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السابقة،  الحكومية  القرارات  وعبثية  تلكوء  بعد 
تواجه الحكومة الحالية استحقاق نفض قطاع النقل 
وصواًل  عالية،  بفّعالية  متكاملة  شبكة  وبناء  العام 
آالف  وإنهاء معاناة  النفط  فاتورة  ثلث  إلى تخفيض 

المواطنين.
استمرت  التي  والتخبط  االسترضاء  سياسات 
نمو وتطور قطاعات مختلفة  انعكست على  لعقود، 
القائمين عليه  النقل، الذي القى إهمااًل أنسى  منها 
جنب  إلى  جنبًا  يمشي  والرفاه  الحضاري  التطور  أن 
ما  بحسب  والسلع،  للركاب  العام  النقل  خدمات  مع  

يشتكي خبراء في قطاع النقل. 
»تخّلف« النقل العام يلقى بظالله على االقتصاد 
فاتورتها  ويضخم  ال��دول��ة  م��وازن��ة  يثقل  الكلي، 
وتدني  القطاع  »فوضى«  تؤثر  كذلك  النفطية. 
معاناة  يضاعف  إذ  الجزئي،  االقتصاد  على  خدماته 
النقل  حافالت  استخدام  عن  تعزف  التي  األسر  آالف 
تغطي  خطوط  توافر  وع��دم  أحوالها  لسوء  العام 

المناطق الجديدة ما يرفع إنفاقها على النقل.
من  واالتصاالت  النقل  على  األسرة  إنفاق  ارتفع 
1ر13 بالمئة من مجمل دخلها العام 2002 إلى 8ر15 
ونفقات  دخ��ل  مسح  بحسب   ،2006 العام  بالمئة 
األسرة. لذلك تتصدر إعادة هيكلة النقل على أسس 
رفع  بعد  الذهبي  حكومة  أم��ام  التحدّيات  منهجية 
أسعار المحروقات، إذ عليها تخفيض فاتورة الطاقة 
وتوسيع قاعدة مستخدمي هذا القطاع الذي يستحوذ 

على 37 بالمئة من مجمل استهالك الوقود. 
»تخبط«  من  النقل  في  مستثمرون  ويشتكي 
غياب  أن  ويؤكدون  المتعاقبة،  الحكومات  سياسات 
تطويره  خطط  عرقل  القطاع  هذا  بأهمية  الوعي 
ودفع العديد من مستخدميه إلى هجره، بينما تضطر 

األغلبية الستخدامه في غياب البدائل. 
التتمة صفحة 7
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حكومة متجانسة أم ذات لون واحد؟

تسجيل األهداف.. بين “المنتخب” و“الفريق” 

الملك  عهد  في  سابقة  تشكيالت  بخالف 
عبد اهلل الثاني، ينفرد فريق نادر الذهبي بقدر 
عال من االنسجام يالمس حدود التجانس، ما 
يمّكن “كابتنه” من بسط سيطرته على ملعب 
حتى  ظاهريا  األقل  على  التنفيذية،  السلطة 

اآلن. 
هذا التوصيف ال ينطبق، بالضرورة، على 
بدايات حكومة علي أبو الراغب )2003-2000( 
 -)2007-2005( البخيت  معروف  وانطالقة 
قرارات  “تمرير”  في  مبدئيا  الرجالن  نجح  إذ 
رصيدهما  يتراجع  أن  قبل  “الخصم”  وتحييد 
تواتر  المجلس،  داخ��ل  البوصلة  تشتت  أم��ام 

األزمات والقصف الخارجي. 
القراءة األولية في أداء الفريق الجديد، بعد 
دّقة  إلى  أشهر من تشكيله، تشير  ثالثة  نحو 
في إحراز األهداف، سالسة في التمرير وتبادل 
األدوار، اختزال الوقت الضائع، وتفادي “كروتا” 
الخطط  تنفيذ  تعرقل  كانت  وحمراء  صفراء 

والمشاريع. 
ثم  األول��ي��ة،  المناورات  في  ذل��ك  يتجّلى 
تراتبية قرارات رفع أسعار المحروقات وتوقيتها،  

فزيادة تعرفة الكهرباء والمياه. 
كانت  الشعبوية  غير  القرارات  تلك  مثل 
كفيلة سابقا بإثارة موجة غضب عارم، نيابيا 
للذهبي  يحسب  لكن  األق��ل.  على  وصحافيا، 
اإلع��الم،  سهام  تحييد  على  القدرة  وفريقه 
وربطها  األس��ع��ار  قفزات  جرعة  “تدريجية” 
الدولة.  أمان مع زيادة رواتب موظفي  بشبكة 
أيضا  اجتازتا  والبخيت  بدران   عدنان  حكومتا 
االختبار الشعبي، إذ مررتا رفعا متكررا لألسعار 

دون عوائق. 
أكاديمي يرى أن الفضل األكبر في انضباط 

|

الشارع يعود إلى الشعب الذي يمتص متوالية 
رفع األسعار على مضض لكن دون صخب. 

سميت  م��ا  أن  األك��ادي��م��ي  ويستنتج 
 ،1996 ع��ام  الكرك  في  الخبز  باضطرابات 
اختمرت على خلفية موقف حكومة عبد الكريم 
الكباريتي المعادي لعراق صدام حسين آنذاك. 
- سادس رئيس حكومة  الذهبي  يستفيد 
في عهد عبد اهلل الثاني - من هامش مناورة 
واسع وإسناد غير معلن، توفّره مراكز صناعة 
والمخابرات  الملكي  الديوان  في  موازية  قرار 
المفتوحة  الخطوط  تعقدت  فلطالما  العامة. 
السابقة  الحكومات  ورؤساء  المراكز  تلك  بين 

في العهد الجديد.
النواب  مجلسي  توليفة  تبتعد  كذلك   
فريق  العصي في عجالت  واألعيان عن وضع 
أقالم  مرمى  خارج  أيضا  يبحر  الذي  الذهبي، 
صحفية طالما شحذت للطخطخة على حكومات 

سابقة. 
هكذا تتراجع الهجمات الصحفية والحكومية 

سقف  انخفاض  وكأنه  يبدو  فيما  المرتدة 
الحريات الصحفية، مع أن رؤساء تحرير صحف 
مضامين  في  تدخالت  وج��ود  ينفون  يومية 
أخبارهم. في المقابل ثّمة قناعة بترّسخ “لجم 
إما من  الكتاب واإلعالميين  ذاتي” لدى غالبية 
خلفية  على  أو  الشك”،  “فائدة  منحه  منطلق 
هاجس الرابط العائلي بين الرجل الذي يتربع 
على ثاني أهم منصب دستوري في البلد وبين 

مدير أكثر الدوائر األمنية نفوذا. 
وزراؤه وأسالفه يجمعون على أن الرئيس، 
ذاتيا  سالحًا  يمتلك  الجو،  سالح  من  القادم 
ودقّته  ديناميكيته  وهو  تأثيرا،  أبعد  موازيًا 
العالية فضال عن إلحاحه على متابعة القرارات 

في مختلف الوزارات. 
وخبرة  بشخص  األداء  مقياس  “يرتبط 
فريقه”،  أعضاء  عن  النظر  بصرف  الرئيس، 
“كل  ويزيد  أسبق،  وزراء  رئيس  نائب  يعّلق 
رئيس له جماعته الخاصة به داخل المجلس، 
يثير  م��ا  ل��ه  معارضة  تكتالت  تتشكل  وق��د 

أن يشكلون فريقا  عواصف بين من يفترض 
واحدا”. 

إلى  المجلس  يتحدث  النهاية،  في  لكن 
الخارج “بلغة واحدة” تتماهى مع لون الرئيس؛ 
وبالتالي فتصويت الوزراء ال يؤخر أو يقدم في 

سياسة الحكومة. 
يشتكي وزراء سابقون من تخصيص جل 
اجتماعات مجلس الوزراء لبحث قضايا إجرائية 

وإدارية خارج سياق بناء االستراتيجيات. 
ويذهب رئيس وزراء أسبق إلى انتقاد تعدد 
يعرقل  كان  ما  الظل،  وحكومات  المرجعيات 
ال��رؤوف  عبد  من  السابقة  الفرق  عمل  سير 
الروابدة مرورا بعلي أبو الراغب، فيصل الفايز، 
بدران والبخيت.  تقاطع الصالحيات والمناوشات 
األكمام  لرفع  م��رارا  الملك  دفعت  الجانبية 
عمل  يشوش  ما  أزم��ات  إدارة  في  وال��دخ��ول 

اإلدارة العليا للدولة.   
فريق  في  يخدم  للحكومات  عابر  وزي��ر 
الذهبي، يصفه بأنه “سريع في اتخاذ القرارات 
مع التركيز على النتائج”. فبفضل إصراره على 
اختزل  وواضحة”  “محّددة  مداخالت  تكون  أن 
اجتماع مجلس الوزراء من خمس إلى ساعتين 

أو ثالث ساعات، بحسب خالد اإليراني. 
لكن لتجانس أداء الفريق محاذير. إذ يرى 
وزير سابق أن اللون الواحد والتوافق الدائم مع 
مجلس األمة يؤثر على مبدأ المساءلة والرقابة 

مع أنه يفيد في تسهيل اتخاذ القرار. 
اللون  أسبق حكومة  وزراء  رئيس  يرفض 
الواحد. ويقول “نحن لسنا أحزابا تشكل حكومة 
معارف،  من  مؤلف  عمل  فريق  بل  األكثرية، 

عالقات شخصية، توازنات وكفاءات”. 
يرجعون  سابقون  ووزراء  حكومات  رؤساء 
الفرص الضائعة سابقا إلى اختالف آليات انتقاء 
“المنتخب” الحكومي. ففي البدء كان الرئيس 
استنادا  فريقه  أعضاء  غالبية  بنفسه  يختار 
العتبارات الكفاءة والتوزيع الجغرافي والديني. 
لكن اآللية اختلفت في منتصف الطريق إذ بات 
الرئيس غالبا ما يأتي على فريق شبه مشّكل 

أو يهبط عليه جاهز التشكيل في معظمه. 
جدارته  الحالي  الفريق  يستمد  باختصار، 
من أربعة منابع: مباركة الملك/الحكم، شخص 
وخبرة الرئيس وقدرته على إدارة األزمات، حالة 
انفراج مع السلطة التشريعية وتواصل إيجابي 
في اتجاهين مع “شارع الشعب”. على أي حال، 
فإن رأي “الجمهور” في منتخب/فريق “الكابتن” 
سيظهر في استطالع المائة يوم الذي يجريه 
عادة مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة 

األردنية. 

سعد حتر

نادر الذهبي عبد الكريم الكباريتي| |
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في ضوء تكرار حظر أنشطة “فكرية”

الموافقة الخطية المسبقة تكبح تطوير قانون االجتماعات

في  شمل  األس��ب��اب”،  بيان  دون  “المنع 
مراكز  كانت  ن��دوات  إقامة  األخ��ي��رة  اآلون��ة 
حدث  كما  تنظيمها،  تعتزم  أردنية  دراس��ات 
و”مركز  للدراسات”  الجديد  األردن  “مركز  مع 
القدس للدراسات السياسية”، ما يشير إلى أن 
منع إقامة أنشطة عامة، لم يعد يقتصر كما 
درجت العادة، على أنشطة األحزاب السياسية 

والنقابات المهنية. 
أو  المحافظ  ويمثلها  المختصة،  السلطة 
المتصرف أو مدير القضاء، تستند في قرارها 
إجازة تنظيم اجتماع عام من عدمه، إلى قانون 
الذي  لسنة 2004،   7 رقم  العامة  االجتماعات 
العامة  لالجتماعات  سابق  قانون  محل  حل 
صدر قبل نصف قرن، إال أنه يعد أكثر تقدمًا 

وديمقراطية من القانون الجديد. 
الحقوق  م��ن  االجتماع  ف��ي  الحق  ويعد 
الدستورية األساسية للمواطنين. المادة 16 من 
الدستور التي نّصت في فقرتها األولى على أن 
“لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون”  
فقرتها  في  أّك��دت  التي  المادة  نفسها  هي 
الجمعيات  تأليف  في  األردنيين  حق  الثانية، 

واألحزاب السياسية. 
هذا التالزم بين الحق في االجتماع، والحق 
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السياسية،  واألح���زاب  الجمعيات  تأليف  في 
لجنة  أعدتها  التي  الوطنية”  “األجندة  الحظته 
لتكون  والخبرات،  األطياف  مختلف  من  ملكية 
للسنوات  األردنية  للدولة  وبرنامجًا  مرجعية 

.2015 - 2006
ارتأت أن تيسير عقد االجتماعات   األجندة 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  لألحزاب  العامة 
االجتماعات  بقانون  النظر  “إع��ادة  يستدعي 
العامة وإلغاء الموافقة المسبقة على عقد تلك 
االجتماعات، مع كفالة حق السلطة التنفيذية 
في وضع اإلجراءات الالزمة للقيام بواجبها في 

ضمان األمن والسكينة في المجتمع”.
أيضًا  أوص��ت  الوطنية  األج��ن��دة  وك��ان��ت 
السياسي  العمل  لتنظيم  ق��ان��ون  ب��إص��دار 
بحريات  الخاصة  الدستور  مواد  إلى  استنادًا 
وبتشكيل  االجتماع،  وحق  والصحافة،  ال��رأي 
ومخاطبة  السياسية،  واألح���زاب  الجمعيات 
السلطات. واقترحت أن يسمى “قانون ممارسة 
االجتماع  أن  األجندة  وبينت  السياسي”.  العمل 
والتظاهر واالعتصام، وسائل أساسية للتعبير 
عن الرأي ومخاطبة السلطات. ولذا أكدت وجوب 
التزام أجهزة الدولة كافة بضمان حرية العمل 
بما  السياسي،  النشاط  وتنظيم  السياسي 
يكفل حرية األفراد والمؤسسات التي تقوم به، 

وال يتعارض مع النظام العام.
االجتماعات  قانون  تعديل  إل��ى  الحاجة 
العامة، أمالها التشدد في صياغة القانون الذي 
صدر كقانون مؤقت في آب/أغسطس 2001، 
نيسان/أبريل  في  دائم  كقانون  يقر  أن  قبل 

.2004
قيود  فرض  في  السلطات  توسع  ويعود 

على الحريات العامة، إلى ميلها المبالغ به في 
أحيان كثيرة، نحو منح أولوية قصوى للجوانب 
األمنية، دون مراعاة التوازن المطلوب للحفاظ 

على معادلة “األمن والحقوق معًا”. 
في  األم��ن  نعم  خبروا  الذين  األردن��ي��ون 
أمن  على  حريصون  ملتهب،  إقليمي  محيط 
في  حريصون  لكنهم  واس��ت��ق��راره،  بلدهم 
الوقت نفسه على ممارسة حقوقهم وحرياتهم 
الدستورية. وتجارب األردن في العقود األخيرة 
أن  ويعززها  ممكنة،  المعادلة  هذه  أن  تؤكد 
بالدنا ال تعاني من وجود قوى معارضة تعمل 
تحت  ينضوي  فالجميع  ال��ح��دود.  خ��ارج  من 
المظلة نفسها، مظلة الدستور ونظام الحكم 

النيابي الملكي.  
لسنة  القديم  العامة  االجتماعات  قانون 
ال��روح��ي��ة  إل���ى  أق���رب  ك���ان  وال����ذي   ،1953
الديمقراطية في الدستور األردني الصادر عام 
1952، كان يكتفي بشرط “إعطاء إشعار  قبل 

48 ساعة” من أجل عقد اجتماع.
 فيما اشترط القانون الجديد لعقد اجتماع 
عام أو تنظيم مسيرة الحصول على “موافقة 
المختص  اإلداري  الحاكم  من  خطية مسبقة” 
أي  إلجراء  الموعد  قبل  الطلب  يقدم  أن  على 
أن  على  عالوة  األقل.  على  أيام  بثالثة  منهما 
الحاكم اإلداري ليس ملزمًا بالرد على الطلب 
المحدد  الموعد  من  ساعة   48 من  أكثر  قبل 

للنشاط.
القانون الجديد رفع أيضًا سقف العقوبات 
من  الحبس  أو  دينار،  ألف  إلى  دينارًا   20 من 
بين  الجمع  ج��واز  مع  أشهر،   3 إل��ى  شهرين 

العقوبتين..

حسين أبورّمان

الخميس 14  الماضي،  العدد  َوَرَد على غالف  لخطأ تقني 
شباط 2008، رقم العدد 12، والصواب : العدد 13، فاقتضى 

االعتذار.
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أردني
المال، تنمية الشخصية والتأهل لسوق العمل أهم أسبابها

“تجربة العمل مع الدراسة” إحتضار ثقافة العيب 
خليل الخطيب

بابتسامة عريضة و»حرفية عالية« تنهمك 
سماح في تزويق لفة هدية ألحد الزبائن في 
أحد »موالت« عّمان الضخمة. يقف بّسام خلف 
صندوق »الكاش« في ساعة متأخرة من الليل، 
وهو يفكر بمكافأة آخر الشهر التي ستساعده 

في دفع رسومه الجامعية.
الشباب  لمئات  ناجح  أنموذج  بسام وسماح 
المبكر  العمل  بين  يزاوجون  الذين  الجامعي 
والدراسة الجامعية إما لمساعدة األهل وتسديد 
األقساط الجامعية أو للتأهل مبكرًا إلى سوق 

العمل. 
هؤالء الطلبة ال ينتهي يومهم العملي مع 
هناك  من  يتوجهون  بل  المحاضرات،   انتهاء 
في  ومكاتب  ش��رك��ات  مطاعم،  ف��ي  للعمل 
مع  األخيرة  السنوات  تترسخ في  باتت  ظاهرة 
ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة األعباء المالية 

على األسر. 
ليست  ال��دوام  أوق��ات  بعد  العمل  تجربة 

إذ  للطلبة«،  بالنسبة  دائ��م��ًا  »مريحة 
لصحتهم  »استهالكًا  بعضهم  يراها 

بخس«.  ثمن  مقابل  ووقتهم 
»صعوبات  عن  ويتحدثون 

الوقت  بضيق  تتعلق 
وعدم القدرة على 

بين  التوفيق 
متطلبات 
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الدراسة والعمل أحيانًا«.
التجربة  في هذه  ترى  أخرى  فئة  أن  على 
ومساعدتهم  شخصياتهم  صقل  في  »فائدة 
تكاليف  من  جزء  لسد  المال  بعض  جمع  في 

دراستهم«.
أكثر من  العمل في  مديري  ويرى بعض   
شركة أن »هذه التجربة مهمة للطلبة، كما أنها 
في  يستفيدون  الذين  العمل  ألصحاب  مهمة 
هذه الحالة من وجود كادر مدرب ومتعود على 

العمل بمجرد تخرجهم من جامعاتهم«.
الجامعات  في  الطلبة  تشغيل  فكرة  بدأت 
باإلضافة  »وحملت  طويل  زمن  منذ  األردنية 
تربوية  أه��داف��ًا  ماديًا  الطالب  مساعدة  إل��ى 
يؤكد  كما  الطالب«،  شخصية  بصقل  تتعلق 
د.  اليرموك  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عميد 
اعتبار  »ويمكن  يضيف:  الذي  جبران،  نعمان 
هذه التجربة ناجحة ومفيدة للطلبة حيث أنها 
توفر لهم دخاًل ماديًا ال بأس  به مقابل ساعات 
تزيد على خمس عشرة ساعة  ال  قليلة  عمل 

في األسبوع«. 
هذا  في  أوسع  خطوات  الجامعات  وخطت 
للطلبة  العمل  بتوفير  تكتف  ول��م  االت��ج��اه، 
داخل الحرم الجامعي،  »نحن ننسق مع بعض 
التي  والخاصة  العامة  والمؤسسات  الشركات 
أبدت اهتماما بتشغيل الطلبة« ، يشرح جبران.

الجامعة  من  صبحة،  أب��و  مفيد  الطالب   
الرسمية  الجامعات  تقدمه  ما  يقيم  األردنية، 
»محدودة  باعتبارها  للطلبة  عمل  فرص  من 
جدًا وال تكاد تكون مفيدة من الناحية المادية 
إذ ال يمكن أن يزيد الراتب على 45 دينارًا 
أن  صبحة  أبو  يرى  ولذلك  شهريًا« 
»يمكنها  الخاص  القطاع  شركات 
أن تتعاون مع الجامعات لتوفير 
فرص عمل أفضل للطلبة 

الراغبين«.

شخصيات أنضج
عالء  الطالب  يجملها  أخ��رى،  نظر  زاوي��ة 
الخطيب، من جامعة اإلسراء، إذ يرى أن »عمل 
الطالب داخل الجامعة أو ضمن مؤسسات كبرى 
التأثير  عدم  لجهة  للطالب  أفضل  يكون  قد 
سلبا على دراسته، حيث تعنى الجامعات عادة 
بترتيب جداول االمتحانات وتوزيع ساعات العمل 
القطاع  أما في  الطالب،  يتناسب مع وضع  بما 
الخاص، فإن  الطلبة العاملين يتعرضون للكثير 
أحيانًا  يضطرون  إنهم  حتى  الضغوطات  من 

لسحب الفصل حتى يحافظون على عملهم«.
غير ان أبو صبحة، يقر »بأن الطلبة الذين 
شخصيات  يمتلكون  الجامعة  خ��ارج  يعملون 
أن��ض��ج، وه���م ب��ص��ورة ع��ام��ة ط��م��وح��ون 

وجديون«.
في  العامة  والعالقات  التسويق  مديرة 
ناديا  السياحية،  لالستثمارات  عرموش  شركة 
إن لشركتها »تجربة مهمة  الى  الداري، تشير 
في مجال تشغيل الطلبة«، شارحة أن شركتها 
على  أخ��ذت   1996 العام  العمل  ب��دأت  التي 
عاتقها تشغيل الطلبة ضمن فروعها، انطالقًا 
المحلية  العمالة  على  باالعتماد  قرارها  من 
هذا  في  خطتها  وتتضمن  بنسبة100بالمئة، 
تدريجية  برامج  ضمن  الطلبة  تدريب  السياق 
تصل إلى حدود الدراسة الجامعية في جامعة 

ماكدونالدز«.
الطلبة  نجاح خطة تشغيل  الداري،  تؤكد   
الفتة الى أن »معظم مديري الفروع ومديري 
أشخاص  هم  الشركة  في  المختلفة  اإلدارات 

عملوا مع الشركة في أثناء دراستهم«. 
نفس  في  العام  المدير  مساعد  يجمل 
الشركة، رائد الزغل، عدد الطالب الذن عملوا 
في الشركة أثناء دراستهم »بأزيد من 3 آالف 
العامة   الفروع وفي اإلدارة  طالب  في مختلف 
ويبين  دراستهم«.  اتمام  من  جميعا  تمكنوا 
واجهتها  التي  التحديات  أصعب  أن  ال��زغ��ل 

الشركة، في البداية، كانت تتمثل »في ثقافة 
العيب التي تم التغلب عليها بوساطة التدريب 
مرحلة  إلى  الحاالت  من  كثير  في  وصل  الذي 
التعليم الجامعي في مصر ودبي وأميركا، حيث 
الجامعية  الشهادة  على  الطلبة  بعض  حصل 

األولى«.
وجهة أخرى لعمل الطلبة كانت في مطاعم 
الطازج، التي يؤكد مدير التشغيل فيها ، أحمد 
الراغبين  للطلبة  توفر  “شركته  أن  السماك، 
بالتنسيق  مناسبة  عمل  ظ��روف  العمل  في 
دراستهم”  على  حفاظًا  أنفسهم  الطلبة  مع 
ويلفت اإلنتباه إلى أن “25بالمئة من العاملين 
الدوام  نظامي  وفق  يعملون  الطلبة  من  هم 
الجزئي أو نظام الورديات ويعمل الطلبة في 
ظروف منظمة ومحترمة حيث يقومون بأعمال 

المحاسبة وخدمة الزبائن وخدمة التوصيل”.

نموذج نجاح 
يوشك مدير فرع شارع عبد اهلل غوشة في 
عبد  السياحية  لالستثمارات  عرموش  شركة 
المجيد السويطي على التخرج من قسم اإلدارة 
المالية في جامعة الزيتونة، بعد أن جمع بين 

العمل والدراسة لخمس سنوات.
»من  العاملين  الطلبة  يحذرالسويطي 
عندما  بالدراسة  اهتمامهم  يفقدون  قد  أنهم 

معه،  حصل  كما  النجاح،  بمتعة  يشعرون 
العمل  بين  الموازنة  ضرورة  على  ويؤكد 

والدراسة في كل األحوال« .
التدريب  فإن  للسويطي  بالنسبة 
الطلبة  على  العمل  تسهيل  في  مهم 
التغلب على معظم  » لقد تمكنت من 
المكثف  التدريب  بفضل  الصعوبات 
وامتصاص  الناس  مع  التعامل  مثل: 

غضب الزبون والعمل تحت الضغط«.
وتذهب ابتسام حميد التي تعمل 
الصف  في  كانت  منذ  الشركة  في 

الثانوية،  المرحلة  إنهائها  قبل  أي  الثامن 
الزيتونة  جامعة  في  المالية  اإلدارة  وت��درس 
»بعدم  الطلبة  تنصح  إذ  ذل��ك،  من  أبعد  إلى 
العمل مبكرا ألن ذلك يجعلهم   االنغماس في 
يكبرون بسرعة، وهو أمر غير جيد برأيها لكنها 
تؤكد أنها تجربة معززة لقوة الشخصية وتجعل 

الطالب أكثر جدية وقوة«.
منذ  يعمل  الذي  الطحان  لؤي  يقيم   كما 
سنة ونصف ويدرس إدارة الفنادق في جامعة 
للشباب  جدا  هامة  بأنها«  التجربة  الزيتونة 
للوقت  وتقديرا  جدية  أكثر  تجعلهم  ألنها 

والمال«.
الذي تمكن من  الكيالني  أما زميله محمد 
الكومبيوتر  هندسة  دبلوم  على  الحصول 
مؤخرا من جامعة البلقاء التطبيقية، فيستذكر 
الوجبات  مطاعم  أحد  في  العمل  في  تجربته 
العمل  عليه  تفرض   كانت  التي  السريعة 
اآلن   مرتاح  أنا   »: ويقول    . طويلة  لساعات 
ولكنني عشت في السابق تجربة قاسية بسبب 
لم  لو  أنني  إال  العمل،  اإلرهاق وطول ساعات 
أعمل بجد لما تمكنت من التخرج بسبب عجز 

أهلي عن تقديم المساعدة لي«.
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مدارس “ذكورية” لم ينجح فيها أحد

“مدرسة لم ينجح فيها أحد”، عبارة تختزل 
على  وإسقاطاته  التعليمي  الواقع  انعكاسات 
متعددة،  مناطق  في  حكومية  مدارس  طلبة 
عن  »معزولة  بأنها  طلبة  أمور  أولياء  يصفها 

سياق الوطن«.
إال أن اإلخفاق التام لم يقترب من مدارس 
البنات، اللواتي يحققن بالعادة مراكز متقدمة.  
الشتوية  للدورة  العامة  الثانوية  نتائج  في 
التي أعلنت أخيرًا، »رسبت« أربع شعب دراسية 
كاملة في مدارس ذكورية في لواء الرمثا هي: 
مصعب، والطّرة، وعمراوة, والبويضة الثانوية. 
توزعت حاالت الرسوب على شعبتين في الفرع 

األدبي ومثلهما في التعليم المهني.
ويقول عالم االجتماع د. حسين الخزاعي، 
في  الذكور  من  وحرصًا  جدية  أكثر  اإلناث  إن 
االلتزام بالدراسة، فهناك إحساس لدى الشاب 
المالية  األعباء  وأن  مجد،  غير  التعليم  ب��أن 
لبعض األسر ملقاة على عاتقه، وبذا فهو يجنح 

نحو العمل المبكر.
اللهو  وسائل  إن  إل��ى  الخزاعي،  ويشير 
إلى  الفتًا  الذكور،  لدى  أكثر  تتوافر  واالنحراف 
نحو  الطلبة  دفع  في  االقتصادي  العامل  دور 

التسرب المدرسي.  
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أحمد  الرمثا،  ل��واء  وتعليم  تربية  مدير 
النسب  تدني  على  التعليق  يرفض  الزعبي، 
العامة للنجاح في اللواء، معتبرًا أن تصريحات 
يومية  وكانت  سياقها.  من  أخرجت  له  سابقة 
»الدستور« نقلت عن الزعبي قوله »إن  نسبة 
 27,4 تتجاوز   لم  الرمثا  م��دارس  في  النجاح 
بالمئة   14,98 ك��اف��ة:    ال��ف��روع  في  بالمئة 
للذكور و39,1 بالمئة لإلناث. وحققت مدرسة 
نجاح 61,5  أعلى نسبة  الثانوية  بنات عمراوة 

بالمئة«. 
العلمي  التحصيل  تراجع  الراسبون  ُيعزى 
أنفسهم،  الطلبة  »إهمال  إلى  مدارسهم  في 
الطلبة  إلى  المقررة  المناهج  تسليم  وتأخر 
اإلدارة  سوء  عن  فضاًل  المحدد،  موعدها  في 
التربوية، وضعف التأسيس للطلبة في بعض 
المرافق  رداءة  على  عالوة  الدراسية  المناهج 

المدرسية«.
يقول:  الثانوية  الطّرة  من  الغور  معاوية   
العامة  والثقافة  والتاريخ  الجغرافيا،  كتب  »إن 
تأخر تسليمها إلى الطلبة شهرًا ونصف الشهر 
قدموا  الطلبة  أن  مع  المواد  دراس��ة  راكم  ما 
شكاوى متالحقة لمديرية التربية«. ويستذكر 
الطالب الذي لم يحالفه الحظ كيف كان يمضي 
الدراسة  في  يوميًا  ساعات  عشر  من  »أكثر 
يتحدث  كذلك  المتأخرة«.  بالمساقات  للحاق 
وعدم  النهائية،  االمتحانات  في  »صعوبة  عن 
كما  االمتحانات،  قبل  نموذجية  أسئلة  توفير 
متابعة  في  جدية  تبد  لم  التربية  مديرية  أن 

احتياجات الطلبة«.
الطالب عدي الحناوي، يعزو فشله الدراسي 
إلى كون »المناهج جديدة وتدرس للمرة األولى، 

فضاًل عن أن عددًا من الوحدات الدراسية في 
بعض المقررات ليست متخصصة«. ويرفض 
أداءه��م  أن  معتبرًا  المعلمين  ل��وم  الحناوي 
الطلبة  في  تكمن  المشكلة  لكن  »جيدا  كان 

أنفسهم«.
الزعبي،  محمد  األمور  أولياء  احد  أن  على 
“ملتزمين  يكونوا  لم  بأنهم  المعلمين  يتهم 
بالدوام” الفتًا إلى أن األهالي يضطرون إلرسال 
“أبنائهم إلى المعاهد لتلقي دروس خصوصية 

في معظم المواد الدراسية”.
اسمه،  ذك��ر  ع��دم  فّضل  معلم،  يرفض 

اتهامات أولياء أمور الطلبة مشددًا على “التزام 
على  واجبهم  أداء  على  وحرصهم  المعلمين 
“الطلبة  على  بالالئمة  ألقى  ثم  وجه”،  أكمل 

وعدم جديتهم في الدراسة والتحصيل”.
الزعبي،  أمجد  الطالب  الرأي  في  يشاركه 
الذي يعتبر أن التقصير “جاء من الطلبة وليس 
من المعلم أو المدرسة، إلى جانب عدم توافر 
للدراسة  الجيدة  والمالية  النفسية  األج��واء 
الزعبي  لكن  الطلبة”.  من  كبير  لعدد  البيتية 
إلى  يفتقرون  المعلمين  بعض  “أن  ينفي  ال 
األسلوب التدريسي الناجع والقدرة على إيصال 

المعلومات إلى الطلبة بشكل يسير«.  
بالمسؤولية  بديوي،  عالء  الطالب  ويلقي 
على »طرق التدريس المتبعة لدى المعلمين، 
والتدريس،  بالدوام  التزامهم  عدم  عن  فضاًل 
إذ يحتكم الطلبة إلى مزاج المعلمين في جدية 

التدريس في بعض األحيان«.
»لم  بأنه  فيقر  حفناوي،  معاذ  الطالب  أما 
الدراسة«،  في  حقها  المقررة  المناهج  يعط 
كان  الدراسة  في  الطلبة  »إهمال  أن  معتبرا 
التحصيل  مستويات  هبوط  في  األول  السبب 

إلى هذا الحد«. 
ويقر أولياء أمور طلبة، من بينهم حمدان 
مع  التواصل  »بانعدام  عطية  وخالد  الزعبي 
بالمعلمين  يلتقوا  لم  إذ  ال��م��دارس،  إدارات 
رغم  ال��دراس��ي«،  العام  بداية  منذ  واإلدارات 

تلقيهم دعوات لذلك. 
مديرية  في  مصادر  المعلومة  هذه  أكدت 

تربية الرمثا.
عامل  ع��ن  يتحدث  ال��ش��رع  ي��زن  الطالب 
سلبي جديد. إذ يقول »إن األجواء داخل قاعات 
االمتحان النهائي لم تكن مريحة«، معتبرًا أن 
تغيير المراقبين »يحدث إرباكًا ويشتت تركيز 

الطلبة«.
ظاهرة »مدارس لم ينجح بها أحد« تكررت 
الكرك،  في  سيما  ال  الماضية  السنوات  خالل 
ولواء دير عال باألغوار. إال أن اللواء حقق نسبة 

نجاح 50 بالمئة هذا العام. 
عدد الطلبة الذين تقدموا فعليًا لالمتحانات 
بلغ  األكاديمية، والمهنية  الفروع  الشتوية في 
 123104 أصل  من  وطالبة  طالبًا   109222

مشتركين.

عالء طوالبة

الجوع إلى التعلم أم التعلم بجوع؟ 

فقر التالميذ.. انعكاسات ذهنية، نفسية وجسمية 

الصفوف،  ف��ي  ي��رك��ّزون  قّلما  “طلبة 
مشاهدات  حصيلة  هذه  الجوع”..  يفترسهم 
نتيجة  تؤكد  مختلفة  م��دارس  في  معلمين 
مسح صّحي أجرته وزارة الصحة على عينة من 

طلبة في صفوف الثامن، والتاسع والعاشر.  
الطلبة  من  بالمئة   13 أن  يظهر  المسح 
يذهبون إلى المدرسة دون إفطار لعدم توافر 
الطعام في منازلهم، أي زهاء 200 ألف جائع 

في مدارس المملكة. 
في  أساسيًا  راف��دًا  تشّكل  اإلفطار  وجبة 
بحسب  مداركه،  وتوسيع  الطفل  بدن  إسناد 
»ال  يضيف:  الذي  غاوي  سابا  األطفال  طبيب 
يمكن تصور نجاح الطالب في التعلم في ظل 

ظروف كهذه«.
إسقاط وجبة اإلفطار من صباحات األطفال 
يعني »نقصًا في السكر الالزم إلمداد الدماغ 
ضعيف  الطالب  سيكون  وبالتالي  بالطاقة 
وأحيانا  وال��دوار  الصداع  من  ويعاني  التركيز 
التعلم  تعيق  أع��راض  وهي  البصر،  ضعف 
ويؤكد  غاوي  مؤكدة«، حسبما يشرح  بصورة 
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بمرحلة  ع��ادة  »تمر  العمرية  الفئة  هذه  أن 
والعضلية  العصبية  لألجهزة  خصوصا  نماء 
الغذاء  نقص  ف��إن  وبالتالي  والتناسلية. 
مشاكل  بالضرورة  يعني  المرحلة  هذه  في 
نمائية قد يعاني منها اإلنسان طوال حياته«. 
بل  الفقر  بجيوب  تنحصر  »ال  المشكلة  هذه 
نتيجة  مقتدرة  أسر  في  أطفاال  لتشمل  تمتد 
الجهل واالنشغال واإلهمال«، بحسب الطبيب 

المتخصص بالطفولة. 
الطبيب النفسي محمد الحباشنة، يرى في 
النمط  في  أساسيا«  »مرتكزا  اإلفطار  وجبة 
هذه  »حرمان  أن  معتبرا  السليم،  الغذائي 
إساءة  يمثل  اإلفطار  من  الطلبة  من  النسبة 
جماعية مؤسسية لألطفال«. نفسيا »يقضي 
على  الفتيان  ق���درة  على  المزمن  ال��ج��وع 
التحصيل والتعلم واإلبداع«، بحسب الحباشنة 
أبسط  من  المحروم  الطفل  أن  يضيف  الذي 
قهر  مشاعر  معه  »يحمل  الحياة  أساسيات 
يعني  ذلك  العدالة«.  بعدم  وإحساس  وقلق 
الدراسة  استهدفتها  التي  المراهقين  فئة  أن 
ستنمو، وهي تحمل صورة مشوهة عن ذاتها 
الذي قد يتطور إلى نظرة  العالم، األمر  وعن 

عدائية للحياة بعامة«.

مالحظات من الميدان
المعلمة غدير الحطبة مع الطبيب  وتتفق 
والمؤسف  المحزن  »م��ن  فتقول:  النفسي، 
الظروف  يبدو حقيقيا في ظل  الرقم  أن هذا 

الحالية، إال أن المشكلة أوسع من ذلك بكثير 
إذ إنه ال يشمل الطالب القادرين ماليا لكنهم 
الجهل  بسبب  ذاتها  المشكلة  من  يعانون 

وإهمال األسرة«.
وترى الحطبة من واقع خبرتها أن »غالبية 
إفطار،  دون  المدرسة  إلى  يحضرون  الطالب 
حالة  في  الفرصة  قبل  ما  حصص  فيمضون 
ما  وحصص  الجوع  نتيجة  التركيز  عدم  من 
لتناول  الفرصة في كسل وخمول نتيجة  بعد 

الطعام بصورة سريعة أثناء اللعب«. 
التي  األطعمة  »نوعية  أن  تعتبر  وبينما 
الغالب  المدارس تكون في  للطلبة في  تقدم 
التربية  وزارة  الحطبة  تدعو  صحية«،  غير 
والتعليم للقيام »بدور أكثر إيجابية من ناحية 
واقع  ألن  المجال  هذا  في  والرقابة  التوعية 
بالعملية  ومضر  جدا  سيء  رأيها  في  األم��ر 
أهمية  من  الصحة  وزارة  تقّلل  التعليمية«. 
ولم  تفاصيله  تنشر  لم  الذي  المسح  نتائج 
تحدد طبيعة العينة المدروسة من حيث الحجم 
والمناطق  »هذه النتائج مقاربة ألوضاع دول 
مع  متقاربة  أنها  كما  اإلقليم،  في  مجاورة 
»، حسبما  العام 2004  أجريت  دراسة سابقة 
يرد مدير الصحة المدرسية في الوزارة بشير 

القصير.
»لم  المسح  إن  بالقول  القصير  ويكتفي   
أن  إلى  مشيرا  النهائية«،  بصورته  يكتمل 
في  التربية  وزارة  مع  تنّسق  الصحة  »وزارة 
الصحة  مجاالت  في  توعوية  برامج  إع��داد 

والبيئة والتغذية وغيرها لطالب المدارس«.
القضية  هذه  إلى  تشير  التربية  وزارة 
بوصفها ظاهرة مرصودة باهتمام منذ العام 
بإطالق  الملكية  اإلرادة  صدرت  حيث   1999
استهدف  ال��ذي  الطالبية  التغذية  مشروع 
المناطق  أب��ن��اء  م��ن  طالب  أل��ف   50 حينها 
التي  اإليجابية  لآلثار  ونتيجة  حظا،  األق��ل 
المشروع،  لهذا  ال���وزارة  دراس��ات  أظهرتها 
»أصبحت  حتى  تدريجيا  المشروع  توسع  فقد 
الفئة المستهدفة اآلن 310 آالف طالب، ومن 
المتوقع أن تصل إلى 600 ألف في السنوات 
القادمة« كما أكد مدير التعليم العام وشؤون 
هذا  أن  بين  ال��ذي  العكور  محمد  الطلبة 
وزارة  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم  المشروع 
على  تعمل  التي  المسلحة  القوات  و  الصحة 
مادة  تنتج  أنها  كما  للمدارس  المواد  تأمين 
والمعادن  بالفيتامينات  المدعمة  البسكويت 
نتائج  أه��م  من  أن  إل��ى  العكور  أش��ار  وق��د 
وانخفاض  الطلبة  أداء  تحسن   « البرنامج: 

نسبة التسرب من المدارس«
يؤكد  النبهان  سميح  المتقاعد  المعلم 
رغم  إن��ه   « وي��ق��ول:  المشكلة  استفحال 
الوجبات  نوعية  حول  طرحت  التي  االنتقادات 
بسبب  سابقا  حصلت  التي  التسمم  وح��االت 
سوء التخزين« لكنه يرى أن: »برنامج الوجبة 
التربية  وزارة  تطبيقه  بدأت  الذي  الصباحية 
خّفف من حاالت سوء تغذية خطيرة كان يراها 
السنوات األخيرة من  الطلبة بخاصة في  بين 

خدمته« التي انتهت العام الماضي. 

جوع ألسباب أخرى
يتحدث  خاصة  مدرسة  في  تربوي  مرشد 
الذي ال يجد فيه 13  الوقت  عن مفارقة »في 
بالمئة من الطالب طعاما لإلفطار في بيوتهم، 
فإن نسبة قد تزيد على 70 بالمئة من طلبة 
كثرة  من  ملال  يفطرون  ال  الخاصة  المدارس 

الخيارات المتاحة أمامهم«.
»أعرف الكثير من الطالبات اللواتي أصبن 
بفقر الدم بسبب أنظمة الحمية القاسية التي 
يتبعنها حفاظا على الرشاقة، وكثيرا ما يكون 
»كذلك  األم«.  من  ومباركة  بتشجيع  ذل��ك 
سوء  ب��أع��راض  الطلبة  م��ن  الكثير  يصاب 
على  الكّلي  شبه  اعتمادهم  بسبب  التغذية 
عنهم«،  األهالي  النشغال  السريعة  الوجبات 
عدم  فضل  الذي  التربوي  المرشد  يستذكر 

اإلفصاح عن اسمه. 
خاصة  م��درس��ة   2500 المملكة  ف��ي 
الطالب  ثلث  أي  طالب،  مليون  نصف  تضم 
مدن  معظم  في  تنتشر  وه��ي  المسجلين. 
إذ  التعليمية  برامجها  وتتنوع طبيعة  المملكة 
بصورة  أجنبية  تعليمية  برامج  بعضها  تقّدم 
بإضافة  اآلخ��ر  البعض  يكتفي  بينما  تامة 
مواد مثل: اللغة الفرنسية على برنامج وزارة 
المدارس  تنقسم هذه  والتعليم. كما  التربية 
طبقيا لجهة رسوم التدريس إذ تصل بعضها 

إلى خمسة آالف دينار وأكثر سنويا. 

خليل الخطيب
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أسباب تخلف القطاع 
مسؤول حكومي في هيئة تنظيم قطاع 
كان  الحكومات  »تلكؤ  أن  يرى  العام  النقل 
أن  بدل  القطاع«،  تخلف  أسباب  أهم  أحد 
غرار  على  للدولة  اقتصادية  رافعة  يشّكل 

البلدان المتقدمة. 
ويرى المسؤول أن الحكومة أخفقت في 
عن  الدعم  رفع  خطط  بين  ت��وازن  إح��داث 
وانتهت   2004 العام  بدأت  التي  المحروقات 
إيجاد  وبين  الجاري،  شباط  من  السابع  في 
نظام نقل “كفء والئق” يغني عن استخدام 
نفقات  لتخفيض  الخاصة  الركوب  سيارات 

التنقل الداخلي.   
اإلشارة  يرفض  الذي  السابق  المسؤول 
إلى هويته، يستذكر تأخير مشروع تأسيس 
ترى  أن  يفترض  كان  المتكاملة،  الشركة 

النور في آب/أغسطس الماضي. 
غياب خّطة شاملة حتى اليوم “خلق سوء 
توزيع في خطوط النقل العام” التي تفتقر 
بحسب  المملكة،  مناطق  من  العديد  لها 
المسؤول الذي يكشف أن “الحافالت الجديدة 
غير  الحالي  األس��ط��ول  إل��ى  أدخ��ل��ت  التي 

ملتزمة بالمواصفات” المتفق عليها.
ويؤكد المسؤول أن “تأثير أصحاب النفوذ 
فوضى،  لحالة  أيضًا  أدى  القرار  على صناع 
مضيفًا  القطاع”  مشاكل  عن  النظر  وغض 
مسؤولون  يمتلكها  الشركات  “كبريات  أن 
كما  وسابقون”.  حاليون  ون��واب  سابقون 
“لعبت  العالقات الشخصية دورا في تحديد 
مسار القطاع وانحداره”، بحسب المسؤول.   
المشغلين«  مع  التعامل  في  »المزاجية 
إلى  أدت  األجور،  بتحديد  يتعلق  ما  سيما  ال 
استراتيجية  غياب  المشاكل في ظل  تعقيد 
على  تقوم  النقل  أج��ور  لتحديد  واضحة 
النقل،  وتكلفة  المسافة  منها  علمية  أسس 

بحسب مشغلين في القطاع.
وغياب  المرجعيات  “تعدد  األزمة  يفاقم 
التنسيق بينها والتنافس وإلقاء  المسؤولية 
)ال��داخ��ل��ي��ة،  منها  والتنصل  اآلخ���ر  على 
واألمانة، ووزارة النقل، وأخيرًا هيئة تنظيم 
النقل(. كل ذلك خلق قطاعًا مشوهًا  قطاع 
مقدمتها  في  معقدة  مشاكل  من  يعاني 

ضعف البنية التحتية للقطاع.
المسؤول ذاته يقول إن انشغال الهيئة - 
التي تأسست قبل 7 سنوات - بإعداد األنظمة 
عن  “أقعدها  طويلة  لسنوات  والتشريعات 
القطاع”،  تطوير  وهي  األساسية  مهمتها 
“بصفتها  المشغلين  مع  تعاملت  أنها  مبينًا 
على  التركيز  بدل  األم��وال  لجمع  مؤسسة 
الوسائل  وترتيب  الخدمات  نوعية  تحسين 

مثل الشواخص ومظالت الركاب”.
تنظيم  هيئة  مدير  الرأي  في  ويشاركه 
يقر  ال��ذي  المساعيد  هاشم  النقل  قطاع 
المساعيد   ويرجع  القطاع”.  تطوير  “بتأخر 
منذ  الهيئة  “انشغال  إل��ى  التأخير  سبب 
للقطاع  ناظمة  تشريعات  بوضع  إنشائها 
على حساب طرح دعوات االستثمار لتحسين 

القطاع”.
أفراد  تملك  “يساهم  المساعيد،  بحسب 
لوسائط النقل بداًل من الشركات إلى تدني 
أن  ويؤكد  المقدمة”،  الخدمات  مستوى 
نقل  وسائط  توافر  سيشهد   2008 “نهاية 

حديثة على جميع الخطوط”.
الهيئة  ه��ذه  أن  ي��رى  سابق  م��س��ؤول 
“حملت مسؤوليات فاقت قدرتها وإمكانياتها 
بالنقل   متخصص  مؤهل  كادر  توافر  لعدم 
ال سيما أنها ال تضم ضمن كوادرها مهندس 
المؤسسات  بين  التنافس  أدى  كما  نقل. 

وتنصلها من مهامها إلى عرقلة عملها”. 

مشاكل القطاع
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حسان،   أبو  عبدالستار  المهندس  يقول 
للمواصالت  العالمي  االتحاد  رئيس  نائب 
الجميع  بمقدور  »ليس    :)UITP( العامة 
أسعار  ارت��ف��اع  بعد  خاصة  سيارة  اقتناء 
المحروقات. وعليه يجب توفير وسائل نقل 
آمنة، سهلة االستخدام، مريحة، وذات تكلفة 
متطلبات  مع  تتماشى  معقولة  اقتصادية 

الحياة الحديثة«.
يتوقع أبو حّسان »حدوث أزمة في 2020 
الحضرية  المناطق  نتيجة تزايد عدد سكان 
في ظل دراسات رسمية تؤكد أن عدد سكان 
إلى   ،»2020 العام  حتى  سيتضاعف  عمان 

أربعة ماليين نسمة. 
من  المعاناة  »س��ت��زداد  ذل��ك  ض��وء  في 
وتتضاعف  التلوث،  ال��ح��وادث،  االزدح���ام، 
اإلنتاجية  وساعات  االقتصادية،   الخسارة 
الضائعة في األزمات المرورية«، بحسب أبو 

حسان.
كما  أي��ض��ًا  ال��ع��ام  النقل  مشاكل  م��ن 
بالترددات  االلتزام  »عدم  حسان،  أبو  يراها 
والمواعيد وأثرها السلبي على زيادة التلوث 
في  طويلة  لمدة  السيارات  وق��وف  نتيجة 
األزمات. هذا ينعكس على مستوى معيشة 

المواطنين نتيجة ارتفاع التكلفة واألجور«.
بالتوقيت  االلتزام  عدم  يبرر  المساعيد، 
الحافلة،  يعّطل  الذي  المروري«  »باالزدحام 
وفق  السير  كون  التكلفة  ارتفاع  جانب  إلى 
بعدد  السير  إلى  الحافلة  يضطر  مواعيد 
حجم  عن  النظر  بغض  المتوافر  الركاب 

حمولة الحافلة.
تتولى  التي  المتكاملة  الشركة  مدير 
النقل في عمان مؤيد الطراونة يرى “اعتماد 
غير  بيانات  قاعدة  إلى  يحتاج  التوقيت  مبدأ 
“بدء استخدام  أن  متوفرة حاليا”، لكنه يرى 
المعلومات  لتوفير  يمهد  الذكية  البطاقة 
الركاب  بعدد  يتعلق  بما  المطلوبة” ال سيما 
على كل خط والذي يحدد التردد لكل رحلة.

ويؤكد أن “الشوارع المتوافرة حاليًا مهيأة 
فالمطلوب  وال��ت��رددات”  بالتوقيت  للعمل 
واحد”  مسرب  “تخصيص  الطراونة  بحسب 
وسيارات  التاكسي،  السرفيس،  للحافالت، 

اإلسعاف والشرطة.
بإمكانيات  “يشكك  ذات��ه  المسؤول   
المالية  القطاع  في  المستثمرة  الشركات 
النهوض  على  قدرتها  ناحية  من  والفنية” 

بالقطاع.  
السيارات  الس��ت��خ��دام  السلبي  األث��ر   
الخاصة متعدد في بلد يتجاوز عدد المركبات 
بالمئة  من  إن 95  إذ  ألف سيارة.  فيه 800 
في  متوقفة  وه��ي  يضيع  السيارات  عمر 
أفضل،  بشكل  تستغل  أن  يمكن  مساحات 
مساحة  تستوعب  الموظف  سيارة  بأن  علمًا 
تساوي مساحة مكتبه، وبما يعادل  20 مترًا 

مربعًا، بحسب خبراء نقل.

األثر البيئي
وزير البيئة خالد اإليراني يقول إن ضعف 
المساحة  تقلص  إلى  »ي��ؤدي  العام  النقل 
الخضراء نتيجة تخصيص مساحات للشوارع، 
إذ أن حافلة واحدة سعة 60 راكبا تحتاج إلى 
بينما  الطريق،  مساحة  من  مربعًا  مترًا   36
إلى 1000 متر مربع في  يحتاج 60 شخصا 

حال استخدموا سياراتهم الخاصة«.
بينما يؤكد أن »توافر قطاع نقل متطور 
النظيفة«،  بالبيئة  االرتباط  شديدة  مسألة 
يشرح اإليراني أن »تراجع القطاع يؤدي إلى 
استهالك الوقود دون مبرر وزيادة التلوث«. 

الراكب  تكلفة  أن  إلى  الدراسات  تشير 
من الوقود في السيارات الخاصة 5 أضعاف 
كثافة  وكذلك  الحافلة.  في  الراكب  تكلفة 
الغازات السامة CO2 المنبعثة من السيارات 

تزيد ثالثة أضعاف عن استخدام الحافالت.
النقل  لتطوير  الموجبة  األسباب  ومن 
عن  الناتج  التلوث  يسببه  ال��ذي  »ال��دم��ار 
الذي  السمعي  والتلوث  السيارات،  ع��وادم 
في  الناس  حياة  على  بالغة  خطورة  يشكل 

المدينة«.
اصطلح  ما  يدعو  سبق،  ما  إلى  إضافة 
على تسميته في األردن “بالمجازر المرورية” 
إلى تحسين النقل. إذ شهدت المملكة مئات 
بخسائر  تسببت  التي  المرورية  الحوادث 
إنسانية ومادية على خطوط النقل الخارجي، 
وآالف الحوادث على الخطوط الداخلية رغم 
أقل  يشكل  المدينة  داخل  العام  النقل  أن 

نسبة حوادث خطيرة.

إجراءات حكومية
وجود  وعدم  الحافالت  عدد  في  النقص 
يقلق  أم��ر  المناطق  بعض  على  خطوط 
ويدفعهم  وقتهم،  ويستنزف  المواطنين، 
ارتفاع  برغم  خاصة  س��ي��ارة  تملك  إل��ى 
التكلفة وتآكل مداخيلهم، بحسب مشتغلين 

في القطاع.
في  مهامه  تسلم  ال���ذي  المساعيد 
االهتمام  أن  يؤكد   ،2006 ابريل  نيسان/ 
باشرت  بدأ منذ عامين حين  المشكلة  بهذه 
الهيئة توقيع عقود استثمار لتجديد أسطول 
 150 ب  السوق  الهيئة  وستزود  الحافالت. 
المقبل،  يونيو  حزيران/  قبل  جديدة  حافلة 
كما تم طرح 116 حافلة من خالل الشركة 

المتكاملة للنقل.
لالستثمار  حاليًا  مطروحة  دعوات  وثمة 
عن  لالستغناء  السلط-عمان  خ��ط  على 
باصات الكوستر بعد شراء 33 حافلة جديدة. 
لتعزيز  جديدة  حافلة   39 طرح  سيتم  كما 

جميع الخطوط في مختلف المحافظات. 

واسطة   600 السوق  ستدخل  بالمجمل 
نقل جديدة تتوزع بين الحافالت والكوستر.

يلفت المساعيد إلى »توافر وسائط نقل 
وضرب  المملكة«.  احتياجات  تكفي  للتأجير 
لنقل  حافلة   263 توافر  ذل��ك،  على  مثال 
الحجاج العام الماضي دون الحاجة إلى خروج 
المملكة.  الداخلية في  الخطوط  باصات من 

يوجد في المملكة 17 شركة سياحية.

أسطولها  تطوير  على  الشركات  ولحفز 
عمرها  المنتهي  الوسائط  “إعفاء  ق��ررت 
التشغيلي من الرسوم الجمركية وتخفيض 
الضريبة من 16 بالمئة إلى 7 بالمئة خاصة 
انتهى  النقل  وسائط  من  بالمئة    30 أن 

عمرها التشغيلي”.

سنة   20 للحافلة  التشغيلي  العمر  يبلغ 
األردن  ف��ي  وي��وج��د  سنة،   15 والكوستر 
في  منها  بالمئة   75 4273 سيارة سرفيس 
عمان، كما يتوفر 5485 حافلة وكوستر، إلى 
في  ألف  5ر10  منها  تاكسي   14893 جانب 

العاصمة
قبل  عنه  الحديث  بدأ  الخفيف  القطار 
عقد، وما زال ال يبرح مكانه نتيجة سياسات 
ترحيل القرارات الحكومية. يقول المساعيد 
بخصوصه  »القرار  إن  المشروع  هذا  عن 
الستكمال  الجاري  األسبوع  نهاية  سيتخذ 

التعاقد مع الشركة الباكستانية الصينية.
تبلغ تكلفة المشروع 180 مليون دينار، 
الذي   2007 لعام   الهيئة  تقرير  بحسب 
عمان  ويخدم  إع��داده،  على  الهيئة  تعكف 
من  بالمئة   50 يقطنهما  اللتين  والزرقاء 

سكان المملكة.
أن  ل»ے«  بينت  مطلعة  م��ص��ادر 
قرض  على  حصلت  الباكستانية  الشركة 
تجمع بنكي محلي، واستقطبت شركة النور 
الكويتية لتدخل معها شريكًا في المشروع. 

رؤية لالرتقاء بالنقل العام
لالرتقاء  حلوال  يقترح  بدوره  حسان  أبو 
والتطوير  العمراني  التكثيف  منها  بالقطاع 
محطات  من  بالقرب  وجعله   العمراني، 
دوائر  االقتصادية)مجمع  والمراكز  الحافالت 
تكاليف  لتقليل  حكومية، مناطق صناعية(  
رحالت النقل العام، والتخفيف من االزدحام، 
كذلك يطالب بوضع سياسات مشددة حيال  
وقوف السيارات في وسط المدينة لتخفيف 
األزمات المرورية، وتوفير مواقف للسيارات.

القطاع  تنشيط  في  النقل  وألهمية 
السياحي يرى أبو حسان أن توفير نظام نقل 
حضارية،  بصورة  البلد  يقدم  متطور  عام 
قبلتهم  إلى  الوصول  السياح  على  ويسهل 
مواقف  توفير  يتطلب  مما  ويسر،   بسهولة 
عامة، استخدام وسائط النقل العام، توفير 
وقوف  وأم��اك��ن  للباصات  فرعية  محطات 
إلى جانب توفير  المدينة  عامة على أطراف 
اعتمادية  وذات  سريعة  خدمة  ذات  حافالت 
عالية لجذب عدد من ركاب الوسائل األخرى 
السيارات  التاكسي وحتى   ، السرفيس  مثل 

الخاصة.  
بإعطاء  أيض����ًا  حسان  أب��و  يطالب 
الع��ام  النقل  لوسائل  والتسهيالت  األولوية 
اإليرادات واالرتقاء  لزيادة     )right of way(
الراكب،  على  للتسهيل  الخدمات  بمستوى 
خالل  من  المال  و  والجهد  الوقت  وتوفير 
تأمين حافالت ذات منسوب منخفض يعني 
سهولة الصعود والنزول وانسيابية الحركة.

إل���ى تقديم  أب���و ح��س��ان  ي��دع��و  ك��م��ا 
ال��ذروة  أوق��ات  في  وبالذات  خاصة  معاملة 
)انتقال   car pool نظام  يستخدمون  لمن 
واحدة(  خاصة  سيارة  في  شخص  من  أكثر 
وتوفير  عليهم  التشغيلية  الكلف  لتخفيض 
في  السلوك  هذا  وتشجيع  والجهد،  الوقت 

ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
العام  النقل  مستخدمي  دائ��رة  توسيع 
يتطلب، بحسب أبو حسان “مراعاة االستخدام 
المجتمع”  شرائح  لجميع  للمواصالت  السهل 
االحتياجات  وذوو  ال��س��ن،  ك��ب��ار  بخاصة 

الخاصة، والسيدات، وعربات األطفال.
  يطالب أبو حسان بإنشاء هيئة جديدة 
تعنى بالنقل والمرور تتمتع باستقالل مالي 
لضمان سهولة المراقبة واإلشراف والتنظيم 
من خالل سيطرتها على التخطيط العمراني 
األراضي،  سياسات  والحضري الستخدامات 
توفير مواقف للسيارات بالتوافق مع تحديد 
والترويج  الخاصة  ال��س��ي��ارات  اس��ت��خ��دام 
اإلعالمي الجيد لمزايا استخدام النقل العام.

شبكة نقل عام ضرورة حاسمة للتنمية واالستثمار
تتمة المنشور على األولى

“بانتظار شرطي السير”
لعمل  السير  شرطي  وصول  انتظار 
“كروكا” لحادث مروري، يتسبب في إعاقة 
حركة السير ، رغم أن القسم األكبر من 
حوادث الصدم تكون خفيفة ال ينتج عنها 

أضرار جسدية. 
رئيس قسم التحقيق الفني في دائرة 
يقول:   طبيشات،  باسم  المقدم  السير 
“الدائرة تدعو السائقين دائمًا إلى تحريك 
م��روري  بحادث  المشتركة  مركباتهم 
تعيق  ال  حتى  الطريق  جانب  إلى  بسيط 
تلك المركبات حركة المرور، وذلك تماشيًا 
لسنة   52 رقم  المؤقت  السير  قانون  مع 
2007 تفرض مخالفة  50 دينارًا على كل 
المشتركة  المركبة  تحريك  يرفض  من 
مادية  أضرار  عنه  نتجت  مروري  بحادث 
موقع  تحدد  عالمات  وضع  بعد  بسيطة 
يسمح  المركبة  وض��ع  وك��ان  المركبات 
القانون  عليها  يعاقب  مخالفة  بذلك”، 

بغرامة  مالية قدرها 50 دينارًا.
لموضوع  النموذجية  الحلول  أح��د 
“الكروكا” معمول به في فرنسا، ويتلخص 
معه  يحمل  أن  ينبغي  سائق  كل  أن  في 
المسؤولية.  طائلة  تحت  كروكا  نماذج 
وحينما يقع حادث، يقوم  السائق بتعبئة 
عن  فيه  يجيب  ال��ذي  الخاص  نموذجه 
الشركة  إلى  به  ويبعث  الكروكا،  أسئلة 

التي أّمن مركبته لديها.
وفي ضوء ذلك، تقوم شركات التأمين 
المعنية بمقارنة نسخ الكروكا، والكشف 

األمر، | لزم  إذا  المتصادمة  السيارات  على 
وتحديد المسؤولية وما يترتب على الحادث 
السير  شرطة  أما  والتزامات.  حقوق  من 
فال تتدخل أبدًا إال إذا أدى الحادث إلى جرح 
إنسان. مدير السير األسبق النائب فخري 
آلية عمل  يؤيد تطوير  ال��داوود،  إسكندر 
الكروكا، حتى ال تستمر الحوادث البسيطة 
في تعطيل الحركة المرورية ما دام أنها ال 
تشتمل على أضرار بشرية.  يقول الداوود 
بين 80  ما  تشكل  البسيطة  الحوادث  إن 
الحوادث، وهي  إلى 85بالمئة من مجمل 
تثقل كاهل رجال السير، وبمكن تكليف 
من  متخصصين  مندوبين  أو  السائقين 
عمل  عملية  بتولي  التأمين  ش��رك��ات 

الكروكا.
التأمين طرف مهم في هذه  شركات 
فإن  األخ��ي��رة   السنوات  وف��ي  المعادلة. 
مشروعًا كان مدار بحث بين دائرة السير 
واالتحاد األردني لشركات التأمين لتسوية 
الحوادث في الموقع عن طريق خبراء في 

تسوية الحوادث.
 ويحتل قطاع تأمين السيارات المرتبة 
التأمين،  شركات  أنشطة  ضمن  األول��ى 
حسب   ،2005 لعام  46بالمئة  بنسبة 
األردني  االتحاد  لدى  المعلنة  المعطيات 
شركات  تتردد  ول��ذا  التأمين.  لشركات 
التأمين عادة في دعم أية خيارات تتعلق 
بموضوع الكروكا وتسوية الحوادث ،حتى 

تتأكد من جدواها االقتصادية.

النقص في عدد 
الحافالت وعدم وجود 

خطوط على بعض 
المناطق أمر يستنزف 

وقت المواطنين، 
ويدفعهم إلى تملك 

سيارة خاصة برغم 
ارتفاع التكلفة
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أردني
تركة من التجاوزات واإلخفاقات

 “المطبات” اإلدارية تعرقل قطاع النقل

والتخبط  المحاباة  ذم��م،  ش��راء  عمليات  ساهمت 
في  عقود  م��دى  على  ال��ق��رارات  اتخاذ  في  الحكومي 
تفاقم مشكلة النقل العام .لذلك تخفق آالف الحافالت 
المتهالكة غير المبرمجة ومئات سيارات األجرة في نسج 
يرى  حسبما  المملكة،  عبر  متطورة  نقل  نظام  شبكة 

مسؤولون سابقون وخبراء في قطاع النقل .  
إناطة تنظيم هذا القطاع بهيئة برئاسة وزير النقل 
أن  ،إال  االنحدار  وقف  ،ساهم في  عام 2001  بدءا من 
تعرقل  زالت  وما  عقود  مدى  على  تراكمت  االختالالت 
إعادة بنائه على أسس سليمة، حسبما يرى خبراء نقل.    
مدن أردنية تصطبغ باللون “األصفر” ال سيما عمان 
مركبة  ألف   15 المزدحمة  شوارعها  في  تجول  التي 
أجرة)تاكسي(، أي ست سيارات لكل 1000 عّماني، وهي 
العام  النقل  تنظيم  هيئة  بحسب  عالميا،  األعلى  بين 
نقال عن دراسات مراكز بحوث عالمية، ترى أن النسبة 
الطبيعية هي سيارة تاكسي واحدة لكل 1000 مواطن. 
أصبع االتهام بعشوائية القرارات يوجه إلى وزارات 
وهيئات حكومية، من بينها وزارة الداخلية، التي كانت 

معنية بتنظيم قطاع النقل حتى عام 2001. 
“توفر شبكة نقل عام حديث وآمن، يعتبر مقياس 
تقدم أي دولة “، بحسب  وزير الداخلية السابق سمير 
األردن  في  النقل  “معضلة  أن  يعتبر  ال��ذي  حباشنة، 
مركّبة، بين أصحاب القرار، الطرق، مواطنين ، وأصحاب 

عمل”.
  ويضيف إن “حال قطاع النقل مثل بقية القطاعات 
األخرى، يعاني من تعدد المرجعيات والرؤى والتغييرات 

في مراكز صنع القرار، والبناء من الصفر”.
تولت  التي  للجهات  المتعددة  القرارات  تلك  رتبت   
االقتصاد  على  جسيمة  خسائر  القطاع  هذا  دفة  إدارة 
الوطني وأدت إلى انفالت قطاع النقل الذي يعد عصب 

الحياة الرئيس للبالد، على ما يرى خبراء اقتصاد.
  الحباشنة يجادل بأن الحل الوحيد لمشكلة النقل 
مع  بشراكة  للنقل  عامة  مؤسسة  إنشاء  “في  تكمن 

|

القطاع الخاص، يكون احد أهدافها الربح،  وتعمل على 
“توفير  إلى  يدعو  كذلك  للنقل”.  شامل  نظام  توفير 
القطاع  تنظيم  سياقات  ضمن  حديثة  قطارات  شبكة 

والحد من الخلل فيه”.
“على الرغم من تعدد المرجعيات التي تولت اإلشراف 
على قطاع النقل )مؤسسة النقل العام ،هيئة تنظيم 
مختصة  عديدة  ودوائ��ر   ، النقل  وزارة  النقل،  قطاع 
بالسير في وزارة الداخلية واألمانة، إال أن هذا القطاع ما 

زال وكأنه في البدايات”، يضيف الحباشنة.
هيئة تنظيم قطاع النقل رفعت تكلفة التنقل بين 
المدن األردنية بنسبة من 10 إلى 23 بالمئة عقب رفع 
إضافية  مبالغ  رتب  القرار  المحروقات، هذا  الدعم عن 

على محافظ المواطنين.
   يشكل “المشغل الفردي” أكثر من 85 بالمائة من 
حجم خطوط النقل العام  في المملكة والتي تقدر ب 
1100 حافلة و4500 باص كوستر”، بحسب مدير عام 

هيئة تنظيم قطاع النقل هاشم المساعيد.
في  العام  النقل  قطاع  إدارة  تولت  التي  الهيئة 
تواجه،  الداخلية   ل��وزارة  خلفًا   2001 عام  المملكة 
بحسب المساعيد، “وجود عدد كبير من خطوط الباصات 
المناطق ، فيما تشهد مناطق أخرى نقصًا  في بعض 
العام  النقل  خطوط  “منح  الهيئة  أوقفت  واض��ح��ا”.  

باستثناء الشركات”، حسبما أوضح المساعيد.

الداخلية وعدم  المحافظين في وزارة  أداء  “اختالف 
حيادية بعضهم، فيما يخص منح إجازات امتالك  خطوط 
النقل العام، أثار سابقا نزاعات وقضايا بين مواطنين”، 
وفق المحافظ السابق في وزارة الداخلية ثامر الفايز، 
تدرس  التي  واللجان  المرجعيات  “تعدد  بأن  يقر  الذي 
حاجات المحافظات والمناطق أدى إلى حدوث فوضى في 

قطاع النقل العام.” 
ويخلص للقول إلى أن “إعادة هيكلة القطاع أصبح 
يسببه  ال��ذي  الكبير  االستنزاف  لمواجهة  ملحا،  أمر 

لموازنة الدولة وجيوب المواطنين”.

منصور المعال

فوبيا الشارع.. قد تكون 
أنت القاتل أو القتيل 

من  سنوات  وبسبب  ومشاكله  السير  عن  الحديث  كّل  مع 
الحوادث وقصص الدهس واإلحصائّيات المخيفة، تطّورت لدى 
كاتبة هذه السطور فوبيا جديدة هي  فوبيا الشارع.الخوف من 
الشارع، من السير فيه ومن قيادة السّيارة.  أحب القيادة ، أحب 
برنامج  وبالذات  والموسيقى،  السّيارة  شبابيك  من  الشمس 
’سادة وسّكر زيادة‘ على محّطة مونتي مارلو، لكّني بت أتجّنب 
الخروج قدر المستطاع وبصراحة  رعبي هذا ليس بال أساس. 

والحماقة  والجهل  :اإلهمال  منها  األسباب  متعددة  المشاكل 
باب  من  يطرح   أن  هنا  يستحق  ولموضوع   . وغيرها  والولدنة 
األنياب ظاهرة  الشوارع؟  العدوانّية على  لماذا كّل هذه  الثقافة. 
والكشرة رائعة والشرر يتطاير والشتائم من فوق األساطيح. هذه 
تنسكب  ونزال  قتال  الشوارع، هي ساحات  أي  العاّمة  المساحات 
سمات  هي  واالضطهاد  والترهيب  اإلهانة  حرفّيا.   ، الدماء  فيها 
أّية كرامة أو كبرياء أو احترام للذات أو  هذه المعارك الحّرة من 

جنس العقالنّية. 
المصير  وكأّن  بالمقود  اليدان  وتتمّسك  بصخب  يدّق  القلب 
متعّلق به، وهو كذلك.أغامر بحياتي نحو المجهول في كّل مّرة 
أنتقل من مكان إلى آخر في عّمان بل في األردن ككل. ال يعلم 
المرء من أين تنّط السيارة القاتلة أو يظهر الماشي األخرق. قلما 
يستعمل أحد الغماز ولم يسمع أحد بحدود السرعة أو باالنتظار 
عند التقاطع، لم يتعّلم أّي أردنّي إاّل استعمال الزامور واألصابع 
والمسّبات. الذي يدفع  للجنون هو قّلة األدب المحضة المتزّينة 
والذي  باالعتداء.  دفينة  برغبة  والمتّوجة  القواعد  في  بالجهل 
األمر  يتعّلق  عندما  والمعايير  القيم  شقلبة  هو  ال��رأس  يفّجر 
بالسواقة. منذ متى كانت قّلة األدب شطارة، أو الحماقة مهارة؟ 
لماذا يفتخر أحدهم بالتخميس والتشحيط؟ من أين االفتراض أّن 
الشوارع مضمار سباق، ولماذا يسعى أحدهم إلى الفوز بتهديد 
حياته واآلخرين غّشا، فيتعّدى على المسرب ويغض الطرف عن 
األولوّية؟ يتجاوز عرس الموت المستمّر هذه “األخطاء” ، فأنت ترى 

الكراهّية والحقد والتشّفي على الوجوه.  
أّما حين يكون المرء ماشيًا فالرحلة محفوفة بالمخاطر فوق 
اإلسفلت وفوق الرصيف، وإن أردت قطع الشارع فاالنتحار بالقفز 
عن سطح فندق الورويال أقّل رعبا. ما الذي يمنع أّي سائق من 
الترّيث قليال حّتى يمر العابر أو يقطع الطريق؟ يشعر العابروهو 
يمشي أّن العالم مقّسم إلى طبقة من في السّيارة وطبقة من هو 
خارج السّيارة، األولى ال ترى الثانية والثانية تشعر بالمهانة. عدا 
عن أّن الدولة تنكر وجود الطبقة الثانية بعدم االعتناء باألرصفة 
سعر  على  التفاوض  ويمكن  المشاة  وأنفاق  وجسور  وممرات 
المدعوس، من أجل التجربة. حاول أّيها القارئ/أّيتها القارئة قطع 
العين، نصيحتي  رأس  إلى  الثالث  الدّوار  من  يّتجه  الذي  الشارع 
المحاولة من المنطقة القريبة من الدّوار، فاحتمال النجاة هناك 

هي األعلى. 
 هناك غضب واحتقار وشعور باألحقّية على الشوارع، لعّله من 
المهم على الصعيد الوطني دراسة األسباب واالعتراف بالظاهرة، 
التابعة  والسلوكات  المشاعر  تفجيرهذه  ليست محّل   فالشوارع 
لها. جهل حقيقّي بالقواعد وأسس السير. يبدو أّن البنك الدولي 
قصد جميع المدارس عندما أشار إلى تدّني مستوى الدراسة في 
العالم العربي، ومن الصعب الجدال مع هذه المالحظة لألسف، 
ويبدو أّن الفساد طال جميع حقول التعليم. غياب اإلدراك بأهمّية 
السالمة والحذر. إن كان الشعب يحّب أو يحتاج إلى أن يكون في 
أوضاع تتسم بالمخاطر وتغلي فيها الدماء وتفيع فيها هرمونات 
دورّي،  بشكل  الصحراء  إلى  فليّتجهوا  واألدرينالين  األندورفين 
بعيدا عن الضحايا المحتملين، وليقفزوا عن الصخور أو يتعاركوا 
)غالدييتور(  المجالدين  حفالت  إحياء  يعيدوا  أو  الوحوش  مع 

الرومانّية. 
االعتقاد  من  الرغم  على  أعداء،  ليسوا  الشوارع  في  الناس 
إربد  أو  عّمان  تعد  لم  المدن.  هي  وهكذا  أغ��راب  هم  السائد. 
يتعّرف  لم  وإن  اآلخر  أحدهم  الناس  فيها  يعرف  صغيرة  قرية 
الخوض  التي يجب  القوانين  العديد من  عليه فهو معتٍد. هناك 
في صّحتها وأحقّيتها، لكن قانون السير ليس هدفًا للتمّرد، هو 
ثقافّي يطال  والشوارع، شأن  السير  الموضوع، موضوع  بالذات. 
الجميع، واليوم هو شأن يتصّدر قائمة العديدين على المستويات 
الحكومّية والمدنّية والفردّية. بصراحة، وصراخا، الوضع مرعب 
ويجب تناوله بشكل طارئ وجاد وعميق ومباشر وحقيقي؛ فقد 

تكون أنت القاتل أو المقتول التالي. 

|

دياال الخصاونة

سمير حباشنة |

بين األمس واليوم

يصطدم مشروع القطار الكهربائي الخفيف المزمع 
على  قاطنين  باحتجاجات  والزرقاء  عمان  بين  تشغيله 
لهيئة  اإلعالمية  الناطقة  المطروح.  مساره  خّط  جنبات 
تنظيم قطاع النقل إخالص يوسف تشتكي من أن أطفاال 
الذي  الحجازي،  الحديدي  الخط  إلى رجم قطار  يعمدون 
ستبنى عليه البنية التحتية للقطار المستقبلي، كلما مر 
عبر أحياء سكنية مزدحمة أثناء جوالت وفود استكشافية. 
بالنسبة  الوضع  السيدة يسوف »كيف سيكون  وتتساءل 
للقطار الكهربائي الذي سيمر عبر هذه األحياء عشرات 
األردني وجدت  الحجازي  الخط  إدارة  اليوم؟«  المرات في 
الحل ببناء جدار يعزل البيوت عن سكة القطار فأرسلت 
 ، بيوتهم  أبواب  اتجاه  تغيير  بضرورة  للسكان  إن��ذارات 
إلى مجلس  باللجوء  ويهددون  األمر  يتقبلوا  لم  األهالي 

النواب. 

|

القطار الكهربائي وحجارة 
األطفال

بلدان  في  وزارة  تحظ  لم  ربما 
العالم بشرف استقبال وزير كل سنة 
النقل  وزارة  مثل  أسابيع  وبضعة 
األردنية التي انشأت عام 1965 تحت 
)سكك،  المواصالت  وزارة  مسمى 
قانون  أن  على  وم��وان��ْى(.  طيران 
 .1971 ع��ام  إال  يصدر  لم  ال���وزارة 
عام  العام  النقل  مؤسسة  تأسست 
النقل  حافالت  تسيير  وتولت   1985
تراجع  المؤسسة  أداء  الجماعي. لكن 
فعادت  متراكمة  خسائر  تكبدت  كما 
الحكومة مرة أخرى لخيار الخصخصة 
عام 2001 حين أنشأت هيئة تنظيم 

قطاع النقل العام .

يستذكر صالح الجميل حّتر بدايات النقل الجماعي |
مطالع  مع  خاصة  شركات  انتشرت  حين  األردن  في 
مطلع  في  ال��وزراء  رئيس  قرر  ثم  الماضي.  القرن 
ستينيات القرن الماضي دمج الشركات الخاصة تحت 
مظلة مؤسسة موحدة شكلت األرضية التي تأسست 
عليها مؤسسة النقل العام الحقا. خالل أحداث أيلول 
باصات  التحاد  حافلة   30 من  أكثر  تعرضت   1970
تعويض  بعد  الشراكة  فضت  ثم  للحرق  العاصمة 
أصحاب الشركات الخاصة قبل الدمج . قبل عام 1960 
كان أصحاب الحافالت يجنون أرباحا ضخمة تصل إلى 
مئات الدنانير يوميا حين كانت أجرة الركب قرشا واحدا 
بين وسط البلد والمحطة، وقرشا ونصفا وصوال إلى 
ماركا الشمالية. وفي مواسم المنافسة، كانت األجرة 

تنخفض إلى “تعريفة” التي ال يعرفها شباب اليوم.

|

“النقل”.. 41 وزيرا 
خالل 43 سنة

تعرفة النقل كانت “تعريفة” 
على خطوط العاصمة
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أردني
“الكونترول” آخر المهن المرشحة لإلنقراض 

استراتيجية النقل تستبدله بالبطاقة الذكية 

مئات  يصارع    : وبالعكس  عمان-اربد 
قوت  على  الحفاظ  أجل  من  “الكونترول�ية” 
يقضي  رسمي  ق��رار  مواجهة  ف��ي  يومهم 
على  ذكّية  ببطاقات  تدريجيًا  باستبدالهم 
جديدة  استراتيجية  ضمن  جديدة  حافالت 

للنقل العام.
ويشتكي أصحاب هذه المهنة التاريخية من 
التوسع  مع  بأول  أواًل  عملهم  عن  استبعادهم 
 )smart card( في إدخال نظام البطاقة الذكية

- الحصاالت اإللكترونية.
وتيرة اعتماد البطاقات الذكية التي طبقت 
خالل  ستتسارع  اآلن  حتى  حافلة   192 على 
الشهرين المقبلين، بحسب مدير هيئة تنظيم 
قطاع النقل العام، هاشم المساعيد، الذي يؤكد 
استيراد  العام  النقل  شركات  على  االشتراط 

حافالت تحوي آالت الستخدام البطاقة الذكية.
 82 النقل  ق��ط��اع  تنظيم  لهيئة  وردت 
شكوى خالل األعوام األربعة الماضية، تتعلق 
سجالت  بحسب  “الكونترولية”،  بسلوكيات 

الهيئة. 

|

وسائل  في  ي��رى  “الكونترول”  أن  على 
وحرفته  ل��دوره  “شطبًا”  الجديدة  التحصيل 

وقطعًا لمصدر رزق آالف األشخاص. 
الهيئة ترد على ذلك بأن هناك فرص عمل 
السائقين  بين  تتوزع  النقل  قطاع  في  أخرى 
أنشطة.  وإداري��ي  والميكانيكيين  والمراقبين 
التأهيل  إعادة  “الكونترول”  بإمكان  أن  وترى 
اقتراحات  حاليًا  وت���درس  بها،  واالن��خ��راط 
من  “الكونترولية”  أوض��اع  بتصويب  تتعلق 
النقل  شركات  في  موظفين  اعتبارهم  خالل 
وإلزامهم بزي موحد، واشتراط حسن السلوك 

وعمر محدد ال يسمح بزيادة عمالة األطفال.
في المقابل تؤكد مؤسسة التدريب المهني 

عدم وجود أي برامج تدريبية “للكونترولية”.
ب�9  “الكونترولية”  أعداد  السائقون  يقدر 
إحصائية  وجود  بعدم  الهيئة  تقر  بينما  آالف 
أن  وبخاصة  “الكونترولية”  ألع��داد  رسمية 

وضعهم غير قانوني.
إال أن غالبية “الكونترولية«، بعضهم متقدم 
في السن، يستصعبون تبديل الحرفة في عمر 
متأخر، في حين اختار بعضهم االحتجاج قبل 
عشرة أيام أمام مجلس النواب، مطالبين بوقف 

قرار االستغناء عن خدماتهم.
سوى  عامًا   38 حميدي  محسن  يتقن  ال 
مهنة “الكونترول” التي يعمل بها منذ 15 عامًا، 
متنقاًل بين حافالت عمان اربد،  يتوقع حميدي 
من  الذكية  البطاقة  إدخ��ال  ق��رار  يحرمه  أن 
البالغ 150 دينارًا شهريًا،  مصدر دخله الوحيد 

مما يتركه و “زوجته وولده عرضة للضياع”.
زمالئه  بعض  ارت��ك��اب  حميدي  ينفي  ال 
أنه  إال  أحياناًً،  الركاب  بحق  وإساءات  تجاوزات 
يرفض التعميم، الفتًا إلى أن بعض االتهامات 

توجه جزافًا.
الكونترول مروان السكران، يصف الهيئة، 
حافلة،  على 1100  يزيد  ما  عمل  تنظم  التي 
وغياب  “باألنانية  “كوستر”،   باص  و4500 

األبعاد اإلنسانية”.

الحاجة  يبرز  الهزايمة،  محمود  السائق 
وحين  الحافلة،  تتعطل  “فأحيانًا  للكونترول 
ال  مرتفع،  أو  منحدر  الوقوف في  راكب  يطلب 
يمكن نزول السائق من الحافلة، لذا فإن وجود 
بعض  أن  أيضًا  ويؤكد  ض��روري”.  الكونترول 
وأغراضهم  حقائبهم  »يضعون  الذين  الركاب 
في صندوق الحافلة بحاجة للمساعدة بخاصة 
كبار السن، كما أن من مهام الكونترول تنظيف 
الحافلة وغسلها بعد كل رحلة، التزود المستمر  

‘بالفكة‘  وتنبيه السائق للركاب الواقفين في 
أماكن مختلفة”.

تعرضهم  ي���ؤك���دون  ب���اص���ات،  س��ائ��ق��و 
تطبيقًا   “كونترول”  الستخدامهم  للمخالفات 
“يمنع   67 المادة  في  الجديد  السير  لقانون 
النقل  وسائط  داخل  “الكونترولية”  استخدام 
إال  دينارًا«.  يغرم 50  ذلك  يخالف  ومن  العام، 
منطلق  »من  تشغيلهم،  في  يستمرون  أنهم 
إنساني«، ال سيما »أن كثيرًا منهم يعملون مع 

السائقين قرابة العقدين”.
عامًا(،   19( مطالقة  نسيم  “الكونترول” 
يعمل منذ 2005 على حافلة عمان-إربد. وهو 
يعيل أسرة من سبعة أفراد. يؤكد مطالقة أن 
السجن  وال��ده  دخول  بعد  عليه  “ازداد  العبء 
التي توقفت في الصف  لذا لم يكمل دراسته 
للتراجع  الهيئة  إلى مناشدة  العاشر”. ويخلص 
عن قرارها، ألن العديد من األسر تعتاش من 
أصحاب  “الكونترول”  يلحق  فهل  المهنة.  هذه 
المهن المنقرضة من “مصلح بابور الكاز” إلى 
»مبيض األواني النحاسية”، دون تجهيز بدائل، 
في بلد يقدر معدل البطالة فيه رسميًا ب 14.5 

بالمئة من القوى العاملة.
تعود كنية كونترول  في األصل للقاموس 
دخول  مع  العثمانية  الدولة  ودخلت  الفرنسي 
التسمية  وانتشرت  هذه  المدن  القطارات في 
في الدول العربية بحدود العام 1890 وبعدها 
المؤرخ  بحسب  العربية،  اللغة  ال��ى  دخلت 

الدكتور عدنان البخيت.

سليمان البزور 

“رحلة جامعية.. رحلة صعبة”

 يتشبث مجحم وإياد  الطالبان في 
نقل  حافلة  بسقف  اليرموك  جامعة 
عمومي تقلهما من قريتهما »غريسا« 
إلى  الزرقاء،  مدينة  شمال  كلم   20
مركز المدينة، ضمن رحلتهما اليومية 
للحاق بمحاضرات دراسية في جامعة 

اليرموك، طالما تأخرا عنها.
تلخص قصة »مجحم وإياد« حال 
المتناثرة  القرى  أبناء  من  الكثيرين 
ع��ل��ى خ��اص��رة م��ح��اف��ظ��ة ال��زرق��اء 
في  يعملون  أو  جامعات  في  يدرسون 

مؤسسات خارج مدينتهم، 
الذي يدرس  إياد،  يحاول  وبينما    
تحت  الجامعية  كتبه  دّس  التاريخ، 
سترته اتقاء للمطر يشرح »معاناته« 
توافر  ع��دم  بسبب  اليومية  شبه 
مواصالت منتظمة. ويقول : »نقف كل 
يوم بهذا الشكل العشوائي في مجمع 
إلى  تقلنا  حافلة   بانتظار  الحافالت 
سيارات  نستقل  ثم  من  إربد،  مدينة 

سرفيس إلى موقع الجامعة«.
يوميًا،  نستقلها  وسائط  »ث��الث 
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في رحلة تستغرق أكثر من ساعتين، 
النهار،  آخر  في  منهكين  بعدها  نعود 
يسهل   م���زاج  ف��ي  بالتأكيد  ولسنا 
الدراسية  المواد  مراجعة  اعادة  مهمة 
حسبما  تلقيناها«  التي  والمحاضرات 

يستذكر اياد.
ي��درس  ال���ذي  مجحم،  ويشير   
»أن  إلى  االنجليزية،  اللغة  تخصص 
الجامعة ومنزله  بين  ما  تنقله  تكلفه 
تتجاوز 4 دنانير يوميًا«، لكنه يستبعد 
ف��ك��رة اس��ت��ئ��ج��ار  ب��ي��ت ق���رب ح��رم 
الجامعة، »ألنه سيكلفه مبالغ إضافية 

ليس بمقدوره تحملها«.
 مجحم يرى أن »مواعيد الكثير من 
مبكرة  ساعات  في  تكون  المحاضرات 
وفي أحيان كثيرة في ساعات متأخرة 
من المساء مما يضطره الى النهوض 
بمحاضراته،  اللحاق  أمل  على  باكرا 

والعودة متأخرًا الى قريته«.
النقل  بحافالت  اللحاق  مشوار 
العام يكون أصعب بالنسبة للسيدات.

األول���ى،  الفجر  س��اع��ات  ففي    
بالخروج  القرية  أب��ن��اء  يهم  بينما 
الحافلة   سائق  يقف  المسجد،   من 
الستيني »أبو بالل« في انتظار طالبة 
في  لها  مقعد  بتأمين  ألهلها  تعهد 

الحافلة.
وعدا ذلك، يبقى انتظار الحافالت 
معاناة يومية، يصعب بلوغها إال بشق 

االنفس.

منصور المعال 

شقاء السفر من “غوير” الى “مغّير”

على  وعائلته،  الضمور  محمد  ي��راه��ن 
الحظ، الصبر وقوة التحّمل، كلما خطط للسفر 
من قريته الكركية »غوير«، إلى قرية »مغّير« 
في إربد، إذ يتحمل مشاق رحلة على متن عّدة 
حافالت تسرق نصف نهار من وقته لقطع 215 

كيلو مترًا.
االجتماعية  المناسبات  الرحم،  صلة  »لوال 
السفر  مغامرة  لدخول  اضطررت  لما  واألعياد 

هذه شبه الموسمية« يؤكد الضمور.
ال��ض��م��ور وع��ائ��ل��ت��ه، ه��م ج��زء م��ن آالف 
األردنيين »األقل حّظًا واألكثر شقاًء« ،إذ تشكل 
العام  النقل  التي تستخدم وسائط  الفئة  هذه 
العشوائية غير المبرمجة 43 بالمئة من مجمل 
المسافرين على طرقات المملكة، بحسب هيئة 

تنظيم قطاع النقل.
الضمور )30 عاماً( ووالداه وشقيقه األصغر 
»الشقاء«.  لرحلة  ك��ام��اًل  ي��وم��ًا  يخصصون 
نهاية  الخميس  يوم  اختيار  العائلة  وتتحاشى 
األسبوع للسفر، ألن المشقة ستكبر، إذ يشهد 
الجامعيين  ال��ط��الب  آالف  ع��ودة  ال��ي��وم  ذل��ك 

والعسكريين والموظفين إلى منازلهم.
ال  »ألننا  الرحلة،  تفاصيل  الضمور  يسرد 
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االعتماد  علينا  يتحتم  بنا  نمتلك سيارة خاصة 
الصباح  العام. ننهض في  النقل  على وسائط 
أحد  لنستقل  صباحًا  السادسة  قرابة  الباكر 
الباصين اليتيمين في القرية للتوجه الى مجمع 
الراكب  الكرك مقابل 23 قرشًا لنقل  سفريات 
نصف  االنتظار  مدة  تمتد  قد  كم.   10 مسافة 
الرئيسي  الكرك  سفريات  مجمع  في  ساعة 
حافلة  تواجدت  وإن  للحظ.  أمرنا  نسلم خاللها 
 30 بين  حمولتها  اكتمال  لحين  االنتظار  علينا 
في  نقضيها  التي  المدة  وهي  دقيقة،   45  -
االنتظار اذا لم تتوافر حافلة لتقلنا 125 كم الى 

عمان«.
العائلة حافلة ركوب متوسطة  استقلت  إذا 
ستحتاج ساعة لتصل عّمان. أما إذا كانت الحافلة 
المعاناة على مدار ساعة ونصف  كبيرة فتمتد 

الساعة.
ينتقد الضمور حالة الحافلة الكبيرة ويضيف: 
التدفئة شبه معطلة.  »في أحيان كثيرة تكون 
رغم تدني درجات الحرارة، إال أنها تعمل بنصف 
طاقتها، مع أن حمولتها 50 راكبًا يدفع الراكب 
1،60 قرشًا بالتالي فليس هناك من سبب لعدم 

صيانة الحافلة«.
حتى  المنوال  هذا  على  الرحلة  »تستمر 
قاع  في  الجنوب  مجمع  في  سيرها  خط  نهاية 
الراحة  من  قسطًا  نأخذ  بعدها  عمان.  المدينة 
بنا  تتجه  حافلة  لنستقل  دقيقة،  ال20  يقارب 
الى مجمع الشمال في طبربور مقابل 23 قرشًا. 
إال أن مسافة ال 8 كيلو مترات بينهما تستغرق 
مجمع  في  الشديد.  لالزدحام  نظرًا  دقيقة   35
من  أن��واع  ثالثة  بين  االختيار  علينا  الشمال 

قرشًا،   166 سرفيس  العامة،  النقل  وسائط 
كبيرة  حافلة  ق�رش��ًا،   90 م�توسط��ة  حافل��ة 
175 قرشًا. في الغ��الب علين��ا االنتظ���ار ب��ين 
25 - 40 دقيقة لنقطع مسافة 90 كم إلى إربد«، 
تستغرق  الكركي.  المسافر  يشتكي  حسبما 
الرحلة الى إربد ساعة واحدة على األقل. وحين 
يصل الركاب إلى »مجمع عمان الجديد عليهم 
المجمع  إلى  متوسطة  نقل  وسيلة  استخدام 
الشمالي الذي يبعد ستة كيلو مترات عن مجمع 
عمان الجديد، للوصول إلى قرية المغير وبأجرة 
25 قرشًا للراكب الواحد. في المجمع الشمالي 
تتكرر حكايتنا، كما في غوير الكرك وبخاصة أن 
عدد الحافالت على خط المغير المجمع الشمالي 
ال تتجاوز 3 حافالت تحتاج الى أن تكمل حمولتها 
المغّير  الى  ساعة  نصف  بعد  ولنصل  تمامًا، 
الواحدة  ج��اوزت  قد  الساعة  وتكون  منهكين، 

ظهرًا«.
محمد  عائلة  استقلت  بسيطة  بحسبة 
 215 مسافة  وقطعت  حافالت،  ست  الضمور 
كيلومترًا، وبكلفة إجمالية 14 دينارًا و24 قرشًا. 
الحكاية ال تتوقف هنا ،فرحلة العودة إن لم تكن 
األعباء  من  نفسه  بالقدر  فهي  مشقة،  أكثر 
والكلفة. بينما تشير أرقام هيئة تنظيم قطاع 
الحافالت  انتظار  معدل  متوسط  أن  إلى  النقل 
في عشرة مجمعات ال تتجاوز ال25 دقيقة، فإن 
بعض الخطوط ال تتجاوز فيها مدة االنتظار 5 

دقائق.
وتبعًا لتعرفة الركوب الجديدة، فإن التكلفة 
في  العائلة  على  دينارين  بمقدار  ارتفعت 

رحلتها.

سليمان البزور 
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زووم..

يتوارى األفق في تدافعهم صوب اقرب حافلة.. جاءت كيفما اتفق، 
بحثا عن مقعد، إذا توفر !.

الدخان  تنفث  حافالت  عناء،  كبير  دون  تلمح  النظر،  أجلت  وأينما 
وتعب  والهرم  الزائدة  والحمولة  الركاب  وط��أة  تحت  تئن   ، والسخام 

المسافات.
من  طائل  ال  انتظار  من  الركاب  ّكل  العصر،  ساعة  الموقف،  على 
غداء  ووجبة  البيت  بدفء  ويحلمون  الشقاء،  نظرات  يتبادلون  ورائ��ه، 

تأخرت عن موعدها. 
يرمقون  “كونترولية”  الشتاء  بوحل  مدججة  كثيرة  حافالت  مرت 
الناس  حاجة  من  مستوحاة  وقتية  بأهمية  مباهين  ش��زرًا،  الحشود 

وتطلعهم الى بلوغ مقاصدهم قبيل غروب شمس.
حاله  ولسان  السريع،  الطريق  على  راجال  بالسير  جازف   .. أحدهم 
“رجليك وال جميلة مؤسسة النقل العام”. مدركا أنه على االرجح سيبلغ 

بيته قبل أن يحين دوره في الطابور الطويل.
الطابور مازالوا  المغيب. والمنغمسون في  مالت الشمس الى قوس 
برتابة  ساعاتهم  ويستنزف  أرواح��ه��م،  يشقي  انتظار  قارعة  على 

صاخبة.
..ينتظرون من؟
 ..ربما “غودو”.
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خالد ابو الخير

على قارعة انتظار حافلة
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أردني

بورتريه سياسي

أحمد عبيدات:
إضاءة بعيدًا عن “مقام الحيرة”..

أحمد  يمثل  األردن  شخصيات  بين 
منذ  احتفظ  فقد  ن���ادرًا،  ط��رازًا  عبيدات 
نحو أربعة عقود بصفة رجل دولة يحظى 
نفسه  وج��د  ث��م  والصدقية،  ب��االح��ت��رام 
ثمانينات  أواس��ط  منذ  مواقفه  ودفعته 
الحياة  مسرح  على  للتقدم  الماضي  القرن 
العامة، بوصفه أحد أبرز الرموزالمستنيرة 
البعض  إن  والشجاعة.حتى  والمستقلة 
المعارضة،  خانة  في  ب��إدراج��ه  يتردد  ال 
شخصية  الجتذاب  المعارضة  لحاجة  ربما 
بناء  صفوفها.  ال��ى  ووازن����ة  مستقلة 
السياسية  الحياة  أن  كثيرون  يردد  عليه  
حرثا  قرية  في  المولود  لعبيدات  والمهنية 
لواء بني كنانة قبل سبعين عامًا، تنشطر 
سلك  في  خدمته   : األول  شطرين.  ال��ى 
المخابرات ووزيرًا للداخلية ورئيسًا للوزراء.

حكومته  استقالة  مع  يبدأ  الثاني  والشطر 
في الرابع من نيسان/أبريل 1985 ،واتخاذه 
موقفًا معارضًا لكامب ديفيد ،رغم أن تلك 
تال  وما  العهد.  حديثة  تكن  لم  االتفاقية 
الوطني”  الميثاق  ترؤسه ل”لجنة  ذلك من 
حيث شكل الميثاق مرجعية ودلياًل لمرحلة 
الحياة  استئناف  أو  الديمقراطي  التحول 
هذا  ويتواصل  آخر،  تحقيب  في  النيابية 

الطور حتى أيام الناس هذه.
موقعه  عبيدات  اتخذ  الحين،  ذلك  منذ 
مع  سعى  مستقلة.وقد  وطنية  كشخصية 
ديمقراطي  تيار  لتشكيل  المصري  طاهر 
أقلعا  الرجلين  لكن  التسعينيات،  في مطلع 
عن الفكرة في ضوء التكاثر الحزبي آنذاك، 
دور  ضبابية  من  لمساه  لما  يبدو  وكما 
المرحلة  في  الحزبية  الحياة  مفهوم  وحتى 
تحديد  ذلك  في  بما  كثيرين،  لدى  الجديدة 
فكري  وتيار  حزبي  تنظيم  بين  الفروق 
ثابتين  نصيرين  معا  بقيا  سياسي.لكنهما 
محلي  فضاء  ذات  دستورية  لديمقراطية 

وأرومة وطنية وأفق تنويري.
بغداد  في  للقانون  عبيدات،  دراس��ة 
مطلع الستينيات، شكلت خط مسيرته، فلم 
تكن كما هو باٍد مجرد دراسة طلبًا لشهادة 
والتماسًا لوظيفة، بل كان اختيارها يعكس 
نزوعًا دفينًا لدى صاحبه نحو خوض العمل 
العام برؤية  قانونية.ابتداًء من عمله محاميًا 
ظل يمتلك مكتبه الخاص )لمع اسمه مجددًا 
في هذا الحقل بتوكله عن سميح البطيخي 
ترأس  المالية، حيث  التسهيالت  في قضية 
أصبح  أن  يلبث  لم  المخابرات  في  قيادي 
فيما  سابق،  مدير  محاكمة  للدائرة،  مديرًا 

ترافع عن الرجل مدير سابق للدائرة..(.
حياته  مستهل  ف��ي  ع��ب��ي��دات  ع��م��ل 
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العملية معلمًا في وزارة التربية ثم موظفًا 
ضابطًا  ينتقل  أن  قبل  ال��ج��م��ارك،  ف��ي 
المهنية  حياته  بدأت  حيث  المخابرات  في 
الفعلية. وقد يسهل في ضوء هذه المسيرة 
فقد  دافعيته.  بل  الرجل  رؤية  استشفاف 
يكون  ألن  حقوق،  كدارس  قناعاته  قادته 
وبنظامها  بها  يؤمن  التي  الدولة  من  جزءًا 
ووطنه  بشعبه  ي��ؤم��ن  كما  وق��ي��ادت��ه��ا، 
بنيان  دولة هي  الدولة كل  أن  وبما  وأمته. 
السلطة  بين  والتكامل  التوازن  على  قائم 
لهذه  تبعًا  مفهومًا  سيكون  فإنه  والقانون، 
فيمضي  الحياة  معترك  يخوض  أن  النظرة 
موقع  ف��ي  مسيرته  م��ن  األول  الشطر 
الرئيس  والميدان  القوة  ومصدر  السلطة 
السياسية  المقادير  شاءت  وقد  لممارستها. 
أن تكون تلك الفترة حتى العام 1982 ،هي 
هي  ما  أدراك  العرفية..وما  األحكام  فترة 
الموقع  الى  بعدئذ  لينتقل  األحكام!  هذه 
من  الثاني  الركن  أو  القانوني،  الحقوقي 
معادلة الدولة. دون أن يبدو في األمر كبير 
تحيرهم  ممن  البعض  يرى  كما  تناقض، 
شخصية الرجل، وإن كانت لهؤالء مالحظات 
ما  تشدد  على  عندها  التوقف  تستحق 
يشوبه إفراط، علمًا بأن المواقع األمنية في 
العالم الثالث وفي غير العالم الثالث أحيانًا، 
والمهاودة خالفًا  باللين  بطبيعتها  تتسم  ال 

ألداء الدوائر الدبلوماسية مثاًل. 
أو  الشطر  في  الهامة  المحطات  من 
العين  أن   المهنية،  لحياته  الثاني  الطور 
المجلس  قبة  تحت  “ترافع”   عبيدات  احمد 
ض��د ج��وان��ب ف��ي االت��ف��اق��ي��ة األردن��ي��ة - 
من  وك��ان   1996 العام  في  اإلسرائيلية 
الطبيعي أن يتقدم باستقالته من عضوية 
غير  عليها.  التصويت  قبل  األعيان  مجلس 
مواقفه  في  النوعية  االنعطافة  هذه  أن 
آخرين  مع  اعتصامه  قيل عن  ما  ،بل حتى 
في خيمة تضامن مع أحمد الدقامسة قاتل 
طالبات إسرائيليات في وادي عربة. لم تمنع  
تلك االنعطافة  أن يتوج حياته المهنية قبل 
الوطني  ل”المركز  رئيسًا  سنوات  خمس 
لحقوق اإلنسان” الذي ورث “اللجنة الملكية 
لحقوق اإلنسان” التي لم تعمر طوياًل ولم 
وجودها.   من  كان  ما  على  يدل  أثرًا  تترك 
اختياره لهذا الموقع جاء موفقًا وصائبًا، وقد 
األردنية.   الدولة  أفق  بالفعل رحابة  عكس 
يافطة  مجرد  ليس  أنه  أثبت  الصرح  هذا 
موقعًا  وليس  زاه��ي��ًا،  دي��ك��ورًا  وال  بّراقة 
)مجلس  عليه  للقائمين  معنوية  لوجاهة 
أمنائه( “نعمل ضمن أطر قانونية ومعايير 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن   : دولية 
المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 
االقتصادية  للحقوق  ال��دول��ي  المعهد 
كمرجع  األردن��ي  والدستور  واالجتماعية، 
حكومية  منظمة  لسنا  األه��م��ي��ة.  فائق 
دائرة  نحن  وال  للتعبير  السائد  بالمعنى 
حكومية، بل مؤسسة وطنية ذات استقالل، 
صفة  لهم  ليست  األمناء  مجلس  فأعضاء 
يقود  سياسي  تيار  هناك  وليس  رسمية 

مقابلة  في  ذك��ر  كما  عملنا”.  في  ويؤثر 
ونشرتها  األسمر  حلمي  الكاتب  أج��راه��ا 
“الحقيقة الدولية “ في يناير/كانون الثاني 

من العام الماضي. 
هذا  عبيدات  يعرف  النحو  ه��ذا  على 
فقد  هذه،  وبصفته  يقوده،  الذي  المركز 
لعبيدات  الملك  كثيرين الختيار  ثار فضول 
للهند  جاللته  أداه��ا  زي��ارة  في  لمرافقته 
أواخر شباط/ فبراير2006. وقد عكس هذا 
االختيار مدى التقدير الذي يحظى به الرجل 

لدى المقام العالي.
سنوية  تقارير  الوطني  المركز  يصدر 
فحوى  الذاكرة  في  طريًا  زال  ،وما  ودورية 
التي  البلدية  لالنتخابات  االنتقادي  التقرير 
والتقرير  الماضي،  العام  صيف  في  جرت 
جرت  التي  النيابية  االنتخابات  عن  المماثل 
قبل ثالثة أشهر، مما جسد استقاللية المركز 
انتخابية  عملية  لمقتضيات  المكين  ووفائه 
ومراحلها.  جوانبها  سائر  في  ونزيهة  حرة 
لحملة  تعرض  المركز  أن  المفارقات  ومن 
شبه  وأص���وات  منابر  ط��رف  من  إعالمية 
حكومية ،في سابقه قل نظيرها بالتشكيك 
بأداء هيئة قامت وتنشط وفق إرادة ملكية 

سامية وترفع تقاريها لمكتب الملك.
وإذ تتنبه المعارضة لهذين التقريرين، 
النازع  ولضعف  المعارضة  هذه  بعض  فإن 
البعض  هذا  لدى  اإلنساني  الديمقراطي 
للمركز  المتقدمة  الطروحات  عن  يغفل   ،
إعادة  اإلعدام مثاًل ،وضرورة  بشأن عقوبة 
النظر في تصنيف الجرائم الموجبة إلصدار 
بعدئذ  أدى  ما  العقوبة.وهو  بهذه  الحكم 
الخصوص،  بهذا  التشريعات  مراجعة  الى 
وزيادة الوعي بأهمية إعادة النظر في هذه 
العقوبة. وكذلك األمر في معاملة السجناء 
مراكز  ف��ي  تعذيب  ح��االت  ذل��ك  ف��ي  بما 
المركز  تقارير  تشديد  إن  اإلص��الح.ب��ل 
والسعي  ونفاذها  القوانين  عمومية  على 
لتطويرها قد المست ظاهرة جرائم الشرف 
الحقوق  عن  فضاًل   ، باليد  القانون  وأخ��ذ 

االقتصادية والقانونية لصغار العاملين.
كقومي  تامر،  ابو  تصنيف  يمكن  وإذ 
على  ب��أش��واط  يتقدم  فإنه  ديمقراطي، 
التي  استنارته  ف��ي  تقليديين  قوميين 
تجعله يأخذ بمعايير دولية )هي ثمرة كفاح 
تاريخي للبشرية وحصيلة تعاقد األمم في 
نادي األمم( ويحتكم لمحددات دستورية ال 
وينأى  جياشة.  وعصبيات  فياضة  لعواطف 
والذرائعية  التسييس  عن  اإلنسان  بحقوق 
)نصرة جماعتنا ومن يوالينا ،وغض النظر 
السياسيين  بخصومنا  تلحق  انتهاكات  عن 
ألن  حملته  االستنارة  والفكريين..(.هذه 
يتقدم كأحد كبار أصدقاء البيئة والساعين 
األردنية”،  البيئة  لحمايتها رئيسًا ل”جمعية 
للبيئة  االلتفات  أن  آخ��رون  يحتسب  فيما 
وربما هوى  يلزم  ال  ما  ولزوم  ترف  محض 
غربي، قياسًا بالمهام القومية الجسام، ومن 
الديكتاتوريات  وتزيين  تسويغ  المهام  هذه 

والتبشير بدوامها الى األبد..   

محمود الريماوي
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أردني

بورتريه سياسي

أيمن عودة: محام في ثوب وزير
يحفظ الدرس وال يتجاوزه

لتنوع  عرضة  المهنية  سيرته 
من  جاء  أنه  رغم  النظر،  وجهات 
برز  الذي  القضائي  الجسم  رحم 
الطريقة  أن  كما  كمحام.  فيه 
المنصب  ال��ى  فيها  وص��ل  التي 

عرضة لتأويالت شتى.
فما  جلبابه،  يغير  لم  وزي��ر 
المحاماة”،  “روب  ل�  أسيرًا  زال 
الحماس فيشرع  يأخذه  ما  وكثيرا 
المؤتمرات  في  الترافع  يشبه  بما 

والملتقيات.
رأى أيمن عودة النور في ليبيا 
على  حاصل  وه��و   ،1961 ع��ام 
درجتي البكالوريوس من الجامعة 
األردنية العام 1982 والماجستير 
ميامي  جامعة  من  القانون  في 

األميركية العام 1984.
المحاماة  أعمال  ممارسة  بدأ 
األردن��ي��ة منذ  ال��م��ح��اك��م  أم���ام 
توليه  تاريخ  ولغاية   1985 العام 
الحالية، وقام خالل  الوزارة  مهام 
الحكومة  بتمثيل  ال��م��دة  تلك 
نزاعات  أردنية في عدة  وشركات 
ومن  المملكة،  خ��ارج  وقضايا 
أمام  دولية  تحكيم  قضايا  ذلك 
نزاعات  لتسوية  الدولي  المركز 
وغرفة  بواشنطن،  االستثمار 
وجهات  بباريس  الدولية  التجارة 

دولية أخرى.
اشتهر بعمله في مكتب سلفه 
في حقيبة العدل شريف الزعبي، 

ما أتاح له نسج عالقات واسعة. 
عقالني  بسيط،  جدًا،  “هادئ 
متفتح، ومتواضع نوعًا ما، وقارئ 
ال��درس،  خ��ارج  أما  لدرسه.  جيد 
أع��رف.  “ال   : المفضلة  فجملته 
آخر”.  موعد  الى  الحديث  لنؤجل 
اتجاه  في  الحديث  يدفع  ودوم��ًا 
ال��م��وض��وع “ال��م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه” ال 
االهتمام،كما  او  الخالف  موضع 

يصفه مقرب منه.
قدير،  “محام  بأنه  آخر  يجادل 
على  ويسهر  شغيل،  م��ل��ت��زم، 
القانونية  ال��ع��ق��ول  عمله.من 
في  ب��ارزة  مكانة  ول��ه  الممتازة 

القضائي”. السلك 
في  عضوًا  تعيينه  عند  ب��رز 
القضاء،  لتطوير  الملكية  اللجنة 
عضوية  ف��ي  بعد  فيما  واختير 

هيئة “كلنا االردن”.
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شهادات  من  النقيض  وعلى 
سابقة، تصفه شخصية سياسية 
أي    ””HOUSE LAWYER بأنه 
المكتب«،   أو  البيت  »م��ح��ام��ي 
بمكتب  ال��ت��ح��اق��ه  ق��ب��ل  »ع��م��ل 
فراس  مكتب  في  الزعبي  شريف 
مشهودا  بكر،وليس  ابراهيم 
أو  المحاكم،  أم��ام  بالترافع  له 
المحامين،  نقابة  فعاليات  في 
القضاء  مشاكل  يجهل  وبالتالي 
الشخصية  ت��ط��وي��ره«..  وط��رق 
اجتهادا  يبدي  »بأنه  تزيد  اياها 
ف��ي م��رك��زه ال��ج��دي��د.. ك��ي ال 

نظلمه«.
مع  ع��ام��ة  شخصية  وتتفق 
سرد  في  وتسهب  السابق،  الرأي 
المحامي  ذلك  فيه  تر  »لم  أنها 
حول  استغربا  وت��ب��دي  القدير، 
إلى  فيها  »زرق«  التي  »الكيفية 

الحكومة، وهو بال تاريخ عام«.
لسنوات  زامله  محاميًا  أن  إال 
ي��ض��يء س���ر ه����ذا ال��ت��ن��اق��ض 
ع��ودة  مسيرة  ال��ى  النظر  ف��ي 
مهنة  »كل  ان  فيقول  المهنية، 
قد  والمحامي  للتطور،  عرضة 
الى  ال��ذه��اب  في  عمره  يمضي 
القضاء،  أمام  والترافع  المحاكم 
مهامه  تغيرت  اذا  يتحول،  وق��د 
التي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ن��ص��ي��ح��ة 
 ”HOUSE LAWYER“ يقدمها، الى
ولعل من وصف عودة ب� »محامي 
في  قبال  يصادفه  لم  المكتب« 

المحاكم«..
يشهد هذا المحامي الالمع بأن 
درجة  ممتاز  وعلى  عودة »محام 
الحرفية واالطالع، وله  عالية من 

باع في طرق تطوير القضاء«.
 عن توليه وزارة  العدل يبرز 
الزعبي  شريف  أن  األول  رأي��ان: 
لمرة  ال��ح��ق��ي��ب��ة  ت��ول��ي  رف���ض 
أكثر  االهتمام  في  لرغبته  أخرى 
جانبه  من  رش��ح  وأن��ه  بمكتبه، 
الزعبي  لكن  للمنصب،  ع��ودة 
أن  »ع��ل��ى  وي��ص��ر  ذل���ك،  ينفي 
اختصاص  م��ن  ال���وزراء  اختيار 

رئيس الوزراء«.
ي��س��رد م��ص��در إع��الم��ي إن 
برئيس  ربطته  داف��ئ��ة  ع��الق��ة 
عوض  باسم  الملكي  ال��دي��وان 
اهلل ،بحكم طبيعة عمله. ويشهد 
في  ضليع  بأنه  المصدر  هذا  له 

القانونية. األمور 
ال��وزارة  توليه  قبل  يلمع  لم 
نهج  له  يعرف  ولم  اإلع��الم،  في 
تحسبه  ذلك  ومع  معين،  سياسي 
الليبراليين  على  سياسية  نخب 
التقدير  هذا  تأتى  وربما  الجدد. 
عدة  إن��ج��از  ف��ي  مشاركته  م��ن 

فيها  أظهر  اقتصادية،  قوانين 
ال��س��وق.  ت��ح��ري��ر  ازاء  ت��وج��ه��ا 
على  يحسبون  من  مع  ولعالقته 

ذلك التيار.
سياسية  نخب  يثير  ما  وأكثر 
أنه جاء بعد عمله في مكتب محاٍم 
بأن  ويتندرون  للعدل،  وزيرا  كان 
الوزير طلع وزير«، وهي  »مكتب 

أردنية باستحقاق. سابقة 
أهم محطاته المهمة السابقة 
االس��ت��ث��م��ار  بمحكمة  ع��ض��و   :
العربية  الدول  جامعة   / العربية 
القاهرة .عضو في محور التشريع 
والعدل المنبثق عن لجنة األجندة 
لجنة  ف��ي  ،وع��ض��و  ال��وط��ن��ي��ة 
عن  المنبثقة  الفساد  مكافحة 

هيئة » األردن أواًل«.
ما  إكمال  على  عمله  انصب 
من  البشير  ص��الح  سلفه  ب��دأه 
ضمن استراتيجية تطوير القضاء 
استقاللية  تعزيز  إلى  ،الهادفة 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ائ��ي وع��دال��ت��ه 
في حفظ  دوره  تفعيل  ومواصلة 
التركيز  مع   ، والحريات  الحقوق 
التقاضي،  إجراءات  تسريع  على  
وتنفيذ األحكام، وتعزيز استقالل 
تنافسيته،  وض��م��ان  ال��ق��ض��اء، 
الممارسات  أفضل  مع  وانسجامه 
ال��ع��ال��م��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال��ق��درة 

المؤسسية لوزارة العدل.
ثالثة،  األبناء  من  وله  متزوج 
ويقال إنه بيتوتي، واللقب األحب 
إل��ي��ه »أب���و م��ه��دي« . أص��دق��اؤه 
قليلون، وال تخلو عالقاته الجديدة 
مع  أما عالقته  وتحسب.  من حذر 

قليلة. الصحفيين فهي 
ي��ن��س��ب ال��ي��ه ات���خ���اذ ق���رار 
ال���م���ب���اش���رة ب���وض���ع م��ش��روع 
ستضم  التي  القضائية  المدينة 
قيد  واالستئناف  البداية  محاكم 
للنيابة  مبنى  إلى  التنفيذ،إضافة 
المدني  العام  والمحامي  العامة، 
أيضا  ومنها   . القضائي  والمعهد 
اإلنسان  لحقوق  مديرية  إنشاء 

واألسرة في وزارته.
دماثته بادية، لم تغير الوزارة 
وتواضعه،  ع��ادات��ه  م��ن  كثيرًا 
ويحسب له أنه وقف وقفة احترام 
لرئيس المعهد القضائي منصور 
أن  رغم  اجتماع،  ذات  الحديدي،  
المعهد يتبع وزارة العدل، فهو أي 

الوزير رئيسه بحكم المنصب.
ال��س��ط��ر األخ���ي���ر ف���ي ه��ذا 
يتفق على  لم  أحدًا  أن  البورتريه 
والتضارب  عودة..  أيمن  توصيف 
من  ال��ذي  ال��خ��الف  أو  اآلراء  ف��ي 
المفترض أن ال يفسد للود قضية 

بشأنه، سيستمر مع نشره.

خالد أبو الخير
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اقليمي
ستون عامًا على الوحدة المصرية السورية

أسباب ذاتية وعوامل إقليمية أفرزت التجربة وأفشلتها

الستين  ال��ذك��رى  األي���ام  ه��ذه  ت��ص��ادف 
السورية  المصرية  العربية  الوحدة  إلع��الن 
استمرت  التي  الوحدة  هذه   ،)1958/2/22(
في  هامة  عالمة  وكانت   1961/9/28 حتى 
هذه  أصبحت  وقد  العربية.   المنطقة  تاريخ 
التجربة نقطة مرجعية في إطار الفكر القومي 
العربي، ومادة غنية للحوار حول جدوى الوحدة 
أنها  لدرجة  وإمكانياتها،  ومفهومها،  العربية، 
أصبحت تمثل في وعي الشارع العربي تجربة 
الوحدة العربية التي شهدتها المنطقة العربية.  
إال أن التاريخ الحديث والمعاصر لفكرة الوحدة 
العربية وتحقيق نماذج اتحادية في المنطقة 
العربية، يحتوي على نماذج أسبق من الوحدة 
المصرية السورية ونماذج تحققت  مثل وحدة 
األراضي  وحدة  سيرورة   ،)1950( الضفتين 
وثالثينيات  عشرينيات  السعودية  العربية 
العربية  اإلم���ارات  وح��دة  العشرين.   القرن 
)1989(.....وغيرها،   اليمنية  الوحدة   )1971(
ولعل ميالد جامعة الدول العربية كان محاولة 
لتحقيق  تسعى   سياسية،  قوى  جماح  لكبح 
في  السياسية  النخب  وبخاصة  عربية،  وحدة 

العراق، واألردن، وسورية.
إن زيارة جديدة لسيرورة الوحدة المصرية 
السورية، تظهر أن هذه الوحدة لم تكن تعبيرًا 
عن برنامج سياسي مد جذوره  في الشارعين 
المصري والسوري، ولم تكن تعبيرًا عن أولوية 
لتحقيق  المصري  النظام  اعتمدها  سياسية 

مبادئ سياسته العربية.
األزم���ة  ع��ك��س  ال��وح��دة  ت��ل��ك  فتحقيق 
الداخلية في سورية منذ استقاللها  السياسية 
)1945( وصراع النخب السورية التقليدية بين 
إرساء قواعد دولة وطنية سورية، أو االنخراط 
األردن.   أو  ال��ع��راق  مع  وح��دوي  برنامج  في 
السياسية  النخب  بين  ال��ص��راع  ه��ذا  تخلل 
صعود قوى سياسية جديدة في سورية ،مثل 
الحزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش، العربي 
االشتراكي، البعث، اإلخوان المسلمون. واألهم 
من ذلك هو زيادة النفوذ العسكري في السياسة 
السورية، حيث كان واضحًا منذ انقالب حسني 
المؤسسة  السياسية  اإلدارة  أن  الزعيم 1949 
هامًا  عاماًل  تشكل  منها   جزءًا  أو  العسكرية، 
في التوجهات السياسية السورية على الصعيد 
الدول  مع  عالقاتها  صياغة  في  ،كما  الوطني 
لمشروع  انحيازها  م��دى  وبالتالي  العربية، 

وجدوى هنا أو هنالك.
ولذا فإن الدينامية السياسية الداخلية في 
سورية خالل خمسينيات القرن الماضي، كانت 
الدولة  تكريس  إلى  بسورية  تؤدي  أن  يمكن 
السياسيين  من  كثيرة  رغبات  ضد  الوطنية، 
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المرتبط  السياسي  البرنامج  ذوي  القوميين 
بمشروع وحدة عربية، أو أن تدفع سورية نحو 
اندماجية مع العراق أو األردن .مع وجود هذين 
في  المدنية  السياسية  النخب  أمام  الخيارين 
مطروحين  الخياران  هذان  كان  فقد  سورية، 
السوريين،  الضباط  ضمن  بينهما  تنافس  مع 
أديب  من  ب��دءًا  السياسة  في  انغمسوا  الذين 
وأمين  ح��م��دون،  ومصطفى  الشيشكلي، 

الحافظ، وعفيف البزري. 
عربية،  دول  مع  لوحدة سورية  السعي  إن 
للوحدة  شعارًا  ليكون   1956 العام  منذ  تحول 
مع مصر تحت النظام الناصري دون غيره من 
الناصر  عبد  نظام  قدم  لقد  العربية.  ال��دول 
بعدًا جديدًا للقومية العربية قائمًا على الحياد 
التقليدي  االستعمار  قوى  ومواجهة  اإليجابي، 
العربية  ال��دول  حشد  وعبر  القناة  تأميم  عبر 
وبخاصة  حلف   الدفاع«،  »أنظمة  مواجهة  في 
بغداد.  االنتصار السياسي الذي حققته مصر 
إضافة  شكل  الثالثي،  ال��ع��دوان  أعقاب  في 
سورية  في  الناصر  عبد  لجماهيرية  نوعية 
دعاة  اهتمام  تحول  وبذلك  العربي.  والشارع 
الوحدة العربية في سورية إلى مصر بالتحديد  

قادت  التي  السورية  النخب  ضعف  ظل  في 

سورية خالل فترة 1955-1958 ،وهي النخب 
التي حققت االستقالل .كان قبول هذه النخب 
للوحدة مع مصر يحقق مجموعة من المصالح 
العسكريين  تحدي  عدم  أهمها  لها.   الهامة 
المجلس العسكري والمكتب  بين ممثلين في 
الثاني السوري)المخابرات(، عدم وقوع النظام 
السوري تحت سيطرة اليساريين والشيوعيين، 
عدم  الناصر،  لعبد  مؤيد  عام  لرأي  استجابة 
تحدي قوى سياسية جديدة أصبح لها وزن في 

الشارع السوري مثل البعث والقوميين.
إزاء هذه الحالة في سورية كان عبد الناصر 
العربية  القومية  استخدام  استطاع   ال��ذي 
أجل  من  تعريفه(  )حسب  العربية  الدائرة  أو 
العربية  المنطقة  في  المصرية  األجندة  دفع 
على  متحفظًا  ليقف  الخارجية،  عالقاته  أو 
تتلخص  مخاوفه  وكانت  سورية،  مع  الوحدة 

الجيش  وطبيعة  مشتركة،  حدود  وجود  بعدم 
السوري المسيس، واختالف التجربة السياسية 
واالقتصادية لسورية عنها لمصر. ولعل الذي 
حسم رأي ناصر في قبول مبدأ الوحدة العربية 
في  سواء  الشيوعي،  الخطر  من  التخوف  هو 
مصر أو سورية، التخوف من سقوط سورية في 
المعسكر العراقي/ األردني المناوئ لمعسكره، 
السوريين على  العسكريين  إلحاح  إلى  إضافة 

الوحدة.
إلى  كانت،  المصرية  القيادة  أن  ورغ��م 
الوحدة  ولمحاذير  للفروقات  واعية  م��ا،  حد 
قد  قياسي،  زمن  وخالل  أنها،  إال  سورية،  مع 
مع  الوحدة  بمبدأ  وقبلت  أولوياتها  من  غيرت 
سورية ضمن شروطها الخاصة، فرفضت مبدأ 
االتحاد الفيدرالي الذي كان معروضًا من قبل 
تامة  اندماجية  وحدة  واشترطت  السوريين، 
كما  مركزي،  وحكم  واح��دة  سياسية  بقيادة 
اشترطت حل القوى السياسية كافة التي كانت 
وبذلك  للوحدة.   الداعية  األس��اس،  في  هي، 
تحقق مشروع الوحدة المصرية السورية ليكون 
أقرب لعملية إلحاق سورية في النظام المصري 
الوحدة  أن  أي  تابع من شريك.   إلى  وتحويلها 
والدتها.   لحظة  في  انفصالها  عناصر  ضمت 
ومنذ بدايتها خلقت جبهة لمعارضتها من الحزب 
المسلمين،  اإلخ��وان  إلى  السوري  الشيوعي 
عن  البعث  قبل حزب  من  الرضا  عدم  إلى  ثم 
انشقاقه  إلى  أدى  مما  الوحدة  إدارة  كيفية 
الضباط  بعض  رضا  1959،وع��دم  العام  في 
السوريين عن طريقة إدارة القيادة العسكرية 
المصرية للجيش.  ومما زاد عناصر االنفصال 
محاولة تطبيق النموذج المصري، وبخاصة في 
اإلصالح الزراعي أو رأسمالية الدولة على بيئة 
اقتصادية أو اجتماعية، تختلف عن تلك التي في 
مصر.  فاإلصالح الزراعي أو ضرب البرجوازية 

في مصر كان يعني شيئًا مختلفًا في سورية، 
التي كان نظامها االقتصادي هو التعايش بين 
مزارعين يمتلكون مساحات زراعية صغيرة مع 
كبار مالك.إضافة إلى أن كبار المالك السوريين 
لم يكونوا مفصولين بالطريقة ذاتها في مصر 

–عن بقية المجتمع السوري-.. 
العظمى  األغلبية  فإن  ذل��ك،  على  ع��الوة 
هم  المالك   وكبار  التجارية  البرجوازية  من 
سوريون انخرطوا في العمل السياسي، وعبروا 
الفرنسي  االحتالل  إبان  وطنية  توجهات  عن 
الحال في مصر ،حيث أن  لما كان عليه  خالفًا 
البرجوازية المصرية وكبار المالك المصريين 
كانت  الناصر  عبد  قبل  من  استهدفوا  الذين 
االجتماعية،  القطاعات  بقية  عن  منفصلة 
وبعضها  غير مصري.  كما أن القوى السياسية 
إلدارة  مناوئة  أصبحت  ال��ت��ي  س��وري��ة  ف��ي 
مرتبطة  ،كانت  برمتها  للوحدة  أو  عبدالناصر 
بقوى اقتصادية أو اجتماعية فاعلة، مثل التجار 
المالك  كبار  إلى  إضافة  الوطنية  والصناعة 

والقيادات التقليدية.   
األجندة  اختالف  إلى  إضافة  العوامل  هذه 
القومية السورية عن األجندة المصرية عجلت 
في االنفصال.  ولعله من المفيد الذكر أن أول 
خلية عسكرية بدأت تخطط لالنفصال، كانت 
تضم ضباطًا سوريين على األراضي المصرية.  
التنظيم  عملية  ق��ادوا  الذين  الضباط  وأن 
العسكري لالنفصال هم الذين حكموا سورية 
العشرين  القرن  نهاية  حتى  الستينات  منذ 
األسد(.   وحافظ  عمران،  محمد  جديد،  )صالح 
واالنفصال، وعلى  الوحدة  تجربة  أظهرت  لقد 
الرغم من العمر الفتي للدولة السورية آنذاك، 
القطري  اإلط��ار  في  الوطنية  الشخصية  أن 
ليست وهمًا او تعبيرًا عن مصالح االستعمار ، 

بل حقيقة تستحق ان تؤخذ بعين باالعتبار.

د. محمد المصري

جمال عبد الناصر الرئيس السوري شكري القوتلي الذي تنازل عن الحكم| |

تحفظ عبد الناصر على الوحدة وتلخصت مواقفه 
بعدم وجود حدود مشتركة وطبيعة الجيش 

السوري المسيس واختالف التجربة السياسية 
واالقتصادية السورية عن التجربة المصرية

الدينامية السياسية 
الداخلية في سورية 

خالل خمسينيات القرن 
الماضي، كان يمكن 

أن تؤدي بسورية إلى 
تكريس الدولة الوطنية
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دولي
تنحى عن رئاسة كوبا

كاسترو يراهن على التاريخ..
لينصفه؟

شيوعي  بلد  أول  حكم  من  عاما   49 بعد 
الرئيس  العالم، قرر  الغربي من  النصف  في 
رئاسة  عن  التنحي  كاسترو  فيديل  الكوبي 

الدولة وقيادة الجيش في بالده. 
أي  في  يظهر  لم  ال��ذي  كاسترو،  وق��ال 
 ،2006 العام  أواس��ط  منذ  رسمية  مناسبة 
صحيفة  أي��ام  قبل  نصها  نشرت  رسالة  في 
الشيوعي  الحزب  باسم  الناطقة  “غرانما” 
الكوبي: “لن أتطلع ولن أقبل- أكرر لن أتطلع 
الدولة  مجلس  رئاسة  منصب   - أقبل  ول��ن 
للدولة”، طاويا بذلك  العام  القائد  وال منصب 
التاريخ؛  صفحة مهمة وإشكالية من صفحات 
وقراراته  الكاريزمية  شخصيته  خالل  فمن 
الجريئة وإنجازاته العديدة وإخفاقاته الكبيرة 
،تمكن فيديل كاسترو من وضع اسم الجزيرة 
الصغيرة المطلة على خليج المكسيك، والتي 
ماليين  العشرة  عن  سكانها  ع��دد  يزيد  ال 
لمدة  السياسية  العالم  خريطة  على  نسمة، 

ناهزت نصف القرن.
لكن هناك إجماعًا على أن كاسترو سيبقى 
رغم استقالته، الموجه الحقيقي لألحداث في 
الذي  بالده، من خالل شقيقه راؤول كاسترو 
له قبل شهور، ومن خالل رئاسته  نائبًا  عين 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي.غير 
أن شقيقه راؤول يبلغ الخامسة والسبعين من 
عمره، ما يعني أن تخلي كاستروعن منصبيه 
من  عدد  أمام  للطريق  فتحا  يعدان  المهمين 
ما  مرحلة  في  كوبا  حول  المصيرية  األسئلة 
بعد كاسترو: هل ستبقى كوبا دولة شيوعية؟ 
في  الجزيرة؟  ستعتمده  الذي  النظام  نوع  ما 
حال التخلي عن الشيوعية، كيف سيتم ذلك؟ 
هل سيكون التغير تدريجيًا، أم من خالل عمل 
عنيف قد يؤدي إلى حرب أهلية، أم عبر عملية 
مصالحة وطنية تبقي على إنجازات كاسترو، 
المركزي  التخطيط  أسلوب  التخلي عن  ويتم 

الذي جلب الكثير من اإلخفاقات؟.
الذي  ذاك  هو  األب��رز  السؤال  كان  وربما 
المتحدة  الواليات  ستلعبه  الذي  الدور  يتناول 
الواليات  أن  خاصة  هذه،  التغيير  عملية  في 
المتحدة وضعت كوبا هدفا للتدمير منذ تحولت 
فقد   ،1960 العام  في  الشيوعي  النظام  إلى 
الكوبيين  المنفيين  حاولت غزوها بأعداد من 
سلحتهم  الذين  كاسترو  لنظام  المعارضين 
خليج  عبر  كاسترو  نظام  إلسقاط  وأرسلتهم 
وقف   1962 العام  وفي   .1961 عام  الخنازير 
ثالثة  عالمية  حرب  شفير  على  كله  العالم 
االتحاد  أن  المتحدة  الواليات  اكتشفت  حين 
السوفييتي يحاول نصب صواريخ في الجزيرة 
والية  عن  مياًل   80 من  أكثر  تبعد  ال  ،التي 
الصعداء  العالم  وتنفس  األميركية.  فلوريدا 
بعد أن توصلت القوتان العظميان إلى اتفاق 
من  السوفييتية  الصواريخ  بسحب  يقضي 
الجزيرة ،شريطة عدم تدخل الواليات المتحدة 

في كوبا وحفظ استقاللها.
التزمت  المتحدة  الواليات  أن  رغم  وعلى 
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تعهدها بحفظ استقالل كوبا، فإنها أخضعتها 
حتى  مستمرا  زال  ما  قاٍس  اقتصادي  لحصار 
هذه اللحظة، كما أنها لم تتوقف عن محاوالتها 
الغتيال كاسترو. وقد اعترفت وكالة المخابرات 
 263 بنحو  قامت  بأنها  األميركية  المركزية 
تقليدية  بطرق  بعضها  الغتياله؛  محاولة 
مثل القتل عن طريق قناص، وبعضها اآلخر 
بطرق غير تقليدية مثل حشو السيجار الذي 
كان يدخنه بالديناميت، أو وضع متفجرات في 
اصطياده.  يحب  فيديل  كان  السمك  من  نوع 
وفشلت جميع المحاوالت وبقي كاسترو شوكة 

في خاصرة الواليات المتحدة.

“الغارديان”  صحيفة  مع  له  مقابلة  في 
وهو  أليركون،  ري��ك��اردو  توقع  البريطانية 
تحاول  أن  كاسترو،  لخالفة  المرشحين  أحد 
كوبا  في  عسكريًا  التدخل  المتحدة  الواليات 
أنها  واشنطن  إع��الن  على  ذلك  في  معتمدا 
لن تقبل قوانينها في تداول الحكم، وهو ما 
صريح  إعالن  إلى  يتحول  قد  تهديدا  اعتبره 

للحرب على كوبا.
المنفيين  دور  األذه���ان  إل��ى  يعيد  ه��ذا 
أبناء  لنظام كاسترو، وهم  المعادي  الكوبيين 
يقفون  والذي  الخنازير،  خليج  غزاة  أحفاد  أو 
النظام  إلى كوبا بعد تغيير  متحفزين للعودة 
“اإلن��دب��ن��دن��ت”  صحيفة  ن��ش��رت  وق��د  فيها. 
أشارت  كوبي  مواطن  مع  مقابلة  البريطانية 
إليه باسم رافائيل قال فيها “إن كوبيي ميامي 

يريدون أن يزرعوا بذورًا يحصدونها في ما بعد. 
لكننا لم نعد أميين مثلما كنا من قبل، وال نريد 
الشعب  ولكن  صعبة  هنا  األمور  هنا.  ميامي 
تعلم فيما كان أهل ميامي بعيدين من هنا. 

أرجو أن يتم التغيير من دون سفك دماء.”.
أن  في  رافائيل  يقوله  ما  أهمية  وتكمن 
هينة  تكن  لم  التي  كاسترو  نظام  مسيرة 
وسلسة، فقد حققت تقدمًا،خاصة في مجاالت 
وغيرها،  والرياضة  والفنون  والطب  التعليم 
والغالبية  حتمي،  كاسترو  بعد  التغيير  ولكن 

العظمى من الكوبيين يودون تغييرًا سلميًا. 
ال��والي��ات  ل��ه  ترسم  ال��ذي  كاسترو  أم��ا 
خطاباته  فرغم  شيطانية،  ص��ورة  المتحدة 
مركزية  ورغم  العسكري  باللباس  المطولة 
حقوق  مجال  في  قسوته  ورغ��م  ق��رارات��ه، 
فإنه  الغربية)الدولية(،  بمعاييرها  اإلنسان 
الطغاة  من  غيره  مثل  فاسدًا  دكتاتورًا  ليس 
عن  نقال  “ال��غ��اردي��ان”  صحيفة  تقول  كما 
حسابات  يملك  ال  فهو  كوبيين،  منشقين 
ش��وارع  في  والمتجول  خارجية،  بنوك  في 
وتماثيله  صوره  يشاهد  لن  الكوبية  المدن 
نفسه  يحيط  ال  وهو  العامة،  الساحات  في 
بل  المنافقين،  االنتهازيين  من  بمجموعات 
بخبراء وعلماء حقق من خاللهم نهضة طبية 
حيث  من  األول��ى  المرتبة  تحتل  كوبا  جعلت 
متفوقة  الوفيات،  ومعدل  الطبية  الخدمات 

بذلك على الواليات المتحدة نفسها.
على  به  قام  الذي  الفاشل  هجومه  بعد 
في  كاسترو  وقف   1953 عام  مونكادا  ثكنة 
قفص االتهام وخاطب المحكمة، هو الحاصل 
على شهادة الدكتوراه في القانون، بقوله “قد 

تدينونني، ولكن التاريخ سينصفني.” 
الرئاسة  كرسي  يغادر  وكاسترو  واليوم 
هذه  تذكر  ربما  طوياًل،  عليه  جلس  ال��ذي 
كتبه،  ألح��د  عنوانا  تحولت  التي  الجملة 
معتقدًا بأن التاريخ قد أنصفه من خالل عدد 
من الشخصيات الوطنية في أميركا الالتينية 
مقاليد  تسلمت  وقد  تجربته،  استلهمت  التي 
واألرجنتين  البرازيل  مثل  بلدان  في  الحكم 
الرغم  على  ونيكاراغوا،  وبوليفيا  وفنزويال 
التاريخ  سينصف  فهل  بينها.  الفروق  من 

كاسترو حقا؟.

“ثمة عفن في 
بالد الدانمارك”

شباط  فبراير   13 الماضي  األربعاء  يوم 
نشر  دانماركية  مطبوعة   17 أعادت  الجاري، 

رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.
وبخاصة  ك��ث��ي��ري��ن،  ف��اج��أت  ال��خ��ط��وة 
أزم��ة  تفجر  على  ش��ه��رًا   29 مضي  بعد 
نشرتها  ال��ت��ي  ال��ك��اري��ك��ات��ي��ري��ة  ال��رس��وم 
كورت  للرسام  بوستن«  »يالندس  صحيفة 
فيسترجارد.وأثارت حينها ردود فعل ساخطة 
أزمات  في  وتسببت  اإلسالمي،  العالم  في 
أيد  إيطالي  وزي��ر  استقالة  منها  سياسية 
الداخلي،  قميصه  على  وطبعها  ال��رس��وم 
وإسالمية  عربية  مقاطعة  في  تسببت  كما 

دانماركية. لمنتوجات 

إعادة النشرهذه فسرتها صحف دانماركية 
الذي  الرسام،  مع  التضامن  قبيل  من  بأنها 
تعرض  كوبنهاغن،إنه  في  الشرطة  قالت 
لتهديدات وتم اعتقال ثالثة مشتبه بهم على 

ذمة القضية.
الرسوم  نشرت  التي  الصحيفة  أن  يذكر 
أبدت  كما  منها،  بدر  عما  اعتذرت  مرة  ألول 
الحكومة الدانماركية أسفها لما نشر، وعبرت 
والدين  للمسلمين  احترامها  عن  حينذاك 
إقامة  الحرص على  اإلسالمي، وشددت على 

افضل العالقات مع العالم اإلسالمي.
حول  مقلقة  تساؤالت  تثير  النشر  إعادة 

مغزاه ودوافعه.
تدرك  االسكندنافي  البلد  هذا  فصحف 
العالم  مع  العالقة  أصاب  الذي  الشرخ  حجم 
الديني  بالرمز  المساس  نتيجة  اإلسالمي، 

|

األهم ألكثر من مليار مسلم، كما ينبغي ان 
تكون مدركة لحجم الجهد الذي بذل إلصالح 
هذه  على  اإلق���دام  يجعل  تصدع.مما  م��ا 
االستفزاز،  بالغ  الخطأ،أمرًا  بتكرار  الخطوة  
عالوة على ما يتسم به من نزق وصبيانية، 

ال يليقان بمنابر تصنع الرأي العام.
وال ينفع هنا التعلل من طرف 17 صحيفة 
تهديدات  وجه  في  الرسام،  مع  بالتضامن 
أن  المطبوعات  فلهذه  فعلية.  أو  مفترضة 
تتضامن كما تهوى مع رسام ينتهك مقدسات 
غيره،على أن التضامن ال يستقيم بتكرار ما 
زاوية  من  حتى  يصح  ال  ما  عليه.وهو  أقدم 
حرية التعبير. فهذه الحرية يتعين أن تنهض 
ال  اآلخرين،  حقوق  واحترام  التعددية  على 
تتخذ  التي  الغرائزية،  العصبية   الهبة  على 
شكل تضامن ”قبلي ووثني” كما أقدمت على 

ذلك تلك الصحف.
بصورة  ويتم  الخطأ  م��ع  تضامن  إن��ه 
األخطاء،  من  المزيد  عنه  ينجم  خاطئة،مما 
الى  بالسعي  االدع����اءات  م��ن  واب��ل  وتحت 
نصابها”. ف��ي  األم���ور  و“وض���ع  التصويب 

بالقتل،وبناء  التهديدات  رفض  من  فبداًل 
الصحف  بتلك  إذا  األساس،  هذا  على  موقف 
االنتهاك  مع  بل  التهديدات  ضد  ال  تتضامن 
بينها  ما  تساوي  أن  في   واالستفزاز،وترغب 

وبين فعلة الرسام، فيا له من إنجاز.
صحف  أن  وال���دان���ي  ال��ق��اص��ي  ي��ع��رف 
الغرب  في  اإلعالم  وسائل  وبقية  الدانمارك 
لديها ضوابطها الخاصة، خالفا لما تدعيه من 
هناك  كانت  وإن  لها،  وجود  ال  مطلقة  حرية 
تقترب،  ال  واسعة.فهي  نسبية  حرية  بالطبع 
يهودية  مقدسات  من  المثال،  سبيل  على 
مطلقًا  توقيرًا  يهودية.وتبدي  غير  وأحيانا 
ودائمًا غير قابل للمراجعة بشأنها. ومع ذلك 
الخوض  في  تتردد  ال  المطبوعات  هذه  فإن 
في  أح��د  ألي  يعن  وكما  تشاء  كما  المسف 
النتيجة  في  يجعلها  بما  إسالمية،  مقدسات 
والمنخرطين  المنادين  صف  في  عمليًا  تقف 
ف��ي ال���ص���راع ال��م��ق��ي��ت ب��ي��ن ال��ح��ض��ارات 
وال��ث��ق��اف��ات،ب��داًل م��ن ال��ن��ه��وض ب��دوره��ا 
المفترض في تنمية روح الحوار وبناء جسور 
البشرية  يضم  عالم  جنبات  بين  التواصل، 
والثقافية  الدينية  تالوينها  بمختلف  جمعاء 
مواثيق  ذل��ك  على  تنص  وكما  والعرقية، 

إعالمية وحقوقية بال حصر.
مؤامرة  هناك  ان  الى  الذهاب  هنا  نود  ال 
يكشف  حدث  فما  بإحكام.  خيوطها  منسوجة 
مسؤوليته  تتحمل  فاحش،  مهني  خطأ  عن 
شركات  من  معها  يأتلف  وما  الصحف  إدارات 
يثير،  ما  وهو  سياسية.  اجتماعية  قوى  ومن 
عفنًا  “ثمة  بأن   القوي  االنطباع  أسف،  بكل 
شيكسبير  كتب  ما  على  الدانمارك  بالد  في 

في “هاملت” .

سليم القانوني

يعرف القاصي والداني 
أن صحف الدانمارك 

وبقية وسائل اإلعالم 
في الغرب لديها 

ضوابطها الخاصة

مسيرة نظام كاسترو 
حققت تقدمًا في 

مجاالت عدة، لكن 
التغيير بعد كاسترو 

حتمي

صالح حزين
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دولي
إذا تحقق طموحها..

هيالري: من السيدة األولى 
إلى الرئيسة األولى

ت��دخ��ل  أن  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
األبيض،  البيت  إلى  السباق 
عضوا  تنتخب  أن  وق��ب��ل 
الشيوخ،كانت  مجلس  في 
موضوعًا  كلينتون  هيالري 
األميركية  للصحف  مثيرًا 
الفضائح  وصحف  الرصينة 
على حد سواء. وفي حين أن 
لوينسكي  مونيكا  قضية  على  اعتاشت  الفضائح  صحف 
وعالقتها مع الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون، في 
أثناء وجودها في البيت األبيض سيدة أولى ألميركا، فإن 
الصحف الرصينة كتبت عن هيالري كلينتون التي تجاوزت 
السابقة  والمتدربة  زوجها  بين  الجنسية  العالقة  محنة 
حادثة  من  الفضيحة  حولت  التي  األبيض،  البيت  في 
كانت مؤهلة ألن تقضي على حياتها األسرية ،إلى نقطة 

انطالق نحو عالم السياسة الرحيب. 
كلينتون،  رودهام  حياة هيالري  تناول  كتاب  أكثر من 
ربما كان أبرزها كتاب كارل برنشتاين، صحفي »الواشنطن 
بوست« الشهير بكشفه لفضيحة »ووتر غيت«، بالتعاون 
مع بوب وودوارد، الذي تحول إلى كاتب لسيرتها من خالل 
كتابه »امرأة مسؤولة: سيرة حياة هيالري كلينتون«، وفيه 
عاد برنشتاين إلى حياة هيالري المبكرة كفتاة عانت كثيرًا 
نقاط  إخفاء  على  ق��ادرة  جعلها  ما  وق��اس،  فظ  والد  من 

ضعفها لحماية نفسها وتجنبًا ألي إذالل محتمل.
حياتها  تناولت  التي  والمقاالت  الكتب  معظم  أن  غير 
إلى  تعود  التي  كلينتون،  ببيل  ارتباطها  فترة  ركزت على 
مطلع السبعينيات حين كانت هيالري تدرس الحقوق في 
كلينتون.  بيل  آنذاك،  صديقها،  مع  وتعيش  ييل،  جامعة 
كلينتون مزيجًا  أنها كانت تشكل مع  ويرى كتاب سيرتها 
غريبًا من هيالري الشابة الجميلة المتقلبة الواعية بنفسها، 
والشاب الذكي الجذاب والنجم الصاعد في عالم السياسة 
الصحافة،  هجمات  عنه  ترد  مخلصة  زوجة  يحتاج  ،الذي 
وتقف علنًا وبقوة إلى جانب زوجها، وهو ما قامت به فعاًل 
لدى انكشاف فضيحة مونيكا لوينسكي. وقد جعل هذا كله 
زمالء هذا الثنائي الغريب يطلقون عليهما اسمًا مركبًا هو: 

»بيالري«.
البعيدة  أركنسو  والية  إلى  زوجها  مع  هيالري  غادرت 
مع  ع��ادت  أن  لبثت  ما  أنها  غير  القرار،  صنع  مراكز  عن 
هنا  األبيض.  البيت  في  معه  لتقيم  واشنطن  إلى  زوجها 
تحديدًا بدأت حياة هيالري السياسية. ويروي برنشتاين أن 
مسلك هيالري في بدايات حياتها كسيدة أولى كان يتسم 
بالعجرفة؛ فقد أبدت احتقارًا للصحافة، واستبعدت طاقم 
القديم  صديقها  على  وارت��دت  األبيض،   البيت  موظفي 
فينس فوستر الذي انتحر فيما بعد، واصطدمت مع نائب 

غور،  آل  وحين الرئيس  وزاري��ة،  بحقيبة  وطالبت 
على رف������ض  أص����رت  ط��ل��ب��ه��ا 

إجراء إصالحات في 
الصحي،  المجال 
م������ا أح������دث 
مواجهة بينها 
وزيرة  وبين 
ال���خ���دم���ات 
ال��ص��ح��ي��ة 
واإلنسانية 
إدارة  ف��ي 
ن  كلينتو
دون����������ا 
ش�����االال، 
وه��������ي 
خ���ط���وة 
من  ك���ان 
ش���������أن 
إق��راره��ا 
»وض������ع 
ن����ظ����ام 

لشركات | المميتة  القبضة  األميركي في  الصحي  الضمان 
الكاتبة  تقول  كما  البالد.«  في  الكبرى  الخاصة  التأمين 

األميركية باربارا إهرنرايت.
السيدة  دور  تمارس  هيالري  كانت  المرحلة  هذه  في 
األولى مستفيدة من كل الصالحيات الممنوحة لها، ولكنها 
قد  كانت  ال��ذي  المباشر  بمعناها  السياسة  تمارس  لم 
انتقدته في خطاب مبكر لها يعود إلى العام 1969، وفيه 
أشارت إلى السياسيين بوصفهم »أولئك الذين يمارسون 

السياسة باعتبارها فن إظهار المستحيل ممكنًا.«
غير أن غطرسة السيدة األولى تعرضت النتكاسة، حين 
اكتشف تورطها في عملية طرد سكان من أراض تملكوها 
في أركنسو بموجب نظام خاص، وذلك بناء على تشريع 
تضارب  خلفية  على  هيالري،  وضعته  صفحة   1300 من 
في المصالح بين دورها بوصفها السيدة األولى في والية 
أركنسو، ودورها محامية لشركة »ليتل روك روز«، فهي 
تمثل  كانت  التي  إليها  المشار  الشركة  مع  تعمل  كانت 
شركتي تايسون بولتري ووول مارت الشهيرتين بعدائهما 

للعمال كما تقول إهرنرايت.
وكان على هيالري بعد هذه الفضيحة أن تعيد تلميع 
تأليف كتاب ذي  أن يتم ذلك من خالل  صورتها، واختارت 
عنوان دال هو »إنها تأخذ قرية« الذي تحدثت فيه عن أهمية 

جيل األطفال وزعمت فيه أن أسرتها كانت مسالمة. 

الموضوع  العراق ال تشكل  أن حرب  الرغم من  وعلى 
األبرز في برامج الناخبين، فإنه مع ذلك موضوع ال يمكن 
موقفًا  تتخذ  التي  لهيالري  بالنسبة  وبخاصة  تجاهله، 
القوات  سحب  وتؤيد  العراق،  على  الحرب  من  انتقاديًا 
األميركية منه. وهي تعلن في اجتماعاتها االنتخابية أنها 
لم تصوت لصالح شن الحرب على العراق، بل صوتت على 
تخويل بوش بمواصلة الحرب إذا ما قرر أن يشنها. وتضيف 
أنها في حال انتخابها، فإنها سوف تضع خطة لسحب القوات 

األميركية من العراق خالل 60 يومًا.
آخر عن حياة هيالري وضعه جيف غيرث  كتابًا  ولكن 
وطموحات  آم��ال  »طريقها:  عنوان  تحت  ناتا  فان  ودون 
لو صح  أنها حتى  في  يجادل  كلينتون«،  رودهام  هيالري 
ما تقوله، فإنها صوتت ضد صيغة قرار اقترحه السيناتور 
الكونغرس  إلى  »بالعودة  الرئيس  يطالب  ليفين  كارل 
للموافقة على الحرب إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية.« 

راوغت  أنها  المؤلفان، هو  يقول  كما  ذلك،  وأسوأ من 
إذا كانت حقًا قرأت تقييم  في اإلجابة عن سؤال حول ما 
االستخبارات القومية الموضوع في العام 2002، الذي قدم 
لتبرير الحرب على العراق، على الرغم من غموضه فيما 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي زعم أن صدام حسين 
شنت  الذي  األساس  كان  التقييم  بأن  علمًا  يمتلكها،  كان 

عليه أميركا الحرب على العراق.
تقارن  أن  يمكن  ال  ه��ذه  مثل  وأخطاء  هفوات  إن 
بأخطاء إدارة الرئيس جورج بوش، التي أدت إلى احتالل 
بلدان وسفك للدماء وحاالت تعذيب تحدثت عنها وسائل 
المعلقة  واألسئلة  أخطاء،  تبقى  األخطاء  ولكن  اإلعالم، 
الحرب  من  كلينتون  لهيالري  الحقيقي  الموقف  حول 
على العراق وغير ذلك من مواقف، تتحول إلى أسئلة قد 
يتوقف عليها مصير هي�الري الطامحة إلى أن تكون أول 

سيدة تدخل البيت األبيض.

يشق طريقه إلى البيت األبيض

 باراك أوباما:
منذور للنجاح أم للموت؟

بين  السباق  خضم  في 
مرشحي الرئاسة األميركيين 
راجت  األب��ي��ض،  البيت  إل��ى 
على  بجديدة  ليست  جملة 
نقوم  “أن��ن��ا  ه��ي  ح���ال،  أي 
بالشعر  االنتخابية  بحمالتنا 
ولكن  بالنثر”.  نحكم  ولكننا 
ال��ذي  للسباق  المراقبين 
اشتد بين الديمقراطيين هيالري كلينتون وباراك أوباما، 
الحظوا أن من يردد الجملة السابقة هي هيالري كلينتون، 

أما من يخوض حملته بالشعر حقًا فهو أوباما.
التي تتميز  البالغة  بالشعر هنا هو  المقصود  وليس 
كان  حين  أوباما  كتبه  الذي  الشعر  بل  أوباما،  خطب  بها 
شابا، فقد نشرت مجلة “نيويوركر” األميركية قصيدتين 
القرن  من  الثمانينيات  أوائ��ل  في  كتبهما  أوباما  كان 
“تحت  بعنوان  والثانية  “البوب”  بعنوان  األولى  الماضي 
القصيدتين  الشهيرة  األدبية  المجلة  وعرضت  األرض”. 
رأيًا  فيهما  فأبدى  لتقييمهما  بلوم  هارولد  الناقد  على 
وقصيدة  األرض”  “تحت  قصيدة  بين  وق��ارن  إيجابيًا، 
إتش  دي  الشهير  اإلنجليزي  والروائي  للشاعر  شهيرة 
أكثر  أوباما  أن  بلوم  وأضاف  “األفعى”.  عنوانها  لورنس 
شاعرية من وزير الدفاع األميركي السابق وليام كوهن 
الرئيس  من  وكذلك  الشعر،  من  ديوانين  نشر  ال��ذي 
أسوأ  بأنه  وصفه  الذي  كارتر  جيمي  األسبق  األميركي 

شاعر في الواليات المتحدة.
من  “أحالم  كتابه  في  ذلك  بعد  بدت  باراك  شاعرية 
أبي”، الذي نشره في العام 1995 وتحدث فيه عن أصوله 
بلد،  غير  في  عاشها  التي  الطفولة  حياة  وعن  اإلفريقية 
يرسم  الكتاب  فصول  أحد  وفي  أميركا.  في  والية  وغير 
أوباما مشهدا لشاب في أواخر العشرينات من عمره وهو 
يجلس بين قبرين: قبر والده الذي لم يكد يعرفه، وقبر 
جده الذي لم يقابله أبدا، وينتحب. ولم يكن ذلك الشاب 
الكيني حسين  والده  زار موطن  الذي  أوباما  باراك  سوى 
اليوم  منزلها  تحول  التي  لوالده  عند جدته  وأقام  أوباما، 
إلى محج للصحفيين والزوار، الذين حضروا لمقابلة جدة 
منزل  في  تقيم  زالت  ما  التي  األميركية  الرئاسة  مرشح 
التي  الدبلوم  شهادة  الجدار  على  وتعلق  أوباما،  عائلة 

حصل عليها حفيدها من جامعة هارفرد. 
أوباما،  لحسين  هاواي  جزيرة  في  أوباما  باراك  ولد 
المهاجر الكيني األصل، وآن البيضاء األميركية التي تعود 
لبث  ما  الزوج  ولكن  كانساس.  والية  إلى  عائلتها  أصول 
إلى جامعة  األسرة تقيم،  أن غادر هونولولو حيث كانت 
هارفرد للدراسة. وحين تخرج، غادر الواليات المتحدة إلى 
كينيا حيث عين خبيرًا اقتصاديًا، ولم يكن أمام آن سوى 
إندونيسي،  مواطن  من  المرة  هذه  ولكن  ثانية،  الزواج 
مالبث أن غادر إلى جاكارتا ومعه زوجته األميركية وابنها 
قضى  وهناك  عمره.  من  السادسة  في  كان  الذي  باراك 
والده  أما  المتحدة.  الواليات  إلى  بعدها  عاد  سنوات  أربع 
فقد  وابنه  السابقة  زوجته  إلى  رسائله  تنقطع  لم  الذي 
الواقع  في  يزرها  لم  ولكنه  أميركا،  بزيارة  كثيرا  وعد 

سوى مرة واحدة حين كان ابنه في العاشرة من عمره.
أم  وزوج  مسلم  والد  بين  التشتت  هذا  إطار  في 
تربية  ربته  التي  وال��دت��ه  أس��رة  وبين  آخ��ر،  مسلم 
زال  وما  دار  الذي  الجدل  في  السر  ،يكمن  مسيحية 
يدور حول كون باراك مسلما، وهو ما حرص المرشح 
على نفيه وتأكيده ،بأنه نشأ على تربية مسيحية كان 
صورة  في  ألمه  وجدته  جده  مع  الكنيسة  يزور  معها 

منتظمة.
لكن هذه النقطة لم تكن الوحيدة التي أثارت جداًل 
سجائر  تعاطيه  قضية  أثيرت  فقد  أميركا،  في  واسعًا 
أي  على  أوباما  ينكره  لم  ما  وهو  المخدرة،  الماريوانا 
من  قليل  لعدد  الماريوانا  دخن  بأنه  صرح  إذ  ح��ال، 
وفي  الثانوية  المرحلة  نهاية  في  كان  ،حين  المرات 
بداية دراسته الجامعية في كاليفورنيا. وعلى أي حال، 
ثبوته على   الذي كان من شأن  الماريوانا،  فإن تدخين 

السابق | في  كبيرًا  ض��ررًا  بها  يلحق  أن  عامة  شخصية 
اعترف   2004 انتخابات  فخالل  اليوم،  كذلك  يعد  لم 
وهوارد  إدواردز،  جون  الثالثة:  الجمهوريون  المرشحون 
المرشح  أما  الماريوانا،  تعاطوا  بأنهم  دين، وجون كيري 
شفي  بأنه  اعترف  فقد  بوش  جورج  آنذاك،  الجمهوري، 

من اإلدمان في العام 1974.

وعلى الرغم من كل هذا الحفر في تاريخه الشخصي، 
األبيض،  البيت  نحو  مسيرته  مواصلة  من  أوباما  تمكن 
التقدمية حول  األفكار  الذي يتضمن عددًا من  ببرنامجه 
االقتصاد، فهو مثال يعارض إقامة منطقة التجارة الحرة 
الرعاية  نظام  تحسين  مع  وهو  الشمالية.  األميركية 
الصحية ومعالجة التغيرات المناخية في العالم، واالحترار 
مع  فهو  العراق  أما  التعليم.  تكاليف  وارتفاع  الكوني، 
 .2009 العام  في  هناك  من  األميركية  القوات  سحب 
لمواقف  مستجيبة  المواقف  هذه  تبدو  ما  صورة  وفي 
األجيال الشابة التي منحت باراك الكثير من الدعم. فهو 
حصل على دعم ما يزيد على 50 في المئة من الشباب 
الجيل  وهم  عامًا،  و30   18 بين  أعمارهم  تراوح  الذين 
أكثر  فأصبح   ،9  /  11 تفجيرات  على  وعيه  تفتح  الذي 
اهتماما بالسياسة وببرامج المرشحين وليس بصورهم 

وبالغتهم وشعاراتهم.
ومع ذلك، فإن اليمين لن يكون سعيدا في حالة فوز 
أوباما بالرئاسة. ويتطرف البعض بالتنبؤ بمقتله إن هو 
بينهم  من  كثيرون  يتوقعه  ما  هذا  األبيض.  البيت  دخل 
للعام  نوبل  جائزة  على  الحائزة  البريطانية  الروائية 
الماضي دوريس ليسنغ التي ترى أنه إن انتخب فإنه لن 
سوف  الرئاسة؟  منصب  في  أسود  “رجل  طوياًل،  يستمر 

يقتلونه.” 

إجراء إصالحات في 
الصحي،  المجال 
م������ا أح������دث 
الصحي،  المجال 
م������ا أح������دث 
الصحي،  المجال 

مواجهة بينها 
وزيرة  وبين 
ال���خ���دم���ات 
ال��ص��ح��ي��ة 
واإلنسانية 
إدارة  ف��ي 
ن  كلينتو
دون����������ا 
ش�����االال، 
وه��������ي 
خ���ط���وة 
من  ك���ان 
ش���������أن 
إق��راره��ا 
»وض������ع 
ن����ظ����ام 

لو صح  أنها حتى  في  يجادل  كلينتون«،  رودهام  هيالري 
ما تقوله، فإنها صوتت ضد صيغة قرار اقترحه السيناتور 
الكونغرس  إلى  »بالعودة  الرئيس  يطالب  ليفين  كارل 
للموافقة على الحرب إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية.« 

راوغت  أنها  المؤلفان، هو  يقول  كما  ذلك،  وأسوأ من 
إذا كانت حقًا قرأت تقييم  في اإلجابة عن سؤال حول ما 

االستخبارات القومية الموضوع في العام 
لتبرير الحرب على العراق، على الرغم من غموضه فيما 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي زعم أن صدام حسين 
شنت  الذي  األساس  كان  التقييم  بأن  علمًا  يمتلكها،  كان 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي زعم أن صدام حسين 
شنت  الذي  األساس  كان  التقييم  بأن  علمًا  يمتلكها،  كان 
يتعلق بأسلحة الدمار الشامل التي زعم أن صدام حسين 

عليه أميركا الحرب على العراق.
تقارن  أن  يمكن  ال  ه��ذه  مثل  وأخطاء  هفوات  إن 
بأخطاء إدارة الرئيس جورج بوش، التي أدت إلى احتالل 
بلدان وسفك للدماء وحاالت تعذيب تحدثت عنها وسائل 
المعلقة  واألسئلة  أخطاء،  تبقى  األخطاء  ولكن  اإلعالم، 
الحرب  من  كلينتون  لهيالري  الحقيقي  الموقف  حول 
على العراق وغير ذلك من مواقف، تتحول إلى أسئلة قد 
الحرب  من  كلينتون  لهيالري  الحقيقي  الموقف  حول 
على العراق وغير ذلك من مواقف، تتحول إلى أسئلة قد 
الحرب  من  كلينتون  لهيالري  الحقيقي  الموقف  حول 

يتوقف عليها مصير هي�الري الطامحة إلى أن تكون أول 
سيدة تدخل البيت األبيض.

هارفرد للدراسة. وحين تخرج، غادر الواليات المتحدة إلى 
كينيا حيث عين خبيرًا اقتصاديًا، ولم يكن أمام آن سوى 
هارفرد للدراسة. وحين تخرج، غادر الواليات المتحدة إلى 
كينيا حيث عين خبيرًا اقتصاديًا، ولم يكن أمام آن سوى 
هارفرد للدراسة. وحين تخرج، غادر الواليات المتحدة إلى 

إندونيسي،  مواطن  من  المرة  هذه  ولكن  ثانية،  الزواج 
مالبث أن غادر إلى جاكارتا ومعه زوجته األميركية وابنها 
إندونيسي،  مواطن  من  المرة  هذه  ولكن  ثانية،  الزواج 
مالبث أن غادر إلى جاكارتا ومعه زوجته األميركية وابنها 
إندونيسي،  مواطن  من  المرة  هذه  ولكن  ثانية،  الزواج 

قضى  وهناك  عمره.  من  السادسة  في  كان  الذي  باراك 
والده  أما  المتحدة.  الواليات  إلى  بعدها  عاد  سنوات  أربع 
قضى  وهناك  عمره.  من  السادسة  في  كان  الذي  باراك 
والده  أما  المتحدة.  الواليات  إلى  بعدها  عاد  سنوات  أربع 
قضى  وهناك  عمره.  من  السادسة  في  كان  الذي  باراك 

فقد  وابنه  السابقة  زوجته  إلى  رسائله  تنقطع  لم  الذي 
الواقع  في  يزرها  لم  ولكنه  أميركا،  بزيارة  كثيرا  وعد 

سوى مرة واحدة حين كان ابنه في العاشرة من عمره.
أم  وزوج  مسلم  والد  بين  التشتت  هذا  إطار  في 
سوى مرة واحدة حين كان ابنه في العاشرة من عمره.
أم  وزوج  مسلم  والد  بين  التشتت  هذا  إطار  في 
سوى مرة واحدة حين كان ابنه في العاشرة من عمره.

تربية  ربته  التي  وال��دت��ه  أس��رة  وبين  آخ��ر،  مسلم 
أم  وزوج  مسلم  والد  بين  التشتت  هذا  إطار  في 
تربية  ربته  التي  وال��دت��ه  أس��رة  وبين  آخ��ر،  مسلم 
أم  وزوج  مسلم  والد  بين  التشتت  هذا  إطار  في 

زال  وما  دار  الذي  الجدل  في  السر  ،يكمن  مسيحية 
يدور حول كون باراك مسلما، وهو ما حرص المرشح 
على نفيه وتأكيده ،بأنه نشأ على تربية مسيحية كان 
صورة  في  ألمه  وجدته  جده  مع  الكنيسة  يزور  معها 

لكن هذه النقطة لم تكن الوحيدة التي أثارت جداًل 
سجائر  تعاطيه  قضية  أثيرت  فقد  أميركا،  في  واسعًا 
لكن هذه النقطة لم تكن الوحيدة التي أثارت جداًل 
سجائر  تعاطيه  قضية  أثيرت  فقد  أميركا،  في  واسعًا 
لكن هذه النقطة لم تكن الوحيدة التي أثارت جداًل 

أي  على  أوباما  ينكره  لم  ما  وهو  المخدرة،  الماريوانا 
سجائر  تعاطيه  قضية  أثيرت  فقد  أميركا،  في  واسعًا 
أي  على  أوباما  ينكره  لم  ما  وهو  المخدرة،  الماريوانا 
سجائر  تعاطيه  قضية  أثيرت  فقد  أميركا،  في  واسعًا 

من  قليل  لعدد  الماريوانا  دخن  بأنه  صرح  إذ  ح��ال، 
وفي  الثانوية  المرحلة  نهاية  في  كان  ،حين  المرات 
بداية دراسته الجامعية في كاليفورنيا. وعلى أي حال، 
وفي  الثانوية  المرحلة  نهاية  في  كان  ،حين  المرات 
بداية دراسته الجامعية في كاليفورنيا. وعلى أي حال، 
وفي  الثانوية  المرحلة  نهاية  في  كان  ،حين  المرات 

ثبوته على   الذي كان من شأن  الماريوانا،  فإن تدخين 
بداية دراسته الجامعية في كاليفورنيا. وعلى أي حال، 
ثبوته على   الذي كان من شأن  الماريوانا،  فإن تدخين 
بداية دراسته الجامعية في كاليفورنيا. وعلى أي حال، 

غطرسة السيدة األولى 
تعرضت النتكاسة، حين 

اكتشف تورطها في عملية 
طرد سكان في أركنس

شاعرية أوباما بدت في كتابه 
“أحالم من أبي“، وتحدث فيه 

عن أصوله اإلفريقية وعن 
طفولته في غير بلد

صالح حزين
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اقتصادي

ترّدد  االتصاالت؟  رخص  تسعير  يتم  كيف 
هذا السؤال كثيرًا بعد بيع شركة أمنية، ويتردد 
طرح  االت��ص��االت  هيئة  اقترحت  أن  بعد  اآلن 

رخصة الجيل الثالث للهاتف المحمول. 
يجب أن نتذكر قبل الخوض في التسعير أن 
لتشجيع  وجدت  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة 
توجد  ولم  القطاع،  في  واالستثمار  المنافسة 
جديدة  ورسوم  ضرائب  أو  جباية  مركز  لتكون 
عليه  ستحصل  عما  نسأل  أن  وقبل  للدولة. 
نسأل  أن  يجب  الترخيص،  مقابل  الحكومة 
مقابل  رسومًا  المستثمر  يدفع  أن  يجب  لماذا 
رخصة  أو  تعدين،  رخصة  كانت  إذا  الرخصة. 
أن  فيجب  الدولة،  تمتلكه  نادر  الستعمال شيء 
النادر؛  المورد  هذا  استغالل  عن  البلد  تعّوض 
رخصة  مقابل  مرتفعة  رسوم  إقرار  فإن  وإاّل 
األموال  واستثمار  األردنيين  وتشغيل  للعمل 

م المستثمر بداًل من أن يكافئه. فيه، ُيغرَّ
من  نوعين  الهيئة  ُتقّدم  المبدأ  بهذا  عماًل 
فئوية  ورخص  عامة  فردية  رخص  الرخص: 
عامة. األولى ُتمنح لمؤسسات ستستغل مصدرًا 
واألخرى  الترددي،  الطيف  مثل  نادرًا  اقتصاديًا 

لمن لن يستخدم الطيف مباشرة. 
رخص  منح  هو  العالمي  التوجه  أن  وم��ع 
خاللها  م��ن  يستطيع  للجميع  ع��ام��ة  فئوية 
البّد  فإننا  الخدمات،  جميع  تقديم  الُمشّغل 
أخرى  رسومًا  هناك  أن  باالعتبار  نأخذ  أن  من 
رخصة  الممنوح  الُمشّغل  على  الهيئة  تفرضها 
هي  الترددي  الطيف  استخدام  مقابل  فردية 
الُمشّغل  يتحّمل  كما  سنوية،  رس��وم  بمثابة 
رسوم  خالل  من  له  الممنوح  الحّيز  إخالء  عبء 

أولّية تصل إلى بضعة ماليين أحيانًا. 
وفي سبيل وضع رسوم ترخيص مالئمة ال 
ُتحبط االستثمار في قطاع االتصاالت، وهو بنية 
يجب  فإنه  االقتصادي،  للنشاط  رافدة  أساسية 
أن يؤخذ باالعتبار ما إذا كان هناك حق احتكار 
للُمشّغل. وهنا تكون الرسوم مرتفعة. أما في 
أنواع  جميع  انكسار  ومع  االتصاالت  سوق  حال 
االحتكار فيه، فال يوجد داٍع الرتفاع الرسوم. أما 
أن ُتوضع الرسوم فقط ألن الحكومة تتوقع أن 
المستثمر سيجني أرباحًا طائلة من خالل العمل 
يواكب  وال  محدود،  تفكير  فهو  القطاع،  في 
يجب  الحكومة  فدخل  األردنية،  التنمية  مسيرة 

أن يأتي أساسًا من الضرائب ال الرسوم.
 2000 العام  في  اإلم��ك��ان  في  ك��ان  ولقد 
مقابل  دوالر  مليار  يقارب  ما  على  الحصول 
الثالث للمحمول في األردن حين  الجيل  رخصة 
في  تتسابق  آن��ذاك  العالمية  الشركات  كانت 
الرخص  هذه  مقابل  المليارات  عشرات  دفع 
من  األحيان  من  الكثير  في  اقترضت  إنها  حتى 
نتيجة  الثالث  الجيل  على رخص  الحصول  أجل 
من  كبيرين  ورب��ح  دخ��ل  لمعدالت  توقعاتها 

تقديم هذه الخدمة.
هذا  على  األردن  يحصل  أن  باإلمكان  كان 
المبلغ بكل بساطة، إذ إن الترددات المخصصة 
وحسب  أي��ض��ًا،  آن���ذاك.  مشغولة  تكن  لم  له 
األردن  والتزامات  الممنوحة  الرخص  شروط 
الدولية، لم يوجد آنذاك أي تعارض مع الرخص 
الرخصة  هذه  مثل  منح  يعد  وك��ان  القائمة، 
أول  األردن  من  ويجعل  القطاع،  لتحرير  نصرًا 
منافس  دون  الخدمة  هذه  بإدخال  تقوم  دولة 
وذهبت  وّلت  الفرصة  كل،  على  المنطقة.  في 
نتحدث  واآلن  إمكانية تحقيق دخل كبير،  معها 
السوق  دينار فقط، ألن ظروف  عن 60 مليون 
كما  الرخصة  هذه  جاذبية  عادت  وما  تغيرت، 

كانت.

|

رخصة الجيل الثالث 
للمحمول
د. يوسف منصور

ترّددات الجيل الثالث.. ثروة لألردن
أم إثراء للمستثمرين؟

ات��ص��االت  خ��ب��راء  ت��ق��دي��رات  تختلف 
تجنيها  أن  المتوقع  المالية  اإليرادات  حول 
الخليوي  جيل  ترخيص  بعد  الخزينة 
الثالث، فبينما يقّدرها خبراء ب مليار دوالر 
لتحصيل  ضاعت  الفرصة  أن  آخرون  يرى 
هذه  طرح  تأخر  بسبب  المبالغ  هذه  مثل 

الخدمة لسنوات.
دعوة  مع  بالتزامن  المسألة  هذه  تثار 
مجلس  في  والمالية  االقتصادية  اللجنة 
إلى  الخليوية  االتصاالت  لشركات  النواب 
بقيمة  واألعالف  المنازل  غاز  أسعار  دعم 
األربع  الشركات  ردت  دينار.  مليون   60
بأنها مستعدة لهذا الدعم مقابل الحصول 
تنشده  الذي  الثالث،  الجيل  ترخيص  على 

منذ أشهر.   
على  النقاش  باب  فتحت  الدعوة  تلك 
يحققها  التي  العوائد  ح��ول  مصراعيه 
والمسؤولية  القطاع  ف��ي  المشغلون 
االجتماعية لهذه الشركات مقابل مطالبها 
بتسهيالت رخص ما اصطلح على تسميته 

.)3G( بالجيل الثالث
في  جديدة  ث��ورة  يعد  الثالث  الجيل 
األحدث  المنتج  الخليوية،  االتصاالت  عالم 
التكنولوجيا  مسيرة  إليها  أفضت  ال��ذي 
خالل ربع قرن، ويمتاز بمضاعفته لمعدل 
)ميجا   2 ليصل  صور  مع  المعلومات  نقل 
بايت( في الثانية، األمر الذي سيتيح نقل 
مواد مرئية بسرعة وبشكل يتيح االتصال 
في  االتصال  في  اآلخر  الطرف  ومشاهدة 

الوقت ذاته.
مجلس  ف��ي  المالية  اللجنة  رئيس 
اللجنة سعت  النواب خليل عطية يبين أن 
هيئة  أدراج  في  القابع  الموضوع  لتحريك 
من  بدال  سنوات،  منذ  االتصاالت  تنظيم 
الدنانير  ماليين  مئات  لتوفير  استثماره 

للخزينة.
تهمل  ل��ن  اللجنة  أن  ي��ؤك��د  عطية 
قطاع  في  خبراء  وستلتقي  الموضوع، 
الخليوي  ش��رك��ات  وم��دي��ري  االت��ص��االت 
أجل  من  الموضوع  حيثيات  على  للوقوف 
تحقيق أفضل النتائج لالقتصاد الوطني. 

جيل  ترخيص  ع��ن  ال��ح��دي��ث  يعيد 
صفقة  ال��ذاك��رة  إل��ى  الثالث  الخليوي 
العام 2004 كثالث  ترخيص شركة أمنية 
مزود لخدمة االتصال الخليوي في المملكة 
بيعها  إلى  ليصار  دينار  ماليين   4 بقيمة 
مليون   415( دينار  مليون   290 مقابل 
دوالر( بعد عام واحد من الترخيص. تلك 
بوجود  شكوكا  حينه  في  أثارت  الصفقة 
شبهة فساد، إال أن مجلس النواب السابق 
استبعد الشبهة كما صدر قرار محكمة في 

االتجاه نفسه. 
)زي��ن،  السوق  في  األرب��ع  الشركات 
تميل  وأكسبرس(  وأمنية،  وموبايلكوم، 
ترددات  على  الحصول  في  التسريع  إلى 
هذه الخدمة ل”الرتقاء بمستوى خدماتها”، 
لكنها في الوقت نفسه تقلل من الرسوم 
الحصول  مقابل  للحكومة  دفعها  الواجب 
العام  المدير  قدرها  التي  الترددات،  على 
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السابق لشركة زين محمد صقر ب مليار 
دوالر.

ج��واد  االت��ص��االت  قطاع  ف��ي  الخبير 
الثالث  الجيل  ترخيص  أن  يؤكد  عباسي، 
لكنه  الخزينة،  على  كبيرة  عوائد  سيوفر 
الهيئة  المشكلة “تكمن في قدرة  يرى أن 
قيمتها  وتحديد  ال��ت��رددات  توفير  على 
شبكاتها  تطوير  على  الشركات  ومقدرة 

لتصبح قادرة على تقديم هذه الخدمة”. 
الجهة  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة 
تقول  القطاع،  عن  المسؤولة  الرسمية 
إن  فيها  م��س��ؤول  م��ص��در  ل��س��ان   على 
لمعادلة  يخضع  الرخص  أسعار  “تحديد 
رئيسية أطرافها خزينة الدولة، والمواطن، 
حاجة  تدرس  إذ  المستثمرة،  والشركات 
سرعة  وم��دى  الخدمة  لهذه  ال��م��واط��ن 
انتشارها، وذلك لضمان حق الخزينة من 
الحصول على  المواطن في  العوائد وحق 
ضمان  مع  مناسبة  بجودة  الخدمة  هذه 

الحد األدنى لنجاح استثمار الشركة”.

الثالث،  للجيل  الترددي  الطيف  قيمة 
العام  منتصف  ستحدد  المصدر،  بحسب 

الحالي.
الثالث  الجيل  على  تعول  الحكومة 
في  استخدامها  يمكن  وف��ورات  لتحقيق 
مسؤولون  يقدر  إذ  الموازنة،  عجز  سد 
قطاع  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  أن  ح��ك��وم��ي��ون 
االتصاالت توفر للخزينة حوالي 60 بالمئة 
تقدر  مستقلة  مؤسسة   53 إي��رادات  من 

فيما  دينار  بمليار  الحالي  العام  ايراداتها 
تبلغ نفقاتها 990 مليون دينار، بوفر 10 

ماليين دينار.
الحكومية  التعليمات  الشركات  تنتظر 
التي سيتم بموجبها ترخيص وبيع ترددات 
الجيل الثالث، سواء  للمشغلين الحاليين او 

الجدد.
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  خبيرة 
المعلومات المهندسة منى نجم -الرئيس 
االتصاالت-  قطاع  تنظيم  لهيئة  السابق 
تقوم  »أن  ل���»ے«  تصريح  في  تحبذ 
للسوق  معمقين  وتحليل  بدراسة  الهيئة 
لتحديد  واستنتاجات  توصيات  تقديم  قبل 
تطبيق  وكيفية  التنافسية،  على  العوائد 
على  وعوائدها  المتقدمة،  التقنية  هذه 
المحلي  الناتج  على  وتأثيرها  المواطن، 
اإلجمالي )GDP(: يتم تحديد قيمة الطيف 

الترددي”. 
الحكومة  حصول  تستبعد  نجم  لكن 
القريب  المدى  في  ج��دا  ع��ال  دخ��ل  على 
الحزم  تلك  ترخيص  ق���ررت  ح��ال  ف��ي 
“يستخلص  وتستدرك  الترددي.  للطيف 
إحدى  قدمته  ال��ذي  المالي  العرض  من 
قيمة  أن  دينار  مليون   60 ب  الشركات 
الطيف الترددي الستخدامات الجيل الثالث 

أكبر بكثير من الرقم المعروض”.
في  أمنية  رخّصت  التي  نجم-  وتقول 
أثناء توليها إدارة الهيئة-  إن هذا النوع من 
“خلق  العالمي،  المستوى  على  االستثمار 
وتكنولوجيا  لالتصاالت  ضخمة  سوقا 
على  الطلب  حجم  أن  سيما  ال  المعلومات 
الخدمات التي تحتاج سرعات عالية وحزم 
 3 يصل  أن  ويتوقع  ب��ازدي��اد،  عريضة 

تريليونات دوالر عالميًا في العام 2010”.
االقتصادية  الثورات  أن  نجم  وتؤكد 
مجاالت  في  الكبير  التقدم  عن  الناتجة 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االت��ص��االت 
ال��ق��رارات  ف��ي  النظر  إع���ادة  تستوجب 
القطاعين  هذين  بسياسة  المتعلقة 
النمو  استمرارية  لضمان  المتكاملين، 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ش��ب��ك��ات ال��خ��اص��ة 
في  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا 

العالم.
وسياسة  بالضرائب،   يختص  وفيما 

تحديدها  أهمية  نجم  تؤكد  التراخيص،  
بناء على قاعدة صلبة تسمح الستخدامات، 
دون  وتنمو،  لتتطور  اإلنترنت،  بخاصة 
حتى  استخدمت  التي  بالتنظيمات  إعاقتها 
جغرافيًا،  س��وق  بكل  ترتبط  التي  اآلن 

وأصبحت بحاجة إلى تحديث.
من جانبه يعتبر صقر أن هذه الترددات 
ألي  الممتلكات  أغلى  ومن  حقيقية  ثروة 
يدفع  ما  إن  إذ  الحالي،  العصر  في  دولة 
الترددات في دول  لهذه  الترخيص  مقابل 
دخلها  مستوى  في  األردن  مع  تتقارب 

الوطني تقل عن هذه القيمة.
االتصاالت  تنظيم قطاع  أن هيئة  بيد 
الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع فنيًا، 
ترى أن تحديد أسعار بيع الطيف الترددي 
السوق وأفضل  الثالث يحدده واقع  للجيل 

الممارسات العالمية.
ويؤكد مصدر مسؤول في الهيئة أنها 
المتقدمة لالستفادة  الدول  تدرس تجارب 
السلبيات  وتجنب  تجاربها،  ايجابيات  من 
إي  إدخال  في  واجهتهم  التي  والمشاكل 

خدمة.
نشر  عدم  طلب  الذي  المصدر  يتوقع 
الدراسة  من  الهيئة  تنتهي  “أن  اسمه 
منتصف  الحالي  العام  مطلع  بدأتها  التي 
العام، لتحديد قيمة الطيف الترددي للجيل 
في  الخبير  ع��رض  جانبه،  من  الثالث”. 
-الرئيس  عباسي  جواد  االتصاالت  قطاع 
العرب-  المرشدون  لمجموعة  التنفيذي 
للجيل  الترددي  للطيف  الفنية  المنافع 
الثالث ومنها حل مشاكل السعات بالنسبة 
ناهيك  المكالمات،  في  الصوت  لجودة 
تتيحها  التي  البيانات  نقل  إمكانيات  عن 
للبيانات  وتنزيل  تحميل  من  ال��ت��رّددات 

الصوتية والمرئية والبيانية.
ويضيف عباسي إن إتاحة هذا الطيف 
مالي  بمردود  سيعود  للشركات  الترددي 
الشركات  أن  الخزينة، ال سيما  كبير على 
الترّددات  هذه  طرح  تسريع  إلى  تسعى 
بانتظار  زال��وا  ما  ولكنهم  فعلي  بشكل 

تحديد القيمة.
ضخمة  عوائد  بجني  التوقعات  بين 
وبين  الثالث  الجيل  بيع  م��ن  للخزينة 
ينتظر  السوق،  في  المشغلين  ش��روط 
عالية  التقنية  هذه  دخول  المستهلكون 
الجودة في بلد يعمل به 3،9 مليون خط 
سكانه  عدد  نصف  من  أكثر  أي  خليوي، 
المقدر بخمسة ماليين و800 ألف نسمة. 
تفاصيل  األردنيون  يترقب  األثناء،  في 
بهذه  ستقترن  التي  والصفقات  العقود 
المشهد  خلفية  وف��ي  الوطنية،  الثروة 
ضياع عشرات الماليين على الخزينة في 

صفقة أمنية. 

الّسجل - خاص

تواريخ استخدام الجيل الثالث |

أغسطس  آب  في  ترخيصها  على  المتنقلة  لالتصاالت  أمنية  شركة  حصلت 
خالل  من  مشترك  كويتي  أردن��ي  باستثمار   ،2005 في  نشاطها  لتبدأ   ،2004

مجموعة فؤاد الغانم وأوالده.
بيعت لشركة بتلكو البحرين بقيمة 415 مليون دوالر. في واحدة من أكبر 4 
صفقات تبرم في قطاع االتصاالت المحلي، في حين لم تتجاوز الرسوم التشغيلية 

التي تقاضتها الحكومة مقابل الترخيص،4 ماليين دينار.
وكانت شركة اتصاالت البحرين »بتلكو« اشترت في حزيران/يونيو 2006 نحو 

96 بالمئة من أسهم شركة أمنية بقيمة 415 مليون دوالر.
يذكر أن النائب ممدوح العبادي قدم مذكرة نيابية في المجلس النيابي الرابع 
دينار  اتصاالت عرضتا مبلغ 86 مليون  اذا كانت شركتي  عشر تساءل فيها عما 

للحكومة مقابل منع او تأجيل اصدار الرخصة الثالثة لثالث سنوات.
في العاشر من كانون ثاني يونيو الماضي أصدر النائب العام األردني قرارا 
شركة  ترخيص  قضية  ملف  بخصوص  العام  المدعي  توصية  على  بالمصادقة 
»أمنية« للهواتف المتنقلة المتضمن »حفظ أوراق الملف لعدم وجود فعل يشّكل 

جريمة يعاقب عليها القانون«.

|

صفقة أمنية في سطور

بين التوقعات بجني 
عوائد ضخمة وبين 
شروط المشغلين، 

ينتظر المستهلكون 
دخول هذه التقنية
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اقتصادي
المصارف تدافع عن عدم االستجابة لتعليمات خفض الفائدة

 اقتصاديون يتهمون البنوك بإقامة 
“تحالفات ضمنية تشبه االحتكار” 

إمعان  واقتصاديون  يستغرب مواطنون 
البنوك التجارية في رفع أسعار الفائدة على 
المركزي  البنك  تعليمات  بعكس  القروض 
إلى  اقتصاد  خبراء  يذهب  فيما  األردن��ي، 
»تحالفات  بإقامة   23 ال�  المصارف  اتهام 
االحتكار  يشبه  فيما  معلنة«،  غير  ضمنية 

وكسر أي منحى هبوطي.  
االتهامات تأتي في ضوء عدم استجابة 
األردن���ي«  »ال��م��رك��زي  لتعليمات  البنوك 
الفائدة مرتين خالل ستة  بتخفيض أسعار 
الفيدرالي  البنك  منحى  مع  تماشيًا  أشهر 
األميركي. ويجهد مصرفيون في الدفاع عن 
العزوف عن تخفيض أسعار الفوائد متعللين 
ب� »الحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تظهر 

النتائج في سوق اإلقراض المحلي«.
ل�»ے«  يشتكون  مواطنين  أن  غير 
لتعليمات  البنوك  استجابة  »سرعة«  من 
رفع الفوائد، حتى من دون سابق إنذار في 
التخفيض  تعزف عن  بينما  األحيان،  بعض 
الرّبان  بركب  لتلحق  المعاكس  االتجاه  في 

»المركزي«.
»أن  يشرح  »ال��م��رك��زي«  في  مسؤول 
إدارات  لقرارات  يعود  الفائدة  أسعار  تحديد 
العرض  لمبدأ  وباالحتكام  التجارية  البنوك 
والطلب في السوق«، مؤكدًا أنها »غير ملزمة 
بتنفيذ أي إجراء مماثل لما يصدر عن البنك 
المركزي من قرارات برفع أو تخفيض أسعار 

الفائدة على أدوات السياسة النقدية«.
يؤكد  مرجي،  مازن  االقتصادي،  الخبير 
البنوك  يلزم  ما  هناك  ليس  »أن��ه  أيضًا 
المقترضين«،  مصالح  بمراعاة  التجارية 
معتبرًا أن »همها تحقيق أكبر فائدة منهم«.

ما  »التحالف  ب�  البنوك  يتهم  مرجي، 
إلى  الفتًا  السوق،  آليات  عن  بعيدًا  بينها« 
»عدم وجود تنافس صّحي ما بينها، بدليل 

أن أسعار الفائدة تكاد تكون متشابهة«.
يرى الخبير االقتصادي أن نسبة الفارق 
واإليداع  »اإلقراض  على  الفائدة  سعر  بين 
تعظيم  في  يصب  ما  بالمئة،   5 إلى  تصل 

أرباح البنوك الفاحشة«.
من  المقدمة  المحلية  االئتمانات  وزادت 
لتقفز  العام 2003  منذ  المحلية،  المصارف 
إلى 13973 مليون  دينار  مليون  من 6712 
ارتفاع  بنسبة  أي   ،2007 العام  في  دينار 

تجاوزت ما نسبته 108بالمئة. 

واقع التجربة
قطاعات  في  وعاملون  خبراء  ويتفق 
البنوك  »اقتفاء  أن  مختلفة،  اقتصادية 
تخفيض  المركزي في  البنك  ألثر  التجارية 
أسعار الفوائد كان شبه معدوم«، مستندين 

في ذلك إلى واقع التجربة.
أسعار  خّفض  كان  األردني«  »المركزي 
بالمئة    0.25 الدينار  أدوات  على  الفائدة 
نقطة، خالل شباط/ فبراير الحالي، مقتفيًا 
أثر السياسة النقدية األميركية، ولكن بنسبة 

|

األميركي  الفيدرالي  أقرها  التي  من  أقل 
والبالغة 0.5 بالمئة  نقطة.

وي��رت��ب��ط ال��دي��ن��ار األردن����ي ب��ال��دوالر 
األميركي منذ العام 1995. ومنذ ذلك الحين 
اتباع  على  األردن��ي  المركزي  البنك  دأب 
الفوائد،  يخص  فيما  األميركية  السياسة 
ورفع أسعار الفائدة خصوصا خالل العامين 
الماضيين أكثر من 18 مرة، بنسب تراوحت 
لكن  نقطة.  ونصف  مئوية  نقطة  ربع  بين 
به  تلتزم  لم  للهبوط،  المنحى  اتجه  حين 

البنوك، بحسب مقترضين وخبراء اقتصاد. 
مواطنون يصفون عمل البنوك من واقع 
الفائدة، غير  رفع  تجربتهم: »سريعون في 
أخبرونا  راجعناهم  كلما  بتخفيضها.  آبهين 

بأنهم ينتظرون رد إداراتهم«.
الموظف محمد عبد الرحمن، »35 عامًا« 
قرضه  على  الفائدة  معدل  يقول:»ارتفع 
إلى 8 بالمئة ما كّبده زيادة  السكني من 6 

قدرها 75 دينارًا على قسطه الشهري«.
حين كانت الفوائد متدنية قبل عامين، 
مبكر  سداد  »غرامة  البنوك  غالبية  فرضت 
بواقع 2 بالمئة في السنوات األربع األولى« 
حتى تمنع المقترض من تسريع سداد دينه 
بأقل التكاليف، بحسب المقترض سعد العبد 

اهلل. 
الشركات  إح��دى  ف��ي  موظف  وي���روي 
التي  “العقود  أن  حمدان،  مهند  التجارية، 
لصالح  معظمها  كانت  معه،  البنك  أبرمها 

المصرف”.
مخاوف من تعميق الكساد في الواليات 
وصف  ما  إل��ى  إضافة  األميركية  المتحدة 
الفيدرالي  دفع  العقاري«،  الرهن  »أزمة  ب� 
أصبحت  حتى  التخفيض  نحو  األميركي 
الدوالر  3 بالمئة، علمًا  الفائدة على  أسعار 
بأنه خّفض مرتين منذ بداية العام بمجموع 
يناير  الثاني/  كانون  خ��الل  بالمئة   1.25

الماضي.

تكاليف على المنتجين
الصناعة  قطاع  في  عاملون  ويشتكي 

إن  حتى  االق��ت��راض،  كلفة  ارت��ف��اع  م��ن 
حاتم  الدكتور  عمان،  صناعة  غرفة  رئيس 
الحلواني، يشير إلى »عدم استجابة البنوك 
بالتخفيض«  المركزي  لخطوات  التجارية 
»التكاليف  يرفع  القروض  عبء  أن  معتبرًا 

على المنتجين«.
الخبير  يتفق  متصل  صعيد  ع��ل��ى 
طرح  م��ع  منصور،  ي��وس��ف  االق��ت��ص��ادي، 
الفوائد  »خ��ف��ض  أن  وي��زي��د  ال��ح��ل��وان��ي، 
من  المنتجين  كبار  على  الكلف  سيخفض 
أقل  بأسعار  قروض  على  حصولهم  خالل 

مما ينشط العجلة االقتصادية«.
وحول تأثير أسعار الفائدة على التضخم، 
السلع  أس��ع��ار  »ارت��ف��اع  أن  منصور  ي��رى 
وليس  مستورد  المملكة  في  والخدمات 
محليًا، وبالتالي الرابط بين تخفيض أسعار 

الفائدة والتضخم المحلي ليس كبيرًا«.
استجابة  »محدودية  منصور  وينتقد 
الفائدة،  المركزي ألسعار  لتخفيض  البنوك 

وهذا ما ثبت في الفترة الماضية«.
ذكر  ع��دم  فضلوا  مصرفيون،  وي��رد 
»إن  بالقول:  االتهامات  تلك  أسمائهم،على 
لفترة  تحتاج  جديدة  فائدة  أسعار  تطبيق 
زمنية، حتى يتسنى للمصارف إجراء التعديل 
باالعتبار  األخذ  مع  الودائع  على  خصوصًا 

عوامل المنافسة«.
كانا  المالية  واألس���واق  العقار  قطاعا 
وكلما  الفائدة.  أسعار  ارتفاع  في  األكثر 
هذا  ف��ي  نشاطهما.  تحسن  انخفضت 
المستثمرين  جمعية  رئيس  يقول  الصدد 
في قطاع اإلسكان المهندس زهير العمري 
»إن المستثمرين تلقوا العديد من الشكاوى 
نحو  البنوك  سير  بعدم  المواطنين  من 

التخفيض«.
التضخم  معدل  يصل  أن  المتوقع  ومن 
الرسمية،  التقديرات  بحسب  بالمئة،   9 إلى 
حتى نهاية العام 2008، مدفوعًا برفع أسعار 
يتوقعون  اقتصاديين  أن  إال  المحروقات. 

ارتفاعها فوق 12 بالمئة.    
رأس  س��وق  معتمدي  جمعية  رئيس 

»كلفة  أن  ي��رى  ال��خ��اروف،  ج��واد  ال��م��ال، 
المستثمرين  تشجع  الرخيصة  االقتراض 

على االقتراض وشراء األوراق المالية«.
األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم 
المدرجة في بورصة عمان صعد لمستويات 
مستوى  باختراقها   ،2005 العام  قياسية 
اإلقراض  كلفة  كانت  حين  نقطة،  آالف   9
وصلت  التي  بالمستويات  مقارنة  رخيصة 

إليها حاليًا.

معاناة المقترضين
من  كل  على  الفائدة  أسعار  وسجلت 
التجارية  البنوك  لدى  والتسهيالت  الودائع 
مقارنة  ارت��ف��اع��ًا  الماضي  ال��ع��ام  نهاية 
وفقًا   ،2006 العام  نهاية  في  بمستوياتها 
للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. رافق 
 9.6 بنسبة  الودائع  حجم  في  ارتفاع  ذلك 
بالمئة  في نهاية العام الماضي لتصل إلى 
نحو 16 مليار دينار، بزيادة 1.4 مليار دينار 
العام  نهاية  في  المسجل  مستواها  عن 

.2006
الموظف خضر أحمد، يقول إن »البنوك 
المركزي  لتعليمات  تستجيب  ال  التجارية 
على  سيؤثر  خفض  أي  ألن  بالخفض، 
معنيين  ليسوا  وبالتالي  الكبيرة،  أرباحهم 

بمعاناة المقترضين«.
نقل  محاوالت  أن  إل��ى  أحمد  ويخلص 
قرضه إلى بنك آخر أقل فائدة باءت بالفشل 
كون العقد الذي وقعه يخولهم فرض غرامة 
تدعى »الدفع المبكر« ما يجعل نقل القرض 

أمرًا غير مجد اقتصاديًا.
تعتبر  أرباحًا  األردنية  البنوك  وتحقق 
االقتصادية  بالقطاعات  مقارنة  جيدة 
مئات  إلى  أرباحه  وصلت  فبعضها  األخرى، 
دون  البقية  فيما  الدنانير،  من  الماليين 
»المركزي  بأن  دينار،علمًا  مليون  الخمسين 
لمصارف  تراخيص  منح  يمنع  األردن���ي« 
الذي  االزدحام  إلى  ذلك  جديدة،مستندًا في 
يشهده السوق المحلي باإلضافة إلى حرصه 

على سالمة الجهاز المصرفي.
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النمو ومضمونه

السياسية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
األردن��ي��ة،  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة، 
تستغرب  وخارجها،  الحكومة  دوائر  داخل 
انعكاس  ع���دم  أس��ب��اب  ع��ن  وت��ت��س��اءل 
المحلي  الناتج  في  المرتفعة  النمو  نسب 
اإلجمالي، على  تحسن فعلي ملموس في 
تراجعه  بل  المواطنين،  معيشة  مستويات 

في أحيان أخرى.
الليبرالية  اقتصاديو  يكتفي  وفيما 
الحكومة  داخ���ل  األردن  ف��ي  ال��ج��دي��دة 
النمو  نسب  على  بالتركيز  وخ��ارج��ه��ا، 
بوصفها  اإلجمالية،  المطلقة  بأرقامها 
توجهاتهم  مصداقية  على  ودلياًل  مؤشرًا 
االقتصادية  األوضاع  تحسين  في  ونجاحها 
فإننا  البالد،  في  وتطويرها  واالجتماعية 
على  االقتصار  أن  نعتقد  ذل��ك  بعكس 
اإلجمالية  المطلقة  بالنسب  االستشهاد 

مضلل في حد ذاته.
أعلن  الماضية  الخمس  السنوات  خالل 
الثابتة بلغت  عن نسب نمو كلية باألسعار 
4.2 بالمئة في العام 2003، لتقفز إلى 8.6 
بالمئة، في 2004، ولتهبط إلى 7.1، 6.3، 
 ،2006  ،2005 السنوات  في  بالمئة  و5.8 
2007 على التوالي، دون أن تنعكس نسب 
النمو على معدالت البطالة الكلية الرسمية 
الفقر  ونسبة  بالمئة،   14 ح��ول  تتأرجح 

بحدود15 بالمئة.
الهبوطي  االتجاه  األرقام  من  المالحظ 
باألسعار  المعلنة  العامة  النمو  نسب  في 
الثابتة بعد بلوغها الذروة ومن 8.6 بالمئة 
العام  في  5.8بالمئة  إلى   2004 العام  في 
2007، فيما يرجح أكثر من مؤشر إمكانية 

استمرار التراجع في العام 2008.
النمو  م��س��ار  على  الصحيح  الحكم 
اجراء  ضرورة  يتطلب  وجوهره  الحقيقي 
العامة  والنسب  لألرقام  تقييمي  تحليل 
مدى  لتحديد  الوطني،  االقتصاد  لقطاعات 

توازن النمو الكلي المتحقق أو عدمه.
نسبة النمو المتحققة في العام 2007 
نشاطات  من  تحققت  بالمئة،   5.8 بحدود 
سيما  ال  أهمية،  وأق��ل  خدمية  اقتصادية 
واالجتماعية  الشخصية  الخدمات  قطاع  أن 
لقطاع  بالمئة   6.8 8.9ب��ال��م��ئ��ة،  ن��م��ا  
الخدمات المالية والتأمين، والنسبة نفسها 
لإلنشاءات، فيما نما قطاع منتجي الخدمات 
الحكومية 6.3 بالمئة، وكانت النسبة األكثر 
ارتفاعًا واألكثر سوءًا في مضمونها تتصل 
المنتجات«  على  الضرائب  »صافي  ببند 
سلبي  أثر  من  لها  لما  9.4بالمئة،  بمعدل 

على مستوى معيشة المواطن.
قطاع  في  النمو  اقتصر  المقابل،  في 
نسبة  على  الحيوي  التحويلية  الصناعة 
نسبة  من  أقل  نسبة  وهي  بالمئة،   4.9
سلبيًا  النمو  ك��ان  فيما  ال��ع��ام��ة،  النمو 
االقتصاد  ف��روع  من  أساسيين  لقطاعين 
نسبة  الذي سّجل  الزراعة  وهما:  األردني، 
والصناعات  4.9بالمئة،  متراجعة  نمو 
 1.4 سلبية  بنسبة  المحوري  االستخراجية 

بالمئة.
لنسب  التفصيلية  التحليلية  القراءة 
تركيبة  في  واختالاًل  تشوهًا  تظهر  النمو 
تمنع  التي  الوطني  االقتصاد  هيكلية 
استفادة شرائح واسعة من المواطنين من 
مع  يترافق  عندما  وبخاصة  المعلن،  النمو 

حدوث نسب تضخم موازية أو تزيد عنه.

|

أحمد النمري

حجم االئتمان المحلي الممنوح من البنوك 2003 - 2007 |
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اقتصادي
شكوك في شفافية آلية التسعير المتحركة 

توقعات بتذبذب سوق الطاقة بانتظار 
تشريعات ناظمة بعد رفع الدعم 

الشفافية  مدى  عن  مستهلكون  يتساءل 
وراء آلية التسعير الشهرية الجديدة للمحروقات 
والرقابة  العدادات  لمعايرة  الفنية  واألساليب 
جيوب  مباشر  بشكل  يمس  قطاع  في  عليها 

المواطنين كافة.
يطرح  حسن  ب��الل  أج��رة  س��ي��ارة  سائق 
لتعديل  الحكومة  ستلجأ  إذا  فيما  ت��س��اؤاًل 
للتغير  تبعا  دوري  بشكل  المحطات  مؤشرات 
ويستفسر  األس��ع��ار؟  على  ستجريه  ال��ذي 
البنزين  بيع  ضمانات  عن  عاما(   26( الحسن 
العالمية  لألسعار  طبقا  المشتقات  من  وغيره 
باألسعار  المحروقات  محطات  تلتزم  أن  و/أو 

التي تقّررها الحكومة؟.
اآللية  ف��إن  الحالية،  المعطيات  بحسب 
مهمة   – اآلن  األسعار  على  للرقابة  الوحيدة 
مشتركة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس 
لعمل  المنظم  ستبقى  البترول-  ومصفاة 
قانون  إق���رار  لحين  ال��م��ح��روق��ات،  محطات 

البترول والمعادن.
الحكومة وعلى لسان الناطق اإلعالمي في 
وزارة الطاقة ماهر الشوابكة، تؤكد أن اآللية 
الحالية لتعديل ومعايرة العدادات في محطات 
المحروقات “ستخضع لرقابة مباشرة من قبل 

المؤسسات المعنية”.
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لكن نقيب المحروقات حاتم عرابي يشكك 
في ذلك، ويدعو إلى “وضع آلية فعالة لتعديل 
على  اإلبقاء  متوقعا”  دوري”  بشكل  األسعار 

آلية تعديل شهرية متوسطة المدى”.
وتبعًا  الحالي،  شباط   7 الخميس  مساء   
الذي  المحروقات  أسعار  برفع  الحكومة  لقرار 
المحروقات،  اسعار  تحرير  لخطة  تفعيال  جاء 
مشتركة  الفنية  الفرق  من  مجموعات  قامت 
وشركة  والمقاييس  المواصفات  دائ��رة  من 
أسعار  ومعايرة  بتغيير  البترول  مصفاة 
مضخات الوقود وختمها وفقا لألسعار الجديدة 
لينتهي عمل هذه الفرق في جميع المحافظات 
بحسب  الليلي،  العمل  من  ساعة   12 بعد  

عرابي.
والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  مدير 
المؤسسة  أن  يؤكد  الخياط  ياسين  الدكتور 
المحروقات  أسعار  تحرير  سياسة  استبقت 
ومعايرة  وتعديل  للرقابة  متكاملة  بخطة 
يتواءم  دوري  بشكل  المحروقات  محطات 

وخطة الحكومة لتعديل األسعار.
الرقابة  عبء  إليها  يسند  التي  المؤسسة 
أخرى  مؤسسات  مع  المحروقات  على محطات 
مثل: وزارة الطاقة، ومصفاة البترول، والدفاع 
ومعايرة  تعديل  لمهمة  تحوطت  المدني، 

العدادات بزيادة أعداد كوادرها لهذه الغاية.
البنية  أن  إلى  ل���”ے”  عرابي  ويشير 
ترتبط  تزال  ما  المحروقات  لقطاع  الهيكلية 
األردنية  البترول  امتياز شركة مصفاة  بإنهاء 
بعد 50 عاما من االمتياز مطلع الشهر المقبل 

مع بنية تشريعية وتنظيمية مرافقة.
قطاع  تحرير  خطة  إن  إلى  عرابي  ويلمح 
لالستثمار  القطاع  فتح  المتضمنة  المحروقات 

والشركة  واالستيراد  التسويق  شركات  أمام 
قطاع  تنظيم  هيئة  مع  للتخزين  اللوجستية 
قانون  اص��دار  تتطلب  النفطية  المشتقات 
آليات  يحدد  أن  المفترض  والمعادن  البترول 
أسعار  تعديل  بينها  من  القطاع  في  العمل 

المحروقات والرقابة عليها.
والمعادن  البترول  قانون  مسّودة  بموجب 
التي أعدت خالل حزيران 2007 ويجري تعديلها 
حاليا في أروقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 
ستنشأ هيئة تنظيم قطاع المشتقات النفطية 
التي ستلتزم بوضع إجراءات مناسبة لمراقبة 
أسعار المنتجات البترولية عبر سلسلة التزويد 

ونشر النتائج بشكل دوري.
األسعار  باحتساب  الهيئة  ستلتزم  كما 
المراقبة  ألغ��راض  المستخدمة  المرجعية 
المستندة  البترولية  األسعار  معادلة  حسب 
للجدول العالمي على أن تحّدث دوريا بتعليمات 
ال��وزارة  مع  التشاور  بعد  الهيئة  عن  تصدر 

والمشاركين في القطاع.
عشية رفع أسعار المحروقات حررت الفرق 
بحق  مخالفات  الصناعة  ب��وزارة  المختصة 
تعمل  محروقات  محطة   395 بين  من   20
المشتقات  بيع  عن  المتناعها  المملكة،  في 
النفطية بغية تعظيم األرباح وتخزين مادتي 

الكاز والديزل رغم توفر هاتين المادتين في 
المحطات  أصحاب  وأحيل  المخالفة.  المحطات 

والمخالفون إلى القضاء.
كان  المحروقات  ألسعار  األخير  التعديل 
نظرا  البيع  عن  واالمتناع  للتالعب  مغريا 
األسعار  بين  الكبيرة  السعرية  للفروقات 
يتوقع  ال  عرابي  إن  إال  والجديدة.  القديمة 
حدوث فروقات في التسعير الدوري كونه يتم 
وبالتالي  أسعار طفيفة  بفوارق  يوما   25 كل 
المخالفات  من  الكم  هذا  السوق  تشهد  لن 

مستقباًل، حسبما يتوقع عرابي. 
الخبير االقتصادي فؤاد كريشان، يدعو إلى 
إيجاد هيئة موحدة معنية بالتنظيم والمراقبة 
النفطية  المشتقات  قطاع  على  واإلش���راف 
بعد  للقطاع  جدد  العبين  دخول  مع  بالتزامن 
وذلك  البترول،  مصفاة  شركة  امتياز  انتهاء 
“بدل التشتت الواضح في المؤسسات المعنية 
نفسها  المصفاة  بينها  من  التي  القطاع  في 
الطاقة  ووزارت���ا  والمقاييس  والمواصفات 

والصناعة والتجارة”.
مسودة قانون البترول والمعادن، تؤكد على 
التعاون بين هيئة تنظيم المشتقات النفطية 
المواصفات  مؤسسة  مع  تأسيسها  المزمع 
المعايير  مراجعة  يخص  بما  والمقاييس 
وفقا  باستمرار  الوطنية  الفنية  والمواصفات 

لتطورات المعايير العالمية ذات الصلة.
بشكله  وإق���راره  القانون  ص��دور  لحين 
في  المستثمرة  الشركات  وتأسيس  النهائي، 
التي  الشهرية  التعديل  آلية  ستبقى  القطاع، 
والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  تتبناها 
ومصفاة البترول المنظم الوحيد لعمل محطات 

المحروقات ومعايرتها حتى إشعار آخر. 
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المجالس السابقة وضعتها على الرف 

“مالية النواب” تدرس تقارير ديوان المحاسبة بأثر رجعي 

في خطوة استثنائية، تسعى اللجنة المالية 
ملفات  لفتح  النواب  مجلس  في  واالقتصادية 
انتقادات  وسط  رجعي  بأثر  المحاسبة  ديوان 
من  السنوية  الرقابية  المعايير  تلك  بإهمال 

المجالس السابقة.
وستشرع اللجنة خالل أيام بمناقشة تقارير 
الغبار  نفض  بعد   2000 العام  منذ  الديوان 

عنها. 
وكان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2006، 
النواب نهاية كانون األول/ الذي قدم لمجلس 
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ديسمبر 2007، قد كشف عن جملة مخالفات 
مالية وإدارية تصل إلى حوالي مليون دينار.

يؤكد خبراء أهمية مناقشة تقارير الديوان 
»نقلة  أنها  معتبرين  قديمة،  كانت  وإن  حتى 
النواب  لمجلس  الرقابي  األداء  في  نوعية 
واألداء  العام  المال  على  المعنية  والمؤسسات 

الحكومي«.
قانون ديوان المحاسبة ينص على أن رقابة 
الحكومية،  والدوائر  ال��وزارات  تشمل  الديوان 
والمؤسسات  العامة  الرسمية  المؤسسات 
العامة، والمجالس البلدية، ومجالس الخدمات 
ال��وزراء  مجلس  يقّرر  جهة  وأي  المشتركة، 
إذا  بتدقيق حساباتها  المحاسبة  ديوان  تكليف 
األم��وال  حكم  تأخذ  الجهة  هذه  أم��وال  كانت 
أحكام  بموجب  تمت  جبايتها  أن  أو  العامة 
القانون الى جانب الرقابة على الشركات التي 
تمتلك الحكومة ما نسبته 50 بالمئة  فأكثر من 

أسهمها.

النواب،  المالية، في مجلس  اللجنة  رئيس 
آلية  تكون  أن  يتوقع  عطية،  خليل  النائب 
هذا  المحاسبة  ديوان  لتقرير  النواب  نقاشات 
العام »مغايرة عن المّرات السابقة ملمحًا إلى 
إمكانية اعتماد تقرير ديوان المحاسبة مرجعية 
لتقييم أداء مختلف الوزارات والمؤسسات العامة 
والمستقلة مع التركيز على نقاط الخلل وأوجه 

القصور التي تطرأ«.
ويلفت عطية إلى أهمية مناقشات تقارير 
هذه  تحديد  إل��ى  وص���واًل  المحاسبة  دي���وان 
كل  حيال  المعني  الطرف  مسؤولية  النقاشات 

مخالفة.
ميشيل  النائب  النيابي،  المجلس  عضو 
الحثيثة  المتابعة  “أهمية  يؤكد على  حجازين، 
لتقارير ديوان المحاسبة باعتبارها جزءًا أساسيًا 

من الدور الرقابي لمجلس النواب”.
في  كبيرة  جدية  حجازين  النائب  ويلمس 
مع  وتعاطيه  الحالي  النواب  مجلس  تعامل 

تقارير ديوان المحاسبة التي لم تجر مناقشتها 
خالل السنوات الماضية. إال أنه يشترط “العمل 
لنجاح مثل  الجماعي بوصفه ضرورة أساسية 

هذه المناقشات”.
رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، 
تقريره  إع��داد  من  الديوان  ينتهي  أن  يتوقع 
شباط/فبراير  أواخ��ر   2007 للعام   السنوي 

الحالي ليصار الى تقديمه لمجلس النواب.
ويكشف البراري، عن اتفاق مع مالية النواب 
 2000 المحاسبة  ديوان  تقارير  مناقشة  على 
النواب  مجلس  سّلم  أنه  إلى  مشيرًا   2006  –

ملخصات عن هذه التقارير.
للبراري،  وفقًا،  هذه  الملخصات  وتتضمن 
مخالفات “رصدت ولم تعالج او تصوب كما أن 
إذ  التي عولجت  المخالفات  االستثناءات تشمل 

وضعت في تقارير خاصة”.
الخبير االقتصادي، والمدير السابق لدائرة 
أن  يبين  الدويري،  ابراهيم  العامة،  الموازنة 

الوقت  بعض  إلى  “يحتاج   2007 العام  تقرير 
إلعداده نظرًا ألن السنة المالية تنتهي في 31 

كانون األول 2007. 
الحسابات  المحاسبة  دي���وان  وي���درس 
ثم  ومن  العامة  والمؤسسات  للدولة  الختامية 
للنظر  النواب  لمجلس  وتقييمه  قراءته  يقدم 

فيه ومحاسبة الحكومة على أساسه.
 7 الى  تعود  تقارير  مناقشة  أهمية  وعن 
سنوات وأكثر، يتوقع الدويري أن تخرج نقاشات 
اللجنة المالية واالقتصادية مع ديوان المحاسبة 
بخالصات مهمة لالقتصاد الوطني في الفترة 
المتابعة  ضرورة  مع  المستقبل  وفي  الحالية 

المستقبلية لها.
على  النقاشات  تركيز  إلى  يدعو  ذلك  إلى 
القطاعات االقتصادية األكثر أهمية في تقارير 
النائب  إليه  ذه��ب  ما  على  م��ش��ددًا  ال��دي��وان 
الجماعي  للعمل  مطلقة  أهمية  من  حجازين، 

خالل هذه النقاشات. 

الّسجل - خاص
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اقتصادي

أسعار البترول  تقفز مجددا وتؤثر
على اقتصاديات عربية 

يعود ارتفاع أسعار البترول المفاجئ نهاية 
بينها  من  أزم��ات  عدة  إلى  الماضي  األسبوع 
األزمة النفطية التي نشبت أخيرًا بين الواليات 
وكذلك مشاكل  وفنزويال،  األميركية  المتحدة 

إمدادات البترول من نيجيريا. 
هذه العوامل  ساعدت على ارتفاع أسعار 
البترول حيث وصل سعر البرميل الواحد  في 
كانت  أن  بعد  دوالرًا   96 إلى  األسبوع  نهاية 
تتأرجح بين 87و90  الذي سبقه  في األسبوع 

دوالرًا للبرميل. 
في  األسعار  منحى  أن  األم��ر،  في  الالفت 
هبوطيًا  اتجاها  يأخذ  العام  من  الوقت  هذا 
وانحسار  الشتاء  فصل  انتهاء  اقتراب  بسبب 
العالم  دول  معظم  في  القارص  البرد  موجة 
وبالتالي  المحروقات  على  الطلب  وانخفاض 

هبوط األسعار. 
سلبًا  األسعار  ارتفاع  ينعكس  أن  يتوقع 
غير  الدول  على  سيما  ال  العربي  العالم  على 
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المنتجة للنفط حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع 
فاتورة مستورداتها النفطية وتأثير ذلك على 

ميزانياتها التي تعاني مسبقا  من العجز.
بدت  الملتهبة  لألسعار  السلبية  اآلث��ار 
واضحة وبخاصة في فصل الشتاء الذي يرتفع 
الذي  النفطية،  المشتقات  استهالك  خالله 
لجأ  البعض إلى قطع األشجار وحرق الحطب 
للتدفئة برغم أثره السلبي على البيئة وحياة 

المواطنين. 
هدد  تشافيز  هوغو  الفنزويلي  الرئيس   
الواليات  ال��ى  الخام  النفط  تصدير  بوقف 
المتحدة االميريكية أكبر مستهلك للنفط في 
العالم ، ردًا على تجميد  أرصدة شركة البترول 
الفنزويلية الحكومية في مختلف أرجاء العالم 
شركة  دعوى  في  تنظر  محكمة  من  بقرار   ،
الشركة  ض��د  األم��ي��رك��ي��ة  موبيل  أك��س��ون 
الشركة  دور  حول  خالفهما  بعد  الفنزويلية 
األميركية وحصتها في مشروع للنفط الثقيل 
شركة  ممتلكات  كراكاس  وتجميد  الفنزويلي 

أكسون موبيل في المشروع. 
وكذلك، طالب تشافيز باقتطاع نسب من 
أرباح الشركات األجنبية العاملة في البالد في 
كون  األميركية  الشركات  إلى  واضحة  إشارة 
هذه الشركات تجني أرباحا كبيرة بعد الزيادة  
الكبيرة  الحاصلة في أسعار النفط بخاصة في 

األشهر القليلة الماضية.

نيجيريا  أيضا اضطرت إلى وقف إنتاج نحو 
السياسي  العنف  بسبب  يوميا  برميل  مليون 
مناطق  في  خصوصا  فيها  المتزايد  والقبلي 

انتاج النفط الخام. 
تزايد  األس��ع��ار ج��اءت رغ��م  ال��زي��ادة في 
األميركي.  االقتصاد  نمو  تباطؤ  بشأن  القلق 
كارلس  االميركي  التجارة  وزير  أعلن   فقد 
غواتيريز في مؤتمر صحفي عقده في عمان 
في  تباطؤ  من  يعاني  بالده  اقتصاد  أن  أخيرا 

النمو وأن نسبة نموه انخفضت  خالل األشهر 
الماضية إلى  2.2 بالمائة بعد أن كانت تصل 
في السنوات السابقة إلى ما بين 2.7  الى 3 

بالمائة.
كذلك، جاء ارتفاع األسعار مغايرا للتوقعات 
بعد صدور التقرير الشهري لسوق النفط من 
قبل وكالة الطاقة العالمية التي تقدم النصح 

ل27 دولة صناعية. 
التقرير، أشار إلى نمو الطلب العالمي على 

البترول بمتوسط 1.67 مليون برميل يوميًا، 
عن  يوميا  برميل  آالف   310 بانخفاض  وذلك 

تقديرها السابق. 
جميع هذه المعطيات تضع منظمة األقطار 
خيار صعب  أمام  »االوبك«  للبترول  المصدرة 
آذار/   5 في  فيينا  في  القادم  اجتماعها  في 
القادم عندما تلتئم لتقرر رفع اإلنتاج  مارس 

أو خفضه.
المنظمة غير قادرة على رفع إنتاجها الحالي 
الذي يصل الى 32 مليون برميل باليوم لتلبية 
ووكالة  األميركية  المتحدة  الواليات  رغبات 
األسعار  تدهور  من  خوفا   ، الدولية  الطاقة 

وانعكاس ذلك على اقتصادياتها. 
من جهة أخرى، ال تستطيع المنظمة خفض 
اإلنتاج كما تطالب كل  من فنزويال، األكوادور 
الى  مرتفعة  الخام  النفط  أسعار  ألن  وإيران، 
على  الطلب  انخفاض  ال��ى  ت��ؤدي  قد  درج��ة 
من  المتزايد  العالمي  القلق  ظل  في  البترول 

حدوث كساد في االقتصاد العالمي.
ال  أم  انتاجها  المنظمة  خفضت  س��واء 
النفط   أسعار  تبقى   أن  المتوقع  من  ف��إن 
القادمة، ألن  الفترة  في  الحالية   بمستوياتها 
المشكلة ال تكمن في إمدادات النفط الخام بل 
توافر  المحروقات بسبب عدم  في نقص في 

المصافي الكافية في العالم. 
*كاتب وباحث في شؤون البترول

حسن برواني*

أسعار النفط خالل كانون الثاني - شباط 2008 |

“البورصة” تقترب من مستوى 8 آالف نقطة 
مدعومة بارتفاع أسهم استراتيجية

األسهم  ألس��ع��ار  ال��ع��ام  المؤشر  اق��ت��رب 
المدرجة في بورصة عمان من مستوى 8 آالف 
استراتيجية  أسهم  بصعود  مدعوما  نقطة، 

كالفوسفات والبوتاس.
العام يوم األربعاء  وأنهى الرقم القياسي 
محققا  نقطة،   7938 مستوى  عند  الماضي، 

ارتفاعا بنسبة 1.19 بالمئة.
جونز،  داو  مؤشرات  شركة  أعلنت  كذلك، 
العالمية وبورصة عّمان عن إطالق مؤشر داو 
جونز بورصة عّمان 100، وهو مؤشر مرجعي 
شركة   100 أكبر  أسهم  أداء  يقيس  واس��ع 
القيمة  على  بناء  عّمان  بورصة  في  مدرجة 

السوقية لألسهم الحرة. 
صمم مؤشر داو جونز بورصة عّمان 100 
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المبنية  المالية  األدوات  على  الطلب  لتلبية 
على المؤشرات في بورصة عّمان وليحل في 
النهاية محل المؤشر العام الحالي الذي يقيس 
أداء البورصة. ومن المتوقع ان يزيد مؤشر داو 
جونز بورصة عمان 100 من شفافية ووضوح 
على  للمتعاملين  بالنسبة  عمان  بورصة  أداء 
من  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المستويات 
جونز  داو  م��ؤش��رات  منهجية  تطبيق  خ��الل 

المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع. 
إن  يقول  البرغوثي  نصر  المالي  الوسيط 
الشركات عن  إعالن  مع  تفاعلوا  المستثمرين 
نتائجها، مؤكدا إن الصعود الذي حققه المؤشر 
المالية  المراكز  بناء  عمليات  عن  نتج  العام 

للمستثمرين على بعض األوراق المالية.
نتائجها  عن  اإلع��الن  الشركات  وواصلت 
أقر  إذ  إدارات��ه��ا  مجالس  توصيات  و  المالية 
البيانات  عمان  القاهرة  بنك  إدارة  مجلس 
العامة  الهيئة  وأوصى  الماضي  للعام  المالية 
المساهمين بنسبة  أرباح نقدية على  بتوزيع 
10 بالمئة، كما أوصى بزيادة رأسمال الشركة 
طريق  عن  وذلك  سهم  دينار  مليون   80 إلى 
المدورة  األرب��اح  من  دينار  ماليين   5 رسملة 

المساهمين  على  مجانية  كأسهم  وتوزيعها 
بنسبة 6.67 بالمئة.

أوصى  للتأمين  دلتا  شركة  إدارة  مجلس 
المساهمين  أرباح على  بتوزيع  العامة  للهيئة 
أسهم  شكل  على  دينار  مليون   1.3 بقيمة 
مجانية وبما نسبته 26 بالمئة من رأس المال 
عن  المتحققة  واألرب��اح  المدورة  األرب��اح  من 

العام الماضي.
صافية  أرباحا  األردنية  الملكية  وحققت 
بلغت 20.5 مليون دينار في عام 2007 مقابل 
6.1 مليون دينار في العام الذي سبقه 2006، 

وبزيادة نسبتها 102.3 المئة.
مليون   550 الشركة  إيرادات  صافي  وبلغ 
دينار مقابل 447 مليون دينار لفترة المقارنة 
 16 بنسبة  المسافرين  عدد  زاد  كما  ذاتها، 
في  مسافر  مليون   2.3 إل��ى  وص��وال  بالمئة 
العام 2007 مقابل مليوني مسافر في العام 

.2006
وأظهرت إحصائيات بورصة عمان أن نسبة 
مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة 
الثاني  كانون  شهر  نهاية  في  البورصة  في 
القيمة  إجمالي  بالمئة من   49.2 بلغت   2008

بالمئة،  العرب 36  السوقية، شكلت مساهمة 
 13.2 العرب  غير  مساهمة  بلغت  حين  في 
بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة،  

القطاع  حصة  بلغت  القطاعية،  الناحية  ومن 
 35.5 الخدمات  ولقطاع  بالمئة،   51.3 المالي 

بالمئة، و51.9 بالمئة لقطاع الصناعة.

السجل -خاص

مؤشر البورصة خالل كانون الثاني ولغاية 20 شباط 2008 |
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استهالكي

تضافرت عدة عوامل حكومية وخاصة أخيرًا 
في تحويل حلم امتالك »بيت العمر« إلى حلم 
المستأجرين  المنال في بلد يتجاوز عدد  بعيد 
يقدر  الذي  اإلسكان  بالمئة من قطاع  فيه 25 

بمليون ومئتي ألف وحدة سكنية. 
ألف   60 أن  إل��ى  الرسمية  األرق��ام  تشير 
العام، على األقل، بحاجة  القطاع  مواطن في 
إلى مساكن، تقدموا لبرنامج التمويل اإلسكاني 
والتطوير  لإلسكان  العامة  المؤسسة  ل��دى 
الحضري، إاّل أن مستوى األسعار الحالي يحول 

دون قدرتهم على امتالكها. 
قطاع  في  المستثمرين  جمعية  رئيس 
»أثمان  إن  يقول  العمري،  زهير  اإلس��ك��ان، 
المساكن وتحديدًا الشقق باتت تفوق القدرات 
الشرائية للمواطنين، وسط مخاوف من اتساع 
رقعة تلك الظاهرة خالل السنوات المقبلة، ما 
المواطنين  من  واسعة  شريحة  حرمان  يعني 
من  وال��م��ح��دودة  المتوسطة  ال��دخ��ول  ذوي 

التملك«.
ويقدر مستثمرون حجم الضرائب والرسوم 
والوحدات  العقارات  قيمة  ثلث  بنحو  المحصلة 

السكنية حديثة البناء.
عند  المفروضة  التسجيل  رسوم  وتعتبر 
التي تتقاضاها  الملكية أول  الضرائب،  تثبيت 
من  10بالمئة   تبلغ  نسبتها  والتي  الحكومة 
على  16بالمئة   إليها  يضاف  العقار،  قيمة 
البناء  في  تدخل  التي  اإلنشائية  المواد  أغلب 

والتشييد.
أرهقت  كثرة االقتطاعات والضرائب قطاع 
اإلسكان وثبطت نشاطه، في الوقت الذي تشير 
المباعة  إلى تراجع عدد الشقق  فيه إحصاءات 
العام  شقة  ألف   22 من  الجمعية  أعضاء  من 

2005 إلى 18 ألفًا العام الماضي.

|

وكانت بيانات رسمية، أكدت أن عدد الشقق 
المباعة شهدت تراجعًا مقداره 14بالمئة خالل 

النصف األول من العام 2007 مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام 2006.

قطاع  في  المستثمر   يعتبر 
نعمان  ال��دك��ت��ور  اإلس��ك��ان، 
بين  م��ن  أن  ال��ه��م��ش��ري، 
القرارات الحكومية التي زادت 
األعباء على المواطنين  قرار 
تزيد  ال  التي  الشقق  إعفاء 
مترًا   120 على  مساحتها 
مربعًا من رسوم التسجيل، 
كان  الذي  االعفاء  مخفضًا 
يشمل الشقق التي ال تزيد 
مترًا   150 على  مساحتها 

مربعًا.
وفي حال زادت مساحة 
مترًا   120 على  الشقة 
مربعًا غير شاملة للخدمات 
الزائدة  المساحة  تخضع 
إلى رسوم تسجيل بنسبة 
ال��رس��وم  م��ن  بالمئة   1
ول��غ��اي��ة 150  ال��م��ق��ررة 
زادت  إذا  أما  مربعًا،  مترًا 
مترًا   150 على  المساحة 

مربعًا فيخضع كامل مساحة المسكن إلى كامل 
رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

المؤثرة  العوامل  تلك  من   الرغم  وعلى 
أن  اإلقبال على تسجيل ملكيات  إال  مجتمعة، 
الشقق في مديريات الدائرة في العاصمة من 
المواطنين، أكثر من مثيالتها في المحافظات، 

بحسب مصادر في دائرة األراضي والمساحة.
لخبراء،  وف��ق��ًا  ال��ع��ق��ار،  س��وق  ويتسم 
القطاعات  بقية  تحريك  في  المباشر  بتأثيره 
االقتصادية، ونموها، وبخاصة قطاع اإلنشاءات 
لأليدي  التشغيلية  العمل  فرص  يوفر  ال��ذي 
للخدمات  ملحوظًا  نشاطًا  ويخلق  العاملة، 
الحديد،  أس��واق  تنشيط  مثل:  كافة  المسانة 
واأللمنيوم،  والزجاج،  والخشب،  واإلسمنت، 
إلى تطوير  إضافة  الصحية وغيرها،  واألدوات 
اإلسكانية  والمشاريع  التحتية  البنية  قطاعات 

واالستثمارية المختلفة.
والمساحة«  »األراضي  إحصاءات  وأظهرت 
ارتفاع حجم التداول اإلجمالي في قطاع العقار 
خالل شهر كانون الثاني)يناير( الماضي بنسبة 
العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  17بالمئة 

2007، ليبلغ 426 مليون دينار.
كما واصلت إيرادات دائرة األراضي نموها، 
الحالي  العام  من  األول  الشهر  خالل  بلغت  إذ 

27.02 مليون دينار.
في  العقارات  قيمة  انخفضت  ذل��ك،  إلى 
 50 والمحافظات  الشرقية  عمان  مناطق 
بالمئة عن مناطق عمان الغربية التي شهدت 
الماضية،  الثالثة  األعوام  خالل  متزايدًا  اقبااًل 
قدرات  تفوق  األخيرة  أسعار  جعل  الذي  األمر 

المواطنين الشرائية.
ويرجع خبراء تلك النتيجة في سوق العقار 

المحلية ، إلى عدة عوامل من أهمها  انخفاض 
المملكة  مناطق  بقية  في  األراض���ي  أثمان 

وعمان الشرقية.
على  الطلب  بميزة  العاصمة  وتتسم 
فيها  الموجود  السكاني  الثقل  جراء  المساكن 
والذي يزيد على 2 مليون نسمة، من أصل 5.5 

مليون نسمة.
المساكن  على  اإلق��ب��ال  البعض  ويرجع 
في العاصمة لعدة أسباب من بينها قربها من 
بها،  العمل  فرص  وتوافر  الحيوية،  المرافق 
فضاًل عن قلة حظوظ المحافظات في التنمية. 
يرجع خبراء آخرون انخفاض أثمان الوحدات 
السكنية خارج العاصمة الى نوعية التشطيبات 
في  الراغبون  يطلبها  التي  التفاصيل  وبعض 
التملك في العاصمة وخصوصًا عمان الغربية 
المصاعد  توافر  واشتراطهم  التدفئة  مثل: 

وغيرها من أمور تؤدي إلى رفع الكلفة النهائية 
للبناء، وبالتالي أسعار الشقق.

العقار  المستثمرين في قطاع  ويقول أحد 
إن أسعار الشقق السكنية في المحافظات تقل 

عن مثيالتها في العاصمة.
عدم  فضل  ال���ذي  المستثمر  وي��وض��ح 
السعر  من  تقلل  التي  األسباب  اسمه،  ذكر 
المعقولة  األسعار  إلى  ترجع  بانها  النهائي 
سيما  ال  المحافظات،  في  األراض��ي  ألثمان 
أن بعض التشطيبات غير مطلوبة من قبل 
قاطني المحافظات، مثل: التدفئة المركزية، 
والمصاعد وغيرها«. بلغ عدد الشقق السكنية 
التي بيعت العام الماضي 21 ألف شقة تركز 
اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي 
شرق عمان بواقع 4400 شقة تلتها مديرية 
حين  في  شقة،   4300 عمان  شمال  أراضي 
اربد  أراض��ي  مديرية  ضمن  الشقق  كانت 
 2400 بواقع  المحافظات  بين  مبيعًا  األكثر 

شقة تلتها أراضي العقبة ب�1600 شقة.
يدعو العديد من الخبراء المواطنين، الى 
التوجه نحو المناطق السكنية غير المكتظة، 
المناطق  في  األراض��ي  أسعار  بلغت  أن  بعد 
مبالغ  قياسية  مستويات  المزدحمة  السكنية 

فيها نتيجة قلة المساحات المعروضة للبيع.
األول��ى  »االستراتيجية  تقرير  وق���ال 
نموًا  حقق  اإلن��ش��اءات  قطاع  إن  للدراسات« 
القطاعات،  بين  األعلى  هو  ملموسًا،  حقيقيًا 
 2006 العام  خالل  11.1بالمئة  نسبته  بلغت 
العام  خالل  9.0بالمئة  نسبته  بنمو  مقارنة 
هذا  نما  فقد  الجارية،  باألسعار  أما   .2005
القطاع بنسبة 13.1بالمئة مقابل نموه بنسبة 
10.6بالمئة خالل العام 2005. ويظهر ذلك نموًا 
منخفضًا لهذا القطاع بنسبة 1.8بالمئة مقابل 

نموه بنسبة 1.5بالمئة خالل العام 2005. 
وأرجع التقرير النمو الملحوظ، الذي سجله 
هذا القطاع باألسعار الثابتة، إلى استمرار زخم 
النشاط العمراني خالل العام 2006، بالتزامن 
المحلي  السوق  الى  االسمنت  مبيعات  نمو  مع 
بالمئة مقارنة مع مستواها خالل  بنسبة 6.1 
العام السابق، رغم تراجع انتاج االسمنت بنسبة 

1.9بالمئة عن مستواه خالل العام 2005.

الّسجل - خاص

الضرائب، ارتفاع أسعار األراضي، والتكدس في عمان

حلم األردنيين بامتالك بيت العمر “بعيد المنال”

بورصة المستهلك

انخفاضًا  المائدة  بيض  أسعار  سجلت 
قياسية  مستويات  الى  أسعارها  ارتفعت  أن  بعد  عمان،  في  متفاوتًا 

المست حاجز ال� 3,50 دينار منذ أسبوع.
وزير الزراعة مزاحم المحيسن، أرجع انخفاض األسعار النسبي إلى قرار حكومي علق استيفاء الرسوم الجمركية 

المفروضة على استيراد بيض المائدة من الخارج لألشهر الثالثة المقبلة. القرار الحكومي كان علق استيفاء 23 بالمئة رسوم 
جمارك على البيض الذي يستورد من أي دولة خارج »المجموعة العربية«، فيما يبقى البيض الذي يستورد من الدول العربية معفى أصاًل 

من الجمارك. 
مربو الدواجن، ومنتجو بيض المائدة، رأوا في القرار إجحافًا بحق »صناعة محلية« تعاني من آثار رفع أسعار المحروقات، وبالتالي ارتفاع كلف تدفئة 

الدجاج البياض والالحم وكلفة نقل منتجاتهم إلى األسواق المحلية.
مدير عام األهلية للدواجن، موسى وكيلة، قال: إن األسعار العادلة لطبق البيض يجب أن تتراوح بين 2.75 إلى ثالثة دنانير باعتبار أن كلفة طبق 

البيض من المزرعة تقدر بدينارين ونصف.
إلى ذلك قدر وكيلة كلفة »بيضة التفريخ« ب� 20 إلى 22 قرشًا. كلفة إنتاج كيلو الدجاج الحي تقدر ب� 135-130 قرشًا ما يجعل كلفة إنتاج 

الدجاجة الكيلو والنصف 1.90 دينار إلى 2.05 دينار.
»هذه السنة صعبة على المزارعين ومرت علينا ظروف صعبة جدًا من الصقيع إلى الثلج إلى رفع المحروقات.« 
وكان سعر الدجاج ارتفع إلى نحو 2.40 دينار للكيلو، ولكنه عاد إلى االنخفاض النسبي مع قرار حكومي 

»خفف من القيود« على االستيراد من دول عربية مجاورة كسورية أو دول معروفة 
بإنتاجها للدجاج مثل البرازيل.
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دورة حياة الدجاجة

وكانت بيانات رسمية، أكدت أن عدد الشقق 
14بالمئة خالل 

 مقارنة بالفترة 

قطاع  في  المستثمر   يعتبر 

مربعًا فيخضع كامل مساحة المسكن إلى كامل 
رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

واالستثمارية المختلفة.
والمساحة«  »األراضي  إحصاءات  وأظهرت 

المحلية ، إلى عدة عوامل من أهمها  انخفاض 
المملكة  مناطق  بقية  في  األراض���ي  أثمان 

وغيرها من أمور تؤدي إلى رفع الكلفة النهائية 
للبناء، وبالتالي أسعار الشقق.

إن أسعار الشقق السكنية في المحافظات تقل 
عن مثيالتها في العاصمة.

السعر  من  تقلل  التي  األسباب  اسمه،  ذكر 
المعقولة  األسعار  إلى  ترجع  بانها  النهائي 
السعر  من  تقلل  التي  األسباب  اسمه،  ذكر 
المعقولة  األسعار  إلى  ترجع  بانها  النهائي 
السعر  من  تقلل  التي  األسباب  اسمه،  ذكر 

سيما  ال  المحافظات،  في  األراض��ي  ألثمان 
المعقولة  األسعار  إلى  ترجع  بانها  النهائي 
سيما  ال  المحافظات،  في  األراض��ي  ألثمان 
المعقولة  األسعار  إلى  ترجع  بانها  النهائي 

أن بعض التشطيبات غير مطلوبة من قبل 
سيما  ال  المحافظات،  في  األراض��ي  ألثمان 
أن بعض التشطيبات غير مطلوبة من قبل 
سيما  ال  المحافظات،  في  األراض��ي  ألثمان 

قاطني المحافظات، مثل: التدفئة المركزية، 
والمصاعد وغيرها«. بلغ عدد الشقق السكنية 

التي بيعت العام الماضي 
اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي 

التي بيعت العام الماضي 
اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي 

التي بيعت العام الماضي 

شرق عمان بواقع 
عمان  شمال  أراضي 

اربد  أراض��ي  مديرية  ضمن  الشقق  كانت 
عمان  شمال  أراضي 

اربد  أراض��ي  مديرية  ضمن  الشقق  كانت 
عمان  شمال  أراضي 

بواقع  المحافظات  بين  مبيعًا  األكثر 
اربد  أراض��ي  مديرية  ضمن  الشقق  كانت 

بواقع  المحافظات  بين  مبيعًا  األكثر 
اربد  أراض��ي  مديرية  ضمن  الشقق  كانت 

شقة تلتها أراضي العقبة ب�

التوجه نحو المناطق السكنية غير المكتظة، 
المناطق  في  األراض��ي  أسعار  بلغت  أن  بعد 
مبالغ  قياسية  مستويات  المزدحمة  السكنية 

فيها نتيجة قلة المساحات المعروضة للبيع.

نموًا  حقق  اإلن��ش��اءات  قطاع  إن  للدراسات« 
القطاعات،  بين  األعلى  هو  ملموسًا،  حقيقيًا 
نموًا  حقق  اإلن��ش��اءات  قطاع  إن  للدراسات« 
القطاعات،  بين  األعلى  هو  ملموسًا،  حقيقيًا 
نموًا  حقق  اإلن��ش��اءات  قطاع  إن  للدراسات« 
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اعالمي
إعالميون يشنون هجومًا معاكسًا

دول عربية تسعى إللحاق الفضائيات
بإعالمها الرسمي المقيد 

في  ُوق��ع  ال��ذي  العربي  اإلع���الم  ميثاق 
دولة   21 سيعطي  الماضي  األسبوع  القاهرة 
برامج  على  والتأثير  الحجب  صالحية  عربية 
400 فضائية تمتلكها وتديرها 60 هيئة بث، 
االتحاد  لدى  سيما  ال  واسعة  انتقادات  أثار  ما 
الميثاق  في  رأى  الذي  للصحفيين   العالمي 
بالفضاء،  للتحكم  ومحاولة  لألفواه  »تكميمًا 

وتراجعًا للوراء«.
وزراء اإلعالم العرب، الذين أقروا الميثاق 
مصري،  سعودي  مقترح  إلى  استنادًا  الجديد 
اختلفوا في مدى إلزاميته على الدول العربية. 
فبينما يرى وزير اإلعالم المصري أنس الفقي 
أن الميثاق ملزم بمجرد التوقيع عليه، يذهب 
وزير اإلعالم اللبناني، غازي العريضي، ووزير 
الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، ناصر جودة، 
ويؤكد  ملزم.  وغير  استرشاديًا  اعتباره  إلى 
القنوات  عبر  الميثاق  م��رور  وج��وب  ج��ودة 

الدستورية في كل دولة قبل أن يطبق. 
المحطات  جميع  من  »الميثاق«  يطلب 
للزعماء  اإلس��اءة  »ع��دم  العربية  الفضائية 
الهوية  وحماية  والوطنية  الدينية  الرموز  أو 
تحت  الضارة،  العولمة  تأثيرات  من  العربية 
تجديده«.  عدم  أو  الترخيص  سحب  طائلة 
»سحب  عليه  الموقعة  للدول  أيضًا  ويسمح 
العمل ألي  تجديد ترخيص  أو عدم  تجميد  أو 

وسيلة إعالم تخالف القوانين«. 
البث  آليات  ينظم  بندًا   18 يتضمن  وهو 
حماية  مسؤولية  اإلع��الم  ويحمل  الفضائي 

المصالح العليا للدول العربية. 
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السابق،  الصحفيين  نقابة  مجلس  عضو 
الميثاق  ب��ن��ود  أن  ي��رى  س��وي��دان،  محمد 
عن  متسائاًل  واض��ح��ة«،  وغير  »فضفاضة 
عدم  يجب  التي  الدينية  ال��رم��وز  »ماهية 
التعرض لها، وإن كان ذلك ينطبق على إمام 

مسجد أو قس في كنيسة«؟
حجم االنتقادات لتوافق وزراء اإلعالم كان 
واسعًا عربيًا ودوليًا. أحد الصحفيين عّلق على 
االنسجام اإلعالمي االستثنائي بأنه أول قطاع 
مؤتمرات  بعد  تام  شبه  توافق  بحالة  يتمتع 
األمن  ببسط  المعنية  العرب،  الداخلية  وزراء 

وتبادل المعلومات االستخبارية. 
أن  فيزيد  الرفايعة،  باسل  الصحفي  أما 
األف��واه  تكميم  على  إال  يتفقون  ال  »العرب 
األف���راد«.  على  والتضييق  الحريات  وقمع 
ويستحضر توافق وزراء الداخلية الدائم على 
مواضيع ذات صلة ب�»الحريات وسبل تقييدها 
رغم التباعد والتباين بين الدول الموقعة على 
أو  األفكار  أو  الرؤى  االتفاقيات سواء في  تلك 
المدارس المذهبية«. وطالب عدد من أعضاء 
مجلس النواب األردني الحكومة بعدم االلتزام 

بالميثاق الذي وقع في القاهرة مؤخرًا.
القاهرة،  جامعة  في  اإلعالم  أستاذ  ويرى 
اإلع��الم  وزراء  توافق  »أن  العالم،  صفوت 
العرب ما كان ليحدث لو كانت قضية النقاش 
توسيع الحريات، وفتح مساحات الحوار، وتبادل 

وجهات النظر«.
غازي  اللبناني،  اإلع��الم  وزي��ر  يأبه  لم 
للسياسات  بانتقاداته  المعروف  العريضي، 
الموجه  بالنقد  المنطقة،  ف��ي  األميركية 
عن  للدفاع  فبادر  العربي.  اإلع��الم  لميثاق 
»يكمم  إن��ه  القول  راف��ض��ًا  القاهرة  اتفاق 
معتبرًا  الحوار،  مساحات  يقتل  أو  األف��واه« 
أن  دون  واسترشادية«  »تنظيمية  آلية  أنه 
كلمة  مفهوم  أو  لطبيعة  توضيحات  يقدم 

استرشادية.
يتوافق  ج��ودة،  ناصر  اإلع���الم«،  »وزي��ر 

الميثاق على  تأثير  ويقلل من  العريضي،  مع 
بأنها  واإلعالمية. ويصفها  الصحفية  الحريات 
ال��دول  سيادة  تحترم  استرشاديه  »م��ب��ادئ 
المجالس  على  تعرض  سوف   )...( وقوانينها 

التشريعية في الدول المختلفة«.
إلزامية  ح��ول  العربي،  ال���وزاري  الخالف 
الوثيقة تقابله انتقادات دولية لمحتواها، كان 
العالمي  االتحاد  سكرتير  لسان  على  أشدها 
بأنها  وصفها  ال��ذي  واي��ت  أي��دن  للصحفيين 
لحرية  جديدة  »ضربة  إنها  وق��ال  »تراجع«. 
اإلعالم  وسائل  على  القيود  ووضع  الصحافة 
نظر  صديقة لوجهات  تحويلها  أج��ل  م��ن 

الحكومة«.
انتهاكات  يرصد  ال��ذي  االت��ح��اد  ويعتبر 
من  ويتخذ  والتعبير  الرأي  لحرية  العالم  دول 
العربي  الميثاق  مدينة نيويورك مركزًا له أن 
يؤكد سيطرة الحكومات على اإلعالم، ويضع 

شروطًا مسبقة على ما سيبث في الفضاء.
وزير اإلعالم المصري، الذي فوجئ بحجم 
الميثاق، عاد بعد أقل من  أثاره  الذي  السخط 
يومين على توقيع الميثاق ليرمي الكرة بعيدًا 

ويقول إنها تستهدف ما »فضائيات العري«.
القاهرة،  بجامعة  اإلع��الم،  أستاذ  أن  إال 
ويعتبر  الرأي  يخالفه  العالم،  الدكتور صفوت 
الجزيرة  مثل:  فضائية  قنوات  تستهدف  أنها 
كونها  اآلخر،  والرأي  الرأي  »تعرض  القطرية 
العربية  الحكومات  لبعض  كابوسًا  أصبحت 

التي لم تتعود على سماع الرأي اآلخر”.
ق��ط��ر، ال��ت��ي ت��م��ول ق��ن��اة ال��ج��زي��رة، لم 
على  تختلف  لم  ولكنها  الوثيقة،  على  توقع 
المضمون بل رأت وجوب قياس مدى انسجامها 

مع قوانينها.
أن  يؤكد  خنفر،  وض��اح  الجزيرة،  مدير 
تكون  أن  يجب  الصحفي  للعمل  معايير  »أي 
صادرة عن المهنة وليس من المقبول فرضها 
أي  تحال  أن  ويجب  السياسية.  المؤسسة  من 
مراجع  إلى  اإلعالمي  بالنشاط  تتعلق  قضايا 

قانونية«. 
العربي  القدس  صحيفة  تحرير  رئيس 
نتاج  وصف  عطوان،  الباري  عبد  اللندنية، 
يعرقل  »إره��اب  بأنه  العرب  اإلع��الم  وزراء 
المنطقة  إلى  الديمقراطية  الحريات  وصول 

الوحيدة في العالم التي لم تصل إليها«. 
الحليم  عبد  المصري،  واإلعالمي  الكاتب 
العرب  اإلع��الم  وزراء  وثيقة  وصف  قنديل، 
أن  على  وش��دد  بامتياز«.  »سياسية  بأنها 
البث  فقط  ليس  تجريم  تضمنته  ما  »أخطر 
العربية  األنظمة  أن  يعني  ما  االستقبال،  بل 
قد تذهب إلى حد ال يتخيله عقل بأن تعتقل 
من يشاهد قناة تعتبرها الوثيقة غير مطابقة 
رائجًا  كان  قنديل،  إليه  يشير  ما  للشروط«. 
في الستينيات والخمسينيات حين كان يعتقل 
المواطن عندما يستمع إلذاعات محظورة في 

بعض الدول العربية. 
يتفق مدير مكتب الجزيرة في عمان، ياسر 
أبو هاللة، مع سابقيه وقال »ليتهم يجتمعون 
لتأسيس صناعة سينما عربية تخاطب الغرب، 

ليتهم يجتمعون لتأسيس معهد تدريب يؤهل 
األجيال الشابة إلعالم المستقبل«. 

وتساءل أبو هاللة: »هل كان العرب بخير 
وحدة وتآلفًا وتضامنًا، قبل الفضائيات؟ وقعت 
الكويت  العراق  وغزا  اللبنانية  األهلية  الحرب 
العربية،  ال��ح��دود  على  الحشود  وح��ش��دت 
والشتم اإلعالمي الفّج كان صناعتهم بامتياز 

قبل ظهور الفضائيات”.
من  أسبوعين  من  أقل  بعد  جاء  الميثاق 
الصحفيين  لحماية  الدولية  للجنة  تقرير 
العربية  الحكومات  هيمنة  ازدياد  فيه  رصدت 
على وسائل اإلعالم الخاصة من خالل التحكم 
الرقابة  أو النشر وكذلك فرض  البث  برخصة 

الذاتية على المؤسسات اإلعالمية العربية.
اجتماع وزراء اإلعالم العرب، سبقه اتفاق 
الماضي  الشهر  تونس  في  الداخلية،  وزراء 
على إدخال تعديالت على استراتيجية مواجهة 
اإلرهاب، تجّرم أي ترويج له أو تحريض عليه 
وكذلك  إع��الم،  وسائل  أو  أشخاص  قبل  من 

امتالك مواد أو أشرطة لجماعات إرهابية.
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جائزة  الصياغ  فايز  الدكتور  ينال  أن   
كتاب  ترجمة  ع��ن  للترجمة  زاي���د  الشيخ 

أنطوني ِغِدْنْز
“علم االجتماع” فهذا أمر منتظر، لسببين 
على األقل: األول أن الكتاب، في حد ذاته، من  
يجمع  إنه  االجتماع.  علم  في  المراجع  أمهات 
األفق  اتساع  بين  والتحليل،  الشمول  بين 
الفكري ودقة التناول العلمي. كما يجمع بين 
المقنع  والتبرير  النظرّية  المقاربة  تماسك 
صياغة  في  ه��ذا  كل  التطبيقية.  للنماذج 
سلسلة تيّسر للقّراء، ال سيما الطالب منهم، 
الفهم والمتعَة في آن واحد. أّما السبب الثاني 
فهو أن ما بذله الدكتور فايز الصياغ من جهد 
في انجاز ترجمته، يخرج عما هو مألوف من 
الترجمات  تلك  عربّيًا:  السائدة،  الترجمات 
بل  العلمية،  الدقة  فيها  تغيب  ما  غالبًا  التي 
المعرفة  وأخالقيات  األمانة  فيها  تغيب  وقد 

أيضًا..
تمّلك  من  فايز  الدكتور  استفاد  لقد     
الحذِق  تمّلَك   ، واإلنجليزية  العربية  الّلغتين، 
علم  في  مساراته  من  استفاد  كما  وال��ذوق، 
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ثقافته،  سعة  من  كله  هذا  ووراء  االجتماع، 
فيها  عنه  تغيب  ال  دقيقًة،  ترجمة  ينجز  لكي 
في  وال  األصلي  نصها  في  ال  المعاني،  ألوان 
هو  حقًا،  مألوفًا،  ليس  ومّما  إليه.  تنقل  ما 
صيغته المجتهدة في تطويع مضمون الكتاب، 
له  تبين  لقد  العربية:  الحاجة  منظور  من 
اإلحصائي  الطابع  ذات  المعطيات،  بعض  أن 
فعّوضها  تحديث  إل��ى  تحتاج  بالخصوص، 
األمثلة  بعض  أن  رأى  عنها.  وجد  ما  بأحدث 
العربية  الثقافة  في  داللتها  تفقد  المضروبة 
ذلك  من  أبعد  ذه��ب  إن��ه  ثم  حذفها.  فقّرر 
ترجمته  من  جعلت  عربية”  “مدخالت  فأدرج 
العربية  المساهمات  إلى  يعيد  ذكيًا  “تعريبًا” 
بعض اعتبارها.هكذا نجد في النص العربي 
أسماء  من  األصلي  النص  في  نجده  ال  ما 
خلدون  ابن  منذ  االجتماع،  وعلماء  المفكرين 
إلى اليوم. ولقد كان هذا االجتهاد مقنعًا إلى 
في  يتردد  لم  نفسه  غدنز  أنطوني  أن  حد 
بل  لنّصه،  تعديالت  من  عنه  ينجّر  ما  قبول 

ولم يتردد في تصدير الترجمة.
   لقي كتاب “علم االجتماع” رواجًا واسعًا 
ولقد  االختصاص.  وأهل  القراء  لدى  وسريعًا 
الدكتور  به  قام  ما  بأن  اعتراف  كان في هذا 
بناء  ،إلى  التقني  العمل  يتجاوز  الصياغ  فايز 
اللغة  إلى  المعارف  نقل  في  متقّدم  نموذج 

العربية.
الصياغ جهدان  الدكتور فايز     وراء جهد 
آخران حّواله إلى مشروع قابل لالنجاز، وفي 
العربية  المنظمة  جهد  إنه  المستوى:  هذا 

و  وأصدرته،  وتابعته  تبنته  التي  للترجمة 
جهد مؤسسة ترجمان في عّمان، وعلى رأسها 
تحمست  التي  الحمارنة،  مصطفى  الدكتور 
إمكاناتها  ضعف  رغم  تكلفته،  وتحملت  له 
عليها  للمشرفين  أن  بذلك  فأثبتت  المادية، 
فيه  يستحقون  حقيقيًا  عربيًا  معرفيًا  همًا 
المساندة والتنويه. هذا مع العلم بأن التعاون 
ترجمات  ف��ي  ام��ت��د  ق��د  المؤسستين  بين 

نفسه،  الصياغ  فايز  الدكتور  بها  قام  أخرى 
ثالوث  ترجمه من  ما  المنظمة  حيث  أصدرت 
الثورة”  “عصر   ( هوبزباوم  الشهير  المؤرخ 
صدور  انتظار  في  الرأسمالية”(،  و”عصر 
سيكون  أنه  شك  وال  اإلمبراطورّية”.  “عصر 
مجال  في  الواسع  صداه  أيضًا،  الثالوث،  لهذا 

الترجمة.
أن  منتظرًا  وسيبقى  منتظرًا  كان  نعم     

جهده  عن  جوائز  الصياغ  فايز  الدكتور  ينال 
في  عنده  البذل  روح  وع��ن  وال��ذك��ي  الجاد 
إلى  نشير  أن  هنا،  الواجب،  الترجمة.ومن 
هي  كم  أيضًا،  يؤكد،  إليه  الجائزة  إسناد  أن 
للترجمة  زايد  الشيخ  جائزة  ونزيهة  دقيقة 

في اختيار من يستحقها من المترجمين.
*عالم اجتماع تونسي
مدير عام المنظمة العربية للترجمة

د. طاهر لبيب*

عن فايز الُصّياغ، “علم االجتماع”، “ترجمان” و“جائزة زايد”

إنجاز يخرج عن مألوف الترجمات السائدة

حصد محرر “ے” الثقافي الدكتور فايز 
الصيّّّّّّّّاغ جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ألنتوني  االجتماع”  “علم  لكتاب  ترجمته  عن 
تنويري  م��ش��روع  ضمن  ص��در  ال��ذي  غ��دن��ز، 
استراتيجي أطلقته مؤسسة ترجمان األردنية 

لدى تأسيسها عام 2004.
العريمي  راشد  الجائزة  عام  أمين  وأعلن 
في دورتها الثانية ،فوز الصياغ من األردن عن 
العراقي رفعة  حقل علم االجتماع والمعماري 
“في  كتابه  عن  الفنون  حقل  في  الجادرجي 

جدلية وسببية العمارة.”
ن��ت��اج ال��ص��ّي��اغ وال��م��ع��م��اري وص��ل إلى 
التصفيات النهائية من بين 82 عمال تنافست 

للفوز بكبرى الجوائز العربية.
أربعة كتب ترجمتها  أحد  االجتماع”  و”علم 
قبل  أّسسها  التي  الربحية  غير  “ترجمان”  دار 
أربع سنوات مصطفى الحمارنة رئيس مجلس 
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إدارة أسبوعية “ے” ،ومدير مركز الدراسات 
اإلستراتيجية )الجامعة األردنية( السابق.

وصّنفت هيئة اختيار الجائزة كتاب الصّياغ 
صاحب  ونجح  المعاصرة  الكتب  “أهم  ضمن 
الجائزة في ترجمته إلى العربية بشكل مقارب 
سلسة  “ج��اءت  الترجمة  أن  وزادت  وصائب”. 
بهذا  المتخصصين  بلوغ  على  وقادرة  وطّيعة 
النقل  بأمانة  تميزت  كما  وس��واه��م،  العلم 
ودقة اللغة والجودة الفنية الواضحة في العمل 
الملكية  حقوق  على  حفاظًا  وكذلك  المقدم 

الفكرية”.
“علم  م��ن  نسختين  وزع���ت  “ت��رج��م��ان” 
الوطن  جامعات  مختلف  على  مجانا  االجتماع” 
العربي، في مسعى لسد عجز في مطبوعات 
العربية،  الجامعية  المكتبة  في  االجتماع  علم 

حسبما يستذكر صاحب الدار.
المترجم  “غ��دن��ز”  ك��ت��اب  ب���ات  وه��ك��ذا 
المرجع  الرشيق  الصياغ  بأسلوب  للعربية 
العلوم  مجال  في  والباحثين  للجامعيين  األول 

االجتماعية عامة.، بحسب مانح الجائزة.
التي  المحدثة،  الموسّعة  الرابعة  الطبعة 
العربية، “تضم  وضع غدنز تصديرًا لنسختها 
من  ضخم  ع��دد  عن  فصاًل  وعشرين  واح��دًا 
المجتمعات  دراس��ة  في  المحورية  القضايا 
بصرف  الحديثة،  قبل  وما  الحديثة  المعاصرة 

النظر عما قد يكون بينها من تنوع في النظم 
والثقافات، وتباعد جغرافي، وتفاوت في درجات 

النمو والتنمية والموارد والقدرات”.
اإلمارات  ثالث، نال مركز  إبداعي  في فرع 
جائزة  االستراتيجية  والبحوث  ل��ل��دراس��ات 
الشيخ زايد فرع النشر والتوزيع، بينما حجبت 
الجائزة المخّصصة ألفضل تقنية في المجال 
الثقافي. وكان الروائي الليبي إبراهيم الكوني 
الشوا  والكويتية هدى  اآلداب  فرع  بجائزة  فاز 

بجائزة أدب الطفل.
األسابيع  خ��الل  ُتعلن  أن  المنتظر  وم��ن 
الفروع  في  زايد  الشيخ  جائزة  نتائج  المقبلة 
جائزة  الدولة،  وبناء  التنمية  المتبقية:  الثالثة 

المؤلف الشاب، وشخصية العام الثقافية.
ومن المقرر تكريم الفائزين خالل فعاليات 
الدولي  ظبي  أبو  معرض  من  المقبلة  الدورة 
آذار/  16 وحتى   11 بين  سيقام  الذي  للكتاب 

مارس المقبل.
على  يشرف  الذي  الصياغ،  أن  أخيرا  يذكر 
قّدم  “ے”،  أسبوعية  في  الثقافي  القسم 
لمركز  واستشارات  ترجمات  واسعة،  خبرات 
الجامعة األردنية،  الدراسات االستراتيجية في 
ومنظمة  اإلنمائي  المتحدة  األم��م  برنامج 
الدولية. وهو خبير في دراسة وتقييم  العمل 
لعدة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار 

مشروعات تنموية في األردن.
يحمل الصّياغ بكالوريوس في علم االجتماع 
في  واالنكليزي  العربي  األدبين  في  ودبلوم 

الجامعة األميركية )بيروت(، ماجستير في علم 
االجتماع الصناعي ودكتوراه في علم االجتماع 

االقتصادي في جامعة تورنتو الكندية.
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كبيرة«،  طموحاتنا  لكن  قصيرة  »أفالمنا 
شباب،  أردنيون  مخرجون  به  يقول  ما  هذا 
أن  لألفالم  األردنية  الملكية  الهيئة  مطالبين 
“تتخذ دورًا أكبر” في دعمهم وإبراز قدراتهم، 
من  فقط.  اللوجستي  بالدعم  تكتفي  ال  وأن 
الهيئة،  ه��ذه  على  القائمون  يؤكد  جهتهم 
تأسيسها  الغاية من  أن  األربعة،  األعوام  ابنة 
أنفسهم  عن  التعبير  على  المهتمين  “حفز 
بالوسائل السمعية والبصرية”، وبحسب نائب 
مدير عام الهيئة، جورج داود، فإن توفير دعم 
مهام  ضمن  من  ليس  األفالم  لصانعي  مالي 
الهيئة، إذ إن إنتاج الفيلم يتطلب مبالغ كبيرة 
حكومية  مؤسسة  بوصفها  الهيئة  تمتلكها  ال 

غير ربحية.
ويؤكد داود أن “نشاطات الهيئة ال تقتصر 
خدمات  أن  مبينًا  اللوجستي”،  الدعم  على 
الهيئة، التي ترمي إلى دعم أي مخرج أردني 
تشمل:  األردن،  في  التصوير  يوّد  أجنبي  أو 
القدرات  عن  بمعلومات  األف��الم  صّناع  إف��ادة 
اإلنتاج،  وشركات  العمل  وطواقم  المحلية 
والبحث عن مواقع تصوير مناسبة، والمساعدة 
المتعددة.  بأشكالها  المواهب  استكشاف  في 
االتصال  قنوات  إيجاد  على  الهيئة  تعمل  كما 
في  وتساعد  والخاصة،  الرسمية  الجهات  مع 
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الرسمية،  والتصاريح  الرخص  على  الحصول 
اإلنتاج  بصناعة  المتعلقة  الحوافز  وإيجاد 

واالستفادة منها.
األردنيين  الفنانين  نقيب  يرى  جهته،  من 
دور  الهيئة  به  تقوم  “ما  أن  الحديد،  شاهر 
تزْد  لم  الهيئة  أن  مؤكدًا  وسطحي”،  شكلي 
شيئًا،  إليها  ُتِضف  ولم  الفنية  الحركة  على 
ما  مع  يتناسب  ال  كبيرًا  اسمًا  “أخ��ذت  وأنها 
ناجح  السينمائي  الناقد  يرى  فيما  تقدمه”، 
حسن أنه “من الظلم أن نطالب الهيئة بإنتاج 
نفتقد  “إننا  بقوله:  موقفه  موضحًا  أف��الم”، 
حسن  ويذّكر  لذلك”.  الالزمة  التحتية  البنية 
للمواهب  دعمها  خالل  من  الهيئة  حققته  بما 
ثمار  تجني  “ب��دأت  وأنها  نجاح،  من  الشابة 
التي  األف��الم  غالبية  “فوز  خالل  من  عملها” 

رعتها الهيئة بجوائز رفيعة ومكرسة”.

لألفالم  األردنية  الملكية  الهيئة  وكانت 
لعام 2003،  قانون رقم 27  تأسست بموجب 
وإداريًا،  ماليًا  مستقلة  حكومية،  هيئة  وهي 

يشرف عليها مجلس مفوضين برئاسة األمير 
علي بن الحسين. وعملت الهيئة منذ تأسيسها، 
من  عدد  دعم  على  عليها،  القائمين  بحسب 
األفالم األجنبية التي تم تصويرها في األردن، 
مثل الفيلم األميركي الكندي “المنقح” للمخرج 
األميركي من أصل بريطاني بريان دي بالما، 
آخر  وفيلم  العراق،  على  الحرب  يتناول  وهو 
تم  المريخ”  في  “مهمة  باسم  نفسه  للمخرج 
تصويره في وادي رم، كما قدمت الهيئة دعمًا 
الرائد”  أبو  “كابتن  األردني  للفيلم  لوجستيًا 
من تأليف وإخراج أمين مطالقة وبطولة نديم 

صوالحة ورنا سلطان.
وفي سياق متصل، لم ُيْخِف الحديد نقده 
من  تصريحًا  تأخذ  “لم  التي  للهيئة  الشديد 
ما  وهو  األف��الم”،  هذه  مثل  لتصوير  النقابة 
الموّثق”،  النقابة  “قانون  بحسبه،  يخالف، 
وهو ما ترد عليه مستشارة الشؤون اإلعالمية 
موضحًة  دوماني،  ندى  الهيئة،  في  والثقافية 
أن الهيئة استحصلت على التصاريَح المطلوبة 
من  “وليس  مستدركًة:  المعنية،  الجهات  من 

بينها النقابة”.
من  عضو  أول  وه��ي  الهيئة،  تبنت  وق��د 
مفوضي  هيئة  في  األوس��ط  الشرق  منطقة 
الذي  أفالم”،  “سحب  برنامج  الدولية،  األفالم 
دوماني،  تعبير  بحسب  أفالم”،  ثقافة  “يخلق 
عن طريق منح الجمهور فرصة للتعرف على 
واالستمتاع  األف��الم  من  معهود  غير  نمط 
الصورة  ذائقة  وتنمية  السينمائية  بالتجربة 
روح  من  ينبع  فنيًا  عماًل  كونها  عام  بشكل 
المبدع الذي قام بإنتاجه، وتؤكد دوماني: “هذه 
األفالم تم تمويلها وإنتاجها من قبل صانعيها، 
بعض  توفير  دور سوى  من  للهيئة  يكن  ولم 

المعدات لهم أحيانًا”.
برنامج “سحب أفالم” المشار إليه لقي ردود 
األفالم  هذه  الحديد  يصف  إذ  مختلفة،  أفعال 
ب�”أفالم فيديو ومشاريع تخرج للطلبة” وليست 
“سينما”، مؤكدًا أن القائمين على الهيئة “غير 
يدركون  وال  السينما  شؤون  في  متخصصين 
ما معنى كلمة )فيلم(”؛ فيما يذهب حسن إلى 
صناعة  على  الشباب  “يحفز  البرنامج  هذا  أن 
السينما”، أما المخرج طارق حداد فيرى أن ما 
المأمول”،  الطموح  يلبي  “ال  الهيئة  به  تقوم 
ترفد  أعمال  على  “يقتصر  الهيئة  عمل  وأن 

الموهوبين وليس المحترفين”.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه داود أن من أبرز 
سرد  على  األردنيين  “تشجيع  الهيئة  أهداف 
والمسموعة،  المرئية  بالوسائل  قصصهم 
العمل  للطامحين في  وتوفير برامج تدريبية 
بمجال صناعة األفالم”، يقول المخرج األردني 
العبد اهلل إن “الدورات لم تؤت أكلها”،  يحيى 
ال  التي  الدورة  مدة  في  كان  الخلل  أن  مبينًا 
النتائج  متابعة  وعدم  أي��ام،  خمسة  تتجاوز 
السياق:  هذا  في  موضحًا  منها،  المتحصلة 
السينمائي مثاًل  الضوء  للتدريب على  “نحتاج 
إلى أكثر من مدة الدورة بأكملها”. من جهتها 
تلفت دوماني إلى أنه “من المبالغ به” عّد كّل 
عمل  ورشة  أو  تدريبية  دورة  في  شارك  َمن 
الهيئة  أن  على  مشددًة  “مخضرمًا”،  مخرجًا 
على  وأن  تعليميًا”،  معهدًا  أو  جامعة  “ليست 
بأنفسهم”،  مهاراتهم  يطّوروا  “أن  المهتمين 
الهيئة  نية  عن  نفسه  الوقت  في  كاشفًة 
السينما،  تعليم  مجال  في  النقص  ت��دارك 
البحر  “معهد  تأسيس  إسهامها في  من خالل 
سيفتتح  ال��ذي  السينمائي”،  للفن  الميت 
 ،2008 أيلول  في  دوماني،  بحسب  أبوابه، 
الماجستير  ودرجة  متقدمًا  “تعليمًا  وسيقدم 
ووسائل  والتلفزيوني  السينمائي  الفن  في 

اإلعالم المرئية”.
التمويل المالي لإلنتاج السينمائي األردني، 

من  كبيرًا  ع��ددًا  تؤرق  محورية  قضية  يظل 
المخرجين والفنانين المتطلعين إلى “صناعة 
سينمائية أردنية”، وهو ما يقّر به داود، الفتًا 
“الشق  بأن  انطالقًا من وعيها  الهيئة،  أن  إلى 
المالي أساسي وجوهري في صناعة األفالم”، 
إنشاء صندوق تمويل بشراكة أطراف  تعتزم 
األف��الم  صانعي  ل��دع��م  وحكومية  خ��اص��ة 
هذا  يتبلور  أن  “نأمل  مضيفًا:  ومشاريعهم، 
القادرة  الجهات  تدرك  وأن  قريبًا،  المشروع 

على التمويل مدى أهميته”.

تتجه  “ل��م��اذا ال  ي��ت��س��اءل ح��س��ن:  ه��ن��ا، 
المؤسسات الرسمية والخاصة، على حدٍّ سواء، 
إلى  المسلسالت،  إنتاج  على  تتهافت  والتي 
بأن  اهلل  العبد  ويطالب  السينمائي؟”،  اإلنتاج 
الهيئة ضريبة  فيلم تدعمه  ُيفرض على كل 
تضاف إلى تذكرة عرضه في صاالت السينما 
أو غيرها، تذهب لصندوق خاص لدعم الحراك 
السينمائي في األردن. أما الحديد الذي يرى أن 
الهيئة “لم تقدم دعمًا حقيقيًا، على المستويات 
بأن  يطالب  فهو  األردن��ي”،  للفنان  المختلفة 
الهيئة من  أعمال  القائمة على  الكوادر  تكون 
والخبرة”،  التخصص  “أصحاب  المهنة  أبناء 
بين  المقطوعة”  “شبه  العالقات  إلى  مشيرًا 
عالقات  إلى  وداعيًا  والهيئة،  الفنانين  نقابة 
تحقق، في ظل تعاون مشترك، “مستوى عاليًا 

من العطاء”.

هيا صالح

الهيئة الملكية األردنية لألفالم

مخرجون يطالبون بما هو أبعد
من الدعم اللوجستي

المدير العام:  توفير 
دعم مالي لصانعي 

األفالم ليس من ضمن 
مهام الهيئة

نقيب الفنانين: »ما 
تقوم به الهيئة دور 

شكلي وسطحي« 
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ثقافي

عندما كنت في الثالثة عشرة امتنعت عن دحش 
الحديث بأي كلمات أو تعبيرات أجنبّية. أصابتني الحمّية 
القومّية وأصبحت صلبة في موقفي بالكالم بالعربّية 
حصرا. ورفضت أن أنبس بأّي مما درج من سوري و�ليز 
 )sorry, please, sure and whatever( وشور وواتإ�ر
ولعّل  المتعّصبة.  ما هدأت هرموناتي  ولكن سرعان 
الخليج حررتني من تشددي هذا  الكويت وحرب  غزو 
التعبير ال  أجل  التعبير من  أهّمية  الوقت  مع  وأدركت 
من أجل إثبات وجهات نظر فحسب، وبخاّصة أّن جّل ما 
نقرأ ونشاهد هو بغير العربّية أصال، خياال ومفهوما. 
فإن أردت أن أتناول موضوعا عن الهندسة المعمارّية 
والتخطيط العمراني فخلفّية العلم باإلنجليزّية، أو إن 
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النقد  أو  المعاصر  الفن  في  فكرة  إلى  أشير  أن  أردت 
الترجمة  ومعظم  باإلنجليزّية،  قرأت  الذي  فالكتاب 
للمصطلحات والمفاهيم الحديثة غير سلس وغريب 

عن اللسان. 
المهم أن يعبر المرء عن ذاته، أن يحكي عن أفكاره 
ومشاعره أو يوصل فكرته للسامع والقارئ. المهم أن 
يتخاطب الناس ويتواصلوا ويتحدثوا ويتفاعلوا إن كان 
باإلشارة  الفرنسّية  أو  بالعربّية  الفصحى  أو  بالعامّية 
قّيد  أمر  اللغة  اكتشاف/اختراع  أّن  أعتقد  أنا  رسما.  أو 
وأصوات  محددة  برموز  حدده  أصال،  البشرّي  التعبير 
معّينة وتجاهل عمق وتعقيد التفكير والتعبير واختصره 
الجسد وتعبير  لغة  بأسس وعروض وقواعد وهّمش 

الوجه وإشارات األيدي وغيرها من وسائل التواصل. 
ولكن ال يسعني إاّل أن أطرح سؤاَل ’لماذا؟‘ أمام كّل 
والمطاعم  والنوادي  للمقاهي  تسلل  الذي  اإلنجليزي 
التي باتت ال  التجارّية والمكاتب والشركات  والمحاّلت 
بالهاتف  الحديث  كان  أ  سواء  باإلنجليزّية،  إاّل  تتحدث 
بالحروف  “المنقوشة”  أصبحت  كيف  لوجه.  وجها  أو 
فالفل  حّتى  أغلى؟  األغلب  وف��ي  أطيب،  الالتينّية 
اسمها   أصبح  القديمة،  عّمان  فالفل  أشهى  القدس، 

وأنا  الهاتف  مأمور  يجيبني  لماذا   .falafel al quds
أطلب موعدا ما: “يس هاو كان آي هلب يو؟” ويمّد لي 
إاّل  أرى  الشخصّية وال  ببطاقته  تعّرفت عليه  شخص 
اسمه وعنوانه باإلنجليزّية. لم يكن األمر مقلقا في 
البدء، عندما كانت العالمات أقّل من أن يستدعي األمر 
االهتمام الذي تطّلبه ظاهرة اجتماعّية ثقافّية حقيقّية 

كهذه. 
لتعبير  عربّية  )مرافات  أكثر  “ك��ول”  األم��ر  لعّل 
وِرِوش  باألردنّية  وخيلة  بالفلسطينّية  صبابة  كول: 
بالمصرّية(. ولعّل الناس مّلت من العربّية ولعّل التجارة 
للنفس  أقرب  اإلنجليزّية  ولعّل  باإلنجليزّية  أفضل 
للموضوع. هناك غربة وفلسفة  لكّني لست مرتاحة 
وكره للذات وتنّكر بهذا االستعمال المتطّرف والمبالغ 
تعّلم  اللغة.  هذه  كانت  مهما  المحلّية،  غير  للغة  به 
اإلنجليزّية في عصرنا هذا أمر هام جدا، تعّلم أّي لغة 
جديدة على اإلطالق هو مشوار في عوالم ومجتمعات 
األولى  العالم  لغة  اإلنجليزية  رائعة.  وث��روة  جديدة 
اليوم وأنا أنصح أّي شخص بتعّلم قراءتها وكتابتها. 
ولكن عندما أطلب سندويشة لبنة وزعتر، فإنني أريد 

أن أطلبها بالعربّية، وإاّل فإن طعمها سيتغّير.  

دياال الخصاونة

أريدها بالعربّية ... وإاّل فإن طعمها سيتغّير

كـــتـــــــب

مجموعة من الفنانين 
والشعراء والباحثين

بالعربية واإلنجليزية
دار الرواق 2008

هذا  جثة  على  المستترة  الذاكرة  نحو  بالعمل  الكتاب:»بدأنا  من 
النهر الممتد من برلين إلى بغداد، ثم الحجاز الشريف وحيفا ومدن 

أخرى، هو نهر حمل الكثير من ذاكرتنا وعلى جانبيه قّر التاريخ.
ذهبنا إلى منبع الحديد في الشام، تتبعناه نهرًا من أنهر الرواق، 
ُكثر في  الكثيرون وولد  فإذا به كالماء يحمل، وال يحمل، مات عليه 
محطاته وقمراته. رسم الحديد خط التحضر والتوطن، فكان حاجزًا 

بين نسق الفالحة والبداوة في األردن.
لكنه ظل صلة وصل مع ذاكرة دولة األمة. دمرت الحرب العالمية 
األولى أجزاء منه وأعيد تعميره، وظل عامرًا، لكنه ال يستخدم اليوم 
للغاية التي من أجلها بني. كثيرون يحملون في ذاكرتهم من صوت 
الدراسات  في  فتحًا  يحدث  أن  يمكن  ما  ومحطاته  وصفيره  القطار 
هذا  مع  الباب  نفتح  نحن  وها  واالقتصادية،  واالجتماعية  التاريخية 
المشروع الكبير في تاريخنا الغائب وبعد مائة عام من عبور القطار 

أرض األردن ووصوله المدينة المنورة في آب 1908«.
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مر القطار
مائة عام

عمان - دمشق
2008 - 1908

أصدر فايز صياغ ديوانُا شعريًا واحدًا في العام 
الديوان  خاتمة  وفي  مثاُل”  “الحب  بعنوان   1988
الصغير الحجم، إشارة الى أن قصائد الكتاب سبق 
نشرها في مجالت ثقافية عربية ،لكن دون إشارة 
الى تاريخ كتابتها أو تاريخ نشر معظمها .مع هذا 
ناجمًا  أم  متعمدًا،  كان  إن  المعلوم  غير  اإلغفال 
من  لقارىء  يروق  فقد  التزيد،  بعدم  الرغبة  عن 
أيامنا ولناقد متعجل أن يحتسب صياغ من شعراء 
الثمانينيات ..المقلين ، بدليل أنه لم يتبع باكورته 
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بكتاب ثان.
المدون  العائلي  لقبه  وه��ذا  صياغ،  ينتمي  ال 
الثمانينات،  لشعراء  تعريف،  أل  دون  الديوان  على 
للشعراء  الثانية  الموجة  الى  بجدارة  ينتسب  بل 
المحدثين العرب، وهي الموجة التي تضم  محمد 
ينتسب  فيما  مثاًل.  يوسف  وسعدي  مطر،  عفيفي 
حداد  وقاسم  ع��دوان،  وممدوح  بيضون،  عباس 
العربي  النقد  قصور  الثالثة.  هي  الحقة  لموجة 
قاد إلغفال مواقع هامة في خريطة الشعرالعربي 
جانب  الى  صياغ  فايز  منها  واحدة  يحتل  الحديث، 
الستينيات.وحيث  مطالع  منذ  شنار  أمين  زميله 
مختبرًا  الحقبة  تلك  في  الجديد«  »األف��ق  شكلت 
لحداثة الشعر يوازي نسبيًا “اآلداب” و “شعر”. لكن 
القدس التي كانت تصدر منها تلك المجلة الرائدة، 
ليس��ت بيروت ذات الخبرات في التسويق وصناعة 

النشر والنجوم .
تخصه  وتقديرات  لظروف  أن صياغ  اتفق  وقد 

من  هو  الشعر  أن  الشعر)يزعم  في  الحقًا  زهد 
زهد بصاحبه..(، واندفع نحو التحصيل العلمي ثم 
العمل األكاديمي والبحث والترجمة، فنال قبل أيام 
إحدى أهم الجوائز العربية، إن لم تكن أهمها على 

اإلطالق هي جائزة الشيخ زايد للترجمة.
احتفال،  من  يستحقه  وما  إنجازه  غمرة  في 
ومن توجيه األضواء إلى الترجمان المعلم وصنيعه 
أن  به  يجمل  ال  العالي  التقدير  هذا  فإن  المميز، 
إبداعه  النار األولى للشاعر. نار  النظر عن  يصرف 
نقدة  لدى  ذكرها  ينطفىء  كاد  وإن  تخبو،  ال  التي 

ومتابعين. 
هنا لفائدة المتذوقين والمهتمين قصيدة للشاعر 
فارس  “مفكرة  ،بعنوان  متعددة  بنبرات  تنبض 
متقاعد يعود تاريخ كتابتها الى أربعة وأربعين عامًا 
خلت ، وتكشف أن الشاعر في أواسط الستينيات من 
القرن الفارط يزخر بحداثة أرقى وأعمق من حداثة 

عربية رائجة في األلفية الثالثة .

الّسجل - خاص

نار الشاعر ال تنطفىء!

سيدَة الفصوْل
سيدة األوضاع والميوْل

سيدة األلوان واإليحاء والرموْز
سيدة العوالم الطريِة الخبيئِة الكنوْز

سيدة اإليماِء واللهاث وارتعاشة الشفاِه والتمنِع 
سيدتي ..إني أحب كلَّ ما فيك من التنوِع 

..ومن ُطرقات التشرد آتيِك،
والرعُب في خطواتي

تآّكلِت الشمس وجهَي
ر أدمى لهاتي والظمُأ المَّ

ومن موطن اليأس آتيِك :
دًمرُت خلفَي كلَّ الجسوْر

وودعُت أرضي القديمَة
(حشرجَة الراكضين وراء الرياِح 

وعقَم الترقب في األعين المطفأْة
ودوامة الحلقات الخبيئة)

خًلفتها للسعيْر
وجئُت

وفي مقلتيَّ ارتساُمِك
ل يا جنة الماِء والظَّ

يا واحتي 
يا امرَأْة!

فال تعذليِه، إن أربَّ بِعْرِسِه
وفي الحي هتَّاٌف إلى الرْوع ،البُس

وإن شدَّ فتيان القبيل مطيَّهم
: كُل كمُي وعابُس ِطالَب دمٍِ

وهاجت دماٌء ،واستفاقت ضغائٌن
وماجت بأصداء الهزيِج البسابُس

ُه راد أمضَّ ألْم تعلمي أن الطِّ
وأدرَك أن الغانَم المتقاعُس؟

ألن سيوَف الرائحين  صديئٌة 
وكلَّ مطايا الراحلين خنافُس!

ُأحس في أصابعي 
تملمَل الريح التي حلمت باقتناصها 

وطيَّ راحتي أحس زخَة الماء الذي 
كنُت أروم قبَضُه

وفوق رمحَي المثّلِم العتيِق 
فوق رمحي الخشْب

ترقد ألُف لطمٍة ،
جادت بها كفُّ طواحين الهواء الهازئْة

أيتها الليونُة العنيفة 
النابضة بالمفاجأة والدهشة

يا وسائد الطراوة ،

في تضاعيفك
أتنشق عبق األرض غبَّ المطر

وتحت تشنج يدْي عليك
أستشعر نداوة َزهَر اللوز

وتملمَل البذور،
أرقُب والدة أشياء غريبة

ال أعرِّفها
ومع اليقظة،

أدرك أن الشمس ما زالت تنهش جبهتي
وأنني ما زلت ببابك

اآلَن..
تنتهي حكاية الظالل والتوقعات، 

ينتهي توثب الخياْل
الوقت جدُّ ضيٍق

وليس ينفع اللبيَب أن يعيد في تاريخه النظْر
و”أجمل العمر هو الوقت الذي لم يأِت بعُد”

و”الشقاء في خطْر”
اآلن ..

تنتهي حكاية الرموِز،
والجديُد سوف نلتقيه في عواصف الجراد والرماْل

مفكـــــرة فـــارس متقــاعـــد
الدكتور سهيل  الراحل  والعربية  اللبنانية  الثقافية  األوساط  نعت 
و“مجلة  اآلداب”  “دار  ومؤسس  والمترجم،  والروائي  الكاتب  إدريس، 
اآلداب الثقافية”، الذي غيبه الموت يوم التاسع عشر من شباط فبراير 

الجاري.
ومن المعلوم أن الراحل الكبير وعبر “دار اآلداب” و“مجلة اآلداب” 
قد رعى منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حركة التجديد في سائر 

حقول الثقافة واالبداع والنقد في العالم العربي.
التي  و“أصابعنا  الالتيني”  “الحي  بروايتيه  الكبير  الراحل  وعرف 
تحترق” وبترجماته لعدد من الروايات الفرنسية ذات المنحى الوجودي 
والتقدمي، لكل من جان بول سارتر وسيمون دوبوفوار والبير كامو. 
كما ساهم مع الناشر الراحل منير بعلبكي في وضع قاموس “المورد” 

العربي الفرنسي.

|

الموت يغّيب سهيل إدريس
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األسعار ترتفع دون رقيب
رفع  أردنيًا،  األب��رز  القضية  في  طرحتموه   أن  سبق  ما  مثير 

األسعار، كنتيجة لقرار رفع أسعار المحروقات.
ما أود لفت االنتباه إليه أن مسألة رفع األسعار سبقت القرار ، 

بطريقة استغاللية بدون ضابط وال وازع من ضمير.
بمتوالية  القرار   بتنفيذ  البدء  بعد  ترتفع،  األسعار  ان  كما 

مجنونة دون رقابة او رادع.
وبعض   ، ارتفعت  المثال،  سبيل  على  السيارات،  زيوت  أسعار 
وربع  دينارين  أو  بدينارين  تباع  كانت  التي  األجنبية،  األصناف 
مقدارها  بزيادة  أي  الدينار،  أرباع  وثالثة  بدينارين  تباع  أصبحت 

نصف دينار.
ال  الزيوت،  تغيير  محطات  من  كثيرًا  أن  بلة،  الطين  زاد  وما   
مع  مقارنة  لتدني سعرها،  نظرا  المحلية،  زيوت »جوبترول«  تبيع 

مثيالتها من الزيوت األجنبية، وألن هامش الربح فيها قليل.
دون  أيضا  أسعارها  ارتفعت  البناء  مواد  من  كثير  آخر،  مثال 

مبرر.
الشمسي  السخان  »كوع«  انكسر  األخيرة،  الصقيع  موجة  في 
ارتفع،  أن سعره  آخر، الكتشف  واحد  لشراء  فذهبت  امتلكه،  الذي 

بقدرة قادر من أربعة دنانير ونصف إلى ستة دنانير.
المواد  من  كثير  حرج،  وال  فحدث  الغذائية  للمواد  وبالنسبة 
يباع  مثال  الرز  مبرر.  وب��دون  السكيت«  »على  أسعارها  ارتفعت 
الفرق في  بأسعار متفاوتة، بين بقالة وسوبرماركت وآخر، ويبلغ 

السعر نصف دينار. 
 20 سعرها  كان  التي  الشيكوالته  من  نوعا  اشتريت  أيام  قبل 

قرشا، وفوجئت أن  السعر ارتفع الى 30 قرشًا. هكذا.
السؤال الذي أؤد طرحه عبر صحيفتكم: أين الرقابة؟.

أذكر في عقد الثمانينات من القرن الماضي مثاًل، أن تاجرا لم 
يكن يجرؤ على رفع سعر أية مادة، وان من كان يرتكب هذا الفعل 

كان يحول الى القضاء، أما اليوم.. فال رقابة وال ما يحزنون؟
من  ولكن:  السوق،  تحرير  سياسات  مع  نسير  أننا  أفهم  نعم.. 

الضروري حمايتنا، نحن ذوي الدخل المحدود و»المهدود« أيضًا.
مع  باالتفاق  معقولة  بنسب  بضائعهم  التجار  يرفع  ال  لماذا 
اتفق..  كيفما  األسعار  رفع  في  تكمن  الشطارة  أن  أم  الحكومة، 

وبنسب ال تتواءم مع مقدار الرفع في أسعار المحروقات.
ماهر احمد مسعود
* موظف قطاع خاص
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حوادث السير.. إلى متى؟
 

أثر  بالغ  وأسى  عميق،  حزن  حالة  يعيش  األردني  المجتمع  يزال  ما 
مواطنًا في  أكثر  من عشرين  الذي ذهب ضحيته  المروع  السير  حادث 
تقارب خسائر  تكاد  لألرواح  المفجعة  الخسارة  مثل هذه  واحدة،  لحظة 

معركة مدمرة.
 مسلسل حوادث السير ال ينتهي، وعدد الوفيات واإلصابات الخطيرة 
أبرز  من  متى؟.  والى  لماذا؟  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  القلق،  يثير 
الدالئل على خطورة هذه المسألة ذلك االهتمام الذي أواله إياها صاحب 
إليها في  الثاني حفظه اهلل، حيث أشار جاللته  الملك عبد اهلل  الجاللة 
الرسالة لدولة رئيس الوزراء نادر الذهبي، كما أن اتصال جاللة الملكة 
المعظمة حفظها اهلل في اذاعة فن مع اإلذاعي محمد الوكيل، للحديث 
أن  وتؤكد  األردن��ي،  المواطن  الى  رسالة  ُيشكل  الظاهرة،  هذه  عن 
القضية تشغل بال جاللتيهما، وتشكل همًا مقلقًا يفترض أن نتصدى 

جميعا لوقفه.
العوامل  أن  إال  المروري،  الحادث  في  مؤثر  عامل  من  أكثر  ثمة 
السائق  واجب  ومن  والمركبة.  والطريق  السائق  في  تتمثل  الرئيسية 
متابعة  عبر  للمركبة  االهتمام  يولي  وأن  الطريق،  ظروف  يراعي  أن 
اجراء الصيانة الالزمة لها، ودوره هنا يبقى األهم في هذه المعادلة، 
إذ لن يستطيع أحد أن يحدَّ من حجم هذه الكارثة التي باتت ظاهرة ما 

لم يلتزم السائق بأخالقيات المهنة.
على  وم��واده  بنوده  بعض  وتشتمل  للسير،  قانون  هناك  نعم، 
اجراءات رادعة، ولكن ما قيمة كل ذلك ما لم يكن هناك وازع اخالقي، 

من داخل اإلنسان نفسه، من وجدانه وضميره.
اإلجراءات  باتخاذ  المعنية  الجهات  كل  به  نطالب  الذي  الوقت  في 
الكفيلة للحد من حجم هذه الظاهرة، فإننا نناشد كل سائق، والمقصود 
قيادته  أثناء  الحقيقي  الرقيب  ضميره  يكون  أن  جميعًا،  نحن  بالسائق 
العزيز،  وطننا  بناء  في  لإلسهام  جميعًا  مدعوون  أننا  واؤكد  للمركبة، 
وإن صدق االنتماء للوطن يتمثل في الحفاظ على مكتسباته، واالرتقاء 

بأخالقياتنا أثناء القيادة وااللتزام بقواعد المرور.
أنفسنا، وليكن كل فرد  أبنائه وفي  أال فلنتق اهلل في وطننا وفي 

على قدر من مسؤولية الضمير.
محمد فهد الرديني*
* أمين عام مجلس النواب/باإلنابة
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عادة أصل الى قمة شكوكي حين يتحدث 
رموز النظام العربي عن “اخالقنا وعاداتنا” او 
عن “العفة والطهارة” أو عن الحريه الصحفيه 
“المسؤوله”، وهي تعابير تخفي تحت عباءات 
األنظمة كل الموبقات والعموالت.  لقد صادر 
العربي الفضاء الوطني منذ ان  النظام  رموز 
والتلفزه،  الراديو  أجهزة  على  عيوننا  تفتحت 
مكّرسه  التكنولوجيه  األدوات  هذه  وأصبحت 
وأكّد  الطبول.  ونفخ  والتزلف  التخلف  لخدمة 
عن  مسرحياته  اح��دى  في  الطوشه”  “غ��وار 
حالنا الذي وصلنا اليه حين قال “افتحي على 
الجيران.”  عند  صاير  شو  نعرف  حتى  لندن 
ومضت عقود من الزمن والجماهير العربيه ال 
ترى وال تسمع ااّل استقباالت وتوديع السلطان، 
معتقلين  عن  باالفراج  تتميز  التي  والعطايا 

بمناسبة العيد .
ثم جاء عصر الفضائيات بدءًا بمحطة ال 
لما عرف  إن األميركيه، والتي لوالها  إن  سي 
تحرير  حرب  في  جرى  ماذا  العربي  الجمهور 
الكويت وخلفياتها. وانطلقت محطة “الجزيره” 
االعالم  سيطرة  وقوضت  سنوات  عشر  قبل 
عقولنا،  على  المتخلف  العربي  الرسمي 
المعلومات  من  فضاء  في  نسبح  وأصبحنا 
ثم  المختلفه.  واالراء  والمناقشات  والتقارير 
االنترنت،  عبر  المعلومات  تدفق  عصر  دخلنا 
وأصبح بامكان الشخص  التجول في المواقع 
أصبح  ،كما  يريد  ما  منها  يأخذ  االلكترونيه 
او يشاهد.  يقرأ  ما  الرد على  بامكانه كذلك  
وفي خضم هذه الثوره الهائله من االتصاالت 
مازال الرقيب العربي الرسمي  يمسك بقلمه 
ضار  انه  هو  يعتقد  ما  ليشطب  بالمقص،  او 

ابوية مطلقه | ويمارس سلطة  وبعائلتي،  بي 
هو  وم��ا  لحيائنا  خ��ادش  ه��و  م��ا  لنا  ليقول 
عاداتنا  مع  متفق  غير  وما هو  سام الفكارنا، 

وتقاليدنا.
أجهزة  من  منظم  بدأ هجوم  فترة  وقبيل 
الصحف  على  ال��ع��رب��ي  ال��رس��م��ي  ال��ن��ظ��ام 
االلكترونيه وعلى المدونات، اذ بدأ جيل عربي 
واع في استخدام األدوات التكنولوجيه لمحاربة 
االراء  عن  ،والتعبير  المستور  وفضح  التخلف 
التي  األمنيه  الضغط  “طناجر”  في  الحبيسه 
احسن النظام العربي  ضبطها وتنفيسها عند 
اللزوم. ووصلنا االن الى مرحله هجوميه ،تعّبر 
عن ضيق نفس النظام العربي بالتكنولوجيا 
علينا  وخ��رج  الفضائيه.  المحطات  والسيما 
القاهره  مؤتمر  في  العرب  االع��الم  وزراء 
لضبط  بوثيقه  الماضي  األسبوع  المنعقد 
والعادات  األخ��الق  بذريعة  الفضائيات  ايقاع 
العربي  الرسمي  النظام  باختصار   والتقاليد. 

يريد اآلن مصادرة الفضاء الدولي.
من  ملزمه  تكن  لم  وان   – الوثيقه  هذه 
توجه  الى  تؤشر  انها  ااّل  القانونيه-  الناحيه 
جماعيه  بحمله  القيام  بقصد  ل��دى   خطير 
منسقه ضد حرية التعبير واإداء االراء وتقنين 
،لكي  أخرى  مرة  االيقاع  وضبط  المعلومات 
العربي.  النظام  وتقاليد”  “عادات  مع  يتواءم 
ولو كان النظام العربي حريصًا على “عاداتنا 
ال��ع��ادات  ه��ذه  أول��ى  م��ن  أليس  وتقاليدنا” 
لقومناه  اعوجاجًا  رأينا فيك  لو  “اننا  والتقاليد 
بحّد سيوفنا”؟ أليس من تقاليدنا انه “لو دامت 
لغيرك لما اتصلت اليك”؟ اليس من مبادئنا أنه 
“متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم 

الخليفه  ان  ممارساتنا  من  اليس  أح���رارًا؟”. 
الراشد قد طبق مبدأ “من أين لك هذا” حين 
من  بالجنة،  المبشرين  من  وهو  طلحه  جرد 
على  واليته  أثناء  معه  جلبها  التي  أم��وال��ه 
البصره؟  البصره وحاز عليها كهدايا من اهل 
العرب وتقاليدهم ان يسدوا  وهل من عادات 
غزه  أهالي  من  المستجير  نصرة  عن  اذانهم 
نقص  من  بالتساقط  مرضاهم  ب��دأ  ال��ذي 
أنه  الرشيد  الحكم  معالم  من  أليس  األدويه؟ 
لو ضلت شاة على ضفاف الفرات، كان الخليفة  
وثيقة  تؤسس  هل  ربه؟  أمام  عنها  مسؤواًل 
والمباديء  الثقافه  هذه  لنشر  االعالم  وزراء 
والتقاليد، أم انها تريد مصادرة البحث في هذه 

المنارات واستلهامها لتأسيس حكم رشيد؟.
المحافظه  مقوالت  وراء  التّخفي  ان  كما 
على “اآلداب العامه” هي مقوالت فاسده، ألن 
االنبياء  من  مجموعه  ليست  والشعوب  االمم 
واالولياء واالتقياء، وكل أمة تضم جميع انواع 
لفرز  الوسيله  هي  الحريات  واطالق  البشر، 
ما صلح وما فسد، ولفرز قيادات واعيه تقود 
او  إيطاليا  أو  ألمانيا  رأينا  ولو  األمة.  مسيرة 
أية دولة اخرى، الحظنا فيها مواخير العاهرات 
ومراكز البحث واالشعاع واألرذال والمحتالين، 
الرأي  وقادة  والفالسفه  والباحثين  والعلماء 
والمافيا  ال��دي��ن  ورج���ال  الجنس  ومثليي 
ومؤسسات اليتامى واألرامل وتجار المخدرات 
بكل  المجتمعات  هي  هكذا  النجباء.  والطالب 
ان  النهايه  في  ولكن  وعناصرها،  مقوماتها 
الحق  هذا  يمنح  ولم  النجدين،  أعطانا  اهلل 

لوزراء االعالم العرب.
انيس فوزي قاسم

مصادرة الفضاء العربي

ما تزال حمى االنتخابات تستعر في سائر 
أصوات  على  والتنافس  األميركية،  الواليات 
الناخبين على أشده. كالعادة يبرز في األخبار 
الحزبين  م��ن  مرشحين  خمسة  أو  أرب��ع��ة 
الديمقراطي والجمهوري. وال يعرف الجمهور 
مرشحون  هناك  كان  ان  واس��ع   نطاق  على 
بهذا  تسير  األمور  يجعل  الذي  فما  غيرهم.. 

التكرار الممل؟ 
الواليات  في  حزب  ألي  يمكن  دستوريا 
انتخابات  ال��ى  بمرشحه  يدفع  أن  المتحدة 
نظام  ف��ان  وعمليا   واقعيا  لكن  الرئاسة. 
َحّظ ألي حزب  ال  السائد، حيث  الحزبين  هو 
التأثير  حتى  أو  االنتخابات  في  بالفوز  آخر 
المتوقعة.  ونتائجها  التقليدي  مسارها  في 
التي تقف في وجه األحزاب األخرى  والموانع 
ففلسفة  االقتصادي.  المانع  أولها  كثيرة، 
فلسفة  نفسها  هي  أميركا  في  االنتخابات 
ان  باالستثمار.  المنافسة  عندهم:  االقتصاد 
الشركات  عليه  تراهن  استثمار  المرشح هو  
وتعلق  ال��ض��غ��ط،  وج��م��اع��ات  والمنظمات 
جورج  ويعد   . ومصالحها  آمالها  فوزه  على 
األميركيين  رؤس��اء  أكثرال  من  االبن  بوش 
الجهات  مصالح  تلبية  في  وعلنية  وضوحا 
عهده  في  تشابكت  فقد  “استثمرته”،  التي 
تشابكا  بالسياسة  االقتصادية  المصالح 
ماليًا  المستفيدة  للجهات  كان  بحيث  وثيقًا 
من غزو العراق من يمثلها في البيت األبيض 
للحملة  الضخمة  الكلفة  أما   .) تشيني  )ديك 
دقائق  الصحف،  في  )صفحات  االنتخابية 
االعالنية... للوحات  أماكن  التلفزيون،  في 

وأماكن  صاالت  حجز  وش��روط  وتكلفة  الخ( 
بين  بجوالت  والقيام  االنتخابية،  التجمعات 
الواليات، تتوضح مالمح “فلسفة االنتخابات” 
على  أساسًا  تقوم  فلسفة  وهي  أميركا:  في 

بعدئذ | تتقدم  ثم  واستثمارُا  إنفاقا  المال 
الثقافة  االع���الم،  السياسية،  االع��ت��ب��ارات 
برامج  أما  الخطابة.  الفنون، فن  االجتماعية، 
ورؤى المرشحين، التي يفترض أن تأتي في 
المقدمة، فهي عادة ما تتخلف ، وذلك لوحدة 
أواًل،  الحزبين  المنطلقات لكال  القيم وتشابه 
قيم  مخاطبة  على  الحزبين  هذين  والعتياد 
لكسب  سعيًا  ذاتها  األثيرة  األميركي  الفرد 
ال  المذكورين  الحزبين  إن  أي  ثانيا.  صوته 
بالعكس   � وإنما  قيمهما  الى  الشعب  يدعوان 
األمريكي  المجتمع  لقيم  طاعتهما  يؤكدان   �

التقليدية. 
لبروز  آخ��ر  رئيسي  م��ان��ع  ك��ذل��ك  ثمة 
الرئيسيين،  الحزبين  خ��ارج  من  مرشحين 
المجال  هذا  وفي  االنتخابية.  القواعد  هو 
تفاصيل  اليساريين  المرشحين  أحد  يروي 
الحزب  م��رش��ح  م���ور،  ب��ري��ان  إن��ه  م��ث��ي��رة. 
الرئاسة  النتخابات  األميركي  االشتراكي 
مع  حوار  في  أشار  الذي  نيوهامبشير،  عن 
والية  لكل  أن  الى  السوي���دية  فالمان  مجلة 
يحدد  الذي  بها  الخاص  االنتخابي  قانونها 
الشروط التي على المرشح اتباعها. ويوضح 

قائاًل:
انتخابي  قانون  ينشأ  أن  المفروض   �
المرء  على  ان  الواقع  لكن  البالد،  لكل  واحد 
والية  كل  قواعد  حسب  نفسه  يسجل  أن 
سخيف  نظام  إنه  الخمسين.  الواليات  من 
الواليات  أنظمة  بين  فاالختالفات  شك،  بال 
يمكن أن تكون كبيرة. في واليتنا من السهل 
يتطلب  فال  االنتخابات  في  نفسك  تسجل  أن 
األمر أكثر من توقيع ألف من سكان الوالية. 
مالي،  رسم  دفع  تشترط  واليات  هناك  لكن 
دعم  على  المرشح  يحوز  أن  تشترط  وأخرى 
معينة  واليات  في  االنتخابات.  مراقبي  أحد 

سجل  في  اسمك  تدرج  أن  جدًا  الصعب  من 
ذلك  يتطلب  ج��ورج��ي��ا  ففي  المرشحين: 
ألف   74 تكساس  في  توقيع،  ألف   42 جمع 
توقيع،  أل��ف   200 كاليفورنيا   في  توقيع، 
ألف   70 يتطلب جمع  الشمالية  كارولينا  وفي 
 � توقيع، وبالنسبة لنا كحزب صغير فإن هذا 

ببس��اطة � خ��ارج إمكاناتنا.
لكن حتى في حالة تجاوز هذه الصعوبات 
صعب  أم��را  الصغيرة  األح���زاب  ف��وز  يبقى 
األح��زاب  ه��ذه  مناصري  ألن  وذل��ك  المنال، 
الحزبين  أحد  الى  أن يمنحوا أصواتهم  يمكن 
الكبيرين وذلك � على حد تعبير بريان مور � 

لدوافع تكتيكية. ويشرح ذلك قائال: 
فيها  تتقارب  ما  عادة  التي  الواليات  في   �
واحد  لصوت  الممكن  من  الحزبين  شعبية 
إن  الصغيرة  )أو  التقدمية  األح��زاب  لصالح 
الجمهوري،  الحزب  شئت( أن يتسبب في فوز 
من  كثير  ي��ص��وت  ذل��ك  دون  وللحيلولة 
بداًل  الديمقراطي  الحزب  لصالح  أنصارنا 
ينس  لم  والجمهور  لحزبنا!  التصويت  من 
الدرس من انتخابات سنة 2000 عندما أصبح 
لصالح  صوتوا  كثيرين  ألن   ، رئيسًا  بوش 
الحزب  من  بدال  نادر  لرالف  األخضر  الحزب 

الديمقراطي. 
في  الضخامة  بلد  المتحدة  الواليات  تظل 
التلفزة  شاشات  على  يتابع   ومن  شيء،  كل 
يلحظ  االنتخابية  ال��ح��م��الت  م��ن  مشاهد 
يكون  أن  يريد  من  الضخامة.  لهذه  نموذجا 
يمتلك  أن  عليه  األمريكي  الواقع  في  دور  له 
بالدرجة  مالية  ضخامة  نوع:  أي  من  ضخامة 
األول����ى، وب��االم��ك��ان��ي��ات، وب��االس��ت��ع��دادات 
نعم،  ديمقراطية،   هي  كذلك.  الشخصية 

لكنها ديمقراطية األقوياء.
سمير طاهرـ السويد

هكذا تجري االنتخابات األميركية!
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رد على تقرير “الّسجل” حول الجمعية 
األردنية لحقوق اإلنسان: الجمعية قائمة

الهيئة  ع��ض��و  م��ن  »ے«  تلقت 
اإلدارية للجمعية األردنية لحقوق اإلنسان، 
عن  بالنيابة  ردًا  ش��وارب،  عماد  الدكتور 
الهيئة اإلدارية للجمعية، حول التقرير الذي 
عنوان:  تحت  الماضي  قبل  العدد  في  نشر 
سًلمت  اإلنسان:  لحقوق  األردنية  “الجمعية 
وجاء  اإلع��الم”،  عن  وغابت  مقرها  مفاتيح 

فيه:
م��ق��ال��ه��ا،  ع��ل��ى  »ے«   ن��ش��ك��ر  
المغالطات  من  العديد  احتوائه  من  بالرغم 
الجمعية،  عن  الدقيقة  غير  والمعلومات 
كيف  إذ  استغرابنا،  نسجل  أن  نود  لكننا 
لنفسه  خير  سامر  والزميل  الصديق  سمح 
تركهم  على  مضى  زمالء  آراء  يستطلع  أن 
أكثر من عام  اإلدارية  الهيئة  مواقعهم في 
ونصف العام، جرت خاللها أمور عديدة هم 
غير مطلعين عليها، ولم يستطلع في الوقت 
الذين ما زالوا يتحملون  الزمالء  آراء  نفسه 
األقل  على  اإلدارية،  الهيئة  في  المسؤولية 

من باب توازن التغطية الصحفية.
ونكتفي هنا بذكر بضع نقاط في إطار 

ردنا على ما جاء في الموضوع:|
اإلع��الم��ي  الحضور  أن  صحيح  أواًل: 
للجمعية قد ضعف كثيرًا في السنة األخيرة، 
ولم  للصحف  بيانات  سبعة  أرسلنا  حيث 
لم  ذلك  أن  إال  مضمونها،  بسبب  تنشرها 
أشار  كما  العمل”  عن  “غيابها  يعني  يكن 

المقال. 
لقد واصلت الجمعية متابعة العديد من 
النقابات  من  تصلها  كانت  التي  الشكاوى 
خالل  ومن  أخرى  مؤسسات  ومن  المهنية 
مواطن  قضية  أبرزها  ومن  المواطنين، 
أردني مقيم في سورية، وترفض األجهزة 
إلى  بالعودة  ولعائلته  له  السماح  األمنية 
أية عقبات  بالرغم من عدم وجود  األردن، 
ملف  يتضمن  كما  ذلك.  دون  تحول  أمنية 
الرسائل  من  العديد   2007 لعام  الشكاوى 
لم  لألسف  لكن  للحكومة،  أرسلت  التي 
يصلنا أي رد منها. فضاًل عن ذلك، ساهمت 
النقابات  من  شركائها  جانب  إلى  الجمعية 
تعزيز  “م��ش��روع  تنفيذ  ف��ي  والجمعيات 
اإلرشاد  خالل  من  العمالية  الحركة  قدرات 

المؤسسية”،  ال��ق��درات  وبناء  القانوني 
وشاركت في عدد من الفعاليات خالل فترة 
العنف  مجابهة  وحول  النيابية،  االنتخابات 
النشاطات  هذه  فإن  وبالطبع  المرأة.  ضد 
سنوات  في  الجمعية  بنشاطات  تقاس  ال 
الهيئة  طموحات  تلبي  ال  وه��ي  سابقة، 
كأمثلة  نوردها  لكننا  الحالية،  اإلداري���ة 
المقال  اتهم  الذي  الفعل”  “غياب  لننفي 

الجمعية به.
االستقاالت  المقال  يستعرض  ثانيًا: 
فترات  على  جرت  التي  اإلدارية  الهيئة  من 
أنها  مفادها  نتيجة  إلى  ويصل  متباعدة، 
الهيئة  فإن  ذلك،  صح  وإذا  نصابها،  فقدت 
اإلدارية تصبح غير قائمة، ويتوجب أن تعقد 
اجتماعًا للهيئة العامة من أجل انتخاب هيئة 
ال  اإلدارية  الهيئة  أن  والحال  إدارية جديدة. 
تزال تعمل بأربعة أعضاء من أصل سبعة، 
يتواصل  أن  والزميالت  الزمالء  ارتأى  وقد 
الوقت،  من  لفترة  الممكنة  بالوتيرة  العمل 
وفي الوقت نفسه التحضير الجتماع الهيئة 
األسابيع  خالل  يعقد  أن  نأمل  الذي  العامة 

المقبلة.
ثالثًا: أن المسؤول األساس عما آل إليه 
العمل الحقوقي في البالد هو سياسة العداء 

المنهجية للحقوق الجوهرية للمواطنين.
وط��وال  بأنها  الجمعية  تعتز  راب��ع��ًا: 
تاريخها كان اعتمادها األساسي من الناحية 
المالية على أعضائها وعلى دعم مؤسسات 
داخ��ل  وديمقراطية  وطنية  وشخصيات 
األردن. وبالرغم من وجود صعوبات مالية، 
الوعي  ضعف  هي  األساسية  العلة  أن  إال 
والمبدئي  الصلب  المنهجي  الدفاع  بأهمية 
تجربة  أثبتت  فقد  اإلن��س��ان،  حقوق  عن 
الجمعية أن العمل الحقوقي الجاد ال يحتاج 
الى  يحتاج  بل  كبيرة،  مادية  إمكانيات  الى 

اإلرادة والتصميم على العمل الجماعي.

المحرر:
قام  أنه  التوضيح  »ے«  فريق  يود 
الحالي  الوضع  حول  التقرير  ونشر  بإعداد 
للجمعية األردنية لحقوق اإلنسان، من باب 
وفاعليتها.  الجمعية  استمرار  على  الحرص 

وقد طرحنا الموضوع كمثال على المشكالت 
التي يتعرض لها عمل المنظمات الحقوقية، 
تتكون  باعتبارها  الجمعية  مع  نتعامل  فلم 
رأيها  أخذ  مطلوبًا  ليصير  “مجموعات”  من 
د.ش���وارب  أس��م��اه  م��ا  وراء  سعيًا  جميعًا 
منظمة  أمر  يعالج  فموضوعنا  “ت��وازن��ًا”، 
نتدخل  وال  اإلع��الم،  في  افتقدناها  مدنية 

في أمورها الداخلية.
في  يوضح،  ال  ش��وارب  د.  رد  أن  على 
احتواها  “مغالطات”  عن  حديثه  معرض 
اإلداري��ة  الهيئة  تنتخب  لم  لماذا  التقرير، 
رئيسًا جديدًا للجمعية بعد استقالة الرئيس 
التقته »ے« في  الذي  الصانع  إبراهيم 
تتوافر فعاًل على  إذا كانت  السابق،  عددها 
الصعوبات  موضوع  أم��ا  قانوني.  نصاب 
وجهة  فهي  الجمعية،  واجهتها  التي  المالية 
نظر وردت على لسان الصانع في تصريحه 

“للسجل”، وليس رأيًا خاصًا بالصحيفة.
على أن فريق »ے«  يؤكد ترحيبه 
بما كتبه السيد شوارب، ويرحب بكل نقد أو 

تصويب أو وجهة نظر تصلها.

نقاش حول عقوبة اإلعدام
الّسجل - خاص

العامة  الجمعية  تبني  مع  بالتزامن 
األول/  كانون   18 في  المتحدة  لألمم 
دول  يدعو  ق���رارًا  الماضي،  ديسمبر 
اختياريًا،  اإلعدام  عقوبة  لحظر  العالم 
عقوبة  موضوع  “ے”  فريق  ط��رح 
أمام  المجال  متيحًا  للنقاش،  اإلع��دام 
عن  للتعبير  والمعنيين  المهتمين 
رؤيتهم للموقف الواجب اتخاذه من قرار 

األمم المتحدة.
هذين  وردن��ا  النقاش،  ه��ذا  ضمن 

الرأيين:

عقوبة اإلعدام.. هل تحد من الجرائم؟
د. سليمان صويص*

عقوبة  إلغاء  حول  الجدل  أن  يبدو 
األردني  المجتمع  في  سيستمر  اإلعدام 
بالتأكيد  مرتبط  وهو  قادمة،  لسنوات 
حقوق  بمسائل  الوعي  مستوى  بتقدم 

اإلنسان في هذا المجتمع.
تقدمًا  هناك  أن  فيه،  شك  ال  مما 
الصعيد،  ه��ذا  على  وق��ع  ق��د  بطيئًا 

|

كان  المطلق  ال��رف��ض  أن  حين  ففي 
الموضوع  مناقشة  على  الغالبة  السمة 
اليوم  نالحظ  ال��زم��ن،  م��ن  عقد  قبل 
من  الحد  كيفية  في  للخوض  استعدادًا 
استمرار  من  بالرغم  اإلع��دام  عقوبة 
على  االنتشار،  واسعة  قناعة  وج��ود 
برفض  والنخبوي،  الشعبي  المستويين 
على  الالإنسانية.  العقوبة  هذه  إلغاء 
فعل  رد  أتذكر  أزال  ال  المثال  سبيل 
نحو  قبل  الدينية  الشخصيات  إح��دى 
عقوبة  إلغاء  تأييدي  على  سنوات  عشر 
الصحف  إحدى  سألتني  عندما  اإلعدام، 
تلك  عّقبت  ذلك.  رأيي في  اليومية عن 
“إن  اهلل«:  »سامحها  قائلة  الشخصية 
اإلع��دام  عقوبة  إللغاء  يدعون  الذين 
في  الفساد  نشر  يحاولون  أش��رار  هم 

المجتمع”!
بها،  نسمع  نعد  لم  اآلراء  هذه  مثل 
الوطني  المركز  اقترح  بعدما  خصوصًا 
تقاريره  إح��دى  ف��ي  اإلن��س��ان  لحقوق 
التي  القوانين  عدد  تقليص  السنوية 
قانونًا  العقوبة من 25  تلك  تنص على 
إلى نحو ثالثة عشر فقط، كخطوة أولية 
على طريق الحد من اللجوء إليها. وهذا 
من  ثمرة  وجوهه  أحد  في  هو  التطور 
ثمار النضال الذي خاضه مناضلو حقوق 
من  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اإلنسان 
أول  الحياة، وهو  في  الحق  انتصار  أجل 

وأبسط حقوق اإلنسان.

تطبيق  ب��أن  شائع  اعتقاد  وهناك 
عقوبة اإلعدام يلعب دور الرادع لكل من 
كبرى،  جرائم  ارتكاب  نفسه  له  تسول 
وبالتالي، فإنها تعتبر “عبرة لمن يعتبر” 
وتحد من انتشار هذه الجرائم. هنا يجب 
القول إن العديد من التقارير والدراسات 
التي أعدتها األجهزة المختصة في األمم 
عقوبة  تطبيق  أن  أظهرت  المتحدة، 
يؤد  لم  المختلفة  البلدان  في  اإلع��دام 
بل  ال  فيها،  الجرائم  عدد  انخفاض  إلى 
إنها تشير إلى ارتفاعه! وهذا يدل على 
اعتمادها  يمكن  أخرى  وسائل  هناك  أن 
للحد من الجريمة، سوى عقوبة اإلعدام 
في  نجاعة  األكثر  ليست  أنها  ثبت  التي 

هذا المجال.
إن آراء كثيرة ُتجمع منذ سنوات على 
والطمع  والحاجة  والفقر  الظلم  اعتبار 
وراء  األساسية  العوامل  هي  والتخلف، 
المجتمعات.  في  والعنف  الجرائم  تفاقم 
لذلك فإن قيام الحكومات والدول بالبحث 
بصورة جدية عن حلول اقتصادية ناجعة 
واالجتماعية  االقتصادية  للمشكالت 
البشرية،  المجتمعات  منها  تعاني  التي 
الجرائم  وق��وع  من  بالحد  الكفيل  هو 
ألن  اجتثاثها،  نقول  وال  منها،  والتقليل 

ذلك سيكون تفكيرًا طوباويًا.
*ناشط ومتخصص في حقوق اإلنسان، 
مؤسس الجمعية األردنية لحقوق 
اإلنسان
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من  األردن  في  المهنية  النقابات  ُتعد 
على  قدرة  وأكثرها  األهلية  المؤسسات  أهم 
التأثير، ويرجع ذلك، بشكل أساسي، لمواردها 
المالية الكبيرة التي جعلتها قادرة على إقامة 
األحداث  صناعة  في  والمشاركة  النشاطات 
السياسية، فضاًل عن المهنية. ويمكن القول 
إن نصوص قوانين هذه النقابات، التي تلزم 
كشرط  فيها  بالعضوية  بمهنها  المشتغلين 
للنقابات  بالنسبة  وبخاصة  المهنة،  لمزاولة 
الكبرى )األطباء، أطباء األسنان، المهندسين، 
تساهم  المحامين(،  الزراعيين،  المهندسين 
القدرات  تلك  توفير  في  كبيرة  مساهمة 
تّدعي  أعضائها،  عدد  لوفرة  فهي  للنقابات، 
المواطنين،  م��ن  واس��ع��ة  قطاعات  تمثيل 
من  هائل  دخ��ل  لها  يتوافر  أيضًا  وبسببه 
مختلف الرسوم التي تتحصل عليها صناديقها 
ما يضاعف  باستثماره،  أعضائها، وتقوم  من 

المالية. قدراتها 

نقطة  إذن،  تمثل،  العضوية”  “إلزامية 
ليس  وقدراتها.  النقابات  قوة  في  محورية 
يقع  مرة  كل  في  أمرها  ُيثار  أن  لذلك  غريبًا 
فيها خالف بين النقابات والحكومة، فاألخيرة 
محتجة  العضوية،  إلزامية  إلغاء  أحيانًا  تطلب 
)حيث  اإلنسان  حقوق  تناقض  اإللزامية  بأن 
اإلعالن  من   20 المادة  من   2 الفقرة  تنص 
يجوز  ال  أنه:”  على  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
ما”(.  جمعية  إلى  االنضمام  على  أحد  إرغام 
أعضائها،  من  واسعة  وقطاعات  النقابات  أما 
سر  أنها  تعلم  ألنها  بالعضوية،  فتتمسك 
لتنظيم  اإللزامية  بضرورة  محتجة  قوتها، 
بعض  تجاوزات  من  المجتمع  وحماية  المهنة 

المهنيين.
موضوع  فيها  أثير  التي  المرات  كل  في 
لصالح  األم��ر  انتهى  العضوية،  إل��زام��ي��ة 
فلجنة  اإللزامية.  على  باإلبقاء  المطالبين 
التي  أواًل«  »األردن  لجان  ضمن  النقابات 
بإلغائها،  لإللزامية ومطالبين  ضمت مؤيدين 
أوصت في عام 2002، بعد جدال واسع حول 
الموضوع، باإلبقاء على اإللزامية. وفي آذار/ 
الفايز  فيصل  حكومة  قدمت   2005 مارس 
تعديالت  اشتمل  المهنية  للنقابات  قانونًا 
انتخاباتها  إجراء  النقابات، مثل  قادة  عارضها 
بعض  وتغيير  الواحد،  الصوت  نظام  وفق 
الذي  القانون  مشروع  لكن  المالية،  أمورها 
أكد  ذل��ك،  بعد  وسحبته  الحكومة  ع��ادت 
وفي  العضوية.  إلزامية  على  اإلبقاء  على 
المختصة  اللجنة  أوصت   ،2005 العام  أواخر 
بإلغاء مبدأ  الوطنية«  بالنقابات في »األجندة 
مع  الصحفيين  نقابة  في  العضوية  إلزامية 
األخرى،  المهنية  النقابات  في  عليه  اإلبقاء 

لكن توصية اإللغاء لم ُتنفذ.
ليس بالضرورة أن تهدف المطالبة بإلغاء 

تمامًا، | النقابات،  إلضعاف  العضوية  إلزامية 
كما أنه ليس بالضرورة أن يكون المتمسكون 
بها حريصين على النقابات بمعناها المهني، 
فقد يكون الغرض سياسيًا باألساس. وهكذا 
من  مجموعة  الطرفين  من  واحد  كل  يحشد 

األعذار التي تدعم وجهة نظره.
ي��ق��ول ال��م��ط��ال��ب��ون ب��إل��غ��اء إل��زام��ي��ة 

العضوية:
منوطة  النقابة  في  العضوية  جعل   -
اإلكراهي،  باإللزام  ال  الحّرة،  الفرد  برغبة 
الذي  هو  الحر  العضو  ألن  النقابة،  سيقوي 

يبني نقابة حرة قوية.
يشي  العضوية،  بإلزامية  التمسك   -
وضرورتها  “نفسها”  ب�  النقابات  ثقة  بضعف 
األمر  ك��ان  ف��إذا  بها.  وتمسكهم  ألعضائها 
الناس على عضوية  كذلك حقًا، فلماذا ُيكره 

ال يريدونها؟.
اإلنسان،  مع حقوق  تتعارض  اإللزامية   -
تتمسك  فكيف  العالمي،  اإلعالن  ونصوص 
للدفاع  لجانًا  ُتشكل  التي  وهي  النقابات  بها 

عن الحريات العامة وحريات أعضائها؟!
على  السيطرة  للنقابات  الممكن  من   -
المهنة وحماية المجتمع من بعض التجاوزات، 
فالنقابة  العضوية،  إلزامية  شرط  دون  من 
يكن  لم  لو  حتى  المهنة  تنظيم  واجب  عليها 

كل “المهنيين” أعضاء فيها.
النقابي،  الجسم  وتوسيع  اإللزامية   -
جعلت القوى السياسية تطمع بهذه التنظيمات 
في  سياسيًا  فاستخدمتها  الجاهزة،  األهلية 
الوقت الذي لم تتمكن فيه من تشكيل أحزاب 
األعضاء،  من  كبيرة  أع��دادًا  تضم  سياسية 
النقابات  وانشغاالت  نشاطات  حرف  ما  وهو 
المهنة  رعاية  وه��و  األس��اس��ي،  هدفها  عن 
أداة سياسية حتى  المهنيين، وجعلها  وحماية 
وتأييدهم  كافة،  أعضائها  رغبة  دون  من 

بالسياسة. للتدخل 
- القول بأن اإللزامية تحمي المجتمع من 
أن يمارس المهنة فيه أناس غير متخصصين، 
أن  يجب  ف��ال��ذي  محله،  غير  ف��ي  ق��ول  ه��و 
المهني  شهادة  من  ويتأكد  المهنة  ُيرخص 
المختصة  الحكومية  الجهات  هو  ودراسته، 
النقابات  أن  كما  بالمهنة.  المعنية  كالوزارات 
يمكن أن تساهم في ترخيص مزاولة المهنة 
عضوًا  يكون  ألن  الحاجة  دون  من  للمهني، 
فيها، وهو أمر معمول به في غير مكان في 
حيث  المتقدمة،  الدول  ذلك  في  بما  العالم، 
مستلزمًا  النقابة  امتحانات  في  النجاح  ُيعتبر 
فيما  المهنة،  مزاولة  شهادة  على  للحصول 
إن بعض  اختياريًا، بل  إليها  االنضمام  يكون 
على  تشترط  المتقدمة  الدول  في  النقابات 
على  يبرهن  أن  فيها،  بالعضوية  الراغب 
أحقيته باالنضمام للجمعية سواء بالشهادات 
بيان  على  القادرين  المعّرفين  أو  األبحاث  أو 
المقابل،  وفي  بالعضوية.  المتقدم  أحقية 
ونشاطات  خ��دم��ات  النقابات  ه��ذه  ت��ق��دم 
ألصحاب المهنة بغض النظر عن عضويتهم 
العلمية  المجالت  نشر  مثل  عدمها،  من  فيها 
وغير  األعضاء  منها  يستفيد  التي  المحكمة 
األعضاء باإلضافة لعقد المؤتمرات والندوات، 
بحضور  العضو  غير  عن  العضو  يتميز  وهنا 

النشاطات مجانًا أو برسوم مخفضة.  
الدكتور زيد حمزة،  في هذا اإلطار يؤكد 
النقابي والوزير السابق، أن إلزامية العضوية 
الشمولية  الدول  في  إال  به  غير معمول  مبدأ 
الجماعي  ال��ن��ش��اط  لضبط  تعمل  ال��ت��ي 

الديمقراطية  العالم  دول  أما  لمواطنيها، 
النقابات  كافة  عضوية  ف��إن  والمتقدمة، 
ويقول  اختيارية.  فيها  والهيئات  والجمعيات 
إن أعضاء النقابات ينتسبون لها، في األصل، 
إلزامية  لكن  المهنة،  قضايا  خدمة  أجل  من 
والهيئات  النقابات  مجالس  تمّكن  العضوية 
المنبثقة عنها من التحدث باسم جميع أعضاء 
النقابة في قضايا أخرى غير مهنية، وليست 
النقابات  فمجالس  بالضرورة سياسية فقط، 
أو  أخرى،  دون  بنوك  مع  التعامل  اليوم  تقرر 
مع شركات دون غيرها، وكأن قرارها موافق 
لكن  العامة،  الهيئة  أعضاء  كل  من  عليه 
خالفية،  تكون  ال��ق��رارات  تلك  أن  الحقيقة 

لنشاطات  النقابات  مجالس  دعوات  أن  بدليل 
العشرات،  قبل  من  إال  ع��ادًة  ُتلبى  ال  عامة، 
عن  النقابيين  من  أع��داد  ع��زوف  عن  فضاًل 
رغم  السنوية،  اشتراكاتهم  رس��وم  دف��ع 
عن  انصرافهم  إلى  إشارة  في  محدوديتها، 
إلزامية  أن  حمزة  الدكتور  ويؤكد  نقاباتهم. 
م��ب��ادئ حقوق  م��ع  ت��ت��ع��ارض  ال��ع��ض��وي��ة، 
نصوص  مع  تعارضها  عن  فضاًل  اإلنسان، 

المواثيق الدولية ذات الصلة.
إلزامية  إل��غ��اء  ب��ع��دم  المطالبون  أم��ا 

العضوية، فيردون بحجج منها:
إال  هي  ما  اإللزامية،  بإلغاء  المطالبة   -
منها  فالهدف  ب��اط��ل،  بها  ي��راد  ح��ق  كلمة 
“قالع”  آخر  تمثل  باتت  التي  النقابات  إضعاف 
العامة  الحياة  لتصير  السياسية،  المعارضة 
إال صوتها، وال  الحكومة، فال ُيسمع  بيد  كلها 

ُيعلن إال رأيها.
- المطالبة بإلغاء اإللزامية، عادة ما تأتي 
من خارج النقابات، فالمهنيون يريدون اإلبقاء 
بل  تذمر،  أي  منها  ُيبدون  وال  اإللزامية  على 
على العكس فهم مستفيدون منها، ما يعني 
العمل  ماهية  تعي  ال  المطالبات  تلك  أن 
وتسعى  بالمرصاد  له  تقف  أنها  أو  النقابي، 

لتعطيله. 
- إلغاء اإللزامية يعني إتاحة المجال لتعدد 

الواحدة،  بالمهنة  المعنية  النقابية  الجهات 
بينها،  فيما  بالتنافس  منشغلة  يجعلها  ما 
االنشغال  بدل  السياسية،  وباالصطفافات 

نفسها. بالمهنة 
- إلغاء اإللزامية، ُيشتت الجسم النقابي، 
إذ قد يعزف عدد من المهنيين عن االنضمام 
والمجتمع  أواًل  المهنة  يضر  وهذا  نقابة،  ألي 
ثانيًا، وال يفيد الوطن في شيء، ألنه سيهدم 

مؤسسات قائمة.
المهندس  ي��ق��ول  ال��س��ي��اق  ه���ذا  ف��ي 
في  الحريات  لجنة  رئيس  ملص،  ميسرة 
تتغطى  ال  النقابات  إن  المهندسين،  نقابة 
فمن  السياسي،  بالنشاط  للقيام  بالعضوية 
المهنيين  من  للنقابات  االنتساب  يرفضون 
السياسية  القضايا  في  أص��اًل  ينشطوا  لن 
دفع  قوة  أنهم ال يشكلون  بمعنى  والوطنية، 
إلغاء  أن  ويؤكد  النشاطات.  لتلك  إضافية 
على  اليوم  يؤثر  يعد  لم  العضوية  إلزامية 
من  الكثير  ألعضائها  تقدم  ألنها  النقابات، 
العضوية  جعلت  التي  واالمتيازات  الخدمات 
مطلبًا ومكسبًا ال يهرب منه المهنيون، ولهذا 
المهنة  سيضر  العضوية  إلزامية  إلغاء  فإن 
الرقابة  سيضعف  ألنه  النقابات،  ال  نفسها 
لغير  متاحة  ممارستها  ويجعل  المهنة  على 

المتخصصين.  المهنيين 
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من  األردن  في  المهنية  النقابات  ُتعد 
على  قدرة  وأكثرها  األهلية  المؤسسات  أهم 
من  األردن  في  المهنية  النقابات  ُتعد 
على  قدرة  وأكثرها  األهلية  المؤسسات  أهم 
من  األردن  في  المهنية  النقابات  ُتعد 

التأثير، ويرجع ذلك، بشكل أساسي، لمواردها 
المالية الكبيرة التي جعلتها قادرة على إقامة 
األحداث  صناعة  في  والمشاركة  النشاطات 
المالية الكبيرة التي جعلتها قادرة على إقامة 
األحداث  صناعة  في  والمشاركة  النشاطات 
المالية الكبيرة التي جعلتها قادرة على إقامة 

السياسية، فضاًل عن المهنية. ويمكن القول 
األحداث  صناعة  في  والمشاركة  النشاطات 
السياسية، فضاًل عن المهنية. ويمكن القول 
األحداث  صناعة  في  والمشاركة  النشاطات 

إن نصوص قوانين هذه النقابات، التي تلزم 
كشرط  فيها  بالعضوية  بمهنها  المشتغلين 
للنقابات  بالنسبة  وبخاصة  المهنة،  لمزاولة 
الكبرى )األطباء، أطباء األسنان، المهندسين، 
تساهم  المحامين(،  الزراعيين،  المهندسين 

تمامًا، | النقابات،  إلضعاف  العضوية  إلزامية 
كما أنه ليس بالضرورة أن يكون المتمسكون 
بها حريصين على النقابات بمعناها المهني، 
فقد يكون الغرض سياسيًا باألساس. وهكذا 
بها حريصين على النقابات بمعناها المهني، 
فقد يكون الغرض سياسيًا باألساس. وهكذا 
بها حريصين على النقابات بمعناها المهني، 

من  مجموعة  الطرفين  من  واحد  كل  يحشد 
األعذار التي تدعم وجهة نظره.

ي��ق��ول ال��م��ط��ال��ب��ون ب��إل��غ��اء إل��زام��ي��ة 
العضوية:

منوطة  النقابة  في  العضوية  جعل   -
اإلكراهي،  باإللزام  ال  الحّرة،  الفرد  برغبة 
الذي  هو  الحر  العضو  ألن  النقابة،  سيقوي 
اإلكراهي،  باإللزام  ال  الحّرة،  الفرد  برغبة 
الذي  هو  الحر  العضو  ألن  النقابة،  سيقوي 
اإلكراهي،  باإللزام  ال  الحّرة،  الفرد  برغبة 

حرية عضوية المهنيين في نقاباتهم: 
كلمة حق أم ُيراد بها باطل؟

حمزة: إلزامية العضوية 
تعمل بها الدول 

الشمولية وترفضها 
الديمقراطية

ملص: من يرفض 
العضوية النقابية لن 

ينشط سياسيًا مع 
نقابته



3� Thursday 21 February 2008 الّسجل

حريات

حرية عضوية المهنيين في نقاباتهم: 
كلمة حق أم ُيراد بها باطل؟

تهديد برفع رسوم الجامعات الخاصة
الطلبة  حقوق  أجل  من  الوطنية  الحملة  أص��درت 
إدارات  “ابتزاز”  أسمته  ما  فيه  انتقدت  بيانًا  “ذبحتونا” 
جمعها  الذي  االجتماع  في  للحكومة  الخاصة  الجامعات 
بحسب  الجامعات  اشترطت  إذ  العالي،  التعليم  بوزير 
حصولها  مقابل  الجامعية  الرسوم  رفع  “وقف  البيان 
على امتيازات مادية تتمثل في تخفيض معدل القبول 
الرسمية،  بالجامعات  مقارنة  الجامعات  ه��ذه  في 
العالي  التعليم  وحصولها على تمثيل أكبر في مجلس 
ألي  بالتصدي  الحملة  وتوعدت  االعتماد”.  ومجلس 
رسومها،  لرفع  الخاصة  الجامعات  قبل  من  محاولة 
وقالت إنها ستعلن برنامجها لمواجهة هذه القضية في 

األسابيع القادمة.

قمع المتظاهرين بالكيماوي
اإلنسان  لحقوق  البحرين  شباب  جمعية  أص��درت 
المحاكم  إدارة  لمدير  تصريحًا  فيه  انتقدت  بيانًا 
حظر  بشأن  قانونًا  البرلمان  مناقشة  خالل  العسكرية 
قوات  إن  فيه  ق��ال  الكيميائية،  األسلحة  استعمال 
إحدى  تعديل  ح��ال  في  ستضطر،  الشغب  مكافحة 
وقسوة  فتكًا  أكثر  أسلحة  الستخدام  القانون،  فقرات 
ذلك  يؤدي  وقد  الشغب،  بأعمال  يقومون  الذين  ضد 
الداخلية  وزارة  إن  الجمعية  وقالت  وف��اة.  حاالت  إلى 
للدموع  المسيل  الغاز  استخدمت  أن  سبق  البحرينية 
بالسكان،  المزدحمة  والقرى  المناطق  في  بكثافة، 
وصعوبة  باختناق  المواطنين  من  العديد  أصيب  حيث 

التنفس. في 
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الضرب في أثناء التحقيق
السورية  السلطات  إن  قالت هيومن رايتس ووتش 
احتجازهم  تم  الذين  محتجزًا،  عشر  االثني  ُتعامل 
للتغيير  دمشق  إلعالن  الوطني  المجلس  اجتماع  ُبعيد 
الماضي،  ديسمبر  األول/  كانون   2 يوم  الديمقراطي 
سياسية  اتهامات  لهم  وجهت  وقد  المجرمين،  معاملة 
كاذبة  أخبار  و“نشر  القومي”  الشعور  “إضعاف  شملت 
إلى  و“االنتساب  األم��ة”  نفسية  توهن  أن  شأنها  من 
النعرات  و“إيقاظ  الدولة”  كيان  تغيير  بقصد  جمعية 
سرية”.  جمعية  إلى  و“االنتساب  المذهبية”  العنصرية 
ونقلت المنظمة عن محامي المحتجزين أن ثمانية من 
المحتجزين قالوا لقاضي التحقيق إن عناصر أمن الدولة 
في  لكموهم  إذ  االستجواب،  أثناء  في  بضربهم  قاموا 
وجههم وتلقوا منهم الركالت والصفعات، كما أجبروهم 
على توقيع اعترافات بأنهم خططوا ألخذ نقود من دول 
أجنبية من أجل “تفريق وحدة األمة” بمنح األكراد دولة 

مستقلة. 

منع نائب استجوب الحكومة من حضور 

الجلسات
أصدرت »المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 
»بالغ  فيه عن  عّبرت  بيانًا  المصرية  اإلنسان«  وحقوق 
تنتمي  الذي  الشعب،  مجلس  أصدره  قرار  من  قلقها« 
)وهو  عبود  سعد  النائب  بحق  الحاكم،  للحزب  أغلبيته 
األسبوع  ف��ي  التأسيس(،  تحت  الكرامة  ح��زب  م��ن 
حتى  الجلسات  حضور  من  عبود  ُمنع  حيث  الماضي، 
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شهر  في  تنتهي  التي  الحالية  البرلمانية  الدورة  نهاية 
حزيران/ يونيو، بعد تقديمه استجوابًا يتضمن اتهامات 
بعثة  من  التربح  بخصوص  الداخلية  لوزارة  سياسية 
الحج األخيرة. وقالت المؤسسة إن هذا القرار يتعارض 
والتي  النواب،  بها  يتمتع  التي  البرلمانية  الحصانة  مع 
تؤكد مبدأ حرية نواب الشعب فيما يقولونه داخل قاعة 
التشريعية على  السلطة  رقابة  مبدأ  المجلس، ويمس 
استجوابات  توجيه  خالل  من  التنفيذية  السلطة  أعمال 

للوزارات.

إضراب المعتقلين الصحراويين
نفذ المعتقلون السياسيون في ما يعرف ب�“السجون 
لمدة  الطعام  إضرابًا عن  العيون،  مدينة  السوداء”، في 
الجاري،  فبراير  شباط/   13 يوم  من  ابتداًء  ساعة   48
التي  والمعاملة  اعتقالهم  ظروف  على  احتجاجًا  وذلك 
يتعرضون لها في السجن. والمعتقلون ينتمون للصحراء 

المغربية المتنازع عليها.

رواتب موظفي غزة
ومقرها  اإلنسان”،  لحقوق  الضمير  “مؤسسة  قالت 
الماضيين عشرات  الشهرين  تلقت خالل  إنها  في غزة، 
الشكاوى من موظفين حكوميين لم يتسلموا رواتبهم، 
اهلل  رام  الفلسطيني في  الوزراء  أوقف مجلس  أن  بعد 
العموميين وموظفي  الموظفين  صرف رواتب عدد من 
الخاصة والموازية، عقب سيطرة حركة حماس  العقود 
منتصف  في  القطاع  في  السلطة  أجهزة  على  عسكريًا 
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حزيران/ يونيو الماضي. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد 
ما  ألفًا،   160 يتجاوز  غزة  في  الحكوميين  الموظفين 
لرزق  هامًا  الحكومي مصدرًا  القطاع  في  العمل  يجعل 
أغلب العائالت، فضاًل عن دور رواتب هؤالء الموظفين 
في حركة االنتعاش االقتصادي. وحذرت المؤسسة من 
عدم  على  تترتب  التي  والالإنسانية”  السلبية  “النتائج 

صرف هذه الرواتب.

“ضبط اإلنترنت” في الكويت
وجهت منظمة “مراسلون بال حدود” رسالة إلى أمير 
الكويت لالستيضاح حول مشروع قانون يتعلق ب�“ضبط 
اإلنترنت” كان وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية قد أعلن 
اإللكترونية  المواقع  ب�“مراقبة  يختص  إنه  قائاًل  عنه، 
والمدّونات السياسية وتنظيمها”، وتعتزم الحكومة تقديمه 
إشاعات،  فيه من  يبث  وما  اإلنترنت  تداول  بغية “ضبط 
المجتمع  وثوابت  العام،  والحياء  النظام  حفظ  أجل  من 
الكويتي”. وعبرت المنظمة في رسالتها عن خشيتها من 
مطالبة  النص”  هذا  باسم  ترتكب  قد  التي  “االنتهاكات 
السلطات الكويتية باتخاذ “بعض الضمانات لحماية حرية 

التعبير قبل عرض القانون على البرلمان”.

دعوة
يتوافر  بما  لتزويدها  الكرام  قراءها  ے  تدعو 
تتعلق  أح��داث  من  يصادفونه  أو  أخ��ب��ار،  من  لديهم 
من  وذلك  الزاوية،  هذه  في  لنشرها  العامة،  بالحريات 

www.alsijill.com خالل زيارة موقعها االلكتروني
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أخبار

سامر خير

ستحضر  بأنها  الصغير  ولدها  األم  تهدد 
يستجيب  أو  يسكت  لم  إذا  الشرطي”  “عمو 
أن  خشية  أمه  ألمر  الصغير  يمتثل  ألوامرها. 
المسمى  الكائن  ذلك  من  يجهله  لما  يتعرض 
فقد  هنا،  تتوقف  ال  المسألة  لكن  شرطيًا. 
إلى  الطفل  ذلك  ذاكرة  في  الشرطي  يتحول 
مصدر للكوابيس، فيشعر تجاهه برعب وذعر 
ال يوصفان. ومع مرور الوقت يتحول الطفل إما 
إلى شخص ال يعرف سوى الخوف من الشرطة، 
أو إلى شخص يريد أن يصير رجل شرطة حتى 

يخيف اآلخرين!.
وتعمم  الحال،  األمر على هذا  استمر  ولو 
موقف كهذا على كثيرين، تتحول العالقة بين 
الناس والشرطة إلى عالقة من يخافون بمن 

ُيخيفون!.

فهل هي كذلك فعاًل؟!
أعوان  من  وهو  زري��ق”  “إبراهيم  يقول 
إح��دى  ف��ي  سائقًا  ويعمل  السير،  شرطة 
أعوان  إلى  ينضم  أن  أحب  إنه  المؤسسات، 
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الشرطة  مع  جيدة  عالقة  يبني  كي  الشرطة 
التعامل  من  بقلق  دائمًا  يحس  كان  أن  بعد 
يكون  أن  أيضًا  يريد  أن��ه  ويضيف  معهم. 
وبخاصة  الناس،  قبل  من  الجانب  مرهوب 
أولئك الذين عادة ما يخالفون السير، إلى جانب 
دوره الطبيعي في مساعدة شرطة السير في 

تعّقب المخالفين وتحرير مخالفات لهم.

موظف  وه���و  ح��س��ان،  محمد  وي��ق��ول 
الشرطة،  التعامل مع  إنه ال يحب  قطاع عام، 
إنه  حتى  باستمرار،  تجنبهم  على  ويحرص 
يعمل  الذي  خاله  بابن  جيدة  عالقة  يقيم  ال 
أنه  حسان  يوضح  ذلك  أسباب  وعن  شرطيًا. 
يعتقد أن أي تعامل مع الشرطة يستوجب منه 
لما  المطلقة  واالستجابة  الكامل  االستسالم 

يطلبونه منه، وهو موقف ال يحبه، إذ ال يطيق 
أن يكون مسلوب اإلرادة.

تعتقد  فال  موظفة،  وهي  محمد،  تاال  أما 
إن  الشرطة  بإحضار  ألوالده��ا  تهديدها  أن 
مشكالت  لهم  سيسبب  ألوامرها،  يمتثلوا  لم 
أوالده��ا  ب��أن  ذل��ك  على  وتستدل  نفسية، 
الشارع،  في  شرطيًا  ي��رون  حين  يفرحون 

ويأخذون بالمناداة عليه وتحيته. لكنها تعترف 
أيضًا أنها كانت دائمًا تشعر بنوع من الرهبة 
تجاه الشرطة، وهو األمر الذي يدفعها لتهديد 
أن  بد  ال  الشرطة  أن  تعتقد  إذ  بهم،  أوالده��ا 

تكون ُمخيفة!.
إن  بالقول  علياء،  صديقتها  وتتدخل 
صديقتها،  أوالد  من  سنًا  أكبر  وهم  أوالدها، 
باتوا يخافون جدًا من الشرطة، وقد اكتشفْت 
لزوجها  قريب  أي��ام  قبل  زاره��م  حين  ذل��ك 
إذ  الشرطة،  زي  يلبس  وهو  ضابطًا،  يعمل 
السالم  ورفضوا  غرفتهم  إلى  األوالد  هرع 
على الضيف، رغم أنهم ُيصنفون، في العادة، 
كأوالد “اجتماعيين” ال يخشون الغرباء. وتقول 
بالشرطة،  أوالده��ا  تهديد  على  نادمة  إنها 
وتنصح األمهات بعدم فعل ذلك مع أوالدهن، 
خشية أن يتسبب لهم األمر ب�”ُعقدة نفسية”.  
ويذهب نشطاء في مجال حقوق اإلنسان 
للقول إن إحجام بعض المواطنين عن تقديم 
شكاوى ضد انتهاكات تعرضوا لها، إنما يرجع 
لتخوفهم من “األجهزة األمنية” في حال علمت 

بشكواهم.
أن عالقة  أدرك��ت  ال��دول  أن بعض  ويبدو 
مواطنيها بشرطتها يشوبها الخوف والتخويف، 
ل�“الشرطة  أج��ه��زة  تأسيس  على  فعملت 
العمل  على  فلسفتها  تقوم  المجتمعية”، 
للوقاية  والمجتمع  الشرطة  بين  المشترك 
حال  في  معًا  لمالحقته��ا  أو  الجريمة  من 
وقعت. ب�ل أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
شرطتها  أه��داف  من  أن  على  صراحة  نّصت 
أفراد  لدى  النفسي  الحاجز  “كسر  المجتمعية 
من  الخوف  مسببات  على  والقضاء  المجتمع 

رجل الشرطة”!.

ال تخافوا من الشرطة..

زارهم بلباس الشرطة 
قريب يعمل ضابطًا، 

فهرع األوالد إلى 
غرفتهم



الخميس 21 شباط 2008الّسجل �3

i- ف���ون  آي  مبيعات  تقلصت 
Phone  في األردن خصوصًا بعد أن 
قامت »أبل« Apple  بإصدار أكثر من 
تحديث لهاتفها الرقمي الذي حصرت 
حول  مشغلين  بثالثة  استخدامه 
العالم في أميركا وبريطانيا وألمانيا، 
وعاملين  متخّصصين  ب��ح��س��ب 
المحمولة  الهواتف  بيع  قطاع  في 

بالتجزئة. 
ب��أول،  أواًل  التحديثات،  بإدخال 
تفقد سوق »فك التشفير« السوداء- 
التي ازدهرت العام الماضي- قدرتها 
على االحتيال على »كود« وضعته أبل 
لحصر استخدام الهاتف بزبائن شركة 
أي تي أند تي AT&T األميركية، علما 
أن السوق األميركية تشكل المصدر 

.I-Phone الرئيسي لل
الهواتف  بيع  محال  أصحاب  أحد 
الخلوية في الشميساني يشتكي من 
تقلصت  فون  آي  ال�  من  مبيعاته  أن 
إلى  الشهر  في  أجهزة   10 نحو  من 
غير  الزبائن  يعود  فيما  فقط،  واحد 
الجهاز  تشفير  لفك  محله  إلى  مرة 
تحديث  أي  إصدار  فور  يتعطل  الذي 

من أبل.
الراغبين في  »باعتقادي، معظم 
للمباهاة،  يشترونه  الهاتف  ش��راء 
خصوصًا أن سعره مرتفع واعتماديته 
قليلة«، يشرح البائع الذي طلب عدم 

الكشف عن اسمه. 
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حماية  قوانين  أن  إلى  يشار 
طبقها  التي  الفكرية  الملكية 
إلى  لالنضمام  كشرط  األردن 
تمنع  العالمية  التجارة  منظمة 

استخدام الهواتف المشفرة.
 8 سعة  فون  آي  هاتف  ويباع 
غيغابايت بعد فك تشفيره بنحو 
في  أبل  تبيعه  فيما  دينار   600
السوق األميركية بسعر 399 دوالرًا.

لقب  اإللكترونيات  سوق  ينحت 
تشفير  »فك  في  للعامل  »كركجي« 

تعريب  واللقب   ، األجهزة« 
.»cracker« لمصطلح

م����دي����ر »أب������ل« 
التنفيذي ستيف جوبز 

بيع  عن  مؤخرًا  أعلن 
فون  آي  ماليين   4

بحصة بلغت 20 
تقريبًا  بالمئة 

م����ن س���وق 
ال���ه���وات���ف 
ال���ذك���ي���ة. 
ألمانيا  وفي 
ن����ق����ل����ت 
روي�����ت�����رز 
شركة  ع��ن 
االت��ص��االت 
األل��م��ان��ي��ة 
   T-Mobi le
خبر بيعها 70 
فون  آي  ألف 
األسابيع  في 
عشر  األح���د 

األول�������������ى 
إلط������الق������ه، 

 40 وب���م���ع���دل 
ه����ات����ف����ًا ف��ي 

الواحدة،  الساعة 

الشركة  لرئيس  وفقًا  يمثل  ما  وهو 
هواتف  فئة  في  مبيعات  حجم  أكبر 
تقدمها  التي  المتعددة  الوسائط 

الشركة لعمالئها.
تنزيل  من  ح��ذرت  كانت  »أب��ل« 
أي برنامج لفك تشفير الشركة، بل 
الهاتف  تحديث  عملية  بأن  وه��ددت 
حال  في  تمامًا  تعطيله  إلى  ستؤدي 

اكتشاف أي برنامج من طرف ثالث. 
والتكنولوجيا،  االتصاالت  خبير 
أحمد حميض، ال ينصح المستخدمين 

تعريب  باعتماد  بالمغامرة  األردنيين 
االعتماد  و  الشركة  غير مرخص من 
قبل  ف��ون  اآلي  على  كامل  بشكل 
ولكنه  »رس��م��ي«،  بشكل  إط��الق��ه 
“ينصح المهتمين ومحبي التكنولوجيا 
به من خصائص  يتمتع  لما  باقتنائه 

فريدة”. 
حميض، يلوم »أبل« على إعطائها 
استخدام  حصرية  معدودة  شركات 
خيبة  أوجدت  »أبل  أن   الجهاز،ويرى 

أمل عند الماليين حول العالم.”
وبحسب حميض، فإن نحو 
»مليون ونصف المليون جهاز 
فون  آي  ماليين  أربعة  من  
باعتها أبل تستخدم »بدون 
ترخيص« مما يدل  على 
التي  العالية  الشعبية 
الجهاز  بها  يتمتع 
وم���دى خ��ط��أ أب��ل 
قوانينها  ف���ي 

الحصرية«.

مبيعات iPhone تتقلص في األردن

عال الفرواتي

”Panasonic جيل جديد من“

ج��ه��از   Sony ش��رك��ة  أط��ل��ق��ت 
الجديد  الجهاز   .2  Mylo “التواصل” 
بقياس  ع���رض  ش��اش��ة  س��ي��ق��دم 
عرض  بدقة  و   WVGA إن��ش   3,5
800×480, تقنية الWiFi الالسلكية، 
كاميرا   ،QWERTY مفاتيح  لوحة 
رقمية مدمجة بدقة 1,3 ميجا بكسل, 
قابلة   1GB بسعة  داخلية  ذاك���رة 
من  الذاكرة  كروت  بوساطة  للزيادة 

.Memory Stick Duo/Pro النوع

|

XPERIA X1 “يدعم االنترنت”

من  الجديد  جيلها  إطالق  عن   Sony Ericsson أعلنت 
أجهزة الموبايل  التي تدعم أحدث تقنيات اإلنترنت الستيعاب 
الحاجة المتزايدة لمستخدمي اإلنترنت عبر الهواتف النقالة. 
وهو   X1 هاتف  المؤتمر  في  أطلقت  أريكسون  سوني 
الويب  تقنيات  بين  يمزج  وهو  الجيل،  هذا  من  هاتف  أول 
 Windows Mobile والوسائط المتعددة، و يعمل على نظام
شاشة  على  يحتوي  وجذاب  فريد  تصميم  يمتلك  الهاتف   .
VGA بحجم 3 إنشات، ولوحة مفاتيح منزلقة، وكاميرا بدقة 
األسواق في  3,2 بكسل. هاتف XPERIA X1 سيتوافر في 
منتصف العام 2008، و هو أول هواتف الشركة التي تعمل 

 .Windows Mobile بنظام التشغيل

|

انفو تك

 “يدعم االنترنت”
من  الجديد  جيلها  إطالق  عن   
أجهزة الموبايل  التي تدعم أحدث تقنيات اإلنترنت الستيعاب 
الحاجة المتزايدة لمستخدمي اإلنترنت عبر الهواتف النقالة. 
وهو   X1 هاتف  المؤتمر  في  أطلقت  أريكسون  سوني 
الحاجة المتزايدة لمستخدمي اإلنترنت عبر الهواتف النقالة. 

هاتف  المؤتمر  في  أطلقت  أريكسون  سوني 
الحاجة المتزايدة لمستخدمي اإلنترنت عبر الهواتف النقالة. 

الويب  تقنيات  بين  يمزج  وهو  الجيل،  هذا  من  هاتف  أول 
هاتف  المؤتمر  في  أطلقت  أريكسون  سوني 

الويب  تقنيات  بين  يمزج  وهو  الجيل،  هذا  من  هاتف  أول 
هاتف  المؤتمر  في  أطلقت  أريكسون  سوني 

Windows Mobile
شاشة  على  يحتوي  وجذاب  فريد  تصميم  يمتلك  الهاتف   .
 إنشات، ولوحة مفاتيح منزلقة، وكاميرا بدقة 
األسواق في   سيتوافر في 
، و هو أول هواتف الشركة التي تعمل 
األسواق في   سيتوافر في 
، و هو أول هواتف الشركة التي تعمل 
األسواق في   سيتوافر في 

األجهزة  من  جديدًا  جياًل   Panasonic أطلقت 
المحمولة المخصصة لرجال األعمال ومحبي التنقل، 
للجهاز  يمكن  والتحمل،  باألناقة  األجهزة  تتميز هذه 
كأقصى  سنتيمترًا   76 ارتفاع  حتى  السقوط  تحمل 
قطعه  يحمي  الماغنيسيوم  من  بغطاء  ويتمتع  حد 
الى 100  قوة ضغط تصل  تحمل  ويمكنه  الداخلية، 
كيلو غرام. يحتوي الجهاز على نظام حماية للقرص 
بطارية  واالهتزازات.  الصدمات  من  ليحميه  الصلب 
الجهاز يمكنها العمل ألوقات طويلة لتتالءم مع رغبات 
رجال األعمال والمسافرين. الجهاز يعمل على معالج

.Duo L7500 2 Intel Core

|

Mylo 2 من سوني

األجهزة  من  جديدًا  جياًل   
المحمولة المخصصة لرجال األعمال ومحبي التنقل، 
للجهاز  يمكن  والتحمل،  باألناقة  األجهزة  تتميز هذه 
المحمولة المخصصة لرجال األعمال ومحبي التنقل، 
للجهاز  يمكن  والتحمل،  باألناقة  األجهزة  تتميز هذه 
المحمولة المخصصة لرجال األعمال ومحبي التنقل، 

كأقصى  سنتيمترًا   
قطعه  يحمي  الماغنيسيوم  من  بغطاء  ويتمتع  حد 
الى 100 قوة ضغط تصل  تحمل  ويمكنه  الداخلية، 

كيلو غرام. يحتوي الجهاز على نظام حماية للقرص 
بطارية  واالهتزازات.  الصدمات  من  ليحميه  الصلب 
الجهاز يمكنها العمل ألوقات طويلة لتتالءم مع رغبات 
رجال األعمال والمسافرين. الجهاز يعمل على معالج

وحفظ  لتهوية  خارجي  غطاء  عن  اليابانية   Novac اعلنت 
القوة،  عالية  األلمنيوم  الغطاء مصنوع من  الخارجية،  الهارديسكات 
8 سنتيمترات،  بقياس  يحتوي على مروحة  الحرارة،  تحمل  ويمكنه 
بدون  للغطاء  أخرى  نسخة  أيضًا  هناك   ،eSATAو  USB ومنفذي 
مروحة، يمكن للغطاء أن يحمل قرصًا صلبًا حتى قياس 3,5 إنش . 
ويدعم الغطاء األقراص الصلبة من نوع SATA 1 و SATA 2 و نقل 
البيانات على أنظمة ماكنتوش وويندوز، يمكن لهذه اآللة أن تجعل 
التشغيل  لبدء  رئيسي يستخدم  يعمل كقرص  الخارجي  الهاردسك 
و تحميل نظام التشغيل. يأتي مع هذا الغطاء دليل لكيفية تركيب 

الهارديسك الخارجي داخل الغطاء.

|

غطاء خارجي لحفظ الهارديسك

 Facebook بوك  فيس  األشهر  االجتماعي  التشبيك  موقع  قفز 
على  األردنيون  »يطرقها«  التي  المواقع  أكثر  في  الثالثة  المرتبة  إلى 

االنترنت.
»نقرا«  المواقع  أكثر  يحصي  الذي  أليكسا  موقع  تحليالت  وأظهرت 
على االنترنت أن فيس بوك أتى مباشرة بعد محركي البحث األشهر في 

العالم »ياهو« الذي جاء أوال و«جوجل« الذي حل ثانيا.
عضو،  آالف   107 إلى  »األردن«  مجموعة  أعضاء  ارتفع  ذلك،  إلى 
مسجال ارتفاعا بواقع أربعة آالف عضو خالل أسبوع واحد )18-11 شباط/

فبراير(في بلد ال تتجاوز نسبة المتصلين باالنترنت فيه 16 بالمئة.
نفته  ادعاء  حول  واسع  بنقاش  المجموعة  اعضاء  معظم  وانشغل 
جوجل الحقا بقيامها بحذف صورة العب منتخب مصر لكرة القدم محمد 

ابوتريكة التي قام فيها بعرض قميص كتب عليه”تعاطفا مع غزة”. 
عدة  مجموعات  عن  فضال  اإلخبارية  والمواقع  والمدونات  المنتديات 
“بالرضوخ  اتهام جوجل  على  واسعة  احتجاجات  بوك شهدت  فيس  في 

السرائيل ومعاداة العرب.”
ورفع أبوتريكة قميص منتخب مصر ليظهر تحته قميص آخر كتب 
عليه عبارة “ تعاطفا مع غزة” أثناء احتفاله بإحراز هدف مصر الثاني في 

مرمى السودان، وهو هدفه األول في المباراة.
كوفي  البنيني  الحكم  من  صفراء  بطاقة  على  أبوتريكة  وحصل 
كودجا، كما تلقى الالعب تحذيرا من االتحاد االفريقي لكرة القدم بسبب 

هذا التصرف.
عند القيام ببحث على جوجل عن صورة أبو تريكة باستخدام كلمات 
البحث )Aboutrika Gaza( تظهر عدة صور لنجم الكرة الذي سجل هدف 
مح�ل  الصورة  وتظهر  نيجيريا،  على  تغلبها  بعد  بالبطولة  مصر  فوز 

النقاش “العنيف”.

|

اإلنترنت العربي ينشغل
بـ «أبو تريكة»

النقاش “العنيف”.
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تجارة الكربون فرصة سانحة لألردن لتمويل 
مشاريع مواجهة االحتباس الحراري

لتمويل  جيدة  فرصة  األردن  يمتلك 
بيع  آلية  خالل  من  البديلة  الطاقة  مشاريع 
المنبثقة  الدولية  الكربون  انبعاثات  حصص 
عن بروتوكول كيوتو لمكافحة التغير المناخي 
والذي وقع عليه األردن في العام 2003، وفي 
بدأت  األردنية  الحكومة  فإن  األم��ر  حقيقة 
بالفعل في بيع انبعاثات الكربون المخصصة 
لألردن مقابل الحصول على تمويل لمشاريع 
التي  وباألسعار  والبديلة  المتجددة  الطاقة 

تتناسب مع السوق العالمي للكربون.
دولية  سوقا  الكربون  تجارة  وتتضمن 
للكربون مثل أي سوق أخرى في  العالم وفيها 
أسعار محددة لطن الكربون الذي يتم إطالقه 
تمويل  عملية  في  يدخل  وال��ذي  الجو،  في 

مشاريع تجارة الكربون في العالم.
الدول  من  البائع  يكون  الحالة  هذه  وفي 
أو الجهات ذات االنبعاثات المنخفضة من غاز 
هو  المشتري  ويكون  الكربون،  أكسيد   ثاني 
ص����اح����ب 

االنبعاثات المتزايدة، بينما السلعة هي  ثاني |
50بالمئة   نحو  يمثل  الذي  الكربون  أكسيد 
حسب  العرض  والسعر  الدفيئة،  غ��ازات  من 
ظهور  أيضا  تعني  السوق  وه��ذه  والطلب. 
يمكن  الذين  المضاربين  من  جديدة  طبقة 

تسميتهم سماسرة الكربون.
ببيع  األردن  تقوم  الترتيب  هذا  وحسب 
اتفاقية  ضمن  لها  المتاحة  الكربون  كميات 
أن  المستحيل  شبه  من  كمية  وهي  كيوتو، 
تصل لها بسبب عدم وجود نمو صناعي كبير، 
إلى الدول والشركات التي تجاوزت انبعاثاتها 
من  الكميات  هذه  خفض  فيتم  األدنى  الحد 
مقابل  العالية  االنبعاثات  ذات  ال��دول  رصيد 
للطاقة  مشاريع  بتمويل  ال��دول  هذه  قيام 
الكربون  انبعاثات  وتقليل  والبديلة  المتجددة 

في الدولة النامية مثل األردن. 
وتصل قيمة سوق الكربون العالمية إلى 
حوالي 30 مليار دوالر وتتركز أغلب المشاريع 
والصفقات في جنوب شرق آسيا وكذلك في 
في  ضعيفة  هي  بينما  الالتينية  أميركا 

العالم العربي حاليا. 
العام  ب��داي��ة  وف��ي 
مجلس  وافق  الحالي 
تنسيب  على  ال��وزراء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
آلية  لمشاريع 
ال���ت���ن���م���ي���ة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
وال��ق��اض��ي 
ب�����ب�����ي�����ع 
الكربون من 
محطات العقبة 
والسمراء  الحرارية 
الى  الكهرباء  لتوليد 
الخطوة  هذه  عالمية.  شركات 
مثلت أول عملية بيع منهجية 
ون��م��وذج��ا  األردن  ف���ي 
ل��م��ش��اري��ع أخ����رى في 

الكربون  بيع  القرار يتضمن  المستقبل. هذا 
الذي تم تخفيضه من محطة الرصيفة للغاز 
الواحد  للطن  ي��ورو   7.87 وبمبلغ  الحيوي 
بحوالي  الحرارية  العقبة  محطة  من  المتولد 
قادمة.  سنوات  خمس  لمدة  يورو  مليون   50
كما يشتمل القرار على بيع الكربون المتولد 
من محطة السمراء لتوليد الكهرباء بقيمة 25 
مليون دوالر لمدة خمسة أعوام. هذه العطاءات 
محلية  عروض  استدراج  خالل  من  تمت  قد 
دولية لهذه الغاية وبتنسيق مع البنك الدولي 
الذي يعتبر حاليا “بيت خبرة” في الوساطة في 
نسبة  مقابل  العالمية  الكربون  بيع  مشاريع 
في  أما  ناجح.  بيع  مشروع  كل  على  معينة 
األردن سيصار إلى اقتطاع ما نسبته 15بالمئة  
من هذه العوائد لصالح صندوق حماية البيئة 
الذي سيتم إنشاؤه قريبا بموجب قانون حماية 

البيئة.
وحاليا تم االنتهاء من خمسة مشاريع لبيع 

الكربون، وهي مفصلة في الجدول المرفق.
أما المشاريع التي يتم التخطيط لها في 
الخصائص  متعددة  فهي  القادمة  األع��وام 

ومشروع  الراجحي  إسمنت  مشروع  وه��ي 
إسمنت الرشادية )تحويل إلى الغاز الطبيعي( 
ومشروع سكة حديد عمان-الزرقاء ومشروع 
اإلنتاج المشترك للكهرباء في مجموعة نقل 

ومشروع شركة مصفاة البترول األردنية. 
على  ركز  قد  اآلن  حتى  األردن  كان  وإذا 
بتحويل  المتعلقة  البديلة  الطاقة  مشاريع 
الغاز  إلى  الطاقة  محطات  أو  النفايات  مكاب 
لم  التي  السانحة  الفرصة  فإن  الطبيعي، 
والتحريج  التشجير  هي  لها  التطرق  يتم 
في  واسعة  تحريج  مشاريع  تمويل  وإمكانية 
األردن  في  الغابات  نسبة  تتجاوز  ال  األردن. 
أكثر من 1بالمئة  من المساحة الكلية للبالد 
في  حراجا  المسجلة  األراضي  مساحة  وتبلغ 
على  موزعة  دونم  مليون  320ر1  المملكة 
الحراج الطبيعي واالصطناعي وأراض مطورة 
للتحريج  صالحة  عارية  وأخ��رى  )م��راع��ي( 

وأراض صالحة لتطويرها كمراع. 
في آلية التنمية النظيفة يمكن للحكومات 
القيام بمشاريع التشجير والتي تعتبر وسيلة 
الجو  من  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  إللتقاط 

وبالتالي تخفيض نسبته أو يمكن للشركات 
هذه  وتمويل  التشجير  بعمليات  القيام 
العمليات من خالل آلية التنمية النظيفة وبيع 
الكربون مما يؤكد وجود فرصة كبيرة يمكن 
المساحات  زيادة  في  األردن  في  استثمارها 
المحلية  باألشجار  التحريج  في  المستخدمة 

سريعة النمو. 
الماضي  ال��ع��ام  ف��ي  األردن  أض��اع  وق��د 
مليون  زراعة  حملة  في  للمساهمة  الفرصة 
المتحدة  األمم  منظمة  دعمتها  والتي  شجرة 
للبيئة بينما شاركت بفعالية المغرب وتونس 
المليون  رق��م  تجاوز  من  وتمكنت  ومصر 
ال  الفرصة  ولكن  الثالث،  الدول  من  كل  في 
زالت قائمة للعمل على استثمار آلية التنمية 
خاصة  التشجير  في  الكربون  وبيع  النظيفة 
ترتيب  كيفية  في  المحلية  الخبرة  تراكم  مع 
إختيار  إلى  أدت  والتي  المشاريع  وتنفيذ هذه 
الدولي  التنفيذي  المجلس  في  األردن عضوا 
آللية التنمية النظيفة ممثال عن الدول النامية 
المناخي  التغير  األخير التفاقية  االجتماع  في 

في بالي في إندونيسيا. 

المغرب في طليعة دول تستخدم الثالجات العاملة على الطاقة الشمسية

لم يعد من دواعي الخيال الفيزيائي أن 
ألن  البرودة،  توفير  في  الشمس  تساهم 
العاملة  الثالجات  إلنتاج  جديدة  تكنولوجيا 
في  تسهم  ق��د  الشمسية  الطاقة  على 
تخفيف الضغط على موارد الطاقة المنتجة 
للكربون واالحتباس الحراري وتهيئة األجواء 

لتبريد متميز ناتج عن الشمس.
في  المبتكرين  العلماء  من  فريق  ذكر 
تعمل  س��وف  المستقبل  ثالجة  أن  ألمانيا 
األكثر  الكهرباء  من  بدال  الشمس  بحرارة 
هذا  في  بها  أجروها  ألبحاث  وفقا  تكلفة، 
الشباب  العلماء  من  مجموعة  وقالت  اإلطار. 
الذين يعملون مع مركز فيسنبوش جالدبيك 
العلوم  جامعة  مع  بالتعاون  لالختراعات 
»إن  جلسنكرشن  منطقة  في  التطبيقية 
مثل هذه التقنية من شأنها أن تعود بفوائد 

جمة على البالد الحارة، حيث تعتبر الثالجات |
وأجهزة التكييف هناك أمرا حيويًا«.

األستاذ  ب��راون،  راينر  الدكتور  ويقول 
فانك  الثالجة  خلف  ذهبت  »إذا  بالمركز: 
يبرد طعامك يصدر  الذي  الجهاز  أن  تالحظ 
لمسه  يجعل  ال  حد،  إلى  ساخن  وأنه  حرارة 
تنتج  ال  لماذا  كذلك،  األمر  كان  فإذا  ممكنًا. 

الحرارة برودة؟«.
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور براون أن 
الجميع يمكنهم أن ينتجوا الحرارة عن طريق 
التبريد أما هم فمتميزون، حيث قال: »نحن 
هنا في المركز الوحيدون الذين ننتج البرودة 
أن  األلماني  الخبير  ويضيف  الحرارة«.  من 
هذه المسألة مهمة، خاصة في البالد الحارة، 
يحتاج  وحيث  سريعا  الطعام  يفسد  حيث 
براون  ويتابع  منازلهم.  تبريد  إلى  الناس 

كون  في  تكمن  هناك  »المشكلة  قائال: 
أن  ويمكن  بشدة  للطاقة  مستهلكا  التبريد 
يشكل إجهادا لشبكات توليد الكهرباء، وعليه 
لماذا ال نتطلع إلى أكبر مصدر للطاقة نملكه 

وهو الشمس؟«.  
ومبدأ التبريد بالطاقة الشمسية معروف 
مركز  في  الفكرة  لكن   ،1810 ع��ام  منذ 
المبدأ،  هذا  استغالل  في  تتركز  جالدبيك 
طور  وقد  الحديثة.  التقنيات  على  اعتمادًا 
أوليا سوف ُيستخدم  العلماء األلمان نموذجا 
المغرب  في  بارد  تخزين  محطة  في  قريبا 
إلى  اإلشارة  وتجدر  التقنية.  باستخدام هذه 
من  تعد  المركز  في  المحاضرات  قاعة  أن 
الريادية هناك، حيث يتم تكييفها  المنشآت 
توربين  عن  الصادرة  الحرارة  طريق  عن 

يعمل بالغاز. 

احتباس حراري

كون  في  تكمن  هناك  »المشكلة  قائال: 
أن  ويمكن  بشدة  للطاقة  مستهلكا  التبريد 
كون  في  تكمن  هناك  »المشكلة  قائال: 
أن  ويمكن  بشدة  للطاقة  مستهلكا  التبريد 
كون  في  تكمن  هناك  »المشكلة  قائال: 

يشكل إجهادا لشبكات توليد الكهرباء، وعليه 
لماذا ال نتطلع إلى أكبر مصدر للطاقة نملكه 

ومبدأ التبريد بالطاقة الشمسية معروف 
مركز  في  الفكرة  لكن   ،
المبدأ،  هذا  استغالل  في  تتركز  جالدبيك 
مركز  في  الفكرة  لكن   ،
المبدأ،  هذا  استغالل  في  تتركز  جالدبيك 
مركز  في  الفكرة  لكن   ،

طور  وقد  الحديثة.  التقنيات  على  اعتمادًا 
المبدأ،  هذا  استغالل  في  تتركز  جالدبيك 
طور  وقد  الحديثة.  التقنيات  على  اعتمادًا 
المبدأ،  هذا  استغالل  في  تتركز  جالدبيك 

أوليا سوف ُيستخدم  العلماء األلمان نموذجا 
المغرب  في  بارد  تخزين  محطة  في  قريبا 
إلى  اإلشارة  وتجدر  التقنية.  باستخدام هذه 
من  تعد  المركز  في  المحاضرات  قاعة  أن 
الريادية هناك، حيث يتم تكييفها  المنشآت 
توربين  عن  الصادرة  الحرارة  طريق  عن 

في  ضعيفة  هي  بينما  الالتينية  أميركا 
العالم العربي حاليا. 

العام  ب��داي��ة  وف��ي 
مجلس  وافق  الحالي 
تنسيب  على  ال��وزراء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
آلية  لمشاريع 
ال���ت���ن���م���ي���ة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
وال��ق��اض��ي 
ب�����ب�����ي�����ع 
الكربون من 
محطات العقبة 
والسمراء  الحرارية 
الى  الكهرباء  لتوليد 
الخطوة  هذه  عالمية.  شركات 
مثلت أول عملية بيع منهجية 
ون��م��وذج��ا  األردن  ف���ي 
ل��م��ش��اري��ع أخ����رى في 
ون��م��وذج��ا  األردن  ف���ي 
ل��م��ش��اري��ع أخ����رى في 
ون��م��وذج��ا  األردن  ف���ي 

وبمبلغ  الحيوي 
بحوالي  الحرارية  العقبة  محطة  من  المتولد 

50
كما يشتمل القرار على بيع الكربون المتولد 

من محطة السمراء لتوليد الكهرباء بقيمة 
مليون دوالر لمدة خمسة أعوام. هذه العطاءات 
محلية  عروض  استدراج  خالل  من  تمت  قد 
دولية لهذه الغاية وبتنسيق مع البنك الدولي 
الذي يعتبر حاليا “بيت خبرة” في الوساطة في 
نسبة  مقابل  العالمية  الكربون  بيع  مشاريع 
في  أما  ناجح.  بيع  مشروع  كل  على  معينة 

األردن سيصار إلى اقتطاع ما نسبته 
في  أما  ناجح.  بيع  مشروع  كل  على  معينة 

األردن سيصار إلى اقتطاع ما نسبته 
في  أما  ناجح.  بيع  مشروع  كل  على  معينة 

من هذه العوائد لصالح صندوق حماية البيئة 
الذي سيتم إنشاؤه قريبا بموجب قانون حماية 

البيئة.

الكربون، وهي مفصلة في الجدول المرفق.

الخصائص  متعددة  فهي  القادمة  األع��وام 

باتر وردم



الخميس 21 شباط 2008الّسجل �3

..حتى باب الدار

أحمد أبو خليل

هل انتهى عصر 
“اللطع” على التلفون؟

الثاني  العقد  في  اآلن  نعيش 
ومع  الخلوي،  برفقة  أعمارنا  من 
التلفون،  التلفون هو  زال  ما  ذلك 
“تلفنت”  إن���ك  ت��ق��ول  وع��ن��دم��ا 
ل��ش��خ��ص، ف��غ��ال��ب��ًا ي��ك��ون األم��ر 
في  ألنه  الثابت،  بالتلفون  متعلقًا 
اتصلت  تقول:  فإنك  الخلوي  حالة 

به أو “رّنيت له” على الخلوي.
مع  حتى  صحيحًا  ذل��ك  يبقى 
الثابت،  التلفون  ندرة  انتهاء عصر 
على  الناس  حث  اآلن  يجري  حيث 
ح��ي��ازة ال��ع��دد ال��ذي ي��ري��دون من 
دفع  من  وب��داًل  الثابتة،  الهواتف 
خط  منح  يتم  كي  إضافية  مبالغ 
فيما  األم��ر  ك��ان  كما  “مستعجل” 
مضى، يجري اآلن تقديم تسهيالت 
ع��ل��ى ال��خ��ط اإلض���اف���ي، ورب��م��ا 
من  أخرى  درجة  المستقبل  يشهد 
التي  الشركات  تعدد  بعد  التنافس 

تقدم خدمة الهاتف الثابت.
كان التلفون الثابت “يمد” مدًا، 
وللحصول  تلفون.  “مدينا”  فيقال: 
“تقدم”  أن  عليك  ك��ان  خط  على 
الفالحية  األوس��اط  وفي  لتلفون، 
كان  حيث  “تقليطًا”  اسمه  يكون 
أما وصول  لتلفون”،  “قّلطنا  يقال: 
أو  “تركيب”  فهو  للمنزل  الخدمة 
“سحب” تلفون، فيقال مثاًل: “سحبوا 

لنا خط” أو “سحبنا خط”.
التلفون  وق��ار  أوج��ه  تنتهي  ال 
الثابت، فهناك العديد من المفاهيم 
واالستخدامات الدارجة التي تحمل 
“طجيته  ال��وق��ار..  كثيفة  دالالت 
وفي  تلفون”  “معطته  أو  تلفون” 
بعض الحاالت “شلخته” و “طخيته” 
في  تستعمل  ال  استخدامات  وهي 
حالة الخلوي إال على سبيل التشبه 

بالتلفون..

اللطع والرقع والتنطير 
مناسب  جهاز  الثابت  والتلفون 
الرضى  أو  الغضب  إلب���داء  أكثر 
اآلخر..  الطرف  على  المتحدث  من 
“رقعته  بوجهة”.  السماعة  “رقعت 
ع��ال��خ��ط”. “ن��ّط��رت��ه ع��ال��خ��ط”. 
“لطعته عالخط”. فيما الوضع عند 
الطرف اآلخر يتخذ شكل تساؤالت 
مقابلة: “ترقع السماعة بوجهي؟”.. 
“تنطرني  ع��ال��خ��ط؟”.  “ترقعني 

عالخط؟”. “تلطعني عالخط؟”.

بوجه | ال��خ��ل��وي  ي��رق��ع  أح��د  ال 
اآلخ���ر،  ال��ط��رف  على  المتحدث 
يحتمل  ال  ج��ه��ة  م��ن  ف��ال��خ��ل��وي 
“الرقع”، ثم إن الرقع حتى لو حصل 
الخلوي  صاحب  هو  المتضرر  فإن 
الطرف  بينما  نفسه،  “المرقوع” 
بحادثة  أب���دًا  يشعر  ال  ق��د  اآلخ��ر 
باختالف  متعلق  وذل��ك  “ال��رق��ع”، 
الحالتين،  ف��ي  ال��ج��ه��از  تركيب 
إمكانية  يوفر  الثابت  فالهاتف 
قطعتين:  من  يتكون  ألنه  الرقع، 
ويجري  الهاتف،  وجسم  السماعة 
الهاتف  جسم  فوق  السماعة  رقع 
للطرف  غاضبة  اتصالية  كرسالة 
اآلخر، لكن األثر عند الطرف اآلخر 
يكون على “الوجه” وهي الوضعية 
“رقع  لوضعية  معادلة  تعتبر  التي 
الباب بالوجه” وهي وضعية إهانة 

شهيرة.
إيقاف  فان  الخلوي،  حالة  في 
كبسة  طريق  عن  يجري  المكالمة 
الصغير،  الجهاز  زر  على  خفيفة 
بقوة  تضغط  أن  ح��اول��ت  ومهما 
بإصبعك، فإن الكبسة تبقى ناعمة 
بعض  وف��ي  اآلخ��ر.  بها  يشعر  ال 
صوت  الخلوي  عن  يصدر  الحاالت 
خفيف يسمعه صاحبه على شكل 
صاحبه  عند  غيظًا  يحقق  طنين 
في  المستمع  على  يؤثر  أن  دون 
لو  فإنك  وبالطبع  اآلخ��ر.  الطرف 
فستكون  نفسه  الخلوي  “رقعت” 
أنت الخاسر الوحيد، بينما لن يتأثر 

الطرف اآلخر.
فهو  “اللطع”  و  “التنطير”  أما 
في  إط��الق��ًا  محبذ  غ��ي��ر  س��ل��وك 
يكون  ألنه  الخلوي،  عبر  االتصال 
“الالطع”  أو  ر”  “المنطِّ نفقة  على 
كان  إذا  أما  المتصل،  هو  كان  إذا 
من  هو  “الملطوع”  أو  “المَنّطر” 
يسمح  لن  فإنه  باالتصال  يقوم 
بالتنطير أو اللطع، ولغاية اآلن لم 
ينخفض سعر االتصال عبر الخلوي 
للدرجة التي تسمح بالتنطير والرقع 
على  مفتوح  واألمر  عليه،  واللطع 
مع  المستقبل  في  أخرى  احتماالت 
االتصال  ألسعار  المتواصل  الميل 
عبر الخلوي إلى االنخفاض، وهكذا 
في  االت��ص��االت  لتطور  يكون  قد 
المستقبل دور في استعادة عمليات 
التنطير والرقع واللطع على الخط.

بريشة الفنان الكوبي آريس |

في العالقات الدجاجية 
بين األشقاء

أمام  سواسية  األردنيين  فإن  المجمد،  الدجاج  من  الموقف  باستثناء 
المعروض تجري تربيته وذبحه  الحي  الدجاج  أنواع  أن كل  الدجاج. ذلك 
داخل البلد، ولكن من دون أن يسمى دجاجًا بلديًا كما هو في حالة الخراف 
الحقيقي  البلدي  الدجاج  مسألة  ُحسمت  أن  بعد  بالطبع  ذلك  والعجول. 
فيها  توقفت  التي  اللحظة  منذ  الغذائي،  الفلكلور  من  جزءًا  باعتبارها 

امكانية تناول هذا الدجاج بشكل جماهيري.
على ذلك فإن السماح باستيراد الدجاج الحي من الخارج )من سورية 
مثاًل( قد ينتج عنه تحول في »التراتب الدجاجي« للمواطنين، مع أنه من 
غير المعروف إن كان الدجاج السوري مثال سيحتل موقعًا متقدمًا أم تأخرًا 
أم مساويًا للدجاج المحلي، علمًا بأن دجاج األشقاء السوريين ينتمي الى 
الفصيلة والمواصفات نفسها، وهذا السؤال يجد تبريره بالنظر الى حالة 
الخراف السورية التي رغم أنها تشترك مع الخراف األردنية في المرعى 
للحدود  عابرة  عمومًا  المنطقة  في  الخراف  لكون  والمشرب  والمأكل 
القومية، ومع ذلك بقي الخروف البلدي بلديًا ولم يتأثر الموقع االجتماعي 

آلكليه.

|

حتى ولو بثالثة مكاييل
على  احتجاج  صيغة  هي  بمكيالين«..  »يكيل 
الكيل  إن  قال  من  ولكن  اإلنصاف،  وعدم  التمييز 

بمكيال واحد كفيل بتحقيق العدالة؟.
ذلك  مع  وتبقى  واحد  بمكيال  تكيل  قد  فأنت 

غير منصف، فاإلنصاف يكون في ما تكيله وليس |
ال  المثال  سبيل  -على  أنك  بل  به.  تكيل  فيما 
وكلت  لشخص  صغير  بمكيال  ِكْلت  إذا  الكيل- 
األول  حابيت  ق���د  ت�كون  فقد  كبير،  بمكيال  آلخر 

كلته  ما  حج��م  كان  إذا  وذل��ك  الث���اني،  وظلمت 
بالمكيال  كلته  مما  أكبر  الصغير  بالمك���يال 

الكبير.
هي على األغلب سياسة الكيل »بمقدارين«..

صديقي جابي كهرباء

يسجل  الذي  الرجل  على  الكهرباء”  “عداد  تسمية  تطلق 
كانت  الماضي  في  “الساعة”.  أي  العداد  جهاز  وعلى  القراءات 
الذي  “العّداد”  األول  شخصين:  عبر  تمر  الكهرباء  مع  العالقة 
يليه  ثم  بيديه،  يحمله  كبير  سجل  في  ويسجله  الرقم  يقرأ 
المطلوب،  المبلغ  باإلبالغ عن  يقوم  الذي  الجابي  الثاني، وهو 
وقد يحّصله فعاًل، وهو مبلغ يتم حسابه بناء على الرقم الذي 
سجله األول. وكان كل من الرجلين يتجنب المسؤولية المباشرة 
وأمهات،  زوجات  من  عنهم  ينوب  من  أو  المنازل  أصحاب  امام 
فاألول يرفض االفصاح عن أرقامه، وإذا أفصح فإن ذلك ال يدل 
ُمَنّفذ  أنه مجرد  فيؤكد  الثاني  أما  بدقة،  المطلوب  المبلغ  على 

لما قرره األول.
“العداد” ولكن  الجابي وبقي  منذ سنوات تم االستغناء عن 
أنيطت بهذا األخير مهمة حساب المبلغ الى جانب قراءة الرقم، 
فهو يقرأ الرقم ويدخله الى جهاز يحمله بيديه فتخرج الفاتورة 

مفصلة بالمبلغ وملحقاته، ولكنه أعفي من التحصيل.
عمومًا، وعبر العقود الماضية من عمر الكهرباء في بالدنا 
الحيادية  الكهرباء بدرجة خاصة من  العالقة مع “عداد”  تميزت 
،فهو يحضر بهدوء وفي أغلب الحاالت ال نراه إال إذا كانت الساعة 

بداخل المنزل مما يحتاج الى طرق األبواب واالستئذان.
الحيادية تقتصر على الجانب المالي، وهو ما قد يتغير في 
األيام المقبلة ألن السعر سيتغير بين فترة وأخرى وربما بين شهر 
وآخر، وقد يجد الجباة المعاصرون أنفسهم معرضين لسؤال: بكم 
الكهرباء عندكم هذه األيام؟ وبالتتالي فإن المحظوظ كهربائيا 
هو من يستطيع إقناع الجابي بتأجيل القراءة أو تعجيلها بحسب 
توقعات السعر، وعلى ذلك فإن تأخر قدوم الجابي عن موعده 

سيكون مرحبًا به في حاالت، وغير مرحب في حاالت أخرى.

|
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رزنامة

 I Am Legend
بطولة:

ويل سميث، أليس براغا
اخراج:

فرنسيس لورنس
يبقى العالم روبرت نيفيل الوحيد الذي 
ال تنقل عدوى الفيروس له من دون حتى 
سبب  كشف  على  القدرة  لديه  تكون  أن 

إنتشارها في جميع أنحاء نيويورك.
“سينما جراند”

|

كدة رضا
بطولة:

أحمد حلمي، ومنة شلبي
إخراج :

أحمد جالل
بفتاة  يلتقون  طائشون  توائم  ثالثة 

تجعلهم يقعون في شباكها عبر أالعيبها.
“سينما جراند”

|

Georgia Rule
بطولة:

لندسي لوهان - فيليسيتي هوفمان
اخراج:

جاري مارشال

تجسد لندزي لوهان في هذا الفلم دور 
والدتها  تستطع  لم  متهورة  مراهقه  فتاة 
الى منزل جدتها  السيطرة عليها فترسلها 

الصارمة ومن هنا تتوالى االحداث.
“سينما جراند”

|

Enchanted
بطولة:

ايمي آدامز - باتريك ديمبسي
اخراج:

كيفين لمبا
الكالسيكية  ديزني  أسطورة  تصطدم 
بمدينة نيويورك المعاصرة في قّصة حول 
دفعت  التي  الماضي  من  أسطورية  أميرة 

من قبل ملكة شرّيرة الى وقتنا الحاضر.
“سينما جراند”

|

السينما في أسبوع

ليلى  العراقية  أعمال  في  التقنيات  تتنوع 
أفقية”  “خطوط  معرضها  يتضمنها  التي  كبة 
المقام على دار المشرق بعّمان، فمن الكوالج 
اللوحات  سطوح  تمنح  التي  المعاجين  إلى 
ملمسًا يتدرج في الخشونة، مع الحفاظ على 
وتجسيمات  كنتوءات  وإب��رازه��ا  التفاصيل 
المستخَدمة  األل��وان  وأن  خصوصًا  حيوية، 
طبقات  عبر  والتراكمية  التكثيف  إلى  تميل 
أشكااًل  مشّكلًة  بعض  ف��وق  بعضها  يعلو 
وعمقًا  بصريًا  إدهاشًا  اللوحات  تمنح  نحتية 

في التأثير.
الثقافي،  بالغنى  كبة  ل��وح��ات  تتسم 
حضارة  روح  من  ة  المستمدَّ تلك  خصوصًا 
تحديدًا(  السومرية  )الحضارة  الرافدين  بالد 
التي  المبهرة  التي عّبرت عنها تلك اإلشراقة 
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عكستها بقوة أعماُل الفنانة التي بدت شديدة 
وأمكنته  للماضي  الحضاري  باإلرث  العناية 
اللوحات  خلفيات  ففي  عصرنته،  مراعاة  مع 
بالحضارات  تذّكر  وشبابيك  ألبواب  أق��واٌس 
أقل  اللوحات  في  تبدو  أنها  غير  القديمة، 

صرامة ودقة في البناء المعماري.

فرشاة  ضربات  على  كبة  أعمال  تقوم 
لمرموزات  القطة  عين  إل��ى  تشير  واقعية 
العالم العربي وحضارته القديمة، وحتى في 
تجعل  أن  على  كبة  حافظت  للمرأة  تناولها 
ومميزًا  فريدًا  ونموذجًا  رم��زًا  “المرأة”  من 

والكائنات  بالحياة  تعلقها  في  الذات  يسائل 
والموجودات المحيطة بها.. 

في  المستخدمة  التقنيات  تعدد  ورغ��م 
التعبير  في  تشترك  جميعًا  أنها  إال  اللوحات، 
ودالالت  والسالم  والحب  األم��ل  معاني  عن 
والورود  بالنباتات  ُزخرفت  التي  المرأة/األنثى 
بألوان  محيطها  وفي  لباسها  على  المتناثرة 
التراب،  ألوان  من  أساسي،  بشكل  اسُتمدت، 
الداكن،  والرمادي  القاني،  األحمر  خصوصًا 
واألرج��وان��ي،  واألخضر،  المحترق،  والبني 
األصفر  من  أخ��رى  أل��وان  مع  تتضاّد  التي 
باللون  خطوط  م��ع  والبرتقالي  الشاحب 
اللوحة،  مفردات  بعُض  بها  توّشحت  األسود 
ما  بقدر  الرؤية  في  قتامًة  تعكس  ال  لكنها 

تعكس أماًل بغد أجمل.
أكملت  بالعراق.  العمارة  في  كّبة  ولدت 
والعمارة  الفنون  معهد  في  الفّنية  دراستها 
الوطني  الدبلوم  درج��ة  ونالت  ببريطانيا، 
في  الفن  دراسة  تابعت  والتصاميم.  للفنون 
في  سي  ودي  بواشنطن  ك��ورك��وران  كّلية 
الواليات المّتحدة، وأقامت عددًا من المعارض 
جماعية  معارض  في  وشاركت  الشخصية، 

في دول عّدة.

لوحات العراقية ليلى كبة.. استلهام حضارة الرافدين

الّسجل - خاص

محمود درويش يوقع «أثر الفراشة» السبت المقبل في مسرح البلد

جعلت كبة من المرأة 
رمزًا ونموذجًا فريدًا 

يسائل الذات

يعود محمود درويش إلى مسرح البلد في عامه الثالث على التوالي. يعود، وكما 
الجديد بعنوان »أثر  الكتاب  اعتاد جمهوره ومتذوقو شعره  ومعه هدّية. يسّجل هذا 
في  العرب  شاعر  يومّيات  حكايات  عن  تكشف  نثرّية  قصائد  في  صوته  الفراشة« 
ما  إلى  ونوافذ  كوى  اليومّيات  هذه  وتفتح  واألمل.  والحب  والخيبة  والحزن  النضال 

َشَعر ورآى وفّكر وحلم به الشاعر بين صيف 2006 وصيف 2007. 
مساء   المعاني،   عمر  المهندس  عّمان،  أمين  برعاية  البلد،  مسرح  يستضيف 
الجمهور في حفل  والنصف  الثامنة  والنصف وحتى  السادسة  السبت 23 شباط، من 
استقبال وتوقيع العمل األدبي األخير للشاعر. ويمكن لمن اقتنى الديوان من قبل أن 

يأتي به لتوقيعه في المسرح.
دنيا«  و»أزكى  الغد«  »جريدة  من  بدعم  تنظم  الفعالية  هذه  أّن  بالذكر  وجدير 

و»شركة | ريد«  و«أورنج  الفرنسي«  الثقافي  و»المركز  والتوزيع«  للنشر  و»األهلية 
خطاب.«

منها  قصائد  مجموعة  ويضّم  بيروت  في  الرّيس،  دار  عن  الفراشة«  »أثر  صدر 
»البنت – الصرخة« و«في الغابة« و»غريبان« و»ما أنا إاّل هو« و»أثر الفراشة« ومنها 

هذه السطور:
أثر الفراشة ال ُيرى، أثر الفراشة ال يزول.

هو جاذبية غامٍض يستدرج المعنى، وترحل حتى يتضح السبيل.
هو خفة األبدي في اليومي، أشواق إلى أعلى وإشراق جميل.

هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات، باطننا الدليل.
هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي باالقتباس من الظالل وال تقول.
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مدينة بال روح

ويأتيك باألخبار
“دولة” المجالي ال يرغب في االنتقال من “العبدلي” إلى 

“الدوار الرابع”
عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب المخضرم، وزعيم كبرى الكتل النيابية 
)62( نائبًا ال يطمح في االنتقال إلى الدوار الرابع، إذ عبر عن عدم رغبته في ترؤس أي 
حكومة مقبلة. متحدثًا لبرنامج »بصراحة« الذي يقدمة إيلي ناكوزي عبر قناة العربية 
الفضائية. رأى المجالي أن موقعه في رئاسة مجلس النواب ورئاسة االتحاد البرلماني 
العربي يمّكنه من لعب دور ايجابي دوليًا ومحليًا وعربيًا. وحين سأله مقدم الحلقة “مش 
حابب رئاسة الحكومة؟” أجاب أبو سهل: “أل الحقيقة أل”. مقدم البرنامج متأثرًا بتقاليد 
مصطلح  استخدم  هناك،  النواب  مجلس  رئيس  على  تطلق  التي  اللبنانية  المخاطبة 
التفخيم مع المجالي وخاطبه طوال الحوار  »بدولة الرئيس«. المجالي تقلد سابقًا مناصب  
دبلوماسية، ووزارية، وعسكرية، والتحق ابنه البكر سهل بحكومة المهندس نادر الذهبي 

وزيرًا لإلسكان واألشغال العامة. 
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برامج ثقافية توعوية في المهاجع 
المملكة موسم�ًا ثقافيًا توعويًا  والتأهيل في  يتابع سجناء في ستة مراكز لإلصالح 
أزمات  لمعالجة  العام  األمن  استراتيجية  ضمن  المقبل،  حزيران  منتصف  حتى  يستمر 
المخدرات  عن  توعوية  محاضرات  السجناء  يتلقى  األردنية.   السجون  في  االضرابات 
والجريمة وأثرهما على المجتمع، ويتمتع نزالء السجون في اطار االستراتيجية بمتابعة 
خدمة الفضائيات العربية.  يومية »العرب اليوم« ذكرت بأن إدارة السجون نصبت أخيرًا 
شاشات فالترون »حجم 29 إنش« في مهاجع سجن »قفقفا«. هذه الخدمة كانت انتشرت 
سابقًا في معظم السجون.  ويعود قرار توجيه »الدش« إلى غرفة سيطرة داخل كل سجن. 
تتفاوت اهتمامات السجناء بين البرامج الدينية، اإلخبارية أو قنوات أفالم على أن تكون عبر 
محطة أردنية أو فضائيات عربية. يفيد مصدر أمني بأن المعتقلين في قضايا تنظيمات 

متطرفة يرفضون متابعة الشاشات ألسباب عقائدية.

|

انطباع  السطور  ه��ذه  كاتب  ل��دى 
بأن المدن األجمل هي تلك التي يتوافر 
فيها النقل الجماعي. وكلما كانت هذه 
عن  االنطباع  كان  كلما  أرقى  الخدمة 
الخدمة  ه��ذه  ليست  أفضل.  المدينة 
وحدها ما يمنح العواصم والمدن جمالها 
أكثر  ومظاهر  أسباب  وفرادتها،هناك 
أهمية ال شك، مثل التنظيم العمراني 
وال��م��ع��ال��م ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ح��ض��اري��ة 
والمساحات الخضراء ومستوى النظافة 
العامة وكلفة المعيشة وطريقة التعامل 
توافرالمواصالت  أن  الغريب.غير  مع 
طابعا  ال��م��دن  على  يضفي  العامة 

إنسانياً.
أواًل  تتمثل  المدن  هوية  أن  فبما 
في أهلها وناسها والمقيمين فيها، فإن 
اجتماع والتقاء شرائح هؤالء في مركبة 
عن  الكشف  في  يسهم  جماعي،  نقل 
الهوية الخاصة للمدن من خالل سيماء 
التقارب  وسلوكهم.   أهلها  شخصيات 
ينمي  العامة  المركبة  في  الناس  بين 
الفروق  م��ن  ويحد  الجماعية  ال���روح 
الى  ظهرت  لو  حتى  بينهم،  الثقافية 
السطح خصائص األفراد. يتعرف زائر 
العاصمة  على  األوروب��ي��ة  العواصم 
وحركاتهم  الناس  قسمات  خالل  من 
)محطات  األندرغراوند  في  وسكناتهم 
القطارات تحت األرض( وليس باستخدام 
ورواي��ات  قصص  من  كم  التاكسي. 
وافالم تدور أحداثها في قطارات وأحيانا 

في باصات؟!
الخاصة  السيارة  استخدام  بينما 
دون سواها، ينمي العزلة واألنانية لدى 
بفردية  الشعور  ويعمق  مستخدمها 
البشر. بين  ج��دران��ًا  المصير،ويشيد 

بعضهم  السائقون  يحدق  انظرواكيف 
لدى  المجاني،  الشزر  بنظرات  بعضًا 
قلما  الحمراء.  اإلش���ارات  عند  التوقف 
ال  صافية.  حيادية  نظرة  أح��د  يرسل 
أحد ينظر الى جاره كرفيق “سفر”. في 
سيارات السرفيس كما في الباصات ما 
زال الركاب، يفضفضون عما يدور في 
أذهانهم وما يشغلهم. الروح الجماعية 
ما زالت قائمة. ضعف وسائل المواصالت 
خاصة،  سيارة  القتناء  الماسة  والحاجة 
يباعد  و  الروح  هذه  فشيئا  شيئا  يقتل 
بين الناس. ال يسع تلميذ زيارة صديق 
له فلسوف يضطر للجوء الى التاكسي 
أمر  وهو  واإلي��اب  الذهاب  في  األصفر 
فوق طاقته. ثم أصبح األمر اكثر تعقيدًا 
لمالكي السيارات “المحظوظين”: بسبب 
تضاعف عدد السيارات الخاصة الناجم 
أساسًا عن النقص الحاد في المواصالت 
تسبب  القصيرة  الرحلة  باتت  العامة، 
عناء كبيرا وتهدر وقتا طوياًل وتستهلك 
المزيد من البنزين.لم تعد هناك أماكن 
فارغة لتوقف السيارات. قد تنشأ عركات 
مع أناس آخرين للتزاحم على “الصفة”، 
قد ينال صاحب السيارة مخالفة مرورية.

الناس  يقلل  الصعوبات  هذه  لتفادي 
في  التزاور.  ذلك  في  بما  مشاويرهم 
وسائل  في  الحاد  النقص  أن  القناعة 
سيارة  القتناء  واالضطرار  المواصالت 
خاصة، هو من األسباب الرئيسة لذواء 
الروح الجماعية. من يستخدم المواصالت 
يصادف صعوبات هائلة ويحسد مالكي 
الكلفة  يكابدون  وه��ؤالء  السيارات، 
لها  يبذلون  العالية القتناء سيارة حيث 
بقدر ما ينفقون على البيت ويعجزون 
عن التخلي عنها فليس هناك من بديل 
.. فكيف يمكن إيصال اطفال البيت الى 
مدرسة حكومية غير قريبة في فصل 
إذا بعنا  الناس عنا  الشتاء. وماذا يقول 

السيارة وعدنا للمشي على االقدام؟! .
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محمود الريماوي

“رئيس العمال” أوقع بـ “رئيس النواب”
النواب  مجلس  برئيس  أوقع  المعايطة  مازن  العمال  نقابات  اتحاد  رئيس  أن  يبدو 
بأنها تتصل  للعمال لحضور محاضرة وصفها  المجالي عندما وجه دعوات  الهادي  عبد 
بمشروع قانون الضمان االجتماعي  الجديد. إال أن الحضور تفاجأ بأن المحاضرة كانت 
حول “التيار الوطني” النيابي برئاسة المجالي. الحضور العمالي الذي ناهز 600 شخص 
المعايطة  محاوالت  رغم  القاعة  من  بعضهم  فانسحب  المحاضرة،  اختالف  فاجأهم  
ثنيهم عن ذلك، المنسحبون انتقدوا رئيس اتحادهم وأسلوبه في إحضارهم رافضين 
أن يكونوا »خرافًا للمعايطة قدمها للمجالي« وفق عضو نقابة عمال الكهرباء محمود 

الحياري.

|

“أسبوعيات” تصدر في يوم واحد
عقد ممثلو 13 صحيفة أسبوعية اجتماعا في مبنى أسبوعية »الحقيقة الدولية« تلبية 
لدعوة  الدكتور زكريا الشيخ، رئيس مجلس إدارة الصحيفة المضيفة، وذلك للتدارس في 
سبل الرد على إقدام 17 صحيفة دنماركية على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي الكريم 
الثالثاء المقبل دفعة واحدة بغض النظر  محمد. المجتمعون توافقوا على الصدور يوم 
عن الموعد الرسمي لصدور تلك الصحف. وستضم الصحف تقارير ومواد بعنوان مشترك 

»رسول اهلل يوحدنا«.   

|

وزير أسبق يشكك بمبررات رفع تعرفة الكهرباء
يشّكك وزير أسبق مطل على ملف الطاقة بمبررات رفع تعرفة الكهرباء المرتكزة إلى 
زيادة كلفة فاتورة الطاقة إذ يؤكد أن الغاز المصري، الذي لم يرتفع ثمنه، يولد  معظم 
الطاقة الكهربائية في األردن.  كان السفير المصري في عمان أحمد رزق أكد أن »ما نسبته 
85 - 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في المملكة تولد حاليا باستخدام الغاز المصري«. أي 
أن ما نسبته 10 - 15 بالمئة فقط من الطاقة الكهربائية تولد باالعتماد على الديزل. وبعد 

ذلك تتعلل الحكومة بارتفاع اسعار النفط عالميا لرفع اسعار الكهرباء وبنسب كبيرة.

|

“مؤقت السير” ُجمد في أدراج األعيان
القانون المؤقت للسير المرفوض نيابيا ُجمد في أدراج »قانونية األعيان«، رغم شروع 
اللجنة بمطالعته في وقت سابق. اللجنة قالت إن هذا التشريع ال يتوافق مع القوانين األردنية، 
داعية الحكومة إلى إصدار قانون جديد. ورغم ذلك لم تصدر توصيتها بشأنه، وبالتالي 
مخالفات  دفعوا  ممن  السائقين  عشرات  يشتكي  حسبما  التطبيق  حيز  الحكومة  أدخلته 
باهظة.  قانونية األعيان كان بإمكانها التوافق مع النواب ورد القانون، لكنها ارتأت وفق عضو 

في مجلس األعيان التريث ريثما ترسل الحكومة قانونًا بدياًل عن القابع حاليًا في األدراج.

|


