الى  ونوه 
مبكر من الف�ضل الدرا�ضي الحالي، وذلك عبر و�ضائل العالم والتعميمات التي 
ار�ضلت الى المدار�ص واو�ضحت الطريقة التي �ضوف يتم تاديته وفقها، �ضواء 

للمعلمين او الطلبة.
وكان المتحان قد تعر�ص لنتكا�ضة خالل اليومين الولين حيث جرى 
ت�ضريب اوراق ا�ضئلته م�ضبقا للطلبة، وهو المر الذي اقر به وزير التربية 

محمد الذنيبات، بح�ضب ما نقلته عنه �ضحيفة “الراأي”.
امتحاناتها  نتائج  تثبت  التي  “المدار�ص  بمحا�ضبة  الذنيبات  توعد  وقد 
خا�ضة”،  او  حكومية  مدار�ص  كانت  �ضواء  الجابات  في  توافقا  هناك  ان 
رم�ضان  �ضهر  بعد  المتحانات  اوراق  با�ضتالم  �ضتقوم  ال��وزارة  ان  مبينا 
و”تجري درا�ضة بحثية عليها لمعرفة الخلل ان وجد ومحا�ضبة المق�ضرين 

والمتالعبين ان وجدوا”.
انهت  المديرية  ان  الول��ى  الزرقاء  تربية  مدير  قال  اخ��رى،  جهة  من 
بداأت   التي  ال�ضيفية  دورته  في  العامة  الثانوية  امتحان  لعقد  ا�ضتعداداتها 
في 15 حزيران الحالي وتنتهي في 28 منه، وذلك من خالل تجهيز القاعات 
التي بلغ عددها 19 قاعة مركزية تتفرع عنها 75 قاعة للطلبة الذكور والناث 
المنتظمين و�ضمن الدرا�ضة الخا�ضة. ولفت الى ان عدد الطلبة الم�ضاركين في 
4835 طالبا و4993 طالبة من كافة الفروع،  9828 منهم  المتحانات يبلغ 
فيما يتابع �ضيرها نحو 1200 رئي�ص قاعة ومراقب واداري وفني من الوزارة.
واو�ضح الزايدة ان المديرية �ضتطبق اجراءات م�ضددة لمنع محاولت 

الغ�ص او الت�ضوي�ص على الطلبة و�ضمان �ضير المتحان على اف�ضل وجه، كما 
كان الحال خالل الدورة ال�ضتوية ال�ضابقة.

الدخول  عن  بالتاخر  طالب  لي  ي�ضمح  “لن  انه  ال�ضدد  هذا  في  وقال 
ال�ضئلة،  فتح  بعد  دقيقة واحدة  ولو  المتحان  قاعة  او  المدر�ضة  الى حرم 
الجهزة  ومنها  الت�ضالت  اجهزة  ان��واع  من  ن��وع  اي  ادخ��ال  و�ضيمنع 
الخلوية، )وحتى( قلم الحبر الجاف الذي ي�ضتخدمه الطالب لالجابة �ضوف 

تقوم وزارة التربية بتاأمينه”.
المتحان،  قاعة  الى  الدخول  قبل  الطلبة  تفتي�ص  “�ضيتم  انه  وا�ضاف 
وت�ضغيل اجهزة ت�ضوي�ص فيها منعا لية حالة غ�ص الكترونية”، م�ضيرا الى ان 
هذه الجراءات ثبت نجاحها في �ضبط عمليات الغ�ص وتقلي�ضها الى “ن�ضب 

ل تكاد تذكر قيا�ضا مع ما كان يجري في ال�ضنوات ال�ضابقة”.
قد  اأنه  على  “دللة  الغ�ص  حالت  في  الكبير  التراجع  الزايدة  واعتبر 
اعيدت لمتحان الثانوية العامة هيبته التي نتمنى وا�ضبح المتحان يقابل 

من الطلبة والهالي بجدية متناهية قول وفعال”.
وقال “لالمانة نحن في مديرية تربية الزرقاء الولى لم نواجه في اثناء 
انعقاد امتحان الثانوية العامة في دورته ال�ضتوية اية ا�ضكاليات او فو�ضى 
في كافة قاعات المديرية، وهذه فر�ضة لقدم �ضكري لأهالي محافظة الزرقاء 
حيث لم ن�ضهد لهم اي تجمهر امام القاعات ولم نجد منهم اية م�ضايقات، وهذه 

�ضهادة لهم، ونحن ن�ضكرهم ون�ضد على ايديهم”.
ان عدد  اعلن  الجالد  التربية وليد  با�ضم وزارة  الإعالمي  الناطق  وكان 
 127800 يبلغ  المملكة  م�ضتوى  على  المتحان  في  لال�ضتراك  المتقدمين 
ان  الى  م�ضيرا  والمهنية،  الأكاديمية  الفروع  كافة  من  وم�ضتركة  م�ضتركا 
وبحيث  قاعة،   1250 على  ت�ضتمل  مدر�ضة   420 في  �ضتعقد  المتحانات 

�ضيتابعها نحو 14 اإلف مراقب ومراقبة.

ار�صيفية

ار�صيفية

طلبة توجيهي ي�شبون غ�شبهم
على الوزارة بعد امتحان االنجليزي

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

وزارة  على  غ�ضبهم  جام  الزرقاء  في  وذووه��م  توجيهي  طلبة  �ضب 
بانه  البع�ص  و�ضفه  ال��ذي  النجليزية  اللغة  امتحان  خلفية  على  التربية 
»تعجيزي«، في حين ذهب اخرون الى حد اعتباره »ال�ضعب« من نوعه منذ 

نحو اربعين عاما.
ا�ضئلة  من  المطلوب  فهم  من  يتمكن  لم  انه  العدوي  ايهم  الطالب  واكد 
ال�ضيفية لمتحان  الدورة  15 حزيران، في م�ضتهل  الذي عقد يوم  المتحان 
طالب  الف   128 نحو  فيها  ي�ضارك  التي  العامة  الثانوية  الدرا�ضة  �ضهادة 

وطالبة على م�ضتوى المملكة.
وقال العدوي الذي بدا محبطا الى حد بعيد »كل ما در�ضناه كان عبثا« 
�ضواء في المدر�ضة او المراكز، م�ضيفا ان »المعلمين كانوا يدر�ضون الطلبة 
نماذج ا�ضئلة من �ضنوات �ضابقة ووفق النمط القديم، لكن لم ياأت في المتحان 

من كل ذلك �ضوى القطعة«.
وتابع »ام�ضيت �ضاعات طويلة في الدرا�ضة قبل المتحان ولم اتمكن من 

النوم في الليلة التي �ضبقته، ال ان كل هذا التعب ذهب �ضدى«.
وهاجم العدوي �ضيا�ضة وزير التربية محمد الذنيبات الذي يقود عملية 
والتي  التوجيهي،  لمتحانات  العتبار  رد  ت�ضتهدف  مت�ضددة  هيكلة  اعادة 
تدهور  مدى  ك�ضفت  وفو�ضى  غ�ص  حالت  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خالل  �ضهدت 

و�ضع التعليم عموما في المملكة.
وقال »من الوا�ضح ان وزير التربية يريد جيال فا�ضال ل متعلما«، م�ضيرا 
بذلك الى توقعات بر�ضوب ن�ضبة كبيرة من الطلبة في امتحان النجليزي، ما 
يعني عدم تخرجهم من التوجيهي وا�ضطرارهم الى اعادة المتحان مجددا 

في دورات لحقة.
  على ان هناك طلبة �ضكل المتحان بالن�ضبة لهم الفر�ضة الخيرة بعدما 
ر�ضبوا فيه عدة مرات في ال�ضابق، كما هي الحال مع الطالبة ا�ضماء الحمد، 

والتي توؤكد انها فقدت المل في النجاح.
وقالت »كل مرة بغيرون نمط ال�ضئلة. لم ا�ضتطع فهمها.. هذا انتقام من 
فليكن  انه وزير ناجح،  اثبات  الذنيبات يريد  انه »اذا كان  الطلبة«، م�ضيف 

ذلك، ولكن لي�ص على ح�ضاب الطلبة«.
واعتبرت ا�ضماء انه كان على الوزير »قبل ت�ضعيب التوجيهي اللتفات 
حتى  الول  ال�ضف  من  النجليزي  في  وتقويتهم  وتاأ�ضي�ضهم  الطلبة  الى 
ي�ضبحوا قادرين على قراءة وكتابة هذه اللغة، وكذلك تاهيل المعلمين الذين 

يقومون بتدري�ضها، ولي�ص العك�ص«.

وو�ضف الطالب محمد الطراونة المتحان بانه كان »غاية في ال�ضعوبة«، 
موؤكدا انه لم يتمكن من فهم ال�ضئلة برغم درا�ضته كتاب المادة »من الجلدة 

الى الجلدة«.
المتحان،  بعد  »يبكون«  وطالبات  طلبة  راأى  ان��ه  الطراونة  وق��ال 
ل�ضعورهم ان »حلمهم وحلم اهلهم بنجاحهم قد تحطم«، م�ضيفا ان »تعب كل 
�ضنوات الدرا�ضة ذهب مع الريح في �ضاعتين فقط.. فماذا نفعل بانف�ضنا الن، 

هل ننتهي مت�ضكعين في ال�ضوارع؟«.
من  رج��ع  ابنها  ان  بحزن  قالت  الطلبة،  اح��د  وال��دة  مجد(  )ام  �ضمر 
المتحان وهو في »حالة �ضدمة«، مبينة انه ل يتوقع اكثر من عالمة النجاح، 
المر الذي �ضيت�ضبب بخف�ص معدله الذي ح�ضل عليه في الف�ضل ال�ضابق وهو 

93 بالمئة.
ا�ضبحوا  حيث  للطلبة،  »رعبا«  ي�ضكل  بات  التوجيهي  ان   واعتبرت 
يتوجهون الى المتحان وهم على يقين بانهم �ضيلقون ا�ضئلة �ضعبة، معتبرة 

ان الوزارة تتعمد تحميلهم فوق طاقتهم.
منذ  التدري�ص  مهنة  في  تعمل  التي  اللوباني  رائدة  اكدت  جهتها،  ومن 
لها  ي�ضبق  لم  انها  مرات،  عدة  المتحانات  بمراقبة  خاللها  وقامت  عاما،   28
النجليزي  امتحان  عقب  راتها  كالتي  الطلبة  بين  انهيار  حالت  م�ضاهدة 

الخير.
لم  حيث  القلب،  يقّطع  كان  المتحان  خالل  الطالبات  »م�ضهد  ان  وقالت 
لهن  �ضئ  فعل  المراقبات  بايدي  يكن  لم  ولكن  النهمار،  عن  دموعهن  تتوقف 

�ضوى محاولة تهدئتهن.. واهلل حرام عليهم ما يفعلونه بالطالب«.
وكانت نقابة المعلمين انتقدت ا�ضئلة امتحان النجليزي، و�ضفتها بانها 
غام�ضة من حيث المطلوب، وجاءت مركبة في �ضياغتها وتعتمد على التحليل 

وال�ضتنباط على “م�ضتوى الفقرات ل الجمل”.
اأن  �ضحفية  ت�ضريحات  في  العكور  ايمن  النقابة  با�ضم  الناطق  وقال 
المتحان ب�ضكله الجديد لم يراع الفروقات الفردية بين الطالب، موؤكدا ان اأي 

تغيير في طبيعة المتحانات يحتاج اإلى تدريب المعلمين والطلبة عليه.
›ن�ضاندكم‹  التعليمية  العملية  لدعم  الوطنية  الحملة  اعتبرت  كما 

المتحان بانه الأ�ضعب في تاريخ التوجيهي وتحديدا منذ العام 1978.
وكنتيجة لالنتقادات، عمد وزير التربية الى ت�ضكيل لجنة لتقييم ا�ضئلة 
امتحان النجليزي، والتي قدمت تقريرا خل�ضت فيه الى ان جميع ال�ضئلة 
جاءت من المنهاج المقرر،وركزت على قيا�ص مهارات الطلبة، كما انها وردت 

في ال�ضئلة المتحانية ال�ضابقة.
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هنا الزرقاء-تغريد التميمي

مع حلول �ضهر رم�ضان المبارك تزدان موائد الزرقاويين بما لذ وطاب 
وال�ضكاني  الثقافي  التنوع  تعك�ص  التي  التقليدية  ال�ضعبية  الكالت  من 

الثري في المحافظة.
لدى  المف�ضل  بانه  القالب  ماهر  ي�ضفه  والذي  ال�ضهر،  هو  المن�ضف 
كافة  في  الرئي�ضي  الحا�ضر  انه  عن  ف�ضال  رم�ضان،  خالل  الهالي  معظم 

المنا�ضبات والماآدب على مدار ال�ضنة.
اللحم  انها تتالف من  المثالي قائال  المن�ضف  القالب مكونات  واو�ضح 
طهو  خالل  من  يتم  تح�ضيره  ان  مبينا  والرز،  البلدي  وال�ضمن  والجميد 
اللحم ثم ا�ضافة بع�ص من مرقه الى الجميد بعدما يكون قد جرى طحنه 
وتذويبه في الماء، ثم يو�ضع المزيج فوق النار ليغلي جيدا، واثناء ذلك 

يكون قد تم نقع الرز وطهوه منفردا.
وتابع انه عند ن�ضوج المكونات، يجري و�ضع طبقة من خبز ال�ضراك 
في ال�ضدر ويفرد الرز واللحم فوقها مع ا�ضافة ال�ضنوبر واللوز قبل ان 

يتم ت�ضريبها جميعا بلبن الجميد وير�ص فوقها قليل من ال�ضمن.
ام معاذ، وهي �ضيدة اردنية من ا�ضول فل�ضطينية، تقدم طريقة اخرى 
للمن�ضف قائلة انها تطهوه مع الدجاج وت�ضتخدم لبن النعاج كبديل للجميد 
ول ت�ضيف اليه ال�ضمن البلدي، م�ضيفة انها تقوم باعداده للعائلة في اليوم 

الول من كل رم�ضان.
ومن الكالت الرائجة لدى ال�ضي�ضان »القلن�ص« الذي تقول ام فرا�ص 
ال�ضي�ضاني ان مكوناته هي الدجاج وعجين دقيق القمح، والثوم والبهارات.

وت�ضيف ان تح�ضير هذه الكلة يبداأ ب�ضلق الدجاج ثم ا�ضافة مرقه 
الى العجين بعد ت�ضكيله على هيئة ا�ضابع ا�ضطوانية يجري تقطيعها الى 
ان  قبل  �ضاعة  النار مدة ربع  المكونات على  اجزاء �ضغيرة، وتترك هذه 

ت�ضكب في طبق كبير )�ضدر(، ويو�ضع الدجاج فوقها، �ضواء محمرا او بال 
تحمير بح�ضب الرغبة، وير�ص على وجهه الثوم المدقوق.

وتتحدث ام عالء ال�ضرك�ضي عن الكلة ال�ضرك�ضية ال�ضهيرة )ال�ضيب�ص 
با�ضته( والتي تتكون من دقيق القمح والجوز والدجاج والبرغل او الرز 

والفلفل. 
مرقه  وا�ضافة  الدجاج  �ضلق  على  تقوم  التح�ضير  طريقة  ان  وتقول 
الى طحين القمح الذي يكون قد جرى قليه بالزيت حتى يحمر، حيث يترك 
المزيج على النار حتى ي�ضتد قوامه دون ان ي�ضبح جامدا، وي�ضاف اليه 

البرغل او الرز، ثم يدق الجوز وي�ضاف الى الدجاج عند تقديم الوجبة.
عنها  يغيب  ول  تطول،  الزرقاء  في  التقليدية  الك��الت  قائمة  طبعا 
بع�ص  تلك  كانت  لكن  وغيرها،  والمقلوبة  وال��زرب  والر�ضوف  الم�ضخن 
المثلة لطايب الموائد مما ل تزال تتوارثه الجيال وله في الوجدان لذة 

ل تقل عن المذاق.

اكالت تقليدية  تـزيـــن مـــوائــد الـــزرقــاويين فـــي رم�شــان

هنا الزرقاء- منيرة �صالح

ي�ضجل رم�ضان اعلى م�ضتوى بين �ضهور ال�ضنة في �ضفة »النزق« التي تغدو 
منهم،  المدخنين  لدى  حدة  اكثر  وتبدو  الزرقاء،  في  ال�ضائمين  لبع�ص  مالزمة 

والذين ين�ضح خبراء بتجنبهم قدر المكان خالل ال�ضهر الف�ضيل.
من  الفئة  هذه  عيون  من  يتطاير  ال�ضرر  ترى  حتى  رم�ضان  يبدا  ان  فما 
ال�ضجارات  خو�ص  عن  يتورعون  ول  غ�ضبا  ينفجرون  فتجدهم  ال�ضائمين، 

والمناو�ضات مع من حولهم، واحيانا ل�ضباب ل تكاد تذكر.
احمد القا�ضم الذي يعمل بائعا في محل لمالب�ص البالة، �ضكا من ان »و�ضع 
النا�ص في رم�ضان ل يطاق«، م�ضيرا الى ان »البع�ص في ال�ضوق ل يحترم احدا.. 

ويفتعل  الم�ضاكل مع التجار.. ب�ضبب ع�ضبيته ال�ضديدة ونفاد �ضبره«.
من  يتخلله  وما  النهار،  اخر  ال�ضوق  ي�ضهده  الذي  الزحام  القا�ضم  وانتقد 
تدافع المت�ضوقين على �ضيارات التاك�ضي من اجل العودة الى منازلهم قبل موعد 
الفطار. موؤكدا انه على �ضعيده ال�ضخ�ضي »غير ع�ضبي ل في رم�ضان ول في 

غيره«.
من جهته اي�ضا، يوؤكد احمد �ضبحا، وهو مندوب مبيعات عطور، ان �ضلوكه 
ل يت�ضم بالع�ضبية في رم�ضان، كما هي الحال في بقية ا�ضهر ال�ضنة، وذلك بحكم 

ان طبيعة عمله تتطلب تمتع ال�ضخ�ص بال�ضبر، على حد قوله.
رم�ضان  في  خا�ضة  اأع�ضابي  اتمالك  ان  دائما  »اح��اول  �ضبحا  وا�ضاف 
ال�ضل�ص  التعامل  الى  دائما  يعمد  انه  مبينا  وثوابه«،  ال�ضيام  اجر  على  حفاظا 
مع الخرين، واذا ما انتابته »حالة ع�ضبية«، فهو يبتعد عن الخرين ويجل�ص 

م�ضتغفرا حتى تهداأ نف�ضه. 
خالل  تكون  بانها  فتقر  الخواجا،  امل  وال���دورات  الم�ضاريع  من�ضقة  اما 
رم�ضان »ع�ضبية، ولكن م�ص كثير«، عازية ذلك الى ما ينتابها من »�ضداع ب�ضبب 

نق�ص ال�ضوائل« في ج�ضمها، والذي يجعلها »في مزاج نكد«.
للنوم  اعمد  فاأنا  بزواج،  مرتبطة  ل�ضت  انني  وب�ضبب  »اجمال  امل  وقالت 
ع�ضرا حتى ل ات�ضبب بم�ضكلة في المنزل نتيجة الع�ضبية، وا�ضتيقظ قبل الفطار 
ب�ضاعة ل�ضاعد بما تبقى من وقت في اعداد الطعام، ولكن حتى خالل هذه ال�ضاعة 

ل اتحمل اي نك�ضة من اية �ضخ�ص«.

ع�صبي طوال ال�صنة
ويقول خالد الخطاطبة وهو �ضائق على با�ص عمومي، انه ذو طبع »ع�ضبي« 
على مدى ايام ال�ضنة كلها، ولي�ص في رم�ضان فح�ضب، وذلك ب�ضبب ظروف العمل 

ال�ضعبة في �ضوارع المدينة المعروفة باختناقاتها المرورية.
وقال الخطاطبة »انا ع�ضبي نعم، وع�ضبيتي لي�ضت ب�ضبب ال�ضوم، وانما 
 10 عن  يزيد  ما  الوقوف  على  تجبرنا  التي  المرورية  والختناقات  الحر  ب�ضبب 
دقائق على الدوار المقابل للمجمع القديم«، م�ضيفا »انا اجتار هذا الدوار ذهابا 
25 مرة في اليوم، واح�ضبي عدد �ضاعات التعطل ب�ضبب الزمة  وايابا اكثر من 

المرورية؟«. 
وتابع ان م�ضتوى الع�ضبية يزيد لديه »قبل �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة من موعد 

الفطار، اذ ت�ضتد الزمة المرورية ويحاول الجميع العودة الى منازلهم باأ�ضرع 
ما يمكن وباأية طريقة«.

في  ال�ضراخ  الى  يدفعانه  ما  كثيرا  وع�ضبيته  نزقه  بان  الخطاطبة  ويقر 
واحيانا  الزمة،  من  تفاقم  بطريقة  امامه  ال�ضيارات  يقودون  الذين  ال�ضخا�ص 
ي�ضب غ�ضبه لفظيا على »من ت�ضبب بان�ضاء دوار وا�ضع جدا جعله �ضبب لالزمة 

المرورية«، ويعني بلدية الزرقاء.
وبينما اغفل الحديث عن نف�ضه، فقد ا�ضار زياد الزيود وهو كهربائي �ضيارات، 
الى ان زوجته ع�ضبية وخا�ضة في رم�ضان، موؤكدا انه يلتم�ص لها العذر في ذلك 
حيث انها ترزح تحت �ضغط »م�ضاكل البيت وطلبات الطفال ما يدعوها لل�ضراخ 

فيهم  عندما ت�ضعر بنفاد ال�ضبرا«.
ويرى الموظف المتقاعد عمر �ضمارة، وهو من المدخنين، ان »الع�ضبية في 
رم�ضان ل بد منها للمدخن، فعندما ينقطع عن التدخين �ضاعات طويلة، ل بد ان 

تنتابه الع�ضبية«.
بالولد،  او  بالمرة  اتف�ض�ص  ان  »اما  ال�ضوم  نهار  خالل  انه  �ضمارة  وقال 
وبعد ال�ضاعة الثانية ظهرا ابداأ في انتقاد اي فرد في ال�ضرة وال�ضراخ في وجهه 
اذا لم يعجبني ت�ضرفه« م�ضيفا ان »زوجتي واولدي يعذرونني ويتجنبونني 

قدر المكان«. 
اول  »في  تكون  فيها  يمر  التي  الحالة  هذه  ان  الى  بال�ضارة  ا�ضتدرك  لكنه 
ا�ضبوع فقط، ثم يبداأ الج�ضم بالتعود على ترك الدخان ثم اعتاد ال�ضوم، ول تعود 
تحدث م�ضكالت وع�ضبية مني تجاه ا�ضرتي، ال قليال، حيث ا�ضغل وقتي بالتلفاز 

او قراءة القران«.

»ف�صة خلق«
قدر  ا�ضتيعابه  تحاول  انها  �ضمارة  زوجة  محمود  م�ضهد  قالت  جانبها،  من 
الم�ضتطاع، م�ضيرة الى انها هي اي�ضا ذات طبع ع�ضبي مرده معاناتها من مر�ص 

ارتفاع �ضغط الدم.
لمن  بحاجة  اكون  اخرى  واحيانا  زوجي،  ع�ضبية  اتحمل  »احيانا  وقالت 
يتحمل ع�ضبيتي، وابداأ في مناكفته اذا مار�ص ع�ضبيته في البيت، واذكره بانه 

لي�ص وحده ال�ضائم فالكل �ضائمون ويجب ان يتحملوا بع�ضهم«.
وا�ضافت با�ضت�ضالم »�ضو بدنا ن�ضوي بدنا نتحمله«، موؤكدة انه يعود بعد 

الفطار »�ضخ�ضا دمثا ولطيفا ورائق المزاج«.
الع�ضبية«، ولكن  انها »قليلة  الى  ال�ضخ�ضي، ت�ضير م�ضهد  وعلى �ضعيدها 
اذا ع�ضبت فهي »تف�ص خلقها« في اأولدها واحيانا زوجها، ملتم�ضة العذر لنف�ضها 

في ذلك بمر�ص ال�ضغط الذي يجعلها ت�ضعر »بع�ضبية �ضديدة احيانا«.
»رم�ضان  ان  فقال  حكومية،  دائرة  في  حار�ضا  ويعمل  الغويري،  عمر  اما 
�ضهر خير وبركة، ولكن تنقلب المفاهيم عند البع�ص بعد فترة الع�ضر« من نهار 

ال�ضيام.
لن  رم�ضان  في  نهائيا  الخلوي  هاتفي  غلق  قررت  »انا  الغويري  وا�ضاف 
معظم غ�ضبي ب�ضبب المكالمات الهاتفية التي تجعلني ع�ضبيا لدرجة انني ادق 

بالمرة وبالأولد«.
خالل  لديهم  النزق  م�ضتوى  يرتفع  الذين  المدخنين  الى  الغويري  وتطرق 

رم�ضان، حيث وجه ن�ضيحة الى المدخن ال�ضائم قائال »نعم انت ع�ضبي ولكن 
من هو مقابلك يعاني مما تعاني وعليك ان تخت�ضر وتذهب بعيدا فهذا �ضهر خير 

ولي�ص �ضهر م�ضاكل«.
احيانا  يت�ضم  �ضلوكه  ان  الزين  �ضالح  الحالقة  محل  �ضاحب  اكد  ب��دوره، 
ما يجعله ع�ضبيا  ال�ضهور، واكثر  �ضواه من  بالع�ضبية في رم�ضان، واي�ضا في 

هو »غباء الخرين«.
وقال »اع�ضب من النا�ص الغبياء جدا، هناك ا�ضياء يقوم الخرون بال�ضوؤال 
عنها وهي لي�ضت في مكانها«، و�ضرب مثال على ذلك باحد ال�ضخا�ص الذي »جل�ص 
هو  ال�ضالون  ان  ظانا  ا�ضوره  ان  مني  وطلب  المراآة  اأمام  الحالقة  �ضالون  في 

ا�ضتديو ت�ضوير!«.
نف�ضه من ت�ضرف  الوقت  الزين »�ضرت ا�ضحك وا�ضرخ غا�ضبا في  وتابع 
هذا الزبون، فهو حتى وبعد ان عرف ان المحل لي�ص للت�ضوير بقي جال�ضا يتاأمل 

نف�ضه في المراآة وكان يبدو غا�ضبا مني«.

اخ�صائية: تجنبوهم
لجهتها، قدمت الخ�ضائية النف�ضية ايمان الخطيب تف�ضيرا ل�ضباب حالت 
النزق التي تنتاب بع�ص ال�ضائمين، م�ضدية الن�ضح لالخرين بتجنبهم وتحا�ضي 

ا�ضتفزازهم خالل رم�ضان.
وقالت الخطيب »اغلب فئات النا�ص تعاني من �ضلوك الع�ضبية تحت مبرر 
الذين  المدخنين  فئة  هي  بالع�ضبية  �ضلوكها  يت�ضم  التي  الفئات  واكثر  ال�ضوم 
ادماني  �ضلوك  التدخين  ان  يعرف  وكلنا  ال�ضيجارة،  لترك  ال�ضوم  ي�ضطرهم 
طويلة  لفترات  عليها  تعود  التي  النيكوتين  مادة  الج�ضم  يفقد  وعندما  تعودي، 

ينعك�ص ذلك على نمط ال�ضلوك الذي ي�ضبح متوترا ويزيد من حالة الع�ضبية.
من  ليهدئ  �ضيجارة  على  بالفطار  يبداأ  المدخن  نجد  »اننا  الى  وا�ضارت 

ع�ضبيته ال�ضديدة التي تكون و�ضلت قبل �ضاعة الفطار الى درجة العنف«.
لزيادة  والمعر�ضين  النا�ص  من  الأخرى  الفئات  »من  ان  الخطيب  وتابعت 
من�ضوب الع�ضبية اأثناء ال�ضيام هي المر�ضى وخا�ضة مر�ضى ال�ضغط وال�ضكري 
حيث يوؤثر مر�ضهم على الحالة المزاجية لهم، اما باقي ال�ضخا�ص الذين هم من 
ذاتيا  تحكما  لديهم  ان  القول  ن�ضتطيع  اي�ضا  المر�ضى  وغير  المدخنين  فئة  غير 

باأنف�ضهم في رم�ضان«.
ورات ان ال�ضخ�ص »يمكن ان ي�ضيطر على نف�ضه و�ضلوكه اذا كان المر�ص او 
�ضلوك التدخين غير متغلغل لديه بدرجة كبيرة، ولكن هذا المر يحتاج الى مران 
وتدريب مكثف«، م�ضيرة الى ان »هناك مدخنين ل يمار�ضون �ضلوكيات ع�ضبية 

في رم�ضان«. 
المر�ص على  ب�ضبب  يتناولون الدوية  لوم من  انه »ل يجب  و�ضددت على 
حالتهم  يغير  ان  يمكن  الذي  الوحيد  ال�ضئ  هو  ال��دواء  لن  الع�ضبي  �ضلوكهم 

المزاجية«.
وعدم  ثورتهم،  اثناء  الع�ضبيين  ال�ضخا�ص  »بتجنب  الخطيب  ون�ضحت 
اللجوء الى ا�ضتثارتهم وا�ضتفزازهم«، معتبرة في المقابل ان »الن�ضان الع�ضبي 
يهتم  كاأن  والو�ضائل  الطرق  ب�ضتى  نف�ضه  با�ضغال  بع�ضبيته(  )التحكم  ي�ضتطيع 

بالذكر والعبادة او يمار�ص هواية حتى يحين موعد الفطار«.

�شائمون بالزرقاء يتحدثون عن متالزمة »الع�شبية« في رم�شان

�صورة تعبيرية
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ي��وؤك��ده تاجر  ه��ذا الم���ر 
ابو  خالد  الكهربائية  الجهزة 
لوي الذي قال ان “المراوح 
وت��داول  �ضعبية  الكثر  هي 
ثمنها”،  ل��رخ�����ص  و���ض��راء 
انواعا  “هناك  ان  مو�ضحا 
منها،  م��ت��ع��ددة  وم���ارك���ات 
ي�ضتري  ان  للمواطن  ويمكن 
و35   17 بين  بما  م��روح��ة 

دينارا”.
يميز  م���ا  ان  وا����ض���اف 
المراوح هو �ضهولة ا�ضتخدامها 
و�ضيانتها الى جانب توافر قطع 
عمرها  من  يطيل  ما  وهو  غيارها، 
ويجعلها �ضالحة للعمل عدة �ضنوات.
ولفت ابو لوي الى ان القبال على 

المكيف
من  كفاءة  اكثر  انها  برغم  جدا  قليل  ات 
وكلفها  اثمانها  ارتفاع  ب�ضبب  وذلك  التبريد،  حيث 
بقدر  طاقة  ي�ضتهلك  منها  الواحد  ان  حيث  الت�ضغيلية، 

اربع مراوح.
والماء،  بالكهرباء  تعمل  �ضحراوية  مكيفات  “هناك  ان  الى  وا�ضار 
واخرى تعمل بالكهرباء وغاز )الفريون(، وهي الكثر طلبا من الم�ضتهلكين. 

ولكن تبقى كلفها الت�ضغيلية اعلى من المراوح”.
وعن نف�ضه قال ابو لوي “في بيتي مكيف ومراوح، لكنني 

ا�ضتخدم المروحة غالبا لتقليل فاتورة الكهرباء”.
قرب  �ضبيب  حي  في  تقطن  التي  الح�ضو�ص  ناهدة 
الو�ضط التجارية، ت�ضتخدم مروحة عمود في م�ضكنها 
ت�ضتغني  ل  وهي  وحيدة،  غرفة  على  يقت�ضر  الذي 
ايام الحر كما تقول، حيث تقوم بت�ضغيلها  عنها في 
الليل برغم ما يرتبه ذلك  معظم �ضاعات النهار وكل 

من رفع لقيمة فاتورة الكهرباء.  
وتقر الح�ضو�ص بان المكيف يظل اف�ضل، فهو يعطي تبريدا اكثر ول ياخذ حيزا 
الذي يحول دون  فان  يبدو،  ما  لكن على  المروحة،  الحال مع  كما هي  الغرفة  في 

اقتنائها له هو ثمنه وم�ضروفه المرتفع من الكهرباء.
وفي محل لالجهزة الكهربائية، كان خالد القريوتي يقف بانتظار انتهاء البائع 
من تجميع قطع المروحة المعلقة التي ا�ضتراها للتو من اجل و�ضعها في محله في 

الو�ضط التجاري.
وهو  المراوح،  الى  ا�ضافة  البيت  في  مكيف  لديه  يخبرنا،  كما  والقريوتي 
ي�ضغل المكيف في الليالي الحارة تحديدا، لكنه يعمد بين الحين والخر الى وقفه 

والعتماد على المراوح من اجل تخفي�ص قيمة فاتورة الكهرباء. 
الى  انه ح�ضر  الحجر، فقال  ابراهيم بدوي ، وهو من �ضكان وادي  اما كاظم 
ال�ضوق ل�ضراء مروحة �ضقف لمنزله الذي يقيم فيه وحيدا مع زوجته، معتبرا انها 
للتلف على حد  المراوح الخرى، فهي اطول عمرا واقل عر�ضة  انواع  اف�ضل من 

تقديره.
وتقول امنة الغويري ان في بيتها مكيفين قامت باقتنائهما حر�ضا على �ضحة 
الليالي  بت�ضغيلهما في  الدم، وهي تقوم  ارتفاع �ضغط  الذي يالزمه مر�ص  زوجها 

الحارة، بينما ت�ضتخدم مراوح في غرف نوم ابنائها.
لكن امنة التي ت�ضكن حي الم�ضفاة تلفت الى ان المراوح في غرف ابنائها ل 
المعي�ضة  النوم في �ضالة  الى  يدفعهم  ما  الحر، وهو  ي�ضتد  نفع عندما  ذات  تعود 

حيث الجواء الباردة بف�ضل المكيف.
�ضبيل  ل  ال�ضديد  الحر  ان  ط��ارق،  جبل  �ضكان  من  وهي  الزعبي،  امل  وترى 
�ضقتها  في  واح��دة  مروحة  ت�ضتخدم  انها  مبينة  تكييف،  باجهزة  ال  لمواجهته 
الواقعة في الطابق الر�ضي لحدى البنايات، وهي اجمال ابرد من �ضقق الطوابق 

العالية التي تتعر�ص لل�ضم�ص معظم الوقت كما تقول.
وتو�ضح امل انها ت�ضع المروحة في غرفة المعي�ضة وان العائلة تف�ضل هذه 

الغرفة وتنام فيها في اليام الحارة لنها الكثر برودة بين غرف البيت.
وعلى النقي�ص تماما، توؤكد اميرة الغويري ان بيتهم لي�ص فيه �ضوى مروحة 
واحدة، ونادرا ما يقومون بت�ضغيلها، لن البيت يقع على تلة مرتفعة في منطقة 

بيرين المعروفة باجوائها اللطيفة عموما خالل ف�ضل ال�ضيف.

المروحة.. حليف الزرقاويين االول في مواجهة موجات الحر
هنا الزرقاء- منيرة �صالح

جاء ال�صيف باكرا في الزرقاء هذا العام، 

مفاجئا االهالي الذين لم يكونوا قد نف�صوا الغبار 

بعد عن تر�صانتهم من المراوح، والتي تعد حليفهم 

االول في مواجهة موجات الحر القا�صية في 

المحافظة ذات المناخ ال�صحراوي.

 وعلى غير المعتاد في �صهر اآيار، داهمت 

البالد موجة الهبة ا�صتمرت عدة ايام، ورفعت 

الحرارة الى ما فوق 35 درجة مئوية في معظم 

انحاء المملكة، بينما دفعتها في الزرقاء متخطية 

بها عتبة االربعين.

وبرغم ان المراوح لم تكن مجدية في 

التخفيف من وطاأة تلك االجواء القائظة، اال 

انها تظل مع ذلك البديل االكثر اعتمادية لدى 

االهالي نظرا لتدني ا�صعارها وانخفا�ض كلفة 

ت�صغيلها قيا�صا بالمكيفات ذات االثمان المرتفعة 

واال�صتهالك الكبير ن�صبيا للكهرباء.

�صورة تعبيرية

ازدهار »الحجامة« بالزرقاء وعيادات ُتناف�س اأهل الكار

هنا الزرقاء-غادة رفعت الفار�س

غزت �ضوارع الزرقاء موؤخرا ع�ضرات اليافطات التي تروج لعيادات ومراكز 
ُتجري عمليات »حجامة«، في موؤ�ضر على دخول هذه الموؤ�ض�ضات الطبية �ضاحة 

المناف�ضة مع اهل الكار التقليديين، والذين طالما احتكروا المهنة.
وتحمل اليافطات ا�ضماء امرا�ص عديدة تزعم ان الحجامة كفيلة ب�ضفائها، 

ومنها ما هو م�ضنف باعتباره م�ضتع�ضيا او يعجز الطب الحديث عن عالجه.
اختالفها  على  الع��الم  و�ضائل  تحفل  حيث  ذل��ك،  على  الم��ر  يقت�ضر  ول 
باعالنات مماثلة تن�ضرها العيادات والمراكز، وُتمني فيها المر�ضى ب�ضفاء �ضريع 

وم�ضمون، ودون اثار جانبية كتلك التي تقترن بممار�ضات الطب الحديث.
وا�ضماء  للحجامة  تقنيات متطورة  ب�ضور  العالنات عادة  ارفاق  ويجري 
لطباء يمار�ضونها، كما انها ل تغفل ال�ضرب على وتر الثقافة الدينية المتجذرة 
عبر ايراد احاديث للر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يوؤكد فيها منافع هذا النوع من 

العالج.
هذه الهجمة الموؤ�ض�ضية على مهنة الحجامة فر�ضت في ما يبدو مناف�ضة ل 
قبل ل�ضحاب الكار التقليديين بها، والذين هم في غالبيتهم ا�ضخا�ص اكت�ضبوا 
ال�ضنعة بالوراثة، ودون ان يخلو المر من دخالء بينهم ممن ُي�ضنفون في خانة 

»الدجالين«.
وفي م�ضعى من بع�ضهم للحد من هجرة الزبائن الى المراكز، فقد راحوا 
التي  يكاد يح�ضى من المرا�ص  الحجامة، معددين طيفا ل  يبالغون في فوائد 
ال�ضحر  تفك  انها  القول  حد  الى  و�ضل  من  منهم  ان  حتى  يعالجها،  انه  يدعون 

وتطرد الجن.

طرق وادوات
تذكر ادبيات ان�ضار الحجامة، والتي تعج بها الكتب ومواقع النترنت، انها 
نوع من الطب الذي عرفته الح�ضارات منذ الف ال�ضنوات، ومع مجئ ال�ضالم 

اقرها الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم واو�ضى بها.
وكما يذكر احد المواقع اللكترونية، فهي تقوم على اخراج و�ضفط الدم من 
الج�ضم با�ضتخدام م�ضارط واكواب خا�ضة تو�ضع على مواقع محددة، ويوجد 

نوعان لها: حجامة رطبة واخرى جافة. 
ويعتمد النوع الول، وهو الرطب، على »اخراج الدم الذي يحمل كريات 
الدم الحمراء الهرمة اأو ال�ضوائب الدموية والخالط الرديئة.. وهذا الدم الفا�ضد 
يتراكم ويركد ويتجمع في مناطق معينة اأثناء دورته بالج�ضم، فيكون بالتخل�ص 
منه تنقيه لمجرى الدم وت�ضهيل وتن�ضيط تدفق الدم النقي الجديد وتنتج كريات 

الدم حمراء جديدة مكان الفا�ضدة«.
»اما الجافة، فهي م�ضابهة لطريقة الحجامة الرطبة تماماً، ولكن دون �ضرط 

الجلد وت�ضريحه، واأحياناً ل يتم فيها ت�ضريب الدماء، ولكن بتغيير �ضغط الج�ضم 
الداخلي والخارجي«.

خم�ضة  مو�ضًعا،  وت�ضعين  ثمانية  »للحجامة  ان  ال��ى  الموقع  وي�ضير 
ولكل  والبطن،  الوجه  على  منها  واأربعون  وثالثة  الظهر  على  منها  وخم�ضون 
مر�ص موا�ضع معينة للحجامة )مو�ضع اأو اأكثر لكل منها( من ج�ضم الإن�ضان. 
وترجع كثرة الموا�ضع التي ُتعمل عليها الحجامة؛ لكثرة عملها وتاأثيرا بها في 

الج�ضد«.
الحجامة  اج��راء  خاللها  يكره  ال�ضهر  من  اياما  هناك  ان  ال��ى  يلفت  كما 
التي  فيها، وهي  ال�ضبت والأربعاء والجمعة، واياما اخرى يحبذ خاللها وهي 
ي�ضت�ضهد عليها بحديث من�ضوب الى الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول فيه “من 
اأراد الحجامة فليتحر �ضبعة ع�ضر، اأو ت�ضعة ع�ضر، اأو اإحدى وع�ضرين، ل يتبيغ 

باأحدكم الدم فيقتله”.
وي�ضير الموقع الى ان »هناك امرا�ضا ت�ضفى باإذن اهلل من اول مرة واخرى 
بعد عدة مرات من الحجامة، وكل �ضخ�ص يختلف عن الآخر في �ضرعة ال�ضتجابة 
فهناك من يتح�ضن او ي�ضفى من اأول مرة ومن ل يتح�ضن ال بعد مرتين او ثالث«. 

قائمة امراض
ام اياد التي ورثت المهنة عن امها وجداتها كما تقول، قدمت �ضرحا ذا بعد 
ديني واخر »علمي« لاللية التي توؤثر الحجامة من خاللها على ج�ضم الن�ضان، 

�ضاردة في ال�ضياق ا�ضماء امرا�ص عدة توؤكد انها ت�ضفيها.
وا�ضتهلت بال�ضارة على ان »الحجامة ماأخودة عن ر�ضولنا �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم، وقد حثنا عليها، ولي�ضت لها �ضلبيات كما الحال مع الطب الحديث، حيث 

ان لم تنفع فهي ل ت�ضر«.
وبينت ان اهم فوائدها تتمثل في عالج »تبوغ الدم، وهو ارتفاع عدد كريات 
الدم التي �ضاخت ول ي�ضتطيع ان يكررها الكبد او الطحال، فيتم التخل�ص منها 
ارخاء  على  يعمل  ما  متجلطا،  دما  تخرجها  التي  بالحجامة  الجلد  طريق  عن 

ع�ضالت الج�ضم وال�ضرايين والوردة بعد ت�ضفيتها من الدم الفا�ضد«.
عملية  عن  الزبونات  من  تتقا�ضاها  التي  الج��رة  عن  اياد  ام  تك�ضف  ولم 
الحجامة، لكن بع�ص ال�ضخا�ص يقولون انهم يدفعون مبلغا ي�ضل الى 20 دينارا 

عن الجل�ضة الواحدة، والبع�ص الخر يتحدث عن خم�ضين دينارا احيانا.
وتذكر هذه المراة عددا من المرا�ص التي قالت ان الحجامة تعالجها وهي: 
�ضعف  كتاف،  والأ الرقبة  الم  الن�ضا،  القدم،عرق  ا�ضالح  »الروماتيزم، 
المناعة، البوا�ضير، الكحة المزمنة. واأمرا�ص الرئة والمعدة والقرحة والتبول 
والفخدين  ال�ضاقين  وقرح  الطعام  وح�ضا�ضية  المعدة  فم  والتهاب  ال��الارادي 
لية وال�ضداع وعدم النطق، واي�ضا اأمرا�ص الن�ضاء ومنها انقطاع  والحكة في الأ

الدورة ال�ضهرية وتن�ضيط المباي�ص والم الظهر وغيرها«.

وا�ضماء المرا�ص التي ذكرتها ام اياد ترد �ضمن قائمة طويلة من الحالت 
التي يقول ان�ضار وممار�ضو الحجامة انها قادرة على عالجها، ويو�ضلها بع�ضهم 

الى نحو ثمانين مر�ضا وحالة.

علمية وواقعية 
على ان الطبيب محمد ابو الرو�ص الذي يعالج عن طريق الحجامة، ينحى 

الى ان يكون اكثر علمية وواقعية خالل حديثه عن هذه الممار�ضة العالجية.
وبح�ضب ابو الرو�ص فان »الحجامة قد تكون عالجا في حد ذاتها، لكن في 
انها »تدخل  دوية«، مبينا  بالأ العالج  حيان هي عالج تكميلي ويرافق  معظم الأ
ال�ضفاء من امرا�ص كثيرة، وفي بع�ص المرا�ص توؤدي الى  كعامل م�ضاعد في 

ال�ضفاء التام«.
ان  بمعنى  ومدرو�ضة،  علمية  بطريقة  »تمار�ص  ان  اهمية  على  �ضدد  لكنه 
هناك كثيرا من المور التي يجب مراعاتها قبل الحجامة، ومنها قوة دم المري�ص 
الدم او م�ضاكل في ال�ضفائح  ال�ضكري او ارتفاع �ضغط  وما اذا كان يعاني من 

الدموية او الكبد، وهل يتناول مميعات او انواعا محددة من الدوية«.
ولفت الى ان هذه المور هي ما يحدد امكانية اجراء الحجامة من عدمها، 
و�ضرب مثال على ذلك قائال انه »اذا كان المري�ص م�ضابا بالتهاب الكبد الوبائي، 

فانا ل اجري له حجامة، لنه من الممكن ان ي�ضرني وان ا�ضره«.
وا�ضاف ان »الدوات الم�ضتخدمة للحجامة يجب ان تكون ادوات خا�ضة 
كانت  �ضواء  مبا�ضرة،  منها  التخل�ص  يتم  واحدة، وبحيث  لمرة  ا�ضتخدام  ذات 

المحجم او الم�ضرط«.
العيادات  قيام  ان  الخري�ضة  تركي  الزرقاء  �ضحة  مدير  اكد  فقد  ذلك،  الى 
هذة  مادامت  مخالف  وغير  »قانوني  امر  الحجامة  عمليات  باجراء  والمراكز 

المراكز م�ضجلة لدى وزارة ال�ضحة وت�ضتوفي ال�ضروط القانونية وال�ضحية«.
انهم  قالت  ل�ضخا�ص  ح��الت  ال�ضحفية  التقارير  بع�ص  اوردت  وفيما 
ت�ضرروا وا�ضيبوا بم�ضاعفات جراء عمليات حجامة، الن الخراب�ضة نفى علم 

مديرية ال�ضحة او تلقيها اية �ضكاوى من هذا القبيل.
الحجامة  ممار�ضي  بيانات حول  الزرقاء  في  ال�ضحية  ال�ضلطات  تمتلك  ول 
في المحافظة من حيث عددهم وجن�ضهم او المبالغ التي يتقا�ضونها من زبائنهم، 

بح�ضب ما اقر به الخراب�ضة.
وحتى ما قبل ت�ضريحات مدير �ضحة الزرقاء، فقد كانت الحجامة ت�ضنف 
المهن »غير المعترف بها ر�ضميا من قبل وزارة ال�ضحة«، بح�ضب ما  بانها من 

اكده ناطق ر�ضمي با�ضم الوزارة خالل تقرير ن�ضرته و�ضائل اعالم عام 2008.
بحقه  تتخذ  المهنة  ه��ذه  يمار�ص  �ضخ�ص  »اأي  ان  الناطق  او�ضح  كما 

الجراءات القانونية المن�ضو�ص عليها في القانون«.

البع�س يزعم انها ت�شفي 
اكثر من 80 مر�شا وتفك حتى 

ال�شحر وتطرد الجن!

د. ابو الرو�س: قد تكون
 عالجا بذاتها لكن في معظم 

حيان هي عالج تكميلي  االأ

 مدير ال�شحة: قيام
 العيادات والمراكز باجرائها 

»قانوني وغير مخالف«
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للخطـر باإعـادتهم ق�شـرا اإلى بـالدهـم االأردن يعّر�س حيـاة الجئين �شـوريين

تحقيق: حازم الحموي وم�صعب ال�صوابكة

اأيار  مايو/  مطلع  في  لجئاً  الأردن  اأر�ص  قدماه  وطاأت  اإن  ما 
2013 حتى تنهد ال�ضعداء على “نجاته” من القتل في حرٍب م�ضتعلة 
الخم�ضيني محمد،  ال�ضوري  الالجئ  اأن ظّن  �ضنوات. على  اأربع  منذ 

قد خاب.
محمد  �ضقيقة  لجاأت  �ضورية،  في  الحرب  وتيرة  ت�ضاعد  مع 
المقام  بها  لي�ضتقر   ،2014 اأول  ت�ضرين  اأكتوبر/  اأوائل  الأردن،  اإلى 
في مخيم الأزرق لالجئين. فما كان من محمد الذي َي�ضكن في مدينة 
الر�ضيفة �ضرقي عمان، اإل اأن �ضّد الرحال لزيارتها هناك، في رابع اأيام 

عيد الأ�ضحى 2014.
العام  الأم��ن  رج��ال  منه  طلب  المخيم  ب��اب  دخوله  وبمجرد 
واأبرز  حملها،  عدم  عن  لهم  فاعتذر  للزيارة.  ك�ضرط  كفالته،  اإب��راز 
بطاقة الخدمة الخا�ضة بالجالية ال�ضورية المثبت عليها ا�ضم الكفيل، 

وال�ضادرة من مركز اأمن الر�ضيفة.

 اللجوء في أرقام:
المفو�ضية  لدى  الم�ضجلين  ال�ضوريين  الالجئين  عدد  – يبلغ 

ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئين في الأردن 625598 فردا.
الزعتري.  مخيم  في  حاليا  يع�ضون  �ضوري  لجئ   83848-

)الذي اأن�ضئ عام في عام 2012(
-13903 لجئ في مخيم الأزرق. )الذي اأن�ضئ  عام2014(

-5111 لجئ �ضوري في المخيم الإماراتي الأردني.
ذكور. الالجئين  من   %  49.3 –

اإناث  %   50.7 –
 14500 �ضورية  من  القادمين  الفل�ضطينيين  الالجئين  – عدد 

لجئ م�ضجل لدى المفو�ضية ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئين.

*  الم�ضدر المفو�ضية ال�ضامية لل�ضوؤون الالجئين.
 لم ي�ضمح له الأمن باإح�ضار الكفالة، رغم منا�ضدته المتكررة.  
اليوم  �ضباح  وفي  الأزرق.  مخيم  في  الأمني  بالمركز  واحتجزوه 
�ضبعة  الالجئين،  ل�ضتقبال  ال�ضرحان  رباع  مركز  اإلى  ُرّحل  التالي، 
الأمن  رجل  اأعاد  هناك  الأردنية-ال�ضورية.  الحدود  عن  كيلومترات 
قذفه  الذي  “الترحيالت”،  با�ص  واأ�ضعُده  ال�ضورية،  هويته  لمحمد 
في العراء على  الحدود. كان ذلك خام�ص اأيام عيد الأ�ضحى الما�ضي، 
رغم اأنه م�ضمول برعاية وحماية المفو�ضية ال�ضامية لالأمم المتحدة 
حياته  حيث  �ضورية،  اإلى  الق�ضرية  العودة  من  الالجئين  ل�ضوؤون 

وحريته مهددتان.
لم يم�ص اليوم العا�ضر على محمد في قرية ن�ضيب الحدودية 
الذي  القرية  م�ضجد  على  قذيفة  �ضقطت  حتى  والأردن،  �ضورية  بين 
و�ضبعة  مكلومة،  زوجًة  خلفه  تاركاً  قتياًل،  الحياة  ففارق  يوؤويه، 

اأطفال.
يقول ابنه الأكبر عبد )20 عاما(: “اإلنا اهلل والدي انظلم .. ما 
كان يطلع من البيت هون، وما عمل  اأ�ضي حتى ي�ضفروه، وي�ضت�ضهد 

هناك”.
ع�ضرة  ط��رد  ح��الت  التحقيق  معدا  وث��ق  محمد،  غ��رار  على 
ومديرية  الأمنية  الأج��ه��زة  يد  على  بلدهم  اإل��ى  �ضوريين  لجئين 
اأيلول  �ضبتمبر/  بين  الداخلية  ل��وزارة  التابعة  الالجئين  �ضوؤون 
تدّخالت  الحائط  بعر�ص  �ضاربة   ،2015 ني�ضان  اإبريل/  و   2014

المفو�ضية ال�ضامية لالأمم المتحدة ل�ضوؤون الالجئين. قرارات الإبعاد 
“الإدارية” تنّفذ على الفور دون اأن تبلغ الأجهزة الأمنية المبعدين 

بحقهم في الطعن �ضد هذه القرار اأمام المحكمة الإدارية.
الأمنية  لالأجهزة  يحق  ل  الأردن��ي��ة،  الت�ضريعات  وبح�ضب 
تقرير اإبعاد الأجانب، نظرًا لأن قرارات الت�ضفير والإبعاد تناط بكل 
و�ضوؤون  الإقامة  قانون  من   37 المادة  بموجب  الداخلية  وزير  من 
الأجانب رقم  37 ل�ضنة 1973، ووزير العمل ا�ضتنادًا للمادة 12 من 
“ل  اأن قرارات الإبعاد هذه  1996. غير  24 ل�ضنة  قانون العمل رقم 
لديهم  عاديين  غير  اأجانب  لكونهم  ال�ضوريين  الالجئين  على  تنطبق 
العرفي باحترام عدم الطرد”  الدولي  للمبداأ  م�ضكلة في بلدهم �ضندًا 

بح�ضب اأ�ضتاذ القانون الدولي د.اأيمن هل�ضة.
المادة )37( من قانون الإقامة و�ضوؤون الأجانب رقم 24 ل�ضنة 

1973
ياأمر  اأن  وله  الأجانب  اإبعاد  حق  المدير  من  بتن�ضيب  للوزير 
بتوقيف من تقرر اإبعاده موؤقتاً حتى تتم اإجراءات الإبعاد ول ي�ضمح 
باإذن  اإل  المملكة  اأرا�ضي  اإلى  بالعودة  اإبعاده  �ضبق  الذي  لالأجنبي 

خا�ص من الوزير.
ومديرية  الأمنية  الأجهزة  اأن  اإل��ى  التحقيق  معدا  وتو�ضل 
�ضوؤون الالجئين �ضتتا اأوا�ضر ع�ضر اأ�ضر �ضورية لجئة لالأردن، بطرد 
اأفراد منها اإلى �ضورية بعد اأن ا�ضتقروا في الأردن، حيث خطر الموت 

قتاًل، جوعاً اأو �ضقما تاركين اأ�ضرهم في غربة اللجوء.
التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  الأردنية  الحكومة  تخالف  وبذلك 
وم�ضادق  الوطنية،  الت�ضريعات  على  ت�ضمو  دولية  اتفاقية  وهي 
اإبعاد  عدم  بمبداأ  اللتزام  على  تن�ص  بما   ،2006 عام  ر�ضمياً  عليها 
اأخرى تكون حياته فيها معر�ضة لخطر  اإلى دولة  اأي �ضخ�ص  اأو رد 
الإن�ضان في  الدولي وحقوق  القانون  اأ�ضتاذ  التعذيب، وفق ما يوؤكد 
اإلى  الق�ضرية  الإع��ادة  عدم  “مبداأ  هل�ضة.  اأيمن  د.  الإ�ضراء  جامعة 
الدولة التي هرب منها هو مبداأ عرفي، فجميع الدول ملزمة به �ضواء 
وقعت التفاقيات المعنية اأم لم توقع. فاللتزام المترتب على الأردن 
الدولية  التفاقية  ومن  الدولي  العرف  من  ياأتي  دولية،  ناحية  من 
ح�ضب  عليها  م�ضادق  والأردن   ،1984 ل�ضنة  التعذيب  لمناه�ضة 

الأ�ضول الد�ضتورية”.
المادة )12/ز( من قانون العمل رقم 24 ل�ضنة 1996.

ي�ضدر الوزير قرارا بت�ضفير العامل المخالف لإحكام هذه المادة  
اإلى خارج المملكة على نفقة �ضاحب العمل اأو مدير الموؤ�ض�ضة، ويتم 
اإع��ادة  يجوز  ول  المخت�ضة،  ال�ضلطات  قبل  من  القرار  هذا  تنفيذ 
ا�ضتقدام اأو ا�ضتخدام العامل غير الأردني الذي تم ت�ضفيره قبل م�ضي 

ثالث �ضنوات على الأقل  من تاريخ تنفيذ قرار الت�ضفير.
مع  قبلها  من  الموقعة  التفاهم  مذكرة  الحكومة  تخالف  كما 
بعدم   ،2014 عام  والمعدلة  الالجئين  ل�ضوؤون  الأممية  المفو�ضية 
احترامها لمبداأ عدم رد اأو اإبعاد اأي �ضخ�ص يطلب اللجوء في الأردن، 

وفقاً لهل�ضة.
حماية  ع��ن  ال�ضامية  المفو�ضية  ف�ضل  ظ��ل  ف��ي  ذل��ك  يحدث 
بالدهم،  اإلى  الق�ضرية  الإعادة  من  برعايتها  الم�ضمولين  الأ�ضخا�ص 

حيث يواجهون تهديدًا لحياتهم وحريتهم هناك.
وو�ضط ت�ضارب الأرقام، تحجم وزارة الداخلية – الم�ضوؤولة 
عن الأمن العام ومديرية �ضوؤون الالجئين– عن تقديم اأي معلومات 
عن هذا الملف، في حين تتحدث وزارة العمل عن اإبعاد 103 �ضوريين 
اأن  دون  العمل،  قانون  مخالفتهم  ب�ضبب  و2014   2011 عامي  بين 

تحدد فيما اإذا كانت اأ�ضماوؤهم مدرجة �ضمن لوائح الالجئين.
حاول معدا التحقيق الطالع على الأ�ضماء، والتاأكد منها فيما 
لكن  الالجئين،  ل�ضوؤون  ال�ضامية  المفو�ضية  لدى  م�ضجلة  كانت  اإذا 

الوزارة رف�ضت، بدعوى الخ�ضو�ضية.
ال�ضامية  والمفو�ضية  الحكومة  بين  تفاهم  مذكرة   )2( المادة 

ل�ضوؤون الالجئين الموقعة عام 1998، والمعدلة 2014.
الها�ضمية  الأردنية  المملكة  في  اللجوء  موؤ�ض�ضة  تعزيز  بغية 
من  الالجئين  ل�ضوؤون  المتحدة  لالأمم  ال�ضامية  المفو�ضية  وتمكين 
الواقعين  لالأ�ضخا�ص  الدولية  الحماية  تقديم  في  بواجباتها  القيام 

تحت وليتها لتفق الطرفان:
اأي لجئ يطلب  اأو رد  اأ( على وجوب احترام مبداأ عدم طرد 
اأو  الحدود  اإلى  �ضورة  باأي  الها�ضمية  الأردنية  المملكة  في  اللجوء 
دينه  اأو  عرقه  ب�ضبب  مهددتان  وحريته  حياته  تكون  حيث  الأقاليم 
اآرائه  ب�ضبب  اأو  معينة  اجتماعية  فئة  اإلى   انتمائه  اأو  جن�ضيته  اأو 

ال�ضيا�ضية.
وتقرير  ووت�ص،  رايت�ص  هيومن   – اأممية  منظمات  وت�ضتكي 
م�ضروع تحليل احتياجات �ضورية ال�ضادر عن ثالث منظمات دولية 
الطفل،  اإنقاد  ومنظمة  لالجئين،  النرويجي  )المجل�ص  حكومية  غير 
لجئين  اأبعدت  الأردنية  ال�ضلطات  اأن  –  من  الجوع(  �ضد  والعمل 
�ضوريين اإلى بالدهم، بينما يرجع حقوقيون اأ�ضباب ذلك اإلى مخالفة 

قانون العمل اأو اإحداث خروق اأمنية.
ن�ضره  تقرير  في  ير�ضد  �ضورية  احتياجات  تحليل  م�ضروع 
الالجئين  اإبعاد  حالت  “ارتفاع   2014 اأول  ت�ضرين  اأكتوبر/  في 
ال�ضوريين، على يد ال�ضلطات الأردنية، وبخا�ضة حملة الوثائق غير 
والأردن  �ضورية  بين  يتنقلون  كانوا  الذين  من  اأو  قديمة  ال�ضارية، 
الممار�ضة  هذه  اأن  اإلى  الم�ضروع  وينبه  ال�ضورية”.  الأزم��ة  خالل 

الق�ضرية”. الإعادة  خطر  تحت  منهم  كبيرًا  عددًا  “ت�ضع 

مستضعفون لم يسلموا
)هيومن  مكتب  وّث��ق   ،2014 اأواخ��ر  اأ�ضدرهما  تقريرين  في 
اإلى بالدهم خالل  �ضورياً  30 لجئاً  اإبعاد  رايت�ص ووت�ص( في عمان 
الذي ي�ضّنف  الأردن،  المنظمة في  اآدم كوغل ممثل  العام، وفق  ذلك 

المبعدين على اأنهم م�ضت�ضعفون.
ي�ضم هوؤلء المبعدون 12 جريحاً وم�ضاباً كانوا يتلقون العالج 
في مركز الكرامة لإعادة التاأهيل في مدينة الرمثا )على بعد خطوات 
عن تواأمها مدينة درعا ال�ضورية ونحو 90 كيلو مترا �ضمالي عمان( . 

واأبعد اأي�ضاً اأطفال غير م�ضحوبين بذويهم.
يفيد التقريران باأن جميع المطرودين م�ضجلون لدى المفو�ضية 

ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئين.
الم�ضت�ضعفين مثل الأطفال والجرحى،  “ركزنا في عملنا على 
في  �ضبب  والجرحى  الأطفال  اأن  نفكر  اأن  ال�ضعب  من  كمنظمة  لأننا 
وبالتالي  الم�ضي،  على  قادرين  غير  الم�ضلولين  يعني  اأمنية،  م�ضكلة 
بع�ص  كون  �ضورية،  اإلى  لقذفهم  الحقيقي  ال�ضبب  نعرف  اأن  يجب 
ما  وفق  البلد”،  اأمن  يهددون  اأنهم  الحكومة  تقول  الأخرى  الحالت 

يقول اآدم.

 العمال السوريين في األردن.
وزارة  من  عمل  ت�ضاريح  يحملون  �ضوري  عامل   13814  –

العمل منذ )2011- 2014(.
وزارة  قبل  من  م�ضبوط  مخالف  �ضوري  عامل   23500  –

العمل منذ )2014-2011(.
ت�ضفير  قرار  اإ�ضدار  تم  التي  ال�ضورية  العمالة  عدد  بلغ   –

بحقها 103 عمال منذ )2014-2011(.

أسرة أم رسول
براءة،  مولودتها  ر�ضول  اأم  ال�ضورية  الالجئة  و�ضعت  اإن  ما 
حتى طردت الأجهزة الأمنية زوجها اإلى �ضورية بال �ضبب، كما تقول. 
فت�ضتت �ضمل العائلة، اأٌب تحت النيران، واأٌم من حمى النفا�ص تاأن، 

وخم�ضة اأطفال كبيرهم �ضغير.
بالخداج  اأبدا. ما خّلوه ي�ضوف بنته وهي  “لم يراعوا و�ضعه 
الأولد،  درا�ضة  البيت،  م�ضروف  علّي  اختلف  اأ�ضي  كل  �ضاعة،  ولو 
ت�ضتذكر  ح�ضبما  م�ضوؤولية”،  هاي  ر�ضيعة،  طفلة  عندي  كان  ما 
م�ص  باأمان،  نعي�ص  م�ضان  هنا  اإجينا  “احنا  وت�ضيف:  ر�ضول.  اأم 

يرجعونا على بالدنا، لي�ص دخلونا ليقلعونا )يطرودنا(”؟

اإلبعاد يعني الموت
�ضهادة  في  لنا  يوؤكد  المطرود  ر�ضول  اأب��و  ال�ضوري  الالجئ 
م�ضورة اأر�ضلها عبر الهاتف الخليوي من �ضورية “اأن ثالثة لجئين 
�ضوريين لقوا حتفهم هناك، بعد اأن طردتهم ال�ضلطات الأردنية  نهاية 
اأكتوبر/ ت�ضرين اأول 2014 . القتلى الثالث كان قد تعرف عليهم اأبو 
ر�ضول في جامع قرية ن�ضيب، بعد طردهم من الأردن. ليلقوا حتفهم 

بعد �ضقوط قذيفة على الجامع.
اأ�ضمائهم، ومتى طردوا  التاأكد من  ولم يت�ضن لمعدي التحقيق 
من الأردن، وذلك لنقطاع التوا�ضل مع الم�ضدر ب�ضبب �ضوء خطوط 

الت�ضالت.
وللوقوف على خطورة اإبعاد الالجئين ال�ضوريين اإلى بالدهم، 
يقول الخبير الع�ضكري اللواء المتقاعد ماأمون اأبو نوار: “�ضورية ما 
فيها اأمان، �ضورية فيها مذابح، اهلل يعينهم �ضْي ل يو�ضف بالحقيقة، 

جوع، ح�ضار وكيماوي، اأب�ضع اأنواع الأ�ضلحة ا�ضتخدمت”.
المعارك هناك ل تنح�ضر داخل الأرا�ضي ال�ضورية؛ ففي مطلع 
معبر  على  ال�ضورية  المعار�ضة  �ضيطرت  الما�ضي،  ني�ضان  اإبريل/ 
اأن  اإذ  اإلى بلدهم.  ن�ضيب الحدودي، الذي يبعد من خالله الالجئين 
القتتال على الجبهة الجنوبية في �ضورية المحاذية تزداد �ضراوته، 

بح�ضب اأبو نوار.
ال�ضامية  المفو�ضية  بعثت  راأيها،  لأخذ  محاولت  ثالث  بعد 
بر�ضالة  اللكتروني  البريد  عبر  التحقيق  لمعدي  الالجئين  ل�ضوؤون 
مقت�ضبه، م�ضاغة بحذرة مفادها: “ل ن�ضجع الالجئين على العودة 

الطوعية اإلى �ضورية، نظرا لخطورة الو�ضع هناك”.

وتيرة اإلبعاد تتصاعد
الكائن  ال�ضخاترة،  حازم  المحامي  مكتب  في  جلو�ضنا  بمجرد 
األف   250 اأربد )90 كيلو متر �ضمالي عمان- حيث يعي�ص  في مدينة 
على  الأردنية،  ال�ضلطات  باأن  تهاتفه  �ضورية  بالجئة  واإذ  �ضوري- 

و�ضك لإبعاد ابنها الوحيد اإلى �ضورية؛ لعله ي�ضتطيع م�ضاعدتها؟
ال�ضوريين  لالجئين  القانونية  الم�ضاعدة  يقدم  الذي  المحامي 
 22 اإبعاد  وّثق  ال�ضورية-  الأردنية  الحدود  عن  كم   20 – اإربد  في 

لجئا �ضوريا اإلى بلدهم، منذ اأوائل عام 2015.
اإلى  الالجئين  اإبعاد  م�ضكلة  تتحول  اأن  من  ال�ضخاترة  يخ�ضى 
الآن  الم�ضكلة يكبر، واأ�ضبحت  “حجم  اأن  اإلى  “ظاهرة ونهج” لفتا 
تاأتيني حالت  بعد يوم. فكل يوم  ال�ضطح، وتتنامى يوماً  تطفو على 
حقيقية،  واأرق���ام  واقعية  اأ�ضماء  “لدينا  وي�ضيف:  وات�ضالت”. 
وحالت، ولكن لالأ�ضف ما في اأرقام دقيقة لحجم الم�ضكلة”. ويوؤكد اأنه 
“ك�ضخ�ص غطيت هذا الرقم، وبتوقع يكون اأ�ضعافه عند نا�ص يعملوا 
في ذات المجال، من منظمات ومراكز حقوق اإن�ضان. وهناك لجئون 

اآخرون لم ي�ضلوا لأحد وتم ت�ضفيرهم على ال�ضكت”.
اأنها  األم�ص  لم  لكن   ،2014 عام  كثيرًا  زاد  الترحيالت  “عدد 
منظمة  ممثل  تقديرات  وف��ق  الأخيرة”،  الفترة  في  كبيرة  زي��ادة 

هيومن رايت�ص ووت�ص اآدم كوغل.

اختراق محدود
نجح المحامي ال�ضخاترة في حماية �ضتة لجئين من الإبعاداإلى 
�ضورية، 21 % من 28 ق�ضية حاول تقديم طوق النجاة لها من انتهاٍك 

يهدد حياتها.
�ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناه�ضة  اتفاقية  من   )3( المادة 

المعاملة.
تعيده  اأن  اأو  �ضخ�ص  اأي  ترد  اأن  دولة طرف  لأي  1- ل يجوز 
)“اأن ترده “( اأو اأن ت�ضلمه اإلى دولة اأخرى، اإذا توافرت لديها اأ�ضباب 

حقيقية تدعو اإلى العتقاد باأنه �ضيكون في خطر التعر�ص للتعذيب.
مخيم  اإل��ى  وترحيلها  اأو�ضاعها  ت�ضويب  تم  ال�ضت  الحالت 

الأزرق لالجئين ال�ضوريين، بح�ضب ال�ضخاترة.
باإمكانية  كوغل  اأدم  ووت�ص  رايت�ص  هومن  ممثل  �ضماع  لحظة 
اإبعاد لجئ، يخاطب “المفو�ضية، اأو ال�ضليب الأحمر، ليتفاو�ضا مع 
الحكومة ب�ضكل مبا�ضر.  ففي بع�ص الحالت ينجحا في منع الترحيل، 

وفي الجزء الآخر لالأ�ضف ل ينجحا”، وفق قوله.
التحقيق،  معدي  على  المكتوب  ردها  في  فتفيد  المفو�ضية  اأما 
باأنها “منذ بداية الأزمة ال�ضورية دافعت عن اآلف الالجئين للحيلولة 
دون ترحيلهم ق�ضرًا، ونجحت في الكثير من الحالت”. لكنها ت�ضتدرك 
يمكنها  ل  وبالتالي  علمها،  اإل��ى  ت�ضل  ل  الحالت  من  “العديد  ب��اأن 

الحوؤول دون ترحيلها”.
اإح�ضائيات  اأو  اأرق��ام  اأي  عن  الإف�ضاح  المفو�ضية  وترف�ص 
ال�ضلطات  اخت�ضا�ص  من  ذلك  اأن  اأ�ضا�ص  على  الق�ضري،  الترحيل  عن 

الأردنية.

مخالفة القانون الدولي
عن  ال�����ض��ادرة  الأردن  ف��ي  ���ض��وري  لج��ئ  ك��ل  بطاقة   تحمل 

المفو�ضية:
الم�ضمولين  الأ�ضخا�ص  من  يعد  اإنه  لجوء،  طالب  “ب�ضفته 
اإلى  الق�ضرية،  العودة  من  حمايته  ويجب  المفو�ضية،  مكتب  برعاية 

بلده حيث يدعي انه يواجه تهديدًا لحياته اأو لحريته
 “الأردن ينتهك باإعادته الق�ضرية لالجئين ال�ضوريين مبداأ عدم 
الرد في القانون الدولي العرفي، والذي يحظر على الحكومات اإعادة 
طالع  مهددة”،  حريتهم  اأو  حياتهم  تكون  قد  اأماكن  اإلى  الأ�ضخا�ص 
كانون  دي�ضمبر/   8 في  ال�ضادر  رايت�ص ووت�ص  تقرير منظمة هيومن 

الأول 2014.

القضاء الفيصل
من  اأي  يراجع  لم  وثقناها،  التي  الع�ضرة  الحالت  جميع  في 
اأن  اإذ  لالعترا�ص.  الق�ضاء  وجهاز  المحاكم  المطرودين  الالجئين 
الطريق الوحيد تقديم دعوى لدى المحكمة الإدارية، للطعن في قرار 
وزير  اأو  الداخلية  وزير  عن  �ضادرًا  اإما  اإداري��اً،  قرارا  لكونه  الطرد، 

العمل، وفق الدكتور اأيمن هل�ضة.
اأو  الالجئين  �ضوؤون  اإدارة  في  الإبعاد  عملية  على  القائمون 
المنوي طردهم حقهم  الالجئين  اأي من  ُيفهموا  لم  الأمنية،  الأجهزة 
للجهات  �ضواء  الطرد،  قرار  على  التظلم  اأو  العترا�ص  في  القانوني 

الق�ضائية اأو الإدارية.
ق�ضائي،  بقرار  �ضوري  اإبعاد  اأي  مع  الآن  لغاية  اأتعامل  “لم 
�ضوؤون  اإدارة  عن  �ضادر  اإداري  بقرار  اإبعاد  تكون  الحالت  جميع 
بح�ضب  �ضكناهم”،  مناطق  في  ال�ضرطة  مديريات  اأو  الالجئين 

المحامي حازم ال�ضخاترة.
الفر�ضة  اإعطاوؤه  يجب  اإبعاد  قرار  بحقه  ي�ضدر  �ضخ�ص  “اأي 
يعني  وهذا  القانون،  تفعيل  باب  من  القرار،  بهذا  للطعن  المنا�ضبة 
اأم��ام  الطعن  المبعد  لل�ضخ�ص  يتاح  لكي  الإب��ع��اد،  عملية  تاأجيل 
المحكمة المخت�ضة، لتقديم دفاعه، فيما اإذا كان لديه مخاوف اأو دلئل 
من تعر�ضه لال�ضطهاد اأو التعذيب، وبالنهاية المحكمة تزن البينات 

وتقرر”، وفقا لأ�ضتاذ القانون الدولي اأيمن هل�ضة.
الأجهزة  اأن  اأكدت  التحقيق  معدا  قابلها  التي  الحالت  جميع 
اأمام  الطرد  ق��رار  على  الطعن  في  حقهم  على  يطلعوهم  لم  الأمنية 

المحكمة الإدارية.
الداخلية تحجب المعلومة

الداخلية  ل��وزارة  بعثنا   ،2015 �ضباط  فبراير/  منت�ضف  في 
14 �ضوؤاًل، ا�ضتنادًا لقانون  بطلب للح�ضول على المعلومات يت�ضمن 
ت�ضمن   .2007 ل�ضنة   47 رقم  المعلومات  على  الح�ضول  �ضمان حق 
الطلب ا�ضتف�ضارات عن عدد الالجئين ال�ضوريين الذين اأعيدوا ق�ضرا 
الت�ضريعي  ال�ضند  تبيان  مع  ال�ضورية،  الأزمة  بدء  منذ  �ضورية،  اإلى 

والقانوني لذلك، ومن هي الجهة �ضاحبة قرار الت�ضفير؟
اإجابة،  اأي  نتلقى  اأن  دون  يوماً(،   30( القانونية  المدة  انتهت 
رغم اأكثر من ع�ضرة ات�ضالت بكل من الناطق الإعالمي للوزارة زياد 
الزعبي، ومدير مديرية �ضوؤون الالجئين العميد و�ضاح الحمود. كما 
بعثنا ر�ضالتين نطلب في اإحداها مقابلة وزير الداخلية اآنذاك ح�ضين 

المجالي، والثانية مدير مديرية �ضوؤون الالجئين، لكن بال نتائج.
في  الإن�ضان  حقوق  اإدارة  مدير  التحقيق  معدا  راج��ع  كذلك 
اأ�ضهل  طريقا  يجد  لعله  جابر،  اأبو  المعتز  المحافظ  الداخلية  وزارة 

لالإجابة. لكن كل محاولتنا باءت بالف�ضل.

“المجلس” يتخبط
لتقديم  دفعنا  المعلومات،  منح  بعدم  الداخلية  وزارة  موقف 
موؤ�ض�ضة  المعلومات؛  مجل�ص  اإل��ى  القانونية  المدة  خالل  �ضكوى 

حكومية يراأ�ص مجل�ضها وزير الثقافة.
غير اأن المجل�ص قرر باأغلبية اأع�ضائه – ثمانية يمثلون الحكومة 
من بينهم اأمين عام وزارة الداخلية – باأن البيانات المطلوبة “�ضرية، 
وم�ضنفة من �ضمن البيانات التي يمنع الك�ضف عنها، لذا قرر المجل�ص 
رف�ص الطلب مو�ضوعاً” وفقاً لمفو�ص المعلومات محمد العبادي في 

حديث لمعدي التحقيق.
 47 رقم  المعلومات  على  الح�ضول  حق  �ضمان  لقانون  وخالقا 
ل�ضنة 2007، لم يت�ضلم فريق التحقيق قرار المجل�ص مكتوباً، بحجة 
انتظار المجل�ص توقيع اأمين عام وزارة الداخلية عليه، وفق ما ابلغنا 

العبادي خالل مراجعتنا له.
وبتاريخ 2015/6/3، فجر مجل�ص المعلومات مفاجئة في وجه 
معدي التحقيق، بت�ضليمها كتاب ر�ضمي اأن �ضكواهما مرفو�ضة، لكون 
اإليه  ورودها  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  خالل  قراره  ي�ضدر  لم  المجل�ص 

�ضندًا لأحكام المادة )17/ج( من القانون.

النسور ينفي
 2015 اأي��ار  مايو/   11 في  عقده  �ضحفي  موؤتمر  هام�ص  على 
لالإعالن عن وثيقة روؤى تنموية “الأردن 2015 ، اأبلغ معدا التحقيق 
رئي�ص الوزراء د.عبد اهلل الن�ضور اأمام العلن اأنهما وثّقا حالت ل� 10 

لجئين طردتهم ال�ضلطات الأردنية.
اأبعد  قد  الأردن  يكون  اأن  لنفي  الن�ضور  ال��وزراء  رئي�ص  �ضارع 

لجئين �ضوريين من اأرا�ضيه.
اأبعد10  قد  الأردن  اأن  الموؤتمر  ذات  في  ليفتر�ص  عاد  الن�ضور 
الر�ضمية  الطريقة  بغير  الأردنية  الأرا�ضي  دخلوا  لكونهم  لجئين، 

المن�ضقة، “اهلل اأكبر مليون و400 األف لجئ وبقلك ع�ضرة”.
اأو  اأن تجرح م�ضاعرهم  اإخواننا واأهلنا، وخطاأ ج�ضيم  “هوؤلء 
والعروبة،  والأخ��الق،  الدين،  مع  يتنافى  هذا  باهلل  اأعوذ  نعاديهم، 

والوطنية، والم�ضلحة”، وفقاً للن�ضور.
المحامي حازم ال�ضخاترة، يرجع اأ�ضباب اإبعاد الالجئين “اإلى 
اإقامة الهرب من  – العمل بال ت�ضاريح- ومخالفات  مخالفات عمالية 
ب��اأوراق  الأردنية  الأرا�ضي  دخول  �ضابه،  ما  اأو  كفالة  دون  المخيم 
“اأي  اأن  من  وي�ضتكي  واأمنية”.  جرمية  ق�ضايا  ارتكابه  اأو  مزورة، 
مخالفة ب�ضيطة يقترفها الالجئ قد تعر�ضه للت�ضفير. لالأ�ضف ل يوجد 
معايير عادلة ووا�ضحة بهذا المو�ضوع، معايير �ضخ�ضية، تختلف من 

�ضخ�ص لآخر”.

تعددت األسباب واإلبعاد واحُد
يعلم  ل  طردهم،  ح��الت  وثقنا  ولجئة  لجئاً  ع�ضرة  �ضبعة 
اأن  بعد  وزوجته،  من�ضور  الالجئ  اأبعد  بينما  ذلك.  اأ�ضباب  ذووهم 
الأرا�ضي  زوجته  دخول  كان  ال�ضبب  الأردن.  في  مولودها  و�ضعت 
الأردنية با�ضم قرينته ال�ضابقة التي قتلت في �ضورية، كون زواجه كان 
اعتبرته  �ضورية. ولذلك  النفو�ص في  دائرة  لدى  حديثاً، وغير موثق 
من�ضور  وال��دة  بح�ضب  الطرد،  يقت�ضي  تزويرا  الأردنية  ال�ضلطات 

المقيمة في �ضحاب.
عمل  ت�ضريح  دون  عمله  ب�ضبب  كان  تي�ضير  اإبعاد  وراء  الدافع 
من مخيم  كفالة خروج  اإبراز  ي�ضتطع  لم  فيما محمد  بذلك.  له  ي�ضمح 

الزعتري، اأثناء زيارته ل�ضقيقته رابع اأيام عيد الأ�ضحى الما�ضي.

103 قرارات إبعاد
التحقيق،  معدي  اأ�ضئلة  عن  مكتوبة  اإجابات  ت�ضمن  رد  وفي 
بينت وزارة العمل اأن وزيرها اأ�ضدر 103 قرارات ت�ضفير بحق عمال 
�ضوريين منذ 2011، تاريخ بدء الأزمة ال�ضورية ولغاية 2014 نظرًا 

لمخالفتهم لقانون العمل.
فيما بلغ عدد العمال ال�ضوريين الم�ضبوطين بالمخالفة لقانون 
لم  العمل  لكن وزارة  �ضوري،  23500 عامل  الفترة  تلك  العمل خالل 
�ضوريا،  ال�ضعبة في  الأمنية  لالأو�ضاع  نظرا  بت�ضفيرهم  قرارًا  ت�ضدر 

بح�ضب اأمين عام وزارة العمل حمادة اأبو نجمة.
المحامي حازم ال�ضخاترة، يقول: “غالبية حالت الإبعاد التي 
طردت  حالت   9 اأن  اإذ  العمل،  مخالفات  ب�ضبب  كانت  معها  تعامل 
دون  العمل  ب�ضبب  كانت  ال�ضخاترة  معها  تعامل  حالة   22 اأ�ضل  من 

تراخي�ص”.
لم َيت�ضن لفريق التحقيق؛ رغم محاولته المتكررة معرفة فيما 
�ضوري  لجئ  اأي  ال�ضوريين؛  العمال  ت�ضفير  ق��رارات  ت�ضمنت  اإذا 

م�ضجل لدى المفو�ضية.
اأن  تقريرها  في  ن�ضرت  ووت�ص،  رايت�ص  هيومن  منظمة  لكن 
– يحملون وثيقة لجوء  ال�ضرطة اأخبرت ت�ضعة لجئين قبل طردهم 

وهويات اأمنية �ضارية- اأنهم �ضيبعدون ب�ضبب عملهم دون ترخي�ص.
الناطق الإعالمي با�ضم الحكومة د. محمد المومني على  يعلق 
ذلك لمعدي التحقيق على هام�ص موؤتمر الأردن 2025 في 11 مايو/ 
اأيار 2015: “وزارة العمل لها قوانينها التي تنظم �ضوق العمل، ومن 
يخالف القانون ويقوم بالعمل دون اأخذ الت�ضاريح الالأزمة يطبق عليه 
قانون وزارة العمل، وحق الدولة ال�ضيادي اأن تطبق قوانينها على كل 
من هو على اأرا�ضيها، والتعامل مع هذا الأمر يتم وفق اأحكام القوانين 

والأنظمة الدولية المختلفة”.

المفوضية متقاعسة
جميع الحالت ل10 التي وثقنا طردها ات�ضل ذووها بالمفو�ضية 
ال�ضامية ل�ضوؤون الالجئين، بغية اإنقاذهم من الطرد، لكن الوعود بحل 
في  ذووه��م  يوؤكد  ما  وفق  نتيجة،  دون  الموقف  �ضيد  كان  الم�ضكلة 

مقابالت فردية معهم.
يقول عبد ابن الالجئ ال�ضوري محمد الذي قتل في �ضورية بعد 
طرده: “اأخبرت محامي المفو�ضية وقت علمنا بنية الحكومة باإعادة 
والدي اإلى �ضورية. وكانت المتابعة مبا�ضرة معه عبر مكالمة هاتفية 

م�ضجلة”:
الأزرق”. مخيم  في  انم�ضك  – “اأبي 

�ضي  في  ما  ت�ضوية  بنعمله  الزعتري  على  يحولوا  “ب�ص   –
بنوب )ل يوجد م�ضكلة(”.

الزعتري”. و�ضل  – “اأبي 
بيطالعوه”. �ضاعتين  – “هال 

الحدود  )قرب  ال�ضرحان”  رباع  مركز  اإلى  تحول  “اأبي   –
ال�ضورية(

م�ضتحيل”. الأمر  وهذا  اإجراءاتي  ب�ضوف  هال  ب�ضير  – “ما 
ب�ضورية”! �ضار  – “اأبي 

اأ�ضي”. بيدي  طالع  ما  – “واهلل 
ل�ضوؤون  ال�ضامي  المفو�ص  ممثل  على  الق�ضة  ه��ذه  عر�ضنا 
الالجئين في الأردن اندرو هاربر، لكونه م�ضوؤوًل ومكتبه عن تاأمين 

حماية دولية لالجئين من ال�ضطهاد.
يرد هاربر وعالمات الده�ضة على محّياه: “نحن بحاجة اإلى اأن 
لدي  لي�ص  لذلك  الآن،  به فقط  اأعلمتني  – لأنك  الأمر  نتحقق من هذا 
اأي معلومات اأخرى حوله”. يتابع هاربر “كنا وما زلنا من�ضغلين في 
اإذا كانت  النهاية،  الترحيل، في  الالجئين من  اآلف  اإلى منع  ال�ضعي 
اأمنياً فيما يخ�ص بع�ص الالجئين فمن  الحكومة تعتقد اأن هناك قلقاً 

ال�ضعب للغاية اأن ينجح تدخلنا”.

هواجس أمنية
والحكومة  للغاية،  �ضعبة  اأمنية  بيئة  و�ضط  يقع  “الأردن 
نتفهم  ونحن  اأولوياتها،  من  هي  الأمنية  م�ضالحها  اأن  اإل��ى  ت�ضير 
اأو  النا�ص  حياة  كانت  اإذا  ذلك،  ومع  الم�ضروعة،  الأمنية  مخاوفها 
حريتهم معر�ضة للخطر عند عودتهم فاإننا بالطبع نتدخل في ذلك”، 

بح�ضب اأندور هاربر.
ممثل هيومن رايت�ص وت�ص اآدم كوغل يقول من جانبه: “الحكومة 
تبعد اأي لجئ ياأتي ب�ضكل غير قانوني من التهريب، اأو باأوراق غير 
حقيقية، وذلك لأ�ضباب تتعلق بالأمن والحدود، واأي لجئ ياأتي اإلى 
الأردن ب�ضكل غير قانوني معر�ص للترحيل هذا وا�ضح.. وهذا مخالف 

للتزامات الأردن الدولية “.
يفتر�ص المحامي حازم ال�ضخاترة اأن اأي “لجئ يرتكب جريمة 
المحاكم  اإلى  اإحالته  يجب  عمالية،  مخالفة  اأو  اأخالقية،  اأو  اأمنية 
الأردن��ي  القانون  الحكومة  �ضتخالف  واإل  ومعاقبته،  المخت�ضة 

والقانون الدولي معاً”.
لمن�ضة  الإن�ضان  ب�ضلم  اأنا  خطير،  قرار  هو  الإبعاد  “فقرار 

الإعدام”؟ يت�ضاءل ال�ضخاترة.
بعد اأن اأ�ضناها ت�ضتت اأ�ضرتها وزيف حمايٍة كاذبة، التحقت اأم 
ر�ضول بزوجها المبعد اإلى �ضورية، مف�ضلة الذهاب اإلى جحيم الحرب 

طوعاً، على اإبعاد ُيلحقها بالموت ق�ضرا.
* اأعد هذا التحقيق وحدة ال�ضحافة ال�ضتق�ضائية في )راديو 
البلد( و )موقع عمان نت( بدعم من �ضبكة اأريج )اإعالميون من اأجل 

�ضحافة ا�ضتق�ضائية عربية(.

االأردن يخالف القانون 
الدولي والمفو�شية ال�شامية 

تف�شل في منع االإبعاد

وزارة الداخلية تحجب 
المعلومات و “العمل” 

تبعد 103 عمال
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هنا الزرقاء- اميما غباين

الح�ضرية  القرية  في  احتفالية  الزرقاء  في  المجتمعية  التنمية  لجنة  نظمت 
ال�ضري  العنف  مناه�ضة  الزمالة« و«مبادرة  فعاليات »م�ضروع  اختتام  بمنا�ضبة 
الدولي  للتعاون  الدنماركية  المنظمة  مع  بال�ضراكة  نفذتهما  اللذين  والمجتمعي«، 

»اك�ضن ايد«.
وقدمت مديرة لجنة التنمية منال اعمر تعريفا باللجنة وان�ضطتها في م�ضتهل 
متطوعا   40 له  التح�ضير  في  و�ضاهم  مدعو   500 من  اكثر  ح�ضره  الذي  الحفل 

ومتطوعة اعمارهم بين 18 و40 عاما، ممن �ضاركوا في الم�ضروع والمبادرة.
مع  للجنة  العديدة  ال�ضراكات  الى  اعمر  ابو  الحفل  في  كلمتها  في  وتطرقت 
مبادرة  ايد-  »اك�ضن  منظمة  مع  �ضراكتها  واي�ضا  المدني،  المجتمع  موؤ�ض�ضات 
والالجئين  الأردن  في  ال�ضباب  لفئة  الزمالة  م�ضروع  العربية« من خالل  المنطقة 
ال�ضوريين، والذي جاء في اطار برنامج ال�ضتجابة للطوارئ الذي اطلقته المنظمة 

في اب من العام الما�ضي.
الالجئين  تمكين  الى  ي�ضعى  للطوارئ  ال�ضتجابة  برنامج  ان  واو�ضحت 
والمراة،  ال�ضباب  فئات  وتحديدا  الزرقاء،  في  الم�ضيف  والمجتمع  ال�ضوريين 
�ضمن  قادة  لي�ضبحوا  الالزمة  والمعارف  المهارات  واك�ضابهم  تدريبهم  خالل  من 

مجتمعاتهم.
لكافة  ممثلة  مجتمعية  دوائر  ت�ضكيل  تم  قد  كان  انه  اعمرالى  ابو  وا�ضارت 
تدريب  تم  كما  الزمالة،  م�ضروع  في  الم�ضاركين  من  المحلي  المجتمع  �ضرائح 
�ضباط ارتباط من بينهم بحيث يتولون مناق�ضة مجتمعهم وعائالتهم حول ان�ضطة 

الم�ضروع ونتائجه بغية تطويره واعداد م�ضاريع جديدة في محال الدعم النف�ضي 
والحماية.

وقالت انه تم في اطار الم�ضروع توزيع م�ضاعدات عينية ونقدية على الفئات 
للن�ضاء  متنوعة  تدريبية  برامج  تنظيم  واي�ضا  ال�ضتاء،  ف�ضل  خالل  حظا  القل 

الفتيات، منها ما اخت�ص بمهارات ت�ضوير الفالم الق�ضيرة.
 وبينت ابو اعمر انه كان قد جرى اطالق »مبادرة مناه�ضة العنف ال�ضري 
ا�ضتهدف  والذي  الحالي،  العام  من  اذار  �ضهر  في  الم�ضروع  �ضمن  والمجتمعي« 
)الن�ضاء  المهم�ضة  الفئات  �ضد  العنف  ا�ضكال  كافة  لرف�ص  المجتمع  ثقافة  تعزيز 
المجتمعي  والت�ضامن  والم�ضاندة  الحماية  �ضيا�ضة  واليافعين(، وكذلك  والطفال 

مع �ضحايا هذا النوع من العنف.
ولفتت الى ان المبادرة تم تنفيذها عبر فعاليات �ضعت الى توعية المجتمع 
وتعزيز الحوار بين فئاته حول العنف وا�ضراره، وتمثلت في مجموعة محا�ضرات 
ق�ضيرة،  واف��الم  تفاعلي  م�ضرح  وعرو�ص  المدار�ص  في  وع��ي  رف��ع  وجل�ضات 
وم�ضابقة للر�ضم واخرى للق�ضة الق�ضيرة، وجل�ضات دعم نف�ضي لالطفال والمهات 

في الرو�ضات لتعزيز مفاهيم الحماية والرعاية لالطفال.
منظمة  في  الزرقاء  برنامج  من�ضقة  البياي�ضة  عهود  او�ضحت  جانبها،  ومن 
اك�ضن ايد، ان المنظمة تعمل في المنطقة العربية في كل من الردن ولبنان وتون�ص 
الثقافة  تعزيز  خالل  من  وال�ضباب  الن�ضاء  وتمكين  دعم  الى  وتهدف  والمغرب، 
المحلي  الم�ضتويين  على  القرار  �ضنع  في  واليافعين  ال�ضباب  وم�ضاركة  المدنية 

والقليمي.

وقالت البياي�ضة في كلمة امام الحفل ان برنامج ال�ضتجابة للطوارئ الذي 
ا�ضتمرت فعالياته على مدى عام كامل، كان الهدف منه اك�ضاب ال�ضباب في المجتمع 
المحلي في الزرقاء الثقه بالنف�ص وتزويدهم بمهارات ي�ضتطيعون من خاللها القيام 

بدور فاعل في مجتمعهم والم�ضاركة في عملية �ضنع القرار.
لل�ضوريين  اليجابي  الدمج  اعادة  الى  اي�ضا  �ضعى  البرنامج  ان   وا�ضافت 
في المجتمع الم�ضيف من خالل بناء قدراتهم وتحليل الم�ضاكل التي تواجههم في 

تفا�ضيل حياتهم والمطالبة بايجاد الحلول لها.
�ضيغة  �ضمن  العمل  على  المبادرة  فريق  في  الم�ضاركين  البياي�ضة  وحثت 

تكاملية ومتابعة جهدهم في محاربة العنف بكافة ا�ضكاله.
عر�ص  هام�ص  على  خاطر  ابو  احمد  التفاعلي  الم�ضرح  مي�ضر  اكد  وب��دوره، 
جرى تقديمه امام الح�ضور، ان هذا النوع من الم�ضرح له دور كبير ومهم في عملية 
العنف  ونبذ  مناه�ضة  حيث  من  مختلفة،  بطريقة  الجمهور  الى  الر�ضالة  اي�ضال 

بكافة ا�ضكاله �ضواء كان ا�ضريا او مجتمعيا او ج�ضديا او لفظيا.
الق�ضية  بطرح  العرو�ص  من  النوع  هذا  خالل  يقومون  الممثلين  ان  وقال 
لها، حيث يطلب من بع�ص  الحلول  اقتراح  ي�ضارك في  ان  الجمهور من اجل  امام 
الممثلين  بدل  ال�ضاأن  هذا  في  للتحدث  الم�ضرح  خ�ضبة  الى  ال�ضعود  المتفرجين 

انف�ضهم. 
المتطوعات  على  التقديرية  ال�ضهادات  توزيع  الحفل  ختام  وج��رى  في 

والمتطوعين ممن �ضاركوا في تاأ�ضي�ص المبادرة.

م�شروع القامة معر�س دائم لمنتجات ربات البيوت بالزرقاء
هنا الزرقاء- ف�صة العبو�صي

الدولية  الجهات  من  النهائية  الموافقة  الزرقاء  بلدية  تنتظر 
المانحة للبدء في تنفيذ م�ضروع اقامة معر�ص دائم لمنتجات ربات 
البيوت، والذي من المقرر ان يفتتح في مجمع �ضوق البلدية الواقع 

�ضمن الو�ضط التجاري للمدينة.
ل�«هنا الزرقاء« على هام�ص  البلدية عماد المومني  وقال رئي�ص 
عيد  بمنا�ضبة  الطفيلة  ابناء  جمعية  في  خيريا  ب��ازارا  ح�ضوره 
ال�ضتقالل، ان بلديته »ب�ضدد تخ�ضي�ص �ضوق لعر�ص منتجات ربات 
البيوت، واللواتي يعانين من م�ضكلة ت�ضويق منتجاتهن، �ضواء من 
بهدف تح�ضين  التي ي�ضنعنها  اليدوية  الأ�ضغال  اأو  الغذائية  المواد 

دخول اأ�ضرهن«.
محمد  البلدية  في  التنمية  وح��دة  مدير  او�ضح  جانبه،  ومن 
الزواهرة ان تمويل ان�ضاء المعر�ص �ضيكون عبر منحة من »م�ضروع 
م�ضاعدة  اإلى  يهدف  الذي  الجتماعي«  والتكيف  الطارئة  الخدمات 

البلديات والمجتمعات الم�ضت�ضيفة لالجئين ال�ضوريين.
بخ�ضو�ص  تقريرها  برفع  قامت  البلدية  ان  ال��زواه��رة  وق��ال 
ي�ضرف  الذي  والتنمية  لالإعمار  الدولي  البنك  الى  المعر�ص  م�ضروع 
على  ح�ضولنا  حال  »وفي  الطارئة،  الخدمات  م�ضروع  ادارة  على 

الموافقة النهائية �ضنبداأ العمل مبا�ضرة«.
متر  الف  نحو  الولية  الخطة  بح�ضب  المعر�ص  م�ضاحة  وتبلغ 
مربع، و�ضي�ضتمل على 50 دكانا �ضغيرة ومركز تدريب على الحرف 
الى  ت�ضل  اجمالية  وبكلفة  وكافتيريات،  �ضحية  ومرافق  المنزلية 

100 الف دينار.
ولفت الزواهرة الى ان »موقع المعر�ص يحظى باهمية حيث انه 
في �ضوق البلدية وفي و�ضط المدينة ما ي�ضهل الو�ضول اليه«، م�ضيرا 
كذلك الى ان ال�ضيدة التي �ضتح�ضل على دكان فيه لن تترتب عليها 

اي كلفة مالية كايجارات وغيرها.
�ضتعطى  ال��دك��اك��ي��ن  تخ�ضي�ص  ف��ي  الأول���وي���ة  ان  واو���ض��ح 
»للجمعيات الخيرية.. والأرامل ممن ل يملكن دخال ويقمن على رعاية 
ايتام«، مبينا انه �ضيجري التعاون مع نقابة الفنانين الت�ضكيليين من 

اجل اعداد ت�ضميم تراثي للمعر�ص بحيث يكون جذابا.

وا�ضار الزواهرة الى ان فكرة المعر�ص جاءت »نتيجة تداعيات 
الإقت�ضادية،  خ�ضو�ضا  المجتمع،  على  واآثارها  ال�ضورية  الأزم��ة 
العمل  فر�ص  على  التزاحم  عن  ناهيك  والغالء،  الأ�ضعار  كارتفاع 

وارتفاع معدلت البطالة ون�ضبة الفقر«.
هناك  اأ�ضبح  المجتمع،  بتنمية  معنية  كبلدية  »وبدورنا  وتابع 
�ضرورة لن نتدخل حتى نح�ضن الو�ضع القت�ضادي ون�ضرك فئات 
لتقوم  منا�ضب  مكان  ايجاد  عبر  عادًة،  مهم�ضة  تعتبر  التي  المجتمع 

ال�ضيدات ومنظمات المجتمع المدني بعر�ص منتجاتهم �ضمنه«.
وقال الزواهرة ان م�ضروع المعر�ص ي�ضعى الى تحقيق اهداف 
اللواتي  ال�ضيدات  ل�ضريحة  اجتماعيا  منا�ضبة  بيئة  ايجاد  منها 
يواجهن ا�ضكاليات ب�ضبب بع�ص القيم الجتماعية التي تمنع المراأة 

او الفتاة من الخروج الى العمل.
غير  العمل  �ضوق  من  »النتقال  كذلك  الهداف  من  ان  وا�ضاف 
ال�ضوق دون رقابة،  التي تطرح في  المنزلية  المنتجات  اأي  المنظم، 
اأردنية  اإلى �ضوق منظم، وتح�ضين و�ضع الأ�ضر الإقت�ضادي، �ضواء 
البلدية  بين  الجماعي  العمل  وروح  الت�ضاركية  وتعزيز  �ضورية،  او 

والجمعيات الخيرية«.
�ضيعمل  الذي  المعر�ص  يتوافر  بان  تفاوؤله  عن  الزواهرة  وعبر 
�ضمن �ضاعات محددة، على منتجات �ضورية بات ال�ضوق يعاني من 
ان  وكذلك  �ضوريا،  في  الزمة  جراء  ال�ضتيراد  توقف  ب�ضبب  �ضحها 
ي�ضكل محفزا للجهات الداعمة على تكرار تجربته في مواقع اخرى 

في الزرقاء كالقرية الح�ضرية وحديقة الفيحاء.

لجنة التنمية تختتم فعاليات »م�شروع الزمالة« و»مبادرة مناه�شة العنف اال�شري«

ور�شة تدريب اعالمي لممثلي موؤ�ش�شات مجتمع مدني بلواء الها�شمية
هنا الزرقاء- كاملة ابو �صيلة

نظم ائتالف »دار« للديمقراطية المحلية يوم الربعاء 10 حزيران، 
ممثلي  ا�ضتهدفت  الها�ضمية«  �ضيدات  »جمعية  في  اعالمية  تدريب  ور�ضة 

بلديات وموؤ�ض�ضات مجتمع مدني في محافظة الزرقاء.
 و�ضارك 15 من ممثلي هذه الهيئات المحلية في الور�ضة التي ا�ضتمرت 
وموؤ�ض�ضات  للبلديات  العالمي  »الدليل  بعنوان  وعقدت  واح��دا،  يوما 

المجتمع المدني«.
وقالت المدربة في الور�ضة روز ن�ضر ان الم�ضاركين تلقوا تدريبات 
المحلية،  للبلديات  خ�ضو�ضا  العالمية،  ال�ضتراتيجية  اع��داد  ح��ول 
ومهارات التوا�ضل مع الموؤ�ض�ضات ال�ضحفية، و�ضياغة البيان ال�ضحفي، 

وتنظيم الموؤتمر ال�ضحفي الناجح.
في  ياتي  عقدها  ان  جبارات  الجواد  عبد  الور�ضة  من�ضق  واو�ضح 
اطار م�ضاعي ائتالف »دار« الى »رفع قدرات الأدارت المحلية ومنظمات 
المجتمع المحلي، وبالأ�ضافة الى رفع وعي المواطنين، باآليات الم�ضاركة 

في �ضنع القرار على الم�ضتوى المحلي«.
الديمقراطية  دع��م  ال��ى  »ي��ه��دف  الئ��ت��الف  ان  ج��ب��ارات  واأ���ض��اف 
وتعزيز  البلديات  عمل  تطوير  خالل  من  الردن  في  المحلية  الت�ضاركية 
ادارة  المواطنين في  اف�ضل من م�ضاركة  الى درجه  الالمركزية، و�ضول 

�ضوؤونهم المحلية«.
الناظمة  القانونية  الأط��ر  تطوير  على  »يعمل  اي�ضا  ان��ه  وتابع 

للديمقراطية المحلية مثل قانوني البلديات والالمركزية، من خالل حمالت 
توفير  واأي�ضا  بالتطبيق  المعنية  الجهات  اراء  وا�ضتطالع  التاأييد  ك�ضب 

الدعم التقني«.
في  نا�ضطة  اأردنية  مدني  مجتمع  موؤ�ض�ضات   7 »دار«  اإئتالف  وي�ضم 

مجال تطوير الحكم المحلي.
وعبر المدير العالمي في بلدية الها�ضمية جعفر الزيود عن �ضعادته 
لعقد هذه الدورة، والتي و�ضفها بانها اك�ضبت الم�ضاركين معارف جديدة 

�ضتعزز من قدراتهم على تطوير العمل العالمي في موؤ�ض�ضاتهم.

هنا الزرقاء- ف�صة العبو�صي

او  اللواء  في  الح�ضرات  انت�ضار  م�ضكلة  الها�ضمية من حجم  بلدية  قللت 
هذا  تفاقمها  من  الهالي  بين  ال�ضكوى  تت�ضاعد  حين  في  ازاءه��ا،  التق�ضير 

العام، وب�ضكل بات يق�ص م�ضاجعهم ويهدد �ضحتهم.
وخ�ضو�ضا  الح�ضرات،  ظهور  ان  الزيود  عقلة  البلدية  رئي�ص   واعتبر 
الذباب والبعو�ص، هو امر اعتيادي في بداية كل مو�ضم �ضيف، نافيا وجود 

ما ي�ضير الى تزايد انت�ضارها مقارنة بالمو�ضم الما�ضي.
الكثير  »تربية  ال��ى  الها�ضمية  ل���واء  ف��ي  الح�ضرات  م�ضكلة  وع���زا 
من  المواطنين للموا�ضي والأغنام، ناهيك عن المكرهة ال�ضحية التي يخلفها 
ال�ضمراء،  الخربة  في(  العادمة  المياه  تنقية  )محطة  و�ضيل  الزرقاء  �ضيل 

واللذين يمران في اللواء«.
البلدية  فيها  ت�ضارك  الآن  كاملة  )ر���ص(  حملة  »هناك  ان  الزيود  وقال 
انه  مبينا  الزراعة«،  ومديرية  ال�ضمراء  الخربة  ومحطة  البترول  وم�ضفاة 
من  كبيرة  وبكميات  ر�ص  تراكتورات  باربعة  بال�ضتعانة  تنفيذها  يجري 

المبيدات الح�ضرية التي تم توفيرها لهذه الغاية.
وا�ضاف ان الحملة يبداأ العمل فيها منذ ال�ضاد�ضة �ضباحا ويرافقها حملة 
ر�ص دخاني م�ضائية، وهي ل تقت�ضر على �ضوارع الحياء، بل وت�ضل احيانا 

الى داخل منازل الهالي، والذين يقوم بع�ضهم بتامين المبيد لتتولى البلدية 
عملية ر�ضه نيابة عنهم.  وا�ضار الزيود الى انه تم اي�ضا »طرح عطاء من قبل 
ال�ضمراء«  الخربة  و�ضيل  الزرقاء  �ضيل  ور�ص  تجريف  اأجل  من  المياه  �ضلطة 
متوقعا ان يتم الحد من الم�ضكلة في اللواء »خالل فترة قريبة جدا ل تتجاوز 
وو�ضع  الح�ضرات  انت�ضار  بين  عالقة  هناك  تكون  ان  ونفى  ال�ضبوعين«. 
لديها  الها�ضمية يتوفر  بلدية  ان  ال�ضياق  المدينة، موؤكدا في هذا  النظافة في 
واحد من اف�ضل كوادر النظافة و12 �ضاغطة تعمل على مدار ال�ضاعة لجمع 

النفايات في المدينة.  
الح�ضرات  انت�ضار  تزايد  من  معاناتهم  �ضكوا  الهالي  من  عدد  وك��ان 
في  ال�ضرقي  الحي  منطقة  في  وخ�ضو�ضا  ال�ضابق  بالعام  مقارنة  العام  هذا 

الها�ضمية.
في  التجارية ويقيم  بالمنطقة  الذي يعمل في محل  الرمحي  رامي  وقال 
الحي،  ذلك  في  بكثير«  الما�ضي  العام  من  اكثر  »الذباب  ان  ال�ضرقي  الحي 
م�ضيفا ان البعو�ص بات يحرم الهالي النوم، فيما تكتفي البلدية تكتفي بر�ص 

الحي الغربي وتهمل ال�ضرقي.
على  حكرا  لي�ضت  الم�ضكلة  ان  جانبه  من  اكد  الم�ضاقبة  �ضاهر  ان   غير 
منطقة دون اخرى في الها�ضمية، بل ت�ضملها كافة المناطق ومن �ضمنها الحي 

الغربي حيث يقطن.
الها�ضمية،  في  الم�ضانع  على  الم�ضكلة  في  بالالئمة  الم�ضاقبة  وانحى 

ال�ضيل  في  العادمة  المياه  بت�ضريف  تقوم  انها  قال  التي  الم�ضفاة  واولها 
المحطة  ان  م�ضيفا  لديها،  تكرير  اليات  وجود  عدم  ظل  في  العام  وال�ضارع 
الحرارية ومحطة الخربة ال�ضمراء ت�ضاهمان اي�ضا في خلق »مكرهة �ضحية« 
حدة  تزيد  الهالي  و�ضلوكيات  ممار�ضات  بع�ص  ان  اعتبر  كما  اللواء.  في 
المحددة  الوقات  في  النفايات  باخراج  يلتزمون  ل  من  وتحديدا  الم�ضكلة، 

حتى تقوم �ضيارات البلدية برفعها.
تبداأ  البعو�ص  وابناءها مع  ان معاناتها  احمد من  ام  المواطنة  و�ضكت 
مع حلول الليل وتوجههم الى النوم، م�ضيرة الى ان بع�ص الهالي ي�ضطرون 
في اليوم التالي الى اخذ اطفالهم الى الطباء في المركز ال�ضحي ب�ضبب ما 

يتعر�ضون له من اللدغ.
الحال مع  نادرا، كما هي  ال  الر�ص  �ضيارات  باتت ل ت�ضاهد  انها  وقالت 
الو�ضاخ  بتراكم  يت�ضبب  ما  بانتظام،  تاتي  ل  والتي  النفايات  جمع  �ضيارات 

وت�ضكيلها بيئة خ�ضبة لتكاثر الح�ضرات.
�ضيارت  ت�ضاهد  ل  انها  لطفلتين  ام  وهي  اخ��رى  �ضيدة  اك��دت   واي�ضا 
ر�ص في منطقتها، م�ضيفة ان البعو�ص »ا�ضبح م�ضكلة كبيرة لدرجة اننا ل 

ن�ضتطيع النوم«.
جدير بالذكر ان م�ضدرا في مركز �ضحي الها�ضمية ف�ضل عدم ن�ضر ا�ضمه 
لنه غير م�ضرح له بالتحدث الى ال�ضحافة، نفى ت�ضجيل ارتفاع غير معتاد في 

اعداد الحالت التي تراجع المركز للعالج من اثار لدغ الح�ضرات.

الح�شرات تق�س الم�شاجع بالها�شمية 
والبلدية تنفي التق�شير بمكافحتها

جانب من المعر�س                                                »ت�صوير ف�صة العبو�صي«

»ت�صوير ف�صة العبو�صي«

الزميلة روز ن�صر اثناء الور�صة التدريبية                     »ت�صوير كاملة ابو �صيلة «
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للم�ضت�ضفى  الخارجية  العيادات  مراحي�ص  في  النظافة  او�ضاع  �ضهدت 
الحكومي تح�ضنا ملمو�ضا في اعقاب التقرير الذي ن�ضرته »هنا الزرقاء« قبل 

ب�ضعة ا�ضهر، و�ضلط ال�ضوء حينها على تردي تلك الو�ضاع.
المرافق  بهذه  العناية  مدى  ال�ضحيفة  م�ضاهدات  من  وا�ضحا  وب��دا 
يوؤمون  الذين  المر�ضى والمراجعين  1200 من  ال�ضحية، والتي تخدم نحو 
العيادات يوميا، وكذللك مواظبة موظفي النظافة على متابعتها ب�ضكل حثيث.
المراحي�ص  في  ال�ضابقة  الو�ضاع  �ضورة  نقلت  الزرقاء«  »هنا  وكانت 

الم�ضكلة  بمتابعة  وقتها  وعد  والذي  هاني،  بني  احمد  الم�ضت�ضفى  مدير  الى 
ونظافة  تامة  جاهزية  “في  ابقائها  ل�ضمان  اجراءات  واتخاذ  “�ضخ�ضيا”، 
ال�ضحيفة  ع��اودت  المراحي�ص،  على  الخيرة  جولتها  وعقب  م�ضتمرة”. 
التحدث مع بني هاني، لتجد منه ا�ضادة و�ضكرا على قيامها ب«تنبيه« ادارته 

الى الم�ضكلة حتى تتم معالجتها.
بّناء، وقمتم بتنبيه  نقدا  انتم من نقدتم  لكم لأنكم  بال�ضكر  وقال »اأتقدم 

اإدارة الم�ضت�ضفى الى بع�ص ال�ضلبيات الموجودة«.
كموؤ�ض�ضات،  اأو  م�ضت�ضفى  ك��اإدارة  نحن  نطلبه  ما  »ه��ذا  ان  وا�ضاف 
ال�ضفافية  على  مبني  حقيقي  تعاون  الإع��الم  وبين  بيننا  التعاون  يكون  اأن 

والو�ضوح والمهنية لأن ذلك ين�ضب في النتيجة لخدمة المواطن والوطن، 
وبالتالي تكون قد تحققت الم�ضلحة العامة«.

واو�ضح بني هاني انه »بعد تلقي المالحظة قمنا بعمل جل�ضة تثقيفية 
العمل  كيفية  لهم  �ضرحنا  و  الم�ضت�ضفى  في  النظافة(  )موظفو  للمرا�ضلين 
وقمنا بزيادة التوعية.. وكانت هناك بع�ص الأمور التي لم يكونوا مطلعين 
اإن�ضان �ضريف نظيف في هذا  فاأطلعناهم عليها«. و�ضدد على ان »كل  عليها، 
البلد يجب اأن ي�ضتغل للم�ضلحة العامة وم�ضلحة الوطن«، مكررا �ضكره »لكل 
بتلقي  العامة«، وموؤكدا ترحيبه  للم�ضلحة  اإعالمي ومهني حر �ضريف يعمل 

اية مالحظات حول الو�ضاع والخدمات التي يقدمها الم�ضت�ضفى.

تح�شن النظافة بمراحي�س عيادات الم�شت�شفى الحكومي بعد تقرير »هنا الزرقاء«

جانب من المرافق ال�صحية في الم�صت�صفى

هو  اليوم  الزرقاء  في  المقيمة  ال�ضرك�ص  عائالت  عدد  فان  ب��زادوغ،  وح�ضب 
ال�ضراك�ضة انخرطوا بقوة  500 فرد، مو�ضحا ان  120 عائلة، اي ما يوازي  نحو 
الحدادة  الزرقاء، حيث عملوا في مهن  ا�ضتقرارهم في  بدء  العامة مع  الحياة  في 

والنجارة والحرف الخرى ك�ضناعة الحزمة والجلديات.
وور�ضة  للجلديات  اب��زاخ  فتحي  الحاج  ور�ضة  الرائدة  المثلة  من  وذك��ر 
مو�ضى  ان�ضاأها  واخرى  الدين،  عالء  يحيى  يملكها  كان  التي  الماتورات  لت�ضليح 
�ضوماف ل�ضنع العربات الخ�ضبية والثاث المنزلي، ومطحنة نجم الدين بار�ضيق 

قرب المع�ضكرات.
في  انخراطهم  عنهم  عرف  ال�ضراك�ضة  ان  ب��زادوغ،  يقول  ذلك،  الى  وا�ضافة 
الجي�ص العربي، وم�ضاركتهم في معاركه وبذلهم ال�ضهداء، موؤكدا ان عالقتهم ببقية 

مكونات المجتمع الزرقاوي امتازت بمودة ل يعكرها �ضئ.

علم وتقاليد
هو  واحد  لون  من  الهجرة  قبل  ما  الى  يعود  الذي  ال�ضرك�ضي  العلم  يتالف 
كذلك،  �ضفراء  �ضهام  وثالثة  �ضفراء،  نجمة  ع�ضرة  اثنتا  �ضفحته  وعلى  الخ�ضر 

ولكل مكون في هذا العلم دللة خا�ضة، كما يو�ضح بزادوغ.
و�ضرح قائال ان اللون الخ�ضر ال�ضائد كناية عن ال�ضهول الخ�ضراء التي تمتاز 
بها بالد ال�ضرك�ص، والنجوم تمثل عدد القبائل المتحدة وهي 12 قبيلة )القبرطاي، 
حتقواي،  ت�ضمغوري،  حاكوت�ص،  ناتخواج،  ب�ضالني،  ال��ب��زادوغ،  الب���زاخ، 

مامكغ،يجارقوي، ماخو�ص( .
وتابع ان ال�ضهام الثالثة دللة على ال�ضلم اذ ان الفار�ص ال�ضرك�ضي في رحالت 
ال�ضيد ال�ضلمية التي يقوم بها ل يحمل ال ثالثة �ضهام فقط .اما في الحرب فهو يحمل 

ما يزيد عن ع�ضرة.
�ضهادة  وتحمل  باحثة  وهي  بزادوغ،  زوجة  �ضطا�ص  لينة  تتحدث  وبدورها، 
بكالوري�ص في علم المكتبات، عن لغة ال�ضراك�ضة وعاداتهم وتقاليدهم التي ل تزال 

حية يتوارثونها بحر�ص واجالل.
وتقول �ضطا�ص ان اللغة الم يبداأ �ضغار اطفال ال�ضرك�ص بتعلمها من والديهم 
منذ نعومة اظفارهم ويحر�ص الباء على مخاطبة اولدهم بها داخل البيت، حيث 
»المير  مدر�ضة  با�ضتثناء  ال�ضرك�ضية  اللغة  تدر�ص  مدرا�ص  الردن  في  توجد  ل 

حمزة بن الح�ضين« في العا�ضمة عمان وتقوم بتدري�ضها كثقافة عامة.
وتبين ان اللغة التي يتم تعليمها لطفال ال�ضرك�ص هي لغة محكية وقليل من 

المخت�ضين يتقنون كتابتها.
ومن ناحية اخرى، ت�ضير الى ان مما يحر�ص الهل على نقله الى ابنائهم فن 
الرق�ص ال�ضرك�ضي الذي يتقنه جميع ال�ضراك�ضة، ولهيئته وحركاته »معان خا�ضة، 
فال�ضاب ال�ضرك�ضي يمثل في الرق�ضة الن�ضر الذي يفرد جناحه ليحمي الفتاة التي 

تمثل طائر البجع«.

وتلفت �ضطا�ص الى ان »الفار�ص الجيد عند ال�ضرك�ص هو الراق�ص الجيد لن 
اطراف  على  الوقوف  على  الراق�ضين  من  وقدرة  عالية  لياقة  الى  يحتاج  الرق�ص 
ا�ضابع القدم، وهو يدل على لياقة ال�ضاب وعنفوانه و�ضخ�ضيته«، مبينه انه »خالل 

اداء الرق�ضة ل يجوز للفتاة ان تعطي ظهرها لل�ضاب«.
وتطرقت �ضطا�ص الى الكالت ال�ضرك�ضية، والتي لزالت تلقى رواجا وا�ضهرها، 
اكلة ال�ضب�ص والبا�ضتا، والتي يتكون فيها ال�ضب�ص من الدقيق المحم�ص والدجاج 
والجوز، والبا�ضتا من الرز والبرغل اللذين يطهيان ويحركان بع�ضا خ�ضبية تدعى 

»البالغ« حتى ت�ضكال معجونا متما�ضك القوام.
ومن المعجنات »الحلفا« التي تقلى بالزيت وت�ضبه الى حد كبير ال�ضمبو�ضك، 
لهذه  ب�ضكل خا�ص  ت�ضنع  التي  ال�ضرك�ضية  بالجبنة  او  بالبطاطا  اما  تح�ضى  حيث 
الغاية، ومن الحلويات »اللقوم«، و مكوناته ال�ضكر واللبن والطحين ويقلى اي�ضا 

بالزيت.

الخطيفة
عند  يتبعونها  ال�ضرك�ص  لي��زال  والتي  المتوارثة  الجتماعية  العادات  من 
بع�ص  اذه��ان  في  علقت  لمغالطات  تعر�ضت  والتي  »الخطيفة«،  ع��ادة  ال��زواج 

المجتمعات الخرى ب�ضبب الجهل بحيثيات وتفا�ضيل هذه العادة.
يريدان  اللذان  والفتاة  ال�ضاب  بين  »اتفاق  هناك  يكون  انه  �ضطا�ص  وقالت 
التح�ضيرات  �ضبقت  فقد  المو�ضوع  بهذا  دراية  على  الطرفين  اهل  ويكون  الزواج 
لهذه اللحظة من خالل تكرار مقابلة ال�ضاب للفتاة في نوادي ال�ضرك�ص بح�ضور اهل 
الطرفين لجل التعارف والتقرب. وتطلع الفتاة ذويها ب�ضراحة تامة على مجريات 

المور �ضمن ثقة عائلية مطلقة تمنح من الهل للفتاة«.
وا�ضافت انه »يوم  الخطيفة يكون التفاق على �ضاعة معينة يمر ال�ضاب مع 
كال�ضقيقات  العائلة  ن�ضاء  وبع�ص  ي�ضت�ضيفه(  ان  يريد  الذي  )ال�ضخ�ص  ا�ضبينه 
وبنات العمومة، لياأخذ الفتاة وتكون برفقتها فتاة اأخرى من اقاربها او معارفها، 
ويقوم ال�ضاب ومن معه من قافلة باطالق ثالثة اأعيرة نارية في الهواء اعالما لهل 

المنطقة ان هناك حدثا قد وقع«.
القوم او �ضديق عزيز لهل  الى بيت كبير  الفتاة بعدها »تخرج  وتابعت ان 
ال�ضاب ويغادر ال�ضاب ال�ضرك�ضي بيت ذويه الذين هم على علم تام بما �ضيقوم به 
ال�ضاب  اهل  يقوم  نف�ضها  اللحظة  وفي  معارفه.  او  اقاربه  احد  عند  ويقيم  ولدهم 
بار�ضال جاهة الى بيت اهل الفتاة لطلبها لولدهم بهدف الزواج. ويح�ضر اهل الفتاة 
الى بيت اهل ال�ضاب وي�ضاألونها ان كانت قد ح�ضرت بر�ضاها وتومئ باليجاب قبل 

اي تح�ضيرات«.
ولفتت �ضطا�ص الى انه »قديما كان ال�ضاب ياأتي للخطيفة على ظهر فر�ص ولكن 
الحال اختلفت الن وت�ضتخدم ال�ضيارات لهذه الغاية. ومن العار ان يتمكن ال�ضباب 
من اهل الفتاة من ارجاع البنت من قافلة الخطيفة، واذا تمكنوا من ارجاعها ل يحق 

لل�ضاب ان يتزوجها. لذلك يقوم ال�ضاب ومن معه بمغادرة المكان باأق�ضى �ضرعة«.
العائلتين  بين  للعر�ص  والتجهيزات  المحاورات  تبداأ  »عندئذ  تقول  وم�ضت 
المت�ضاهرتبن و�ضط جو احتفالي و�ضهرات تمتد في البيت الذي يقيم فيه العري�ص 
وفق  ور�ضوله  اهلل  �ضنة  على  يتم  الذي  الزفاف  وبدء  الج��راءات  انتهاء  منتظرا 
المذهب الحنفي، وهناك مرا�ضم اخرى لعودة العري�ص الى بيت ذويه عليه اول ان 

ي�ضالح والده ويقدم له اعتذارا ب�ضبب انه ا�ضبح رجال يناف�ضه«. 
ال ان �ضطا�ص قالت ان هذه العادات ل يوؤخذ بها اذا تزوجت الفتاة ال�ضرك�ضية 
ب�ضاب غير �ضرك�ضي وانما يتبع عندئذ عادات اهل ال�ضاب وتقاليدهم المرعية عند 

الزواج.
في  ان��ه  حيث  ق�ضة  له  ال�ضرك�ص  عند  المهر  ان  ب���زادوغ  بين  جهته،  وم��ن 
وخرافا  وف�ضة  ذهبا  يقدم  ان  العري�ص  الى  يطلب  كان  الما�ضي  القرن  اربعينيات 
دينارا   150 لي�ضبح  المهر  توحيد  على  التفاق  تم   1952 عام  في  لكن  وغيرها، 
مقدما و300 دينار موؤخرا لل�ضداق لتي�ضير الزواج وعلى ان تقام كافة الحفالت في 

الندية والجمعيات ال�ضرك�ضية.

الجمعية الخيرية
لل�ضراك�ضة في الزرقاء جمعية خيرية افتتحت عام 1964، وهي فرع للجمعية 

الم التي ان�ضئت في عمان عام 1932.
ويو�ضح مختار ال�ضراك�ضة في الزرقاء محمد �ضعيد حبطو�ص ابزاخ ان مبنى 
الجمعية كان في �ضارع ال�ضعادة �ضابقا، لكن بعدما تقادم وبات ايال الى ال�ضقوط، 
عبد  بها  تبرع  ار�ص  قطعة  فوق  الوتو�ضتراد  طريق  على  جديد  مقر  بناء  جرى 

المجيد بير�ضق.
لقامة  قاعة  وفيها  واهتمامات  ن�ضاطات  ع��دة  »للجمعية  ان  اب��زاخ  وق��ال 
المنا�ضبات والحتفالت، وترعى عدة عائالت �ضرك�ضية رعاية اجتماعية ومادية، 

وتمتلك با�ضا بمكرمة من الديوان الملكي العامر« .
وتابع انه »يلحق بالجمعية مقبرة ال�ضرك�ص الواقعة على طريق بلدة ال�ضخنة 
غربي الزرقاء وتبرع بار�ضها الحاج مع�ضوم ال�ضي�ضاني، وقد افتتحت بعد اكتظاظ 

مقبرة حي مع�ضوم واغالقها وقبل ان تفتتح مقبرة الها�ضمية«.
جدير بالذكر ان اعياد ال�ضرك�ص هي اعياد الم�ضلمين غير ان هناك اياما خا�ضة 
يحيونها كالحادي والع�ضرين من ايار في كل عام، والذي يوافق ذكرى تهجيرهم 

من القفقا�ص قبل نحو 160 عاما.
وهناك منا�ضبة ال�ضنة ال�ضرك�ضية التي ت�ضادف في �ضهر ني�ضان، والتي يعتقد 
ال�ضرك�ص انها �ضبقت ال�ضنة الميالدية، ول يحتفل بها ال�ضرك�ص حاليا ب�ضبب اتباعهم 

الديانة ال�ضالمية ومنا�ضباتها.

هنا الزرقاء- منيرة �صالح

تزامنت بدايات توافد ال�صراك�صة على منطقة الزرقاء مع 

انطالق اعمال بناء �صكة الحديد عبر الر�صيفة و�صوال الى عمان 

عام 1902، فا�صهموا في بنائها ب�صواعدهم، قبل ان ي�صاركوا 

الحقا عام 1926 في ت�صكيل قوة الحدود »الزنار االحمر«.

وبح�صب عدنان بزادوغ، احد الموؤرخين ال�صراك�صة 

المعا�صرين، فقد ا�صتقبلت الزرقاء مع ان�صاء ال�صكة نحو 800 

مهاجر �صرك�صي قدموا اليها من عمان و�صويلح وناعور وجر�ض، 

والتي �صكلت اولى حوا�صن ال�صراك�صة لدى هجرتهم من وطنهم 

في  القفقا�ض الى االردن عام 1864.

وقال بزادوغ ان هوؤالء المهاجرين »تم ا�صكانهم في الزرقاء 

لال�صتفادة منهم في مد �صكة الحديد عبر مدينة الر�صيفة«، واقاموا 

لهم بيوتا بعدها قرب المع�صكرات وبمحاذاة ال�صيل، ولم يلبث ان 

�صارك ق�صم منهم في ت�صكيل قوة الحدود التي كان يطلق عليها 

»الزنار االحمر« كناية عن الزنار الذي كان افرادها يربطونه على 

و�صطهم وله ذيل يتدلى عن يمين الب�صه.

وكما يذكر الكاتب زياد ابو غنيمة، فقد »بداأت هجرة 

ال�صرك�ض من القفقا�ض الأول مرة عام  1858 م ب�صكل متقطع، 

ولكنها تزايدت خالل الفترة الواقعة بين عامي 1864 – 1878 م 

، وقد تركوا وطنهم حماية لدينهم اأمام محاوالت القمع واالإبادة 

ـلوا الم�صاق وال�صعاب في  )على يد القي�صرية الرو�صية(، وتحمَّ

هذا ال�صبيل، وارت�صوا باأن ي�صتبدلوا بالدهم القفقا�صية الخ�صراء 

الجميلة وجبالها ال�صاهقة وغاباتها الكثيفة ومياهها الوفيرة 

بوطنهم الثاني االأردن«.

�شرك�س الزرقاء.. التاريخ والحكاية

�صورة تعبيرية
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هل ما تردد من نظريات، في الآونة الأخيرة، حول ما 
بالونات اختبار  المتحدة” هو  الها�ضمية  ب�”المملكة  ي�ضمى 
ودرا�ضة  ال�ضعب  نب�ص  لج�ص  خاللها  من  ال�ضلطة  ت�ضعى 
ردود الأفعال حولها؟ اأم اأن دهاء بع�ص الكتاب اأو�ضلهم اإلى 
معلومة ما نجهلها؟ اأم اأن كل ما تردد هو قراءة غيب �ضيا�ضي 

اأو حتى هلو�ضات وفانتازيا ل تمت للواقع ب�ضلة!
المدنية  بالدولة  ي�ضمى  لما  مكاناً  نجد  ل  اأننا  المقلق   
المدنية هي  فالدولة  المطروحة،  ال�ضيناريوهات  بين جميع 
تغيب  التي  الت�ضلطية،  والدولة  للفو�ضى  نقي�ص  بالأ�ضا�ص 
التي  الدولة  نقي�ص  اأنها  كما  تغّيب،  اأو  ال�ضعب  اإرادة  فيها 
الأر�ص  على  يحدث  وما  المطلق.  الواحد  الفكر  فيها  ي�ضود 
الآن هو الفو�ضى بذاتها؛ ول حول ول قوة لالإرادة ال�ضعبية 
ومن يمثلها، فها نحن نغرق بين الر�ضائل وتف�ضيرها، وننتظر 

اأن ُيغدق علينا باأية معلومة، ولو على �ضكل مكرمة .
 على اأر�ص الواقع، ل نلحظ تاأ�ضي�ضاً لمقومات الدولة 
وال�ضيا�ضية  الد�ضتورية  ال�ضرعية  على  القائمة  المدنية 
وجود  ول  القانون،  و�ضيادة  لل�ضعب  العليا  وال�ضلطة 

الدولة  �ضكل  هيكلة  اإع���ادة  على  يعمل  حقيقي  لم�ضروع 
العامة،  النا�ص  اإ�ضالحي ينظم حياة  اإطار  وموؤ�ض�ضاتها في 

وي�ضمن �ضالمة المجتمع وخدمة ال�ضالح العام.
 ل تزال موؤ�ض�ضات الدولة في عهدة فكر تقليدي محافظ 
يرف�ص الإ�ضالح، والعمل ال�ضيا�ضي -روح الرقابة ال�ضعبية 
الما�ضي ت�ضتبد  اأحزاب غارقة في  ال�ضلطة- في عهدة  على 
وخرائط  بحدود  ومرتبطة  النو�ضتولوجيا،  من  حالة  بها 
يجري العمل على تحديثها، ومرجعيات تدور حول نف�ضها، 

وتحاول الح�ضول على اأدوار ريادية في المنطقة.
منذ  ط��وي��اًل  انتظرناه  ال��ذي  الثالث  التيار  ه��و  اأي��ن   
وهو  العربي،  الوطن  في  ال�ضعبية  الحتجاجات  ان��دلع 
الحقيقي،  والإ�ضالح  التغيير  دعاة  من  بال�ضرورة  يت�ضكل 
والباحثين عن كيانات �ضيا�ضية تقدمية غير تقليدية يجمعها 

الموقف الوطني، ول تق�ضي اأحدًا.
 اأين نحن اليوم من الدولة المدنية؟ ومن هم روادها؟ 
لعب  اأن�ضارها  يتقن  اإذ  طائل،  غير  من  طوياًل  انتظرناها 
اأدوار متعددة، فهم موالون لل�ضلطة وليبراليون وتقدميون 

وثوريون ورجال اأعمال في الوقت نف�ضه!
الحدود  عبر  المزيد  لحمل  اأكتافها  الدولة  تّو�ضع  هل   
ال�ضرقية وال�ضمالية والغربية، اأم ل؟ لي�ص مهماً اأن نتنباأ بما 
هو قادم. ما اأعرفه اأننا بال�ضكل الحالي للدولة وموؤ�ض�ضاتها 
خطاباتنا  في  اإل  مدنية  دول��ة  ل�ضنا  المدني  ومجتمعها 
الر�ضمية، وفي اأحالمنا ومخيلتنا، بينما عملنا من اأجل هذه 
الفكرة في الواقع لي�ص كافياً. اأخ�ضى اإذا ما تحققت اأي من 
اإلى  نتحول  اأن  عنها،  يتحدثون  التي  ال�ضيناريوهات  هذه 

ميلي�ضيات متناحرة؛ مجاميع ب�ضرية ل مواطنين.
 

تمارا خزوز: �صحافية وحقوقية اأردنية حا�صلة 

على ماج�صتير �صحافة واإعالم حديث، وماج�صتير 

قانون التجارة الدولية، ونا�صطة في مجال الحقوق 

والحريات العامة

هو  الفل�ضفة  تعليم  باأن  الأول  مقالي  انتهى  حيث  اأبداأ 
المقبلة،  التعليم  لتحديات  حاًل  ي�ضكل  قيم  تربوي  ا�ضتثمار 
التي يمكن مواجهتها باأدوات ب�ضيطة، وي�ضتطيع اأن يتبناها 
المعلمون في ال�ضفوف العادية مع الطلبة بغ�ص النظر عن 
مهمة  ت�ضبح  لن  المتخ�ض�ضة  المعرفة  اأن  ذلك  م�ضتواهم، 
الجيل الم�ضتقبل بقدر اأهمية المهارة في معاملتها عقلياً من 

خالل اآلية في التفكير تعتمد الفل�ضفة في منهجها.
 اإن القول الم�ضهور لديكارت “اأنا اأفكر اإذن اأنا موجود” 
اأفكارنا  اإل  نحن  فما  ال�ضيكولوجي؛  بالمعنى  �ضحيح 
نحو  وتتجه  العليا،  م�ضتوياتها  في  فكرتنا  كانت  اإذا  فكيف 
�ضنرى  عندها  الم�ضكالت.  وحل  القرار  واتخاذ  ال�ضتدلل 
الطلبة يتفاعلون اأكثر مع المحتويات المعرفية المقدمة في 

المنهاج فيدرك تفكيره وتفكير الآخر.
مقالي  في  اإليه  اأ�ضرت  الذي  ليبمان،  برنامج  يت�ضمن   
التي  الخبرات  وتنظيم  والمواقف  الفر�ص  تهيئة  ال�ضابق، 
الحوار  خالل  من  التفكير  لممار�ضة  لالأطفال  الفر�ضة  تتيح 
منا�ضب  ذات م�ضمون  ق�ضة  تقديم  على  وي�ضتند  والنقا�ص، 
اتجاهين؛  تاأخذ  للتفكير  مثيرة  اأ�ضئلة  طرح  ثم  لالأطفال، 
لتحويل  بذلك  �ضاعياً  مخالف،  والثاني  لها،  موافق  الأول 
الأطفال  وي�ضجع  والت�ضاوؤل،  التق�ضي  مجتمع  اإلى  ال�ضف 

على ال�ضتماع اإلى الق�ضة ونقا�ضها.
 ويدرب المعلمون لي�ضبحوا خبراء في ت�ضهيل وتطوير 
النقا�ص، اإذ يطرحون اأ�ضئلة ويجيب عليها الأطفال، ويكون 
التق�ضي عند مواجهة تناق�ص اأو اإ�ضكال يتطلب تاأماًل دقيقاً، 
وهو ما ل ي�ضتطيع المنهاج اأن يقدمه اإذا طرح ب�ضكل حقائق 

وا�ضحة ومح�ضومة. كما اأن �ضالمة التفكير في تنمية مفهوم 
بكل  ال�ضحيح  الحل  بدل  المتوازن  اأو  “المنا�ضب”  الحل 

تفا�ضيله.
 ويوؤ�ض�ص الحوار الأ�ضيل حين ي�ضع الم�ضارك بالحوار 
فكرة  اإقامة  بهدف  فكرته  جانب  اإلى  بذهنه  الآخرين  اأفكار 
لكت�ضاب  اأ�ضا�ضاً  تكون  متبادلة  ،وع��الق��ة  حية  جديدة 
والحوار.  للمحادثة  المالئمة  والأخالقية  الذهنية  العادات 
ويمتلك الطلبة ا�ضتقاللية التفكير عبر ت�ضكيل فهمهم الخا�ص 
اأو  الأخرون  يقوله  ما  ترديد  عن  بعيدًا  الذاتي،  وت�ضورهم 
التفكير  مع  الناقد  التفكير  مهارات  فتدمج  به،  يفكرون  ما 

الإبداعي ب�ضورة تفكير مرن واأ�ضيل.
 يت�ضمن هذا المنحى تدريباً على المنطق والتفكير لدى 
الأطفال بمنطق ت�ضغيل الذهن، وتقديم الموا�ضيع لهم ب�ضكل 
تت�ضمن  فكرة  بطرح  المعلمون  ويقوم  م�ضكالت،  اأو  ق�ضايا 
اأن  يمكن  ل  الماألوفة  الأفكار  لأن  مفاجاأة،  اأو  فكرية  �ضدمة 

تحرك الخيال اأو ت�ضتثير الفكر وطاقاته.
وت�ضتخدم الق�ضة لأنها تعد ن�ضاطاً ي�ضتمتع به الطفل، 
تحتوي  واأن  الأعمار،  جميع  ينا�ضب  ب�ضكل  تقديمها  ويمكن 
معل  ردود  وتثير  والمثاليات،  والمعاني  القيم  من  الكثير 
الأط��ف��ال  تهيئ  كما  نف�ضه،  ال��وق��ت  ف��ي  ومختلفة  ممتعة 
تمرين  بمثابة  تعتبر  حيث  الم�ضتقبل،  في  العالم  لمواجهة 

تخيلي اأو موقف افترا�ضي له.
الأن�ضطة  بع�ص  لتنفيذ  الفل�ضفة  تعليم  جل�ضة  وتمتد   
بع�ص  تنفيذ  اأو  الر�ضم  مثل  الق�ضة  بمو�ضوع  المرتبطة 
وحتى  الجتماعية  والألعاب  الدراما  اأو  اليدوية  الأن�ضطة 

المقفاة  اأو  النثرية  القطع  بع�ص  وتاأليف  اللغوية،  الألعاب 
لمو�ضوع الق�ضة.

الممار�ضة  الأطفال  نعلم  اأن  علينا  باأنه  ليبمان  يوؤمن   
الحقيقية للفكرة واختبار �ضحتها ومنطقها وحتى جمالها، 
التفكير  فيهم  لنخلق  لديهم  الممار�ضة  فكرة  تعميق  ويمكن 
البتكاري، واأن ن�ضعد بالطفولة اإلى قمة المهارات. كما اأن 
الأ�ضياء  الإبداعي وع�ضق جماليات  والتفكير  الإبداع  تنمية 
اإلى  للو�ضول  والتوا�ضل  الآخر  وتقبل  للحوار  جو  في  يتم 
معلمين  خالل  من  والبتكارات  وال�ّضلوك  المهارات  مفهوم 
فال�ضفة، ومبدعين، ينفذون اإلى عالم الطفل، ويعبرون اإلى 
ذواتهم التي تملك الكثير، والكثير جدًا، والك�ضف عن مواطن 
الإبداعية  والمهارات  ال�ضلوك  فيهم. وجعل  الخفية  الإبداع 

هي القيمة الأهّم لالأجيال الالحقة.
التربية  طريق  على  اأول���ى  خطوة  الفل�ضفة  تعليم   
الأخالقية  والتربية  الديمقراطية،  والتربية  الإبداعية، 

وحتى  الجمالية لدى اأطفالنا.

 اأ�صيل ال�صوارب: اأ�صتاذ م�صارك في ق�صم العلوم 

التربوية/ جامعة البتراء. قّدمت ع�صرات االأبحاث 

واالأوراق العلمية، ومنها: ت�صورات الوالدين حول 

الممار�صات المالئمة نمائيًا في ريا�س االأطفال، 

ت�صورات “الطلبة المعلمين في تخ�ص�س معلم ال�صف” 

حول التعلم والتعليم.

اتخاذ  خطاأ  في  اأخ��رى،  م��رة  الأردن��ي��ة،  الدولة  تقع 
باإي�ضاحها  الك��ت��راث  وع��دم  الكوالي�ص،  خلف  ق���رارات 
للجمهور العام، وهو ما يعك�ص عدم اكتراث �ضاحب القرار 

بالراأي العام، وكيف يتم ت�ضكيله.
 رغم قدرات الإعالم الر�ضمي الأردني )وحتى الخا�ص( 
القيادة،  مركز  في  هم  من  يريده  ال��ذي  القرار،  �ضنع  في 
لي�ص  العام  ال��راأي  اأن  لل�ضك  مجاًل  يدع  ل  بما  تبين  اأنه  اإل 

ب�”الجيبة”، كما يعتقد القائمون على مفا�ضل الدولة.
وال�ضماغ  الها�ضمية  الراية  اإلى  عجلون”  “ذَهب  منذ   
المبادرة  عن  الإع��الم  وغياب  التردد  اأن  يت�ضح  المقلوب، 
لتف�ضير الق�ضايا والأحداث الجارية، وحتى ا�ضتباق وقوعها، 
ل يعني اأنها �ضتختفي، اإذ تبرع عديدون لتف�ضيرها وتحليلها 
الدولة في تقديم تو�ضيح وا�ضح ومقنع  تاأخر وتخبط  مع 
لما يجري، وهذا التردد اأجبرها لمرتين متتاليتين ال�ضتعانة 
برئي�ص هيئة الأركان لو�ضع حد لالإ�ضاعات، وفي�ص الأقوال 
ومواقع  الإلكترونية،  المواقع  م��الأت  التي  الموؤكدة  غير 

التوا�ضل المجتمعي.
بالحروب  المتعلقة  المعلومات  كل  تبقى  اأن  يجب 

وا�ضتعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية �ضاأناً �ضرياً في 
جانبها التقني، ول يجوز م�ضارحة ال�ضعب بها، لكن من حق 
المواطن اأن ي�ضارك في �ضنع القرار، كما يعود هذا لم�ضلحة 
ال�ضلطة لأنه يقوي الجبهة الداخلية ويحميها من الختراق 

والإ�ضعاف.
 يعتقد بع�ص الم�ضوؤولين اأن الم�ضاركة ال�ضعبية في تلك 
ال�ضهل.  التحرك  على  قدرتهم  وت�ضعف  �ضت�ضعفهم  الأمور 
وفي هذا المجال ل يكفي اأن يجتمع رئي�ص الوزراء ب�ضورة 
في  لو�ضعهم  الأعمدة  وكتاب  التحرير  روؤ�ضاء  مع  متاخرة 

�ضورة ما يحدث.
بتنظيم  يقوم  ال�ضابقة  الحكومات  با�ضم  الناطق  كان   
التطورات،  لآخ��ر  خالله  يتطرق  اأ�ضبوعي  �ضحفي  اإيجاز 
ويوفر مادة اإعالمية غنية وكافية لمنع الإ�ضاعات من خالل 
بحاجة  نكون  قد  الجمهور.  يتداوله  ت�ضاوؤل  اأي  على  الرد 
لمتابعة  اأولية  و�ضيلة  باعتباره  �ضحفي  موؤتمر  هكذا  اإلى 
غياب  نتيجة  تخرج  التي  للتكهنات  حد  وو�ضع  التطورات، 
المعلومة، وينتج عنها عدم احترام المواطن، واأخذ تاأييده 

المطلق لقرارت الدولة كافًة بو�ضفها م�ضّلمات.

المقلوب،  وال�ضماغ  بالراية  مح�ضورًا  لي�ص  الأم��ر   
الداخلية  الأمنية  الأو���ض��اع  مجريات  على  ينطبق  اإنما 
من  اليمن  حرب  الم�ضاركة  اآخرها  كان  التي  والخارجية، 
دون اإجراء الحد الأدنى من النقا�ص الداخلي، ولو تحت قبة 

البرلمان.
التحالف  في  الأردن  لم�ضاركة  تاأييد  هناك  يكون  قد   
اأوتوماتكياً،  ياأتي  اأن  لكن ل يجب  والحوثيين،  داع�ص  �ضد 
اأو غير قابٍل للتغير والتعديل، وعلى الدولة اأن تكون واعيًة 

ل�ضرورة ال�ضتمرار في ك�ضب انحياز ال�ضعب لقراراتها.
والمحيط،  الأردن  في  والأمنية،  الع�ضكرية  الأو�ضاع   
�ضديدة الح�ضا�ضية، ومن المفهوم وجود تخوف تجاه وقوع 
و�ضمان  الجمهور  اإع��الم  اأن  غير  تقدير،  �ضوء  اأو  اأخطاء 
م�ضاركته، اأول باأوٍل، هو اأ�ضا�ص الحكم الر�ضيد، خا�ضًة في 

الظروف ال�ضعبة.
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ع�ضر  اربعة  لتدريب  مهمة  في  كنت  الما�ضي،  ال�ضبت 
للتمكينهم  المملكة،  في  ال�ضمال  محافظة  بلديات  في  موظفا 
م�ضاركة  وتعزيز  بلدياتهم  في  اعالمي  ق�ضم  تاأ�ضي�ص  من 
المجل�ص  لقرارت  داعمة  اجتماعية  قاعدة  وبناء  الجمهور 
الإعالمي  والناطق  المجل�ص  لم�ضادقية  كنتيجة  البلدي 
وق�ضم العالقات العامة وما يطلع به من واجبات ومهام تجاه 

الموؤ�ض�ضة وتجاه المجتمع المحلي.
يعلمون  الذين  البلديات  روؤ�ضاء  باأن  تفاجاأت  اأنني  اإّل 
باإنعقاد الدورة قبل يومين قاموا باإر�ضال �ضائقين ومرا�ضلين، 

محا�ضبتين، ورئي�ص ق�ضم الموارد الب�ضرية للتدريب. 
الم�ضاركة من خالل  وممار�ضة  مفهوم  نعمق  اأن  لنا  كيف 
لهم،  ت�ضاوؤل  اأول  كان  الذين  الموظفين  هاوؤلء  مع  الإع��الم، 
“كيف نقنع الرئي�ص ب�ضرورة ما تتف�ضل به، ولماذا لم يح�ضر 

اأي رئي�ص بلدية للتدريب”. 
والرد  المختلفة،  الإع��الم  اأجهزة  مع  بحرفية  التعامل 
المقابلة ل�ضالح  اأ�ضئلة ال�ضحفيين المحرجة و توظيف  على 
ونقل  الموؤ�ض�ضة  �ضورة  وتح�ضين  المو�ضوعية  الأه��داف 
اأمرا مهما لكافة  تطالعات المجتمع للقيادات الموؤ�ض�ضية بات 

الموؤ�ض�ضات والقيادات في القطاعين الخا�ص والعام .
الأردنية،  الدولة  موؤ�ض�ضات  في  الر�ضميين  المتحدثين 
الم�ضتمع  تفيد  معلومة  اأي  يملكون  ل  الأحيان  من  كثير  في 
�ضابقة  منجزات  عن  بالحديث  يبداأون  ما  وغالبا  القارئ،  اأو 
اأ�ضحاب الم�ضكلة الإجرائية لمراجعة مكتب  اأنهم يدعون  اأو 
الوزير الذي يدعون اأنه مفتوح لهم دائما، فيما قد يكون مغلق 

بوجه المتحدث الر�ضمي نف�ضه. 
جيدا  يعلمون  به  والعاملين  الإع��الم  لو�ضائل  والمتتبع 
العامة  الإعالمية والعالقات  الأق�ضام  العاملين في  اأن بع�ص 
بالبريد  ال���وزارة  واأخ��ب��ار  بيانات  ب��اإر���ض��ال  فقط  يكتفون 
اأو  �ضفر  اأو  اإجازة  على  اأحدهم  ح�ضل  ما  واإذا  الإلكتروني، 
اأغلق هاتفه فاإن المعلومات واللقاءات مع هذه الموؤ�ض�ضة تتم 
بعد “ن�ضفان ريق”، وفي بع�ضها تكون ال�ضدارة دائما لالأمين 
اأو  الإعالمي،  الناطق  �ضكل  تعرف  تكاد  ول  والوزير،  العام 

رئي�ص ق�ضم العالقات العامة. 
ول���������������������������ك���������������������������ن، م���������������������������ا ه���������ي 
هو  مكانة العالقات العامة في الموؤ�ض�ضة الحكومية وما 
دليال  لي�ص  نمو العالقات العامة في الدولة  اإن  ؟  م�ضتقبلها 
وتح�ضين  المعلومات  بتدفق  الدولة  من  وا�ضح  اهتمام  على 
من  نوع  ولكنه  ذلك،  اإلى  وما  الموؤ�ض�ضة  و�ضورة  الخدمات 

احتكار  ظل  في  المقنعة،  والبطالة  الإداري  البروتوكول 
الأمناء العامين وروؤ�ضاء الأق�ضام والوزراء للم�ضهد الإعالمي 

ولي�ضت هذه الإ�ضكالية الوحيدة. 
لردات  ترقيع”  “عامل  الإعالمي  الناطق  بات  حين  في 
متر  اآخ��ر  الوزير  بها  “يخرق  التي  مدرو�ضة  الغير  الفعل 
الإتهامات عبر  بها  يلقي  التي  قما�ص”، من خالل ت�ضريحاته 
ال�ضفين  اأ�ضئلة  ت�ضريب  حادثة  ولي�ضت  الإع���الم،  و�ضائل 
التا�ضع وال�ضاد�ص ببعيدة، فالناطق باإ�ضم وزارة التربية كان 
وا�ضحا في حديثه باأن الوزارة �ضتقوم بمحا�ضبة المخالفين 
بعالمات  ومقارنتها  والإجابات  لالأ�ضئلة  مطابقة  عمل  بعد 
الطالب المدر�ضية ومعرفة المدار�ص “ب�ضكل عام” التي حدث 
الثانوية  امتحان  عقد  قبل  يتم  لن  ذلك  واأن  الت�ضريب  فيها 

العامة لإن�ضغال الوزارة بها. 
اأ�ضفق عليه وعلى زمالئه ممن �ضيطرون للعمل  واأنا هنا 
اأكثر للترقيع من خلف الوزير الذي لم يهداأ له بال حتى اتهم 
المدار�ص الخا�ضة ونقابة المعلمين بالوقوف خلف الت�ضريب 
قبل البدء حتى بعملية التحقق والمطابقة. وما �ضيلي ذلك من 
امتلكت  ما  اإذا  عنه،  غنى  في  الوزارة  كانت  اعالمي  ترا�ضق 
ا�ضتراتيجية اعالمية وا�ضحة تحدد اآلية التعامل مع الأزمات 

“اإعالميا”. 
 _ الت�ضريب  اأي   _ الق�ضية  ه��ذه  بنقا�ص  معنيا  ول�ضت 
العامة  العالقات  اأق�ضام  اهمال  ظل  في  لطما،  ا�ضبعناها  فقد 
اأو موظفين جل عملهم يتركز  واقت�ضارها على موظف واحد 
كانوا  اأو  ال�ضنوي،  الكتاب  وا�ضدار  الموؤ�ض�ضة  تلميع  على 

�ضائقين اأو محا�ضبين قبل و�ضولهم اإلى هذا المن�ضب.  
الوزارت  الإت�ضال،  لو�ضائل  الهائل  التطور  هذا  ظل  في 
مواقع  على  ا�ضم  لحجز  بحاجة  لي�ضت  الحكومية  والدوائر 
على  وت��رد  اأخ��ب��اره��ا  تحدث  ل  ث��م  الإجتماعي  التوا�ضل 
تعديل  اآخر  الكترونية  لمواقع  ول  المواطنين،  ا�ضتف�ضارات 

برمجي اأو بياناتي فيها علته العناكب. 
في كل كلمة كتبتها، كنت م�ضتح�ضرا �ضورة زميلي في 
العالقات  تعريف  هو  ما  الأ�ضتاذ  �ضاأله  حيث  الإع��الم  كلية 
فلزم،  ع��رف  ال��ذي  الفهيم  اجابة  اجابته  فكانت  ؟  العامة 
المن�ضف«. وبعد  دكتور هي  يا  الأردن  في  العامة  “العالقات 
الإ�ضارة  من  واللبيب  الخا�ضة،  العالقات  تتعزز  المن�ضف 

يفهم.
�صحفي في راديو البلد

المنسف .. قاعدة 

اجتماعية داعمة

كل  رمضان  شهر  في  الزرقاء«   هنا  برنامج»  متابعة  يمكنكم 
اثنين 12.00 صباحا ويعاد بثه الجمعة 4.00 عصرا.

في  المرأة  لتمكين  مناسبة  الية  ايجاد  إلى  البرنامج  يهدف 
تسليط  خالل  من  القرار،  صنع  عملية  في  واشراكها  الزرقاء 
الضوء على ابرز المشاكل التي تعاني منها، والتهميش وفرض 
وتقديم  اعداد  من  البرنامج  دورها.  وتفعيل  المرأة  حال  واقع 

عطاف الروضان وفريق برنامج هنا الزرقاء. 

هنـا الـزرقـاء في رم�شـان
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