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القانون  م�شروع  ان  اعتبر  القومية،  الحركة  حزب  من  الهيجاء  ابو  محمد 
“ال ي�شلح للتاأ�شي�س لحياه برلمانية حزبية، وم�شتقبال لحكومات حزبية، وجاء 
انها تعمل من اجل تحقيق ذاك  من  دائما”  الحكومة  له  لما كانت تروج  مخالفا 

الهدف.
تحالفات  ال��ى  “يوؤ�ش�س  ذل��ك  م��ن  العك�س  وعلى  الم�شروع،  ان  وراأى 
ع�شائرية.. اما االحزاب، فلن تكون لها ح�شة نهائيا )من مقاعد مجل�س النواب(، 

وان ح�شلت على ح�شة، ف�شوف تكون قليلة جدا”.
ودعا ابو الهيجاء الى ت�شمين م�شروع القانون قوائم وطنية “لنتخل�س من 
مفهوم نائب الخدمات، وليكون النائب هو حقا نائبا لل�شعب واالمة والوطن من 

الرمثا الى العقبة، ولي�س نائب محافظة او منطقة او ع�شيرة”.
تحت  االردني  االجتماعي  الديمقراطي  الحزب  في  الجعافرة  جواد  وعبر 
مع  يتفق  لم  لكنه  الطموح”  يلبي  “ال  الم�شروع  بان  اعتقاده  عن  التا�شي�س، 

المطالبين برده كامال، والذين دعاهم الى العمل وفق مبداأ “خذ وطالب”.
وقال الجعافرة ان الم�شروع ال ي�شبه قانون 89 كما روجت له الحكومة، لكنه 
يقترب من ذلك القانون الذي طالما طالبت االحزاب والقوى ال�شعبية بالعودة 

اليه، م�شيفا انه يمثل بداية للتغيير لجهة انه انهى نظام ال�شوت الواحد.
القانون  لم�شروع  رف�شه  �شمارة  عامر  ال�شيا�شي  النا�شط  اكد  جانبه،  ومن 

الذي و�شفه بانه عبارة عن “احاجي والغاز”.
وقال �شمارة ان الم�شروع “فيه الكثير من النقاط المبهمة والتي هي بحاجة 
الى تو�شيح ودرا�شة لكي ال يكون هناك اعادة )لتجربة( انتخابات عام 2013.. 
وق�شية -حازم وعبلة-” كناية عن امين عام حزب الر�شالة النائب حازم ق�شوع 

واأمين عام حزب ال�شعب الديمقراطي عبلة ابو علبة.
م�شتوى  على  انتخابية  قائمة  تراأ�س  قد  علبة  واب��و  ق�شوع  من  كل  وك��ان 
تم  حيث  النواب،  مجل�س  مقاعد  اخر  على  الح�شول  احقية  تنازعا  ثم  الوطن، 
ابو  ان  المن�شورة  الر�شمية  النتائج  تبين من  ثم  ق�شوع،  بداية عن فوز  االعالن 
علبة هي الفائزة، االمر الذي ا�شتدعى عملية اعادة عد وجمع لال�شوات اكدت 

في نهاية المطاف فوز مناف�شها بفارق �شئيل في اال�شوات.
ولم تنته الق�شة عند ذلك، فقد طعنت ابو علبة مجددا في النتيجة من باب 

ان عملية العد والجمع الثانية جرت في غيابها.
وعلى ما بدا، فقد �شاق �شمارة هذا المثل الثبات وجهة نظره القائلة بعدم 

محكمة  ن�شو�س  هناك  تكون  وبحيث  للتاأويالت،  قانون  اي  في  االم��ور  ترك 
واجراءات وا�شحة تحول دون وقوع خالفات من هذا القبيل او �شواه.

وتاكيدا لذلك الفهم، فقد �شدد �شمارة على �شرورة “ان نعي درو�س القائمة 
كما دعا الى تبني “القائمة الن�شبية، ولكن القائمة الن�شبية الحقيقية  الحزبية”، 

ولي�س الم�شوهة” كما هو حالها في م�شروع القانون، على حد ما ذهب اليه.
وقال ان “هدف االحزاب هو ان تكون القوائم على م�شتوى الوطن، ولكن ال 
باأ�س ان تكون على م�شتوى المحافظة كمرحلة اولى و�شوال الى الهدف اال�شمى 
وهو )ان ت�شبح( على م�شتوى الوطن، النه توجد حاليا �شعوبات امام ت�شكيل 
جدير بالذكر ان م�شروع القانون الذي احاله مجل�س النواب  مثل هذه القوائم”. 
على لجنته القانونية بعد ت�شلمه من الحكومة، اعتمد القائمة الن�شبية المفتوحة 
لت�شبح على  تم تو�شيعها  االنتخابية، والتي  للدوائر  المخ�ش�شة  المقاعد  لملء 

م�شتوى المحافظة، بعدما كانت دوائر �شيقة. 
ت�شكيل  يتيح  فيما  الدائرة،  في  المقاعد  بعدد  اأ�شواتاً  الناخب  يعطي  وهو 
يقل عن عدد  للدائرة، وبما ال  المخ�ش�شة  المقاعد  يزيد عن عدد  بما ال  القوائم 

نوابها.

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

الزرقاء رف�شهم لم�شروع قانون  ابدى حزبيون و�شيا�شيون في 

االنتخابات ب�شيغته التي اقترحتها الحكومة، معتبرين انه يحول دون 

و�شول االحزاب الى مجل�ص النواب، ويجه�ص بالتالي فر�ص ت�شكيل 

حكومات برلمانية. ويردد هذا الموقف �شدى ما اعلنه تجمع من 25 

في  القانون  م�شروع  م�شودة  عن  الحكومة  ك�شف  غ��داة  اردنيا  حزبا 

اآب الما�شي، والذي الغي نظام ال�شوت الواحد والقائمة  نهاية �شهر 

الوطنية ل�شالح ا�شتحداث قوائم انتخاب ن�شبية مفتوحة على م�شتوى 

المحافظات. حيث اكدت تلك االحزاب ان غياب القائمة الوطنية يعطي 

الذي  ال�شيا�شي  البرامجي  ح�شاب  على  االجتماعي  للتمثيل  االأولوية 

القائمة،  تلك  القانون  بت�شمين  مطالبة  الحزبية،  التعددية  على  يعتمد 

وزيادة المقاعد المخ�ش�شة لالحزاب فيها، لت�شل الى الن�شف.

اإلى  الو�شول  تتمكن من  لن  االح��زاب  فان  ذلك،  انه �شوى  وراأت 

مجل�ص النواب وتاليف كتل قوية وموؤثرة فيه، وبما يقود الحقا لت�شكيل 

حكومات برلمانية.

حزبيون في الزرقاء: م�شروع قانون 
االنتخابات ال يوؤ�ش�س لحكومات برلمانية

وقفة احتجاجية بالزرقاء على م�شروع قانون االنتخابات
هنا الزرقاء- منيرة �شالح

 12 االثنين  ي��وم  ال��زرق��اء  ح��راك  تن�شيقية  في  اع�شاء  اربعة  نفذ 
احتجاجا  الثقافي،  الثاني  عبداهلل  الملك  مركز  امام  وقفة  االول،  ت�شرين 
على م�شروع قانون االنتخابات، وذلك بالتزامن مع »جل�شة حوار وطني« 

حول الم�شروع كانت منعقدة داخل المركز.
اللجنة  اع�شاء  قدم  التي  الجل�شة  نظمت  الزرقاء  محافظة  وكانت 
م�شروع  ومرتكزات  لبنود  عر�شا  خاللها  النواب  مجل�س  في  القانونية 
وافكار  اراء  الى  ا�شتمعوا  كما   ،2015 ل�شنة  النيابية  االنتخابات  قانون 

المواطنين ب�شاأن الم�شروع.
وزمالءه  انه  الزيود  احمد  الزرقاء  حراك  تن�شيقية  مقرر  واو�شح 
الثالثة عمدوا الى تنظيم الوقفة االحتجاجية بعد رف�س ال�شماح الع�شاء 

الحراك بالم�شاركة في النقا�س الذي كان جاريا في الجل�شة.
ب�شحب  قمعهم  تم  االردني  ال�شعبي  الحراك  »افراد  ان  الزيود  واكد 

المايكروفونات منهم اثناء حديثهم وم�شاركتهم في المناق�شة«.
على  ين�شب  كان  القانون  م�شروع  على  اعترا�شهم  محور  ان  وقال 
ال�شاد�شة  »الكوتا«، مبينا انهم مرجعيتهم في هذا االعترا�س هو المادة 
من الد�شتور، والتي تن�س على ان االردنيين »اأمام القانون �شواء ال تمييز 
بينهم في الحقوق والواجبات واإن اختلفوا في العرق اأو اللغة اأو الدين«.
16 عاما في االنتخابات،  واعتبر الزيود ان »ما يحدث اليوم، ومنذ 
هو مخالف لهذه المادة«، مت�شائال »الى متى �شتبقى الكوتا هي الم�شيطرة 
على الجو االنتخابي؟ هناك كوتا بادية و�شرك�س و�شي�شان وكوتا المراأة«.
الذي  القانون  م�شروع  اقرار  حال  في  ت�شعيدية«  ب�«خطوات  ولوح 
في  ي�شارك«  من  كل  وب�«تعرية  االردنيين،  طموح  يلبي  »ال  بانه  و�شفه 

تمريره.
وقد رفع الم�شاركون في الوقفة الفتات و�شفت م�شروع القانون بانه 
الى  تدعو  كما  االردنيين«،  بعقول  »ا�شتخفافا  ويمثل  د�شتوري«  »غير 
القب�شة  و«رفع  وطني«،  انتخاب  قانون  لت�شريع  وطني  انقاذ  »حكومة 

االمنية عن موؤ�ش�شات الدولة المدنية«.
الزيود  او�شح  فقد  عبارات،  اية  من  الالفتات  احدى  خلت  وبينما 
االنتخاب  قانون  ازاء م�شروع  ال�شعبي  »ال�شمت  كناية عن  ذلك جاء  اأن 

الجديد«.
في  دافع  الكاللدة  خالد  والبرلمانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزير  وكان 
ت�شريحات �شحفية عن الكوتات المعمول بها �شواء للمراأة او االقليات، 
موؤكدا انه »ال يوجد بها اي �شبهات د�شتورية النها تعد في نطاق التمييز 

االيجابي الم�شتقر عرفا«.

رئي�س الوزراء يفتتح التو�شعة الثانية لمحطة الخربة ال�شمراء
هنا الزرقاء- منيرة �شالح

ت�شرين   19 االثنين  يوم  الن�شور  اهلل  عبد  الوزراء  رئي�س  افتتح 
المياه  لمعالجة  ال�شمراء  الخربة  لمحطة  الثانية  التو�شعة  االول، 
184 مليون  الزرقاء، والبالغة كلفتها  الها�شمية في  العادمة بمنطقة 

دوالر )حوالي 104 ماليين دينار(.
خالل  للتو�شعة  التذكارية  اللوحة  عن  ال�شتار  الن�شور  وازاح 
المتحدة  ال��والي��ات  �شفيرتا  وح�شرته  بالمنا�شبة،  اقيم  احتفال 
وفرن�شا، ووزراء المياه والري والتخطيط والبيئة واال�شغال العامة، 

ومحافظ الزرقاء وعدد من النواب والوجهاء وكبار الم�شوؤولين.
وقال وزير المياه حازم النا�شر ان التو�شعة التي انجزت بدعم 
من الحكومة االميركية عن طريق �شركة تحدي االلفية »تاتي بهدف 
رفع قدرة المحطة اال�شتيعابية الى 365 الف متر مكعب، بزيادة نحو 

100 الف متر مكعب، وبكلفة 184 مليون دوالر«.
م�شروع  من  االولى  المرحلة  اطلقت  كانت  الوزارة  ان  وا�شاف 
والت�شغيل  البناء  مبداأ  الخا�س على  القطاع  »بال�شراكة مع  المحطة 
عامه  في  االن  »الم�شروع  ان  موؤكدا   ،»2002 عام  في  الملكية  ونقل 

الثالث ع�شر وهو ي�شير ب�شكل جيد وناجح«.
واو�شح النا�شر ان »الم�شروع بداأ لرفع قدرة وكفاءة المحطة 
لمعالجة 267 الف متر مكعب  بكلفة 187 مليون دوالر )حوالي 132 
مبينا  االميركية«،  الدولي  االنماء  وكالة  من  بمنحة  دينار(،  مليون 
انه »يغطي االن محافظتي العا�شمة والزرقاء، حيث يخدم 4 ماليين 

ن�شمة من خالل الربط على �شبكة ال�شرف ال�شحي«.
الثانية  المرحلة  تلبي  باأن  كانت  التوقعات  ان  الى  ا�شار  وفيما 
احتياجات ال�شكان حتى عام 2025، تبعا للنمو الطبيعي العدادهم، 
لكنه لفت الى ان تدفق ما يزيد عن مليون و490 الف الجئ �شوري 
على المملكة، خلق واقعا ا�شطرت معه الوزارة الى ت�شريع التوجه 

نحو تنفيذ تو�شعة ثالثة.
المتزايدة  والحاجة  ال�شوري  اللجوء  اأزمة  »ب�شبب  انه  وقال 
تمويل  عن  البحث  في  فعليا  بداأنا  قد  فنحن  الم�شروع  هذا  لتو�شعة 
المياه  على  المتزايد  الطلب  ب�شبب  الثالثة  التو�شعة  وتنفيذ  القامة 
الذي تزياد بن�شبة 22 بالمئة، وهذا بالطبع يتطلب ان�شاء المزيد من 

المحطات لمعالجة مياه ال�شرف ال�شحي«.
طريق  عن  كهربائية  طاقة  تنتج  »المحطة  ان  النا�شر  وبين 
الكهربائية  الطاقة  من  تحتاجه  وما  بالمئة،   88 بن�شبة  الميثان  غاز 
دينار  ماليين   6 توفير  يعني  وه��ذا  بالمئة،   12 فقط  هو  الوطنية 
�شنويا.. وبح�شاب ذلك على مدى 25  �شنة من عمر الم�شروع، فنحن 

نكاد نغطي كلفة را�شماله«.
ونوه الى ان المياه المعالجة في المحطة وفق احدث اال�شاليب 

 110 بواقع  االردن  للمياه في  اخر  المتطورة »تعد م�شدرا  العلمية 
ماليين متر مكعب، وبما يوازي 15% من مجموع الموازنة المائية في 
الزراعة  الكميات »تذهب جميعها الغرا�س  ان هذه  االردن«، موؤكدا 
الملك  �شد  من  نظيفة  بمياه  خلطها  بعد  االردن(  وادي  منطقة  )في 

طالل«.

االألفية  تحدي  لموؤ�ش�شة  التنفيذية  الرئي�شة  قالت  جانبها،  ومن 
تعمالن  االألفية  تحدي  و�شركة  الموؤ�ش�شة  اإن  هايد،  دانا  االأميركية 
المائي  التزويد  م�شتويات  على  للحفاظ  االأردنية  الحكومة  مع  معاً 
لالأ�شر  الوا�شلة  المياه  نوعية  وتح�شين  المملكة،  في  ال�شرورية 

وال�شركات.
الحكومة  بم�شاهمة  االألفية  تحدي  موؤ�ش�شة  منحة  وتكفلت 
االأردنية في حين تكفلت �شركة ال�شمرا، المكونة من ائتالف �شركات 
»�شويز اإنفيرونمنت« و«اإنفلكو ديجرمونت« و«مورجانتي جروب«، 
يتم  قر�س  اإلى  اإ�شافة  م�شادرها  من  الم�شروع  كلفة  باقي  بتمويل 

توفيره عن طريق ائتالف من البنوك والموؤ�ش�شات المالية المحلية.
اإنفيرونمنت« ماري انج ايبون، ان  واكدت نائب رئي�س »�شويز 
هذا  النجاز  الحقيقية  الم�شاركة  الى  دعت  االردن  في  المياه  ندرة 
الم�شروع الرائد وايجاد و�شع مائي اف�شل خا�شة في مجال الزراعة 

الكثير  الذي دعا  ال�شوري  النزوح  الى  ال�شرب، م�شيرة  لتوفير مياة 
من الجهات الى دعم االردن لتوفير المياه.

الزعبي  كمال  االألفية  تحدي  ل�شركة  التنفيذي  المدير  وق��ال 
اإ�شراف  تحت  ال�شمراء  الخربة  تنقية  محطة  تو�شعة  م�شروع  ان 
العام  القطاعين  ل�شراكة  مميزا  نموذجا  يج�شد  والري  المياه  وزارة 
تحدي  برنامج  من  الم�شتفيدين  عدد  ي�شل  اأن  متوقعا  والخا�س، 

االألفية في االأردن بعد اكتماله حوالي 3 ماليين �شخ�س.
اهالي  بدعم  الحكومة  الدغمي  الكريم  النائب عبد  بدوره، طالب 
المنطقة ممن اقيمت المحطة على ارا�شيهم �شابقا وعانوا من الراوئح 
تخفيف  عبر  وذل��ك  االول��ى،  التو�شعة  انجاز  قبل  منها  المنبعثة 

ال�شرائب عنهم، كنوع من التعوي�س.
عام  منذ  بداياتها  من  المحطة  تاأ�شي�س  واكب  انه  الدغمي  وقال 
1985 »وفي تالك الفترة كانت المعاناة �شديدة من الرائحة المنبعثة 
المنطقة«،  ل�شكان  كبيرة  با�شاءة  ت�شبب  مما  الم�شروع،  ت�شغيل  عن 
م�شروع  بداية  عند   2002 عام  حتى  ا�شتمرت  »المعاناة  ان  مبينا 

التو�شعة االول«.
المواطنين  لهوؤالء  خا�شة  نظرة  »تنظر  ان  الى  الحكومة  ودعا 
لتحقيق نوع من االعفاءات على �شكل تخفيف ال�شرائب التي �شوف 

تعمل على تثبيتهم في ار�شهم«.

ت�شوير: منيرة �شالح



بنغال وباك�شتانيون بالظليل.. من عمال 

هنا الزرقاء- نجوى �شليمان

المواطنات  ع�شرات  من  واحدة  عبدالرحمن(،  )ام  نيفين 
الما�شية من  في الزرقاء، واللواتي تزوجن على مدى االعوام 
ا�شا�شا  وفد  قد  معظمهم  كان  وباك�شتانيين  بنغاليين  ا�شخا�س 

الى االردن بغر�س العمل في م�شانع الظليل.
الذي  زواجها  على  �شنوات  ثماني  م�شت  ان  وبعد  اليوم، 
تحدت الو�شمة والرف�س االجتماعي من اجل اتمامه، ال تخفي 
ام عبدالرحمن عمق ندمها على اليوم الذي قررت فيه االقتران 

برجل يحمل الجن�شية البنغالية.
في  الم�شنع  نف�س  في  معا  عملهما  اثناء  اليه  تعرفت  كانت 
بالزواج،  تتويجها  الحقا  قررا  بعالقة  حينها  وارتبطا  الظليل، 

كما تقول.
وت�شيف »كنت ا�شعد بروؤيته ل�شاعات في الم�شنع، لكن بعد 

الزواج، ا�شبح الو�شع مختلفا، فال�شاعات باتت تمر دهورا«.
م�شار  تغير  ا�شباب  بالتف�شيل  عبدالرحمن  ام  تك�شف  لم 
ال�شغوط  �شمنها  من  ان  قالت  لكنها  اال�شواأ،  الى  معه  حياتها 
الناجمة عن »نظرة المجتمع الي النني متزوجة من بنغالي«. 
ومع ذلك، فهي ال ترى ان االنتقال للعي�س معه  في بلده �شيكون 
بلدها  في  بالبقاء  وتتم�شك  قطعيا،  الفكرة  ترف�س  هي  بل  حال، 

برغم كل �شئ.

احتكاك ومصاهرة
اردنيات  بين  زواج  واقعة   42 الر�شمية  ال�شجالت  وتوثق 
محافظة  في  والباك�شتانية  البنغالية  الجن�شيتين  من  ووافدين 

الما�شية، وهو رقم يقترب مما  ال�شنوات االربع  الزرقاء خالل 
تم ت�شجيله في العا�شمة عمان لذات الفترة.

 31 بنحو  الظليل  م�شانع  في  الوافدين  العمال  عدد  ويقدر 
)بنغالدي�س  ا�شيوية  �شرق  دول  جن�شيات  من  معظمهم  الفا 
ي�شكلون نحو  وباك�شتان  و�شريالنكا واندوني�شيا والهند( وهم 

07 بالمئة من العمالة في تلك الم�شانع.
وبينما اقام ق�شم منهم في م�شاكن توفرها الم�شانع، اال ان 
كثيرين ف�شلوا ا�شتئجار بيوت �شمن احياء الظليل، االمر الذي 
حتى  الطرفين،  بين  ال�شالت  ووثق  باالهالي،  احتكاكهم  عزز 

بلغت اوا�شر الم�شاهرة في بع�س الحاالت.
الى  ن�شيحة  عبدالرحمن  ام  ت�شدي  تجربتها،  وحي  ومن 
هذه  من  با�شخا�س  ال���زواج  في  يفكرن  قد  اللواتي  الفتيات 

الجن�شيات، ومفادها ان ال يقدمن على هذه الخطوة »ابدا«.
)ام محمد(، وهي  ل�شان حنان  الن�شيحة تكررت على  ذات 
متزوجة من باك�شتاني منذ 12 عاما، ولها منه عدة ابناء. وقالت 
بعدم  العرب  غير  من  ال��زواج  في  الراغبات  »ان�شح  محمد  ام 
العادات  في  كثيرة  فهناك اختالفات  الخطوة،  الم�شي في هذه 

والتقاليد، ولي�س من رابط معهم �شوى الدين االإ�شالمي فقط«.
واو�شحت »ما دفعني الى هذا الزواج كان تجربتي الفا�شلة 
في زواجي ال�شابق ورغبتي في االإ�شتقرار«، م�شيفة انها تحدت 

في �شبيله »القيود والممنوع والعيب في المجتمع«.
انها �شافرت مع زوجها ذات مرة الى  وتلفت ام محمد الى 
باك�شتان، ولكنها �شعرت بغربة جعلتها ال تطيل المكوث وتقرر 
العودة �شريعا الى االردن، بخالف ابنائها الذين »يحبون« بلد 

ابيهم كما تقول.

زيجات ناجحة
بنغالي  من  المتزوجة  محمد  تمارا  توؤكد  النقي�س،  على 
�شريالنكي  من  ال��زواج  في  اختها  و�شبقتها  �شنوات،  �شبع  منذ 
الزيجات يمكن ان تنجح برغم  كان اعلن ا�شالمه، ان مثل هذه 

اختالفات اللغة والعادات والتقاليد.
زوجها  ان  حيث  عائقا  تكن  لم  اللغة  ان  تمارا  وتو�شح 
يتقن العربية بحكم انه ام�شى في االردن احد ع�شر عاما، كما 
العودة  قرر  حال  في  زوجها  مجتمع  مع  لتاقلمها  امكانية  ترى 
العي�س  في  تمانع  ال  فهي  وبالتالي  بنغالدي�س،  في  لال�شتقرار 

هناك.
على  ابنائها  ح�شول  في  امنيتها  عن  المراة  هذه  وتعبر 
الجن�شية، او على االقل ان يحظوا مع ابيهم بت�شهيالت اكثر في 

االردن، وخ�شو�شا لجهة االقامة.
)ام علي( المتزوجة من بنغالي كانت تعمل معه في م�شنع 
بالظليل، توؤكد ان زواجها الم�شتمر منذ ثمانية اعوام اثبت انه 
الزواج من غير  الوقت ال ت�شجع على  لكنها في ذات  »ناجح«، 

العرب، وتجد ان االقتران باالقرباء يظل »اح�شن«.
التوا�شل من  ام علي م�شكلة  وبخالف تمارا، فقد تجاوزت 
خالل تعلمها هي للغة زوجها، والتي تقول انها  »�شهلة ولم اجد 
ال  والتقاليد  العادات  تباين  ان  حين  في  اتقانها«،  في  �شعوبة 

تزال م�شالة بحاجة الى مزيد من الوقت بالن�شبة لها.
وهي اي�شا ال تمانع من حيث المبداأ في العي�س مع زوجها 
عزمهها  توؤكد  لكنها  عليها،  طرحه  انه  يبدو  امر  وهو  بلده،  في 

اقناعه بالعدول عن ذلك، والبقاء في االردن مع ابنائهما.
ومن جهتها، تبدي )ام احمد( ترحيبا بفكرة االنتقال للعي�س 
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وافــديــن الــى ازواج وا�شهـــار مقيمين
في بلد زوجها البنغالي الذي كانت قد ربطتها معه عالقة امتدت �شنتين 

قبل زواجهما الم�شتمر منذ عام ون�شف العام ورزقا منه اخيرا بطفل.
ا�شال«،  تزوجته  لما  بلده  الى  معه  االنتقال  �شد  كنت  »لو  وتقول 
م�شيفة انه »لو بعد ع�شرين او خم�شة وع�شرين عاما فال بد من الذهاب 

الى هناك، ولو حتى لمجرد الزيارة«.
وال تنكر ام محمد انها واجهت معيقات في بداية زواجها لجهة رف�س 
اللغة والعادات بينها وبين زوجها،  المجتمع، ف�شال عن االختالفات في 
م�شيرة الى انها ال تزال ال تفهم لغته وال هو اي�شا يفهم لغتها، وي�شتعي�شان 
غير  من  المتزوجات  مواطناتها  من  كثيرات  وحال  باالنجليزية.  ذلك  عن 
وان  البنائها،  جن�شيتها  منح  من  يوما  تتمكن  ان  في  تامل  فهي  اردنيين، 

يحظى زوجها بت�شهيالت اكثر في مجال العمل واالقامة في المملكة.
�شنوات  المتزوجة منذ ع�شر  العبد(  )اأم  وباقت�شاب، تحدثت فاطمة 
عن تجربتها، موؤكدة انها »�شعيدة« بزواجها الذي اثمر عن تاأ�شي�س مكتب 

ا�شتقدام للخادمات.

مهور.. وعزوف
زواج  ان  اأبوطربو�س  ربى  النف�شية  اال�شت�شارية  ترى  جانبها،  من 
ان  يمكن  مختلفة  وثقافات  بلدان  الى  ينتمون  ا�شخا�س  من  االردنيات 
مثل  مرجعة  والتقاليد،  والعادات  اللغة  تباينات  برغم  وي�شتمر  ينجح 
هذه الزيجات الى عوامل اهمها عزوف ال�شباب االردني عن الزواج جراء 

ارتفاع المهور. والحظت اأبوطربو�س ان »بع�س الحاالت التي تم عر�شها 
جن�شية  ذا  �شخ�س  من  الزواج  لفكرة  وقبوال  ارتياحا  ابدت  كانت  �شابقا 
مدة  ان  كما  لغتها،  او  عاداتها  في  قريبة  بلد  من  حتى  وال  عربية  لي�شت 
الزواج قد زادت عن 7 �شنوات، وذلك داللة على ان الزواج قد ي�شتمر على 

الرغم من ال�شعوبات التي قد ترافقه«.
وقالت ان »انت�شار العمالة في اأي مكان هو عامل م�شاعد في ح�شول 
مثل هذا الزواج من باب الرغبة في تجربة التعارف والن�شب مع جن�شيات 
جديدة، كما ان ارتفاع المهور في المجتمع االردني وعزوف ال�شباب عن 

الزواج في �شن مبكرة من العوامل الم�شاعدة«.
الفتيات  اختيار  اأ�ش�س  »تكون  ان  ت�شتبعد  لم  طربو�س  ابو  ان  على 
عن  مغلوطة  �شورة  باإعطاء  يقوم  االأخر  الطرف  اأن  على  مبنية  للزواج 

العادات والتقاليد لديه ومدى ت�شابهها مع ما لدينا من عادات وتقاليد«.
تعميمها  يمكن  »ال  اخرى  جن�شيات  من  الزواج  حاالت  ان  واعتبرت 
وتعميم ا�شبابها، اذ ان كل حالة قد تكون لها ا�شبابها الخا�شة. فقد يكون 
اوحتى  اقت�شادية  او  اجتماعية  او ال�شباب  مبكر  في عمر  تم  قد  الزواج 

عاطفية، وبالتالي هي )الفتاة( تتحمل م�شوؤولية القرار«.
عليه،  ال�شوء  ن�شلط  ان  يجب  »ما  ان  على  �شددت  طربو�س  ابو  لكن 
بغ�س النظر عن الجن�شية التي ينتمي اليها الزوج، هو �شرورة التوعية 
في االختيار الزواجي ما قبل الزواج وا�ش�شه ومهارات الحياة الزوجية 

لي�شهل )تحقيق( التوافق وال�شعادة الزوجية الحقا«.

اردنيات 
يوؤكدن 
نجاح تجربة 
زواجهن 
من ا�شيويين 
واخريات 
ياكلهن الندم

خبيرة: 
ارتفاع المهور 
وعزوف 
ال�شباب 
االردني يدفع 
مواطناتهم 
لهذه الزيجات

ت�شوير: نجوى �شليمان �شورة عامة لأحد �شوارع الظليل

جداول المحكمة ال�شرعية لن�شب الزواج اردنيات من اأجانب العام 2014
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»ليست ظاهرة«
من جانبه، و�شف مدير تربية الر�شيفة �شعيد الرقب  »االعتداءات« على المعلمين في 

الزرقاء، بانها مجرد »حاالت فردية«، راف�شا و�شفها بانها ظاهرة.
فترة  بين  تحدث  فردية  حاالت  بل  ظاهرة  لي�شت  »االعتداءات  تلك  ان  الرقب  وقال 
�شلوكا عند  تكون  ان  »الظاهرة يجب  ان  المملكة«، م�شيفا  واخرى على م�شتوى مديريات 
افراد المجتمع، و200 حالة اعتداء على معلمي الزرقاء هو رقم غير ذي داللة، ومقارنة بعدد 

المعلمين وعدد �شكان االردن ال ي�شكل اال اقل من واحد بااللف«.
ومع ذلك، �شدد الرقب على رف�س وزارة التربية لالعتداء على المعلمين، معتبرا ان 

الم�شكلة ال تكمن فيهم، بل في اولياء االأمور.
وقال »نحن نرف�س رف�شا قاطعا هذا الت�شرف وال�شلوك الذي يمار�شه ولي اأمر الطالب 
او المجتمع ب�شكل عام على المعلم، وكما يقول وزير التربية محمد الذنيبات فالمعلم خط 

احمر، وخدمته عبادة«.
وراأى الرقب ان التجاوزات �شد المعلمين توؤ�شر الى »فجوة �شببها الخلل في القيم«، 
والذي انعك�س على اداء المعلم، موؤكدا ان ذلك »يحتاج الى وقفة مكا�شفة و�شراحة لتتبين 

ا�شباب قيام ولي االمر باعتداءات لفظية او مادية او معنوية تجاه المعلم«.
الى  الحاجة  ت�شككه حيال  ابدى  فقد  المعلم،  تحمي  ت�شريعات  ب�شن  المطالب  وب�شاأن 

ذلك، معتبرا ان القوانين الحالية كافية. 
وقال الرقب »حتى وان و�شع قانون عقوبات قا�س يوقع اق�شى العقوبات بالمعتدي، 
لي�س  اليه  بحاجة  نحن  وما  كافية،  الموجودة  العقوبات  االعتداءات؟.  من  ذلك  �شيحد  هل 

تغليظها بقدر ما نحن بحاجة الى اعادة التوازن لمنظومة القيم« .
لوقف  �شرف  وثيقة  اط��الق  تت�شمن  مجتمعية  »مبادرة  الى  ال�شياق  هذا  في  ودع��ا 
بوقف اطالق  نادت  التي  المجتمعية  المبادرات  المدار�س، على غرار  االعتداء على معلمي 

الر�شا�س في االفراح والمنا�شبات«.
وفي ا�شارة الى الق�شية التي �شدمت ال�شارع موؤخرا، والمتهم فيها ثالثة من اولياء 
امور طلبة باالعتداء على مدير مدر�شة جابر بن حيان في لواء الر�شيفة، فقد ف�شل الرقب 

عدم الخو�س في تفا�شيلها باعتبار انها ما زالت منظورة امام الق�شاء.
والحجارة  بالع�شي  لل�شرب  تعر�شه  بعد  الم�شت�شفى  ادخل  المدر�شة  مدير  وكان 
اإ�شافة لتحطيم �شيارته، فيما قال بيان لنقابة المعلمين ان ال�شبب هو نقل طالب من �شعبة 

الى �شعبة اخرى خالفا لرغبته ورغبة ذويه. 

قوانين قاصرة
خالفا لما ذهب اليه الرقب، اكدت حنان الزبن رئي�س مجل�س التطوير التربوي لمدار�س 
لواء الر�شيفة، ان ما يتعر�س له المعلمون من اعتداءات ينجم ا�شا�شا عن »ق�شور القوانين« 

واالمتناع عن �شن ت�شريعات باتت �شرورية لحمايتهم.

كما راأت الزبن ان »المجتمع المحلي )يوؤدي( دورا رئي�شيا في زيادة االعتداءات على 
المعلمين من خالل التم�شك بالعادات والتقاليد، اي مو�شوع ا�شقاط الحق ال�شخ�شي للمعلم 

ب�شغط من ع�شيرته وبعد عقد �شلح ع�شائري بفنجان قهوة«.
مجل�س  في  وممثليهم  المعلمين  لنقابة  »ال�شعيف«  بالدور  و�شفته  ما  كذلك  وانتقدت 

النواب، حيال الت�شدي لالعتداءات. 
وقالت ان »النقابة ما زالت فتية �شعيفة ولم ت�شتطع الى االن فر�س الت�شريعات التي 
اقترحتها منذ عام ونيف«، م�شيفة ان »هناك كتلة في مجل�س النواب غير ان دورها �شعيف 

وال ت�شكل �شغوطا على الحكومة ل�شن قوانين اأقوى واأ�شد ل�شالح المعلمين«.
ودعت الزبن الى و�شع »كاميرات في المدار�س لر�شد المخالفات والتعديات التي يقوم 
اأولياء االمور على معلمي وادارت المدار�س«، موؤكدة اي�شا »�شرورة وجود الحار�س  بها 
النهاري، والذي يجب ان يكون مهيئا ومدربا للدفاع عن االدارات التعليمية عند وجود ما 
يلزم«. ولفتت الى ان مجل�س التطوير التربوي يعتزم »عقد لقاء ي�شم وجهاء مدينة الر�شيفة 
ومديري المديريات الثقافية والدينية وال�شرطية ومن لديهم عالقة بالعملية التربوية ب�شكل 

عام، لبحث مو�شوع االعتداء على المعلمين ودور المجتمع في ذلك«.

ثقافة الحوار
على �شعيدها، ارجعت جميلة الدعجة رئي�س ق�شم االر�شاد التربوي في مديرية تربية 
الر�شيفة االعتداءات على المعلمين الى غياب ثقافة الحوار لدى اولياء االمور، وكذلك تغير 

منظومة القيم في المجتمع.
االمور  اولياء  بين  ال�شراعات  ن�شوء  في  المهمة  اال�شباب  »من  ان  الدعجة  وقالت 
حال  في  يتبعوها  ان  يجب  التي  الر�شمية  بالقنوات  االمور  اولياء  معرفة  عدم  والمعلمين 

وجود مالحظات لديهم حول ابنائهم في المدر�شة«.
واعتبرت ان »من ال�شروري ان يزور ولي االمر المدير بداية حتى يتمكن المدير من 
حل الم�شكلة بطريقة تربوية منا�شبة، قبل ان يتوجه االب بالالئمة الى المعلم ويحدث ما 

ال يحمد عقباه«.
وا�شارت الدعجة الى ان ما ا�شهم في تزايد االعتداءات هو »تغير منظومة القيم في 
و«االنفتاح  االم��ور،  اولياء  يعي�شها  التي  المعي�شية  ال�شغوط  منها  ولعوامل  المجتمع«، 
االلكتروني الذي يمكن الطلبة من م�شاهدة اجزاء من افالم تحث على العنف على حوا�شبهم 
او اجهزتهم المحمولة، فيقومون بتقليدها، وهي توؤثر على �شلوكهم حتى وان اقت�شر االمر 

على م�شاهدتها فقط«.
وبدوره، يرى الم�شرف التربوي عدنان العلي ان االعتداءات تقف وراءه ا�شباب من 
ابرزها غياب التوا�شل بين مكونات العملية التربوية والمجتمع المحلي، وقلة خبرة بع�س 

المعلمين في كيفية التعامل مع الطلبة.
المدر�شة  بين  المجتمعية  وال�شراكة  التوا�شل  في  »قلة  هناك  ان  العلي  واو�شح 

والمجتمع المحلي المحيط بالمدر�شة«، معتبرا ان »العالقة الوا�شحة بين ادراة المدر�شة 
التوا�شل اكثر ايجابية، وتقل  المدر�شة يجعل  التربوي والمجتمع المحلي حول  واالر�شاد 

تبعا لذلك الم�شكالت بين المجتمع المحلي ومعلمي المدرا�س«.
وا�شاف ان »بع�س المعلمين لديهم ممار�شات خاطئة في الجانب التربوي والجانب 
التعليمي، وهوؤالء يجب ان يخ�شعوا لدورات ار�شادية وتدريبية لتعريفهم بكيفية التعامل 
مع �شخ�شيات الطلبة المختلفة، وهذه المهارة يجب ان يتعلمها المعلم كما يتعلم مهارات 

االدارة ال�شفية واالتدري�س«.
المعلم، وفي حالة كونه  انه »ال يوجد اي مبرر لالعتداء على  العلي  يوؤكد  واجماال، 
مخطئا في حق الطالب فهناك قنوات قانونية من خالل ادراة المدر�شة او ادارة التربية يجب 

اتباعها من قبل المت�شرر للح�شول على حقه«.

»حاجز بلوري«
االعتداءات التي قد يمار�شها الطلبة او ذووهم �شد المعلمين ال تقت�شر على مدار�س 
الى مدى تعمق  ي�شير  ما  اي�شا ت�شمل مدار�س االناث، وهو  بل  التجربة،  الذكور كما تظهر 

هذا ال�شلوك.
منيرة اال�شعد، مديرة مدر�شة اجنادين الثانوية للبنات التابعة لمديرية تربية الزرقاء 
ان  تقول  اعتداء  جراء  ال�شرار  �شيارتها  تعر�شت  حيث  ذلك،  على  االمثلة  احد  االول��ى، 

طالبات في المدر�شة نفذنه انتقاما منها بعد حرمانهن من امتحان الثانوية العامة.
لحماية  الحكومية  الجهات  من  تدابير  »اتخاذ  الى  دعت  فقد  تجربتها،  �شوء  وفي 
المدر�شة قدرات جيدة ومعرفة جدية  المعلم في  ان »يمتلك  المعلمين وممتلكاتهم«، والى 

حول طرق التعامل مع الطلبة واولياء امورهم، وبطريقة تحميه«.
واكدت اال�شعد انها ت�شعر بالحزن الى ما اآلت اليه االمور في بع�س المدار�س من ترد 

للعالقة بين الطالب والمعلم الذي كان الجميع �شابقا »يقفون له تبجيال«.
قنوات  »يفتحون  والذين  انف�شهم،  المعلمين  الى  االعتداءات  ا�شباب  بع�س  وردت 
التوا�شل بينهم وبين الطلبة بال حدود وال يقيمون الحاجز البلوري الذي يمنع الطلبة من 

التمادي مع معلميهم«.
بين  انتقالية  مرحلة  الى  �شديدة  »بحاجة  ا�شبحنا  حاليا  اننا  اعتقادها  عن  وعبرت 
ال�شطوة القديمة التي كانت ت�شود العالقة بين المعلم والطالب وبين العالقة الحديثة، والتي 

يجب ان تت�شم باالحترام المتبادل بين المعلم والمتعلم«.
حوادث  من  منجى  في  تكون  تكاد  الخا�شة  المدار�س  ان  هو  االنتباه،  يثير  ما  ولعل 
االعتداء التي يتعر�س لها المعلمون، كما يو�شح المعلم اياد �شالم الذي يعمل في مدر�شة 

خا�شة.
وقال �شالم ان »عدد الحاالت التي يحدث فيها اعتداء على معلمي القطاع الخا�س قليل 
جدا مقارنة مع القطاع الحكومي، وال�شبب هو ان المجتمع ينظر بعين مالأى بالر�شى تجاه 

معلم القطاع الخا�س، والذي يكلف االباء مبالغ طائلة من اجل تعليم اوالدهم«.

200 ق�شية اعتداء على معلمين �شجلتها محاكم الزرقاء خالل عام

االإعتداء على المعليمن: التربية تعتبرها حاالت فردية وترف�س و�شفها بـ»الظاهرة«

هنا الزرقاء- منيرة �شالح
من  معلمين  على  اعتداء  اكثر من 200 ق�شية  �شجلت  الزرقاء  ان محاكم  المعلمين عن  نقابة  ك�شفت 

هذه  �شاأن  من  التربية  وزارة  قللت  وقت  في  الما�شي،  الدرا�شي  العام  خالل  امورهم  واولياء  طلبة  قبل 

»االعتداءات«، معتبرة انها تمثل حاالت فردية وال ترقى الى«الظاهرة«. 

وقال فالح المومني رئي�ص لجنة الق�شايا في فرع نقابة المعلمين بالزرقاء، ان »هناك اأكثر 200 حالة 

اعتداء على المعلمين وقعت خالل العام الدار�شي 2014-2015«، م�شيفا ان »هذه الحاالت م�شجلة وو�شلت 

المحاكم وتم النظر فيها«. وعزا المومني ا�شباب االعتداءات اجماال الى رف�ص الطلبة او ذويهم لقرارات 

المعلمين المتعلقة بالنجاح والر�شوب واالكمال، و«الجهل« باال�ش�ص التي تحكم تلك القرارات.

واو�شح »ما يحدث �شببه جهل بالتعليمات واالنظمة الموجودة عندنا في زارة التربية والتعليم، وما 

يتعلق منها باأ�ش�ص النجاح واالكمال والر�شوب«، والذي يوؤدي الى ح�شول »م�شاكل« بين الطلبة واالهالي 

من جهة والمعلمين من جهة اخرى. وفي عدد ال باأ�ص به من اال�شكاالت، كان الطلبة او ذووهم يتقدمون 

ب�شكاوى م�شادة توؤدي الى توقيف معلمين في مراكز ال�شرطة، �شواء بقرارات ق�شائية ان من قبل الحكام 

االداريين. وكثيرا ما كانت تلك ال�شكاوى ت�شفر عن ا�شقاط المعلمين لما يعتبرونه حقوقهم القانونية في 

مقابل تنازل الطرف المقابل عن �شكواه.  

واكد المومني في هذا االطار ان »النقابة وقفت الى جانب المعلم في جميع تلك الحاالت، حيث تمت 

الم�شاعدة في االفراج عنهم عندما كان يتم توقيفهم ق�شائيا او اداريا«.

بانها  ت�شفها  التي  الدعاوى  خلفية  على  المعلمين  توقيف  تمنع  بت�شريعات  النقابة  طالبت  وطالما 

»كيدية«، معتبرة ان ا�شتمرار غياب تلك الت�شريعات ادى الى تفاقم »ظاهرة« االعتداء عليهم في كافة انحاء 

ت�شريعا  اقترحت  »النقابة  ان  مو�شحا  االمر،  هذا  في  بالمماطلة  التربية  وزارة  المومني  واتهم  المملكة. 

يحمي المعلمين اعتداء االهالي وهو االن مودع لدى وزير التريية التعليم منذ عام وننتظر االفراج عنه«.

النقابة: قدمنا للوزارة ن�شا ت�شريعيا 
يحمي المعلم وننتظر االفراج عنه منذ �شنة

خبراء: غياب التوا�شل بين مكونات العملية 
التربوية والمجتمع من اهم ا�شباب االعتداءات

الوادي: جامعة الزرقاء تواجه ندرة التخ�ش�شات باالبتعاث الخارجي

2014 بانه كان عام االبتعاث الكبير في الجامعة، حيث بلغ 
الى مختلف  ايفادهم  تم  34 طالبا وطالبة ممن  المبتعثين  عدد 
الى  ملمحا  البرامج،  في مختلف  الدكتوراة  لدرا�شة  الجامعات 

ان ن�شيب اال�شد من تلك المنح كان ل�شالح طالبات. 
لتخ�ش�شي  معظمها  ذهب   2014 عام  في  المنح  ان  وبين 
من  اكثر  االن��اث  اليهما  تميل  واللذين  والتمري�س،  ال�شيدلة 

الذكور.
وقال الوادي ان ا�شتئثار طالبات باغلبية المنح لم يات من 
منطلق التحيز، بل الن اكثر المتقدمين للح�شول عليها كانوا من 
�شاهم  المنحة عليهن  �شروط  انطباق  ان  الى  ا�شافة  الطالبات، 

في ذلك. 
ولفت الى ان المبتعثين غالبا يكونون ذوي و�شع اقت�شادي 
�شعيف، ولهذا عملت جامعة الزرقاء على تخفي�س قيمة الرهن 
العقاري للطالب المبتعث من 150 الف دينار الى 50 الف دينار 

فقط.
التخرج  بعد  المبتعث  عودة  لدى  انه  الى  ال��وادي  وا�شار 
وح�شوله على ال�شهادة، فانه يلتزم بالعمل لدى الجامعة ثالثة 
ثالث  مبتعثا  يدر�س  الذي  ان  وبحيث   ، الدرا�شة  مدة  ا�شعاف 
�شنوات   9 الجامعة  لدى  بالعمل  يلتزم  ان  عليه  يكون  �شنوات 
في  والعمل  التعيين  عند  المبتعث  راتب  اأن  علما  ذلك،  مقابل 
درجته  يحملون  الذين  زمالئه  روات��ب  يماثل  الزرقاء  جامعة 

نف�شها.
لمتطلبات  الجامعة  في  االبتعاث  �شيا�شة  مواكبة  وحول 
وحاجات التنمية، وخ�شو�شا في قطاعي ال�شحة والتعليم، فقد 
بين ان وزارة التعليم العالي لها دور في توجيه الجامعات الى 
الى  وكذلك  ندرة،  وتعد  المجتمع  يحتاجها  التي  التخ�ش�شات 

تلك المطلوبة ل�شوق العمل .
هي  جامعة  اي  وظائف  ان  ال��وادي  او�شح  فقد  ذل��ك،  الى 
ان  على  م�شددا  المجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س 
التدري�س ال مفر منه وهو واجب اأ�شا�شي لع�شو هيئة التدري�س.
واكد ان البحث العلمي يعد و�شيلة هامة لتنمية المجتمعات، 

المحلي،  المجتمع  بخدمة  تقوم  الجامعية  البحوث  ان  حيث 
وت�شاعد في تنميته.

جامعة  في  العلمي  الباحث  ان  الى  ال�شياق  هذا  في  ولفت 
ومهند�شا،  وطبيبا  كيميائيا  الم�شانع  في  اي�شا  يعمل  الزرقاء 
وتمنحه الجامعة تفرغا لمدة يومين في اال�شبوع ليقوم بعمله 
تنميتها  يتم  حتى  الموؤ�ش�شة  في  او  الم�شنع  في  المجتمعي 

وتطويرها.
وراأى الوادي ان ن�شبة االنفاق على البحث العلمي �شئيلة 
الدول  من  دولة  باأية  قورنت  ما  اذا  العربية  ال��دول  جميع  في 
المتقدمة، وذلك ال�شباب الفقر والبطالة والت�شخم االقت�شادي، 
لكنه قال ان هناك توجها لدى وزارة التعليم العالي في االردن 
معينة  ن�شبة  تخ�شي�س  على  وال�شركات  الجامعات  اجبار  الى 

من مدخوالتها لغاية البحث العلمي.
الزرقاء  جامعة  مثل  الجامعات  بع�س  هناك  ان  وا�شاف 
العلمي  للبحث  دعم  على  ح�شلت  االردنية  والجامعة  وموؤتة 
االأوروب��ي  االتحاد  يتبناه  الذي  »تمبو�س«  م�شروع  خالل  من 
الزرقاء  جامعة  ان  مبينا  وبرنامج  »اإيرا�شمو�س-بل�س«، 
الهند�شة  كلية  في  العلمي  للبحث  »�شخي«  دعم  على  ح�شلت 

وكلية التمري�س.
ال�شفاريني مدير مركز  الدكتورة مرام  من جانبها، تحدثت 
جامعة  في  االكتروني  التعليم  وق�شم  المعلومات  تكنولوجيا 
من  كانت  وانها  خ�شو�شا  االبتعاث،  مع  تجربتها  عن  الزرقاء 

اوائل الطلبة المبتعثين في الجامعة.
وقالت الدكتورة ال�شفاريني انها تخرجت من جامعة الزرقاء 
الحا�شوب،  علم  تخ�ش�س  في  الثاني  الفوج  �شمن   1999 عام 
تعيينها  تم  حيث  الدفعة،  على  االول  المركز  على  وح�شلت 
حينها م�شرف مختبر حا�شوب، قبل ان ت�شبح اول طالبة يجري 

ابتعاثها داخليا لدرا�شة الماج�شتير في الجامعة االردنية.
وا�شافت انها حازت على درجة الماج�شتير بتقدير جيد جدا 
على  معه  ح�شلت  الذي  االمر   ،2003 عام  الحا�شوب  علم  في 

ترقية من جامعة الزرقاء الى رتبة ع�شو هيئة تدري�س. 

عام  في  تر�شيحها  تم  انه  ال�شفاريني  الدكتورة  وتابعت 
تح�شيلها  لمتابعة  الجامعة  طريق  عن  اخ��رى  م��رة   2005
درجة  على  منها  ح�شلت  والتي  البريطانية،  ويلز  جامعة  في 
2009، وتمت ترقيتها اثرها  الدكتوراة في علم الحا�شوب عام 

الى ا�شتاذ م�شاعد .
معها  التوا�شل  دائمة  كانت  الزرقاء  جامعة  ان  الى  ولفتت 
ونفقات  الدرا�شة  ر�شوم  لهم  وتوؤمن  االخرين،  المبتعثين  ومع 

المعي�شة.
واكدت الدكتورة ال�شفاريني ان تجربة الدرا�شة واالبتعاث 
في الخارج علمتها اال�شتقاللية، ومن خاللها اي�شا تعرفت على 
ثقافة عوالم اخرى، ونمت لديها ح�س االلتزام واحترام الوقت 
في  االنجاز  قيمة  اعلت  وكذلك  التطورات،  ومتابعة  والجدية 

نف�شها.
لطلبتها  نموذجا  تكون  ان  على  حاليا  تحر�س  انها  وقالت 
ال�شلوك  ان��م��اط  م��ن  واختبرته  تعلمته  م��ا  ك��ل  اليهم  وتنقل 

االيجابية التي توؤكد انها ترغب في روؤيتها اي�شا في �شلوكهم.
واذا و�شفت الدكتورة ال�شفاريني جامعة الزرقاء بانها من 
اكثر الجامعات التي ت�شخ علماء وا�شاتذة، فقد عبرت عن املها 
وتحذو  بم�شيرتها  االخرى  االردنية  الجامعات  تقتدي  ان  في 
حذوها في مو�شوع ابتعاث الطلبة ومتابعتهم اثناء ذلك وتاأمين 

احتياجاتهم وحل ما قد يواجهونه من م�شكالت.
الجامعة  هي   ،1994 عام  ان�شئت  التي  الزرقاء  وجامعة 
طاقتها  وتبلغ  ت���زال،  وال  المحافظة  ف��ي  االول���ى  الخا�شة 
الطلبة  ع��دد  ولكن  وط��ال��ب��ة،  طالب  االف   10 اال�شتيعابية 

الم�شجلين حاليا هو 8 االف.
 14 ت�شم  االن  لكنها  كليات،  ب�شبع  بداأت  الجامعة  وكانت 
كلية و43 ق�شما اكاديميا و7 برامج ماج�شتير، وجميع برامجها 
معتمدة اعتمادا عاما واعتمادا خا�شا من وزارة التعليم العالي 

ومن هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العالي.

هنا الزرقاء- منيرة �شالح

محمود  الدكتور  اال�شتاذ  الزرقاء  جامعة  رئي�ص  اكد 

في  المدر�شين  نق�ص  �شد  على  تعمل  الجامعة  ان  ال��وادي، 

التخ�ش�شات النادرة عن طريق ايفاد طلبتها المتفوقين الى 

 2014 عام  وا�شفا  الدكتوراة،  لدرا�شة  مرموقة  جامعات 

بانه كان »عام االبتعاث الكبير« في الجامعة.

اهتمامها  من  وانطالقا  الجامعة،  ان  ال���وادي  وق��ال 

التعليمية،  العملية  اأ�شا�ص  هم  النهم  وطلبتها  بمدر�شيها 

تقوم بتخ�شي�ص ما ن�شبته 5 بالمئة من اجمالي موازنتها 

لغايات البحث العلمي وااليفاد، وبما معدله 3 بالمئة للبحث 

العلمي، و2 بالمئة لاليفاد.

الطلبة  ب��اإي��ف��اد  ت��ق��وم  ال��زرق��اء  جامعة  ان   وا�شاف 

معترف  مرموقة  جامعات  ال��ى  والمتفوقين  المتميزين 

ال�شيدلة  تخ�ش�شات  في  الدكتوراة  لدرا�شة  عالميا  بها 

ومختلف  االنجليزية،  اللغة  االعمال  وادارة  والتمري�ص 

االردن، وذلك في  نادرة في  ا�شال هي  التي  التخ�ش�شات 

وبريطانية  اميركية  جامعات  مع  بع�شها  اتفاقيات  اط��ار 

والمانية.

واو�شح الوادي ان عدد المبتعثين في جامعة الزرقاء 

ع�شرين  وبمعدل  وطالبة،  طالبا   69 بلغ   ،2002 عام  منذ 

مقاعد  على  يزال  ال  عام،  منهم من تخرج ومن  كل  مبتعثا 

االكتفاء  تحقيق  الى  تطمح  الجامعة  ان  موؤكدا  الدرا�شة، 

الذاتي من خالل الخريجين المبتعثين.

وو�شف رئي�ص الجامعة العام

 الزميلة منيرة �شالح تحاور رئي�س جامعة الزرقاء الخا�شة الدكتور محمود الوادي
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هنا الزرقاء- ف�شة العبو�شي

تبتدئ العبارة المكتوبة على ال�«ديانا« التي اعتادت التوقف امام محل لل�شجاد قرب 
�شبابي..«،  بتوليفة رومان�شية تقول »زهرة  الجديدة،  الزرقاء  العربي في  البنك  حديقة 

لكنها ال تلبث ان تاتي بقفلة غير متوقعة مفادها ان تلك الزهرة »اكلتها غنمة«!.
ربما تدخل هذه العبارة في باب الم�شتظرف الم�شتطرف بالن�شبة للبع�س، وقد يرى 
فيها غيرهم حكمة ذات مغزى، واالمر هنا ن�شبي، كما هي الحال مع م�شامين العبارات 

والمل�شقات االخرى التي تغطي ابدان وزجاج كثير من �شيارات الزرقاويين.
على ان االمر يبدو مغايرا في ما يتعلق ببع�س الم�شامين الجدلية التي قد ي�شتهجنها 
قطاع من االهالي، لما يجد فيها من ا�شاءة او خد�س للحياء، واحيانا من خروج على القيم.
ومن االمثلة عبارة »وجع ا�شنان وال نكد ن�شوان« التي خطها احدهم على �شيارته، 
هذه  »م��ا  با�شتهجان  مت�شائال  ومخزية«،  »م�شيئة  بانها  ال��زواه��رة  �شلمان  وو�شفها 
عن  و�شواها  العبارة  هذه  مثل  الزالة  بالتدخل  ال�شرطة  الزواهرة  وطالب  العبارة؟«. 

ال�شيارات في الزرقاء. علما ان القانون يمنع المل�شقات والكتابات على المركبات.
ان  نرى  وال  عبارات،  تحمل  ال�شيارات  نرى  ولكننا  مخالفة،  هناك  نعم  »اأي  وقال 
ت�شتيت  في  تت�شبب  ان  يمكن  والمل�شقات  الكتابات  ان  من  محذرا  تزيلها«،  المخالفات 
خلف  ا�شير  »حين  واو�شح  ح��وادث.  لوقوع  �شببا  بالتالي  وتكون  االخرين،  ال�شائقين 
مركبة، فانني اأنتبه للعبارة المكتوبة اأكثر من ال�شارع، وهناك عبارات ت�شطر ال�شخ�س 

الى ان يفكر ويحلل حتى انها تن�شيه الطريق«. 

ال تهم احدا
انتباه  الكتابات  بع�س  ت�شتيت  ب�شاأن  الزواهرة  اليه  ذهب  ما  اّيد  الخاليلة،  �شالح 
ال�شائقين، موؤكدا انها ال تعني او تهم احدا غير من يكتبها. وقال انها »عبارات ال عالقة لنا 

بها، وال تعنينا، وهي كمن ي�شع اأغنية ويجبرنا على �شماعها«.
هذه  بك.  لي  �شاأن  ال  اخي  يا  مديونة-  او  -مرهونة  احدهم  يكتب  »مثال  وا�شاف 
عبارات ال تخ�شنا وال تعنينا، اذا كنت تريد اأن تكتب فاذهب واألف لك ديوان �شعر، وال 

داعي الن تكتب على �شيارتك«.
تقر  كانت  وان  بال�شخيفة،  ال�شيارات  على  الكتابة  ظاهرة  فرح  �شحى  وت�شف 

با�شتمتاعها احيانا بمتابعة ما يخطه بع�س ال�شائقين على �شياراتهم.
وقالت »هذا االمر مثير جدا لل�شحك، واأ�شعر ان ال�شائق ان�شان لديه حالة نف�شية، 

�شيارتها،  قيادتها  اثناء  ت�شاهد عبارة ملفتة  انها حين  لمركبته«، م�شيفة  لديه  ما  وينقل 
فهي ت�شارع الى هاتفها وتلتقط �شورة لتلك العبارة لكي تتندر بها الحقا مع �شديقاتها.

على  ال�شيطرة  بفقدها  مرات  عدة  يت�شبب  كاد  الت�شرف  هذا  ان  �شحى  وا�شافت 
ال�شيارة ووقوع »كارثة« على حد تعبيرها.

»طلعت معي«
تاج  مني  »طلبوا  تقول  عبارة  الهندي  ان�س  ال�شائق  كتب  الكيا،  با�شات  احد  على 
اأمي«، وعندما �شالناه عن دافعه الى اختيارها، اكتفى بالرد »ال  امراأة فاأح�شرت حذاء 

اعرف كيف طلعت معي«، ويعني انها خطرت له هكذا فجاأة.
وقال »هو اح�شا�س يراودني حين اتذكر امي، واي�شا كلما خطرت لي عبارة جديدة، 
فانني اقوم بخطها على البا�س«، م�شتدركا بتقديم ن�شيحة لمن يرغبون في و�شع عبارات 

على مركباتهم، بان »تكون معقولة ويتقبلها االآخرون، وال تكون فيها اإهانة«.
العبارات  الى الخطاطين من اجل كتابة  ال�شائقين  وعادة ما يلجاأ ان�س وغيره من 
على مركباتهم، واي�شا الى محال زينة ال�شيارات للح�شول على المل�شقات التي تبيعها 

جاهزة او تقوم بتغيير م�شمونها و�شكلها ح�شب طلب الزبون.
على  المكتوبة  العبارة  ب�شبب  �شابقا  مخالفته  تمت  انه  عن  ال�شاب  هذا  وك�شف 
الك�شواني  محمد  اكد  اي�شا  وبدوره  المخالفة.  برغم  بازالتها  يقم  لم  انه  موؤكدا  البا�س، 
انه تم تحرير مخالفة في حقه قيمتها 15 دينارا، ب�شبب عبارة مل�شقة على القالب الذي 
التراب«.   التراب و�شاأُدفن تحت  يملكه، والتي يقول ن�شها »خلقت من تراب واأعمل في 
واو�شح الك�شواني انه لي�س ب�شاحب العبارة، بل كانت موجودة على القالب منذ ا�شتراه 
من مالكه ال�شابق، ولما وجد انها تنال اعجاب النا�س، قرر ابقاءها، م�شيرا الى انه يقوم 

بنزعها عندما يحين موعد تجديد ترخي�س القالب، ثم يعيدها بعد ذلك.

انت معلم
ابراهيم  يو�شحه  ما  بح�شب  والحجم،  للنوع  تبعا  المل�شقات  ا�شعار  تتفاوت 

الم�شهراوي، احد العاملين في محل لزينة ال�شيارات.
وقال الم�شهراوي »يتراوح �شعر القطعة )المل�شق ال�شغير( من ن�شف دينار الى 
دينار، ويرتفع ال�شعر بح�شب الحجم«، م�شيفا ان »التركيب ال ي�شتغرق اكثر من خم�س 

دقائق، لكن تف�شيل المل�شق ح�شب طلب الزبون هو الذي قد ي�شتغرق بع�س الوقت«.

على  مل�شقات  بو�شع  الراغبين  من  متزايدا  اقباال  ت�شهد  الزينة  محالت  ان  واكد 
يحث  الذي  �شنب«  »خليك  مل�شق  على  هو  حاليا  الطلب  اكثر  ان  الى  م�شيرا  �شياراتهم، 
على الرجولة، ف�شال عن المل�شقات التي تت�شمن عبارات ت�شعى الى دفع الح�شد والعين.
ولفت الم�شهراوي الى ان ا�شحاب ال�شيارات هم من يحدد م�شمون المل�شقات ودون 
تدخل من المحالت، نافيا ت�شمنها اهانات، وخ�شو�شا للمراة.  وقال »م�شتحيل ان تكون 

فيها اهانة، هي تاأتي من باب المداعبة فقط الغير«.
ذات االمر اكده جاره اأحمد، والذي عزا تزايد االقبال الى ارتفاع اعداد ال�شيارات، 
م�شيرا الى ان اكثر الطلب في محله هو على مل�شق »انت معلم«، والذي درج بعد ذيوع 

االغنية التي تحمل هذا اال�شم.

تفريغ انفعالي
على  والمل�شقات  الكتابة  ظاهرة  العمو�س  ام��ال  االجتماعية  االخ�شائية  تف�شر 
ال�شيارات، بانها نوع من »التفريغ االنفعالي« لما يعتمل في دواخل ال�شائقين، وخ�شو�شا 

منهم ال�شباب.
وقالت انهم »يعبرون بهذه الكتابات عن تفريغ انفعالي لم�شاعرهم، وعن مدى تقبلهم 
لالأمور التي كانت من ن�شيبهم، فقد يكون واحدهم قليل الحظ في الدنيا فيعبر عن حاله 

بهذه الطريقة« اي بو�شع مل�شق يتماهى مع تلك الحالة.
قد  انه  حيث  لالآخرين،  موؤذية  تكون  قد  الكتابات  بع�س  ان  من  العمو�س  وحذرت 
يقراأها �شخ�س وال يفهم معناها، خا�شة اذا كانت مكتوبة بالعامية، في�شرح الفكر مدققا 

فيها وفي مغازيها وهو يقود �شيارته، في�شغله ذلك عن الطريق وقد يت�شبب بحادث.
كما راأت ان م�شامين بع�س العبارات يعمل على تكري�س مفاهيم اجتماعية خاطئة، 

وخ�شو�شا تجاه المراأة.
كاأنها  الدنيا  و�شربت مثال عبارة راتها على �شيارة احدهم، ويقول ن�شها »عاملت 
اأبي«، معتبرة ان من �شاأن مثل هذه العبارة تقديم �شورة  اأمي، وعاملتني كاأنها زوجة 

�شلبية لزوجات االباء وو�شمهن �شمن المجتمع بانهن ن�شاء ظالمات.
جدير بالذكر ان و�شع مل�شقات اأو عوائق على ال�شيارة يعد مخالفة يعاقب عليها 
القانون، والذي ين�س على اأن من يقوم باإدخال اأي اإ�شافات على المركبة خالفا لالأنظمة 

والتعليمات ال�شادرة لهذه الغاية يعاقب بغرامة مقدارها 15 دينارا.
واأحيانا ال تقت�شر العقوبة على المخالفة المالية فقط، بل تترافق مع �شحب الرخ�س 

من ال�شائق لحين ت�شويب الو�شع باإزالة المل�شقات الموجودة على المركبة.

غرائب ونوادر الكتابات على �شيارات الزرقاويين
هنا الزرقاء- بتول ترعاني

من  الراغبين  لتزويد  ا�شتعدادها  الزرقاء  بلدية  في  الزراعة  اكدت  دائرة 
االهالي باال�شتال واال�شجار المنا�شبة من اجل زراعتها امام منازلهم.

المظهر  تح�شين  بهدف  ت�شجير  حملة  عامين  قبل  اطلقت  البلدية  وكانت 
في  وقامت  منها،  تعاني  التي  البيئية  الملوثات  من  والتخفيف  للمدينة  الجمالي 
اطارها بزراعة عدد كبير من النخيل وغيره من اال�شجار الحرجية على جوانب 

وجزر ال�شوارع.
ل�”هنا  المومني  عماد  البلدية  رئي�س  اعلن  وان  �شبق  التي  الحملة  لكن 
ا�شا�شا  تمثلت  معيقات  واجهت  �شجرة،  مليون  زراعة  ت�شتهدف  انها  الزرقاء” 
من  كثير  تعر�س  عن  ف�شال  فيها،  وم�شاiمتهم  معها  االهالي  تجاوب  �شعف  في 

اال�شجار المزروعة العتداءات.
و�شعيا لت�شجيع االهالي على االنخراط في الحملة، فقد اكد م�شدر م�شوؤول 
اعداد حفرة  “�شوى  المواطن  على  لي�س  انه  للبلدية  التابعة  الزراعة  دائرة  في 
امام بيته و�شنقوم على الفور بزراعة ال�شجرة المنا�شبة فيها، وبحيث توكل اليه 

المحافظة عليها”.
 وانتقد الم�شوؤول الذي ف�شل عدم ذكر ا�شمه، االعتداءات والتخريب الذي 
تعر�شت له اعداد كبيرة من اال�شجار التي قامت البلدية بزراعتها خالل الفترة 

الما�شية.
وقال “ال يوجد محافظة على اال�شجار من قبل المواطنين، فمنهم من يتعمد 
لحادث  ارتكابه  بعد  او تحطيمها  باقتالعها  يت�شبب  من  اغ�شانها، وحتى  تك�شير 

�شير ال ي�شعر بوازع اخالقي حيال زراعة ا�شجار بديلة مكانها”.
قال  اع��ت��داءات،  من  االر�شفة  على  اال�شجار  له  تتعر�س  لما  مثال  وف��ي 
“ممر الم�شاه بين مجمعي ال�شفريات القديم والجديد تمت زراعته  الم�شوؤول ان 
عدة مرات وباكثر من نوع من اال�شجار، لكن ا�شحاب الب�شطات واالطفال كانوا 

يقومون بتك�شيرها في كل مرة”.
اال�شجار  من  يتذمرون  التجاري  الو�شط  تجار  “بع�س  ان  الى  كذلك  ولفت 
ويرف�شون زراعتها على االر�شفة امام محالهم، ومنهم من يقوم بخلعها من اجل 

عر�س ب�شاعته مكانها”.
النخيل  ا�شجار  زراع��ة  في  البلدية  لمبالغة  البع�س  انتقادات  على  وردا 
االيام  في  ال�شم�س  من  يقي  ظال  تمنح  اوراق  ذات  حرجية  بانواع  ومطالبتهم 
الحارة، فقد او�شح الم�شوؤول ان نوعية ال�شجر تحددها ظروف البيئة والموقع 

الذي تتم زراعتها فيه.
وقال ان “الجزر الو�شطية ال ي�شلح ابدا زراعتها باال�شجار الحرجية، ولي�س 
هناك بديل عن النخيل النه با�شق ودائم الخ�شرة وحاجته للمياه قليلة”، مبينا 
ان اال�شجار التي تزرع في االر�شفة يراعى فيها ان ال ت�شكل اعاقة لحركة الم�شاة.

البلدية  مطالبة  الى  االهالي  ببع�س  دفعت  االخيرة  الحر  موحات  وكانت 
برودة  وتعطي  القيظ  وطاأة  من  عنهم  تخفف  ظليلة  با�شجار  االر�شفة  بزراعة 

لالجواء، كما ت�شهم في تح�شين نوعية هواء المدينة، والذي يعج بالملوثات.
يت�شم  ومناخها  تقريبا،  �شحراء  كلها  “المحافظة  ال�شطريط  يحيى  وقال 
بالحر ال�شديد �شيفا، وبالتالي فان �شجر النخيل ال يعطي فائدة �شوى من الناحية 
الجمالية، والمطلوب ا�شجار حرحية تعمل على تنظيف الهواء وتوفر ظال للم�شاة 

على االر�شفة”.
ودعا ال�شطريط البلدية الى تنفيذ حملة توعية لحث االهالي على الم�شاهمة 
في ت�شجير المدينة وزيادة رقعتها الخ�شراء عبر زراعة اال�شجار امام منازلهم، 

واي�شا التعاون مع “قطاع ال�شباب الذين هم بانتظار فر�شة لخدمة مدينتهم”.
ا�شراك  الى  البلدية  دعوة  في  ال�شطريط  الى  �شوتها  ال�شالح  االء  و�شمت 
ال�شباب في جهود ت�شجير المدينة، موؤكدة ان “هناك �شبانا وفتيات لديهم طاقات 

الزرقاء  جعل  اجل  من  ذلك  ا�شتثمار  ويجب  التطوعي،  العمل  في  ورغبة  كبيرة 
مدينة خ�شراء”.

وفيما اثنت على قيام البلدية بزراعة الجزر الو�شطية بالنخيل وا�شفة اياها 
بانها “خطوة جميلة”، اال انها دعت الى االكثار من اال�شجار الحرجية التي توفر 
الظل للم�شاة على االر�شفة، وخ�شو�شا من ينتظرون منهم و�شائل الموا�شالت 

الوقات قد تطول.
ومن جانبه، راأى احمد داللة ان “ا�شجار النخيل هي االف�شل على ار�شفة 
�شيقانها  ارتفاع  ب�شبب  الم�شاة”  حركة  تعيق  ال  انها  حيث  الرئي�شية  ال�شوارع 

وبعد اوراقها عن م�شتوى المارة.
ينبغي  والفرعية  الداخلية  ال�شوارع  في  االر�شفة  “زراعة  ان  اعتبر  لكنه 
ان يكون باال�شجار الحرجية التي تعطي منظرا جميال للمدينة، واي�شا لي�شتفيد 

المواطن من ظلها في االيام الحارة”.

بلدية الزرقاء تزود االهالي باال�شجار لزراعتها امام منازلهم

»ثقافة الت�شامح في التراث
 ال�شعبي االأردني«  في ام�شية للزيودي بالزرقاء

هنا الزرقاء- ف�شة العبو�شي

االول،  ت�شرين   14 االأربعاء  يوم  الثقافي  الثاني  عبداهلل  الملك  مركز  نظم 
ام�شية حول »ثقافة الت�شامح في التراث ال�شعبي االأردني«، تحدث فيها الكاتب 
محمود الزيودي، م�شلطا ال�شوء خ�شو�شا على االثار ال�شلبية لعادة »الجلوة«.

ريا�س  الزرقاء  ثقافة  مدير  ح�شرها  التي  االم�شية  خالل  الزيودي  وانتقد 
ق�شية  في  »المجتمع  ب�«تعنت«  و�شفه  ما  المهتمين،  من  وجمع  الخطيب 
الجلوة«، المتبعة في اعقاب جرائم القتل، والمت�شمنة ترحيل اقرباء القاتل من 

اماكن �شكناهم، ال لذنب اقترفوه �شوى �شلة القربى مع المتهم.
وقال انه في الوقت الذي »�شّرعت ال�شوادي )االعراف ال�شائدة( الع�شائرية 
اأقارب الجاني حتى الجد الخام�س وف�شرت هذا التقليد بقب�شة ال�شبرية  جلوة 
)كناية عن عدد ا�شابع اليد(، فاإن كثيرا من عائالت القتلى ت�شر على جالء جميع 

ابناء العمومة بحيث ت�شمل الجلوة عائالت باأكملها«.
ورغم اإلغاء للقانون الع�شائري عام 1976، اال ان االأجهزة الر�شمية ال تزال 
الجلوة،  ومنها  الع�شائري،  التقا�شي  اج��راءات  تطبيق  باآخر  اأو  ب�شكل  ترعى 

حيث تنفذ بقوة القانون وعبر الحكام االإداريين واأجهزة االأمن.
مقت�شرة  الجلوة  ا�شبحت   ،1987 عام  الع�شائر  وقعتها  وثيقة  وبموجب 
على اقرباء الجاني حتى الجد الثاني، وال تطبق اال في جريمتي القتل والعر�س.

ع البدوي اأبعد ذوي القاتل عن ذوي القتيل  واو�شح الزيودي اأن »الُم�َشرِّ

بالجلوة منعا لتداعيات االحتكاك اليومي في زمن كان رحيل ع�شرة بيوت �َشَعر 
على  الجلوة  خ�شارة  تقدير  في�شعب  االآن  اأما  الزمن،  من  �شاعتين  ي�شتغرق  ال 
منازل يخليها اأ�شحابها، وموظفين وطالبا تختلط حركتهم اليومية الى اعمالهم 

ومدار�شهم وجامعاتهم«.
الت�شامح  اأخالق  من  منظومة  �شاغت  البدو  وتقاليد  اأعراف  ان  الى  ولفت 
»اأ�شبحت  وبحيث  بال�شوادي،  ت�شميتها  على  تعارفوا  القبيلة،  ابناء  و�شط 
هذه االأعراف والتقاليد �شوابق يقتدي بها االآخرون فيما بعد«، ولكنها جميعها 
والعائالت  االأف��راد  بين  بها  تت�شامح  ولم  والعر�س  ال�شرف  ق�شايا  »ا�شتثنت 

والقبائل«.
ال�شرف  على  االإعتداء  عقوبة  غلظوا  الع�شائر  »ق�شاة  ان  الزيودي  وقال 
والعر�س اأكثر من عقوبة اأية جريمة اأخرى«، مبينا ان »العرب تركت تنفيذ هذه 

العقوبة لطالب الثاأر �شخ�شيا اأو للقا�شي في المحكمة الع�شائرية«. 
وا�شاف انه »في ق�شايا العر�س يحكم القا�شي على الفاعل اأن يتعرى من 
مالب�شه ويركب بعيرا مطليا بالقطران، وكل ع�شو من اأع�شائه يتلوث بالقطران 
اأو يفتديه بالمال. وفي ق�شايا ال�شرف ُيحكم على الفاعل اأن يحلق جانبا  ُيقطع 
هذه  في  ولعل   . النا�س  لكل  ظاهرا  ويبقيه  كامل  عام  لمدة  �شاربيه  من  واحدا 

العقوبة تحذيرا لمن يحاول ان يم�س �شرف االآخرين«.
ال�شعبي  التراث  في  الت�شامح  ق�شايا  اأبرز  عن  الزيودي  تحدث  ذلك،  الى 
االأردني، اذ ان الت�شامح كانت تحكمه العالقات ال�شعبية داخل القبيلة وتقاليد 
البدوية  المراأة  توؤديه  الذي  الكبير  الدور  الى  ال�شياق  البادية، متطرقا في هذا 

انطالقا من مكانتها المقدرة في الحياة الع�شائرية.
وقال ان المراة »بلغت من التقدير اأن اأهل القاتل ي�شتنجدون بعدد من ن�شاء 
القبائل لح�شور ال�شلح على الدم، وهوؤالء الن�شوة يح�شلن على اأكبر تنازل من 
اأهل القاتل حينما يطلبون دية مرتفعة و�شروطا تعجيزية في الجلوة و�شوؤون 

الحياة االأخرى«.
االن�شياع  عن  حاليا  ال�شباب  من  عديد  ع��زوف  ال��ى  ال��زي��ودي  وا���ش��ار 
لتوجيهات �شيخ الع�شيرة اأو المختار اأو كبير العائلة، على عك�س ما كان معموال 
على  المفرو�شين  ال�شيوخ  بع�س  وجود  الى  ا�شافة  الما�شي،  الزمن  في  به 
الع�شيرة بحكم ثرواتهم ولي�س حكمتهم اأو مخزونهم الفكري والع�شائري الالزم 

لحل الق�شايا والم�شاكل .
مع  اأو  الع�شيرة  داخ��ل  والخالفات  الم�شاجرات  ق�شايا  اأغلب  ان  وبين 
وح�شب  الع�شائر  وجهاء  خالل  من  بال�شلح  تنتهي  كانت  االأخ��رى  الع�شائر 
على  والحر�س  المتبادل،  االحترام  على  القائمة  المتبعة  والتقاليد  االأع��راف 

اعطاء كل ذي حق حقه . 
من جانب اخر، نوه الزيودي الى اأهمية وثيقة ال�شوت ال�شعبي المندثرة، 

والتي ركزت على اأهمية عدم اال�شراف في االأعرا�س وفي المنا�شابات االأخرى.
وجرى في ختام االأم�شية التي ادارها الكاتب محمد الم�شايخ حوار �شارك 
فيه الح�شور، وتركز على اأهمية التداعي للتوقيع على وثيقة �شعبية للحد من 

الجلوة الع�شائرية والتنبيه الى اأخطارها االجتماعية واالقت�شادية .

ت�شوير: ف�شة العبو�شي

ت�شوير: بتول ترعاني
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نجاحات تنطق عن نف�شها في نادي االمير علي لل�شم بالزرقاء

الموجود  مقره  خالل  ومن  ذلك،  بعد  بداأ  النادي  ان  وتابع 
حاليا في منطقة جبل طارق، في تنفيذ ان�شطته المختلفة، والتي 
تهدف الى تعزيز الجوانب الدينية والثقافية والريا�شية لرواده 
في  فاعلية  اكثر  اع�شاء  لي�شبحوا  بهم  يرتقى  وبما  ال�شم،  من 

المجتمع.
وا�شار قميلة الى ان من االن�شطة الدائمة للنادي حاليا هي 
مقيمين،  مدربين  طريق  عن  يقدمها  التي  اال�شارة  لغة  دورات 
لكافة افراد المجتمع، من طلبة مدار�س وجامعات، واي�شا اهالي 

ال�شم لتمكينهم من التوا�شل الفعال مع ابنائهم من هذه الفئة.

كال  من  ع�شوا   350 حاليا  ي�شم  الذي  النادي  ان  وا�شاف 
الجن�شين، يقوم كذلك بتنظيم رحالت �شياحية داخلية لالع�شاء، 
ا�شافة لت�شيير رحلة عمرة �شنويا واقامة افطارات جماعية لهم 

خالل �شهر رم�شان، لتعزيز التوا�شل فيما بينهم.
الطابع  ذات  الم�شرحية  االن�شطة  الى  اي�شا  قميلة  ون��وه 
 15 فيها  النادي، وي�شارك  فرقة  تقدمها  التي  وال�شامت  الق�شير 

ممثال من اع�شاء النادي.
وتمثل الفعاليات الريا�شية احد ابرز ان�شطة نادي االمير علي 
االنجازات  من  بالعديد  تاريخه  يحفل  حيث  الزرقاء،  في  لل�شم 

المملكة،  م�شتوى  على  البطوالت  في  فرقه  مختلف  حققتها  التي 
والتي ي�شرف عليها االتحاد االردني لريا�شة المعوقين.

خم�شة  احد  وهو  النادي،  ان  ال�شدد  هذا  في  قميلة   ويبين 
القدم  كرة  ريا�شات  في  فرق  له  تتبع  المملكة،  في  لل�شم  اندية 
والعاب القوى وتن�س الطاولة وال�شلة وال�شطرنج، وي�شارك فيها 

االع�شاء فوق عمر 18 �شنة.
القدم وتن�س  فعالية هي فرق كرة  اكثرها  ان  الى  لفت  لكنه 
الطاولة وال�شطرنج، م�شيرا الى ان فريق النادي لكرة القدم كان 

قد حاز المركز الثاني في بطولة اندية ال�شم عام 2014.
وا�شاف قميلة ان فريق ال�شطرنج حاز بدوره المركز االول 
لل�شم، وذلك من خالل العبيه مهند جرادات  المملكة  في بطولة 

وايمان �شبيطة ومحمد داوود. 
وبينما ا�شار الى ان ال�شم ين�شوون تحت اتحاد المعاقين، 
فقد عبر عن امله في تا�شي�س اتحاد خا�س لهذه الفئة ي�شرف على 
طريق  عن  مجاالتها  في  التقدم  من  ويمكنها  الريا�شية  ان�شطتها 

منحها فر�شا حقيقية في الم�شاركات الداخلية والخارجية.
وهي  النادي،  يواجهها  التي  ال�شعوبات  الى  قميلة  وتطرق 
اجماال ترتبط بتاأمين رواتب الموظفين وتكاليف فواتير الكهرباء 
انتقالهم  عند  لالعبين  ال�شرورية  الموا�شالت  ونفقات  والمياه، 

من محافظة الى اخرى للم�شاركة في المباريات والتدريبات.
اال�شراف  تكاليف  توفير  الى  ما�شة  حاجة  هناك  ان  واك��د 
الذين ال ي�شتطيع معظمهم تحمل نفقات االطباء  الطبي لالعبين 
لهم  موا�شالت  و�شيلة  اقتناء  عن   ف�شال  الخا�س،  القطاع  في 

ولبقية اع�شاء النادي.
وبين قميلة ان النادي يتطلع الى اقامة م�شغل للخياطة من 
اجل خدمة فئة الفتيات ال�شم، واي�شا يوفر م�شدر للدخل ي�شاعد 

في تمويل جزء من ان�شطة واحتياجات النادي.

هنا الزرقاء- منيرة �شالح

ب���ال���رغ���م م���ن م���ت���الزم���ة ق��ل��ة ال���دع���م و���ش��ع��ف 

علي  االمير  ن��ادي  م�شيرة  واكبت  التي  االمكانات 

ك��اأول   1983 ع��ام  تا�شي�شه  منذ  ال��زرق��اء  في  لل�شم 

ناد من نوعه على م�شتوى البالد، اال انه تمكن من 

احراز العديد من النجاحات التي تنطق عن نف�شها.

وجاء تا�شي�ص النادي في ذلك العام بهدف خلق 

يعانون  لمن  وريا�شية  وثقافية  اجتماعية  حا�شنة 

ي�شعرون  اغلبهم  كانوا  والذين  ال�شمم،  اعاقة  من 

بحالة من االغتراب لعدم قدرتهم على التوا�شل مع 

مجتمعهم، واالندماج فيه والم�شاركة في تنميته.

عبر  قميلة  ربيع  رئي�شه  يو�شح  م��ا  وبح�شب 

مترجمة لغة اال�شارة  كفاح جابر، فقد تمثلت اولى 

انجازات النادي في توفير مكان لل�شم في الزرقاء 

من اجل االلتقاء فيه بدال من جلو�شهم في المقاهي 

او بقائهم منعزلين في البيوت.

رعــايـــة االأ�شـــرة والمــوا�شـــالت
 العامة اأهم عوائق  خروج المراأة للعمل

هنا الزرقاء

من  عالية  درج��ة  على  االأردن��ي��ات  الن�شاء  اأن  من  الرغم  على 
�شوق  في  م�شاركتهم  اأن  اإال   ،  %99 اإل��ى   ن�شبتهن  ت�شل  التعليم 
م�شتوى  على  الحا�شالت  للن�شاء  تتوفر  حيث   منخف�شة،  العمل 
تعليمي فر�س متدنية للعمل: والمده�س اأن هناك 71% من الن�شاء 

المتعلمات عاطالت عن العمل.
العمل  �شوق  في  االأردن  في  الن�شاء  من  فقط   %  22 وت�شارك 
مقابل 87% من الرجال. بين ال�شباب، اإال اأن عمالة الفتيات اأقل من 
ذلك: حيث تعمل 9% فقط من الن�شاء الالتي تتراوح اأعمارهن بين 

15 و 24 مقابل 41% من نظرائهن من الرجال. 
العالمية  الم�شاركة  ن�شبة  من  بكثير  اأقل  االأرق��ام  هذه  وُتعد 
ووفًقا  ال�شباب.  بين   %46 و  عام  ب�شكٍل   %52 البالغة   للمراأة، 
في  االأردن  ترتيب  على  ذلك  يعمل  العالمي،  االقت�شادي  للمنتدى 
المرتبة 139 من اأ�شل 142 دولة لم�شاركة القوة العاملة الن�شائية.  
القوى  في  للم�شاركة  عر�شة  اأقل  المتزوجات  الن�شاء  وُتعد 
يعملن  ممن  هوؤالء  وتعمل  المتزوجات.  غير  الن�شاء  من  العاملة 
بالفعل اإلى حد كبير في عدد قليل من القطاعات - التعليم وال�شحة 
الخدمة  وظائف  الأن  الخ�شو�س.  وج��ه  على  المدنية  والخدمة 
اإلى  ميل  وهناك  للن�شاء،  اجتماعًيا  مقبولة  ُتعتبر  االجتماعية 
لهذه  المدربات  عمل  عن  الباحثات  من  زائد  عدد  هناك  يكون  اأن 

المنا�شب وقلة الطلب على مهاراتهن.  
في  االأج��ور.  في  تمييز  من  العاملة  المراأة  تعاني  ما  وغالًبا 
مقارنة  الدينار  من  قر�شا   63 على  يح�شلن  ما  فغالًبا  المتو�شط، 
بما يح�شل عليه الرجال عن عمل مماثل. باالإ�شافة اإلى ذلك، هناك 
العمل.  �شوق  يدخلن  اأن  ي��ردن  اللواتي  للن�شاء  قانونية  عوائق 
قانوًنا  ُمعين  اأمر  ولي  لهن  يكون  اأن  الن�شاء  من  ُيطلب  ما  وغالًبا 
معهن الإجراء المعامالت المالية االأ�شا�شية على �شبيل المثال. واإن 
من  الن�شاء  اأي�ًشا  القانون  يحظر  اال�شتثناءات،  بع�س  هناك  كانت 
العمل لياًل ) ما بين 7:00 م�شاًء حتي  06:00 �شباًحا(، ويمنعهم 

من اأداء بع�س المهن. 
االأر�س،  مثل  االقت�شادية  االأ�شول  على  ال�شيطرة  تبقى  كما 
اأيدي  في  كبير  حد  اإل��ى  القرو�س  واإدارة  الم�شرفية  واالأع��م��ال 

تقوم  اأن  االأحيان  من  كثير  في  المتوقع  من  اأنه  حين  في  الرجال، 
والخدمة  المدر�شة  قبل  ما  مرحلة  الأن  االأطفال.  برعاية  الن�شاء 
المنزلية مكلفة جًدا، فغالًبا ما يكون االأمر اأكثر اأهمية من الناحية 
للعمل.  ال��خ��روج  عن  االأ���ش��رة  رعاية  للن�شاء  بالن�شبة  المالية 
العام  النقل  اإلى و�شائل  اإلى ذلك، من ال�شعب الو�شول  باالإ�شافة 
والتنقل خاللها. وغالًبا ما ُت�شتخدم هذه العقبات لمناق�شة مو�شوع 

بقاء المراأة في المنزل.  

والتنمّية  للديمقراطّية  العربّية  النه�شة  منظمة  وت�شدد 
)اأر�س(- العون القانونّي بالقيام بدور الموؤ�ش�شة الُمنفذة لم�شروع 
بين  الفوارق  مراعاة  نهج  على  الحفاظ  يتم  حيث  االأردن،  في  لنا 
مع  وتجربتنا  في  خبرتنا  لنا  وتتيح  اأعمالنا.  جميع  في  الجن�شين 
ق�شايا النوع االجتماعي في االأردن، فر�شة �شمان اأنه يتم الو�شول 
خالل  من  واالح��ت��رام  التقدير  بكل  االقت�شادية  الم�شاواة  اإل��ى 

الممار�شات والتقنيات المهنية. 

ت�شوير: منيرة �شالح
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طالبات مدر�شة ام كلثوم بالزرقاء ي�شاركن في ماراثون االطفال بعمانرندة �شريم تعيد اكت�شاف فن الم�شغوالت الجلدية بالزرقاء

تق�شيم  ج��رى  فيما  متر،   4200 ال�شباق  م�شافة  وبلغت 
الم�شاركين فيه �شمن الفئات العمرية من 6-8 �شنوات و11-9 

�شنة و12-14 �شنة، ومن كال الجن�شين.
2010 كجزء  عام  اأول مرة في  اأطلق  االطفال  �شباق  وكان 
من �شباقات ماراثون عمان الدولي، فيما تم ف�شل ال�شباقين هذا 
الم�شاركة ويزرع فيهم حب  العام بما يتيح للمزيد من االأطفال 

الريا�شة واأ�شاليب الحياة ال�شحية.
الطالبات  على  الم�شرفة  ال�شقيرات  �شعاد  المعلمة  وقالت 
ال�شفين  من  طالبة   16 ان  كلثوم،  ام  مدر�شة  من  الم�شاركات 
ان  الى  م�شيرة  ال�شباق،  هذا  الى  ان�شممن  وال�شاد�س  الخام�س 
المدر�شة حر�شت على تدريبهن وتهيئتهن وتوفير الم�شتلزمات 

لهن.

فيها  ت�شارك  التي  الثانية  المرة  ه��ذه  ان  ال��ى  وا���ش��ارت 
دورته  في  �شاركت  كانت  انها  حيث  الماراثون،  في  المدر�شة 

العام الما�شي.
الفعاليات  ه��ذه  مثل  في  االن��خ��راط  ان  �شقيرات   واك��دت 
الطالبات  على  المعنوي  بالنفع  »يعود  ان  �شاأنه  من  الريا�شية 
ويعزز ح�س العمل الجماعي لديهن وينمي الروح الريا�شية في 

نفو�شهن �شواء ف حالة الفوز والخ�شارة«.
الخام�س،  ال�شف  في  وهي  ب��زادوغ،  �شارة  الطالبة  وقالت 
انها ت�شارك في الماراثون للمرة الثانية، وح�شلت على ميدالية 
تحقيق  من  تتمكن  ان  في  املها  عن  معربة  الم�شاركة،  هذه  عن 

نتائج اف�شل في الدورات المقبلة.
واو�شحت ان معلمات المدر�شة عملن على تدريب الطالبات 

اللواتي وقع عليهن االختيار لتمثيل المدر�شة في الماراثون، كما 
اهتممن بتهيئتهن بدنيا ونف�شيا لهذه الم�شاركة.

باختيار  �شعادته  عن  �شارة  وال��د  ب���زادوغ  عدنان  وعبر 
الى  وقفت  العائلة  ان  مبينا  الثانية،  للم�شاركة  للمرة  ابنته 
جانبها و�شاندتها خالل التدريب، كما انه حر�س �شخ�شيا على 
ال�شباق  في  الجري  تبداأ  ان  قبل  االحماء  عملية  في  م�شاعدتها 

»لتالفي ال�شد الع�شلي.. المفاجئ«.
وحث بزادوغ االهالي على ت�شجيع اطفالهم على الم�شاركة 
في المارثون لل�شتوات المقبلة، متمنيا »ان يكون هناك مارثون 
م�شابه في الزرقاء كي يح�شل طفل الزرقاء على فر�س م�شاوية 

لطفل العا�شمة عمان«.

هنا الزرقاء

���ش��ارك��ت م��ج��م��وع��ة م���ن ط��ال��ب��ات 

ال�شاملة  الثانوية  كلثوم  ام  مدر�شة 

ل��ل��ب��ن��ات ف��ي ال���زرق���اء، ف��ي م��اراث��ون 

االأطفال ال�شنوي الذي نظمته الجمعية 

ج��وردان(  )رن  للماراثونات  االأردنية 

يوم  ع��م��ان،  ف��ي  الح�شين  ح��دائ��ق  ف��ي 

الجمعة 2 ت�شرين الثاني.

من  وطفلة  طفل   1500 وت�شابق 

الذي  الماراثون  في  �شنة   14-6 عمر 

الجمعية  ت��ح�����ش��ي��رات  ���ش��م��ن  ي��ات��ي 

والذي  عّمان«،  ماراثون  ل�«�شام�شونج 

االأمير فرا�ص بن رعد في  يقام برعاية 

التا�شع من ال�شهر الجاري.

هنا الزرقاء- منيرة �شالح

من خالل م�شروعها المنزلي، ترتقي رندة �شريم بحرفة الدباغة التراثية 
هيئة  على  الجلود  ونق�س  ت�شكيل  عبرها  تعيد  وابداعية،  فنية  مراتب  نحو 

حقائب ومحافظ ومكمالت زينة للمراأة وللبيت.
ب�شع  قبل  التقليدية  الفنون  من  النوع  هذا  الى  اتجهت  قد  �شريم  كانت 
هيمنة  ل�شالح  الوطني  الم�شتوى  على  ا�شمحالله  لم�شت  بعدما  �شنوات، 

الم�شغوالت الجلدية الم�شتوردة، بما تحمله من ثقافات ال�شعوب االخرى.
 ،1989 عام  افتتحته  الذي  المنزلي  م�شروعها  في  ال�شيدة  هذه  وتنتج 
انواعا عدة من اال�شغال اليدوية، منها الق�س والمكارم وال�شموع وال�شابون 
ال��ورق  تدوير  خ��الل  من  ت�شنعها  التي  للتحف  ا�شافة  واالك�ش�شوارات، 

والكرتون واالأ�شياء المنزلية التالفة.
الى  الجلديات  فن  ا�شافة  �شنوات  �شت  قبل  قررت  انها  �شريم   وتقول 
تلك اال�شغال »ب�شبب عدم وجوده في االردن ك�شناعة وطنية لندرة الجلود 
الطبيعية، واعتماد ال�شوق على الم�شغوالت التي ت�شتورد جاهزة من م�شر 

وتركيا والعراق«.
التي   ”R&M« وتحر�س �شريم على و�شم منتجاتها الجلدية بعبارة
ترمز الى الحرفين االولين من ا�شمها وا�شم زوجها، وتمثل عالمة تاأمل في ان 
تتمكن قريبا من ت�شجيلها ر�شميا، وان ت�شكل بداية انطالق لم�شروع تجاري 

ي�شبو الى “العالمية”.
بعمل  اقوم  بانني  “ا�شعر  قائلة  الجلود  مع  عملها  عن  ب�شغف  وتتحدث 
فني اثناء تنفيذي للنقو�س على قطع الجلد التي ا�شنعها على هيئة حقائب 
ومحافظ وا�شرطة ل�شعور الفتيات، او مكمالت زينة للمنزل كالمرايا وعالقات 

الب�شاكير واغطية المقاعد”.
النوع من  ال�شيدات على هذا  والى جانب االنتاج، تقوم �شريم بتدريب 
دخل  كم�شدر  عليه  واالعتماد  قبلهن  من  الحقا  الحترافه  توطئة  الفنون، 

ا�شافي ال�شرهن.
بارتفاع  وتتعلق  التدريب  اثناء  تواجهها  مع�شلة  الى  ت�شير  انها  غير 

ا�شعار الجلود الطبيعية.
على  قدرتهن  وعدم  ال�شيدات  ه��وؤالء  لدى  اليد  ذات  “ل�شيق  وتو�شح 
اأن ا�شتخدم في التدريب الجلود ال�شناعية  التزود بالجلود الطبيعية قررت 
والتي هي ارخ�س ثمنا، كما انها متوفرة باأنواع وا�شعار مختلفة في االردن”.
وتتابع قائلة ان “�شعر متر الجلد ال�شناعي يتراوح بين دينارين و12 
النوع  اختيار  حرية  للمتدربة  واترك  الجودة،  على  اعتمادا  وذلك  دينارا، 
عندما  القطعة  �شعر  على  �شينعك�س  طبعا  وهذا  ينا�شبانها،  اللذين  وال�شعر 

ترغب في ت�شويقها”.
خالل  من  تنظمها  التي  التدريب  دورات  عن  باالعالن  �شريم  وتقوم 
اولية  تدريب  دورات  قدمت  ان  لها  �شبق  كما  في�شبوك،  �شفحتها على موقع 
في بع�س المحافظات بالتعاون مع وزارة الثقافة وموؤ�ش�شة التدريب المهني. 
التي  الم�شغوالت  ت�شويق  اجل  من  الفي�شبوك  ت�شتخدم  اي�شا  وهي 

تنتجها، ف�شال عن المعار�س والبازارات التي تقام على م�شتوى المحافظة. 
يواجه  الجلدية  الم�شغوالت  �شناعة  في  عملها  ان  الى  �شريم  وتلفت 

تحديات ابرزها نق�س المعدات التي ال تتوافر �شوى خارج المملكة.
في  فقط  متوفرة  متوفرة محليا،  غير  اليها  احتاج  التي  “العدة  وتقول 
اميركا، وفي هذه المرحلة لي�شت لدي قدرة على اال�شتيراد قطعا، وبالتالي 
اكتفي بان يكون عملي �شناعة يدوية مئة بالمئة تعوي�شا عن نق�س العدة، 

واأطمح ان ان تحل هذه الم�شكلة يوما”. 
خا�شة  خياطة  “ماكنة  هي  �شريم  اليها  ت�شير  التي  المعدات  وبع�س 
ي�شهل  مما  واحد  ان  في  قطع  عدة  ق�س  في  ي�شاعد  كهربائي  ومق�س  للجلد، 

العمل ويزيد االنتاج وي�شرعه”.
وهي توؤكد ان “هناك انواعا من العدة ال يمكن تجاوز وجودها مهما كان 
العمل يدويا، وهنا يبرز دائما دور زوجي محمد بندق الذي ادين له بجميع 

نجاحاتي في كافة الم�شاريع وخا�شة م�شروع الجلود”.
وتو�شح ان زوجها “يقوم بتدوير بع�س االدوات مثل المفكات والبراغي 
في  يعينها  كما  الجلد”  قطع  وانتاج  نق�س  في  ت�شاعد  تجعلها  معينة  بطرق 
الزجاج  قطع  وق�س  الكهربائي  المن�شار  ا�شتخدام  تتطلب  التي  العمليات 

الالزمة لتنفيذ بع�س القطع.
وتقول رندة �شريم انها تطمح الى ان تمتلك يوما م�شغلها الخا�س الذي 
يحتوي على كامل المعدات، والى ان تمثل االردن في المعار�س الدولية عن 

طريق جهة حكومية او م خالل المنظمات المهتمة بهذا المجال.

جانب من م�شغولت رندة �شريم الجلدية               ت�شوير: منيرة �شالح
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النواب،  غالبية  معار�شة  ورغ��م  كبير،  جهد  بعد 
انطلق قطار الالمركزية في االأردن. انطالقة لم تكن �شهلة، 
فالنواب يعلمون جيدًا اأن تطبيقها يعني بالتاأكيد تقلي�س 
كان  مزايا  �شحب  هو  واالأه���م  البرلمان،  اأع�شاء  ع��دد 
و”الخدمات”  “الو�شاطات”،  مجال  في  منها  ي�شتفيدون 
المحلية التي كانوا يقدمونها. مجال�س المحافظات �شتحل 
مكانهم في تحديد اأولويات كل محافظة -فاأهل مكة اأدرى 
في  النواب  �شالحيات  �شيح�شر  الذي  االأمر  ب�شعابها- 
يكون  اأن  المفتر�س  وهو  والرقابي،  الت�شريعي  الجانب 

اأ�شا�س عمل ممثلي االأمة.
رغبة  على  تالعباً  �شِهد  الالمركزية  قانون  اإق���رار 
النقا�س  من  االنتهاء  قبل  االأخيرة  الدقائق  ففي  النواب، 
المف�شل حول م�شودة القانون جرى اأمر، اأقل ما يو�شف 
اإذ قرر رئي�س المجل�س، من غير  اأنه مناٍف للديمقراطية، 
اإعالم  اإنذار، وبال نقا�س وتبادل لالآراء، ومن دون  �شابق 
ال�شاد�شة من  المادة  الت�شويت على  �شيعاد  اأنه  النواب، 
مجال�س  اأن  على  اقترحتها  الحكومة  كانت  التي  القانون، 
و%25  منتخبين  اأع�شاء   %75 من  ت�شّكل  المحافظات 
ي�شاف  منتخبين   %100 لت�شبح  تعديلها  وتم  معينين، 
رئي�س  اأعلن  قليلة  ثواٍن  وفي  ن�شائية.  كوتا   %15 اإليهم 
م�شودة  على  والت�شويت  المادة،  اإلى  العودة  المجل�س 
القانون، كما جاءت من الحكومة، وفي تلك الثواني وافق 

ونجح  له،  المعد  وغير  الم�شتعجل  طلبه  على  المجل�س 
الت�شويت خالفاً لما كان في اليوم ال�شابق.

 رغم تلك االآلية غير الديمقراطية، اال اإن الالمركزية 
انطلقت، ونجحت الدولة في اإقرار قانون انتخابات عادل، 
ومن الموؤمل اأن المجال�س المنتخبة القادمة، التي �شتكون 
�شتح�شن  وديمقراطية،  وتنويرًا  وتقدماً  انفتاحاً  اأكثر 
القانون ليتالءم مع رغبات المواطن الذي يف�شل انتخاب 

مجال�س محافظاته ال تعيينها.
االأعيان  مجل�س  من  قانونها  اإقرار  )بعد  الالمركزية   
ي�شع  جديد  عهد  بداية  تعني  عليه(  الملك  وم�شادقة 
من  المخ�ش�شات  �شرف  في  للمحافظات  عادلة  اأولويات 
الموازنة العامة والتطويرية، ولي�س للعا�شمة ومن فيها 
لتحديد هذه االأولويات، و�شت�شكل تغييرًا هاماً في تطبيق 
ت�شكل  باأن  الحكومة  تتوقع  التي   ،2025 “االأردن  خطة 
في  واالأردنيين  االأردن  لكل  وا�شتراتيجية  روؤية  م�شودة 

ال�شنوات الع�شرة المقبلة.
اإلى  الجديدة،  االأفكار  هي  كما  الالمركزية،  تحتاج   
و�شعها  التي  نف�شها،  والتوقعات  بالروؤى  يترجمها  من 
مثل  الجديد  وال��ق��ان��ون  الخطة  ق��وة  الفكرة.  م�شممو 
منوط  ونجاحها  حلقاتها،  اأ�شعف  بقوة  ممثلة  �شل�شلة 
وكلما  المركز،  في  هم  من  مثلما  المحافظات  في  بمن 
واال�شتفادة  �شالحياتهم،  عن  التنازل  المركزيون  وافق 

من القانون والتجربة الجديدة، �شتكون النتيجة ل�شالح 
الوطن والمواطن.

اآليات  من  العديد  بنقل  يتج�شد  الالمركزية  معنى   
في  مغلقة  لجان  من  االأولويات  وتحديد  القرارات  اتخاذ 
المحلية  المجال�س  اإلى  العا�شمة  في  الموجود  البرلمان 
في  ن�شجاً  االأم��ر  نجاح  ويتطلب  للمحافظات.  الممثلة 
وتراكم  واالإداري  الفكري  والن�شوج  والتوا�شل  الوعي 
و�شيكون  االآخرين.  تجارب  من  واال�شتفادة  الخبرات 
والتوا�شل  التوعية  عمليات  زيادة  الكبرى  االأهمية  من 
للمواطن  ت�شمح  وناجعة  جديدة  ات�شال  اآليات  وخلق 
بمعرفة اأف�شل بحقوقه وقدرة اأكبر للتاأثير على مجريات 

ال�شيا�شات المحلية التي تم�س حياته.
انطلق قطار الالمركزية -واإن ب�شعوبة- ويبداأ االآن 
باأن  علما  المهمة،  التجربة  هذه  اإنجاح  على  الجاد  العمل 
هناك من يريد للتجربة اأن تف�شل. قانون الالمركزية �شيء 
بعد  المركزية  ا�شتمرار  ت�شمن  التي  بالثغرات،  ومليء 
بعد  التغيير  عملية  لكن  ذلك،  عك�س  عنوانه  قانون  اإقرار 

االنطالق اأ�شهل بكثير من التغيير لو بقي القطار معطاًل.
 

داود كّتاب: مدير عام �شبكة الإعالم المجتمعي. اأ�ش�س 

فل�شطين  في  والإذاعية  التلفزيونية  المحطات  من  العديد 

والأردن والعالم العربي

اليومّية،  الم�شائّية  الم�شي  لجولة  جاهزة  �شرت 
و�شعُت  الريا�شّي،  حذائي  اأن�شوطتي  اأرب��ط  وريثما 
مالت  الباب.  عند  ال�شغيرة  الطاولة  على  الماء  زجاجة 
الزجاجة محكمة االإغالق، وكادت تقع، فثّبتها فوق كتاب 
كان مو�شوعاً على الطاولة منذ زمن، وكاأّن اأحدًالم يلتفت 
اإليه، كان رواية �شغيرة لليابانّية يوكو اأوغاوا، �شادرة 
عن دار االآداب، بترجمة ب�ّشام حّجار، تحت عنوان “غرفة 
القطع  لكتاب من  الهادئ  الغالف  لرجل مري�س”!  مثالّية 
ال�شغير ي�شّم �شتاً وت�شعين �شفحة فقط، جعلني اأجل�س 
قد  كنت  القراءة،  واأب��داأ  بمحاذاتي،  الذي  الكر�شّي  على 
“حو�س  بعنوان  اأخرى  �شغيرة  رواية  اأوغاوا  ل�  قراأت 
ال�شباحة”، لها اأ�شلوب هادئ ودامغ التاأثير، وتكتب عّما 

نعرفه وال ننتبه اإليه.
اكت�شاف  تعيد   اأخ��ت  عن   الرواية  هذه  في  تحكي   
ع�شال،  بمر�س  اإ�شابته  تعلم  لحظة  باأخيها،  عالقتها 
ومعها  يموت،  اأن  اإلى  به  لتعتني  اعتادته  ما  كّل  فتترك 
تجرفها  التي  االإن�شانّية  العالقات  عمق  اإل��ى  ل  نتو�شّ
هذه  خالل  ومن  وبالموروث،  بالوقت،  والّثقة  العادة، 
اأخرى  عالقات  اإلى  نتعّرف  الجديدة،  الرئي�شة  العالقة 
كعالقتها باأّمها الراحلة، والتي كانت م�شابة بخلل نف�شّي، 

في  اأو  الثاّلجة،  في  المتعّفنة  بالبرتقالة  تحتفظ  يجعلها 
ونتعّرف  متجر،  على  �شطو  حادثة  في  ُتقتل  ثّم  الحّمام، 
االأكاديمّي،  الباحث  بزوجها،  الباردة  عالقتها  اإلى  اأي�شاً 
ليتناول  لياًل  ويعود  المختبرات،  في  وقته  يق�شي  الذي 
الطعام الذي اأعّدته، في محيط من  غربة �شديدة، واأفكار 
في  التاريخّية  الفو�شى  على  تف�ّشل  باتت  لقد  مقّززة. 
ت�شبه  التي  الهادئة،  النظيفة  الم�شت�شفى  غرفة  حياتها، 
حالة  طبعاً،  المخطوط  ذل��ك  وراء  ما  ال��م��وت.  �شكينة 
عميقة من النقد لمجتمعات ما بعد الحداثة، نقد بال�شرد، 
ال�شيكولوجّيا  لم�شكالت  افتعال وتذّمر، وطرح عميق  بال 
اأدارت ظهرها  التي  ال�شحاب،  ناطحات  لبالد  االجتماعّية 

لتقاليد الخ�شو�شّية الرا�شخة، واتجهت نحو الكونّية.
الدفء  في  عزائها  عن  االأخت  وتبحث  االأخ،  يموت 
تحتاج  تكن  لم  المعالج،  الطبيب  يمنحه  الذي  االإن�شانّي 
وح�شة  الإزاح��ة  ب�شرّية،  وهدهدة  عناق  من  اأكثر  اإل��ى 

الوحدة واالغتراب…
ما  على  تاأتي  فهي  حرج،  بال  ثيماتها  اأوغ��اوا  تكّرر   
ذكرته في روايتها ال�شابقة، تذكر حياة الميتم، والعالقات 
بين النزالء فيه، وطرق ان�شحابهم القا�شية، بال وداع اأو 
اإخطار، وتذكر الحبيب الدائم، بطل ال�شباحة التي تغرم 

عن  للبحث  ف�شواًل  المتلّقي  في  وت��زرع  �شاقه،  بع�شلة 
عن  تتحّدث  لم  ال�شّباحين.  اأج�شاد  في  م�شابهة  ع�شلة 
ا�شمه، وال عن عالقتها  تعرف  ولعّلها ال  الوزراء،  رئي�س 
برجع  روايتها  ال�شيا�شّية، وتنهي  بالتّيارات  اأو  بال�شلطة 

الذكرى عند كّل هطول للثلج…
 كان في ذيل ال�شفحة االأخيرة عبارة قد كتبت بخّط 
اليد: “�شن�شير �شعباً حين ينظر كاتٌب نحو النجوم، وال 
اإذن،   دروي�س”!  واأجمل… محمود  اأعلى،  بالدنا  يقول: 
ثّمة اأحد غيري قراأ الكتاب، ولم يتوّقف عند ذلك الحّد، بل 

التقط المعنى اأي�شاً.
القراءة  اأنهيت جل�شة  قد   خالل �شاعة ون�شف كنت 
فاأعدت  طوياًل،  طوياًل  م�شيت  اأّنني  و�شعرت  المباغتة، 
لهذا  ريا�شتي  اإنهاء  واأعلنت  الثاّلجة،  اإلى  الماء  زجاجة 

الم�شاء!
 

الأدب  اأ�شتاذة  واأكاديمّية،  روائــّيــة،  العجيلي:  �شهال  د. 

في  لها  مادبا.  في  الأميركّية  الجامعة  في  الحديث  العربّي 

الت�شجيعية  الدولة  جائزة  على  الحائزة  الهّر”  “عين  الرواية 

2009، و”�شّجاد عجمّي”، و”�شماٌء قريبة من بيتنا”.

قطار 
الالمركزية 
إذ ينطلق

المشي 
ُجلوسًا..

داود كتاب

د. شهال العجيلي

بأمكانكم متابعة برنامج “هنا الزرقاء” على رايدو 
البلد 92.4 في موعده الجديد يوم الخميس  11.00 

– 12.00  ويعاد الجمعة  2.00 – 2.30.
الية مناسبة لتمكين  ايجاد  إلى  البرنامج  يهدف 
صنع  عملية  في  واشراكها  الزرقاء  في  المرأة 
القرار، من خالل تسليط الضوء على ابرز المشاكل 
التي تعاني منها، والتهميش وفرض واقع حال 
المرأة وتفعيل دورها. البرنامج من اعداد وتقديم 

عطاف الروضان وفريق برنامج هنا الزرقاء.

موعد جديد لبرنامج »هنا الزرقاء«

ن�شرت و�شائل اإعالم خبر اعت�شام يمنيين و�شوريين اأمام 
رئا�شة الوزراء، ليتبين الحقاً اأنهم ع�شرات الطلبة االأردنيين 
االأمن  �شارع  مغلوط  ت�شريح  على  بناء  اليمن،  من  العائدين 
�شحفاً  يعني  يعد  لم  الت�شويب  اأن  اإاّل  لت�شحيحه،  العام 
ومواقع اإلكترونية ترغب في التحري�س –عادتها وداأبها- �شد 
اأ�شا�شي  خلل  عن  ناهيك  واأجانب،  عرباً  االأردن؛  في  مقيمين 
ال�شائعات والت�شريبات، ال االعتماد على  يتج�شد في اجترار 

تغطيات ميدانية و�شحافة ا�شتق�شائية بحثاً عن المعلومة.
 يبدو فائ�شاً عن الحاجة مناق�شة ملكية و�شائل االإعالم، 
مراكزها-  -بتعدد  ال�شلطة  ت�شتجدي  فغالبيتها  االأردن،  في 
واإظهار توددهم  اأعمالهم  لديهم �شوى ترويج  ومعلنين ال هّم 
التي  االجتماعية  بم�شووؤليتهم  مكترثين  غير  كذلك،  للحْكم، 
الرعاية  وبرامج  وال�شحة  التعليم  تطوير  منهم  ت�شتوجب 
االإح�شان  منطق  تكري�س  من  ب��داًل  والفنون،  الثقافة  ودع��م 

والعمل الخيري فقط.
االإعالم  وو�شائل  ال�شحف  لمعظم  الحقيقيون  المالكون   
الذي  ب�”البزن�س”،  المرتبط  االأمني  العقل  يمثلون  لدينا 
يمار�س و�شايته على المجتمع، لذا يلجاأ اإلى اإقناع مواطنيه 
�شد  كراهية  خطاب  زرع  عبر  �شواء  دائ��م  تهديد  بوجود 
التركيز  اأو  ال�شياق،  هذا  في  كثيرة  تقارير  ونجد  الالجئين 
على اأي جرم يقوم به غير اأردني، كما في واقعة تحر�س طلبة 
اأو ظاهرة  اأو ا�شتعداء كل فكرة  عراقيين منذ فترة ق�شيرة، 

مهرجان  مع  حدث  مثلما  مطلقاً  مناق�شتها  ورف�س  جديدة، 
االألوان اأو االإفطار الجماعي في الرينبو وغيرهما، اإلى درجة 
واأ�شاتذة  دين  رج��ال  بتوظيف  �شواء  العام؛  ال��راأي  تاأليب 
جارحة  تعليقات  ون�شر  الظواهر،  ه��ذه  لتجريم  جامعات 

وبذيئة، يدعو بع�شها اإلى العنف.
اأح�شن من غيرنا”، واإن  “احنا  العقل ذاته يثّبت مقولة 
�شياقها،  من  نّزعها  اأو  الحقائق،  عر�س  في  التزوير  مار�س 
بح�شب  �شاأنها،  من  التقليل  اأو  اأحياناً  ت�شخيمها  اإلى  و�شعى 
م�شالحه، فينت�شر خبر عن ت�شّدر االأردن جميع الدول العربية 
في موؤ�شر الحريات، الذي اأ�شدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، 
ومعهد الليبراليين/ فريدري�س نومان، بينما من يقراأ تفا�شيله 
يجد اأن هذا الت�شدر ال معنى له، حيث حللنا في المرتبة 78 

عالمياً من اأ�شل 152 دولة.
التي  الدولية،  التقارير  هذه  بنتائج  اإعالميون  يحتفي   
اعتبروها جيدة، من دون اأن يكلفوا اأنف�شهم عناء قراءتها، اأو 
التدقيق بها، ففي هذا التقرير يحّل االأردن متراجعاً عن �شنوات 
�شابقة وال يف�شل بينه وبين معظم الدول العربية اإاّل مراتب 
ال�شخ�شية  الحريات  ت�شنيف  اأن  ذلك  من  واالأخطر  قليلة، 
)الفردية(، في االأردن، منخف�س ن�شبياً ب�5.8 من 10 )لن تجد 
متخلفة  االإفريقية  الدول  وبع�س  عربية  دوال  اإاّل  القائمة  في 
ت�شهل  فالدولة  االقت�شادية،  للحريات  ب���7.8  مقارنة  عّنا( 
اأفرادها،  حركة  تقيد  بينما  واال�شتثمارات  الر�شاميل  انتقال 

وهو ما يوؤ�شر على احتقانات وا�شطرابات مقبلة.
التي  الفوقية  بالنظرة  لالأمن  االأبوية  الو�شاية  التقاء   
تبرز  دعاية  حمالت  اإطالق  يف�شر  ما  هو  “البزن�س”  يمتلكها 
اهتمام الم�شوؤولين ورجال االأعمال بهموم مجتمعاتهم، بينما 
هم يقدمون “�شدقات” عابرة ال تفيد بتنمية الوطن وتحديثه، 
واأن قطاعات اأ�شا�شية في البلد مثل التعليم وال�شحة والطاقة 
والنقل والمياه تحتاج اإلى المليارات تديرها يد نظيفة تحتكم 
مع  �شور  والتقاط  ابت�شامات  توزيع  ال  مدرو�شة  خطط  اإلى 

اأيتام وفقراء ومعوزين.
 تغول االأمن والبزن�س، اأي�شاً، هو من ي�شمح ب�”تحر�س” 
ال�شحف،  باإحدى  العامة،  اللياقة  قواعد  كل  متجاوزًا  وزير، 
من  بدبلوما�شية،  م�شوؤول  تحر�س  حول  ت�شريباً  ن�شرت  التي 
اأن ي�شمت  اإلى ا�شمه ووظيفته، وعلى الجميع  دون االإ�شارة 
االنتهاك  ه��ذا  ويبارك  البائدة،  ولغته  معاليه  �شتائم  على 

الجديد الإعالمنا.
معنا  التعامل  اأهمها  عديدة،  وظائف  يقدم  “اإعالم”   
وال��واج��ب��ات،  ال�شرائب  ت�شديد  عند  مواطنين  بو�شفنا 
تنتق�س  حين  �شحفية  ق�ش�س  في  اأفراد  مجرد  اإلى  ويحولنا 

حقوق وت�شلب حرياتنا.
 

محمود منير: كاتب و�شحافي. محرر “تكوين” 

في عمان نت.

إعالم 
التحرش 
والتحريض

محمود منير
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“هنا الزرقاء” مشروع تمكين نساء 
الزرقاء عبر اإلعالم
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 مديرة م�شروع تمكين ن�شاء الزرقاء عبر الإعالمالردن �س.ب )7171 رمز الزرقاء 13116(

etaf.roudan@ammannet.net 
www.honazarqa.com

ـــح ـــال ـــش مـــــنـــــيـــــرة �
فـــ�ـــشـــة الــعــبــو�ــشــي
بـــــتـــــول تـــرعـــانـــي

نــــجــــوى �ــشــلــيــمــان

ـــم زهـــيـــر ـــي ـــن ـــش ـــ� ت

»هذا 
المشروع 
ممول من 

اإلتحاد 
األوروبي«

لمالحظاتكم وا�شتف�شاراتكم

الــعــدد  الخم�شون                   15 ت�شرين الأول     2015

لالأعالن يرجى الت�شال على 962787347838

اطفال بالزرقاء يعر�شون حياتهم واالخرين للخطر بمحاكاتهم للعنف المتلفز
هنا الزرقاء- ت�شنيم زهير

على  قادرا  �شي�شبح  انه  »�شوبرمان«،  بزة  على  للتو  ح�شل  الذي  الطفل  ظن 
الطيران بمجرد ارتدائه لها، ولوال ان تداركه اهله في اللحظة االخيرة، لكان قفز من 

نافذة منزلهم في الطابق الثالث في احد احياء الزرقاء.
هذه الق�شة التي ترويها مريم عربيات عن اخيها ال�شغير، تتماثل في غرابتها مع 
ما تحكيه �شوزان المحارمة عن ابن خالة لها، والذي قالت انه ا�شيب بجرح قطعي 

بالغ في قدمه خالل محاكاته �شخ�شية كرتونية اخرى.
لباب  �شدد ثالث ركالت متتالية  قد  الطفل كان  قريبها  ان  المحارمة  واو�شحت 
زجاجي في منزلهم بعدما راى تلك ال�شخ�شية الكرتونية تفعل ذلك، وكانت النتيجة 

تحطم الزجاج وا�شابته بجرح نازف تطلب عالجه عدة قطب في عيادة الطبيب.
اما ابن �شقيق هيام ابو �شالمة، فقد ت�شبب الخته با�شابات من بينها ك�شر احد 
ا�شتقوى عليها و�شربها خالل تقم�شه �شخ�شية »معتز« في  ان  ا�شنانها، وذلك بعد 

الم�شل�شل ال�شهير »باب الحارة«.
من  باعجوبة  نجا  الذي  الطفل  ق�شة  الزرقاء  اهالي  ذاكرة  في  ماثلة  تزال  وال 
الموت قبل ب�شعة اعوام، بعدما حاول تقليد عملية اعدام الرئي�س العراقي ال�شابق 

�شدام ح�شين، والتي كانت محطات التلفزة قد عر�شتها في حينه مرارا وتكرارا.
واالفالم  الم�شل�شالت  مختلف  بها  تحفل  التي  العنيفة  الم�شاهد  اثار  وتتجاوز 
والبرامج، وحتى تلك المخ�ش�شة لالطفال، مجرد العنف المبا�شر، لت�شل الى مرحلة 
�شياغة �شخ�شية الطفل وم�شتقبله، كما تبين درا�شة اأعدها المجل�س الوطني ل�شوؤون 

اال�شرة.
اقل  ي�شبح  انتقائية  اأو  رقابة  دون  للتلفاز  الم�شاهد  الطفل  ان  الدرا�شة  وقالت 
اح�شا�شا باآالم االآخرين ومعاناتهم واكثر رهبة وخ�شية للمجتمع المحيط به واأ�شد 

ميال الى ممار�شة ال�شلوك العدواني ويزيد ا�شتعداده الرتكاب الت�شرفات الموؤذية.
الطالب  تمثل  عينة  �شنوات  ب�شع  قبل  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة  و�شملت 
�شبعة  بين  اعمارهم  وتتراوح  وخا�شة،  حكومية  مدار�س  في  الدار�شين  والطالبات 

وثمانية اأعوام.
ومما خل�شت اليه اي�شا ان وقت ذروة الم�شاهدة فى الفترة الم�شائية تعر�س 
 11 اأن الطفل فى عمر  فيه م�شاهد عنيفة بمعدل خم�شة م�شاهد في ال�شاعة ما يعني 

عاما يكون قد �شاهد نحو 2 األف م�شهد قتل اأو موت واكثر من 8 األف م�شهد اعتداء.
وا�شت�شهدت الدرا�شة بابحاث لمنظمة االأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)يوني�شكو(، اظهرت اأن الطفل العربي وقبل اأن يبلغ الثامنة ع�شرة يم�شي اأمام �شا�شة 
التلفاز 22 األف �شاعة مقابل 14 األف �شاعة يم�شيها في المدر�شة خالل المرحلة نف�شها.

ووفق ابحاث اليون�شكو، فانه مع بدء القرن ال21 زاد المعدل العالمي لم�شاهدة 
الطفل للتلفزيون من ثالث �شاعات و2 دقيقة يوميا الى خم�س �شاعات و5 دقيقة نتيجة 

االنت�شار الوا�شع للف�شائيات التلفزيونية.
وبحكم خبرته، يو�شح الدكتور محمد النابل�شي، وهو طبيب في ق�شم الطوارئ 
التابع الحدى الم�شت�شفيات الخا�شة في الزرقاء، ان غالبية اال�شابات التي يتعر�س 
لها اطفال خالل محاكاتهم للعنف المتلفزة تتمثل في حاالت النزف والك�شور بانواعها.

وقال النابل�شي ان اال�شابات تتفاوت في خطورتها و�شدتها تبعا للحالة، وينجم 
اكثرها عن تقليد االطفال لبرامج الم�شارعة، والتي يتابعونها دون رقابة او ار�شاد 

من قبل االهل.
ان  الخطيب،  اإيمان  والنف�شية  االإجتماعية  االخ�شائية  توؤكد  جانبها،  ومن 
البرامج والم�شل�شالت التلفزيونية التي تقدم بطريقة م�شوقة محببة لالطفال لها تاأثير 

كبير عليهم، وباالأخ�س في �شن تكوين المبكر.
التلفزيون تزداد في ظل تعر�س االطفال  وقالت الخطيب ان مخاطر ما يقدمه 
لبرامجه دون رقابة او ار�شاد من االهل، حيث ان الطفل ال ي�شتطيع التمييز بين ما هو 
�شحيح وما هو خطاأ، وقد يلجاأ الى تقليد ال�شلوكيات ال�شلبية التي يراها دون ادراك.

لهم  يو�شحوا  ان  على  والعمل  اطفالهم،  ي�شاهده  ما  مراقبة  الى  االهل  ودعت 
الحال مع �شخ�شيات مثل �شوبرمان، واي�شا  فيها، كما هي  الحقيقة والخيال  حدود 
العنف �شد  بتقليدها وممار�شة  يقوموا  الم�شارعة، وذلك حتى ال  برامج  الخدع في 

االخرين.
فيها  ي�شمحون  التي  ال�شاعات  عدد  تقلي�س  على  االهالي  الخطيب  حثت  كما 
اجتماعية  مهارات  ممار�شة  على  وت�شجيعهم  التلفزيون،  امام  بالجلو�س  الطفالهم 

وهوايات تمالأ اوقاتهم.


