نزرع االمل
في االردن واالراضي الفلسطينية
المحتلة ومصر
قصص من الميدان

Italy

فريق التحرير :الورا ايجنز ،جورج شافيز  -تافور ،ونيك باسينزك
كل الصور مصدرها المؤلفون
تصميم :الورا ايجنز
يناير 2017

اسم المشروع :مشروع حوكمة األمن الغذائي للبدو الرعاة في المشرق
()NEAR-TS/2012/304-524
جهة االتصال :السيد تومازو برتوجاليtommaso.portogalli@oxfam.it ، +972 2 672 7805 ،
ال يعكس محتوى هذا اإلصدار الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي .المعلومات واآلراء التي يعبر
عنها هذا اإلصدار هي مسؤولية المؤلفين فقط

يضم االتحاد األوروبي  27دولة أوروبية والتي قررت ان ترتبط مع بعضها البعض
من خالل معارفها وماردها ومصيرها .وخالل  50سنة من التوسع فقد استطاع
االتحاد األوروبي ان يبني منطقة من االستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة،
والمحافظة على التنوع الثقافي والتسامح والحريات الفردية.
يلتزم االتحاد األوروبي بمشاركة إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج حدوده.

قائمة المحتويات
					
إنتاج مربى التين العضوي

8

				
جمع وحفظ بذور النباتات الرعوية

12

مصر

								
مقدمة

6

عبد المعطي عبد السميع سنوسي
مصطفى موسى رشيد

						
تأهيل وادي صخر

16

فلسطين المحتلة

رمضان سنوسي ابو شنافص

4

				
المرأة البدوية هي قلب الحدث

20

اماني أبو رزق

			
الحليب البديل للمواليد الجدد لألغنام

24

				
نساء يغزلن التاريخ في طوباس

28

الهام فهمي عنتر

مرعي محمود شواهنة

					
زراعة الفراولة في غزة

35

			
نعمل سويا لتسويق حليب المزارعين

38

سهير شعات

وسام ابوزهره

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان

				
حمى الحالبات  -جهود متظافرة

42

عامر معادات

					
معا لمكافحة المخدرات

47

							
في االفق كنز

53

دينا الخالدي و حسين علي الغيث
ايمان السرحان

							
منارة الصحراء

58

						
بزوغ جبل جديد

61

األردن

فواز مليحان النواصرة
حمد الذيابات

							
محمية قرين

65

حسين خلف أبو نوير

						
نساء يثبتن جدارتهن

69

						
زراعة وتصنيع الزعتر

74

جميله مرضي ضاري الجازي
منصور عواد خلف الفواز

						
تأمين رغيف الخبز

77

					
الخضار واالكتفاء الذاتي

81

مازن مسيب الدماني

محمد فليح دهام الشرفات

							
وطني اخضر

84

والء علي عودة الشماالت

				
معًا ،مربو الماشية يستفيدون اكثر

88

زياد عودة رشيد النعيمات

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان

5

مقدمة
يأتي إنتاج هذا الكتاب ضمن سلسلة تعاون طويلة األمد بين مؤسستي أوكسفام وايليا
(مركز التعليم والزراعة المستدامة) .تعاونت المؤسستان منذ عام  2013ونفذتا مشروع
“ حوكمة االمن الغذائي لمجموعات الرعاة البدو في المشرق” الممول من االتحاد االوروبي.
تضمن المشروع مشاركة مؤسسات محلية ودولية كالمركز الفلسطيني لتطوير الثروة
ّ
الحيوانية ( )PLDCواتحاد الجمعيات التعاونية الفلسطينية ( )PACUواتحاد لجان العمل الزراعي
( .)UAWCومن شركائنا الرئيسين في االردن ،االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة –المكتب
االقليمي لغرب اسيا ( .)IUCN-ROWA and WISPاما في مصر ،فقد دعمت مؤسسة اوكسفام
 Novibتنفيذ المشروع المذكور اعاله.
يكمن الهدف الرئيسي لهذا المشروع االقليمي في تحسين مشاركة الرعاة البدو ومجموعات
مربي المجترات الصغيرة واعتبارهم شركاء في عمليات صناعة القرارات والسياسات التي تؤثر
على سبل عيشهم وامنهم الغذائي والتغذية .استهدف المشروع ليس فقط المنتفعين
ضم
في االراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) ولكن ّ
ايضا منتفعين في مصر (محافظة مرسى مطروح) واالردن (محافظتي المفرق ومعان).
لقد كان واضحا منذ المراحل االولى للمشروع ومن خالل تحليل السياق االجتماعي بان
المجتمعات البدوية وتحديدا عائالت الرعاة البدو من أكثر المجموعات تهميشا في المجتمع،
مهمشة
باإلضافة الى حرمانهم من حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وكون هذه المجموعات
ّ
بشكل كبير نظرا لعدم تمكنهم من الوصول الى صانعي القرار والهيئات المحلية .تعاني
هذه المجموعات من عدم وجود من يمثلهم في الهيئات المحلية ضمن المجتمع المحلي.
عالوة على ذلك ،عانت المجتمعات البدوية من التفكك الداخلي ومحدودية الوصول الى
الموارد الرئيسية (االراضي ،التسويق ،الخدمات البيطرية والمياه) لتحقيق االمن الغذائي ،كل
هذه العوامل ادت الى ضعف سبل عيش هذه المجموعات.
يتفاقم الوضع االقتصادي لقطاع الثروة الحيوانية بشكل كبير في ظل ضعف البيئة
المؤسسية ال سيما من حيث القدرات والسياسيات والتشريعات على الصعيد المحلي
والوطني وغياب االهتمام الرسمي لتحسين سبل عيش المجتمعات البدوية واسر الرعاة.
باإلضافة الى زيادة اسعار المدخالت (تحديدا االعالف) االمر الذي ا ّثر على سالمة واستدامة
عرضت االمن الغذائي للخطر االمر الذي
انظمة االنتاج .ومن النتائج المباشرة لهذه العوامل ان
ّ
عانى منه السكان بشكل عام وتحديدا في االراضي الفلسطينية المحتلة ( .)OPTوعليه من
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الضروري اقناع الحكومات اجراء التعديالت الالزمة لتغيير السياسات الحالية التي تبقي اسعار
منتجات الحيوانات منخفضة بينما يضطر مربو الثروة الحيوانية لشراء العديد من مدخالت
االنتاج بتسعيرة السوق الفعلية.
يهدف المشروع الى خلق حل مجدي من خالل توحيد كافة اطياف المجتمعات البدوية على
الصعيد الوطني في االردن ومصر .تتم ّيز االراضي الفلسطينية بظروف مختلفة كليا وترابط
منصات وطنية لمجتمعات البدو
اجتماعي وسياسي منخفض .وعليه مازالت مسألة خلق
ّ
والرعاة امر سابق ألوانه ،وتكمن اولى الخطوات في وضع االسس لخلق هذه المنصات الوطنية.
ضمت ممثلي البرنامج من
وبالوقت ذاته ،انخرط شركاء المشروع بنشاطات اقليمية ودولية ّ
مصر واالردن والمختّصين من اجل اقامة روابط مع مؤسسات دولية.
تمثل هذه المؤسسات منتفعين هذه المجتمعات ومن اجل الدفاع عن حقوقهم وتعزيز
صوتهم ّ
تضمنت مواضيع التوثيق والمناصرة
تلقت هذه المؤسسات دورات تعزيز قدرات
ّ
والتأثير على السياسات.
تعاونت كل من مؤسستي ايليا وأوكسفام بشكل فعال من اجل “توثيق االبتكارات
التكنولوجية واجراءات السياسات” .بدأت المؤسسات الشريكة في كانون الثاني وشباط
 2015نشاطات التوثيق وذلك استنادا على الخبرات المباشرة المكتسبة من خالل المشروع
(تبادل المالحظات الفردية والتحليل ما بين الشركاء والفئات المستهدفة) وايضا من خالل
التحليل واالستكشاف المهني للسياق البدوي ،استطاع ممثلو المؤسسات من تحديد
بتحديات االمن الغذائي وسبل العيش التي يواجها المنتفعين
المواضيع والمقاالت المتعلقة
ّ
في حياتهم اليومية.
ان هذه المقاالت في هذا الكتيب هي ثمرة التدريبات التي تلقاها المؤلفين حيث تسلط
ّ
االضواء على معاناة المجتمعات البدوية وترفع من مستوى الوعي والفهم ألوضاع هذه
المجتمعات على الصعيد المحلي والدولي.
ح ّثت مكونات المشروع من خالل اشراك المجتمعات على تعزيز مبادئ االستدامة طويلة االمد.
اضحى المشاركون في الواقع أكثر تمرسا على مهارات الكتابة والتوثيق وانعكست نتائج
المشروع على المستفيدين الذين استطاعوا ان يجعلوا اصواتهم مسموعة حتى بعد نهاية
المشروع.
توماسو بورتوغولي  -مدير المشروع  ،اوكسفام إيطاليا ،القدس
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إنتاج مربى التين العضوي
يعتبر التين من المحاصيل الزراعية المهمة في محافظة مطروح المصرية .اال ان اإلنتاج العالي وطبيعة
الثمرة الحساسة خلق تحديا في تسويقها .ولمواجهة هذه التحدي ،استطاع الناس في قرية سيدي
حنيش العمل سويا واالستفادة الكلية من تينها ذو الجودة العالية.
تقع محافظة مطروح في شمال غرب جمهورية
مصر العربية ،وتطل على البحر األبيض المتوسط
وتتمتع بمستوى معتدل من األمطار – كمنطقة
صحراوية .وتعد محافظة مطروح األعلى إنتاجا من
محصول التين في مصر .تنتج مرسى مطروح
حوالي  136طن سنويا بما يعادل  82%من االنتاج
الوطني على مساحة  34%من مساحة األراضي
التي يزرع فيها أشجار التين.
تقع قرية سيدي حنيش إلى الشرق من مرسى
مطروح ،على بعد  50كم من اإلسكندرية ،في
منطقة صحراوية حيث يتراوح معدل هطول
األمطار السنوي بين  50و 150ملم على الساحل.
معظم األراضي صالحة للزراعة ولكن تنقصها
مصادر المياه الدائمة وأيضا هنا اإلنتاج األعلى
للتين في محافظة مطروح .وتشتهر هذه
القرية والقرى المحيطة بزراعة التين السلطاني
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على مساحة تمتد من قرية رأس الحكمة شرقا
حتى مدينة مرسى مطروح غربا .يعتبر التين
السلطاني من أجود أنواع التين لقيمته الغذائية
العالية حيث أشادت الجهات المحلية والدولية
بإنتاجه-واستهالكه .تعتمد زراعة التين في
سيدي حنيش على الزراعة العضوية الخالصة
التي تخلو من استخدام أي نوع من األسمدة
المعدنية أو المبيدات الحشرية او الري .والمزارع
التي تستخدم الطرق العضوية هي مزارع
معتمدة من قبل معهد  IMCاإليطالي.

الكثير من انتاج التين وقلة االسواق
تحتل مصر الترتيب الثاني في اإلنتاج االعلى
للتين على مستوى العالم بنسبة  .15%إال أن
صادراتها من التين الطازج والمجفف يقل عن 1%
من صادرات العالم.
يوجد في سيدي حنيش بعض الصعوبات في
التسويق على الرغم من هذا اإلنتاج العالي
والجودة المتميزة .ان ثمرة التين ثمرة حساسة
جدا تتأثر بالتخزين والنقل .عالوة على هذا يجبر
المزارع على تخفيض األسعار لكثرة المعروض
باألسواق .فكان المالذ لتخطي هذه الصعوبات
هو التفكير في إضافة قيمة لهذا المنتج
لتحسين قدرته التسويقية.
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مبدئيا قامت محافظة مطروح بدعوة ممثلين من
مختلف القرى لبحث فكرة إنشاء وحدات لتصنيع
مربى التين لتوفير فرص عمل للمرأة البدوية.
وقامت إحدى السيدات بقرية سيدي حنيش
بتقديم طلب إلى إدارة تنمية القرية بمحافظة
مطروح لعمل وحدة تصنيع مربى التين .قام
السيد المحافظ بإرسال لجنة إلصدار التراخيص
وتسهيل اإلجراءات الالزمة .قامت المحافظة بتوفير
قرض بدون فائدة لشراء المعدات الالزمة لصنع
المربى .اتفقت إدارة تنمية القرية مع أساتذة من
كلية الزراعة الصحراوية في منطقة فوكه وإدارة
تحديث الصناعة باإلسكندرية لتدريب السيدات
على طرق صناعة المربى.
وجاءت اللحظة التي طالما تشوقنا لتحقيقها
وهي افتتاح وحدة تصنيع المربى في عام .2007
وخالل السنة األولى فقط ،تم إنتاج  2000برطمان
من المربى يزن كل واحد منها  450جم .على أثر
هذا النجاح قررنا انشاء اتحاد للمزارعين لتوسيع
االستفادة وتفعيل المشاركة في إدارة الوحدة،
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء جمعية تعاونية زراعية
لتصنيع التين .القت هذه الفكرة قبول واعجاب
المجتمع المحلي وفي عام  2008تم تسجيل
الجمعية بشكل رسمي .وبعد إنشاء الجمعية زاد
اإلنتاج ليبلغ  7000برطمانا في عام .2014
كانت هناك حاجة ملحة لهذا المشروع ،لوفرة أجود
أنواع التين في المنطقة وعدم استغالله استغالال
جيدا .أصبح تصنيع التين منتج صالحا للتداول
لفترة كبيرة وزيادة فترة صالحية منتج التين بدال
من ثالثة أشهر لتصبح ثمانية أشهر .وفرت عملية
تصنيع التين فرص تسويقية عالية وفرص عمل
خاصة السيدات والشباب ،وساعدت أهالي قرية
سيدي حنيش في تحقيق مصدر دخل لتوفير حياه
كريمة.

جمعية ذات خطة استراتيجية.
قمنا بتأسيس جمعية تعاونية زراعية لتصنيع
التين لتفعيل اإلدارة التشاركية بالوحدة
وتحويل المشروع من االستفادة الفردية إلى
االستفادة الجماعية .وقمنا باجتماعات مع
المجتمعات المحلية ومن ثم وصلنا الى إجماع
مشترك ضم كال من أعضاء الجمعية وممثلين
عن المزارعين بالمنطقة مع الجهات المعنية
لوضع أسس استراتيجية داعمة للمبادرة
الخاصة بتنمية التصنيع الزراعي (تصنيع
التين) كهدف رئيسي لنشاط الجمعية وفق
معايير علمية ورؤية واضحة.
أصبحت الجمعية بقدرتها على التخطيط
طويل األمد مثاال يحتذى به على صعيد
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المحافظة .تهدف استراتيجيات الجمعية
الطويلة األمد الى استغالل الزراعة والمشاريع
الصغيرة لتطوير المجتمعات المحلية من خالل
تصنيع منتجات مميزة من الموارد المتوفرة في
المنطقة.
يعتبر مربى التين من هو أهم مصادر الدخل
للمزارعين بالمنطقة .وبعد هذا النجاح األولي،
تواصل الجمعية تركيزها على ضرورة تمكين
المرأة وإشراكها في األنشطة التنموية.
حققت الجمعية ما كانت تطمح الى إنجازه.
إضافة الى دعمها في تنمية المجتمع ،لعبت
الجمعية دورا مهما في التعاون المشترك بين
الفئات المستهدفة من المشروع في سيدي
حنيش والجهات الداعمة .على سبيل المثال،
قام أساتذة مختصين في تحديث الصناعة
بتدريب وتجهيز عمالة من المجتمع المحلى.
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سبعة آالف برطمان من المربى
تنتج وحدة تصنيع المربى  7000برطمان مربى
كمتوسط انتاج سنوي .ساعد العمل المستمر
في وحدة تصنيع المربى تقليص البطالة ،حيث
تم توظيف  12سيدة وخمسة رجال ،االمر الذي
وفر دخال لعائالتهم .وقد أشاد بهذه النتيجة التي
تم تحقيقها الجهات المعنية لكونه مشروعا
جيدا يخدم المجتمعات المحلية الصغيرة .وأيضا
تناولت العديد من الصحف النتائج التي تم
تحقيقها من خالل المشروع .وتكمن خطوتنا
التالية في توفير وحدة لتجفيف التين مما يوسع
من نشاطها وإنتاجها.
ازداد الطلب على مربى التين الخاص بسيدي
حنيش ألنه مصنوع من المكونات الطبيعية
فقط .تم منح منتجاتنا شهادة المنتجات
العضوية ،واالقبال على شرائها مثل التعاقد
على طلبية لتوفير  10آالف برطمان ألحد
الجمعيات بالقاهرة وأيضا تم التعاقد مع أحد
المواطنين من دولة اإلمارات على شراء 3000
برطمان.
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يوجد بعض التحديات التي تعمل الجمعية جاهدة للتغلب عليها بمساعدة الجهات المعنية الحكومية،
وهي ضعف التمويل مما يؤثر على توفير بعض األجهزة والمعدات الخاصة بالتصنيع .ومشكلة أخرى
يواجهها المزارعون هي محاولة الحصول على األوراق الرسمية كالحصول على سجل صناعي ،الواجب
توفرها لتسويق المنتجات على المستوى المحلي والدولي .مع العلم بأن جميع الجهات المختصة
والتي تم عرض المنتج عليهم قد أشادوا به لتمتعه بمواصفات الجودة  100%كمنتج طبيعي.
ادى النجاح الذي حققته الجمعية الى تبادل المعلومات والخبرات .زار ممثلو الجمعية جهات مختصة
من مختلف المستويات مما ساعد على تطوير المشروع على مستوى أكبر وتعميمه على مستوى
المحافظة .بهذه الطريقة ،ساهمت تجربة الجمعية في حل أهم المشكالت التي يعاني منها المزارعين.
عالوة على ذلك ،فقد فتحت عمليات تبادل الخبرات طرقا جديدة لترويج وتسويق التين.

االسم عبد المعطي عبد السميع سنوسي ،رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية الزراعية إلنتاج وتصنيع التين ونقيب الفالحين
بمحافظة مطروح
لالتصال 01091222238 / 01228001538 :
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جمع وحفظ بذور النباتات الرعوية
Mustafa Musa Rsheid

عندما تتدهور المراعي بسبب الجفاف والرعي الجائر ،يمكن ان تكون البذور الحل لهذا التدهور .نفّ ذت
جمعية الرامس مشروع جمع وحفظ بذور النباتات الرعوية في قريتين في محافظة مطروح المصرية،
وذلك إلعادة الحيوية للمناطق الرعوية.
تعتبر مناطق الساحل الشمالي الغربي المصري
والتي تمتد من برج العرب شرقا حتى السلوم
غربا من أهم مناطق المراعي الطبيعية في
البالد .تتراوح نسبة سقوط اإلمطار ما بين
 100-150ملم سنويا في المتوسط االمر الذي
ينعكس على تتعدد األنواع النباتية المنتشرة
طبيعيا في تلك المناطق والتي تصل إلى
حوالي  1000نوع .في الماضي لم يكن هناك
نظم رعي ثابتة ،االمر الذي أدى إلى خسارة
العديد من النباتات الرعوية الهامة.
يتضح ذلك من بعض المظاهر الحالية مثل
اختفاء الشجيرات العلفية والنباتات الطبيعية
الرعوية ذات االستساغة العالية .لسنوات عدة،
تناثرت الجهود المحدودة المبذولة هنا وهناك
لتحسين المنطقة وتم تنفيذها دون دراسة
عميقة .على سبيل المثال ،زرعت بعض البذور
دون إعطاء فرصة للنباتات الحولية الستكمال
دورة حياتها.
ان الحصول على بذور نباتات المراعي الحولية
والمعمرة هو أحد التحديات األساسية التي
تعيق تنمية المراعي بهذه المناطق .وان
الحصول على مصدر مناسب ومستمر للبذور
هو احد األسس الهامة التي يجب العناية بها
عند البدء في تنمية مناطق المراعي.
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ضمن هذه األطر ،بدأت جمعية الرامس لتنمية
المجتمع المحلي للمراعي والبيئة بجمع
وحفظ البذور .تسلط هذه المقالة الضوء على
نجاحات الجمعية وإمكانية استفادة العاملين
في نفس المجال من هذه التجربة.

الحاجة الى البذور
تهدف جمعية الرامس الى تنمية المراعي
بالساحل الشمالي الغربي .أيضا رفع مهارات
المربيين والرعاة وتوعية المرأة واألطفال.
تشجيعا للناس على استخدام المراعي
بصورة مستدامة ،عن طريق تثقيفهم حول
نظم الرعي الثابتة والحد من الرعي الجائر.
تراقب الجمعية استخدام النباتات الحولية
والمعمرة سواء بالرعي المباشر أو بالحشو
تخزين جزء منها على شكل دريس أو سيالج
للتغذية عليها في فترات الجفاف.
بعد تحديد المشاكل التي تعاني منها
المنطقة ،تم إعداد مقترح لتنفيذ مشاريع
تنموية لتحسين المراعي .تمت الموافقة على
مقترح لجمع وتخزين بذور النباتات الرعوية
النادرة من قبل مرفق البيئة العالمية .وقد تم
تنفيذ المشروع في الفترة من .2012-2014
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بدأ المشروع بهدف المحافظة على األشجار
والشجيرات الطبيعية باإلضافة الى إعادة غرس
بعض الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية
العالية .جمع بذور النباتات الرعوية الطبيعية
الحولية العالية القيمة الغذائية واألخذة في
االنقراض من مناطق تواجدها حيث تم اختيار
عدة مواقع إلعادة بذرها.
أيضا العمل على جمع بذور الشجيرات الرعوية
المعمرة ذات االستساغة العالية حيث تم
زرعها في المشاتل ،مع الشتالت المزروعة
في المناطق الرعوية المختارة .وقد كان
للجمعية خبرة سابقة بالعمل في مجال حماية
المراعي الطبيعية من خالل مشروع موارد
مطروح –الممول من البنك الدولي .تم انشاء
حمى لمرعى طبيعي بمساحة  25ألف فدان
( 10000هكتار) ونجحت الجمعية من استعادة
المرعى لحيويته زيادة كثافة الغطاء النباتي
به والحصول على أعلى كمية من البذور منه.
باإلضافة الى ذلك قامت الجمعية بعقد العديد
من النشاطات التوعوية لتوعية المواطنين

بأضرار التحطيب وكيفية الحفاظ على البيئة
الرعوية من اإلهدار والتدهور.
في  ،2012تم العمل بقريتي أبو مزهود
والفاخرى اللتان تقعان غرب مدينة مطروح
وتبعد عن ساحل البحر األبيض المتوسط
مسافة  25كيلو .يبلغ عدد سكان القرتين
 5000نسمة 70% ،منهم يعملون في تربية
الماشية .يبلغ عدد الماشية في محافظة
مطروح حوالي  650000غنم و 22ألف ماعز
و 10آالف إبل .لكن تدهورت المراعي الطبيعية
نتيجة تعرض المنطقة للجفاف طيلة العشرة
أعوام السابقة مما يدفع األهالي إلى االعتماد
على األعالف المصنعة العالية التكاليف او
العلف المستورد.
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البداية
بدأت نشاطات المشروع باختيار المواقع وتحديد
المسئوليات الرئيسية وتوزيعها بين جمعية
الرامس ومركز التنمية المستدامة لموارد
مطروح .على أن يتولى المركز الجانب الفني
لما يملكه من إمكانيات فنية باإلضافة إلى توافر
اإلمكانيات المادية (صوب زراعية) وإدارة الموارد
المالية المتوفرة .وقعت الجمعية اتفاق مع كلية
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكا – جامعة
اإلسكندرية لتوفير شجيرات رعوية معمرة
يتم زراعتها بالكلية كنموذج يتم استخدامها
كنموذج عملي.
بداية ،تم تحديد مصادر بذور النباتات الرعوية
الطبيعية المعرضة لالنقراض وتحدي أفضل
المواقع لجمع البذور .تم اختيار عشرة متطوعين
من المزارعين لتوفير األراضي التي سيتم تنفيذ
المشروع بها .عقدت جمعية الرامس وشركائها
أنشطة التوعية بكيفية تجميع البذور .تم
جمع البذور وزراعتها بالمناطق المختارة .وخالل
المشروع تمت قديما لدعم الفني من قبل
المهندسين المتخصصين بالمراعي.
تبنت الجمعية العديد من االستراتيجيات
لتنفيذ المشروع وكان على رأسها التركيز على
العمل ألتشاركي ،والتي ضمت جميع الجهات
المعنية خالل تنفيذها لنشاطات المشروع.
عملت الجمعية على نشر ثقافة الحفاظ على
المراعي والنباتات الرعوية بين المواطنين.
وأولت الجمعية أهمية كبرى إلدماج المرأة في
األنشطة الرعوية مع التركيز على بناء قدرات
جميع المشاركين.
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العمل ضمن نهج منظم
بدأت جمعية الرامس عملها بخطوات منظمة
ومخططة .في البداية قامت الجمعية بتعريف
المواطنين بأهمية جمع البذور األخذة في
االنقراض وأفضل األنواع ذات القيمة الغذائية
المرتفعة واالستساغة العالية والتي تفضلها
األغنام والماعز واإلبل .عقدت جمعية الرامس
لقاءات توعوية في مراكز الدعم الفني لكل
منطقة .تابعت الجمعية المراحل المختلفة
وانتهت باستالم البذور من المواطنين .انتقل
العمل بعد ذلك إلى إجراء االختبارات الخاصة
باإلنبات وتعبئة البذور في العبوات المناسبة
وتدوين البيانات على تلك العبوات حيث
تضمنت االسم العلمي والمحلي ومكان جمع
البذور وتاريخ الجمع ثم التخزين الجيد بمخزن
معد لذلك لالستفادة منها في الوقت المناسب.
بعد ذلك انتقلت الجمعية إلى مرحلة إنتاج
الشتالت في البيت البالستيكي .وبعد عمر
محدد للشتلة وتوافر مصدر مياه ،يتم إعطاء
الشتالت للمزارعين لزراعتها بالمراعي.
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أخيرا ،انتقلت الجمعية الى مرحلة اكثار البذور.
قام عشرة متطوعين بتحديد قطعة ارض تصل
مساحتها إلى خمسة أفدنة (هكتارين) ،يتم
تسليم المواطن  100كيلو بذرة شعير وخمسون
كيلو اقحوان .يقوم كل متطوع بإعادة بذرها
عفير في ارض تحرث جافة قبل سقوط األمطار.
عند وصول الشعير لمرحلة لحصاد ،تصبح هذه
المساحة وحدة رعوية حيث يتم الرعي على بقايا
الشعير االقحوان .وبهذه الطريقة تبقى البذرة
الناتجة عن النباتات الرعوية في األرض جاهزة
لإلنبات في الموسم القادم.

نجحت جمعية الرامس في تحقيق اهداف
المشروع من خالل العمل مع  100مزارع من مركزي
براني والنجيلة وتوعيتهم حول أهمية الحفاظ
على المراعي والغطاء النباتي .في النهاية تم
زراعة  90فدان ( 36هكتار) من خالل إعادة البذر
وزراعة  100فدان(40هكتار) بالشجيرات العلفية
وإعادة تأهيل  55فدان ( 22هكتار) من المواقع
الرعوية .باإلضافة إلى ذلك قامت جمعية الرامس
بتخزين البذور والشتالت الرعوية بمركز التنمية
المستدامة لموارد مطروح.

استعادة الحيوية
سعت جمعية الرامس الى التغلب على بعض
الصعاب كقصر مدة المشروع .تم التغلب عليها
بتكثيف العمل اليومي .واجهتنا مشكلة
أخرى وهي قلة توافر المياه حيث تم التغلب
عليها باختيار أماكن مجاورة لمصدر مياه إلنتاج
الشتالت .كما تم التطرق لعدم وجود ما يكفي
من األموال من خالل تحديد األنشطة الرئيسية
التي هي ضمن مسئولية الجمعية.

مصطفى موسى رشيد رئيس مجلس إدارة جمعية الرامس لتنمية
المجتمع المحلي للمراعي والبيئة
لالتصال 01004524233 :
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تأهيل وادي صخر
رمضان سنوسي أبو شرف

ساعدت السدود الترابية التي قام البدو ببنائها على االحتفاظ بالمياه ولكنها لم تكن كافية.
استطاع سكان الوادي بمساعدة عدة مؤسسات تحسين العمل الذي قاموا به سابقا ،الحفاظ
على التربة الخصبة وتوفير نظام حصاد المياه الذي يزيد من توافر المياه.

يذخر الساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر
العربية بالعديد من الموارد الطبيعية .تتميز طبيعة
المنطقة بسطحها المستوي وميولها الخفيفة،
ومحدودية الموارد المائية الجوفية وتدني معدالت
سقوط األمطار والتي يبلغ متوسط سقوطها
حوالي اقل من  150ملم فقط خالل فترة الشتاء.
ولكن يعتبر الباحثون والعلماء والمتخصصون
في النشاط الزراعي والموارد المائية هذه المنطقة
هي سلة غذاء الشعب المصري في السنوات
القادمة .تتيح التربة الخصبة انتاج غلة وفيرة من
التين والزيتون والقمح والشعير إلى جانب بعض
المحاصيل األخرى التي تزرع على مستوى محدود
مثل اللوز والفستق والعنب والبطيخ.
وقد أدى هذا االمر إلى جذب انتباه الحكومة المصرية
وخاصة وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية باإلضافة
الى المنظمات العالمية مثل منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة (الفاو) والمركز العربي لدراسات
المناطق الجافة واألراضي القاحلة (اكساد) واالتحاد
األوروبي لالستثمار في هذه المنطقة .من األسباب
الكامنة وراء التركيز على هذا المجال الرغبة في
إعادة رسم الخريطة الديموغرافية لمصر والحد من
تركز السكان في دلتا النيل والشريط الضيق لوادي
النيل .فكان استغالل موارد الساحل الشمالي
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الغربي فرصة للقيام بهذا االمر .فكان البد من وضع
استراتيجية تحقق االستغالل األمثل للموارد المتاحة.

حصاد المياه وحصاد محاصيل جديدة
يقع وادي صخر بالساحل الشمالي الغربي حوالي
 35كم شرق محافظة مرسى مطروح في حوض
القصابة .يعتمد وادي صخر فقط على مياه األمطار
للحصول على مياه الري .ان توافر الموارد المائية
بهذه المنطقة هي احدى التحديات الرئيسية مثله
مثل العديد من الوديان بالساحل الشمالي الغربي
حيث ان تغير المناخ يزيد من حدة المشكلة .تمر عدة
أشهر دون أي بديل للمطر مع العواصف واالمطار
الغزيرة التي تسبب الفيضانات الشديدة وتعرية
التربة السلتية الخصبة .وأيضا تدمر الفيضانات
المباني والقرى السياحية المتواجدة على طول
شاطئ مطروح.
ولمعالجة هذه المشكلة قام سكان تلك المنطقة
البدو ببناء سدود إعاقة ترابية للحد من سرعة
تدفق المياه وبالتالي زيادة احتفاظ التربة بكميات
أكبر من المياه وكذلك حجز التربة الخصبة وبقائها
في مكانها.
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قام المزارعون بعمل توسعة بسيطة لمجرى الوادي
وتسويتها وتقسيمها إلى أحواض بناء على ميول
وشدة انحدار مجرى الوادي .تم ذلك باستخدامهم
الطرق التقليدية البسيطة ،وذلك بإنشاء سدود
اإلعاقة تلك من مواد التربة التقليدية كالرمال
واألتربة .ومن خالل استخدامهم المياه التي تم
حفظها وراء السدود ،قام األهالي بداية بزراعة نبات
البطيخ الذي تبدأ زراعته في شهر مارس بعد انتهاء
موسم المطر حتى يؤتى ثماره في شهر أغسطس.
ينمو المحصول لوحده فقط بفضل المياه المخزنة
في التربة ،وليس على مياه الري وال يقوم المزارعون
بإضافة أي نوع من األسمدة او المبيدات الحشرية.
لمدة ثالث سنوات منذ بداية هذه األنشطة في
عام  ،2003وفرت زراعة البطيخ مصدرا هاما من
مصادر الدخل للمزارعين في هذه المنطقة .ثم
بدأ المزارعون حينها بزراعة بعض النباتات األخرى
كمحاصيل تحميل على البطيخ مثل التين والزيتون
واللوز والفستق .وكان يقوم المزارع بزراعتها في
قاع الوادي والمجاري المائية للوادي وخاصة المنطقة

الشمالية حيث يتميز بعمق التربة الذي قد يصل
إلى أكثر من  150سم .ايضا قام المزارعون بزراعة
الشرفات النهرية بالشعير والقمح حيث يتميز قطاع
تربتها بضحالة العمق الذي ال يزيد عن  50سم.

تطوير أساليب حفظ المياه
وبالرغم من ذلك ،فإن هذه السدود التقليدية ،على
الرغم من أنها تبطئ عملية تدفق المياه وتحد من
تعرية التربة الخصبة ،اال انها ال تتمتع بالقدرة على
االحتفاظ بكميات كثيرة من مياه الفيضانات ،وذلك
ألنها هشة وتنهار خالل الفيضانات الشديدة .ان
عملية إعادة تأهيل السدود بعد حدوث مثل هذه
العواصف مكلفة جدا ،حيث أنها تشيد من الرواسب
الترابية الخصبة ،مما يؤثر سلبيا كل مرة على
إنتاجية التربة الزراعية .واجماال ،ان عملية البناء بهذه
الطريقة تشكل عبأ على دخل االسر في وادي صخر.
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لفتت هذه المشاكل انتباه الباحثين العاملين في
حصاد المياه وتخزين المياه المتدفقة بواسطة
السيول وذلك للبحث عن طرق بديلة لبناء سدود
تقاوم السيول الشديدة .وتوصل الباحثون الى ان
السدود اإلسمنتية هي الحل األكثر فعالية من حيث
التكلفة.
قام اهالي المنطقة بتقديم طلب إلى سلطة
تطوير الساحل الشمالي التابع لوزارة اإلسكان
والتي بدورها وافقت على بناء سدود حصاد المياه
اإلسمنتية .وتم بناء  13سد لحصاد المياه وعمل آبار
لتخزين مياه الشرب لتوفير االحتياجات المنزلية من
المياه لسكان البدو وحيواناتهم .قامت وزارة الزراعة
من خالل مركز بحوث الصحراء وجنبا إلى جنب مع
المؤسسات الدولية المذكورة أعاله ،ببناء آبار تخزين
مياه األمطار بسعة  150-300متر مكعب .لم تكن
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هذه الفكرة مستحدثة في المنطقة حيث تم
العثور على العديد من اآلبار الرومانية التي حفرت
في العصر الروماني ولكن سعتها االستيعابية
أكبر قد تصل في بعض األحيان إلى  1000كم.3
باإلضافة إلى السدود واآلبار الجديدة التي انشات،
تعاونت العديد من المؤسسات لتطوير الزراعة
في المنطقة ،كمعهد بحوث الصحراء التابع لوزارة
الزراعة ،ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح،
وزارة الري ،والمنظمات الدولية بما في ذلك البنك
الدولي ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة
واألراضي القاحلة (اكساد) .في مختلف الحاالت،
قدمت هذه المؤسسات المشورة الفنية باإلضافة
الى توفير العديد من المدخالت الالزمة.
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التربة الخصبة وعائدات إنتاجية اعلى
من النتائج الحقيقية التي لمسناها من بناء منشآت
حصاد المياه هي زيادة السعة التخزينية للمياه
وتحسين جودة التربة .شكل عمق التربة المختلطة
مع الرواسب والصخور خزانا جوفيا .ولم يعد هنالك
حاجة الستخدام التربة الخصبة لبناء السدود
الترابية .ومع وجود التربة الخصبة وتوفر مياه
إضافية من خالل السدود الجديدة ،تمكن المزارعون
من توسيع رقعة الزراعة لزراعة التين واللوز والزيتون
ومحاصيل أخرى.
قام المزارعون بحراثة األرض للحد من نسبة الفاقد
من المياه بسبب التبخر ،بحيث عملوا بعد ذلك على
توسيع المساحة لزراعة القمح والشعير على سطح
الهضبة جنوبي الوادي عن طريق بناء السدود

الرملية المنخفضة .تزيد مثل هذه السدود الرملية
سعة تخزين المياه في التربة ،االمر الذي يساعد
على انبات القمح حتى يعطي محصول جيدا في
نهاية الموسم .قام المزارعين بزراعة بعض النباتات
الرعوية ذات القيمة الغذائية العالية بجانب محصول
الشعير لتغذية الحيوانات كالماعز واألغنام والجمال
كمحاصيل محملة على الشعير والقمح.
لم تكن عملية التنمية الزراعية في مطروح عملية
سهلة نظرا للصعوبات العديدة التي واجهتنا
تحديدا تلك التي لها عالقة باإلنتاج .في الماضي
لقد باءت محاوالت حصاد المياه بالفشل ولكن
ما شهدناه من نجاح شكل نقطة بداية استطاع
الكثيرون االستناد عليها .وأدت هذه الدروس
المستفادة من هذه التجربة الى نتائج إيجابية
شهدناها خالل السنوات األخيرة.

رمضان سنوسي ابو شنافص ،عضو بجمعية الرامس
لتنمية المجتمع المحلي للمراعي والبيئة ،قرية الحوالي،
محافظة مرسى مطروح
لالتصال 01228688833 :
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المرأة البدوية هي قلب الحدث
أماني أبو رزق
تعاني التجمعات البدوية في المشرق من الفقر والتهميش في الحياة االجتماعية واالقتصادية .يهدف
مشروع حوكمة االمن الغذائي الى دعم سبل العيش المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات
الرعوية في المناطق المستهدفة ضمن المشروع .تعتمد منهجية المشروع على اشراك التجمعات الرعوية
والبدو في عمليات صناعة القرارات التي ستؤثر على معيشتهم وامنهم الغذائي.

تلعب المراة دورا محوريا في العملية االنتاجية في
المناطق الريفية في فلسطين .اظهر المسح
الميداني عندما بدأنا المشروع هذا الدور المهم
للمرأة واالعباء الكثيرة الملقاه على عاتقها تحديدا
رعاية االغنام وتصنيع الحليب وانتاج الجبنة وااللبان.
وكان جليا لنا منذ البداية اننا إذا دعمنا المراه
سندعم المجتمع ككل.
من خالل المشروع تم التركيز على المرأة وذلك
ألنها في التجمعات الرعوية مسئولة عن اسرتها.
حيث يشير مركز اإلحصاء الفلسطيني ان 80%
من االعمال المتعلقة بالقطيع هي اعمال تقوم بها
النساء ويقتصر دور الرجال في العملية االنتاجية
على تلك االعمال المتعلقة بالتسويق والعالقات
مع التجار وشراء االعالف بينما تقوم المرأة في اغلب
االحيان بالعمليات االخرى من التنظيف ،تغذية
القطيع ،االهتمام بصحة القطيع ،الحلب ،التصنيع
لمنتجات االلبان والكثير من االعمال األخرى أضف الى
ان المرأة تلعب الدور األكبر في التنشئة االجتماعية،
والدور التقليدي للمرأة في تربية االوالد والقيام
باألعباء المنزلية األخرى.
إال أن معظم هذه األعمال التي تقوم بها المرأة
تدخل ضمن العمل دون أجر نقدي مباشر ،وبالتالي ال
يتم اعتبارها اعمال مدفوعة االجر وتدخل في نطاق
القطاع غير الرسمي .وعادة ال تستفيد النساء من
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العوائد المتحققة :ايضا ال يتم االعتراف بالصعوبات
التي تواجهها المرأة وال يتم تقدير دورها واالعتراف
به.
ولما كان إشراك المرأة في نشاطات المشروع امرأ
حيويا لتحقيق أهداف المشروع وامرا الزما للوصول
إلى األهداف المرسومة ،كنا حريصين منذ البداية
على إدماج وتأهيل وتدريب النساء على كل
المهارات الالزمة ليصبحن قادرات على المشاركة
الفاعلة مع الرجال وتحسين سبل العيش في هذه
المجتمعات الرعوية.

اشراك النساء
في بداية شهر أيلول من العام  2013بدأت
نشاطات المشروع في استهداف أكثر من 50

تجمعا ريفيا وبدويا بهدف اشراك هذه التجمعات
في عملية صناعة القرارات حيث تم اختيار ممثلين
لهذه المجتمعات لتمثيل أمالهم وطموحاتهم
واحتياجاتهم ومشاكلهم وحقوقهم األساسية
للدفاع عن هذه التجمعات خالل االجتماعات
المختلفة.
ّ
تشكل عنصرا أساسيا في الحياة
وبما أن المرأة
الرعوية والبدوية ،وخاصة في عملية اإلنتاج ،فكان ال
بد من إشراكها في عملية التنمية في مجتمعاتهم.
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واستنادا إلى هذا المبدأ ،قررنا في نوفمبر 2014
استهداف النساء على اعتبار انهن قادرات على
تمثيل مجتمعاتهم.

إال أن األمر لم يكن بالسهولة التي قد يتصورها
البعض .حيث أن الكثير من العادات والتقاليد تمنع
الكثير من النساء من المشاركة في كل النشاطات
كورش العمل التي هدفت إلى اختيار ممثلين عن
هذه التجمعات .وكانت هذه الخطوة األولى قبل
البدء في التدريب والتأهيل .لقد مكنتهم هذه
الخطوة من تمثيل مصالح مجتمعاتهم ،ومناقشة
المشاكل التي يواجهونها وخلق رؤية والنظر في
سبل التصدي لهذه المشاكل وتقديم الحلول
الممكنة للسلطات المحلية المعنية.
لضمان اشراك النساء ،شاركنا في حوار مباشر مع
المجتمعات المحلية حيث تم شرح أهمية وجود
المرأة ودورها في التنمية الريفية .أكدنا كيف ان

عملية إشراك المرأة من شأنه أن ينعكس إيجابا
على هذه المجتمعات ،بعد تدريبهم وتزويدهم
بمهارات جديدة .استخدامنا طيف الحلفاء داخل
هذه المجتمعات لمناصرة إشراك المرأة في كل
مراحل األنشطة .انعكس هذا الحوار المباشر بنتائج
ايجابية مباشرة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تظافرنا بالتعاون مع وزارة
الزراعة ،قسم التنمية الريفية :وهي جهة حكومية
تم انشاؤها عام  1995للتأكيد على أهمية
المرأة في القطاع الزراعي .بدأ العمل من خالل 10
مهندسات زراعيات في مكتب ليتطور فيما بعد
إلى إدارة منفصلة هي (دائرة التنمية الريفية)،
والتي تعمل على جعل السكان عموما على ب ّينة
من الدور الهام الذي تلعبه المرأة .من خالل اشراك
هذه الجهات في دعم رؤيتنا استطعنا إدماج المرأة
في أنشطة المشروع.
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النتيجة
استهدف المشروع تجمعات نسوية في كل من
تجمعات سيريس ،عاطوف نصف جبيل ،تجمع
نسوي الجفتلك ،تجمع نسوي الكسارات ،نسوي
هندازة.
في نهاية المطاف ،بما ال يقل عن نسبة  30%من
ممثلين التجمعات كانت من النساء .تم ادماج
النساء في كل نشاطات التدريب والتأهيل .قامت
النساء بتحديد المشكالت وبناء الرؤيا ورسم
االستراتيجيات لهذه التجمعات .كانت النساء
وفعاالت في جميع الدورات
مشاركات نشيطات
ّ
التدريبية.
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تم اختتام أربعة تدريبات طويلة األمد في نيسان
 ،2016حيث كانت المرأة االكثر التزما بهذه التدريبات
مقارنة بالرجال .وكانت النتائج المتحققة مرضية
لصالح النساء تحديدا العمل الجماعي والنهج
التشاركي .أدت المشاركة الفاعلة للمرأة الى أن
وجه تجمع مناطق محافظة القدس والتجمعات
البدوية مصادر الدعم المتوفرة لديه لتطوير مهارات
النساء في االعمال الحرفية واليدوية .أضف الى ذلك،
بسبب طبيعة عمل المرأة تم اعتبارها جزءا مهما
من المجتمعات الرعوية والمستفيدين المحتملين
من المشاريع التنموية .يرجع هذا التغيير في النظر
الى المرأة الى مشاركتها الفاعلة في كل مراحل
المشروع.
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الدور الفعال للمرأة في التدريبات
نجح المشروع بإشراك المرأة بشكل فاعل وإدماجها
بكافة أنشطة المشروع والتدريبات ،ولكن االمر
المهم انطوى على المشاركة الفعالة للمرأة .أحدثت
هذه المشاركة الفعالة الفرق بين المشاركة المؤقتة
ضمن فترة المشروع والمشاركة الدائمة والتي
تتعدى فترة عمل المشروع في المستقبل.
شكلت النساء جسم موحد من تجمعات مختلفة
َ
في محافظة شرق القدس بالمشاركة من قسم

التنمية الريفية .ووعدت مديرية الزراعة مشكورة
االستمرار في دعم هؤالء النساء بعد نهاية مشروع
حوكمة األمن الغذائي.
وفي الختام تم النجاح في دمج التجمعات النسوية
ومشاركتهم في المشروع واقناع القادة في هذه
التجمعات بضرورة االهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا
ونفسيا واجتماعيا .ونوصي االستثمار بمثل هذه
المشاريع للمربين بشكل عام وللنساء بشكل
خاص والدعوة الى تمكين النساء وقدرتها على
المساهمة االقتصادية.

اماني أبو رزق هي منسقة ضمن مشروع حوكمة األمن الغذائي
لمجتمعات الرعاة في المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية
()PLDC
لالتصال amanee_92@hotmail.com :
أو 0569201230/0599333937 :
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الحليب البديل للمواليد الجدد لألغنام
الهام فهمي

تعتبر األغنام والماعز من أكثر الحيوانات التي يقوم الرعاة في فلسطين بتربيتها .لكن يواجه المربين
صعوبات في الحفاظ على صحة المواليد الجدد .من ناحية أخرى تم التشكيك بمنافع استخدام الحليب
البديل للمواليد الجدد ،ولكن اثبتت تجربة بيت فوريك في محافظة نابلس ان استخدام الحليب البديل
.يمكن ان يكون حال جيدا لمشكلة شائعة

يشكل قطاع المجترات الصغيرة نصف قطاع
الماشية في فلسطين ،ويساهم بشكل كبير في
االقتصاد الوطني والمحلي .ينقسم مربو األغنام
والماعز في فلسطين الى صنفين ،الرعاة الذين
يعتمدون على المراعي في تربية اغنامهم رغم
قلتها والصنف الثاني المربين الذين يعتمدون في
تربية اغنامهم على النظام المغلق او نصف المغلق
حيث يعتمدون على االعالف المركزة والعلف والقش
في تغذية اغنامهم .هناك البعض من يستخدم
التقنيات الحديثة في مزارعهم لتوفر البنية التحتية
الالزمة (كالكهرباء وخطوط المياه).

التحديات التي يواجها مربي األغنام
والماعز
يعاني مربو األغنام والماعز مشاكل كثيرة تحديدا
تكاليف مدخالت اإلنتاج كالعلف .وبالرجوع لعدة
دراسات قامت بها وزارة الزراعة وحسب رأي كثير من
المربيين والمختصين في هذا المجال ،تقدر نسبة
االعالف ما نسبته  85%من رأس المال التشغيلي.
أدى تدني نسبة سقوط االمطار وقلة المساحات
القابلة للزراعة بالمحاصيل العلفية الى ارتفاع أسعار
العلف .ناهيك عن التكاليف المرتفعة لزراعة هذه
المحاصيل التي أدت الى قلة اهتمام مربي االغنام
والماعز بزراعتها .ان ارتفاع أسعار االعالف وقلة
المنتج المحلي من المحاصيل العلفية واالعتماد
على المستورد منها فقط ،أّثر سلبا على اإلنتاجية
مما ادى الى تناقص عدد مربي االغنام والماعز في
منطقة بيت فوريك محافظة نابلس تحديدا وفي
الضفة الغربية بشكل عام.
كما ان تدني نسبة سقوط االمطار وقلة المساحات
القابلة للزراعة بهذه االصناف له دورا كبير في ارتفاع
اسعار المدخالت ،ويعزى ارتفاع تكلفة انتاج هذه
المحاصيل الى قلة اهتمام مربي االغنام والماعز
بزراعتها مما ادى ايضا الى ارتفاع اسعار المدخالت
وتدني مستوى الدخل عند مربي االغنام والماعز.
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أيضا من المهم ان ننوه الى افتقار مربي األغنام
والماعز الى التقنيات والدعم في كيفية معالجة
االمراض التي تصيب الماشية في مزارعهم .ال توفر
وزارعة الزراعة االرشاد الالزم باإلضافة الى ضعف البنية
التحتية وقلة الخدمات البيطرية .ال يستطيع معظم
مربي األغنام والماعز الوقاية من االمراض ومعالجة
األغنام والماعز مما يؤدي الى ارتفاع في نسبة نفوق
المواليد واالمهات .وفي أحيانا كثيرة تسبب األوضاع
الصحية السيئة االجهاضات وقلة اإلنتاجية والتكاثر.

البديل لحليب أمهات الحيوانات
يستخدم بعض المربين األساليب الحديثة
ويعتمدون على االعالف المركزة والقش والحليب
البديل (المجفف) .منذ عام 1990م بدأ بعض مربي
االغنام والماعز باستخدام الحليب البديل في قرية
بيت فوريك .ان من اهم اسباب نفوق المواليد األغنام
والماعز انتقال الجراثيم عند الرضاعة المباشرة من
ضرع االم المصاب .وكان الخيار البديل استخدام
زجاجات معقمة التي حمت األطفال حديثي الوالدة
من األمراض المعوية مما يسبب اإلسهال والموت.
تم اختراع الحليب المجفف من قبل الصيدلي
الروسي يدعى مي درافوش .من اهم مميزاته
سهولة التحضير حيث يتم تحضيره من خالل
تبخير الحليب .يتم تصنيع الحليب المجفف من
خالل استخراج مكونات الماء والدهون من الحليب
المبستر الطازج .ولهذا الصنف من الحليب قيمة
غذائية عالية فهو يحتوي على األحماض األمينية
والبروتينات والفيتامينات والمعادن الذائبة .وفقًا
لدراسة أجرتها الوكالة األمريكية للتغذية لخصت
إلى أن الحليب المجفف يحتوي على كميات وفيرة
من العناصر الغذائية فالعبوة الواحدة تحتوي على:
()52%كربوهيدرات (في الغالب الكتوز))1.3%( ،
كالسيوم )36%( ،بروتين )1.8%( ،بوتاسيوم ،فض ً
ال
على احتوائه على نسبة من فيتامين أ .وهذه
المكونات كافية وتعد بديال مناسبا لحليب األمهات.
تبنى توفيق ابو جيش وهو احدى مربي اغنام في

منطقة بيت فوريك فكرة استخدام الحليب البديل
منذ أكثر من  25عاما .قام توفيق بفصل المواليد
الجدد بعد الوالدة بثالث ايام لحصول المولود على
السرسوب .ثم قام بالبدء في الرضاعة الصناعية
ولمس الفائدة والمردود االقتصادي لهذا األسلوب
الجديد.
تكمن الفائدة من استخدام الحليب المجفف
بعوائده االقتصادية على مربي األغنام والماعز حيث
يحتاج كل مولود جديد الى عشرة كليو غرامات من
الحليب المجفف الي ان يفطم المولود الجديد .مما
يشير الى ان تكلفة كل مولود حتى مرحلة الفطام
ال تتعدى ثلث ما تنتجه االم من الحليب الطازج
(المهندس عاطف بني عودة متخصص في تغذية
المجترات الصغيرة).

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان 25

التعرف واالطالع على طرق استخدام
الحليب المجفف
جهاد حمدان وهو مربي اغنام من نصف جبيل
محافظة نابلس .يمتلك  50راس من الغنم والماعز،
بدا باستخدام الحليب البديل للمواليد الجدد في
تشرين الثاني من عام  2013وذلك بعد أن شهد
فوائد الحليب المجفف .شارك جهاد في ورشة عمل
عقدتها االغاثة الزراعية خالل شهر ايار وحزيران من
عام  2013والذي من خاللها تدرب على استخدام
الحليب المجفف .حيث تبين له اثناء التدريب
والمشاهدة ان نسبة التوفير في استخدام الحليب
البديل يزيد عن ثلثي تكاليف تربية المولود على
حليب االم .واثبتت التجارب ان نسبة التحويل
العلفي عند المواليد التي تتغذى على الحليب
البديل تكون أكثر منها عند المواليد التي تتغذى
على حليب االم ب .10%
وحسب تقارير وزارة الزراعة تتراوح نسبة النفوق في
المواليد االغنام والماعز سنويا ما بين  .15-20%ومن
اجل تقليل هذه النسبة ورفع نسبة ربحية المربي
فقد اشار المختصون بهذا المجال ان معظم اسباب
النفوق عائد الى قلة النظافة في حظائر األغنام.
لذلك كانت فكرة الحليب البديل من انجح االفكار
في تخفيض هذه النسبة .باإلضافة إلى ذلك ،تم
حماية األطفال حديثي الوالدة من انتشار العدوى
عن طريق وضعها في مكان منفصل واستخدام
أدوات الحلب المعقمة .على سبيل المثال ،الحظ
المربي جهاد حمدان ان نسبة النفوق في المواليد
انخفضت لتصل الى اقل من  5%وذلك بعد
استخدامه الحليب البديل.
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وكان الهدف الثاني من استخدام الحليب البديل هو
التمكن من استغالل كميات حليب االم التي تكون
بقمتها بعد الوالدة بثالث ايام لغاية  60يوم بعد
الوالدة .يستخدم هذا الحليب لتصنيع اجبان ولبن
وبيعه باألسواق المحلية بأسعار مرتفعة .يبلغ سعر
كيلوغرام حليب مجفف من اجود االصناف  4دوالر
حيث ان هذه الكمية توفر سبعة لترات من حليب
االم .وعلى ذلك فان تغذية خروف واحد بالحليب
البديل يوفر ما يقارب  60دوالر .مما يحقق مردودا
ماديا جيدا للمربي خصوصا إذا كان هذا االنتاج في
بداية الموسم او قبل بداية الموسم .عادة ،ال تنتج
األغنام ما يكفي من الحليب لبيع منتجات األلبان،
ولكن هذه الطريقة البديلة باستخدام الحليب
البديل تساعد األسر الريفية ضمان الدخل اعلى.

منهجية ناجحة
اهم الصعوبات التي واجهت مربي االغنام والماعز
باستخدام الحليب البديل هي ارتفاع اسعار الحليب
البديل باإلضافة الى ارتفاع تكاليف الرضاعات وادوات
التعقيم والتنظيف .اال ان ذلك ال ينفي مدى الجدوى
االقتصادية الكبيرة المتحققة من استخدام الحليب
البديل.
صرح كل من المربي جهاد حمدان وتوفيق ابو جيش
بانه لم يشهدوا حدوث وفيات في المواليد الجديد
عندما بدأوا استخدام الحليب البديل .في نهاية
المطاف ،انخفضت اعداد المربين الذين يبتعدون
عن تربية المواشي نظرا الرتفاع تكاليف المدخالت.
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ان استخدام الحليب البديل يعد من االساليب التي
يلجا اليها المربي لزيادة دخله .حيث يستطيع
المربي ان يزيد من انتاجيته المادية إذا تم
استخدامها بطريقة صحيحة مما ينعكس ايجابا

على مستوى معيشة االسرة في كافة جوانبها
االجتماعية واالقتصادية والصحية وكذلك يحقق
نوعا في تحسين دخل االسرة.

الهام فهمي عنتر مهندسة زراعة تخصص ثروة حيوانية و
انتاج حيواني تعمل كمنسقة ميدانية في اتحاد الجمعيات
التعاونية الزراعية في فلسطين ،هو اتحاد نشأ عن اندماج
االتحاد التعاوني الزراعي واتحاد جمعيات الثروة الحيوانية في
اتحاد الجمعيات التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق
منتجاته وتعمل بمجال زراعة وتصنيع الزعتر العضوي.
لالتصال Elhamhamdan53@hotmail.com :
أو 00970598228572 :
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نساء يغزلن التاريخ في طوباس
مارلي شونة

في احدى بيوت طمون ،وهي قرية تقع في شمال الضفة الغربية ،قامت مجموعة من  15سيدة حياكة
سجادة كتلك التي كانوا يصنعوها قبل  50عاما .اتى هذا العمل كجزء من مبادرة تدريبية العادة احياء
المنتجات التقليدية المصنوعة من صوف الغنم والحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية .تساعد
مثل هذه المبادرات في تمكين المراة اقتصاديا في وقت فقدت فيه صناعة الصوف المحلي معظم
قيمته االقتصادية.
شهد قطاع الثروة الحيوانية العديد من التحديات الجديدة في العقود القليلة الماضية نشات نتيجة
التغيرات في الظروف المعيشية واساليب تربية الحيوانات ،والظلم المفروض من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
ووفقا إلحصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية  ،تم احتالل  85٪من المناطق الرعوية أو صنفت على أنها مناطق
عسكرية مغلقة.
عالوة على ذلك ،أصبح استيراد األعالف لتغذية الحيوانات عبر الموانئ اإلسرائيلية امرا مستحيال بالنسبة
لمربي الحيوانات واالفتقار لوجود بدائل أخرى للعلف .وقد أدت القيود المفروضة على الواردات من األدوية
البيطرية واللقاحات األساسية إلى تدهور في صحة الحيوان وتدني االنتاجية .باإلضافة إلى ذلك ،استحالة
إمكانية تصدير الثروة الحيوانية ومنتجاتها من فلسطين والوصول إلى األسواق الدولية.
ضمن كل هذه األجواء الغير مستقرة والتحديات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية تعيش
مجتمعات الرعاة في فلسطين محاولة التشبث باألرض التي ولدوا وعاشوا عليها هم وإبائهم وأجدادهم
ضمن صراع على األرض التي يطرد منها أصحابها لصالح االستيطان .انه صراع على األرض والهوية ،تلك
الهوية التي يحاول االحتالل طمسها وطمس كل تراثها الثقافي والفني واالجتماعي

اعادة احياء صناعة الصوف

ضمن هذه السياق ،نفذت العديد من المؤسسات المحلية والدولية مشاريع لتعزيز سبل عيش المربين
وتحسين أساليب اإلنتاج الزراعي وتوفير الخدمات البيطرية .ساهمت هذه المشاريع بزيادة مستوى وتنوع
واستقرار مداخيل وأصول أسر الرعاة المستهدفين وتعزيز ممارسة االستخدام الجيد للموارد الطبيعية،
ورفع قدرات المجتمعات المحلية في مجال األعمال ومشاركتها في السوق والبحث في كل السبل
والوسائل التي من شأنها دعم صمود هذا القطاع ليبقى صمام األمان للكثير من العائالت التي تعتمد
حياتها ومعيشتها عليها.
كان المركز الفلسطيني لتطوير الثروة ومؤسسة االوكسفام ايطاليا السباقين في إطالق عدة تدخالت
ركزت على مربي الثروة الحيوانية .حيت وفرت هذه التدخالت الخدمات البيطرية ،التلقيح االصطناعي ،دعم
النساء العامالت في هذا القطاع في تصنيع منتجات األلبان والغزل والنسيج وبرامج الضغط والمناصرة
لدعم التجمعات البدوية.
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احدى هذه المبادرات كانت محاولة دعم صمود النساء في المجتمعات البدوية اقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا
عبر إطالق برنامج إلحياء عملية االستفادة من الصوف والغزل والنسيج بالطرق التقليدية للحفاظ على
الهوية التراثية الفلسطينية وتمكين النساء اقتصاديا في هذه المجتمعات .وكان التدريب ضمن نشاطات
برنامج حوكمة األمن الغذائي لمجموعات الرعاة والبدو في المشرق الممول من التحاد األوروبي بالشراكة
مع المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية واتحاد الجمعيات التعاونية ولجان العمل الزراعي في غزة.
في بداية عام  2009كان السؤال المتكرر لماذا يتم رمي الصوف في الوديان من قبل الرعاة بعد جزه ،لماذا
كان يحمل الصوف قيم اقتصادية واجتماعية وثقافية في الماضي .لماذا يعتبر الصوف اليوم احدى ملوثات
البيئة الذي يجلب البراغيث والحشرات لتعود بالضرر على الرعاة أنفسهم وعلى الطبيعة في هذه المناطق
الجميلة؟ ولماذا يخسر الصوف قيمته االقتصادية التي كان يتمتع بها في السابق؟
كان الجواب بسيطا :الن أحدا ال يستعمله اليوم.

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان 29

ادت هذه االجابة الى طرح العديد من التساؤالت .ما هي فرص العودة الستخدام الصوف واالستفادة منه؟ وما
هي المشاكل والصعوبات التي تمنع من ذلك؟ ساعدت االجابة على هذه التساؤالت تحديد شكل الدراسة
التي اجريت قبل إطالق البرنامج .واظهرت الدراسة انه يجب اوال ردم العديد من الثغرات.

السجادة االولى
بداية قامت المهندسة حنين توم من المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية والمهندسة الزراعية
هديل صوالحة من وزارة الزراعة بعقد سلسلة من ورشات العمل التي تناولت استخدام الصوف من منظور
حديث .وقد شاركت بالتدريب العديد من النساء من الجيل الشاب والجيل القديم .ونتيجة لذلك أبدت
العديد من النساء من الجيلين القديم والحديث الرغبة والحماس في المشاركة باألنشطة القادمة.
تقع قرية السموع إلى الجنوب من مدينة الخليل ،وتشتهر بغزل صوف الغنم .تم تجميع مجموعة من
األدوات التي كانت تستخدم منذ أكثر من  50سنة .وجهت دعوة الى سيدتين من السموع اللواتي ما زلن
ينسجون الصوف بالطرق التقليدية لنقل معارفهم وتعليم النساء األصغر سنا في أقصى الشمال هذه
الطرق التقليدية في نسيج الصوف .تم نسخ كميات كافية من هذه األدوات الخشبية بغية استخدامها من
قبل مجموعة كبيرة من المتدربات وتم تجميع كميات من الصوف المناسب ألغراض التدريب.
قام المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية بالشراكة مع اوكسفام ايطاليا بتشكل فريق من ثالث
سيدات يعملن ضمن نوبات عمل منتظمة ليبدؤا العمل على اول سجادة من صوف الماشية هي االولى من
نوعها على صعيد شمال الضفة الغربية .قامت السيدات اوال بتنظيف األصواف ،غزلها ،برمها ،إعداد الخيوط
وصبغها لتكون جاهزة لصنع سجادة ،تحتاج االدوات التقليدية في هذه العملية مجهودا بدني عال حيث
امتدت أمامهن خيوط ملونة من الصوف ،فبدت كأنها سائرة في عملية التحام تتحول فيها الخيوط المرتبة
بشكل تتابعي إلى سجادة .بدأت السيدات اللواتي ما زلن يقمن بهذه الصناعة منذ أكثر من  40عام العمل
بشكل وثيق مع السيدات من جيل الشباب.
ابدت جميع المشاركات سعادتهم بهذا العمل .وكانت تقود عملية صناعة السجادة المواطنة نجيبة
العمر 75عاما من طمون .استخدمت نجيبة أصباغا تقليدية وألوان أخرى
قاسم ابو حسن البالغة من
تم التدرب على انتاجها .ركز التدريب على تعليم السيدات طرق الصبغ الحديثة ،بحيث تكون األلوان قريبة
للحس والثقافة وذلك الن المستهلكين أحبوا لمسة حديثة في المنتجات .وكانت النتيجة صناعة سجادة
فلسطينية بحتة مع لمسة معاصرة ،بدت نجيبة وفريقها كما لو كانوا ينسجون التاريخ.

صناعة اكثر من سجادة واحدة
ركزت فكرة إعادة إحياء هذه التقاليد على مبدأين :إعادة قيمة هذا المنتج من خالل إعادة إحياء العمل به،
ورفع قيمته االقتصادية وتسويقه في مختلف أنحاء العالم .ال يؤدي هذه العمل فقط إلى األرباح والفوائد
االقتصادية المباشرة لهؤالء النساء ،بل يحمل في طياته أبعادًا ثقافية تخص الشعب الفلسطيني وتراثه
الثقافي.
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بدأت عمليات التدريب األولى بقيادة نساء من
الجيل القديم في احد بيوت قرية طمون القديمة.
وعقدت تدريبات أخرى في مقر المركز الفلسطيني.
أجري فريق المشروع دراسة االحتياجات التطورية
لضمان تطوير منتجات تتوافق مع احتياجات
السوق .اشارت الدراسة الى ضرورة إرسال المتدربات
إلى تدريب أخر متقدم من قبل مؤسسة متخصصة
في تصميم وصبغ وحياكة الصوف .اجري التدريب
في تجمع نساء بني حميدة في مادبا األردنية بدعم
من المؤسسة االردنية نور الحسين ومؤسسة نهر
األردن .عندها استطاعت ال  15سيدة من مشاركة
معارفهم الجديدة مع سيدات اخريات عند عودتهم
الى فلسطين.

التغلب على الصعاب
لم يكن تنفيذ هذه النشاطات بهذه السهولة.
عدم توفر المال الكافي في بعض األحيان وخاصة في التدريبات المتقدمة خارج فلسطين .حيث تم تجاوز
ذلك بإرسال عدد محدود من النساء لتقمن فيما بعد بنقل هذه الخبرات إلى أخريات .لكن كان من الممكن
ضبط مصروفات السفر بشكل كبير واقتصار المصروفات على االحتياجات الضرورية.
لم ترحب االنماط االجتماعية بفكرة إرسال نساء خارج الوطن للتدرب على المهارات وحتى التدريبات داخل
الوطن إذ لم يكن امرأ مألوفا على تلك النساء ولم يكن أمرا يسيرا االلتزام بأوقات طويلة من التدريبات ومن
الجهد البدني الكبير .ومع ذلك ،كانت النتائج أكثر من مرضية بسبب مرونة أوقات التدريب والتاقلم معها.
وباإلضافة إلى ذلك ،جذبت أهمية الموضوعات التي تم التطرق اليها انتباه المتدربات ،وكانت جميع النساء
متحمسات للتعلم واكتساب المهارات الالزمة.
بشكل عام ،إن األنماط االجتماعية السائدة على األدوار التقليدية للمرأة تمنعهم من االنخراط في أنشطة
المشروع .ولكن تغيرت هذه الحال من خالل هذا المشروع .لعبت البرامج التوعوية دورا مهما في تسليط
الضوء على دور النساء تحديدا الدور االنتاجي والمؤثر في دعم ومساعدة عائالتهم ومجتمعاتهم اقتصاديا.
أصبح إدراج المرأة في النشاطات االقتصادية والثقافية امرأ يسيرا .حيث تم التغلب على هذه الصعوبات
االجتماعية بالتواصل مع المجتمعات المحلية وإدراج وكسب تأييد األهل والمجتمع المحلي واألطر الرسمية
كوزارة الزراعة مما جعل إرسال بعثة من النساء إلى خارج الوطن ألكثر من أسبوعين امرأ يسيرا.
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إن الريادية هي البدء في أعمال ما والتي تقتضي مواجهة الكثير من الصعوبات .يمهد الرواد الطريق
لآلخرين فيما بعد.
ال يوجد شك بان الوقت والجهد المبذول في األعمال األولى والمنتجات األولى يكون غالبا أصعب ممن
سيتابع العمل بعد ذلك .في بداية المشروع واجهتنا العديد من الصعوبات ،ولكن تم التغلب على هذه
الصعاب مما يقتضي من القائمين والعاملين اإليمان بما يقومون به .ناخذ على سبيل المثال المزارعة أم
على بني عودة حيث قالت :في بداية عملي اشتكيت من طول الوقت إلنتاج سجادة بطول مترين حيث
احتاج إلنتاجها أكثر من أسبوعين أما اليوم وبعد الكثير من الجهد والعمل تقول إن نصف الوقت اليوم
يكفي لصنع نفس السجادة.

تكرار وتطوير واستدامة المشروع
ان الموارد الخام متاحة لهذا العمل بشكل كبير بدون تكلفة أو بتكلفة قليلة جدا .ان العوامل التي
ساعدت على نجاح هذا المشروع تكمن في اهتمام النساء الكبير والبحث الدائم عن اكتساب المهارات
واالنخراط في أعمال إنتاجية لتكون النساء قادرات على مساعدة عوائلهن .ايضا انسجام هذه العمل مع
دور المرأة التقليدي المرتبط بقضاء فترات طويلة في البيوت .كل ذلك كان مؤشرا على نجاح واستمرار هذا
النوع من العمل.
أضف إلى ذلك االهتمام والتقدير الرسمي والشعبي لنشاطات المشروع .حيث أ أشركت وزارة الزراعة
في األنشطة مهندستين زراعتين في العمل وواكبت الوزارة المشروع من أوله إلى آخرة واعتبرته واحدا
من األنشطة الواعدة لقسم التنمية الريفية في الوزارة .أضف الى ذلك قدمت وزيرة الثقافة هدية رمزية
ألحد السيدات التي شاركت في البرنامج وهي أمنه محمد بني عودة من عاطوف في محافظة طوباس.
قدمت الوزيرة مبلغ من المال لهذه السيدة تشجيعا لها على جودة منتجاتها .تم عرض منتجاتها في احد
المعارض التي إقامتها وزارة الثقافة في .2016
طالب الكثيرين من الناس المركز الفلسطيني لتطوير الثورة الحيوانية بتبني تأهيل وتدريب تجمعات
نسويه أخرى في مناطق اخرى مما يدل على اهتمام المجتمعات المحلية بهذه المهنة.

اهمية التسويق
بالرغم من القيمة التي اضافتها صناعة النسيج والتي انعكست اجتماعيا وفنيا وثقافيا اال انه بقيت
العوائد المالية المحدودة المتحققة من العمل واألسعار المعروضة لهذه المنتجات التقليدية التي تحتاج
إلى أيام عمل طويلة ال تتناسب مع الجهد الكبير المبذول بها .يمر الصوف بالعديد من المراحل :التنظيف
والتنفيس والغزل والصبغ والكثير من العمليات التي تكون أحيانا مرهقة جسديا وتأخذ الكثير من الوقت
والجهد .يمكن أن تساعد أدوات بسيطة في الحد من التكاليف والجهود وتزيد العوائد مع اإلبقاء على
اللمسة التقليدية لهذه المنتجات.
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من أهم األمور التي يجب مراجعتها باهتمام بالغ ،البحث عن حلول تسويقية مناسبة والبحث عن أسواق
محلية وحتى عالمية واسوق عادلة ومناسبة للمنتجات اليدوية امرأ الزما لنجاح وتطور هذه الصناعة
التقليدية في المستقبل حتى تبقى واحدة من النشطات النسوية التي تحقق ذات المرأة اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا .سيساعد هذا العمل تحفيز العديد من النساء في مناطق اخرى القيام بنفس العمل
مما يجعل منه مهنة ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
ان التسويق واحد من أهم المتطلبات لنجاح العملية اإلنتاجية ولكن انه أكثر أهمية للمنتجات التقليدية
والصناعات اليدوية .يجب بذل جهود اكبر وفق خطط واستراتيجيات خاصة للوصول إلى األسواق األنسب
التي تشكل بالضرورة احد أسباب النجاح للمشاريع والنشاطات في مجال إنتاج القطع المنسوجة تقليديا
والتي تحمل قيم ثقافية فنية .ومن الواجب االخذ بعين االعتبار ذوق المستهلكين والمؤسسات العامة
والفنادق والبنوك والوزارات الذين بدورهم يشجعون صناعه هذه المنسوجات اليدوية .أظهر األثرياء
والشركات اهتماما في المنتجات التي تعكس الجوانب الثقافية والفنية للبلد.
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باإلمكان توسيع نطاق المنتجات المتاحة للمستهلكين من خالل البحث في امكانية خفض تكاليف اإلنتاج
وتقديم منتجات تقليدية مناسبة ولالستخدام اليومي على مستوى العائلة الفلسطينية.
ستعزز هذه التطورات االضافية اهمية التعاون بين االجيال المختلفة من السيدات .لقد كان هذا البرنامج
الخطوة االولى في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وفي الوقت ذاته حفظ الهوية الثقافية والتراثية
الفلسطينية.

مرعي محمود شواهنة مهندس زراعي ومدير تنفيذي
للمركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية في طوباس،
فلسطين
لالتصال Marie_963@yahoo.com :
أو 00972599201236 :
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زراعة الفراولة في غزة
سهير شاط

بدأت زراعة الفراولة في قطاع غزة بشكل تجاري في عام  ،1993ولكن أدى االستخدام المتزايد على
الموارد المائية واألراضي الى صعوبة زراعتها أكثر فأكثر .اما االن بوجود طريقة مبتكرة لزراعة فراولة
عالية الجودة بكمية قليلة من المياه ومساحات زراعية اقل.

لم تقتصر زراعة الفراولة على طعمها اللذيذ ،بل
اخذنا بعين االعتبار أنها محاصيل مربحة ومغذية
جدا وغنية بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم
والحديد والفيتامينات  A،Bو،Cوالنياسين.
بدأت زراعة الفراولة في قطاع غزة في بداية
السبعينيات حيث قام أحد المزارعين المبدعين
بزراعة دونم واحد ( 0.1هكتار) ببضع مئات من
شتالت الفراولة في منطقة بيت الهيا في شمال
قطاع غزة .وتطورت من عام آلخر حتى وصلت
المساحة المزروعة في عام  2005الى 2500دونم
( 250هكتار) من فاكهة الفراولة.
منذ عام  2005تراجعت المساحة المخصصة لزراعة
الفراولة الى اقل من  1000دونم ( 100هكتار).
ولعل اهم اسباب هذاالتراجع في المساحة
الزحف العمراني وتناقص مساحةاالراضي
الزراعية نتيجة اقامة المناطق العازلة من قبل
االحتالل اإلسرائيلي ومنع وصول المزارعين
كما ونوعا
ألراضيهم .كما ان نقص المياه ّ
أثر بشكل سلبي على زراعة الفراولة .نتيجة
الحصار واغالق المعابر كان من الصعوبة
على المزارعين توفير مدخالت اإلنتاج الالزمة
للزراعة.

الفراولة المعلقة
أدت األوضاع الراهنة المحيطة بزراعة الفراولة
الى محاولة اتحاد لجان العمل الزراعي مساعدة
المزارعين بزراعة أراضيهم والدفاع عن حقوقهم.
حيث عمل المختصون في االتحاد على ايجاد حلوال
لهذه المشكالت من خالل البحث ومتابعة التقدم
في مجال الزراعة .من خالل االستفادة من تجارب
المزارعين والمهندسين االخرين ،بالخروج بفكرة
زراعة الفراولة المعلق .فاستخدمت هذه التقنية في
أماكن أخرى ،بإضافة بعض التحسينات على نظام
الزراعة بما يتناسب مع ظروفنا البيئية ومدى توفر
مدخالت االنتاج الالزمة للزراعة.
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لم يشهد قطاع غزة تقنية زراعة الفراولة المعلقة
من قبل .وفي هذا اإلطار تم اجراء تجربة التوت
المعلق ألول مرة على مساحة  2دونم ( 0.2هكتار)
في موقعين مختلفين .وتأتي هذه التجربة ضمن
مجموعة من المشاريع الممولة من قبل الممثلية
الهولندية وتنفيذ اتحاد لجان العمل الزراعي
بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة الفاو التي
تستهدف القطاع االكثر الربحية في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
ولزراعة الفراولة بالطريقة المعلقة فوائد عديدة
تم استنتاجها بعد عدة أشهر من زراعتها .ولعل
اهمها ،توفير نسبة عالية من المياه حيث توفر 41%
من مياه الري الالزمة لزراعة المحصول .زادت هذه
الطريقة من كفاءة استخدام المياه في ري محاصيل
اخرى وبالتالي المحافظة على الخزان الجوفي .الزراعة
بالطريقة المعلقة هي احدى نماذج التوسع الرأسي
في الزراعة .توفر هذه الطريقة مساحة من األراضي
الزراعية لزراعة أنواع أخرى من النباتات واستغالل
األراضي الغير صالحة للزراعة .كما أدت الزراعة بهذه
الطريقة الى زيادة في اإلنتاج ،استطاع المزارعين
انتاج من 3-3.5طن في الدونم الواحد عند زراعتها
بالطريقة التقليدية لكن عند زراعتها بالطريقة
المعلقة تبلغ نسبة انتاج الدونم الواحد من 9-10
طن أي ثالثة اضعاف من اإلنتاج على مساحة دونم
واحد.

الفرص التسويقية
تعد الفراولة من المحاصيل التصديرية الرئيسية
في قطاع غزة و يتم تصديرها لالسواق في الضفة
الغربية واالسواق العالمية .حيث بلغ اجمالي صادرات
الفراولة في عام  61 ،2015طن لألسواق االوروبية
والروسية،و 105.5طن سوقت في الضفة الغربية.
تعتبر الفراولة المنتجة في فلسطين من اجود
االنواع على مستوى العالم .تنتج الفراولة وفقا
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للمواصفات الدولية التي تنص على متابعة كافة
العمليات الالزمة للمحصول منذ زراعته وحتى
وصوله للمستهلك ،وكان البد من المحافظة على
جودة هذا المنتج.
ولعل الزراعة بهذا االسلوب سيحقق هدفنا في
انتاج محصول مبكر يمكن ان ينافس االسواق
العالمية باسعار عالية وبالتالي يعود بالربحية على
المزارع .وانتاج محصول ذو جودة عالية ينافس
المنتج الدولي ويبقي اسم المنتج الفلسطيني في
كافة االسواق المحلية والعربية والدولية ويأتي هذا
في اطار استراتيجية االتحاد في الدفاع عن حقوق
المزارعين وتعزيز صمودهم على ارضهم .

تجربة ملهمة
تلعب زراعة الفراولة المعلقة دورا مهما في
المحافظة على التربة والمياه .حيث يمكن استخدام
مواد صديقة للبيئة في مكافحة االمراض والتخلص
بشكل كلي من المواد الكيميائية التي تدخل
في تعقيم التربة .وبالتالي المحافظة على التنوع
الحيوي والتخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن
الزراعة.

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان

من خالل هذه الممارسات الجديدة في الزراعة يسعى اتحاد لجان العمل الزراعي الى تطوير الواقع الزراعي
من خالل تطوير قدرات المزارعين االنتاجية والتسويقية والتحول من المشاريع االغاثية الى المشاريع التنموية
الريادية.
يطمح االتحاد بتعميم هذه الطريقة وكافة الطرق الحديثة في الزراعة لكل المزارعين والمهندسين
الزراعيين المهتمين في الزراعة وانتاج اصناف ومحاصيل اخرى بهذه الطريقة وبطرق اخرى .وان يتم
استغالل المساحات الفارغة والتي ال تصلح للزراعة في زراعة النباتات والمحاصيل المختلفة كأسطح المنازل
والمؤسسات العامة والخاصة لما له دور كبير في المحافظة على بيئتنا ومقدراتنا ومواردنا.

سهير شعات منسقة في اتحاد لجان العمل الزراعي ()UAWC
لالتصال info@uawc.net :
أو +970 82853086 / +972 82879959 :
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نعمل سويا لتسويق حليب المزارعين
وسام ابو زهرة

تقع قرية يطا البدوية في الخليل .بدأ مربو الماشية بتجميع الحليب من قطعانهم االمر الذي مكنهم
من توسيع وتنويع منتجات االلبان وتوفيرها لألسواق وسرعان ما اكتسب حليبهم سمعة جيدة
لجودته العالية.
امتازت بلدة يطا بسفوحها وتجمعات البدو
الذين يقطنون خربها القديمة .تشكل تربية
األغنام المصدر الرئيسي لدخلهم االقتصادي
والمعيشي وتلبية حاجاتهم اليومية من االلبان
واللحوم .يعتمد الكثير من السكان على تربية
الحيوانات لتامين دخلهم واكثرمن  30000ممن
يربون الحيوانات يملكون  100000راس من االغنام
بحسب االحصائيات الموثقة لدى دائرة الزراعة .تمتاز
المساحات المحيطة بيطا بوفرة الغطاء النباتي
وتنوعه مما انعكس على جودة منتجات األغنام من
الحليب واللحوم.

صناعة الجميد
مازال السكان يستخدمون الطرق البدائية في
تصنيع الحليب حيث ان المرأة هي العنصر األساسي
التي تقوم بحلب الحيوانات .الجميد هو شكل من
أشكال منتجات األلبان المجففة ،ويصنع بعد تبخير
الحليب .تقوم النساء بتجميع حليب في براميل
بالستيكية .عادة يتم وضع الحليب في أوعية خاصة
مصنوعة من جلد الماعز (تسمى الشكوة) ليتم فرز
اللبن عن الزبدة الموجودة في الحليب اال ان جلد
الماعز لم يعد يتوفر بكثرة .يتم اضافة الروبة عليه
من اجل عملية التخمير وهذا يستغرق وقت كبير
ويأخذ أحيانا أكثر من يومين او أكثر لكي يكون
جاهزا لعملية فصل الزبدة من الحليب (الخض)
وبعد ذلك يتم وضع اللبن المستخرج من الزبدة
على نار هادئة حيث تسمى هذه العملية عملية
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تقفيز اللبن الى ان يصبح اللبن متخثرا ووضعه في
خرائط من القماش وتعليقه في الهواء للتخلص
من ميص اللبن.
تسمى هذه العملية عملية تقفيز اللبن الى ان
يصبح اللبن متخثرا ووضعه في خرائط من القماش
وتعليقه في الهواء للتخلص من ميص اللبن.
يتم تجميع اللبن المصفى والذي يسمى الجرجب
في اشوالت من البالستيك وان عملية التجميع
هذه تأخذ جزءا كبيرة من الوقت من ربة االسرة
بحيث تكون هنالك كمية كافية من الجرجب جاهزة
للتعامل معها للتعجين ألكثر من مرة لعمل لبن
الكشك وهو عبارة عن تكوير الجرجب لكرات بحجم
مناسب وفرده في مكان متسع وبعد ذلك يتم
تنزيله للسوق المحلي لبيعه.
كل ذلك يستغرق جهد ووقت كبير من االسرة
وخاصة ربة البيت في قضاء وقت كبير في إدارة
هذه العملية التصنيع الشاقة مما يكون له األثر
على االهتمام البيتي وتربية األطفال عدى عن كونه
انه يحصر منتج المزارع في صنف واحد وهو لبن
الجميد مما يقلل من فرص المزارعين في تقديم
منتج منافس للسوق للحصول على مردود مادي
أكبر .نظرا للحاجة الملحة وحاجة السوق الى تنوع
منتجات جديدة في السوق تكون مصدر ثقة وامنه
للمواطنين وللتخفيف من معاناة االسرة وخاصة
ربة البيت التي هي من تحمل على كاهلها عبئ
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التصنيع والتجهيز .في محاولة إليجاد حل لهذه
المشاكل ،أنشأ المزارعين في جمعية تعاونية.

جمعية المنظار التعاونية
تكمن الفكرة الرئيسية وراء إنشاء جمعية المنظار
التعاونية في تطوير انتاج الثروة الحيوانية .تم
تأسيس الجمعية وتسجيلها رسميا عام 2003
حيث بلغ عدد اعضاؤها  48عضوا من المربين .حيث
كان الهدف الرئيسي للجمعية هو حل مشاكل
المزارعين من ناحية التسويق وتزويد السوق بمنتج
صحي وبلدي منافس للمنتجات الموجودة في
األسواق .من المشاكل التي عانى منها المربين
خوف المستهلكين وعدم االقبال على شراء
منتجات االلبان المصنعة منزليا .قبل عدة سنوات،
انتشرت الحمى المالطية بشكل كبير واصابت 300
راس من الماشية وعند تفشي مثل هذه االمراض
أصبح الناس يخافون االقبال على شراء منتجات
االلبان مباشرة من المزارعين .وللتخفيف من حدة
خوف المستهلكين ،انشانا مركزا لتجميع الحليب
في الجمعية.

بعد إجراء سلسلة من الدورات التدريبية للتوعية
حول الطرق اآلمنة لحلب الغنم ،شجعنا المزارعين
ليبدؤا باحضار حليبهم الى مركز تجميع الحليب.
يقوم موظفي المركز باخذ الحليب من المزارعين
واجراء الفحوصات الالزمة عليه من حيث الحموضة
ومكونات الحليب .وبهذه الطريقة يضمنون سالمة
الحليب وخلوه من الملوثات والمضادات الحيوية.
بعد ذلك يتم استالم الحليب ووزنه وإعطاء المزارع
وصل االستالم ووضع الحليب في تنك التبريد.
تستخدم الجمعية الحليب إلنتاج اصناف مختلفة
كاللبن والجبنة المبسترة ولبن المخيض والسمنة
البلدية والجبنة المغلية .وتقوم بتسويقه في
أسواق يطا والقرى المجاورة .تشارك الجمعية بهذه
المنتجات في المعارض الدولية وتعمل على فتح
أسواق خارجيه.
ارتفع عدد وكمية المنتجات المختلفة التي تنتجها
الجمعية .على سبيل المثال ،تم انتاج اللبن في
بحجم  4,5لتر وحجم  4لتر وحجم  3لتر وحجم 1,5
لتر وحجم  1لتر وحجم  500غرام وحجم  150غرام.
واللبنة الطرية بوزن  900غرام ووزن  450غرام وعلب
لبنه بوزن  450غرام وعلب بوزن  200غرام.
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والجبنة المبسترة ومغليه بأحجام 4ك ووزن 1ك
ووزن  600غرام ووزن  250غرام .ولبن مخيض اب
1لتر وحجم  330مل.
شكلت الجمعية لجان ليكونوا حلقة وصل بين
الجمعية والتجمعات الرعوية .تابعت هذه اللجان
وراقبت المزارعين وارشدتهم من حيث التطعيم
وطرق الحلب األمن والسليم والحفظ والنقل.
اخيرا ،تم استهداف النساء في العديد من ورش
العمل التوعوية حول طرق الحلب االمن والطرق
الصحية السليمة في حليب الغنام وتعقيم الضرع
بعد الحالبة .ساهمت هذه الورش في الحد من
المشاكل الكبيرة التي كان مربوا الثرة الحيوانية
يعانون منها كالتهاب الضرع مما سبب لهم خسارة
كبيرة في الموسم وانعكاس ذلك على دخلهم
االقتصادي.

فرص تسويقية أفضل
من خالل تطوير عملية تجميع الحليب استطاعت
الجمعية ان تكسب ثقة كل من المزارعين
والمستهلكين في المنطقة االمرالذي انعكس
ايجابا على سمعة الجمعية .أصبح المستهلكون
على ثقة بمنتجات الجمعية نظرا لجودتها العالية
وذلك لخلوها من المواد الحافظة التي تستخدمها
معظم المصانع لتصنيع منتجات االلبان .وهي
منتجات امنة لالستهالك البشري وخالية من االمراض
المعدية كالحمى المالطية.
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زاد تنوع هذه المنتجات من قدرة الجمعية
التسويقية .استطاعت الجمعية الوصول الى الكثير
من المحالت التجارية ومنافسة المنتجات المعروضة
في األسواق ومكن هذا التنوع المواطنين من
الوصول الى هذه المنتجات باألحجام والكميات
التي يرغبون فيها وحسب دخلهم االقتصادي.
باإلضافة الى زيادة التنوع في المنتجات الذي زاد من
قدرة الجمعية االستيعابية لكميات حليب أكثر مما
ساهم في استيعاب عدد اكبر من المزارعين لتوريد
حليبهم للجمعية كذلك مكن المزارعين من زيادة
األغنام لديهم وذلك بسبب عدم وجود مشاكل
تسويقيه االمر الذي انعكس على زيادة دخل المزارع
االقتصادي.
ان الوصول الى هذا التنوع من منتجات األلبان
وتطوير عملية التعبئة والتغليف ّ
مكن الجمعية
من الخروج بهذه المنتجات الى األسواق الخارجية
من خالل المشاركة في المعارض الدولية حيث
القت هذه المنتجات استحسانا من قبل المواطنين
والتجار والتشبيك مع التجار في التصدير لهذه
المنتجات.
انعكس ذلك على سمعة وقدرات الجمعية التي
اصبحت محط انظار الكثير من المؤسسات كوزارة
الزراعة والمديرية العامة للتعاون والمؤسسات
األهلية في المنطقة .اصبحت الجمعية ومصنعها
محطة استقدام وجذب لهذه المؤسسات إلحضار
كثير من المزارعين والوفود من مختلف محافظات

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان

الوطن لمشاهدة هذه المنتجات واالطالع على
التجربة الرائدة .مما حدا بالكثير من هذه المؤسسات
األهلية لتنفيذ ونقل هذه التجربة لدى جمعيات في
محافظات مختلفة ومحاولة تطبيق الفكرة لما لها
األثر الكبير على المزارعين وعلى المنتج المحلي.

االدارة الحكيمة والموقع
اشارت الدراسات المقدمة من اتحاد جمعيات الثروة
الحيوانية واتحاد جمعيات المزارعين الى الصعوبات
الكبيرة التي تواجهها الجمعيات التعاونية كانت
في التسويق .االفتقار الى التخطيط واالدارة

الحكيمة اعاقت التقدم والتطور في انتاج وبيع
منتجات االلبان.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الموقع يجعل فرقا .لقد
فشلت العديد من مشاريع االنتاج والتسويق التي
تم تنفيذها في نابلس ورام اهلل وجنين ألن قطاع
الثروة الحيوانية في فلسطين يتركز في محافظة
الخليل.
ان العمل الجماعي وبيع منتجات األلبان كان له
أثر إيجابي للغاية في مجال األمن الغذائي بين
التجمعات الرعوية والمزارعين في المنطقة.

وسام أبو زهره مدير مشروع في اتحاد الجمعيات التعاونية
الزراعية في فلسطين ()PACU
لالتصال  almuntar@gmail.com :أو 00972598925480 :

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان 41

حمى الحالبات  -جهود متظافرة
عامر معادات
لقد اضحى الموقع االثري الذي يحيط بقصر الحالبات مكاننا للرعاة لترعى حيواناتهم .من خالل اشراك الرعاة
في ادارة الموارد الطبيعية فان ذلك يساهم في خلق بيئة صحية واعادة احياء التراث الرعوي للمنطقة
المحيطة بقصر الحلبات.
تتجاوز مساحة البادية  90٪من أراضي األردن موفرة
بذلك المساحات الرعوية للبدو الذين يربون الماشية.
إن نظم الرعي التقليدية أخذه باالضمحالل ،مع العلم
بان هذه النظم التقليدية قادرة على إعادة األراضي
ألقصى مستويات إنتاجيتها وتنوعها الحيوي.

مشروع ضمان الحقوق وتأهيل االراضي
لتأهيل مراعي حوض نهر الزرقاء وإدارتها باستدامة
أط ِلق مشروع ممول من المفوضية األوروبية يهدف
الى التخفيف من حدة الفقر والعودة لألساليب
الحمىُ .صمم
التقليدية في إدارة المراعي كنظام ِ
مشروع “ضمان الحقوق وتأهيل األراضي” من أجل
تحسين مستوى المعيشة .وتشتمل العناصر
االساسية لتحقيق هذه الرؤيا على ضمان الحقوق
في حيازات األراضي والوصول إليها ،تحسين حوكمة
األراضي والموارد الطبيعية وتحسين الدخل .نفذ
المشروع من قبل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة
 /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا بالتعاون مع وزارة
الزراعة االردنية وجمعية النساء العربيات وذلك في
أربع قرى أردنية تقع ضمن حوض نهر الزرقاء هي:
الضليل والهاشمية وقرى بني هاشم والحالبات.
تقوم منهجية المشروع على دعامتين أساسيتين:
االولى هي حوار المعنيين وعملهم التوافقي
والثانية اإلدارة التشاركية ،بحيث ركزت الدعامة
األولى على الحوارات واألنشطة التعاونية بين
المعنيين وفي مقدمتهم مستخدمي األراضي من
المجتمع المحلي ومزودو الخدمات من المؤسسات
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الحكومية وغير الحكومية الداعمة للمجتمع .بينما
ركزت الدعامة الثانية على عملية صنع القرار في
إطار اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ،وذلك إثر
حوارات ونهج توافقي .تؤدي مثل هذه المنهجيات
إلى فهم مشترك لإلدارة المتكاملة وقدرة أكبر
على تطوير وتطبيق خطط إدارية وأنظمة للموارد
الطبيعية .استخدم المشروع نموذجا رائدا لم
يستخدم من قبل على الصعيد المحلي او على
الصعيد االقليمي بحيث بين هذا النموذج قدرة
التجمعات التي تقطن في وحول المناطق المحمية
على ادارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

مبادرة الحالبات:
ضمن هذا المشروع تم استهداف الموقع االثري
لقصر الحالبات الواقع في شمال شرق عمان وهو
موقع محمي تحت قانون األثار األردني رقم ()21
لعام  1988وتعديالته القانون المعدل رقم ()22
لعام  ،2004أي أن هذا الموقع يقع ضمن الصالحيات
اإلدارية لدائرة اآلثار العامة -وزارة السياحة واآلثار.
تشتمل المنطقة المحيطة بقصر الحلبات على قصر
ومسجد وبركة مياه مقام على مساحة  10دونمات
تقريبا .يهدف المشروع الى خدمة أصحاب الثروة
الحيوانية وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة .يتميز
قصر الحالبات بتواجده ضمن منطقة البادية األردنية
حيث انها تعتبر بيئة مناسبة للسكان المحليين
لتربية مواشيهم واغنامهم من خالل ما يوفره
الغطاء النباتي الغني بالعناصر الغذائية للمواشي.
فيعتمد سكان منطقة الحالبات بشكل كبير جدًا
على رعي األغنام كمصدر للرزق والمعيشة.
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تقوم فكرة هذا المشروع على نهج “ الوصول
ومشاركة المنافع” أي الوصول للمصادر الطبيعية
ومشاركة المنافع مع الشركاء اآلخرين وهذا
النهج مستوحى من روح بروتوكول ناغويا حول
الحصول على الموارد وتقاسم المنافع .فمنهجية
هذا النشاط التشاركي هنا تتلخص في السماح
للسكان رعي أغنامهم والوصول للمصادر الطبيعة
ضمن المنطقة التي تم تحديدها في الموقع
والمرفقة بالمقترح ،مستخدمًا هذا النهج مقاربات
منهجية مدروسة ،تضمن عدم تدمير الموقع األثري
وعناصره المختلفة ،والتي من ضمنها يأتي المشهد
الطبيعي الثقافي ،واستدامه عناصره الطبيعية اي
هنا نقصد الغطاء النباتي الذي ينمو طبيعيًا في
المنطقة والتشكيالت الطبيعية لألرض ،دون الحاجة
أو استخدام أية تدخالت قد تكون تدميرية للموقع
والنظام البيئي المحيط به.

األمر األهم هو ان هذا المشروع يستهدف فئات
محددة من السكان وهم أصحاب الحيازات الصغيرة
(مالكي األعداد القليلة من المواشي) ،والنساء
الالتي يعملن أو يساهمن في إعالة عائلتهن من
خالل ممارسة الرعي وإكفاء حاجة بيوتهن .لذلك
ِّ
لجان من مختلف المستويات لتنفيذ
شكلت
ٌ
المشروع وتعميم مخرجاته على مناطق أخرى،
وعي في اللجان المحليــة – تحديدًا -تمثيل كافة
و ُر َ
الفئات المجتمعية بما في ذلك النساء .من أولى
األنشطة التي نفذها فريق المشروع بمشاركة كافة
المعنيين تحديد المشكالت المرتبطة بالمراعي
وحسب الطبيعة الجغرافية والسكانية في
المناطق المستهدفة .حيث تم العمل على بناء
قدرات اللجان المحلية الدارة موارد االراضي الجافة من
اجل الحد من التصحر.
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جمعية الحلبات الغربي
تأسست جمعية الحالبات الغربي عام  1997كجمعية
خيرية مسجلة تحت وزارة التنمية االجتماعية بهدف
ايجاد برامج ومشاريع تخدم المجتمع المحلي وتحارب
الفقر وتحد من ارتفاع مستويات البطالة .قامت
الجمعية بتنفيذ عدة برامج ومشاريع لزيادة االنتاجية
وتمكين لقطاع الشباب ،السيدات واصحاب الثروة
الحيوانية .حيث كانت المشاريع بمجملها تركز على
العمل الجماعي.

عقدت الجمعية الدورات التدريبية والتوعوية التي
استهدفت تحديدا القطاع النسائي مثل دورات
(الخياطة ،وتنسيق الزهور ،صناعة االلبان ،برامج
مكثفة لمحو االمية ،وتدريب الشباب على الحاسوب)
واقامة دورات الدفاع المدني واالسعافات االولية
للذكور وتقيم الجمعية المحاضرات والندوات ،اما
الطالب فتقيم الجمعية الدورات العلمية لمساعدة
الطالب بدراستهم.

تشكلت لجنة ادارة األراضي الجافة والمصادر
الطبيعية عام  2010تحت مظلة جمعية الحالبات
الغربي لتضم أعضاءًا من الجمعية ومندوبين عن
بلدية الحالبات ومركز زراعي الضليل في منطقة
الحالبات وباشراف أعضاء من االتحاد الدولي لحماية
الطبيعة وجمعية النساء العربيات.

تم توزيع عمل الجمعية ضمن عدة لجان ،كلجنة ادارة
االراضي الجافة واللجان االجتماعية لالسر المحتاجة
وااليتام والمعاقين ولجنة العالقات العامة ولجنة
الصندوق المحلي للقروض الدوارة وتم تعيين مدير
للجمعية وامين صندوق بدوام كامل وموظفان
متابعة بدوام جزئي باإلضافة الى المتطوعين
الدائمين في الجمعية.

وكان الهدف من انشاءها تعزيز مشاركة المجتمع
المحلي في ادارة المصادر الطبيعية الذي ينسجم
مع اهداف المشروع .وقد تلقى أعضاء هذه اللجنة
تدريبًا مكثفًا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في
التخطيط ووضع استراتيجيات العمل للمشاريع.
يتمتع اغلبية اعضاء الجمعية بخبرات واسعه في
ادارة المشاريع ،حيث حصلت الجمعية على عدة
منح القامة مشاريع تمثلت بمختير حاسوب ممول
من وزارة التخطيط ،ومشاريع اخرى اشتملت على
مشروع مستلزمات االفراح ممول من الصندوق
االردني الهاشمي لتنمية البادية االردنية ومشروع
قروض دوارة ممول من صناديق االئتمان من وزارة
التنمية الذي يمكن العائالت من تنفيذ مشاريع
انتاجية.

وتقوم االدارة الحالية للجمعية بأعداد دراسة وتقييم
اداء الجمعية بهدف معالجة التحديات وتحسين
عملها .يساعد هذا التقييم الجمعية بوضع خطة
عمل سنوية تنطلق من االهداف االستراتيجية لعمل
اللجنة .تشتمل هذه الخطة على مأسسة عمل
الجمعية والوصول بها الى االستثمار واالنتاجية
واالعتماد على الذات ،بحيث تقلل نسبة االعتماد
على المساعدات الطارئة والموسمية وذلك من
خالل تنفيذ مشاريع وافكار انتاجية ،وايجاد الدعم
المطلوب من خالل الشراكة مع المؤسسات
المحلية والدولية والذي من خالله سيكون االساس
لمستقبل الجمعية للوصول بها الى االستقرار
المالي.
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من مرحلة التدهور وصوال الى مرحلة
اعادة احياء االرض والتراث
كانت المناطق الرعوية في منطقة الحالبات تعتبر
مصدرًا غذائيًا جيدًا للثروة الحيوانية وقطعان
الماشية إال أن عدة عوامل ساهمت في تدهورها
وتدني إنتاجيتها .ويتمثل التدهور في انحسار
الغطاء النباتي واختفاء النباتات ذات القيمة الرعوية
الجيدة .وقد أسهمت كل هذه العوامل بتدهور
المراعي في منطقة الحالبات وانخفاض إنتاجيتها
وكذلك انخفاض دخل مربي الماشية وزيادة البطالة
بينهم وتدني المستوى المعيشي العام وبالتالي
خلق أزمات اقتصادية واجتماعية وزيادة معاناة
النساء اللواتي يعتمدن في معيشتهن على الثروة
الحيوانية ومنتجاتها وخصوصًا االرامل والالتي
تشكل نسبتهن .35%

كما ضاعف غياب استراتيجية وطنية لحماية
المراعي وغياب البحث العلمي المتخصص والتوثيق
من تأثير هذه األزمات خاصة في ظل عدم اشتراك
المجتمعات المحلية في إدارة المراعي وضعف
العمل التطوعي .وعليه تم تصميم البرنامج لضمان
استمرارية واستدامة المشروع.
وبناءا على ما تقدم ،عزز المشروع نمو النباتات
الطبيعية في المنطقة المحمية وتوفير مرعى
للثروة الحيوانية في المنطقة وخصوصًا للسيدات
وذوي الحيازات القليلة من اجل المساعدة في
تحسين مستوى المعيشة والتقليل من اعباء
االسعار المرتفعة لألعالف .وقد استفاد آخرين
كثيرين أيضا ،حتى لو بشكل غير مباشر ،مثل
أولئك الذين يزورون القصر او القطاع الثقافي في
المنطقة من خالل اقامة مهرجان الشعر والتراث،
وكذلك أصحاب المحال التجارية في المنطقة.
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عزز برنامج المشروع اقامة عالقة بين مربي الثروة
الحيوانية والموقع االثري لقصر الحلبات ،بحيث أصبح
مربو الثروة الحيوانية يقدرون القيمة التاريخية
للموقع ومسؤولية الحفاظ عليه .وافق السكان
الذين يقطنون المنطقة المحيطة بقصر الحلبات
على استخدام االرض المحيطة لجمعية الحلبات
الغربي بهدف تنظيم الرعي واعادة احياء االرض
المحيطة بالقصر طبيعيا.

وكان لهذا التعاون آثاره االقتصادية االيجابية التي
انعكست على المجتمع ،حيث اصبح السكان اكثر
وعيا ألهمية هذا الموقع ،بحيث عزز شعورهم
باالنتماء والملكية والمسئولية والفخر بهذا التراث.
تعتبر منهجية ادارة المواقع االثرية حديثة الوالدة
في المجتمع االردني ،ولكنها اثبتت انها استراتيجية
واعدة ،اذ ساعدت في الحفاظ على تراثنا كجزء من
مسؤوليات المجتمع تجاه الوطن.

عامر معادات منسق مشروع في برنامج االراضي الجافة
وسبل العيش والنوع المجتمعي التابع لالتحاد الدولي لحماية
الطبيعة  /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
لالتصال Amer.Meadat@iucn.org :
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معا لمكافحة المخدرات
دينا الخالدين وحسين علي غيث

ادى انتشار البطالة والفقر الى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والتجارة بها ،ولمعالجة هذا الموضوع،
انبثقت مبادرتين كان لهما االثر العميق على المجتمعات المعرضة لهذا الخطر .وعليه قامت الجمعيات
الشبابية كجمعية سما البادية وتجمع شباب البادية الشمالية للفكر والثقافة بوضع خطط لرفع
مستوى التوعية حول اسباب وعواقب تعاطي المخدرات في المنطقة.

ارتفع عدد مهربي ومتعاطي المخدرات بشكل
كبير في السنوات القليلة الماضية تحديدا
في منطقة البادية الشمالية ونتيجة للسياق
االقليمي .ان موقع البادية الشمالية المجاور للدول
التي تعاني من اضطرابات سياسية كسوريا
والعراق والسعودية والحرب االهلية التي اجبرت
العديد على النزوح الى االردن ادى الى تفاقم
ظاهرة المخدرات في البادية الشمالية .وبحكم
موقع البادية الشمالية الحدودي والروابط االخوية
بين العائالت والعشائر ،اعتبرت البادية الشمالية
مالذا للعديد من الالجئين السوريين .مما اثر

ذلك بشكل عميق على فرص العمل المتوفرة
لألردنيين وس ّبب ضغطا على االقتصاد والبنى
التحتية .باإلضافة الى تدني المستوى االقتصادي
والمعيشي للكثير من العائالت أصبح المناخ مهيأ
الزدياد عمليات تهريب المخدرات وتعاطيها .ومما
ساعد على انتشار هذه االفة ،البيئة الصحراوية
تسهل لمهرب المخدرات
السهلة والواسعة والتي ّ
التحرك بسبب عدم وجود تضاريس صعبة من
جبال او انهار وعملية الكسب السريع التي تغري
ضعاف النفوس للمتاجرة بها.
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ووفقا للدراسات التي اجريت ،تبين ان العدد االكبر
من مستخدمين ومتعاطين هذه المواد هم
الذكور من الفئة العمرية الشبابية ،وتزداد في
مرحلة المراهقة وتصل لغاية عمر  35سنه .ان تجار
هذه المواد من الفئة العمرية  35-50سنه.
تعاني البادية الشمالية من ارتفاع معدالت البطالة
وافتقار الشباب للعديد من النشاطات المفيدة
وغياب الوعي الكافي بخطورة هذه االفة وخصوصا”
طالب المدارس” في المراحل االساسية.
ان بعض من االسر التي كانت تمتلك ثروه حيوانيه
حيث تم بيعها من قبل االبناء من اجل توفير
المال لشراء المواد المخدرة والمهلوسة ،وكان يتم
بيع راس بشكل منفرد .حتى استنفذ عدد كبير
منها .وفي بعض الحاالت يلجأ العديد من الشباب
العاطلين عن العمل من فئة المراهقين للسرقة
المواشي والمزارع لتوفير المال للمخدرات.

جمعية سما البادية
تأسست جمعية سما البادية وهي جمعية شبابية
اردنية عام  2014وحددت المشاكل التي يعانيها
المجتمع و قررت اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة
هذه المشاكل .تتكون جمعيتنا من فريق يضم 25
فرد من النساء والرجال من مختلف التجمعات في
منطقة البادية الشمالية ومدينة المفرق .يرتكز
عمل الجمعية على التمكين االقتصادي والتربية
الصحية من خالل عقد الدورات التدريبية وتشجيع
المبادرات الشبابية والمجتمعية وايضا النشاطات
الترفيهية .قامت هيئة مكافحة المخدرات بتدريب
فريق عمل سما البادية على اليات مكافحة
المخدرات من خالل دورة تدريبية مدتها ثالثة
ايام بعنوان “اعوان مكافحة المخدرات” .باإلضافة
لتعريفهم على انواع واشكال وطرق الترويج
كاملة وكيفية التعامل مع المتعاطين والتجار
والتبليغ عن هذه الحاالت.
بعد ان تم تدريب الفريق واعداد المواد التدريبية،
بدء التنسيق مع الجمعيات المحلية والمدارس
والمؤسسات والمراكز الشبابية لعقد جلسات
توعية وتثقيف بمخاطر واضرار المخدرات .تم
استهداف كافة شرائح المجتمع من المراهقين
واالباء واالمهات ورجال الدين واالقران من خالل
الجلسات التوعوية .تم استخدام عدة طرق في
توصيل الفكرة مثل عرض الصور وعرض االفالم
القصيرة المتعلقة بالموضوع وتوزيع بروشورات
وتعليق يافطات وتعليق لوحات وصور باإلضافة
لمحاضرات نظرية.
لم يكن تنفيذ نشاطات المبادرة دائما سهال،
حيث لم تلقى هذه المبادرة الترحيب من قبل
المؤسسات المحلية وايضا لعدم اقبال المجتمع
المحلي على هده الجلسات .وكنتيجة لردة فعل
هذه المؤسسات اتجاه المبادرة ،ازداد تطاعي
المخدرات بشكل ملحوظ في هذه المناطق،
ولكن حاولنا تجاوز المصاعب والبدء بتنفيذ
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الجلسات لو بعدد قليل .اجماال تم عقد اكثر من
 25جلسة توعوية واكثر من  600شخص شارك
بهذه الجلسات .بعد االنتهاء من جلسات التوعية
في المرحلة االولى تم عمل معرض من قبل فريق
من المدربين والمثقفين بالجمعية يحتوي على
صور ورسومات ومجسمات مرتبطة بالموضوع.
وما ميز المعرض استخدام مخلفات البيئة من
ورق واخشاب واقمشه واعادة تدويرها وصنع منها
مجسمات معبره.
يعود السبب الرئيسي لنجاح المبادرة لوجود
فريق مؤهل ومتحمس للعمل واستخدام طرق
توعيه وتثقيف مشوقه ومحببه وسهولة وصول
المعلومة للمشاركين ،حيث تلقينا دعوات من
محافظات اخرى لعقد جلسات مماثلة في مناطق
اخرى.
في نهاية المرحلة االولى من المبادرة ،اختيرت

تخلل الحفل عدة فقرات وعروض مسرحيه وصور
وقصص وانجازات المكافحة خالل عام  .2015خالل
الحفل تم تكريم فريق الجمعية بشهادات تقديريه
لدورهم الفعال في انجاز اكبر عدد من جلسات
التوعية واستفادة اكبر عدد من جلسات التوعية
والتثقيف خالل  3اشهر وتم تكريم ادارة الجمعية
بدرع من ادارة المكافحة لترك بصمه واضحه
وجديده في المجتمع.
الحقا تم اختيار جمعية سما الباديه كشريك
استراتيجي لدى مديرية االمن العام وادارة
المكافحة في اقليم الشمال .تم توقيع مذكرة
تفاهم وتعاون مشترك إلقامة كافة األنشطة
وجلسات التوعية عبر الجمعية .في تشرين االول
من عام  2016سيتم استكمال المرحلة الثانية
من المبادرة من خالل العمل مع المدارس والمرافق
التعليمية.

المبادرة كأفضل مبادرة تم تنفيذها عام 2015

وتم دعوة فريق العمل المشارك بهذه المبادرة
لحضور االحتفال باليوم العالمي للمخدرات الذي
اقامته مديرية االمن العام وادارة مكافحة المخدرات
بعمان بمقر المديرية تحت رعاية مدير االمن العام.
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لقد تركت هذه المبادرة أثرها االيجابي على
المجتمع الذي أصبح اكثر وعيا لمضار تعاطي هذه
المادة ،ايضا ساهمت المبادرة بوقف انتشار هذه
االفة التي باتت واقع ودخلت بيوتنا.

تجمع شباب البادية الشمالية للفكر
والثقافة
تأسست جمعية شباب البادية الشمالية للفكر
والثقافة في محافظة المفرق من اجل نشر وتعزيز
الوعي الثقافي والفكري لدى شباب وشابات البادية
الشمالية ولتمكين المجتمع المحلي حيث يوجد
له هيئة ادارية تدير التجمع وهيئة عامة ومقر
مستأجر وينتسب فيه الكثير من المتطوعين
من الجنسين .وقد قام التجمع بفتح فرص امام
الشابات والشباب في المنطقة منها دورة تجميل
للفتيات وورشة عن الطاقة الشمسية ومسابقات
ثقافية لطالب المدارس هدفها رفع المستوى
والمشاركة في مهرجان ليالي البادية الشمالية
للمحافظة على الموروث الشعبي في مناطق
البادية وتعريف االجيال به.
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تم عقد حملة “المخدرات تقتلنا” لمدة ثالثة ايام
في عام  2014حيث ساعدت هذه الحملة طالب
المنطقة معرفة مدى خطورة تعاطي المخدرات
ومدى تأثيرها على الصحة والوضع االقتصادي
للعائلة باالضافة الى االبعاد االجتماعية واالقتصادية
لهذه الظاهرة ،وايضا ولمساعدة اولياء االمور
والهيئات التدريسية في المناطق المستهدف في
اللواء وهي منطقة الصالحية وام الجمال وصبحا
والدفيانة وام القطين ومكيفتة في الحد من
هذه االفة .نفذ المشروع بالتعاون مع الصندوق
الهاشمي لتنمية البادية والمجلس االعلى للشباب
ومتصرفية اللواء ومديرية التربية والتعليم
ومديرية االوقاف ومكتب مكافحة المخدرات في
محافظة المفرق والفعاليات الشعبية والمؤسسات
الرسمية في اللواء .
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كان الحضور في اليوم االول من الحملة ممتاز
وأكثر مما هو متوقع و بلغ العدد حوالي 600
شخص شاهدو عرض مسرحي محلي قدمه
مجموعة من شباب المجتمع يحاكي قضية
المخدرات ومحاضرات سلطت الضوء على خطر
المخدرات وتم عرض قصة احد اولياء االمور الذي
تحدث عن حكاية ابنه المدمن مما كان له ابلغ االثر
لدى الحضور.

في البداية قمنا بأخذ راي الناس عن الموضوع
ولمسنا تقبال للفكرة من الكثير ولكن كان
هناك صعوبات وهي خوف من كان لهم ماضي
سيء او له اقارب تم ضبطهم سابقا” .وقد قمنا
بعمل تحضيري للحملة من خالل التشبيك مع
كل الجهات ذات العالقة والتواصل معهم قبل
بدء الحملة وعمل بروشور خاص بالحملة لتعريف
المجتمع و التواصل مع الناس عن طريق وسائل
االتصال وشبكات التواصل االجتماعي لحشد اكبر
عدد ممكن لالستفادة من البرامج.
وكانت الفئات المستهدفة في اليوم األول من
المجتمع المحلي وطلبة المدارس من الذكور ،بينما
استهدفت الحملة في اليومين الثاني والثالث
الطالبات من الفئة العمرية بين  12-17سنة .تم
القاء محاضرات من قبل المكافحة ومحاضرات طبية
تتحدث عن خطر المخدرات وتم احضار معرض
مكافحة المخدرات المتنقل وشاهد العروض في
اليوم الثاني حوالي (  )500شخص .وفي اليوم
االخير من الحملة تم استكمال البرنامج وخصص
للفئة المستهدفة من الطالبات لمشاهدة
الفعاليات في قاعة خاصة اعددت للعرض بحضور
السيدة الشريفة زين بنت ناصر والممثلة االردنية
جولييت عواد وبعدد حضور تجاوز ال( )400شخص.

سلطت الحملة الضوء على هذه االفة الخطيرة
التي تدمر االنسان والبيئة ،ومن خالل عرض قصة
حقيقة لمدمن ونشاطات اخرى .بينت الحملة
اهمية محاربة تعاطي المخدرات ومنع انتشارها.
الحقا ،استخدم اسم الحملة لتكون محور رئيسي
في برامج معسكرات الحسين للعمل والبناء وهي
موجهه للشباب في االردن وينفذها المجلس
حمالت
االعلى للشباب .نفذت االجهزة االمنية
مداهمة بشكل اكبر من المعتاد بعد انتهاء
المبادرة مما يدل ان الحملة حققت االهداف التي
عملت من اجلها وهي لفت االنتباه والمشاركة
الواسعة للمجتمع المحلي .لماذا نحارب المخدرات
؟وكيف نحد منها ؟ومن يقف وراء ترويجها؟
ولماذا يقبل بعض الشباب عليها؟ اسئلة طرحت
من الفئة المستهدفة في الحملة وقد تم االجابة
عليها ....ولكن من هو المخول باالجابة عليها.
هل هو الفرد ام الدولة ام المؤسسات المحلية ام
المنظمات الدولية .نعتقد ان الكل مسؤول كال” في
مكانه وموقعه فالفرد مسؤول والدولة مسؤولة
ونحن كمنظمات دولية ومحلية مسؤولين  ،لذلك
اتت هذه الحملة لتجيب للمستهدفين فيها
على هذه االسئلة حيث نحاربها النها مرض خطير
يفتك بالبشر وتستهدف الشباب ونستطيع ان
نحد منها بالعلم وااليمان والقضاء على الفقر
النه سبب رئيسي  .واما من يقف ورائها فهناك
اسباب مادية وسياسية واجتماعية ويقبل بعض
الشباب عليها نتيجة انعدام الرؤيا لديهم بالسبب
والظروف المحيطة بهم.
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ان مكافحة المخدرات هو واجب ديني ووطني واخالقي :ال يستطيع المدمن أن يبني وطن او يزرع شجرة او
يساهم في اعمار بلده ،الن زراعة المخدرات تدمر التربة وتعاطيها يدمر االنسان لذلك فان مكافحتها هو
من اجل بناء الوطن والمساهمة في تحسين حياة البشرية والمساعدة في بناء انسان سليم وصحيح.
ان تعاطي المخدرات وباء وداء يفتك بالفرد والمجتمع اذا لم يتم مكافحتها بكل الوسائل.

دينا الخالدي..رئيسة جمعية سما الباديه الخيريه
وناشطه في المجال االجتماعي والشبابي
لالتصال Deena_m_alkhaldy@hotmail.com :
أو www.facebook.com/samaalbadya :
حسين علي الغيث ،رئيس تجمع شباب البادية
الشمالية للفكر والثقافة
لالتصال hafalgth11111@hotmail.com :
أو 07998227 :
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في االفق كنز
إيمان البشير
في قرية سما السرحان ،توجهت ابصار الناس الى السماء ليجدوا بانها الحل لمشاكلهم .دعمت
جمعية عبق الصحراء بناء االلواح الشمسية التي قللت تكاليف الكهرباء بشكل كبير على العائالت
ذوي الدخل المحدود .توفر الخاليا الشمسية حال مستدامنا وامنا وصديقا للبيئة وتعتبر ذو امكانيات
ضخمة.

تقع منطقة السرحان في محافظة المفرق شمال
االردن .تبعد عن عمان العاصمة ما يقارب  100كم،
موقعها الجغرافي على طول الحدود األردنية
السورية بحوالي 16كم .تمتاز باتساعها الجغرافي
وتتكون من  12قرية بعدد سكان  33الف نسمة
من األردنيين وما يقارب  12ألف من األشقاء الالجئين
السوريين .تمتاز بمناخها المعتدل والذي يميل نوعا
ما إلى شبه الصحراوي الجاف  ,وأبنائها يعملون في
الوظائف الحكومية والزراعة وتربية الثروة الحيوانية
وبالتالي هناك العديد من األسر الفقيرة وذات
الدخل المحدود.

على سيبل المثال ،عملت الجمعية على االستفادة
من معاصر الزيتون الموجودة بكثرة والتي ينتج
عنها مخلفات الزيتون وادخالها على العلف لتوفير
وجبة غنية بالعناصر للثروة الحيوانية .كما قامت
الجمعية بتنفيذ مشروع يقوم على انتاج االعالف
الخضراء من خالل استخدام المياه المعالجة ، .انشات
الجمعية مشروع القرض الدوار بتمويل من مؤسسة
نهر االردن .ساعدت جمعية عبق الصحراء المجتمع
المحلي بحفر ابار لجمع مياه االمطار ،والتي يمكن أن
تستخدم الحقا للزراعة وتوفير الماء للحيوانات أثناء
نقص المياه.

جمعية عبق الصحراء

الحاجة إلى الكهرباء بأسعار معقولة

انشئت جمعية عبق الصحراء التعاونية متعددة
األغراض في قضاء سما السرحان بعدد أعضاء ()31
عضو من ابناء المجتمع المحلي نصفهم من النساء
بخبرات مختلفة ومتنوعة في شتى المجاالت الزراعة.
ان من اهم اهداف الجمعية الوصول الى الفئات
الفقيرة والمهمشة في المجتمع وتقديم مشاريع
تنموية تعمل على رفع المستوى المعيشي
للسكان المحليين والتي ال تصلها المؤسسات
االقراضية والمانحة الوطنية .

تسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بالضرر على العائالت
ذات الدخل المحدود بشكل كبير .تستخدم
الكهرباء في اإلنارة وتسخين المياه وتشغيل
األجهزة الكهربائية وفي بعض المشروعات المنزلية
الصغيرة مثل تشغيل ماكينة خياطة تعمل بها
النساء داخل منازلهن تعتبر مصدر دخل مساعد
لدخل رب األسرة .وكون الكهرباء تعتبر العصب
الرئيسي في المنزل وال يمكن االستغناء عنها ،كان
ال بد من البحث عن مصدر بديل للطاقة أو طريقة
تساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء ،بحيث يتم
االستفادة من الفرق المالي في تغطية النفقات
اليومية.

تقدم جمعية عبق الصحراء الخدمات والمشاريع
الريادية في مجال االستفادة من الثروات الطبيعية.
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وذات الدخل المحدود .ايضا وبنفس االهمية وجود
جمعية عبق الصحراء في هذه المنطقة ،إضافة
إلى تواجد معظم المؤسسات المدنية في هذه
المنطقة وذلك لالستفادة في عمليات المسح
الميداني السابقة وجمع المعلومات.
بحثت عبق الصحراء في عدد السكان المحليين،
عدد العائالت ذوي مستوى الدخل المحدود ،كمية
الكهرباء المستهلكة وما يقابلها من أموال تدفع
لشركة الكهرباء ،نسبة فاتورة الكهرباء مما يدفع
من المردود المالي للمشاريع المترتبة الصغيرة.
إضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة في وزارة
الطاقة وشركة الكهرباء .وكانت النتيجة أن هناك
مبالغ كبيرة تدفع لشركة الكهرباء نتيجة وجود
أجهزة كهربائية متعددة في المنازل وأن المشاريع
المنزلية تدفع نسبة مرتفعة من أرباح المشروع
كفاتورة كهرباء.
اما بالنسبة الى الفالحين ومربي الثروة الحيوانية
فان فاتورة الكهرباء مرتفه نتيجة تشغيل المضخات
الستخراج المياه من جوف واستخدامها في ري
المزروعات وسقاية الماشية .
بدأنا العمل من خالل استكشاف المالمح الخاصة
التي تمتاز بها المنطقة من اتساع جغرافي ومناخ
معتدل نوعًا ما يميل إلى الصحراوي .ومن خالل
ادراكنا للموارد المحيطة بنا ساعدنا في ايجاد
الحلول المناسبة.
قامت الجمعية بعمل مسح لقضاء السرحان
وبناءا عليه تم اختيار منطقة من أصل  12منطقة
سكنية الدماجها ضمن المشروع التجريبي .تم
اختيار منطقة سما السرحان بسبب الكثافة
السكانية المرتفعة ( 9300نسمة من السكان
المحليين إضافة إلى  1500نسمة من الالجئين
السوريين) والعديد الكبير من المزارعين ومربي
الثروة الحيوانية ،معظمهم من العائالت الفقيرة
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الطاقة الشمسية
اظهرث أمثلة من مختلف أنحاء العالم أنه
بامكان األسر استخدام الطاقة الشمسية لتلبية
احتياجاتهم اليومية ،وتوفير تكاليف الكهرباء ،أو
بامكانهم بيع الفائض لشركة الكهرباء .وبهذه
الطريقة ،فانهم يساعدون على تقليل األضرار
البيئية الناجمة عن استخدام الوقود األحفوري.
بدأت الجمعية بتركيب الخاليا الشمسية فوق
اسطح البيوت في ايلول  .2015تحتوي هذه الخالل
على انابيب تقوم بتجميع االشعة الشمسية
وتقوم بتسخين المياه التي تمر من خالل االنابيب.
وعندما تسخن المياه تزيد كثافتها فتهبط إلى
خزان المياه لتحل مكانها المياه الباردة القادمة من
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الخزان .توفر هذه الخاصية للناس المياه الساخنة
الوقات طويلة .لذا التحتاج عملية تسخين المياه إلى
استخدام الطاقة الكهربائية وبالتالي يقلص المبلغ
المدفوع لفاتورة الكهرباء .إال أن إحدى سلبيات هذا
االستخدام إن الحاجة للمياه الساخنة تزداد في
فصل الشتاء لذا يبقى الجو الغائم لساعات عقبة
بالتالي يصعب تسخين المياه.
يقوم هذا المشروع على توفير الخاليا الشمسية
والخزانات لألسر ذات الدخل المحدود بأسعار رمزية
ويتم تسديدها عن طريق األقساط الشهرية
ويعتبر النظام من األنظمة الدائمة الن األجهزة
التحتاج إلى تغيير إنما تركب مدى الحياة ويجرى لها
صيانة دورية.
ويقوم فريق عمل متخصص فنيا من الشركة
المنفذة للمشروع والتي تحتوي على كادر مؤهل
للتركيب والصيانة حيث يقوم هذ الفريق بنقل
الجهاز الى المنزل المراد تركيب النظام فيه .يتم
وضع قضبان معدنية تحمل خزان مياه بجانب خزان
المياه الرئيسي الموجود اصال على سطح المنزل
على ان يكون الخزان المثبت بالنظام في منسوب
مرتفع من منسوب الخزان الرئيسي لتغذية
المنزل .تثبت األلواح الشمسية بالقرب من الخزان
بشكل مائل لتجميع اكبر قدر من اشعة الشمس
وباتجاهات يحددها فريق العمل المتخصص لضمان
الحصول على افضل النتائج  .وتعتبر هذه الطريقة
من افضل الطرق المستخدمة لالستفاد من اشعة
الشمس في تسخين المياه النها تعتمد على
خاصية التبادل الحراري مابين االنابيب المعدنية
المعرضة الشعة الشمس والمياه التي تمر من
خاللها .

استمر تنفيذ المشروع ما بين الفترة الواقعة مابين
ايلول  2015وايلول  .2016بعد توقيع االتفاقية بين
جميع المعنين ،قامت جمعية عبق الصحراء بادارة
المشروع وشركة حنانيا لتركيب وصيانة األجهزة
في المشروع وتم تركيب  15جهاز في  15منزل
بكلفة ( )515دينار اردني خالل  10اشهر.
القت الفكرة قبوالً لدى السكان المحليين بعد
مضي شهرين على تنفيذ المشروع نتيجة مالحظة
انخفاض قيمة الفاتورة بشكل كبير .تمكنت
الجمعية من تزويد هذه األجهزة بأسعار أقل من
سعر السوق ووفقا لخطط سداد افضل .فيما تقول
السيدة جميلة حسين ام محمد ( ان المشروع
ساعدها في التوفير من قيمة الفاتورة اال انها كانت
تفضل لو كانت األجهزة تمنح للعائالت دون الحاجة
الى دفع االقساط فورا) ،وأن نعمل جميعًا لحماية
بيئتنا من التلوث.
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توسيع نطاق العمل
نتيجة لالثر الملموس لهذا المشروع فإن الجمعية
تراودها فكرة أعظم لحل المشكلة بأكملها
وليس فقط التخفيف من آثارها .تقوم الخاليا
الشمسية الحالية بتسخين المياه وال تقوم بتوليد
الطاقةالكهربائية .ترتكز الخطوة التالية على :توليد
الطاقة من وضع الخاليا الشمسية في الحدائق فوق
أسطح المنازل في الساحات الشاسعة في المزارع
المغلقة.
باستطاعة العائالت التي تقوم بتوليد الطاقة
الكهربائية استخدام جميع األجهزة الكهربائية في
المنازل وانشاء مشاريع منزلية صغيرة في المنازل
دون الخوف من ارتفاع سعر الكهرباء.

إال أنه ظهرت هناك مشاكل ومعيقات للمشروع
منها ما يتعلق بالتنفيذ أو التشغيل أو تركيب
االجهزة .يتطلب النهج المالي للمشروع تعيين
كادر اداري متخصص ،اال ان الجمعية تفتقر للموارد
الالزمة لتعيين هذا الكادر .اضف الى ذلك ،الشركة
المنفذه العمال تركيب االجهزة موجودة في
محافظة أخرى تبعد عن السرحان ما يقارب  100كم
وما يترتب على ذلك من جهد ووقت وكلفة تنقل
للتركيب وإلجراء عمليات الصيانة.
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اصبح السكان المحليين اكثر وعيا لمنافع استغالل
الطاقة الشمسية ،والمضي قدما بتنفيذ المرحلة
الثانية من المشروع بسهولة .ستمكن توليد
الطاقة المنزلية الكهربائيه الناس من توفير
الفائض من الكهرباء وبيعه لشركة الكهرباء،
باالضافة الى تخفيض كلفة الوقود المستخدم في
إنتاج الكهرباء للحفاظ على البيئة.
إن استدامة المشروع ركيزة مهمة ،وعلينا التفكير
بها مليًا وأن نحاول أن نوسع مداركنا في عملية
االستدامة والتي تكمن في توفير شريك مانح دائم
للمشروع .أن نستمر في عمليات الرصد والمتابعة
والتقييم في المحاولة لتعزيز اإليجابيات والتخلص
من المعيقات .باالضافة الى تقوية إدارة المشروع
وتوسيع نطاق اهدافه.

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان

امكانيات الخاليا الشمسية
يمتاز المشروع بإمكانية نقله ونسخه في أي مجتمع يتصف بنسبة التعامد الشمسي الكبيرة كما في
منطقة قضاء السرحان .اضف الى ذلك ،األدوات المستخدمة في هذا النظام هي سهلة التركيب .اضافة
الى ماذكر أعاله  ،الطاقة الشمسية هي دائمة وقابلة للتجديد ،ويمكن استغاللها بابسط الطرق .ان األلواح
الشمسية توضع لمدى الحياة ،التحتاج الى تبديل انما لصيانه دورية .تقدم االلواح الشمسية التي تقوم
جمعيتنا بتركيبها حال مستداما وامن وصديق للبيئة وال تحتاج بنية تحية ضخمة.
لقد كان المشروع ناجح النه ساعد في حل مشكلة شائعة .لكن فيما لو بحثنا عن حل جذري فأننا سنتجه
الى تركيب الواح شمسية ( كهروضوئية) على مساحات اوسع وربطها بنظام لتوليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية وباالتفاق مع شركة الكهرباء .عندها ستتمكن العائالت المحدودة الدخل من الحصول على دخل
اضافي.
علينا أن نوجه ابصارنا الى السماء ،،ألن الشمس توفر حال مستداما.

ايمان السرحان هي مدربة تنمية مجتمعات محلية
وموارد بشرية ومتطوعة في المنظمات الدولية وناشطة
اجتماعية
لالتصال eman_albsheer@yahoo.com :
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منارة الصحراء
فواز مليحان النواصرة

تقدم جمعية جفرا خدمات للنصف االخر في اي مجتمع الذي يتجاوز نصف عدد السكان وهم في
هذه الحالة :النساء .سنتحدث في هذه المقالة عن ثالث مبادرات تجريبية -المطبخ االنتاجي ،الصالون
التجميلي والمخيطة -فتحت هذه المبادرات الثالث افاق جديدة للنساء.
تأسست جمعية الجفر التعاونيه في قضاء الجفر
التابع للمحافظة معان في جنوب االردن حيث بلغ
عدد مؤسسيها  40عام .2005تبعد الجمعية عن
مركز المحافظة مسافة  60كلم .ان االسباب التي
مهدت الطريق الى انشاء الجمعية تكمن في موقع
القضاء ،العادات والتقاليد التي تحول دون عمل
المراة ،افتقار القضاء للجمعيات التعاونية التي
تركز على امور تختص بشؤون المراة .وعليه تهدف
الجمعية -نصف منتسبيها من النساء -الى تعزيز
العمل التعاوني للنساء على وجه الخصوص.

مطبخ انتاجي وصالون تجميلي ومخيطة
بدأت الجمعية عملها بعدة مبادرات ومشاريع
صغيره داخل القضاء وبالشراكة مع وزاره التخطيط
ممثله بمؤسسة نهر االردن ،افتتحت الجمعية
سنه  2009عدة مشاريع رياديه في قضاء الجفر من
اهمها :المطبخ االنتاجي وصالون نسائي ومخيطه
سيدات .وكانت الفرحة عارمه لدى سيدات قضاء
الجفر اللواتي أتين من أنحاء القضاء للشراء من
المطبخ االنتاجي الذي يصنع الحلويات والمأكوالت
الشعبية والمخيطة التي تقوم بخياطه األقمشة
وتصنيع مالبس االطفال والصالون التجميلي الذي
يقوم بتزيين الفتيات والسيدات .

من اجبان وجميد وسمن وعمل المخلالت .قالت ام
علي :في بدابات المشروع كان من الصعب تسويق
المنتجات ،االمر الذي اضطرني الى توزيعها بالمجان
ألني لم أستطع ان ابيعها .ولكن لم تدم هذه الحالة
طويال حيث قام رئيس الجمعية واالعضاء بنشر
بروشور عن منتجات الجمعية وتوزيعه على االهالي
والمحالت التجارية.
لقد تضمنت هذه البروشات معلومات تعرف االهالي
بمصدر الحليب والذي يعود للحج أبو عبداهلل
المجاور للقرية والذي عرف عن حليبه بالنظافة مما
زاد الطلب على الحليب .أسهم ذلك بتوفير فرص
عمل موسميه لسيدتين من االرامل .وقالت ام علي
انها شبكت مع المدارس والدوائر الحكومية لتوزيع
المعجنات الصحية ،وتوزيع الحلويات على المحالت
التجارية المجاورة للجمعية مما انعكس ايجابي على
دخلها الشهري.

من هنا انطلقت مسيره المطبخ االنتاجي الذي
تديره ام علي وهي متخصصة بعمل الحلويات.
سلمى وهي متخصصة بعمل الحليب ومشتقاته
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وقالت مها وهي أحد المتدربات :نشكر الجمعية
ومركز تعزيز االنتاجية الذي فتح لنا أفاق وامال
للعمل وبخاصة بالمهن تخص السيدات بالبلد
والدورات التدريبية التي استفادت منها الفتيات
العاطالت عن العمل .خالل السنوات 2011-2012-
 2013قامت الجمعية بتوزيع أكثر من  130قرض
قرض دوار بقيمة  500دينار لكل أسرة في القضاء.

تطور المجتمع
ما زالت الجمعية تفتح افاق جديدة للنساء .وفرت
الجمعية  10فرص عمل دائمة داخل الجمعية
للنهوض بالمجتمع بكل جوانبه .وفرت المشاريع
الثالثة على مدى الخمس سنوات الماضية ارباح
مستدامة ،حيث تصدر المطبخ االنتاجي المرتبة
االولى بمبلغ اجمالي يقدر شهريا الف دينار وجاء
الصالون بالمركز الثاني بمبلغ ثمانمائة دينار وجاءت
المخيطة باقل النسب والسبب يعود لفتح عدة
مخايط داخل المنازل.
يتوفر بالجمعية صالون نسائي متكامل من ادوات
التجميل وفساتين االفراح .وجاءت فكرة انشائه
لعدم توفر صالون في انحاء القضاء :االمر الذي جعل
االهالي يقطعون مسافات طويله قبل مناسباتهم
المهمة ،ومردوده الجيد والذي يعود على الموظفات
والجمعية وقالت أم عواد وهي أحد المستفيدات من
مشاريع الجمعية :اشعر بالفخر جدا بادارة الجمعية
التي لبت بعض احتياجات الناس وخاصة الصالون
الذي كنا بحاجه اليه وأننا نذهب مسافة 100كم من
أجل تزيين العروس وأنه يكلفنا مبالغ طائلة.

منذ عام  ،2014وبدعم من وزارة التخطيط
والصندوق الهاشمي لتنمية البادية ،أنشأت
الجمعية سلسلة متكاملة من المشاريع المدرة
الصغيرة التي توفر فرص عمل مختلفة.
انعكست هذه المشاريع ايجابا على رضا االهالي
داخل القضاء وهم يرون بام اعينهم زيادة االرباح
يوم بعد يوم .ان نجاح السيدات العامالت بهذه
المشاريع تحدى الصور النمطية التي تحكم المجتمع
البدوي بخصوص عمل المرأة.

عملت السيدة رحمة في المخيطة وهي المؤهلة
بأخذ القياسات وتخييطها بدقة متناهية .ايضا
ساهمت بمساعدة العوائل والسيدات واالرامل
بالتوظيف وتوفير دخل دائم لهن .عقدت جمعية
جفرا دورات تدريبية لمدة  3اشهر في  2013حيث
بلغ عدد المتشاركين اكثر من  30متدربة .وأثناء
التدريب يعطي لكل متدربه راتب يقدر  80دينار.

ومن جانب اخر تحدثت عضو الجمعية جمال
النواصره :أهم االنجازات التي توصلت اليها خالل
الخمس سنوات الماضية فتح الصالون التجميلي
والذي أعتبر مهم جدا ألنه الوحيد في القضاء .ذكر
جمال ايضا انه في االونة األخيرة من شهر 5/2016
أقامت الجمعية ولمدة  3أيام متتالية دورة تدريبية
بعنوان (كيف تدير مشروعك) للفتيات حضرها عدة
شخصيات من أهمها السيدة جميلة الجازي التي
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لها دور بارز بالعمل التعاوني.
لقد ساعد التدرب المشاركات بالخروج بعدة توجهات كإمكانية فتح مشغل للكريستال وسوبرماركت
داخل حرم الجمعية لخدمة السيدات.
يذكر أن الجمعية تبنت افكار رياديه مهمه وخاصه انها تعمل على نظام النسبة حيث تأخذ ما نسبته 30%

من االرباح وباقي المبلغ يوزع على الموظفات بالعدالة .وتقوم الجمعية بدفع اجور المبنى السنوية وهو
 1500دينار سنوي ،باإلضافة الى اجرة الصيانة الدورية وكذلك أجور الحارس والكهرباء والماء شهريا بمقدار
 450دينار.

وعلية فان ما ذكر اعاله يضع بين ايدينا نموذج رائع للمرأة البدوية التي تبحث عن االنجاز والطموح في خدمه
المجتمع ،لتكون منارة خير لألجيال القادمة .حيث ان مثل هذه المشاريع تدعم العمل التعاوني وتؤمن
فرص لسبل عيش افضل من خالل زيادة الوعي وبناء جسور الثقة بين االهالي وتنفيذ مشاريع ذات جدوى
اقتصادية تخدم الناس.

فواز مليحان النواصرة رئيس جمعية جفرا التعاونية ،ناشط
اجتماعي ومتطوع في لجان خيرية وشبابية اخرى
لالتصال foazanoasrh78@gmail.com :
أو 0776408180 :
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بزوغ جبل جديد
حمد الذيابات

تأسست الجمعية التعاونية في السبعينات من القرن الماضي والتي هدفت الي دعم زراعة المحاصيل
العلفية ،اال انها وخالل مسيرتها خرجت عن مسار اهدافها الرئيسية .اعاد الجيل الجديد من
المزارعينوالرعاة الحياة الى الجمعية التعاونية بتطويرهم مثاال ملهما لكل المنطقة.

تأسست الجمعية عام  1977حيث يبلغ عدد
اعضاءها  41عضوا وتقع في البادية الجنوبية.
انبثقت الجمعية من مشروع تل برما الزراعي الذي
اسسته وزارة الزراعة عام  1969والذي هدف الى زراعة
المحاصيل العلفية على مساحة  1400دونم حيث
تم تقسيمها الى وحدات زراعية تتراوح مساحتها
ما بين  25-35دونم ومصدر المياه من ابار ارتوازية.
قامت وزارة الزراعة بزراعة المشروع بالمحاصيل
الحقلية من مادة البرسيم الحجازي والمحاصيل
الحقلية من القمح والشعير.
استمرت وزارة الزراعة بإدارة المشروع لمدة ثمانية
سنوات .وبعد مطالبة اهالي المنطقة استالم ادارة
المشروع وبعد عدة اجتماعات ،تم االتفاق على
تشكيل جمعية تعاونيه على ان تندب كل عائله
شخصا يمثلها كعضو في الجمعية وان يقوم
بالعمل بالوحدة الزراعية التي سوف تسلم له .ثم
تأسست الجمعية وسجلت وحصلت على الشهادة
من المنظمة التعاونية األردنية وهي الجهة
الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات التعاونية
وبعد ذلك تم توزيع الوحدات الزراعية على االعضاء
وقاموا بالعمل في ارضهم ومزرعتهم.

فرح اعضاء الجمعية بهذا المشروع الذي بدأته
الحكومة والتي قدمته لهم الحقا .قام اعضاء
الجمعية بتربية المواشي وذلك لتوفر العلف في
اراضيهم .واستمروا العمل في زراعة االعالف لعدة
سنوات .وبعد عام  ،1985قام بعض االعضاء بتأجير
وحداتهم الزراعية الى الغير-علمأ بان زراعة العلف
لم تعد مربحة ،وكانت اغلبية االراضي الزراعية
تستخدم لزراعة الخضار -تم تحويل الوحدات
الزراعية الى زراعة الخضار وتم تأجير الوحدات الى
اشخاص من البلدة ومن المناطق المجاورة .مرت
السنوات على هذا الحال وتغيرت مالمح المشروع
وتم العبث في قنوات الري االسمنتية وهذا ناتج عن
عدم االهتمام من قبل المستأجرين.
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الجيل الجديد
تدهورت المنطقة شيئا فشيئا :بعد مرور خمسة
عشر عاما ،كان واضحا بان المستأجرين لم يولوا
اهتماما بالبنية التحتية المحلية .لذا قرر ابناء
اعضاء الجمعية في عام  2000ان يفعلوا شيئا بهذا
الخصوص .وبناءا على ذلك قاموا بعقد اجتماعات
مكثفه مع بعضهم البعض من اجل العودة مرة
اخرى لمزارعهم وتم االتفاق على عدم تجديد عقود
االيجار مع المستأجرين والبحث عن تمويل ليقوموا
بزراعة االعالف وعودة المشروع الى سابق عهده .حيث
اصبحت زراعة االعالف مجدية اقتصاديا وازداد الطلب
عليها من مربي الماشية والرعاة .خالل االجتماعات
المكثفة التي عقدها ابناء االعضاء ،تم االتفاق على
توكيل االباء الى االبناء لالنتساب للجمعية وانسحاب
االباء وتوكيل ورثة بعض االعضاء المتوفين الحد
ابناءهم لينوب عنهم في الجمعية وتم االجتماع
وتم االنتساب بشكل رسمي.
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وتشكل مجلس اإلدارة الجديد من االبناء
المتحمسين للعمل .وسعت اإلدارة الجديدة لمعرفة
ما هو جديد وحصلت الجمعية على دورات عديده
في مجال اإلدارة والمحاسبة وكيفية كتابة مقترحات
المشاريع واالتصال والتواصل من خالل مساعدة
مؤسسة نهر االردن ومنظمة ميرسي كوربس.
بدأ مجلس االدارة الجديد بالبحث عن تمويل
لمساعدتهم على صيانة قنوات الري وبذات الوقت
شراء االت زراعية.
تم الحصول على منحه من منظمة كير العالمية
لصيانة قنوات .وحصلت الجمعية على منحه اخرى
من نفس المنظمة لتنظيف االرض من المواد
البالستيكية العالقة في االرض ومخلفات اخرى من
المستأجرين السابقين .ايضا حصلت ادارة الجمعية
الجديدة على منحه من وزارة التخطيط لشراء االت
زراعية لبذر وزراعة العلف.
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اكتملت فرحة المزارعين بعودتهم الى ارضهم
ومزارعهم .وقال ابو حسن الحمد هلل :لن اقوم
بتأجير ارضي مرة أخرى .بذل المزارعين جهدا كبيرا
في مزارعهم من خالل شراء اآلالت ،حيث أصبح
بمقدورهم توظيف اشخاص اخرين في المنطقة.
ربحت الجمعية مسابقة لشراء االت زراعية لضغط
وزراعة البرسيم من خالل تقديمها لمقترح في
المسابقة .وعليه قامت الجمعية بتأجير اآلالت
للمزارعين بأجرة متواضعة من اجل الحفاظ على
ديمومة اآلالت والكلفة التشغيلية .اتفقت اإلدارة
مع المزارعين على ان تكون اجرة حش ولم وكبس
البرسيم على الربطة الواحدة  500فلس .وتم
االتفاق على وزن وطول وحجم الربطة .يجب ان
تكون الربطة خاليه من الرطوبة حفاظا على المنتج
من اجل تسويقه وبيعه الى مربي المواشي .من
خالل االلتزام بهذه المعايير ،تميز اإلنتاج وازداد
الطلب عليه.

زيادة المحصول
وجدت ادارة الجمعية ان قنوات الري اإلسمنتية تسبب
فاقد في المياه نتيجة التبخر .وعليه بحثت الجمعية
عن تمويل بالتعاون مع وزارة الزراعة .تم مخاطبة
وزارة التخطيط وتم عمل الدراسات الالزمة وحصلت
الجمعية على شبكه ري حديثه بكلفة  100000مائة
الف دينار وهنا تم توفير المياه وهنا وجدت اإلدارة
ارتياح لدى المزارعين على هذه الشبكة التي وفرت
عليهم الماء والذي كان سابقا يخرج الفاقد بسبب
التبخر وهنا حصل المزارع على انتاج جيده جيدا
حيث بلغ انتاج المزارعين من  800الى  1000طن
من البرسيم الناشف سنويا يدر دخال ما يقارب الى
 300000دينار سنويا (او  375000يورو).

للبرسيم صيفا والنصف االخر للشعير شتاءا ،بحيث
يحصل على الموارد المالية من مادة البرسيم ومادة
الشعير البلدي .وتم البحث عن اصناف جديده من
مادة الشعير وزراعتها في حقل تجريبي في ارض
رئيس الجمعية بشكل مباشر .وتم متابعة واشراف
نمو هذا الصنف الجديد بعناية تامة .وبعد انتظار
موسم الحصاد تم بحمد اهلل حصاد الدونم الواحد
والذي انتج 500كغم .الحقا تم زراعة هذا الصنف
الجديد على مساحة ارض  25دونم .وتم الري
بالتنقيط والري من الحفيرة التي بجانب المشروع
وهي من ضمن مشاريع الحصاد المائي التي اقامته
وزارة الزراعة.
وبعد المتابعة الحثيثة وبشكل مباشر من رئيس
الجمعية حمد الذيابات على مراحل نمو هذا الصنف
الجديد تم الحصاد بحمد هلل هذا الموسم 2016
وبلغت انتاجية  25دونم بحدود 11500كغم.وبعد
تحقيق هذا النجاح ،سيتم تعميم هذا الصنف على
المزارعين والراغبين في زراعة هذا الصنف الذي
يتحمل الجفاف والتربة المالحه .تم دعوة المزارعين
لمشاهدة الصنف وابدى الجميع استعداده لزراعته
وزراعة اي اصناف اضافيه اخرى انتاجيتها عاليه.

وبما ان محصول البرسيم هو صيفي تم البحث مع
االعضاء لزراعة الشعير البلدي في موسم الشتاء.
وهنا اكتمل دخل المزارع على مدار العام وتم
العمل على زراعة الوحدة الزراعية نصف الوحدة
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مثاال لالخرين
لمع اسم الجمعيه بين المجتمع والمؤسسات العامه .وبدأت الزيارات من عدة مسؤولين من الحكومة منهم
وزير الزراعة والمحافظ واالمين العام لوزارة الزراعه واالمين العام لوزارة المياه .ومثل رئيس الجمعية وتم
تنسيبه في عدة لجان منها اللجنه الوطنية التعاونية ونائب رئيس االتحاد التعاوني االقليمي لمحافظة
معان .واصبحت الجمعية مثاال الى مشاريع اخرى ومرجعيه للجمعيات االخرى.
ان المشروع الزراعي التابع للجمعية اضاف منظرا جميال وأصبح مكانا للتنزه والرحالت في ايام العطل .وقامت
اإلدارة باالتفاق مع المزارعين ان ال يسمحوا الحد بالدخول للمشروع اال بعد التنبيه عليه بضرورة المحافظة
على نظافة المكان وعدم ترك المخلفات وراءهم مثل اكياس البالستيك وما شابه .ولقد استمتع المجتمع
المحلي في هذه المناظر الخالبة وهنا عادت الحياة الطبيعية للمنطقة وعادت الطيور مثل الحمام وطيور
اخرى .تم تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل العلفية في حقولهم والمحافظة على استدامة المشروع
ليبقى لهم البناءهم واحفادهم  -املين في النهاية عودة االنسان الى ارضه ومسقط راسه ليحافظ عليها.

حمد الذيابات رئيس جمعية تل برما التعاونية ورئيس
لجنة المجتمع المحلي الدارة المناظر الطبيعية الرعوية في
الحسينية ،البادية الشمالية /المملكة االردنية الهاشمية
لالتصال 0777535863 :
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محمية قرين
حسين ابو نوير

لقد أصبح الضغط على المراعي مشكلة كبيرة بالنسبة للبدو الذين يقطنون جبال الشراه .بوجود
محمية مزروعة بأشجار القطف يساعد العائالت بتامين سبل العيش.

الحياة البدوية
تشير كلمة “بدو” الى اهل البادية وسكانها من
القبائل العربية .يمثل البدو نسبه كبيره من سكان
العالم العربي .اسم “بدو” مصدر فعل “بدا” اي بدا
الشخص خرج الى البادية او اقام بها .تتميز حياة
البدو ،سكان الصحراء ،بالترحال من مكان ألخر
بحثا عن الكأل والماء لهم ولمواشيهم .الجمال
هي وسيلة التنقل لديهم .تربية المواشي وحياة
الترحال جزء ال يتجزء من حياة البدو .نمط حياتهم
بسيط وال يتغير وقائم على التنقل في طلب الرزق.
حيث يمكثون في مراكز مؤقته وعندما تقل الموارد
في مكان سكنهم ينتقلون الى اماكن اخرى.
ينتمي كل بدوي الى عائلة نووية مكونه من االب
واالم واالبناء .العائلة النووية هي جزء من العائلة
الموسعة والمكونة من الجد والجدة واالبناء
المتزوجين وغير المتزوجين واالحفاد .كل مجموعة
عائالت موسعة ومتحدة تكون الحمولة ،ومجموعة
الحمائل تكون القبيلة ،على راس القبيلة يقف قائد
القبيلة (شيخ القبيلة) .شيخ القبيلة هو الشخص
الذي تجتمع فيه صفات الحكمة والشجاعة والصدق
واالمانة ،ومسؤولية حماية القبيلة والدفاع عنها
وعن افرادها.

بدأت توطين البدو عام  1960في عهد الملك الراحل
الحسين بن طالل .شجع جاللته الحكومة على بناء
مساكن لهم من االسمنت في تجمعات سكانية
تكون قريبه من مراكز الخدمات والمدارس ومراكز
صحية ومصادر المياه .باإلضافة الى تنفيذ مشاريع
زراعية لتحويل نمط معيشتهم (من الترحال الى
االستقرار) ليتمكنوا من تنمية مجتمعاتهم ،وذلك
بهدف توفير حياة كريمة تنقلهم من الشقاء
والتعب الى الراحة واالستقرار.
البدو ممن ال يملكون االبل واالغنام اتجهوا نحو
العمل بالزراعة وفالحة االرض ومصادر دخل اخرى.
اما اصحاب الملكيات الكبيرة من االبل واالغنام
فقد استمرت حياتهم كما كانت من قبل :التنقل
والترحال طلبا للماء والكأل.
يبدا مسار الترحال من جبال الشراه في الغرب الى
صحراء الطبيق في الشرق ،وتستمر منتشرين االول
الى نيسان .في هذه الفترة تكون المراعي في اوج
عطائها ،حيث يتغذى االبل واالغنام على شجيرات
(الخزامى والزعتر وانواع اخرى) واشجار (الرتم والطلح
والغضا) .تشرب الحيوانات من مياه االمطار التي
تتجمع بالغدران .في اواخر شهر اذار تبدا درجة الحرارة
باالرتفاع التدريجي وتقل كميات المياه بالصحراء
حيث يبدا البدوي مرحلة العوده باتجاه الغرب متنقال
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على االبل .في اوائل السبعينات استبدل الجمل
بالشاحنات ووسائل نقل اخرى واستخدام الرعاة
صهاريج نقل المياه لسقاية الماشية.
مع نهاية شهر نيسان وخالل رحلة العودة الى الغرب،
تبدا االعشاب بالنمو مجددا ومع بداية شهر حزيران
يبدأ موسم حصاد الشعير حيث يعتبر مرعى جيد
للماشية .تسمى بقايا الشعير وما يبقى من اعشاب
تنمو في حقول الشعير والقمح “بالقصل” ويعتبر
مصدر جيد للرعي .يستمر موسم الحصاد حتى
نهاية ايلول وعندها يبدا البدوي بالترحال لمساره
االول باتجاه الشرق.

الحاجة الى انشاء جمعية
في بداية الثمانينات من القرن الماضي ،بلغت اعداد
الماشية في البادية الجنوبية حوالي مليون رأس من
األغنام .من ناحية أخرى ،تناقص عدد رؤوس اإلبل
بسبب استبدالها بالسيارات ،وعدم وجود أشجار
ونباتات رعوية .عالوة على ذلك ان تربية الجمال
مكلفة ،وعليه أصبح االعتماد على تربية االغنام أكثر
قبوال وأكثر جدوى اقتصادية.
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عانى البدو المستقرين في جبال الشراه في
المناطق الغربية من قلة المراعي والرعي الجائر
الذي نتج عن تضاعف وزيادة اعداد األغنام التي تأتي
من المناطق الشرقية في وقت الربيع .وعليه قدمت
جمعية قرين التعاونية الحل.
تأسست قرين التعاونية عام  1976بهدف خدمة
المزارعين ومربي األغنام .استجابة للضغوطات التي
عانى منها الرعاة في جبال الشراه ،قدمت الجمعية
قرضا للمزارعين حيث استفاد منها ما يقارب ثالثون
عضوا قاموا بشراء من خمسة الى عشرة رؤوس
من األغنام ،إضافة الى ذلك ،قامت الجمعية بشراء
اشتال زيتون وتوزيعها على المزارعين ومساعدة
المزارعين في حراثة األراضي من خالل التراكتور.
ابدى المزارعين رغبتهم بإقامة محميه في الجمعية
بعد ان لمسوا منافع المحمية في المناطق المجاورة
كمحمية الفجيج التي تقع شمال منطقة الشوبك.
وتطرح الفكرة على مديرية زراعة معان وأبدت
المديرية موافقتها على انيتم التشبيك مع منظمة
الغذاء العالمي لتقديم المادي والفني .تم االتفاق
على ان يقوم فريق من الزراعة ومنظمة الغذاء
العالمي إلعداد الدراسات الالزمة لفكرة مشروع
المحمية.
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منطقة محمية للرعي
ما بين  1990-1995انشات جمعية قرين التعاونية
للرعي على مساحة تغطي  2000دونم (واحد دونم
يساوي  1000م )2تحت اشراف مديرية الزراعة في
معان .تم تزويد األرض من قبل المزارعين .طالب
أعضاء الجمعية الوزارة تزويدهم باألشتال الزراعية
من شجرة القطيف :شجرة توفر العلف لحيواناتهم.
وتعتبر أشجار القطف مصدر جيد للطعام في فصل
الصيف بسبب أوراقها عالية الملوحة :عندما تجف،
فإنها تصبح مصدرا جيدا للغذاء لألغنام .تنمو في
المناطق ذات الهطوالت المطرية القليلة ،وتتحمل
كل من درجات الحرارة العالية والمنخفضة.
قامت منظمة الغذاء العالمي بدعم أصحاب األراضي
وعددهم  25مزارع وصرف مواد غذائية كمكافئة
لهم على ما قدموه للمشروع .وافق المزارعون
على حرث األرض وزرعها لحين نمو شجرة القطف.
بدا المزارعين بتحضير االرض وحراثتها بخطوط
كنتورية وتم زراعة االشتال الزراعية في االثالم
واستمرت عملية الزراعة لمدة عام .تم عمل سياج
على المساحة المزروعة لحماية االشتال من اعتداءات
الحيوانات .اثمرت فكرة بناء سياج عن نتائج جيدة:

بحلول عام  1994أصبحنا قادرين على رؤية نمو
نباتات كثيرة بالحقل.

عودة الحياة
في بدايات سنة  1995خالل فترة الربيع من شهر
نيسان ولغاية شهر تموز ،بدأ اصحاب االغنام بالرعي
بالمحمية حيث قام كل مزارع بالرعي ضمن االرض
المحددة له ،حيث ازداد عدد رؤوس االغنام والحيازات
من ( )30اسره الى ( .)80ساهمت المحمية بتوفر
غذاء طبيعي لألغنام ووفرت على المزارعين شراء
االعالف على مدار العام .انعكست جودة األعشاب
البرية المزروعة في المحمية على منتجات الحليب
وطعمها كالحليب واللحوم.
دعمت منظمة الغذاء العالمية انشاء معمل لأللبان
في عام  1998حيث تم تدريب ست فتيات على
عملية تصنيع االلبان .ساهم المصنع في التحول
من الطرق التقليدية الى طرق اليه حديثة وتحسين
مستوى الدخل لألسر المستفيدة.
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إضافة الى ذلك ،ساهمت المحمية بتوثيق العالقات االجتماعية وتجسيد روح التعاون اثناء وبعد زراعة االشتال
الرعوية .نجاح زراعة أشجار القطف رغم كميات الثلوج وغطت بعض االشتال يدل على تحمل شجرة القطف
الظروف الجوية المختلفة .اصبحت المحمية مكانا جيدا لزراعة ونمو األعشاب والشجيرات الرعوية .اعادت
المحمية الحياة البرية للمنطقة وعادت الحيوانات الى المنطقة مثل االرانب والشنير والثعلب والحمام البري.
ومن خالل ما تم عرضه من نتائج جيدة لوحظ بان المشروع جيد جدا .يعتبر المشروع الثاني بالمحافظة
واألول بقرية قرينو برعاية ومتابعة من المجتمع المحلي .تم تعميم تجربة المحمية وتم تنفيذها عند
المجاورين من المزارعين على مساحة 4000دونم.

حسين خلف أبو نوير /البادية الجنوبية
رئيس جمعية قرين التعاونيه
رئيس جمعيه الشراة الجنوبيه لتربيه الخاصه
ناشط اجتماعي بيئي
لالتصال 00962772696336 :
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نساء يثبتن جدارتهن
جميلة مرضي ضاري الجازي

تعتمد جمعية الجوهرة الخيرية على قوة والتزام نساء البادية بتنفيذ مشاريع متنوعة في المجتمع،
ونمو هذه الجمعية المستمر دليل قاطع على نجاح مسيرتهم.

تأسست جمعية الجوهرة الخيرية عام  2009في
قرية الجرباء ،قضاء اذرح في محافظة معان /البادية
الجنوبية .يبلغ عدد سكان القرية  7000نسمة.
انبثقت فكرة تأسيس الجمعية من واقع الحال
الذي تعيشه المرأة بالبادية واالرياف من عدم توفر
فرص عمل في المؤسسات والمصانعُ .أسست
هذ الجمعية لتحسين دخل النساء المعيشي أي
تمكنها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتنفيذها
لمشاريع تساعد في تطوير القرية والمناطق
المجاورة.
لقد كان يوجد جمعية خاصة للرجال .طلبنا منهم
تخصيص غرفة لنا في مبناهم الكبير ،وذلك الن
جمعيتهم غير مفعلة .لم يستجيبوا لمطلبنا
وقوبلنا بالرفض .جلسنا مع شيخ القبيلة وتشاورنا
معه بخصوص مطلبنا .أيضا رفض شيخ القبيلة
مطلبنا قائال بان النساء غير قادرات على تنفيذ
المشاريع .فقمنا نحن السيدات وشيخ العشيرة
وعدد من الرجال الذين يساندونا بالذهاب الى
المحافظ .شكل المحافظ لجنة لمراجعة الوضع
العام للجمعية ووجدها غير فعالة .فأمر بأغالقها
واعطائنا المبنى بشرط أن نركز على مشاريع تخدم
المجتمع .وكانت هذه أولى الخطوات في سلم
النجاح .كانت رؤيتنا واضحة وعندها بدانا البحث
عن مشاريع تدعم تحسين مستوى عيش النساء
وتساهم في تطوير المنطقة.

جمعيتنا
شعارنا هو “ ال تطعمني سمكا بل علمني كيف
اصيد “ .ان واقع الجمعيات الموجودة هو تقديم
المساعدات العينية والمادية للمجتمع ولكم نحن
سعينا جاهدين لتغيير هذه السياسة واتباع نهج
ان تصبح المراة عضو فعال بالمجتمع –ال ان تعتبر
عالة على االخرين والوطن .أردنا ان نعمل وال ننتظر
المساعدات.
اليوم ،جمعية الجوهرة هي جمعية متعددة
االغراض ومسجلة رسميا تعمل على توعية
وتثقيف وتمكين المرأة ،وتساعد االيتام واالسرة
ماديا ومعنويا وتنفذ مشاريع إنتاجية مدرة وتهتم
بالبيئة وتنفذ المشاريع الصغيرة من خالل القروض.
بدأت مسيرتنا ب 27عضوا وأصبحنا االن  37عضوا
يسددون رسوم التسجيل بشكل منتظم.
سبعة من أصل سبعة وثالثين عضوا هم أعضاء
مجلس إدارة .تلقى األعضاء دورات تدريبية حول
إدارة المشاريع الصغيرة واعداد الميزانية وتصميم
المشاريع وكيفية تغليف وتسويق المنتج .باإلضافة
الى التشبيك مع الجهات المسؤولة ودورة مهارات
اتصال.

نزرع االمل في االردن واالراضي الفلسطينية المحتلة ومصر قصص من الميدان 69

في البداية ،كان تحدي بالنسبة لنا اننا نسكن
بعيدين عن العاصمة عمان وأيضا عمان تعتبر
مستقر للجهات الممولة والوزارات وغيرها من
المؤسسات .تم رفضنا واتهمنا باننا غير مفيدين،
مع ذلك ثابرنا يقينا منا باننا سوف نحقق النجاح.
من الصعوبات التي واجهتها بالبداية كانت بعد
العاصمة عمان عن البادية واعتبار العاصمة مستقر
للجهات الممولة والوزارات والمؤسسات المسؤولة.
لم يكن من السهل علينا الذهاب هناك للبحث
عن تمويل ولكن كان من المهم انشاء مشاريع
إنتاجية .أيضا اصطدمنا بالقانون الذي ينص بانه ال
يحق لجمعية لم تمر سنة على تأسيسها الحصول
على تمويل للمشاريع.
عندما اظهرنا انه بإمكاننا النجاح تغيرت الرياح

لصالحنا .تلقت الجمعية عدة منح تتراوح بين 1500
ل  20000دينا من مؤسسات مختلفة كالديوان

الملكي ومؤسسة نهر األردن ومبادرة االمير حسين
والصندوق االردني الهاشمي ونوكف الدنماركية.
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القروض الدوارة
وفرت الجمعية قروض وفقا لخطة منح القروض
الدوارة .وفقا لهذه الخطة ،السيدة التي تحصل
على القرض تقتص مبلغ بسيط من أرباحها مع
الفوائد وتسدده للجمعية بواسطة أقساط شهرية.
أشرفت الجمعية على تنفيذ هذه المشاريع.
كانت الفكرة لتدريب وتمكين وتشجيع النساء
وعائالتهم ليعملوا معا .خالل السنة األولى ،تم منح
عشرين سيدة التمويل الالزم ليبدؤوا مشاريعهم.
من اجل ان نكسب تأييد الرجال الذين عارضونا
في بداية مشوارنا ،قمنا بمنح القروض األولى الى
زوجاتهم .بهذه الطريقة برهنا لهم ان باستطاعة
الجميع االستفادة من هذه المشاريع واستطعنا
أيضا ان نكسب تأييد الجميع .اضافة الى ذلك،
يمكن لهؤالء السيدات ان يلهمن سيدات اخريات
للمباشرة بتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
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من بين قصص النجاح التي شهدناها قصة ام
عناد .حصلت ام عناد على قرض بقيمة  500دينار
والذي من خالله قامت بشراء الحليب بموسم الربيع.
من خالل تصنيعها للحليب استطاعت الحصول
على صافي أرباح بقيمة  300دينار وذلك بعد
تسديد القسط الشهري للقرض .ابدعت ام عناد
وذلك ألنها وظفت القرض في صنع منتج جديد.
قامت ام عناد بشراء الحليب وصنع الجميد على
شكل كرات صغيرة بحجم حبة البندق بدل الكرات
الكبيرة التي كانت بحجم حبة البرتقال ،اضافة الى
طريقة تغليفه حيث كانت ام عناد تضع الجميد
بأكياس شفافة مرتبه ويتم تسويقه .قالت أم عناد:
انبهرت من اقبال المجتمع المحلي المناطق األخرى
على شراء منتجاتي .ومن خالل األرباح التي حصلت
عليها ساعدت بناتي بدفع رسوم الجامعة وأيضا
ساعدت ابني بمصاريف الزواج .اشكر الجمعية على
توفيرها القرض والدورات المساندة .طلبت ام عناد
تزويدها بقرض آخر للتوسع بمشروعها ورحبت
الجمعية بذلك.
حصلت ام بسام على قرض لتبدأ بمشروعها
الصغير بحياكة النسيج .وبعد تلقيها تدريب قصير
المدة ،قررت ام بسام صناعة قطع نسيج صغيرة
بدل من القطع الكبيرة :واجهت ام بسام صعوبة
بتسويق القطع الكبيرة التي تحيكها ،ولكن اقبل
الناس على شراء القطع الكبيرة وازداد الطلب
عليها من قبل تجار السياحة .ساعدت الجمعية ام
بسام بدعوتها للمشاركة بالمهرجانات والمعارض
إلتاحة الفرصة لها بتسويق منتجاتها.
ومن قصص النجاح مشروع ام رائد الريادي وهي
قصة النجاح الثالثة التي سنتحدث عنها .حصلت
السيدة ام رائد على قرض بقيمة  500دينار لشراء
البندورة الحمراء لصناعة رب البندورة ،حيث اتخذت
ام رائد قرارها ببدء مشروعها بعد الدورة التدريبية
التي التحقت بها قبل الجمعية .قامت ام رائد

بتقطيع البندورة ووضع الملح عليها وتعريضها
للشمس من اجل تجفيفها .غلفت ام رائد البندورة
ووضعتها بأكياس تزن كيلو غرام لتبيعها بالشتاء
الزدياد الطلب عليها من قبل المواطنين.
وكقصص النجاح التي تطرقنا اليها عاله هنالك أيضا
قصص نجاحات أخرى .فقط لم تستطع سيدتين
من دفع األقساط الشهرية في وقتها المحدد.

مشاريع أخرى
كانت جمعيتنا من بين الست جمعيات التي تلقت
قرض من الديوان الملكي بقيمة  10000دينار.
حين فشلت العديد من الجمعيات األخرى بإدارة
مشاريعها ،تميزت جمعيتنا من خالل إدارة المشروع
بشكل صحيح .لقد كانت النتائج واضحة .وبناءا على
النجاح الذي حققناه ،تم منح الجمعية مبادرة االمير
حسين لتمكين الهيئات المحلية من خالل توفير
قروض للمشاريع الزراعية وللحصاد المائي بحفر االبار
للمنازل وتركيب السخانات الشمسية.
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بالشراكة مع مؤسسة نهر األردن-مؤسسة ترأسها
الملكة رانية-اجتمعنا مع افراد المجتمع المحلي.
أسفر االجتماع عن قائمة بإمكانية تنفيذ مشاريع
أبدت مؤسسة نهر األردن االستعداد لتمويلها .من
األمور التي كنا بحاجة لها سيارة لنقل الناس من
والى المراكز الطبية في البلدات المجاورة ،وقد تم
الحصول على السيارة من قبل المؤسسة .أيضا
استفاد الناس من المشاريع بزراعة الخضار والحبوب
وحفر ابار المياه والكهرباء التي انتجت عن طريق
االلواح الشمسية.
وقد حصلت الجمعية على  30رأس من الغنم من
الماعز وتم توزيعها على االسر المحتاجة بعد عمل
الدراسات الالزمة على عشرة اسر بواقع  3رؤوس
لكل اسره .عقدت الجمعية الدورات ووزعت االف
الطرود والمساعدات المادية على االسر المحتاجة
وااليتام .باإلضافة الى توزيعها كسوة الشتاء لطالب
المدارس.
حققت جمعيتنا النجاح بسبب معالجتها المباشرة
الحتياجات المجتمع .وكمثال على ذلك انشائها
للروضة في المنطقة .قبل عدة سنوات ،وجدت
ابنتي التي تبلغ من العمر أربع سنوات تعود الى
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البيت مشيا على االقدام من الروضة الموجودة
في القرية المجاورة والتي تبعد ثماني كيلو مترات
عن مكان سكننا وذلك لتعطل الوسيلة الوحيدة
للنقل .حثتنا هذه الحادثة على تاسيس روضة في
قريتنا لتطوى معاناة االطفال من التنقل للمسافات
الطويلة والغير امنه وأيضا لتكسب السيدات وقتا
إضافيا لتنفيذ نشاطات أخرى.

االعتراف والتقدير لعملنا
نحن سعداء اليوم كون جمعيتنا حققت النجاح
لجودة المنتجات التي تصنعها .كان ذلك واضحا من
خالل مشاركة الجمعية بمهرجان السوسنة السوداء
في مدينة البتراء ،حيث تم تكريم الجمعية من قبل
معالي وزير الزراعة عاكف الزعبي .تم دعوة العديد
منا للمشاركة بالمشروع الريادي التي أطلقته
مؤسسة كير العالمية ،لنكون ملهمات لغيرنا من
سيدات المجتمع .قمنا بإلقاء محاضرات في مختلف
المناطق ،وقد حصلت على وسام من هيئة االمم
المتحدة بأن اكون سفيرة العمل التطوعي لعام
.2016
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نساء قويات ملتزمات
المرأة بالبادية تمتلك شخصية قوية وذكية وذلك لتعاملها المباشر مع الطبيعة .وهي تريد ان تثبت
وجودها بالمجتمع وخارجه .شهد العالم ان المرأة بالبادية عضو فعال منتج ،ناجحة بمشاريعها وهي
تتشوق للعمل .نحن فخورات بما انجزناه.

جميله مرضي ضاري الجازي ،رئيسة جمعية الجوهره الخيريه في
الجربا  /البادية الجنوبيه  /األردن
لالتصال Henojazi@yahoo.com :
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زراعة وتصنيع الزعتر
منصور عواد خلف الفواز

لقد شهدت محافظة المفرق موجات كبيرة من الالجئين السوريين .ونتيجة للوضع القائم ،وجدت
جمعية واحدة الحاجة الى تطوير مشاريع من شانها تحقيق مبدأ التماسك االجتماعي واشراك الالجئين
في مشاريع ونشاطات اقتصادية بمشاركة المواطنين االردنيين .تضمنت احدى هذه المشاريع زراعة
وتصنيع الزعتر.
تاسست جمعية ائتالف شرق المفرق البادية عام
 1999في قرية صبحا حيث عملت على تنفيذ
عدد من المشاريع في محافظة المفرق .وفرت
هذه المشاريع العديد من فرص العمل الدائمة
والموسمية ،وساهمت ايضا في الحد من التلوث
وحماية البيئة .ضمن هذه المشاريع ،مشروع ركّ ز
على زراعة المحاصيل العلفية باستخدام المياه
المعالجة في محطة تنقية المفرق للمياه ،ومشروع
صناعة االعالف من مخلفات االنتاج النباتي ،ومشاريع
اخرى اشتملت على ادارة المياه المنزلية .باإلضافة
الى انشاء محمية رعوية ومشاريع اخرى ذو توجهات
ثقافية استهدفت النساء والشباب.
ضمن هذه المشاريع الناجحة ،مشروع زراعة وتصنيع
الزعتر البلدي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية( .)ILOحيث تم االتفاق على المحافظة على
هذا النوع من النبات الطبي اذ يعتبر من االعشاب
التقليدية لدى الكثير من سكان شرق المتوسط.
عادة يتم خلط الزعتر بمنتجات كالسمسم والملح
وبهارات اخرى النتاج زعتر المائدة .يستخدم الزعتر
كعشبة طبية حيث تغلى لعالج السعال الحاد.
ان الزعتر البري معرض لالنقراض بسبب التوسع
العمراني واتساع الرقعة الزراعية الحديثة والتي
احتلت المواطن الطبيعية لهذه النبتة .يهدف هذه
المشروع الى زراعة وتصنيع مادة الزعتر وفق اعتماد
المواصفات والمقاييس االردنية .تم افتتاح المشروع
من قبل السيد  Guy Ryaderمدير عام منظمة
العمل الدولية ووزير العمل االردني بتاريخ  28كانون
الثاني .2016
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زراعة الزعتر

منتج ثمين القيمة

بدات نشاطات المشروع في بلدة صبحا في حي
واسط .تم اختيار موقع المشروع لتوفر مصادر
المياه .بدا العمل بالمشروع في كانون الثاني 2016
بانشاء ثالثة بيوت بالستيكية لزراعة الزعتر .باإلضافة
الى تجهيز مكان للتنشيف والتصنيع وتدريب 15
سيدة أردنية وسورية.

ساعد هذا المشروع المواطنين في صبحا انتاج
منتج ذو قيمة عالية وتلبية الطلب المحلي لهذا
المنتج .ايضا ضمان مردود مادي للجمعية وتحقيق
التماسك االجتماعي بين المواطنين والالجئين .كما
عمل المشروع على انتاج بذور واعادة زراعتها في
مواقع اخرى .وأخيرا ،فمن الممكن القول بانه بفضل
هذه المشروع ،تم اشراك  15سيدة اآلن والزراعة
صناعة الغذاء.

تمحور هدف المشروع على توفير فرص عمل لكل
من االردنيين والالجئين السورين والمحافظة على
اصول نبات الزعتر وانتاج البذور واعادة زراعتها في
مواطنها الطبيعية.
بالرغم من التخطيط المحكم لنشاطات المشروع،
واجه االشخاص المعنيين في المشروع مجموعة
من العقبات .احدى هذه العقبات ،موقع البيوت
البالستيكية حيث تبعد عن التجمعات السكانية
والذي يعيق وصول األيدي العاملة .لحسن الحظ ،تم
معالجة هذه المشكلة بامكانيات قليلة وموثوقة
وذلك عن طريق توفير وسيلة مواصالت .هناك
مشكلة أخرى وهي عدم وجود الكهرباء ،التي تم
حلها في وقت عن طريق إيصال التيار الكهربائي
الى الموقع.

من اجل ضمان استمرارية هذه المشروع ،وضع فريق
االدارة استراتيجية مستقبلية للمشروع تعتمد
على التميز في زراعة الزعتر .مع العلم ان النساء
يستخدمن الطرق التقليدية للوصول الى منتج
طبيعي طبي خالي من الكيماويات والمبيدات
الحشرية .تم تسويق المشروع ومنتجاته بشكل
كبير فاتحا افاق للتوسع في زراعة الزعتر .مع
المحافظة على المادة العضوية كمخصب اساسي
في الزراعة واعتماد محور الترويج لصفة المنتج مع
امكانية التوسع بهذه الزراعة .يعتقد أن زراعة الزعتر
يمكن أن تلعب دورا كبير خصوصا في الصناعة
الطبية.
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التحديات المستقبلية
يتطلب الحفاظ على جودة هذا المنتج النظر في عدة عوامل .اذ انه من الضروري أن نأخذ بعين االعتبار
جميع التطلعات ،منها احتمالية حصول اضطرابات نظرا للوضع القائم في سوريا وقرب المنطقة من الحدود
السورية ،ورغبة الالجئين بالعودة الى بلدهم .اخيرا ،هناك احتمالية حتى لو كانت ضعيفة في تغير مناخي
مثل االرتفاع غير المتوقع لدرجات الحرارة مما يسبب ذلك في ظهور انواع جديدة من الحشرات والتي ستؤثر
سلبا على زراعة الزعتر .وبالرغم من جميع هذه المصاعب ،يتوقع لهذا المشروع بأن يحقق ارباحا متزايدة
وتوفير فرص عمل جديدة وفتح ابواب انتاجية والمساهمة في تحريك عجلة االقتصاد المحلي في منطقة
البادية الشمالية.

منصور عواد خلف الفواز – رئيس ائتالف الجمعيات التعاونية
في البادية
لالتصال Eastmafraq2@yahoo.com :
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تأمين رغيف الخبز
مازن مسيب الدماني

استطاعت جمعية مربي الثروة الحيوانية في قضاء المريغه ان تحدث تغييرا في المجتمع من خالل
النظر الحتياجات واوليات المواطنين .ساعدت فكرة اقامة مخبز توفير فرص عمل تحديد الشباب-
وايضا ساعد المخبز بتوفير الخبز بكثرة.
يقع قضاء المريغه على الطريق الصحراوي الذي
يربط شمال المملكه بجنوبها .ان معظم سكان
المنطقة هم من البدو وكانت المنطقة سابقا نائية
الى ان تم توطين البدو عام  . 1960تضم المنطقة
 9قرى وتجمع سكاني .ولكن ال تزال المنطقة تفتقر
الى الخدمات بشكل كبير .حيث يبلغ عدد سكان
قضاء المريغه حسب احصائيات  2016حوالي  17الف
نسمة ،معظمهم يعملون بالزراعة ورعاية األغنام
وفي السلك العسكري والوظائف الحكوميه .اما
طبيعة تضاريس المنطقة فهي جبلية والقسم
الشرقي منها صحراوي جاف وتشهد تساقط كثيف
للثلوج شتاء او معتدل صيفا.

جمعية مربي الثروة الحيوانية
قام المجتمع المحلي عندما تم تشجيع البدو على
تغيير نمط الترحال التقليدي لهم ،وذلك لتوفير
الخدمات االساسية لهم بسهولة ويسر .ومنهذاال
منطلقتمتأسيسجمعيةتعاونيةوسميتجمعيةمرب
يالثروةالحيوانية في عام  2004وكان عدد اعضاؤها
 48عضو من أبناء المنطقة.
كانت الجمعية غير مفعلة لغاية عام  2007لعدة
اسباب .اوال ،عدم توفير تمويل من المؤسسات
والجهات الحكومية حيث كان من الصعب تنفيذ
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النشاطات المخطط لها .ثانيا ،بعد المسافة عن
العاصمة عمان حيث أن العاصمة هي مستقر
للشركات والمؤسسات الداعمة والممولة للمشاريع.
وفي عام  2007تم اجراء لقاءات مع مؤسسة نهر
االردن بالتعاون مع وزارة التخطيط .مؤسسة نهر
االردن هي مؤسسة وطنية تتلقى الدعم من جاللة
الملكة رانيا العبد اهلل حفظها اهلل لتنفذ المشاريع
التنمويه في جميع مناطق المملكه.
تضمنت المرحلة االولى عقد دورات تدريبية لمدة
سنتين لتهيئة المجتمع وتوعيته على العمل
وتنفيذ المشاريع ورفع كفاءة أهالي المنطقة من
الراغبين في الحصول على مشاريع مدرة .تمحور
هدفنا لدعم من لديهم طموح لتنفيذ مشاريع
صغيرة تلبي احتياجاتهم واحتياجات أبناء المنطقة.
وبعد انتهاء فترة التدريب تم تمويل الجمعية
وتقديم الدعم لها للبدء بعدة مشاريع رائد .وذلك
بعد اعداد دراسة جدوى اقتصادية لتلك المشاريع.
بدعم مؤسسة نهر االردن ،زاد عدد أعضاء الجمعية
الى ما يقارب  448عضو وقامت المؤسسة بدفع
رسوما النتساب للجمعية مما ساهم في زيادة
رأسمال الجمعية وفتح آفاق لمشاريع ريادية تخدم
أبناء المنطقة.

المشاريع االولى
كان اول مشروع تنفيذه هو تامين وكالة الغاز
للمنطقة .حيث كان سكان المنطقة يعانون
عند حاجتهم لتأمين أسطوانة الغاز ألناقر بمكان
لتأمينها هو محافظة معان ويتم االنتظار لوقت
طويل من اجل الحصول عليها .بعد تامين الدعم
الالزم ،شكل نافر يقلل توجه الى مصفاة البترول
والتواصل مع وكالء الغاز لمعرفة طرق نقل وتأمين
الغاز.
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ساهم المشروع في تخفيف العبء عن االسر
وتوفير الغاز الى البيوت .ساهمت هذه الخطوة
بتقليل الوقت والجهد الالزم ،والضرر البيئي الناجم
عن قطع األشجار لجمع الحطب .حقق هذا المشروع
المردود المادي للجمعية وساهم في توفير خمس
فرص عمل ألبناء المنطق.
من خالل التنسيق مع مؤسسة نهر االردن ،تضمن
مشروع اخر ذهابنا الى هيئة تنظيم قطاع النقل
لتأمين حافلة لنقل طالب الجامعات .كان الطالب
من قبل يستأجرون سيارات أو إيجاد وسائل أخرى
باهظة النقل .امنت الجمعية حافالت عدد  2كانت
تخدم ما يعادل  100طالب يوميا .ومن هنا تم
تأمين فرصتين عمل البناء المنطقة حيث عملوا
سائقين للحافالت .مما ساهم في تحسن دخلهم
وعبر الطالب عمر عن سعادته العارمة حيث قال
عمر :قبل تأمين الحافالت لم يكن باستطاعتي
الوصول الىالجامعةفي الوقت المحددللمحاضرات
وأثناءفصل الشتاء كان عدد كبير من زمالئه يتغيب
عن الدوام الرسمي وذلك لصعوبة المواصالت .اما
االن كل هذه الصعاب انتهت.

المخبز
ان ارتفاع أسعار الدقيق والوقود تجعل صناعة الخبز
مكلفة للغاية بالنسبة لبعض األسر .تدخلت جمعية
مربي الثروة الحيوانية لوضع حلول لهذه المشاكل
والتخفيف من معاناة االسر في قضاء المريغة.
وبدعم من مؤسسة نهر االردن ،استطاعت الجمعية
تنفيذ مشروع المخبز من عام  .2007-2009حيث تم
بناء المشروع وفقا الحتياجات النساء والرجال في
المنطقة ودراسة الواقع االجتماعي.
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وفي السنة الثانية من بدء التعاون ،كانت الحاجة
ملحة لفتح مخبز نصف آلي ،االمر الذي أتاح المجال
أمام الشباب العاطلين عن العمل للتدريب على
اعمال الخبز من خالل دورة تدريبية نفذتها الجمعية
بالشراكة وبدعم من مؤسسة نهر األردن ووزارة
التخطيط .في السنة الثالثة ،قمنا بانشاء الفرن
وتأمين الكميات الالزمة من الطحين من خالل
مديرية الصناعة والتجارة في معان .الحقا ،بدأ
العمل بعماله محلية مدربة مؤلفة من  4شباب
للعمل على تصنيع الخبز .بعد ذلك ،بدأت االسر
باالقبال على شراء احتياجهما ليومية من الخبز.
من خالل المتابعة والرقابة للمشروع ،الحظنا ارتفاع
درجة الرضا لدى االسر والمواطنين وخاصة القطاع
النسائي .من بين النساء الحجة سلمى التي
عبرت عن شكرها قائلة :اشكر الجمعية على هذا
المشروع .لقد خفف الفرن معاناتي في الحصول
على رغيف الخبز لعائلتي .ايضا لقدساهم المشروع
في الحد من االحتطاب الجائر والحفاظ على البيئه.
لم تعد عملية صناعة الخبز تقليدية بعد االن .في
الماضي كانت معظم السيدات تقوم بتحضير
العجين ومن ثم تنتظر فترة من الزمن أي ما يقارب
 15دقيقة ليختمر ،ثم تقوم بتقطيع الخبز الى كرات
وبعد ذلك تبدأ بصناعة الخبز .وكانت النساء تعمل
في فصل الصيف حيث درجات الحرارة العالية ،إضافة
الى ذلك ،كن مجبرات على تنفس دخان الحطب
من األفران التقليدية التي تسبب الصداع واحمرار
في العينين .أما في فصل الشتاء ،فان الوضع كان
اصعب مما هو عليه في الصيف ،ألن الخشب الرطب
يستغرق وقتا طويال لالشتعال ،وخاصة في األحوال
الجوية العاصفة .ان هذه الطريقة التقليدية لصناعة
الخبز القت باعباء كثيرة على السيدات ،على حساب
صحتهم والوقت المخصص لتربية أوالدهم .اآلن،
 70٪من األسر تشتري الخبز من المخبز.

ساهم هذه المشروع في تقليص االثار البيئية
الناتجة عن استخدام وقود الحطب ومخاطر
استخدامه في المنزل .مع مراعاة االستمرار في
الرقابة الصحية على العاملين والمنتج .وساهم
هذا المشروع في مساعدة المرأة البدوية واعانتها
على مصاعب الحياة وتخصيص وقت اكثر لتمضيه
مع اطفالها.
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كلمة شكر وامتنان
اود ان اعبر عن امتناني بجزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه المشاريع .قدمت هذه المشاريع
الخدمات ولبت احتياجات شريحة كبيره من المجتمع .اشجع جميع الشباب المساهمة في تنمية مناطقنا
في جميع الجوانب والمجاالت .انه من الضروري تفعيل دور المرأة والتي هي االخرى ال نستطيع ان ننكر دورها
في المجتمع .يجب علينا ان نساندها في االنخراط في العمل التطوعي فنحن جميعا شركاء في العملية
التنموية لمجتمعاتنا.

مازن مسيب الدماني ،رئيس جمعية مربي الثروة الحيوانية
التعاونية
لالتصال abuomar680@yahoo.com :
أو 0775536571 :
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الخضار واالكتفاء الذاتي
محمد فليح دهام الشرفات

تشهد قرية المنارة نقصا عاما في الخضار الذي انعكس سلبا على صحة المجتمع .ومن خالل العمل
مع منظمة الغذاء العالمية ،استطاعت جمعية غز الوطن دعم مجموعة من السيدات بزراعة الخضروات
الصحية ،االمر الذي حقق اكفائهن الذاتي في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

تأسست جمعية عز الوطن الخيريه ومقرها قرية
المناره بكانون االول عام  . 2013ومنذ تاسيسها
عملت على تنفيذ نشاطات في الباديه الشماليه
الشرقيه .تضم الجمعية  42عضو منهم  15عضو
ذكور وعدد االناث  27عضو .وقام على تاسيس
الجمعيه مجموعه من الشباب المثقفين ومن
اهدافها التمكين االقتصادي للمراة ورفع الوعي
لدى المجتمع واقامة المشاريع االنتاجيه والمدره
للدخل وتقديم القروض والمساعدات.
وتمتلك الجمعية عدة مشاريع منها محفظة
اقراضيه من الصندوق الهاشمي لتنمية الباديه،
ومشروع تمكين الهيئات المحليه مقدم من
مؤسسة نهر االردن بدعم من الديوان الهاشمي.
باالضافة الى مشروع محطة االت زراعيه مقدم من
وزارة التخطيط والتعاون الدولي .تسعى الجمعية
لتطوير قدراتها للوصول الى رفع مستوى دخل
االسر البدوية االردنيه وجعلها اسر منتجه.

مع منظمة االغذيه العالميه ( الفاو) بعمل مسح
ميداني للمنطقه للوقوف على احتياجات االسر
ومعرفة ما يحتاجه المجتمع من اصناف الخضار
.وقد شمل المسح بلدة المناره والقرى المجاوره لها
وقد تم المسح من خالل فرق من المتطوعين من
الجمعيه والخبراء من منظمة الغذاء العالمية.
اظهرت الدراسة وجود مشاكل حادة في األمن
الغذائي بسبب ندرة الخضروات الطازجة ،وارتفاع
األسعار تجعل من المستحيل على األسر ذات الدخل
المحدود لشرائها .وعالوة على ذلك ،هناك نقص
في أنواع الخضراوت ذات القيمة الغذائية العالية.
بينت الدراسة ايضا عدم وعي في اهمية الزراعه
وكيفية الزراعه والطرق الحديثه في الزراعه .واخيرا
اظهرت الدراسة عدم معرفة االسر باساليب الطهي
الصحي .ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة،
عقد الدورات التدريبية وزيادة الوعي والمعرفة بين
الناس.

الحاجة الى الخضار

الحدائق المنزلية والحدائق المشتركة

كون اغلب اسر الباديه تعمل في القطاع الحكومي
ورعي المواشي وكون اغلب سيدات المجتمع بال
عمل وربات منازل وكون المتطلبات المعيشيه في
ازدياد وارتفاع اسعار السلع وخاصه الخضار من جراء
تدفق الالجئين السوريين وازدياد الطلب على هذه
الخضار ،قامت جمعية عز الوطن الخيريه وبالتعاون

بعد التشاور مع منظمة الغذاء العالمية ،قررت
الجمعيه اختيار خمسين سيده انطلقنا بترتيبات
المشروع في تاريخ  1/6/2015ليستمر مدة ستة
اشهر اي ينتهي بتاريخ .28/12/2015
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تم تدريب كل مجموعة على حدى ،بحيث تم تدريب
المجوعة االولى كيفية اعداد االرض للزراعه وكيفية
مكافحة االفات والطهي السليم .وقد امتد التدرب
لستة جلسات ما معدله جلسه اسبوعيا .وبعد
االنتهاء من التدريب تم توزيع الشهادات والهدايا
على السيدات وتسليمهن العدد التي تلزم للزراعه.
اما القسم االخر فقد بدات المنظمه باقامة البيت
البالستيكي على االرض وتجهيزها للزراعه وبعد
االطالع على عمل السيدات والكشف على الحدائق
تم تسليم االشتال واالسمدة الالزمه لذلك وبدات
المباشره في المشروع على ارض الواقع .وقمنا من
خالل المهندسين الزراعيين توضيح كمية السماد
التي تضاف للمحصول والمدة الزمنية الالزمة.
ومن المحاصيل التي قامت النساء بزراعتها الملفوف
والبندورة والخيار والخس والبروكلي والسبانخ
والبصل والريحان .وقد كان لهذه المحاصيل قيمه
غذائية عالية ساهمت في تحسين التغذية لدى
االسر .من خالل التنسيق مع مديرية الزراعة قامت
الجمعية بمراقبة االسر ومساعدتها في تخطي
المشكالت التي تواجهها محاصيلهم
بدانا بتشكيل اللجان من المجتمع المحلي والبلديه
بالتعاون مع الجمعيه وتم تعيين ضابط ارتباط
ليكون صلة وصل بين منظمه الغذاء العالمية
والجمعيه .بدنا بتقسيم السيدات الى قسمين
كل قسم يضم خمسة وعشرون سيده .ضم
القسم االول من السيدات من لديه ارض حول
المنزل ويستطيع الزراعه فيها .وهنا اطلقنا اسم
الحديقه المنزليه على االرض .وضم القسم الثاني
من ليس لديه ارض حول المنزل وهذا القسم تم
التبرع من الجمعيه بقطعة ارض مساحتها دونمين
القامة عليها بيت بالستيكي واطلق عليه الحديقه
المشتركة  .وقد قمنا بمخاطبة االرشاد الزراعي
للمساعده في اعطاء الدورات وقد قام االرشاد
باالستجابه المباشره.
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التحديات واالنجازات
وقد واجهتنا صعوبات خالل جميع مراحل المشروع
منها عدم اقتناع المجتمع بهذه الفكره كونها
جديده وكون االرض ذات طبيعه صحراويه يصعب
الزراعه فيها .إذا كان صحيحا ،حيث ان ندرة المياه
تشكل تحديا .وكذلك بعد المستفيدين عن
مقر الجمعيه وصعوبة وصولهم للجمعيه .قيام
بعض السيدات باحضوا االطفال الصغار واحداث
التشويش على المتدربات .موت بعض االشتال من
جراء الصقيع انتشار االفات واالمراض في االشتال.
ولكن تم تجاوز اغلب المشاكل وحلها من خالل
التشاور مع اللجان وبعض الجهات االخرى مثل
مديرية الزراعه واالرشاد الزراعي.
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لقد حقق المشروع نجاح لم يكن متوقع وذلك من خالل توفير اكتفاء ذاتي ويومي من الخضار لالسر
المستفيده .لقد وفرت هذه الحدائق اصناف خضروات ذات قيمه غذائيه عاليه والمال على هذه االسر حيث
لم يقوموا بشراء الخضار بعد االن .انعكست اهمية هذه الحدائق على الزراعة .حرص السيدات الالتي تم
اشراكهن بالمشروع على نقل التجربه الى كل بيت في المنطقه تشجيع السيدات على العمل التطوعي
واضفاء خبرات جديده لهن .اهتمت معظم النساء في عملية حفظ االغذيه وصناعة المربيات .اخيرا ،اضافة
خبرة جديده العضاء الجمعية في عملية المسح الميداني لالسر والوقوف على ما تحتاجه هذه االسر من
احتياجات في مجتمعهن.
تم منح السيدات المشاركات شهادات مصدقه من منظمات عالميه التي نصت على “ان التربه الصحراويه
قابله للزراعه” .لقد اصبح المنتفعين اكثر وعيا لمبدا االكتفاء الذاتي ،وهم على استعداد لمواصلة ما
تعلموه خالل هذا المشروع ،وسيواصلون البحث عن مصادر تمويل أخرى لمواصلة هذا العمل وتعميم
التجربة لتشمل عائالت أخرى.

محمد فليح دهام الشرفات رئيس جمعية عز الوطن الخيريه،
ناشط اجتماعي وامين صندوق جمعية ائتالف البادية الخيرية
لالتصال kh.m7md1989@gmail.com :
أو 0787891916 :
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وطني اخضر
والء علي عودة الشماالت
نتيجة للممارسات التدميرية الناجمة عن جمع الحطب ،اتت مبادرة وطني اخضر النقاذ البيئة والمحافظة عليها
من خالل استهدافها النساء وطالب المدرسة .ساعدت النشاطات التوعوية واستبدال الحطب بخيارات اخرى
باستعادة الجمال الطبيعي للمنطقة.

نواة المبادرة
تقع قرية حواله في الجنوب من المملكة األردنية
الهاشمية وضمن محافظة معان وتتبع إداريا للواء
الشوبك .ترتفع عن سطح البحر حوالي  1800م
مما جعل منها مصيفا جميال حيث الهواء النقي
والطبيعة الخالبة .سكان القرية هم من البدو ويبلغ
عددهم ما يقارب  3000نسمه ،ويعمل أغلب اهل
المنطقة برعي االغنام والزراعة ومستويات الدخل
متدنية والبطالة متفشية بشكل كبير وخصوصا
بالقطاع النسائي.

هدفت مبادرة “وطني اخضر” على زيادة اهتمام
السكان بالزراعة ،وزيادة المساحات الخضراء الممتدة
في المنطقة والتقليل من الرعي العشوائي
وزيادة الوعي لدى السيدات والطلبة بأهمية
الزراعة وعدم قطع األشجار .بما ان النساء واألطفال
هم المسؤولين غالبا عن تجميع الحطب ،تم
استهدافهم تحديدا ضمن هذه المبادرة اضافة الى
كونهم الفئة المتأثرة بالظروف المحيطة بشكل
أكبر وهم من يؤثرون بالبيئة.

تسبب ارتفاع الوقود في األردن اعتماد الكثير من
سكان قرية حواله والمناطق المجاورة على الحطب
في التدفئة وطهي الطعام  .والجدير بالذكر أن من
كان يقوم بقطع األشجار غالبا هم من صغار السن
أي دون سن (15طالب المدارس) وتشاركهم بقطع
االشجار السيدات اللواتي يجمعن الحطب .من هنا
جاءت فكرة “مبادرة وطني أخضر” حيث تم التركيز
على طالب المدارس والسيدات لتحد من الضرر
الذي تلحقه هذه الممارسة بالبيئة والذي تنادى لها
مجموعة من شباب وشابات حواله حيث بدأنا هذه
المبادرة من حرصنا الكامل على المحافظة على
البيئة .عندما كنا نرى كيف كان الناس يقومون
بقطع االشجار بطرق غير سليمة ومدمية للقلب
وتدمير للغطاء النباتي لمنطقتنا تنادينا جميعا
لحماية ما تبقى من أشجار.

كانت المدارس نواة مبادرتنا ومحور عملنا ،كما
كان من الضروري تغيير الطريقة التي يفكر بها
األطفال في أهمية الحفاظ على الطبيعة والزراعة،
كون طالب المدارس بناة المستقبل لهذا البلد.
استهدفنا ثالثة مدارس من خالل هذه المبادرة:
مدرسة حواله األساسية المختلطة للبنات ومدرسة
حواله األساسية المختلطة للذكور ومدرسة جعفر
الصادق العسكرية.
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بدأنا العمل في هذه المبادرة في شباط  2012في
الحوالة وفي مدينة الشوبك وبمشاركة العديد
من مؤسسات المجتمع المحلي كجمعية حواله
للتنمية االجتماعية حيث ساهمت في توفير قاعات
ومستلزمات لبعض ورشات العمل .شكلت جمعية
سيدات حواله الخيرية فريقين من سيدات المنطقة
لمؤازرتنا في تنفيذ هذه المبادرة ،بينما قام
رئيس جمعية سيدات حواله بتشكيل فريق من
خمسة عشر سيدة حيث ساعد الفريق في تغيير
افكار فتيات القرية من خالل التواصل المباشر
مع االطفال والشابات .وشمل شركائنا االخرين:
بلدية الشوبك وموظفيها ،مركز األبحاث الزراعية
واإلرشادات الزراعي هيئة شباب كلنا األردن/فريق
الشوبك  AJYCومركز تعزيز اإلنتاجية في الشوبك
جامعة البلقاء التطبيقية.

منهجية ذات جزئين
اشتمل جزء من عملنا على زراعة األشجار وبعض من
المحاصيل الزراعية .تم تزويد النساء باشتال زراعية
وست بيوت بالستيكية من خالل مديرية الزراعة
باالضافة الى توفير المبيدات الحشرية وبذور الكوسا
والخيار والفلفل والبقدونس والجرجير والفول .ايضا
بدا المشروع بزراعة مجموعة من اشجار السرو على
جوانب الطرق.
من خالل هذا المشروع ،استطعنا تمكين المراة
اقتصاديا من خالل الزراعة وبيع محاصيل البيوت
البالستيكية .باإلضافة الى ذلك ،لقد ساعد المشروع
السيدات من خالل جمع بعض المخلفات الورقية
والبالستيكية واعادة تدويرها لمنتجات تستطيع
السيدات بيعها الحقا والتي امنت دخل لخمس
عائالت.

اما الجزء الثاني فقد تضمن عقد دورتان تدريبيتان
لرفع المستوى التثقيفي للمجتمع وخصوصا طالب
المدارس .تم تحقيق هذا الجزء من خالل مساعدة
مهندسين زراعيين من كلية الشوبك الزراعية في
جامعة البلقاء التطبيقية ومركز اإلرشاد والتوجيه
الزراعي الذين عقدوا ورشات عمل ومحاضرات توعيه
بأهمية االشجار وعدم قطع األشجار.
اضافة الى ذلك ،ساعدنا في تشكيل لجان مدرسية
زراعية وكل مجموعة تتكون من  17-20طالب
وطالبة .قامت هذه اللجان بتخصيص حصص
التربية المهنية بمعدل حصتان أسبوعيا .استمتع
الطالب بهذه الحصص وتفاعلوا معها بشكل
مميز وبقيت هذه اللجان الطالبية بعد انتهاء دوام
المدرسة للتطوع والعمل .ادى ذلك الى تزايد عدد
الطالب المتطوعين بعد الدوام المدرسي مما جعل
منا تكليفهم بمراقبة الحدائق المدرسية والعناية
بها .وعملنا معهم لوحات إرشادية ألهمية الزراعة
وعدم قطع األشجار وتم توزيعها على المناطق
المتضررة.
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نخطط اآلن للتواصل مع مختلف المؤسسات العامة
والمنظمات الدولية لتأمين التمويل الالزم لشراء
المواد األساسية مثل البذور والشتالت لمواصلة
تنفيذ األنشطة على نطاق أوسع.

اعادة احياء االراضي والمجتمعات المحلية
تسعى الجمعية جاهده لتوفير متطلبات المجتمع
بتنفيذ عدة مشاريع ريادية التي تحدث تاثيرا
ايجابيا .ساهمت المبادرة في ارجاع الحياة الى ارضنا
والتقليل من الضرر الناتج عن التلوث واالمراض
وتخفيف درجات الحرارة في فصل الصيف .وعاد
السياح إلى المنطقة لالستجمام والتمتع بمناظرها
الخالبة .وكما تحدث الطفل محمود وهو يحمل بين
ذراعية غرسة زيتون قائال :أتمنى ان تعود االشجار
لمنطقتي كما كان يتحدث عنها أبي وأمي في
الماضي .
درس المشروع بدائل الستخدام الحطب كمخلفات
تقليم االشجار وبقايا االخشاب من محالت النجارة
وجفت الزيتون من المعاصر .ولكن شكلت هذه
البدائل تحدي للمبادرة إلقناعهم بهذه البدائل
وذلك لرفع سعرها من قبل أصحاب المناجر ومعاصر
الزيتون.
واجهتنا مجموعة من التحديات التي حالت دون
الوصول الى النتائج المتوقعة .على سبيل المثال
الرعي العشوائي الذي أدى إلى التسبب بأضرار
لبعض االشتال التي تمت زراعتها .عدم وجود
مكان ثابت ومحدد لعقد الدورات والندوات وعدم
كفاية التمويل من مختلف الجهات المانحة لتغطية
النشاطات المختلفة .وحالت طبيعة المنطقة
ورياحها الشديدة دون ثبات اللوحات االرشادية.
ولكن من الجدير بالذكر أن الجمعية حديثة الوالدة
ولم تتلق التمويل الالزم من المؤسسات العامة
والمحلية والدولية لتبني مشاريعها الريادية لحماية
البيئة من التصحر واالنقراض .ومن المتأمل امكانية
تكرار المبادرة وذلك ألنها ال تتطلب كلفة عالية .اننا
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استطاعت العائالت السبعة التي شاركت بالمكون
الخاص بالسيدات من تحقيق االكتفاء الذاتي من
خالل زراعة االصناف المختلفة من الخضار .ومناجل
توسيع نطاق عملهن ،نطمح بتنفيذ مشاريع مائية
لحفظ مياه األمطار.
في نهاية عام  ،2013انشات مجموعة من السيدات
جمعية أصالة البادية للسيدات متعددة األغراض.
وهي األولى من نوعها في المنطقة التي تبنت
أفكار المبادرة .وقالت ام احمد وهي من العضوات
النشيطات بالجمعية أن مبادرة وطني أخضر
جعلتنا نفكر جديا بتأسيس جمعية تعاونية تعنى
بكافة االمور المتعلقة باالرض واالنسان يحدونا االمل
أن تكون مناطقنا جميلة يرتادها السياح واالهالي
يتقيئون شجرها الجميل وجوها العليل.
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ومن خالل عملنا مع النساء تم الكشف عن نسب محو أمية كبيرة لديهن .مما دفعنا الى انشاء مراكز
محو أمية.
باالضافة الى فتح مراكز طالبية لمساعدة الطالب في الدراسة وتخفيف العبء عن االهالي وعقد عدة دورات
لتوعية الناس التصحر واالحتطاب الجائر.
في  2015و  ، 2016قامت الجمعية بعمل عدة لقاءات وورش عمل ومجموعة من الدورات التدريبة داخل
المنطقة والتي ركزت على مواضيع كادارة المشاريع الصغيرة ودورة كيفية اختيار المشاريع ودورة الرعاية
الوالدية.
غرست المبادرة فينا حب التحدي والطموح واالرادة .فتحت لتفكيرنا افاق عالية واصبحنا اشخاص مدركين
وواعيين الستكشاف افضل الطرق الستثمار الموارد الطبيعية .رحب المجتمع المحلي بهذه المبادرة بشكل
كبير وذلك عندما لمسوا نتائجها الرائعة التي انعكست عليهم.

والء علي عودة الشماالت رئيسة لجمعية اصالة البادية
للسيدات وعضو في جمعية حواله الخيرية للسيدات وعضو
فاعل وناشط اجتماعي في هيئة شباب كلنا االردن وعملت
معلمة في وزارة التربية والتعليم االردنية
لالتصال Walaali45@gmail.com :
أو 077965338 :
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معًا ،مربو الماشية يستفيدون اكثر
زياد عودة رشيد النعيمات
يفتقر مربو الماشية في قضاء ايل الى جمعية رسمية ،االمر الذي يؤدي الى ضياع فرص التنمية والتطوير.
من خالل االصرار والمثابرة والمجهود الشخصي والعمل التطوعي الذي ال ينتهي كان ال بد ان ترى الجمعية
النور في نهاية المطاف.

تعتبر تربية المواشي في المملكه االردنيه
الهاشميه احدى أهم روافد االمن الغذائي
للمجتمع االردني حيث تشكل الباديه االردنيه
عامة النسبه االكبر من المجتمع الرعوي
في المملكه .تعتمد اغلبية العائالت على
تربية المواشي كمصدر دخل اساسي .تزود
الحكومة هذه الشريحة من المجتمع بالعلف
واللقاحات من خالل مديريات الزراعه وعيادات
البيطره التابعه لوزارة الداخلية.

تنظيم عمل مربو الحيوانات في ايل
حسب احصائيات وزارة الزراعه لعام ،2014بلغ
عدد اصحاب المواشي حوالي ( )450شخص
في قضاء ايل /محافظة معان.يواجه مربي
الحيوانات المشاكل والتحديات نظرا لعدم
وجود هيئة رسمية تجمعهم وتعالج
مشاكلهم وتبحث عن مشاريع تنموية.
اضحت مشكلة عدم وجود هيئة رسمية
ظاهرة خاصة عندما تبدي المؤسسات
ّ
وعليهشكلعدم
الدولية اهتماما لدعمهم
وجود جمعية عائقا امامهم .حيث انه ال بد
من وجود جمعيه تقوم على تنظيم اصحاب
المواشي وتقوم على تحسين المستوى
االجتماعي واالقتصادي للمجتمع ككل
وتعزيز التعاون بين اصحاب المواشي وتبادل
الخبرات فيما بينهم وتوحيد الجهود اليجاد
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االسواق وتحسين المنافسه والمساهمه في توعية
اصحاب المواشي بمختلف الجوانب التي تهم
قطاعهم كصحة الحيوان والتكاثر وتحسين النسل
والتطعيم وتجنب االمراض المعديه بين االنسان
والحيوان.
كانت المنظمه التعاونيه وهي المؤسسه
الحوكوميه التي تعنى بجمعيات اصحاب المواشي
وهي المظله الحكوميه الراعيه لها دائما تطلب من
اصحاب المواشي المبادره بتأسيس هذه الجمعيه
اال انها دائما تبوء بالفشل لعدم وجود اشخاص
مطوعين لتبني هذه الفكره .ومن منطلق
اهتمامي الكبير بهذه الشريحه وكوني من ابناء
هذه الشريحه من المجتمع وبتشجيع من رئيس
البلديه السيد صباح النعيمات بدأت فكرة التطوع
بالعمل على تأسيس جمعية اصحاب المواشي
لقضاء ايل وكوني عضوا في جمعية بسطه الخيريه
وعضوا في جمعية فيك الخير الخيريه وعضوا في
المجلس االستشاري لمركز الشباب وضابط ارتباط
لوزارة العمل وضابط ارتباط لوزارة الطاقه والثروه
المعدنيه في قضاء ايل وعضوا في نادي الشراه
الرياضي وعضوا في المجلس المحلي سخرت جميع
جهودي لتبني هذه الفكره وكنت على تواصل مع
جميع االطراف من اجل تأسيس هذه الجمعيه.

بروح الفريق نكبر
في بداية االمر عقدنا االجتماع االولي الذي ولألسف
اتسم بالفشل وذلك لعدم ادراك مربي الماشية
الهمية تأسيس الجمعية .وفي محاولتنا الثانية قمنا
بدعوة خبير من المؤسسه التعاونية للتحدث عن
أهمية العمل سويا كأصحاب المواشي .استعرض
الخبير قصص ناجحة لجمعيات اخرى وكان االمر
يتطلب عقد لقاءات شخصيه وزيارات ميدانيه
ألصحاب المواشي إلقناعهم بفكرة االنضمام الى
الجمعية .بعد ذلك حضر حوالي  20شخص االجتماع
التالي وتم الطلب منهم اقناع االخرين بضرورة
االنتساب للجمعية .والحقا تم عقد اجتماعات أخرى
واظهر مزيدا من األشخاص رغبتهم باالنضمام.
استغرقت هذه الخطوات نحو سته أشهر قبل
تأسيس الجمعية ،حيث تم توضيح فكرة تأسيس
الجمعية التي ستوفر الدعم المادي والمعنوي،
واستقطاب مشاريع وايجاد الحلول لمشاكلهم
والبحث عن افضل السبل الستغالل مواردهم.
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ولكن ألنه أيضاكان ومازال موضع ثقة للكثير من
مربي الحيوانات.
وخالل وقت قصير ،وصل عدد أعضائها المنتسبين
الى  125وتلعب الجمعية حاليا دورا فعاال في خدمة
مربي الماشية في قضاء ايل .على سبيل المثال
تم توفير آلة لجرش العلف لمربي الماشية بسعر
مقبول.
تم توقيع اتفاقيه الستئجار ارض من بلدية ايل
بسعر رمزي حيث تم تأجيرها للجمعية بدينار أردني
واحد سنويا وعلى مدار تسعون سنه كدعم من
البلدية ألصحاب المواشي وذلك لتنفيذ المشاريع
كمصنع لأللبان لصناعة منتجات االلبان .وارتأت
الجمعية أهمية إلقامة هذا المشروع لكي تقوم
بشراء الحليب من أصحاب المواشي .قامت الجمعية
بتوظيف عدد من السيدات ممن لديهم الخبرة
بصناعة منتجات االلبان .تم بيع هذه المنتجات
واستفادت الجمعية واألعضاء من األرباح.

أهمية العمل التطوعي

وبعد اقناعهم بذلك تم جمع البيانات الخاصة
باألعضاء المقترحين والذي استغرق منا فترة
شهرين .تم تقديم طلبات انتساب الجمعية
للمنظمة التعاونية وتسديد رسوم االنتساب وتم
تقسيطها على االعضاء للمساهمة بتخفيف العبء
المالي عليهم.
خالل المراحل األخيرة التي سبقت انشاء الجمعية،
ابدى العديد من مربي الماشية حماستهم
لالنتساب للجمعية .وأخيرا في شباط  2014تم
تسجيل الجمعية بشكل رسمي .وتم انتخاب
السيد محمد سالم النعيمات كرئيس للجمعية
ليس فقط بسبب رغبته الشديدة وحماسه للعمل،
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اعمل في البلدية رئيسا للديوان حيث قمت
بتقديم التسهيالت وتقديم الخدمات اللوجستية
اثناء انعقاد االجتماعات واستخدام مكتبي الخاص
بالعمل الستقبال المنتسبين للجمعية وقيامي
بتصوير جميع الوثائق وإقناع رئيس البلدية
للموافقة على تأجير االرض للجمعية .قام رئيس
الجمعية بالتواصل مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة وزارة
التخطيط والمنظمات الدولية المانحة لتوفير الدعم
للمشاريع التي تخدم ابناء المنطقة وتدعم اصحاب
المواشي كالمشاريع الزراعية وإقامة المحميات
الرعوية.
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الفرص في الحياة كثيره ،لكن من سيستغلها؟ يجب علينا جميعا ان نعمل على تنمية المجتمع .من
الضروري ان نعمل سويا لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في ابناءنا كونهم بناة المستقبل .بالنسبة لي
انا فخور جدا بأن ارى ان لي بصمة ومساهمه في انشاء هذه الجمعية حيث مهدت الطريق لغيري ليكملوا
مسيرة البناء والعطاء .أشجع الشباب االنخراط بالعمل الجماعي نظرا لفوائده الجمة .وآمل أن تواصل
الجمعية مسيرتها على طريق النجاح وخدمة المجتمع.

زياد عوده رشيد النعيمات باحث اجتماعي وعضوا في المجلس
االستشاري لمركز الشباب في قضاء ايل وعضو في جمعيتين
خيريتين
لالتصال zyadrasheed@yahoo.com :
أو 0772622646 :
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