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الخامس  النـواب  مجلـس  مالمح  بــدأت 
وقوالب  عشائرية  بظالل  بالتشّكل  عشر 
إصــالح  بــرامــج  ــى  إل يفتقرون  مستقلين 
وسط  واضــحــة  سياسية  ورؤى  متكاملة 
اضمحالل دور األحزاب وارتفاع صوت “شراء 
السياسية  األوساط  تلحظه  ما  على  الذمم”، 

ونواب سابقون. 
التوليفة  هــذه  نسج  فــي  ويــســاهــم   
استقطابات عشائرية وتحالفات في الظل ال 
سيما مع جبهة العمل اإلسالمي التي رّشحت 
تكتيك  ضمن  المعتدلين،  رموزها  من   22

الحفاظ على مستوى هيمنتها السابق. 
يتلون   أن  ينتظر  الجبهة،  نواب  وبخالف 
مستقلين،  بمجموعة  المقبل  المجلس 
المدنيين  المتقاعدين  نادي  من  غالبيتهم 
واستخبارات-   أمن  جيش،  والعسكريين- 

ووزراء سابقين. 
اإلسالميين  قائمة  من   15 فوز  يتوقع     

التي تضم  22 مرشحا.
المقبلة  المرحلة  استحقاقات  أن  رغم 
الساخنة-  الداخلية  الملفات  لجهة  خطيرة 
األسعار، فساد وأمن- والقالقل في اإلقليم، 
األرجح  على  سيخلو  النيابي  المجلس  أن  إال 

من عناصر التغيير والمواجهة. 
فرز  توقع  إلى  سياسية  أوساط  وتذهب 

مجلس »أضعف« من سابقه.
بدّفة  يتحكم  أن  األوســاط  هذه  وتتوقع 
المجلس زعامات تقليدية مخضرمة ستسعى 
جديدة  وجوه  بوجود  مجددا  هيمنتها  لبسط 

غير مجربة. 

على  إمــا  القّبة  يلجون  ــؤالء  ه غالبية 
صهوة نفوذ المال، المد العشائري وتشبيكات 
العمل  من  رصيدهم  أو  العائلية  المصاهرة 

العام وتراكم العمل السياسي.   
عودة  احتمال  إلى  أولية  معطيات  تشير 

النيابي في  المجلس  إلى  نائبا مخضرما   30
عبد  السابقان  المجلس  رئيسا  مقدمتهم 
الهادي المجالي )الكرك/الثانية( وسعد هايل 

السرور )بدو الشمال(.
  التتمة ص 16

منتجعات البحر الميت  24
تجتذب بوصلة السائح 

الغربي رغم حداثة 
12عهدها

|  على النواب إعادة بناء ثقة الشعب 
المتآكلة 

| هل استنفدت الدولة أغراضها من 
اإلخوان المسلمين؟

2

4
دربكة في المخابز 
وغضب في الشارع بعد 
رفع الدعم عن الطحين
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المستقلون، استقطابات وتحالفات الظل 
تبلور شكل مجلس النواب المقبل

“الغايب مالو نايب”

االنتقادات  أن  والتدبير  الطالع  حسن  من 
اجراءات  ولبعض  االنتخابي  للقانون  توجه  التي 
السلبية،  الــى  تذهب  ال  االنتخابية،  العملية 
كالتفكير بمقاطعة هذا االستحقاق الوطني. لقد 
انفرد حزب محظور بمثل هذه  الدعوة عبر حملة 
وقوبلت  القصيرة،  الخلوي  رسائل  استخدمت 
بالسخرية. تجربة اإلخوان المسلمين اليتيمة في 
تتكرر،  لم  العام 1997  االنتخابات في  مقاطعة 
هذا  الذاتي.  النقد  يشبه  بما  تجاوزها  وجــرى 
العام  األمر يحسب للمكونات السياسية  وللرأي 
ويبرهن  جهة،  من  نضجًا  يعكس  فهو  عمومًا، 

على حس إيجابي من جهة ثانية. 
السلبي على مستوى  الخيار  ومع غياب هذا 
ظاهرة  تستوقفه  المراقب  فإن  العامة،  الحياة 
شرائح  لدى  الكبير  الحدث  هذا  تجاه  الالمباالة 
العاصمة.  خاصة  الكبيرة  المدن  في  متعددة 
وكانت “الّسجل” نشرت في عددها األول تقريرًا 
عن ظاهرة العزوف مع ابداء الخشية من تكرارها 
بنسبة ملحوظة او مقلقة. إنها المقاطعة الفردية 
التي تستبطن وتظهرمزاجًا منقطعًا عن الشأن 
العام، من دون أن تشكل حالة سياسية. وأصحاب 
فمنهم  بالضرورة،  سلبيين  ليسوا  المزاج  هذا 
وهموم  اليومية  الحياة  ضغوط  تستغرقه  من 
كالحرفيين  األكبر  الفئة  يشكلون  ممن  العيش 
رغد  يعيشون  من  ومنهم  مهنهم،  اختالف  على 
ما  في  “الثمين”  وقتهم  يضيعون  فال  العيش 
ينشغل به بقية الناس “العاديين”. وهناك فئات 
واسعة تعيش في بيئة محافظة، كربات بيوت ال 
يجرؤن على ابداء الرغبة في الذهاب الى مراكز 
الزوج  فتصويت  الفضول،  باب  من  ولو  االقتراع 
ظاهرة  أن  علما  ويزيد!.  يكفي  ذلك  فعل  إن 
والمجتمعات  البلدان  في  حتى  قائمة  العزوف 
المتقدمة، ونسبة ستين بالمئة مثاًل تعتبر جيدة 

في المعايير السائدة.
جميع  في  للتقدم  الطامحة  البلدان  أن  غير 
حاجة  من  أكبر  حاجتها  تظل  كبلدنا،  الميادين 
وذلك  االقتراع.  في  الكثيفة  للمساهمة  غيرها 
المسؤولية  وقيم  المشاركة  تقاليد  لتعزيز 
من  يشاء  ما  يوجه  أن  شــاء  فلمن  الوطنية. 
انتقادات هنا وهناك بهذا االتجاه او ذاك. غير أن 
عليه تحمل المسؤولية أمام نفسه أواًل بصعود 
نائب يرى أنه ال يمثله، ما دام قد امتنع عن أداء 
حق وواجب االقتراع.  أطلق الزميل الفنان عماد 
وهو  نايب”،  ماله  “الغايب  عنوانها:  حملة  حجاج 
والكبار  الصغار  يتداوله  محبب  شعبي  تعبير 
في مجتمعنا، حين يغيب أحدهم بغير عذر عن 

مناسبة سعيدة كوجبة عائلية معتبرة!.
االنتخابات مناسبة وطنية كبيرة ال تتكرر   
كل يوم، وتدعو الجميع للمشاركة فيها بأمانة 
فـ  عذر  دون  من  يغيب  من  ضميرية.  وحرية 
وينطق  عنه  يعبر  البرلمان،  في  نايب”  “مالو 

باسمه.

|

350 فلسًا

السجل - خاص

ثقـافة وفـنون

نقاط لقاء 5
دياال خصاونة

في األسبوع الممتد بين الرابع والحادي 
جماهير  التقت  الثاني،  تشرين  من  عشر 
ان، في األحياء الشعبية وغير الشعبية،  عمَّ
والعرب  األردنيين  الفنانين  من  بمجموعة 
بعروض  واستمتعت  واألجــانــب،  اآلخرين 
مــدن  مــن  وأفــــالم  ــة  ــص وراق موسيقّية 

متنّوعة.

|

عربي ودولي

الملك فاروق يشعل مراجعة 
سياسية وعاطفية

معن البياري

حول  سؤال  أمام  أنفسهم  المصريون  وجد 
تمكن  بعدما  ونظامه،  فاروق  الملك  حقيقة 
الــذي  الرمضاني  التلفزيوني  المسلسل 
عرض لحياة الملك من إشعال فضولهم. وقد 
الملك  لعهد  االعتـبار  اعـادة  الى  كـتـاب  دعا 

فاروق.

محلي

بورصة األصوات تشتعل عشية االنتخابات
منصور المعال وعالء طوالبة

يؤكد مراقبون وناخبون بأن عملية شراء األصوات تتم على نطاق واسع في مختلف 
دوائر المملكة.

ومع أن هذا النوع من التجاوزات كان موجودًا خالل االنتخابات التشريعية السابقة، 
إال أنه هذه المرة اتخذ شكل الظاهرة بحيث ارتفع سعر الصوت الواحد الى أكثر من 

200 دينار في بعض الدوائر.

35È 18È 3È

محمود الريماوي

شعارات المرشحين ترفرف فوق عمان قبل اسبوع من االنتخابات |



الخميس 15 تشرين الثاني 2007الّسجل 2

األردني

أسبوعية- سياسية-مستقلة

تصدر في عمان
عن شركة المدى 
للصحافة واالعالم

 رئيس مجلس اإلدارة
د. مصطفى الحمارنة

رئيس التحرير المسؤول
محمود الريماوي

العنوان:
79 شارع وصفي التل (الجاردنز) 

بناية دعسان، الطابق الرابع

العنوان البريدي:
ص.ب 4952  تالع العلي 

عمان 11953

هاتف:
06-5536911 
06-5549797
06-5549898

فاكس:
06-5536991

التوزيع: 
أرامكس ميديا

Al-Syjjyl 
Weekly Newspaper

Published by:
Al-Mada for Press 

and Media

Chairman
Dr. Mustafa Hamarneh

Responsible Editor
Mahmoud Rimawi

Address
79 Wasfi Al-Tal "Gardens" St.

Da'asan Building, 4th floor

Postal Adress: P.O.4952
Tlaa Al- Ali,

Amman 11953
Tel: 06-5536911

 06-5549797  
06-5549898

Fax: 06-5536991

البريد اإللكتروني
E-mail: info@al-syjjyl.com

الموقع اإللكتروني
Website: www.al-syjjyl.com

على النواب إعادة بناء ثقة 
الشعب المتآكلة 

الرابع عشر  النواب  أعضاء مجلس  ساهم 
واثق  غير  عــام  رأي  خلق  في  كبير  بشكل 
تنعكس  األعضاء  ممارسات  النواب.  بمجلس 
الثقة  ــدى  م على  النهائية  المحصلة  فــي 
الذي  االحترام  من  الرغم  وعلى  بالمؤسسة. 
كإحدى  ــة  األم مجلس  مؤسسة  به  تحظى 
في  عليها  المنصوص  الرئيسية  السلطات 
بالتآكل  بدأ  اإلحترام  هذا  أن  إال  الدستور، 
التدريجي لدى الرأي العام نتيجة - ولو بشكل 
جزئي- لسلوك مجلس النواب الرابع عشر. ال 
شك أن هنالك عوامل أخرى تؤثر في تشكل 
ولكن  وأعضائه،  المجلس  تجاه  العام  الرأي 
عندما يقول نحو 60 % من الناخبين األردنيين 
المجلس  نواب  األهم في تصويت  العامل  أن 
لمكاسب  النائب  “تحقيق  هو  عشر  الــرابــع 
النائب  ذاتية وشخصية” )48. 5 %( و”تحقيق 
فإن   ،)%  11.4( وأصدقائه”  ألقاربه  مكاسب 
والمأمول  دستوريًا  بالمجلس  المنوط  الدور 
لدى  التغير  من  لكثير  تعرض  قد  وطنيًا  منه 
المواطنين الذين هم عماد وجود المجلس. قد 
يرى البعض أن هذا السلوك مقبول ألنه نتاج 
المجتمع وُيعبر عنه. ولكن هذه الرؤية ينبغي 
أن تأخذ بعين االعتبار األثر المترتب على هذا 
الوطني  األمن  على  انعكاسه  ومدى  السلوك 

على المدى البعيد. 
ال  السابقة  النواب  مجالس  مع  وبالمقارنة 
زال مجلس النواب الحادي عشر )1993-1989( 
يحظي بتقدير أكبر من المجالس الالحقة له. 

|

كان  عشر  الحادي  أداء  أن   %  29.8 يرى  حيث 
أفضل من أداء الرابع عشر، ويرى 21 % أن أداء 
الثاني عشر كان أفضل من الرابع عشر، فيما 
أفضل  كان  عشر  الثالث  أداء  أن   %  18.2 يرى 
من أداء الرابع عشر. المالحظ أن هناك اتجاهًا 
عامًا تدريجيًا بتراجع مستوى الثقة بالمجلس. 
أدى تفاقم العديد من العوامل إلى تواضع أداء 
مجالس النواب المتعاقبة من وجهة نظر الرأي 
أنها  المتعاقبة  النواب  مجالس  ترى  قد  العام. 
أنجزت وحققت الكثير للوطن والمواطن، ولكن 
في المحصلة النهائية المواطن هو األساس في 
العملية االنتخابية وفي وجود الدولة والمجلس 
والحكومة. لذلك، فإن تقييم المواطن هو الذي 
الثابت  ومن  وأعضائه.  المجلس  يحدد صدقية 
الرضى  عدم  من  عامة  حالة  هناك  أن  علميًا 
فقط   %  20 نحو  أن  بدليل  المجلس  أداء  عن 
من الناخبين سيعيدون انتخاب نواب دوائرهم 

وهذا ال يعني أنهم سينجحون. 
حال  وصــول  في  أبرياء  ليسوا  الناخبون 
الذين  نسبة  عليه.  هــي  مــا  إلــى  المجلس 
هذه  فــي  انتخابية  نشاطات  فــي  شــاركــوا 
الدورة قليلة ولكنها بالمعدل قريبة من نسب 
المتحدة  الواليات  مثل  بلدان  في  المشاركة 
تبلغ  األردن  في  االنتخابية.  الحمالت  أثناء 
 %  1.6 االنتخابية  للحمالت  المتبرعين  نسبة 
الواليات  في  نجده  لما  مشابهة  نسبة  وهي 
مؤسس  لــويــس  لتشارلز  طبقًا  المتحدة 
 Center for Public Integrity مركز  ومدير 
والمنتج السابق لبرنامج الصحافة التحقيقية 
ولكن   .CBS News لشبكة  دقيقة”  “ستون 
الكونغرس يتمتع باحترام ناخبيه أفضل قلياًل 
إذًا،  ناخبيه.  أمام  األردني  النواب  مجلس  من 
ما هو السبب؟ يمكن تفسير هذه الحالة بعدة 
أسباب؛ منها:  أن األردن، ما زال يمر في طور 

فترات  أطول  من  )وهو  الديمقراطي  التحول 
منذ  بدأت  التي  الدمقرطة  موجة  في  التحول 
الحضرية  المشاركة  مستوى  وتدني   .)1989
في العملية االنتخابية وما يرافقها من تغييب 
نسبة مهمة من أعضاء الطبقة الوسطى عن 
الدور  تراجع  الفاعلة.   السياسية  المشاركة 
السياسي )التشريعي والرقابي( للنائب وتقدم 
قانون  الضيق.  بمفهومه  “الخدمي”  ــدور  ال
السياسية  التنمية  يخدم  ال  الحالي  االنتخاب 
السياسية  التحالفات  إقامة  وُيعيق  المنشودة 

على مستوى المملكة قبل االنتخابات. 
أداء  تقييم  المصري،  محمد  د.  المصدر: 
 )2007  - عشر)2003  الرابع  النواب  مجلس 
االنتخابات  االنتخابي خالل  السلوك  ومحددات 
النيابية المقبلة، مركز الدراسات اإلستراتيجية 
الثاني  تشرين  عمان.  األردنية.  الجامعة   –

2007

د فارس بريزات

المصدر د. محمد المصري، مركز الدراسات االستراتيجية - الجامعة االردنية - عمان / تشرين الثاني 2007 |

انسان  حقوق  مؤسسات  أصــوات  انضمت   |
من  الحكومة  تحذير  في  ونقابات،  وإسالميون 
المقبلة  النيابية  االنتخابات  في  تجاوزات  وقوع 
على غرار ماحدث في االنتخابات البلدية اواخر 

“تموز /يوليو”  الماضي.
وجاء ذلك التحذير خالل ندوة عقدتها جبهة 
عنوان  تحت  الماضي  السبت  اإلسالمي  العمل 
لحقوق  الوطني  المركز  تقرير  في  )قـــراءة 
والرقابة على  البلدية  االنتخابات  االنسان حول 
يعتبر  الذي  المركز  وهو  النيابية(،  االنتخابات 

جهة حقوقية شبه رسمية.
 واختار المشاركون وقت الندوة مع بدء العد 
في  ستجري  التي  النيابية  لالنتخابات  التنازلي 
تكرار  من  لتخوفهم  الحالي  الشهر  من  ال20 
االنتخابات  في  الماضي  تموز   30 في  حدث  ما 

البلدية.
حزب  عــن  ممثلون  ــدوة  ــن ال فــي  ـــارك  وش
العربية  والمنظمة  اإلســالمــي،  العمل  جبهة 
لحقوق اإلنسان، ومركز عّمان لدراسات حقوق 
اإلنسان، ولجنة الحرّيات في نقابة المهندسين. 
زكي  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  عام  أمين 
االنتخابات  موضوع  إلــى  تطرق  ارشيد  بني 
البلدية حين قال إن الحكومة التي أشرفت على 
االنتخابات البلدية ما تزال هي نفسها الحكومة 
النيابية.  االنتخابات  على  تشرف  التي  القائمة، 
مرحلة  البلدية  االنتخابات  “مرحلة  أن  وأضاف 
استحقاقاتها  ألن  الكرام،  مــرور  تمر  ولن  لم 
وأن  السياسي”،  األردن  بمستقبل  متعلقة 
“الجهة الوحيدة التي وصفت االنتخابات البلدية 
بني  تنبأ  و   .“ االميركي  السفير  هو  بالنزاهة 
ارشيد بأن االنتخابات المقبلة لن تكون عادلة، 
وقال: “الشفافية في االنتخابات غير موجودة إاّل 
في صناديق االقتراع الشفافة، والتي هي أشبه 
ما تكون بمياه ساكب ومنشية بني حسن حيث 
رئيس  ملوثة”.  لكنها  شفافة  كانت  المياه  إن 
أكد  نظام عساف  اإلنسان  لحقوق  مركز عمان 

على الخصوصية التي يتمتع بها المركز الوطني 
أحد  يتمكن  لم  الذي  وتقريره  اإلنسان  لحقوق 
من التشكيك به، خصوصا أن هذا المركز أشبه 
رسمي.  بقانون  قائم  وهو  الحكومية،  بالجهة 
وأشار الى ضرورة تجنب ما حدث في االنتخابات 
االنتخابات  في  ذلك  يقع  ال  أن  وتمنى  البلدية، 
النيابية القادمة، وتساءل عن غياب دور األحزاب 
رئيس   . القادمة  االنتخابات  على  الرقابة  في 
ميسرة  المهندسين  نقابة  في  الحريات  لجنة 
ملص بين أنه وعلى الرغم من الفضيحة التي 
قامت ولم تقعد على أثر “إجراء انتخابات بلدية 
ديمقراطي  بلد  في  تمت  لو  والتي  نزيهة  غير 
“الحكومة  أن  إال  فيها”،  حكومة  أقوى  ألسقط 

باقية ومكلفة بإجراء انتخابات نيابية”.
حكومية  تدخالت  هناك  ملص:”أن  وأضاف 
مرشح  لمصلحة  اإلنسحاب  على  البعض  تجبر 
آخر والتهديد للبعض، بينما يتم دعم الحمالت 

االنتخابية لمرشحين معنيين”.
الواحد  الصوت  “قانون  أن  واعتبرملص 
وجود  ضرورة  وأشارالى  الشعبية”.  اإلرادة  زور 
االقتراع  عمليات  من  كل  إطــار  في  الرقابة 

األسماء  وجدولة  االنتخابات  ومزاولة  والفرز 
والحكم على البطاقات االنتخابية.

اإلنسان  لحقوق  العربية  المنظمة  رئيس 
هاني الدحلة أعاد التذكير بالعديد من التجاوزات 
التي وقعت في االنتخابات البلدية والتي أكدها 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان، واعتبر الرقابة 
على االنتخابات القادمة “غير كاملة” ولن تكون 
وانه تم حصرها في مندوب  مستوفاة، خاصة 
المرشح بينما استثني ممثلو مؤسسات المجتمع 
المدني من التواجد داخل غرف االقتراع، كما أنه 
في  المدني  المجتمع  منظمات  إشراك  يتم  لم 
وقوائم  االنتخابات  جداول  إعداد  على  الرقابة 

الناخبين وغيرها من األمور ذات العالقة.
حرمان  عملية  هناك  “ان  الدحلة:  ــال  وق
في  والمشاركة  األنــتــخــاب  حــق  مــن  جماعي 
التصويت وضعت على آالف الشباب، وذلك عندما 
قررت الحكومة منح الحق في االقتراع لكل من 
األول  اليوم  الثامنة عشرة من عمره في  أكمل 
من شهر كانون الثاني، علمًا بأن الدستور نّص 
الثامنة  التصويت لكل من أكمل  أنه يحق  على 

عشرة من عمره يوم اإلعالن عن الترشيح”.

تحذيرات من استنساخ سابقة “البلدية” في التشريعية المقبلة
سليمان البزور
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األردني

البخيت  معروف  الــوزراء  رئيس  تأكيدات   
العلنية حول انتشار بيع وشراء األصوات تدق 
جرس اإلنذار لجهة حجم هذه الظاهرة ومدى 
لتعقب  السلطات  دفع  ما  األردن،  تفاقمها في 
قبل  النطاق  بهذا  تحرك  أول  في  المخالفين 
أسابيع من االنتخابات التشريعية، على ما يرى 

خبراء تشريع وقانونيون.  
السياسي«  »المال  بـ  يعرف  ما  استخدام 
هو  الجديد  لكن  األردنيين.  على  جديدا  ليس 
اتساع هذه الظاهرة وارتفاع مؤشر »األسعار«، 
فضاًل عن رد فعل الحكومة غير المسبوق بعد 

تصاعد االحتجاجات من الرمثا وحتى العقبة. 
نطاق  على  ظهرت  والبيع  الشراء  بدايات 
محدود جدًا مع عودة الحياة النيابية في العام 
تنتشر هذه  اليوم  عاما.  غياب 22  بعد   1989
الظاهرة في غالبية الدوائر االنتخابية، حسبما 

يرى مسؤولون ونواب سابقون. 
  ويقود عمليات شراء األصوات »سماسرة 
ومضاربون«  يعملون على ترويج »بضاعتهم« 
لمرشحين ، إما نقدًا أو مقابل تسديد فواتير 
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الهاتف والماء والكهرباء عن عائالت فقيرة أو 
توزيع هواتف خليوية وطرود غذائية، حسبما 

رصدت »الّسجل« في غير موقع.   
األصـــوات  ــوق  س فــي  المضاربين  أبـــرز 
ينتمون إلى  طبقة جديدة  تشكّلت مع تدفق 
النفطية،  الطفرة  الخارج في ضوء  أموال من 
 2003 العام  في  الثالثة  الخليج  حرب  وعقب 

وارتفاع أسعار األراضي.
في قفص االتهام

انتشار هذه  وأحزاب   قوى سياسية  ترجع 
الذي  الواحد«  »الصوت  قانون  إلى  الظاهرة 
صدر في العام 1993، معتبرين أنه ساهم في 
»تفتيت المجتمعات المحلية وانتشار الجهوية 

والعشائرية والمال السياسي«.
الجهات  تحفظت  الرسمي،  التحرك  ضمن 
يشتبه  األقل  على  شخصين   على  القضائية 
لناخبين  شخصية  بطاقات  بجمع  بقيامهما 
مقابل مبالغ مالية. على أن األحزاب السياسية 
قابلت  الوطنية  بالقوى  نفسها  تصنف  وما 
ال  أنه  معتبرة   ، بالتشكيك  الحكومي  اإلجراء 

يرتقي إلى حجم انتشار البيع والشراء. 
الدائرة  اجتاح  األصــوات  شراء  »طاعون« 
ترتقي  أن  المفترض  عمان  /فــي  الثالثة 
انتخابية  معارك  إلــى  السكانية  تركيبتها 
واألعطيات،  الجهوية  عن  بعيدًا  سياسية 
االردني«.  اليسار  بيان عن »مجموعة  بحسب 
هذه المجموعة غير المعروفة سابقًا  ترى أن 
مجال  وال  األنــوف.  تزكم  االنتخابات  »رائحة 

والنفوذ  بالمال،  المال  الصــطــدام  إال  فيها 
الثالثة  الدائرة    .« بالفساد  والفساد  بالنفوذ، 
كانت تشهد انتخابات سياسية بامتياز بحسب 
من  اثنان  شّكل  إذ  سابقة،  انتخابية  تجارب 
المصري  طاهر  هما  سابقة  حكومات  نوابها 
وعلي أبو الراغب. كذلك فاز فيها نائب رئيس 
الى  إضافة  النابلسي،  فارس  السابق  الوزراء 
معارضين من الوزن الثقيل مثل ليث شبيالت 

وتوجان فيصل.
من  اشتكوا  الثالثة  الدائرة  في  مرشحون 
الصوت  ثمن  أن  مؤكدين   ، الظاهرة  تفشي 
في  وهو  دينارا   250 ال  حاجز  اخترق  الواحد 

صعود متواصل قبل أيام من االنتخابات. 
أسعار  سّلم  البخيت  أدرج  تصريحاته  في 
حسبما  ديــنــارًا،   150 إلــى   50 من  األصــوات 
على  الرسمي.  التلفزيون  شاشة  على  ظهر 
حين  السابق  التصنيف  من  خال  تصريحه  أن 
تحاشيًا  التالي،  اليوم  في  الصحف  ــه  أوردت

إلحداث صدمة على ما يبدو. 
ويرفض البخيت »أن ترتهن إرادة المواطن 
السياسية مقابل مبلغ من المال، ويراهن على 
وعي المواطن وكرامته ورفضه لهذه الظاهرة 

السلبية، وغير المألوفة في مجتمعنا” . 
الدولة  ألجهزة  الرئيس  أوعــز  ذلــك  إلــى 
وشراء  السياسي  المال  ظاهرة  من  »الحد  ل 
عليها  والقضاء  الصوت،  ثمن  ودفع  الضمائر 
والتعامل معها على أنها قضية فساد مثل أي 

قضية فساد اخرى«.

وينص قانون االنتخاب على أيقاع عقوبة 
السجن من ثالثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية 
يدان  من  كل  بحق  دينار   500 إلــى   50 من 
شراء  بهدف  عينية  أو  نقدية  عطايا  بتقديم 

أصوات ناخبين محتملين.
يرى نواب ومسؤولون سابقون أن الحكومة 
 ، االنتخابات  نــزاهــة  ضمان  تحدي  تــواجــه 
ظل  في  وجّدية  رادعة  بإجراءات  ومواجهتها 

انتشار ظاهرة شراء األصوات.
  أحزاب المعارضة وقوى سياسية، حّذرت 
االصــوات  شــراء  ظاهرة  أن  من  بياناتها  في 
او  »باتت على كل لسان، وال تقف عند دائرة 
الظاهرة  تلك  عن  الحديث  بات  وانما  اثنتين 

على مستوى االردن«.
عضويته  في  يّضم  الذي  مدريد«  »نادي   
سابقين،  ومسؤولين  وحكومات  دول  رؤساء 
حرة  نيابية  انتخابات  بإجراء  الحكومة  طالب 
المواطن  ثقة  لتعزيز  وشــفــافــة،  ونزيهة 
الوطنية  الروابط  توطيد  وكذلك  االردنــي، 
واستقرار البالد. ودعا النادي أيضا »إلى إجراء 
المجتمع  مؤسسات  مع  وشــّفــاف  بناء  حــوار 
أجل  من  توافقية  صيغ  الى  وصــواًل  المدني 

كفالة وضمان الحقوق للجميع«.
الشيوعي منير حمارنة  الحزب   أمين عام 
منع  حول  الحكومة  رئيس  بتصريحات  رحب 
ضمائر  على  »عدوانًا  كونه  السياسي،  المال 
يمثله  وما  الناخبين   لضمير  وإفسادًا  الناس 

من إساءة كبيرة  على حقوقهم«.

غير  انتخابات  إجــراء  »باإلمكان  أن  ورأى 
تزوير  هو  االنتخاب  قانون  ولكن  مـــزورة، 
حضاري  غير  تعتبرالقانون  التي  الناس  إلراء 
الظواهر  من  العديد  تكريس  في  وساهم 

السلبية وأهمها المال السياسي«.
بوجود  »الحكومة  معرفة  حمارنة  ويؤكد   
مزادات علنية لشراء وبيع األصوات« الفتا إلى 

أن األسعار تتراوح بين » 100 و 500 دينار«.
الى«  االنتخابات  الى  المال  ويعزودخول    
أي  قيام  يمنع  الــذي  الواحد  الصوت  قانون 
تحالفات، ويكّرس الطابع الفردي والعشائرية 
والطائفية واالقليمية، ما يجعل الحكومة غير 

قادرة على منع تجارة االصوات ».
إحدى  بأن  ل”الّسجل”  سمسار  يستسر   
المرشحات وعدته »بسيارة فارهة إن نجح في 
وعشرة  شخصية،  أحــوال  هوية  مائة  تأمين 

آالف دينار لكل 50 هوية«.
بشير  المحامي   الشرعية  السياسة  استاذ 
أبو رمان  أصدر فتوى  »تحرم استخدام المال 
النيابة  كرسي  أن  معتبرا  االنتخابات«  في 
ذلك  فوق  هو  بل  العهد،  أو  »البيعة  يحاكي 
ألنه الحارس والمراقب والمشرع والمحاسب ال 

يصلح لشغله من يبدأ مشواره بالفساد«.
يخلص أبو رّمان إلى أن االنتخابات تشكل 
يستحق  من  يكشف  ألن  للمواطن  »فرصة 
النيابة واألمانة والعهد«، ويشدد على تحريم 
»اإلنسياق وراء الضغوط الضيقة من عصبية 

وطائفية وحزبية وفئوية وعشائرية«.

تشكيك بنجاعتها في ضبط المخالفين

الحكومة تقر بوجود بورصة األصوات

منصور المعال

العرض والطلب يشتعالن عشية االنتخابات

الزرقاء، مادبا – هل طرحت صوتك للبيع 
أو تلقيت عرضا للتصويت مقابل دعم نقدي 
أو وعود بالمال؟ وهل أدرجت بورصة األصوات 
تلقيت  أو  اإلنتخابية  حملتك  موازنة  ضمن 

“عطاء” بشراء أصوات؟ 
ناخبين  إلى  األسئلة  هذه  “الّسجل”  حملت 
في  ــراع  ــت االق عشية  ومرشحين  محتملين 
من  ستة  أن  فوجدت  والزرقاء  مأدبا  منطقتي 
أردنيين تلقوا “دعما ماليا” مقابل وعود  عشرة 
بالتصويت لدافع المال بينما رفض ثالثة طلبات 
ببيع أصواتهم فيما أكد العاشر أنه لم يدخل قط 

في مثل هذه الصفقات. 
بدفع  اثنان  أقر  مرشحين،  خمسة  بين  من 
إنسانية”  “مساعدة  شكل  على  األول  على  ماال 
فيما  يرغب”،  لمن  “طواعية  عرضه  والثاني 
أما  “األتعاب”.  بند  ضمن  مادفعه  الثالث  صّنف 
معتبرا  بالمطلق  السلوك  هذا  فرفض  الرابع 
وتمسك  الديمقراطية”  أســس  “يقوض  انــه 
الخامس بان المساعدات ال تدخل في باب المال 
السياسي”. ولحظ المسح المحدود غير المنهجي 
أن تبادل النقود والوعود تتم عادة مع أشخاص 
رفيعة،  مهنية  مناصب  في  بعضهم  متعلمين 
فضال عن فقراء في مجتمع محافظ. كذلك وجد 
الريفي،  المجتمع  في  البيت  سيدة  المرأة،  أن 
صوتها  مقايضة  في  الرجل  من  أكثر  تندفع 

بالمال أو الخدمات. 
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يرهنون  أقــّروا  الذين  غالبية  أن  المفارقة 
“البيع  يشبه  فيما  مرشح  من  ألكثر  أصواتهم 
األصوات  استقطاب  وسائل  تتراوح  بالجملة”. 
بين الدفع المباشر تحت غطاء بدل أيجار خيالي 
لمرشحين،او  كمقار  تستخدام  تجارية  لمحال 
كطرود غذائية، او ما يصف بعضهم انها اتعاب 

مستحقة لقاء عملهم لمصلحة مرشح .
مرشحون  يتبناها  الــســلــوكــيــات  هـــذه   
وسماسرة من خالل جوالت ميدانية، مستغلين 
وطلب”  “عرض  رسائل  أو  بالناخبين،  صالتهم 

عبر الهواتف النقالة.
الزرقاء

   أبو احمد )35 عاما( أب لثالثة أبناء يفاخر 
مختلفين  لمرشحين  مرتين  صوته  باع  بأنه 
“األول دفع 20 دينارًا مقدما، وسيدفع 80 دينارا 
عقب االقتراع”. بعد ذلك تلقى أبو أحمد،  الذي 
عرضا  ــمــدارس،  ال ــدى  اح في  مــراســال   يعمل 

“أسخى” من مرشح آخر دفع 100 دينار مقدمًا.
أما األرملة األربعينية خديجة، فحصلت على 
إعانة مالية فورية بقيمة 200 دينار، ستساعدها 
بال شك في إعالة اسرة مكونة من اربع  فتيات 

احداهن طالبة جامعية.  
ولحق الزمالة مكان  في مجريات االنتخابات، 
فـ “محمد”، سائق حافلة، اعترف صراحة بتلقيه 
على  سابقًا  بمعيته  عمل  مرشح  من  دينارًا   50
احدى الحافالت، وأصابه ثراء مفاجئ في اعقاب 

طفرة االراضي االخيرة.
وال يقتنع محمد بأهلية مرشحه هذا للنيابة، 
لكنه يقول: “واجب الزماله السابقة يحتم علي 

منحه صوتي”.
  يقر مازن، طالب جامعي، بأنه تلقى مبلغ 
باعطائه  لمرشح  يمين  حلف  مقابل  دينارًا   50
هذا،  لسوكه  براغماتيًا  تبريرا  مقدما    ، صوته 

فحواه: “ خذ وطالب “ !.

المرشحين  من  المالية  االستفادة  وتتعدى 
على  منها  اخــرى،   مجاالت  الى  االصــوات  شراء 
المثال، استغالل حاجتهم الفتتاح مقرات  سبيل 

انتخابية.
الزرقاء،  ابوخالد، مالك مخازن تجارية في   
قال انه “آجر مخزنًا الحد المرشحين مقابل الف 
رأيه  عن  عدل  انه  اال  كمقر،  ألستخدامه  دينار 
حين دفع له مرشح اخر الفي دينار، وقام بتأجير 

المحل لصاحب أعلى سعر “.
االنتخابية  وينشط سماسرة شراء االصوات 
االقتراع  صناديق  من  ايام  خمسة  مرمى  على 

مستهدفين ضعاف النفوس والمحتاجين.
 يصف معتز ، ما يجري في االنتخابات الحالية 
“المترفين  ان  مبينًا   ، “الــرق”!  زمن  الى  بعودة 
حاجات  استغالل  الى  يسعون  توصيفه   “حسب 

الناس.
في  يعمل  اكــاديــمــي  ــو  وه معتز،  ـــاد  واف
مع سمسار  تشاجر  انه  التطوعي،  العمل  مجال 
القاء  مقابل  دينار   500 عليه  عرض  انتخابات 
لصالح  للتصويت  الناخبين  فيه  يحض  خطاب 
مرشحه .  في الجانب األخر، يبرر مرشح “ يصفه 
ناخبون في دائرته بأنه سخي” ما يقوم به من 
دفع لمبالغ مالية ألسر محتاجه  بأنها” من أموال 
الزكاة الخاصه به” ، ويصف المبالغ التي يدفعها  
لمناصريه بـ “بدل اتعاب” ، ومقابل الجهد الذي 

يبذلونه في الترويج له .
ويجادل مرشح أخر متعمدًا اخفاء استخدامه 
فقط  إنه  قائاًل  االنتخابية،  حملته  في  للمال 
رياضية   ونــواد  شباب  مراكز  الى  تبرعات  قدم 

وجمعيات خيرية . 
 مادبا 

“غرف  مادبا  محافظة  في  “وكالء”  يؤسس 
عمليات” بهدف السمسرة وشراء االصوات لصالح 
مواطنون،  يؤكد  حسبما  المرشحين،  بعض 

مبينين أنهم تلقوا دعوات لبيع اصواتهم.
يقول شادي قبيالت “26عاما”، جامعي عاطل 
عن العمل، أنه تلقى دعوة مباشرة لبيع صوته، 
مقابل وعود بتعيينه في وظيفة حكومية. لكنه 

رفض.
الرواحنة “34  من جانبه، يفاخر احمد نايف 
مقابل  دينارًا   50 قبول  على  وافق  أنه   ، عاما” 
منح صوته ألحد المرشحين، مرجعا السبب الى 
المرشحين  “انفصام”  حالة  اثبات  في  رغبته 

الذين يرفعون شعارات ويطبقون عكسها.
يعترف الرواحنة، العاطل عن العمل، باتساع 
االصوات”،  شراء  بـ”سماسرة  يعرف  ما  ظاهرة 
عروض  بتقديم  يقومون  مندوبين  ان  موضحا 
مختلفة الى الناخب رغم انهم يمثلون المرشح 
ما  المواطنين  من  رهــط  آراء  وتعزز  نفسه. 
المال سيكون  بأن  المعارضة  احزاب  اليه  ذهبت 
بمقاعد  الفوز  حسم  في  الفصل  القول  له 

المجلس النيابي المقبل.
عن  الكشف  رفض  آخر،  مواطن  ويذهب    
هويته، أنه تلقى عرضا لبيع صوته من مرشح 
االصــوات  بيع  معتبرا  العرض  ورفــض  بعينه، 
أنه  عائلة  رب  ويؤكد  السياسية.   لــالرادة  بيعًا 
تصرفه  مبررا   . دينارا   120 لقاء  صوته”  “باع 
لكل  يدير ظهره  نائبا  المرشح حين يصبح  بأن 
والحصول  سابقا،  يرفعها  كان  التي  الشعارات 

على مقابل مالي اآلن افضل من “ال شيء”!.
تعتبر سيدة مطلقة، وهي ام لطفلتين، أن 

“خمسة دنانير افضل من كل المرشحين” .
وتوضح قائلة “ المرشح ال يتعرف علينا حين 
يصل الى المجلس، ولن نراه مرة اخرى اال على 
شاشات التلفاز، واألفضل التكسب منهم حاليا”.

لخمسة  والدة  ترفض  العائلة،  عوز  وبرغم 
اشخاص بيع صوتها، وتقول “ ال أقبل الحصول 
على المال بهذه الطريقة، فقبولي ببيع صوتي 

انتهاك  لكل القيم واالخالق وارادتي السياسة، 
. معربة عن  االصل”  دينيًا في  أمر محرم  وهو 
عرض  على  المرشحين  جــرأة  من  استغرابها 

المال مقابل االصوات وبهذه الطريقة .
 من جانبه افاد احد المرشحين بانه يترشح 
للمرة الثانية دون ان يحالفه الحظ، لكنه يبدي 
تشددًا ازاء استخدام المال لشراء ارادة الناخبين 
اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  المرشح  .ويعتقد 
سماسرة  من  عدد  لها  اسس  الظاهرة  هذه  أن 
االنتخابات والمرشحين في الدورة الماضية، وقد 

تعززت في االوساط الفقيرة.
االصــوات  شــراء  مبدأ  آخر  مرشح  ويرفض 
“الذي بات يهدد القيم االخالقية للحياة السياسية 

المنشودة بشكل عام” على حد تعبيره.
وقفة  تتطلب  القضية  هذه  أن  الى  ويلفت 
وتشريعات  قوانين  اقــرار  عبر  جــادة  حكومية 
المال  استخدام  نفسه  له  تسول  من  كل  ُتجّرم 
الناخبين  توجيه  عن  فضال  االصــوات،  لشراء 
اإلرادات”  بـ”تجار  وصفهم  من  حيال  وتوعيتهم 
المساعدات  تقديم  بشأن  اخر  مرشح  .ويجادل 
المادية للناخبين، ويعتبر ان هذا التوجه ال يعد 

اختراقا أو تعديا على حق الموطن السياسي.
ــذا الــصــدد، يــقــول مــرشــح رفض  ــي ه وف
على  الحصول  يريد  “من  هويته،  عن  االفصاح 
المال لقاء صوته حر، ومن لم يرد ذلك حر ايضا، 

وهذا التوجه ال يعد تعديا على حق المواطن”.
المقدم  المال  انواع  بين  آخر  مرشح  ويميز 
التي  العينية  المواد  ان  الى  مشيرا  للناخبين، 
تقدم ال تدخل في سياق المال السياسي “فهي 
ما  وإذا  المحتاجة،  العائالت  خدمة  بهدف  تقدم 
ارادت منح صوتها لمن يقدم لها الدعم العيني 
الحق  فلها  أو مواد خدمية،  أو ملبس  من مأكل 
بذلك، وإن رفضت فهي حرة ايضًا، وغير مجبرة 

على االقتراع لصالح مرشح بعينه”.    

منصور المعال وعالء الطوالبة 
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األردني

العالقة المضطربة بين السلطات األردنية 
إلى  تتجه  بأنها  توحي  المسلمين  ــوان  واإلخ
إعادة  إلى  ستنتهي  أنها  أو  الالعودة،  نقطة 
الطرفين.   بين  التقليدية  التحالفات  صياغة 
صوب  األقل  على  أو  صدام  نحو  األمور  تتجه 

طالق بعد عقود من التحالف. 
في  نشأت  حركة  بين  ويحدث  حدث  ماذا 
باإلخوان  استقوت  وسلطات  الدولة  حضن 
المسلمين في مواجهة أعتى التحديات المحلية 
والتحليالت،  الفرضيات  تتعدد  واإلقليمية؟ 
فثّمة من يرى أن السبب الرئيسي يكمن في 
تخندق أقطاب في الجانبين: فئة من اإلخوان 
فيما  الرمادية  المنطقة  عن  االبتعاد  ترفض 
متطرفين  إسالميين  من  بالموقف  يتعلق 
الزرقاوي،  مصعب  أبو  أمثال  القاعدة  وأتباع 
على  السلطة  في  أجنحة  ــرار  إص وبالتتابع 
معادلة  ورسم  حراكًا  األكثر  الجماعة  تحجيم 

سياسية جديدة  على الساحة األردنية.
هناك من يعتقد بأن دوائر رسمية وصلت 
عبئًا  باتوا  المسلمين  اإلخوان  بأن  قناعة  إلى 
أنهم لم يعودوا شركاء في  الدولة، كما  على 
اليساري  التيار  مد  أو  التكفيريين  مواجهة 
في  ــر  األم كــان  كما  العربي،  و”القومجي” 

منتصف القرن الماضي. 
اإلسالمية  الحركات  شؤون  في  الخبير  أما 
لم  السلطات  بأن  فيشّخص  معايطة،  سميح 
تعد ترى في اإلسالميين "ميزة االعتدال ومن 
ثم فإنهم لم يعودوا صمام أمان في مواجهة 

التطرف الفكري والتكفيري". 
إبراهيم  اإلسالمية  الجماعات  في  الباحث 
غرايبة يرى من جانبه أن اإلخوان “ما يزالون 
من مصادر الدعم األساسية للنظام السياسي” 
رغم أن “مدة صالحية” التحالف معهم انتهت 
الراديكالية  الحركات  تهديدات  انتهاء  مع 
التحّول  عامًا.   20 قبل  المنطقة  وفي  محليًا 
الماضي،  العقد  مطلع  في  بدأ  العالقة  في 
المنافسة  خط  على  العمل  جبهة  دخلت  حين 
الذي  الحكومة، بحسب غرايبة،  السياسية مع 

|

وموردًا  مجتمعيًا  مكونًا  كانت  كيف  استذكر 
محايدًا للدولة قبل ذلك التاريخ. 

اإلسالميين  أن  ــك  ذل مــع  غرايبة  وأكــد 
"وقت  أي  في  الدعم"  "مصادر  أحد  سيظلون 
تواجه فيه السلطات تحديات"، الفتًا إلى أنهم 

"جزء من االستقرار واالعتدال" في األردن. 
مواجهات  سلسلة  شهد  الماضي،  العام 
خــارج  بالعبين  مرتبط  بعضها  وســجــاالت 
األردن مثل: حماس اإلسالمية- صنو اإلخوان 
بسطت  التي  الفلسطينية-  الساحة  على 
منتصف  غــّزة  قطاع  على  نفوذها  بالسالح 
يونيو/حزيران بعد أن أقصت فتح على جبهة 

صناديق االقتراع. 
الرواية  ضد  إخوانية  قــيــادات  وقفت  إذ 
مشعل،  خالد  اتهمت  التي  األردنية  الرسمية 
في  المقيم  السياسي  حماس  مكتب  رئيس 
دمشق، بمحاولة تجنيد أتباع في األردن مطلع 
ومتفجرات  أسلحة  لتخزين  الماضي  العام 

تمهيدًا الستخدامها داخل المملكة. 
في موازاة ذلك رفض نائب إسالمي سابق 
األردني  بالمتشّدد  علنية  إشادة  عن  التراجع 
أبو مصعب الزرقاوي عقب مقتله في منتصف 
بيت  إلى  زيــارة  خالل  ذلك  جاء   .2006 العام 
جانب  إلى  فــارس  أبو  محمد  بها  قام  العزاء 
عن  الواقعة  تلك  أسفرت  زمالئه.  من  ثالثة 
توقيف النواب وصواًل إلى سجن اثنين منهم، 

قبل أن يصدر الملك عفوًا خاصًا. 
الزرقاوي  مسألة  أن  غرايبة  رأى  بينما 
"ملتبسة ألنه يحارب األميركيين في العراق"، 
العنف في اإلجمال  أن اإلخوان يدينون  أوضح 

"وال يمارسونه". 
   وال تتكتم السلطات األردنية بأنها وفّرت 
التي ساهمت  واللوجستية  االستخبارية  القوة 
في تصفية الزرقاوي في غارة أميركية- بعد 
مقتل  عن  مسؤوليته  إعالن  من  أشهر  سبعة 
ثالثة  استهدفت  تفجيرات  في  شخصًا   60

فنادق عّمانية.

مجاهد ولكن!
توصيف  عــن  إسالمية  ــادات  قــي إحــجــام 
الزرقاوي باإلرهابي عّمق الشرخ مع السلطات. 
في المؤتمرات الصحافية سعت هذه القيادات 
موقف  تحديد  إلــى  اإلنــجــرار  مــن  للتملص 
جاء  التفجيرية:  الزرقاوي  أنشطة  من  صريح 
لكن  "الجهادي"  بخّطه  إشادة  غامضًا،  الجواب 
مع عدم تأييد قتل مدنيين. هذه الضبابية في 

المنطقة الرمادية رفعت منسوب الشك حيال 
نوايا اإلخوان لدى السلطات. 

انهيار جدار الثّقة المتسارع بين السلطات 
بين  الود  من  عقود  ستة  ينهي  قد  واإلخــوان 
في  استراتيجية  تحالفات  تخّللتها  الطرفين، 
أن  كــادت  األقــل  على  خطيرة  مفاصل  ثالثة 
الخامس،  العقد  في  الدولة  بأسس  تطيح 

والسادس، والسابع من القرن الماضي.

النشأة والتحالفات  
األردن؟  في  المسلمون  اإلخوان  نشأ  كيف 
ظل  فــي  انتهجوه  الـــذي  الــمــســار  هــو  ــا  وم
منذ  الدولية  والصراعات  اإلقليمية  التداعيات 
وحتى   1946 عام  دينية  كجماعة  ترخيصهم 

بوادر الطالق البائن هذه األيام؟ 
بخالف الحركات اإلسالمية في دول الجوار، 
نسج اإلخوان عالقة وطيدة مع القيادة األردنية 
الضاربة جذورها في آل بيت رسول اإلسالم. 

عندما تلج منزل قيادي إسالمي، لن يثير 
استغرابك صف صور تخّلد لقاءات رسمية بين 

الملك وإسالميين. 
وهكذا نشأ إخوان األردن في حضن الدولة 
في ظل سياسة محاور إقليمية في أربعينيات 

القرن الماضي. 
حول  تدور  االستقالل  حديثة  الدول  كانت 
في  وعّمان  بغداد  في  الهاشميون  محورين: 
في  سعود  آل  العزيز  عبد  تحالف  مواجهة 

الرياض والملك فاروق في القاهرة. 
هذين  بين  تتأرجح  فكانت  سورية  أمــا 
المتواترة  االنقالبات  لنتائج  طبقًا  المحورين 

المدعومة عربيًا و/أو دوليًا. 
األول،  اهلل  عبد  )آنــــذاك(  األردن  أمــيــر 
اإلخــوان  فائدة  استشعر  بالفطرة،  المتدين 
لهم  ففتح  فاروق  الملك  على  ضغط  كورقة 
أبواب عمان هربًا من قمع السلطات المصرية 
اإلعالم  قسم  رئيس  يستذكر  حسبما  آنذاك، 
غنيمة  أبو  زياد  المسلمين  باإلخوان  السابق 

الذي التحق بالجماعة عام 1947. 
برئاسة  ـــوزراء  ال مجلس  ــدر  أص وهكذا 
إبراهيم هاشم ترخيصًا للجماعة عام 1946 

للعمل تحت مظلة جمعية دينية خيرية. 
األولى  العربية-اإلسرائيلية  الحرب  خالل 
في  للجهاد  األردن  إخــوان  تطوع   1948 عام 
أبو  اللطيف  عبد  مقدمتهم  في  فلسطين، 
قورة، أول مراقب عام لجماعة األردن. تّم ذلك 

بعلم الحكومة األردنية وتشجيعها. 

عام  باألردن  الغربية  الضفة  ألحقت  حين 
تحت  الضفتين  في  اإلخــوان  انصهر   ،1950
راية واحدة. ودرج تقليد يقضي باختيار نائب 

المراقب العام من أبناء فلسطين. 

التقاء المصالح 
عام 1957، التقت مصلحة النظام األردني 
واإلخوان في التصدي لمحاولة انقالبية نسبت 
إلى تيار اليسار والقوميين العرب، وذلك بعد 
الراحل  الملك  جلوس  على  سنوات  خمس 

الحسين بن طالل على العرش. 
تصّدى  كيف  قدامى  مسؤولون  يستحضر 
اإلخوان المسلمون عسكرًا ومدنيين لمتمردين 
من الجيش كانوا يستعدون لمغادرة معسكرات 

الزرقاء باتجاه القصور الملكية في عّمان. 
حتى ذلك الوقت، كان الجيش يضم ضباطًا 
قوانين  تصدر  أن  قبل  ومسّيسين  حزبيين 
العسكرية  المؤسستين  بين  التام  بالفصل 

والسياسية وحظر األحزاب رسميًا. 
حفظ الحسين الجميل لإلخوان المسلمين 
محمد  الثاني  مراقبهم  على  عرض  إنه  حتى 
حسبما  حكومة،  تشكيل  خليفة  الرحمن  عبد 
يستذكر أبو غنيمة نقاًل عن المراقب العام. إال 
بحساسية  لمعرفتهم  اعتذروا  اإلسالميين  أن 

المعادالت اإلقليمية والدولية. 
مئات  األردن  استقبل  الحقبة،  تلك  في 
جمال  حكم  من  الهاربين  المصريين  اإلخوان 
الجنسية  منهم  عددًا  ووهب  بل  الناصر،  عبد 
كرسي  إلــى  بعضهم  أوصــل  كما  األردنــيــة، 
ومحمود  كــامــل  الشقيقين  مثل  ــــوزارة  ال

الشريف. 
استثناء اإلسالميين من حظر األحزاب الذي 
والتعبئة  االنتشار  من  مّكنهم  عامًا،   35 دام 
على مدى عقود في ساحة شبه خالية وبإسناد 
التربية  في  عناصرهم  فانتشرت  حكومي. 
منذ  التشريعية  والمجالس  والصحة  والتعليم 

أول انتخابات عام 1947. 
في   1989 عام  مقعدًا   22 اإلخوان  حصد 
المملكة  في  تجرى  تشريعية  انتخابات  أول 

خالل 22 عامًا، بعد رفع األحكام العرفية.  
على أن اإلخوان أحجموا عن االنخراط في 
عام  مرحلتين:  باستثناء  التنفيذية  السلطة 
الفرحان حقيبتي  اسحق  استلم  عندما   1973
 1990 ــام  وع واألوقـــاف،  والتعليم  التربية 
عندما ضم مضر بدران خمسة إسالميين إلى 

حكومته. 

"توزير الثوريين" 
واإلخــوان  السلطات  بين  العالقة  وصلت 
عام  أخرى  مرة  االستراتيجي  التحالف  عتبة 
الفصائل  األردني  الجيش  طرد  عندما   1970

الفلسطينية المسلحة. 
حمل  اإلسالميون  رفض  الوقت  ذلك  في 
أخلوا  وبالتالي  العربي،  الجندي  ضد  السالح 
ضمن  الشيوخ"  ب"معسكرات  يوصف  كان  ما 
أسلحتهم  عن  وتنازلوا  فتح،  حركة  تشكيالت 
لكبرى الفصائل الفلسطينية، حسبما يستذكر 

أبو غنيمة. 
النشاط  فمارست  اليسارية  األحــزاب  أما 
الحزبي في الباطن من خالل العمل الفدائي، 
معادلة  اخترع  الــذي  التل  وصفي  جاء  حتى 

"توزير الثوريين". 
إلى  كتف  من  البندقية  األكثرية  فنقلت 
لعقود  وزارات  كراسي  "الثوار"  واحتل  كتف 

الحقة. 
أمام  الساحة  الثمانينيات، خلت  منذ مطلع 
الحركة اإلسالمية واستخدمها األردن ورقة في 
البلدان،  تقارب  عندما  لكن  سورية.  مواجهة 
بعالقتها  عّمان  تضحي  بأن  دمشق  اشترطت 

الوطيدة المعلنة مع اإلخوان. 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  وصـــول  بعد 
قادة  األردن  طــرد   ،1999 عــام  الحكم  إلــى 
للفصل  مسعى  في  الفلسطينية  حماس 
أول  الحملة  تلك  نّفذ  المعسكرين.  بين 
الرؤوف  عبد  الملك،  عهد  في  وزراء  رئيس 
الروابدة الذي كان، في بداياته، من مناصري 

اإلخوان. 
مرحلة  إلى  وصــواًل  التوتر  تنامى  مــذاك 
أعلن  عندما  األخيرة.  األشهر  خالل  التصعيد 
ضبط  عن  الماضي  العام  منتصف  األردن 
قادة حماس  إلى  إرهابية” منسوبة  “مؤامرات 
لواء  األردن  إخــوان  بعض  حمل  دمشق،  في 
الرواية  تكذيب  لدرجة  حماس  عن  الــدفــاع 

الرسمية. 
ــى إحالة  إل ـــداث وصـــواًل  وتــداعــت األح
المركز  جمعية  الجماعة-  مال  بيت  ملف 
توجهًا  يعكس  ما  القضاء،  إلى  اإلسالمي- 
المالية  اإلسالميين  أجنحة  لقص  رسميًا 

واللوجستية. 
سقطت  واآلن  األربعينيات  منتصف  بين 
وتفّككت  أنظمة  ــهــارت  ان أيــديــولــوجــيــات، 
مع  معاوية  شعرة  تقطع  فهل  إمبراطوريات- 

اإلسالميين؟ 

الّسجل - خاص

أنصار التيار االسالمي خالل أحد التجمعات |

هل استنفدت الدولة أغراضها من اإلخوان المسلمين؟
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األردني

المسلمين  ــوان  اإلخ القرار  صانع  يضع 
اإلسالمي،  العمل  السياسية، جبهة  وذراعهم 
لكن  األردن  تواجه  التي  التحدّيات  رأس  على 
تنظيم  أنصار  مخاطر  من  يقّلل  أن  دون 
ما  على  والتكفيريين،  القارات  عابر  القاعدة 

يتسّرب عن دوائر صناعة القرار.  
اإلسالمي  العمل  جبهة  قيادة  أن  على 
ترفض ذلك معتبرة أن "التخويف من الحركة 
استحقاقات  من  التهرب  يستهدف  اإلسالمية" 

اإلصالحات في البالد.  

عين على البرلمان
محور هذا التحّدي يدور، بحسب القائمين 
على المطبخ السياسي، حول فرضية أن هذا 
إلى  القّمة  من  هياكل  وفق  المنظم  التيار 
صنع  حلقات  إلى  للصعود  يسعى  القاعدة- 
والتحالفات  االقتراع  صناديق  عبر   – القرار 
على  أجندته  فرض  إلى  وصــوال   – السّرية 

البالد. 
بكلمات أخرى يرى صانع القرار أن هّناك 
تدميرية  بخالف  القّمة،  باتجاه  مبرمجًا  زحفًا 

القاعدة وعشوائية تخطيط التكفيريين. 
على  ــي  ــالم اإلس الــعــمــل  جبهة  فعين 
أن  بعد  النواب  مجلس  في  مؤثرة  أكثرية 
طلبة  ومجالس  النقابات،  في  نفوذها  تراجع 

الجامعات، والبلديات. 
في  ــة  إزاح السلطات  مخاوف  من  يزيد 
دوائر  تتهمها  إذ  اإلخــوان،  قيادات  مرجعيات 
الغّزية- حماس  فلك  في  بالدوران  سياسية 

الدمشقية أو عمائم قم اإليرانية.
الحوزة  الــتــقــارب فــي األفــكــار مــع  ــذا  ه
اإليرانية، المّركز داخل أجنحة متشددة مقربة 
من حماس، يتناقض مع روح الفكر اإلخواني 
السّني غير المتآلف مع عقيدة الثورة الشيعية 

في إيران. 

الجبهة تنفي وتنتقد
أمين عام جبهة العمل اإلسالمي زكي بني 
ارشيد يرفض المخاوف الرسمية. يقول بني 
جل" "أعتقد جازمًا  ارشيد في مقابلة مع "السِّ
مراكز  بعض  في  تصنع  أوهامًا  هناك  بأن 

|

التخويف  هدفها  المؤسسات  بعض  أو  القوى 
من الحركة اإلسالمية". 

يضيف  "اإلسالموفوبيا"،  هذه  من  الهدف 
بعالقات  يرتبط  ال  الذي  اإلسالمي  القيادي 
هذا  "توظيف  السلطات،  مع  طّيبة  علنية 
استحوذ  من  على  اإلبقاء  أجل  من  التخويف 
واالقتصادي  والمالي  السياسي  النفوذ  على 
عنوان  تحت  والبزنس  التجارة  ومــارســوا 
ارشيد،  بني  بحسب  الفئة،  هذه  السياسة". 
وتحاول  مكتسباتها  على  للحفاظ  تسعى 
أي  أمام  معيقًا  تكون  حتى  الفزاعة  وتوظف 

إصالح سياسي قادم".
مع أن أصحاب القرار ال يقّللون من مخاطر 
عقائدية  وتسلل  التكفيري  الفكر  تنامي 
القاعدة، إال أنهم يرون أن التحدي األكبر يأتي 
تعمق  الــذي  المنظم،  اإلسالمي  التيار  من 
إلى  حماس  الفلسطيني  حليفهم  صعود  مع 
 2005 العام  انتخابات  عبر  الحكومة  مقاعد 
هذا  غــزه  قطاع  في  العسكري  واالنــقــالب 
الصيف. عين اإلسالميين أيضا على نجاحات 
حلفائهم المتالحقة في اإلقليم من مصر إلى 

تركيا.

السعي لتشكيل الحكومة
أطلقه  الذي  التصريح  كذلك  الذاكرة  في 
العمل  جبهة  كتلة  رئيس  هنيدي،  عــّزام 
من   17 على  تهيمن  كانت  التي  اإلسالمي 
نسب  إذ   .110 الـ  النيابي  المجلس  مقاعد 
االنتخابات  حماس  اكتساح  عقب  قوله  إليه 
أن الحركة اإلسالمية في األردن باتت جاهزة 

لتشكيل الحكومة.
الذي  التيار  يسعى  المسؤولين،  بــرأي   
والتوعوي  الدعوي  بالجانب  اآلن  اكتفى حتى 
الحياة  على  رأيـــه  لــفــرض  واالجــتــمــاعــي،  

السياسية.
يتهم مسؤولون رموزًا متشددة في التيار 
باالستقواء على الحكومة عبر محاولة إسقاط 
التجربة الفلسطينية أو اللبنانية على الساحة 
األردنية. الرواية الرسمية تصر على أن حركة 
حماس اخترقت هرم وقواعد التيار دون علم 
جاءت  هنا  من  شبابه.  تجّند  وأخذت  قياداته، 
التغّير  بعد  صفوفهم  في  اعتقاالت  سلسلة 
المسلمين  اإلخوان  حيال  السلطة  موقف  في 
والجبهة ضمن استراتيجية أمنية لرفع الغطاء 
والدعوي  السياسي،  نفوذهم  وكبح  عنهم 

واالجتماعي من خالل القانون. 
إذ صدرت تشريعات تقنن اإلفتاء، تحصر 
الخطابة بالمساجد بالشيوخ المعينين رسميًا. 
األهم أن الحكومة قصقصت أجنحة اإلخوان 

المالية بعد أن وضعت يدها- بشبهة الفساد- 
مال  بيت  اإلســالمــي-  المركز  جمعية  على 

الجماعة. 
من شأن تلك اإلجراءات االستباقية أن تقّلل 
اإلسالميين  المرشحين  وفوز  انتشار  فرص 

في االنتخابات التشريعية المقبلة.

الخطر التكفيري
األمنية  األجـــهـــزة  تعكف  بــالــتــوازي، 
الخارجي  الخطر  محاربة  على  واالستخبارية 
األم  الــقــاعــدة  تنظيم  مــن  ــادم  ــق ال األول 
الذي  العراق  في  ومنها  اإلقليمية،  وتفرعاته 
تّحول إلى مفرخة لإلرهاب بعد فشل أميركا 
العسكري والسياسي، بحسب خبراء في شأن 

الحركات اإلسالمية.
يقدر  الذين  التكفيري،  الفكر  أصحاب 
عددهم  ببضعة عشرات، يختلفون عن خاليا 
المتفرعة  اإلخوان،  وحركة  الكونية  القاعدة 
عام  القاهرة  من  انطلق  عالمي  تنظيم  عن 

 .1928
عنقودية  تنظيمات  "للقاعدة  أن  مع  إذ 
مركزية  عقيدة  إلى  ترتكز  لكّنها  متعددة 
السعودي  المنشق  يمّثلها  بمرجعية  وترتبط 
أفغانستان  بين  المتواري  الدن"  بن  أسامة 
"التكفيريون  أما  وباكستان منذ ست سنوات. 
خارجية  مرجعية  لهم  توجد  فال  األردن  في 

تديرهم أو تموّلهم".
وحركة  القاعدة  "تنظيم  فبعكس  لذلك 
فكر  ال  التكفيريين  فــإن  والجبهة  اإلخــوان 
لهم وال هيكلية تنظيمية واضحة. ال منهجية 
حسنة،  مسلكيات  وال  منطق  ال  العمل،  في 
العناصر قد نجحت في إيذاء  وإال لكانت هذه 

الدولة". 
تأثر تكفيريو األردن، إلى حد كبير، بفكر 

سجين قفقفا الشيخ عصام البرقاوي، الملقب 
بأبي محمد المقدسي، صاحب موقع إلكتروني 
باسمه ومؤلف عشرات الكتب والرسائل التي 
تكّفر األنظمة اإلسالمية، وتنتقد نهج اإلخوان 

المسلمين في العمل السياسي والعام.
تسربت معلومات بأن المقدسي، الموقوف 
في سجن المخابرات دون محاكمة منذ سنتين 
"تراجع" أمام المحّققين عن دعوات التكفير.  

المنظر السلفي، األردني من أصول  هذا 
فلسطينية، كان يقيم في الكويت ثم أستقر 
عام  األولــى  الخليج  حرب  بعد  المملكة  في 

 .1991

أجندة الدولة
بحسب  يرتكز،  التكفيريين  مع  التعامل 
بين  متداخلة  زوايــا  عدة  إلى  آخــر،  مسؤول 
وهي  والسياسي.  والفكري  والتنموي  األمني 
وأجهزتها  الــدولــة  أجندة  بمجملها  تشكل 
المسؤول "هناك متابعات  المختلفة". يضيف 
واستدعاءات  التكفيريين،  لنشاطات  أمنية 
مــدن  مختلف  فــي  واعــتــقــاالت  ــكــررة  مــت

المملكة". 
متشددين  أنصارًا  االعتقاالت  تترك  ولم 
السلطات  تقول  اإلسالمي،  العمل  جبهة  في 

إن ملفاتهم ستعلن في حينه. 
اتهمت  الــمــاضــي  ــعــام  ال منتصف  فــي 
مقربين  العمل  جبهة  في  أعضاء  الحكـــومة 
ــة اســتــقــرار  ــزع ــن حــمــاس بــمــحــاولــة زع م

المملكة. 
ال  التكفيريين  من  المنتظمين  أعــداد 
بحسب  المملكة  في  شخص   200 الـ  يتجاوز 
التقديــرات الرسمية، بمن فيهم 50 شابًا في 
معان، الرقم األكـــبر على مستوى المملــكة.

محليين  وسكان  معان  في  حزبيين  لكن 

ــذراع  ال اإلســالمــي،  العمل  جبهة  ونشطاء 
التي  المسلمين-  اإلخوان  لحركة  السياسية 
في  عقود  لخمسة  الدولة  عليها  اعتمـــدت 
قبل  والقومي  الشيوعي  المـــد  محاربة 
عدد  يــقــّدرون   - مــؤخرًا  ــة  اآلي تنقلب  أن 
الملتزمين علنًا في معان بحدود  التكفيريين 
خانة  في  يصنفون  الذين  عدا  ما  رجاًل   350

"األطر الصديقة".
عامة،  بــصــورة  التكفيريون،  يستغل 
المجتمعات  هذه  في  المتجذرة  التّدين  حالة 
إدارة  فــي  الحكومات  وفشل  المحافظة، 
والتنموية  الخدماتية  الملفات  من  الكثير 
وعزلة  ويــأس  خيبة  ــواء  وأج واالقتصادية، 
والفساد  والبطالة  الفقر  تحديات  عمقّتها 
للعرب  المناوئة  وإسرائيل  أميركا  وسياسات 

والمسلمين. 
حزبيين  ونــشــطــاء  مسؤولين  بحسب 
مطلعين على تمدد التكفيريين في المملكة، 
التي  واالستخبارية  األمنية  األجــهــزة  فــإن 
اخترقت هذه الجماعات تبقي مساحة انكشاف 

مشتركة يستفيد منها الجانبان. 
التيار اإلسالمي األوسع في مـــعان ينتقد 
هذا  أتــباع  ويخشى  التكفيريين.  تصرفات 
التي  اإلقصاء  سياسة  تساهم  أن  من  التيار 
التكفيري،  المد  تنامي  في  علــيهم  تمارس 
اإلسالميين  أن  تعتقد  السلـــطــة  لكن 
التكفيريين  "بعـــبع"  يوظـــفون  التقليديين 
إعــادتهم  إلى  الحــكومات  لدفع  كفزاعة" 

لحضنها.

تغييرات مرتقبة
المرجعيات السياسية واألمنية والحكومية 
وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خطط  لديها 
مهمة  وهي  التكفيري،  المد  لمحاربة  األجل 
صعبة بسبب األوضاع االقتصادية الضاغطة 
الشرق  في  السياسي  االستقرار  عدم  وحالة 

األوسط.
من  أنفاسها  الحكومة  تلتقط  أن  بعد 
الثاني  االنتخابات التشريعية في 20 تشرين 
)نوفمبر( من المنتظر إجراء سلسلة تغييرات 
تغّيرات  إجراء  فيها  بما  الدولة،  هيبة  لتعزيز 
ومناقالت شملت وستطال محافظين وأمنيين 
مرونة  "يظهرون  ممن  محليين  وإداريــيــن 
أجندة  حساب  على  التكفيريين  تجاه  زائــدة 

الدولة وأولوياتها".
بعدها سيتم الحديث إلى وجهاء المجتمعات 
ال  التكفيريين،  لفوضى  حد  لوضع  المحلية 
سيما في معان، بسبب الخصوصية السياسية 
الهيبة  لفرض  وذلك  المدينة،  لهذه  األمنية 

والقانون.
من  عــدد  تنفيذ  يتم  ذلــك  مع  بالتزامن 
اضـــافـــــة  السريعة  التنموية  المشاريع 
القصــر  عليهــــا  يشرف  خطط  إطــالق  الى 
تنموية  اقــتــصــاديــة  مناطق  إلقـــامـــة 
المجتمعــات  وتقاليد  الحداثة  بين  ــزاوج  ت
المستمرة  الهجرة  وقف  أمل  على  المحليــة 
نمو  وتحقيق  حظًا،  األقــل  المحافظات  من 
الفقر،  ثــالوث  اقتصادي قادر على مكــافحة 

والبطالة، والتكفير.
مدينـة  في  انطـلقت  المشــاريع  تلك 
ثم  األحمر-وإربد  البحر  على  المطلة  العقبةـ 
البــاديــة  في  وقريبًا  معــان،  المفرق-واآلن 

الشرقيــة بدءًا من واحــة األزرق.

التيار اإلسالمي يتصدر التحّديات 
أمام صانع القرار األردني

زكي بني ارشيد: رفض المخاوف الرسمية |

سعد حتر

بعكس تنظيم القاعدة وحركة اإلخوان
 والجبهة فإن التكفيريين ال فكر لهم وال هيكلية 

تنظيمية واضحة وال منهجية في العمل 
وال مسلكيات حسنة، وإال لكانت هذه العناصر

 قد نجحت في إيذاء الدولة
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األردني

دون  ستعقد  النيابية  االنتخابات  أن  يبدو 
تدخل  امــرأة  أول  فيصل،  توجان  تتمكن  أن 
كوتا  صهوة  على   1993 عام  النواب  مجلس 
من  االستفادة  من  والشيشان،  الشركس 
أصوات مناصريها بسبب صدور قرار قضائي 

يمنعها من الترشيح.
توجان  وجه  في  القبة  إلى  الطريق  سدت 
قرار  عمان  بداية  أيدت  محكمة  أن  بعد  فيصل 
العاصمة(  )محافظة  المركزية  االنتخابات  لجنة 
برفض قبول ترشيحها عن المقعد الشركسي-

الشيشاني في الدائرة الخامسة.
سجال  موضع  كان  المنع  االردنــي  القرار 
الصالونات  داخــل  له  ومــعــارض  مؤيد  بين 
المجتمع  ومؤسسات  األحـــزاب  السياسية، 

المدني ورجال قانون. 
قرار  حول  القانونيين  اجتهادات  واختلفت 
“المنع” بين من رأى أنه متوافق مع القوانين 
أن  آخــرون  اعتبر  فيما  ونصوصها،  المرعية 
محكمة  أن  إلى  واستندوا  “سياسي”،  منبعه 
األردن-  في  قضائية  سلطة  أعلى  التمييز- 
بأنها  فيصل  بها  ُأدينت  التي  الجنحة  وصفت 

“سياسية”.
قانونيين  مــن  تــأيــيــدًا  فيصل  ووجـــدت 
أساسه  على  حوكمت  الذي  القانون  اعتبروا 
األسبق  العدل  ــر  وزي وفــق  دســتــوري”  “غير 
الحّموري في مقال نشر في  صحيفة  محمد 

“العرب اليوم” مؤخرًا. 
ثائر  عمان  شمال  محكمة  رئيس  أن  بيد 
بالقول  الذي أصدره  القرار  دافع عن  العدوان 

|

كان  فيصل  عليه  حوكمت  الــذي  الجرم  “إن 
كتابة ونشر معلومات كاذبة، وإضعاف الشعور 
على  والتحريض  النعرات  وإيقاظ  القومي 
ارتكاب الجرائم، وقد حكم عليها بالسجن مدة 
دينارًا،  عشرين  وبغرامة  السنة  ونصف  سنة 
جرم  وهو  القطعية،  الدرجة  الحكم  واكتسب 
غير سياسي، وفق ما استقر عليه الفقه الذي 
ولم  العادية  الجريمة  نطاق  في  الجرم  أبقى 
يرق بها الى مرتبة الجرم السياسي الذي يتيح 

للمحكوم به خوض االنتخابات”.
عام  قضت  الدولة  أمــن  محكمة  وكانت 
ونصف  سنة  فيصل  توجان  بحبس   )2002(
بناء  اللسان  إطالة  بتهمة  إدانتها  السنة عقب 
المواقع  أحد  آنذاك على  على مقال كان نشر 
اإللكترونية قبل أن يصدر عفو ملكي خاص 

عنها. 
وأثار قرار المنع النائب السابق، اذ اعتبرته  
“غير قانوني وإنما سياسي”، وتستند  في ذلك 
إلى  أن محكمة التمييز كانت قررت في قضية 
إحدى  على  فيصل  توجان  رفعتها  عمالية 
حوكمت  التي  والتهم  الجرائم  بأن  الجامعات 
“تهم  الدولة  أمن  محكمة  أمام  توجان  عليها 

وجرائم سياسية” . 
الجامعات  إحـــدى  مــن  تــوجــان  وفصلت 
الخاصة التي كانت تدرس بها بعد تغّيبها عن 
جعلها  ما  السجن  في  وجودها  بسبب  الدوام 

تطعن بالقرار وتكسب القضية.
بعد قرار المنع، لّوحت اإلعالمية السابقة 
العيش”  لقمة  عن  “بحثًا  الخارج  الى  بالسفر 
بسبب ما اعتبرته استهدافًا سياسيًا لها. وهي 
تؤكد أنها حصلت على شهادة عدم محكومية 

من قبل الجهات المختصة.
ــيــة  ودول حقوقية  منظمات  وأعــربــت 
وشخصيات  ــي  مــدن مجتمع  ــات  ــس ــؤس وم
النائب  مــع  تضامنها  عــن  المعارضة  فــي 
الترشيح  في  الحق  بمنحها  وطالبت  السابق 

لالنتخابات.

الّسجل - خاص

جدل حول منع ترشيح
توجان فيصل

اإلخــوان  صفوف  في  االنقسامات  تنذر 
فوز مرشحيهم في  المسلمين بضرب فرص 
االنتخابات النيابية المقبلة،  وسط مخاوف من 
إحجام القواعد المؤدلجة عن االقتراع بكثافة 
في أهم ساحة منازلة يطأها اإلسالميون في 
ما  منذ عام 1989، على  الديمقراطية  اللعبة 

تؤكد قيادات وخبراء في الشأن اإلسالمي. 
التحول جاءت عقب استبعاد رموز   نقطة 
صقورية من الئحة مرشحي اإلخوان في ختام 

سجاالت ساخنة مطلع الشهر الماضي. 
نفسها،  المصادر  بحسب  األسماء،  اختيار 
يطلق  ما  بين  صراعا  السطح  تحت  أخفت 
نجح  إذ  والحمائم،  الصقور  تيارا  عليهما 
غالبية  اختطاف  في  يبدو-  ما  على  األخير- 
قائمة المرشحين, وبالتالي أبعد كتلة الجماعة 
عن خط تصادمي حتمي مع السلطات، على ما 

يؤكد متخصصون في الشأن اإلسالمي. 
ترسخت القناعة  بوجود انقسامات داخلية 
عام  أمين  ارشيد  بني  زكي  الشيخ  غاب  حين 
السياسية  الواجهة    – اإلسالمي  العمل  جبهة 
الصحافي  المؤتمر  عن   -1992 منذ  لإلخوان 

الذي أعلنت فيه قائمة مرشحي الجبهة.
نائب  الصحافي  المؤتمر  أدار  وهــكــذا 
وناطقها  الغرايبة  إرحيل  الشيخ  العام  األمين 

اإلعالمي– المخضرم في صفوف الحركة. 
جاءت الالئحة- التي اختزلت إلى 22 مرشحا 
من  خالية   -  45 من  انتخابية  دائــرة   16 في 
رموز ما يوصف بجناج الصقور، ما حمل رسالة 
تطمينية إلى السلطات التي تضع “فيتو” على 
أسماء منضوية تحت الخط اإلخواني المتشّدد، 

من بينها بني ارشيد نفسه.
عن  مزاعم  يرفض  ارشيد  بني  أن  على 
تأثير  من  ويقّلل  “حرد”  و  انقسامات  وجدود 
مع  الجبهة،  تماسك  على  الداخلية  السجاالت 
النظر.  وجهات  في  “تباين”  بوجود  يقر  أنه 
كل  ففي  األولـــى.  الــمــرة  “ليست  يضيف: 
المحطات المختلفة تبرز وجهات نظر متقاطعة 
مسار  في  الطبيعي  الوضع  هذا  ومختلفة. 
االهتمام  يثير  ما  القلق بقدر  يثير  الجبهة. ال 
ويستدعي مناعة الحركة في األردن”. ويردف 
االنتخابات  في  المشاركة  فإن  “وعليه  قائال: 

|

تستوجب  ال  الحركة  محطات  إحدى  النيابية 
التخوفات من االنقسامات”. 

من  خشيته  ارشيد  بني  ــدى  أب ذلــك  مع 
انعكاس خيارات القيادة على “حماس” مناصري 
الحركة في القواعد. إذ يرى ردا على سؤال أن 
إقناع  القيادة على  )يكمن في( قدرة  “التحدي 
القواعد والهيئات العامة والمناصرين والرموز. 
والمتعاونين”.  واألصدقاء  المواطنين  لحشد 
إلى ذلك تساءل: “هل ستنجح الحركة في هذا 

التحدي؟ هذا السؤال المطروح اآلن”.
قال  الحركة،  الخالفات في صفوف  وحول 
الجبهة “لم يعد خافيا على أحد أن  أمين عام 
اتجاه آخر  العامة في  الهيئات  توجهات معظم 
التباين بين  الرسمي”. لكن “رغم  القرار  غير 
القيادة اتخذت القرار  القيادة والقاعدة  إال أن 
المؤسسي المبني على تفويض من القواعد”. 
إجماعي  قرار  خروج  بمجرد  أنه  على  وشدد 
عن الهياكل التنظيمية يصبح نافذا و”ملزما” 

لجميع الكوادر. 
ـــرب عــن األمـــل فــي “الــتــوصــل إلى  وأع
استمر  وإذا  اإلشكال.  فيها هذا  نتجاوز  صيغة 
في  حماس”  وقلة  اندفاع  عدم  يحصل  ربما 

االنتخابات. 
بوضوح  “التحفظات  طرح  أنه  أكد  وبينما 
أن  إلى  ارشيد  بني  ألمح  نظره”،  وجهة  وقدم 
نعرض  نزال  “ال  إذ  دائــرة،  تزال  ال  النقاشات 

الوضع  على األطر القيادية”.
أبو مجاهد، أحد كوادر العمل اإلسالمي في 
الزرقاء- خّزان اإلخوان البشري- اتفق مع بني 

ارشيد في فتور حماس الناخبين المحتملين. 
يرى أبو مجاهد أن “العملية برمتها عليها 
عالمة سؤال، ألن الناس منزعجين من قضية 
انسحاب  إلى  إشارة  البلدية”، في  )االنتخابات( 
تموز/يوليو  أواخر  االقتراع  يوم  ظهر  الجبهة 
تجاوزات  اعتبرته  ما  على  احتجاجا  الماضي 
“القواعد  أن  مجاهد  أبــو  ــاف  أض حكومية. 
غياب  في  المشاركة،  من  هّيابة  اإلسالمية 

تطمينات مؤكدة”. 
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد 
بضمان النزاهة التشريعية في لقاء عقد بناء 
لكنه  الماضي،  سبتمبر/يوليو  في  طلبه  على 
األمني.  القرار  صناعة  دوائــر  امتعاض  أثــار 
عدد  واختزال  نوعية  أيضا  ينتقد  مجاهد  أبو 
كاف  غير  “العدد   .22 إلى  الجبهة  مرشحي 
العناصر  بعض  في  هيك.  من  أكثر  كان  لو 
لها  يكون  ربما  ترشح.  ان  مؤماًل  كان  فّعالة 
فرصة وفعالية في المجلس أفضل من بعض 

المرشحين”.
اإلسالمية  الحركات  شــؤون  في  الخبير 

إبراهيم غرايبة رأى أن الخالفات بين اإلخوان 
على  وليس  والفرص  “القيادة  حول  تتمحور 
البرامج” كما استبعد مشاركة إخوانية كثيفة 
“العملية  غرايبة:  يقول  الحال.  هذه  ظل  في 
االنتخابية تعبر عن مجموعتين داخل الحركة 
وسطية أو مقربة من حماس. تتنافسان على 
على  خــالف  هناك  ليس  والــفــرص.  القيادة 
“على  االستقطابات  تؤثر  أن  وتوقع  البرامج”. 
القواعد  مشاركة  االنتخابية،  العملية  تماسك 
ما  مستقلة  لترشيحات  المجال  ستفسح  كما 

سيؤثر على فرص الجميع بالفوز”. 
إضافة إلى القائمة الرسمية المفترض أن 
تحتل مقعدا لكل ستة في المجلس المؤلف من 
110 مقاعد، تسعى الجبهة لحشد رأس حربة 
تحالفات  بناء  آخرين:  محورين  على  نيابية 
ومستقلين  عشائر  رجال  مع  وسرية  معلنة 

مقربين من الفكر اإلسالمي. 
عمان  ـــر  دوائ فــي  اإلســالمــيــون  يتحرك 
الكرك،  إربد،  الزرقاء،  المسحوقة،  الشرقية 

عجلون، جرش، البلقاء، الطفيلة والعقبة. 
هي  وحيدة  ــرأة  ام تضم  الجبهة  قائمة 
من  )الزرقاء(  المسيمي  حياة  السابق  النائب 
مخضرمين  وإخوان  سابقين  مسؤولين  بين 
عبد  لــإلخــوان  السابق  العام  المراقب  مثل 
المجيد ذنيبات )الكرك(، رئيس مجلس الّنواب 
األسبق عبد اللطيف عربيات )البلقاء( والنائب 
السابق حمزة منصور )عّمان/ الدائرة الثانية(. 
تشبيكات  عــلــى  ــون  ــي ــالم اإلس ــن  ــراه ي
مناطق  فــي  أنــصــارهــم  إلنــجــاح  عشائرية 
رموزا  اختاروا  لذلك  أردنيين.  الشرق  انتشار 
ذا امتدادات عشائرية في تلك المناطق، بينما 
أصل  من  لألردنيين  مقبولة  أسماء  جنّدوا 
فلسطيني داخل وفي محيط المخيمات- التي 
تشّكل خزانًا بشريًا رئيسا للحركة اإلسالمية. 
طول  إلى  لفت  الحزب  عن  الصادر  البيان 
المتأنية  القراءة  ظل  “في  القائمة  فرز  فترة 
محليًا  والمعقدة  الراهنة  السياسية  للظروف 
الكتلة  أداء  تقويم  وبعد  وعالميًا،  وإقليميًا 

السابقة وجملة الظروف التي رافقتها”. 
القائمة  فــرز  معايير  عن  البيان  تحّدث 
للحزب،  السياسية  الرؤية  “وضــوح  سيما  ال 
التفاعلية  السياسي،  العمل  في  استراتيجية 
والقدرة على تمثيل الحزب والحركة االسالمية 
إنشاء  على  والقدرة  الخارجية  الجهات  لدى 

عالقات وتحالفات مع اآلخر”. 
باختصار، تعكس مضامين البيان والئحة 
ترميم  في  وسطية  قيادات  رغبة  األسماء 
الجسور مع أذرع الدولة وبناء تحالفات مع قوى 

يسارية وقومّية. 

فرص هيمنة اإلخوان تتضاءل 
في ضوء االنقسامات الداخلية

سعد حتر

توجان فيصل |
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األردني

انتخابي  شعار  أردنيون”  األردنيين  “كل 
هاجس  يدغدغ  لكّنه  للزائر.  غريبًا  يبدو  قد 
أن  تعتقد  فلسطينية  ــول  أص من  شريحة 
“األصليين”  السكان  مع  تستوي  ال  حقوقها 
رغم أن الدستور الذي صدر عام -1952 بعد 
بالمملكة  الغربية  الضفة  دمج  من  سنتين 
األردنــيــيــن  جميع  “أن  يــؤكــد  الهاشمية- 

متساوون في الحقوق والواجبات”.
عشائر  أبناء  يرفع  المعاكس  االتجاه  في 
األردن شعارات وحدوية من قبيل  من شرق 
“الوطن  أو  للوطن”  والكل  للجميع  “األردن 
من  أصـــوات  لجني  مسعى  فــي  للجميع”، 
الجهات كافة، بما في ذلك ناخبون من أصول 

فلسطينية.
اليافطات المنتشرة  تلكم حفنة من آالف 
حمالت  ضمن  ــه  ــاف وأري األردن  ــدن  م فــي 
النيابية  لالنتخابات  تمهيدًا  مكثفة  انتخابية 
الثاني/نوفمبر  تشرين   20 في  المقررة 

الحالي.
الموسم  شــعــارات  تنتظم  باختصار، 
الحالي قضايا محلية وكليشيهات عن البيئة، 
بلد  في  الضرائب  أو  المرأة  حقوق  األسعار، 
 80 زهــاء  على  دخله  ربــع  المواطن  يدفع 
ضريبة مباشرة وغير مباشرة بخالف ضريبة 

المبيعات.
رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات 
تعهد للناخبين المحتملين بالعمل تحت القّبة 
الضرائب  الشعبية من  األكالت  “إعفاء  صوب 
أصحاب  من  يبدو  ما  على  توددا  والجمارك”، 
ضرائب  “ال  ويضيف  المنخفضة.  المداخيل 

على الجوع والمرض”.
منذ مطلع األلفية، تضاعفت أسعار أطباق 
الفقراء،  قوت  والفالفل،  والفول  الحمص 
ومكونات  التشغيل،  كلف  ارتــفــاع  بفعل 
خبراء  بحسب  الضرائب،  تعاظم  مع  اإلنتاج 

في الشأن االقتصادي.

غياب القوالب األيديولوجية
قوالب  االنتخابية  ـــواء  األج عــن  تغيب 
العقود  خــالل  ســادت  جاهزة،  أيديولوجية 
إلى  النهر  من  “فلسطين  مثل:  الماضية، 
الــبــحــر”، “اإلســــالم هــو الــحــل” الـــذي كان 
“ال  المعلنة،  اإلسالميين  أدبيات  صلب  في 
عهد  دشّنت  التي  عــربــة”،  وادي  لمعاهدة 
سالم بين األردن وإسرائيل في خريف العام 

.1994
باستثناء إعالن على استحياء حمل صور 
العمل اإلسالمي تحت “شعار  مرشحي جبهة 
اإلسالم هو الحل” رّكزت الجبهة على قضايا 

معيشية داخلية ومكافحة الفساد.
بنود  ضــمــن  أدرج  مستقل  ــي  ــالم إس
المادة  بتعديل  مطالبة  االنتخابي  برنامجه 
الشريعة  تصبح  حتى  الدستور  في  الثانية 

اإلسالمية مصدرا وحيدا للتشريع.
ظهرت  التقليدية  الشعارات  من  ــداًل  ب
المصير”  “وحدة  عن  تتحدث  خجولة  بيانات 

بين األردن وفلسطين،
مرشح مسيحي رفع شعار “أوقاف القدس 
أمانة في أعناقنا”، في إشارة إلى المقدسات 
خاضعة  كانت  التي  والمسيحية  اإلسالمية 
االرتباط  فك  قــرار  حتى  األردنــيــة  لــإلدارة 
عام  الغربية  الضفة  مع  واإلداري  القانوني 

.1988
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ال  اإلسالمي  العمل  جبهة  مرشحي  أحد 
22 رفع يافطات في مخيم الحسين لالجئين 
مقدسة  عاصمة  “القدس  الفلسطينيين: 

للعرب والمسلمين”.
المرشحات على  وغالبية  يلعب مرشحون 
هكذا  والــمــرأة.  الرجل  بين  الشراكة  وتــر 
الرجال  أم  “المرأة  أن:  عن  يافطات  تتحدث 
ال  زهــرة  األم  “قلب  و  الجميع”  أم  واألردن 

تذبل”.
تسعى 203 مرشحات، أي أكثر من ضعف 
السابق،  الموسم  انتخابات  خضن  اللواتي 
الحتالل مقاعد في المجلس النيابي، متّكئات 
 110 من  ستة  الــمــرأة  تعطي  “كــوتــا”  إلــى 

مقاعد.
يخوض المعركة االنتخابية هذا الموسم 
مرشحي  عن  الثلث  بــزيــادة  مرشحا،   965

انتخابات عام 2003.
بنظرية  ــجــار  اســت الــمــرشــحــيــن  ـــد  أح
هندسية، إذ تؤكد يافطاته أن “أقرب مسافة 
يعطي  وآخر  مستقيم”،  خط  نقطتين  بين 
يساوي  واحد  زائد  “واحد  الحساب:  في  درسًا 

اثنين”.
حيال  استياءهم  أبدوا  محتملون  ناخبون 
ورأوا  الشعارات،  بعض  “ضحالة”  و  “رتابة” 
أن على المرشح عرض “برامج واقعية قابلة 

للتطبيق”.
نورا )26 عامًا( ترى أن “بهوت” الشعارات 

تدفعها للعزوف عن التصويت.

غالبية  أن  تعتقد  عــامــًا(   25( أمـــل 
أو  العشيرة  داخــل  “تقوقعوا”  المرشحين 
المنطقة بعيدًا عن النيابة للوطن. ديما )23 
حتى  إلمرأة  صوتها  ستمنح  أنها  تؤكد  عامًا( 
واضحة  برامج  غياب  في  حقوقها  عن  تدافع 

لدى المرشحين.

عشيرة وعقيدة
إذ  العائلة،  شجرة  في  مرشحون  يحفر 
الجد  إلى  النسب  تسلسل  بعضهم  يسترجع 
األجداد  خط  على  أحدهم  يتكىء  الخامس. 
لــإلفــادة من  ــدوان”،  ــع ال “نمر  ــى  إل ــوال  وص
خالل  بــدوي  مسلسل  تركها  التي  الدعاية 
مضارب  في  أمير  قصة  عن  الفائت  رمضان 
والتاسع  الثامن  القرنين  بين  عاش  العدوان 

عشر.
ثّمة من وّظف آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
الفوز  أمــل  على  ومكان  زمــان  لكل  تصلح 
بقلوب الناخبين وعقولهم. فهذا يذّكر الناس 

بأن: “خير من استأجرت القوي األمين”، وذاك 
لمرضاتك  عملي  اجعل  “رّبــي  دعــاء:  يطلق 

وعلمي لمنفعة الناس”.
خادم  القبيلة  “سيد  أن  يرى  ثالث  مرشح 
العامة.  والخدمة  التواضع  على  داللة  األّمة” 
قول  على  “المساومة  بعدم  يتعهد  ــع  راب
“كلنا  مقولة  يستحضر  وخامس  الحقيقة” 
عيال تسعة” )أشهر( في إشارة إلى المساواة 

بين الجميع.
على أمل اإلفادة من التشبيك العشائري 
قبل  أسماءهن  مرشحات  تنشر  والمصاهرة، 
البلقاء  عشائر  إحدى  زوجها.  وعائلة  عائلتها 
خرجت منها مرشحتان: إحداهما ابنة العائلة 
ابنة  والثانية  أخــرى  عشيرة  بابن  مقترنة 
بعالقة  ترتبط  المحافظة  خارج  من  عشيرة 

مصاهرة مع هذه العائلة.
العشيرة  أفخاذ  بين  المنافسة  اشتداد 
مــشــاجــرات، مالسنات  عــدة  ــع  أوق ــواحــدة  ال
مكافحة  قوة  تدخل  إلى  أدى  ما  وسجاالت 

الكرك  في  سيما  ال  منطقة  غير  في  الشغب 
والمفرق.

قوة الصورة
في  بكثافة  الرقمية  الصورة  قوة  تبرز 
تتعدى  بل  ويافطاتهم،  المرشحين  شعارات 
تكنولوجيا  وســائــل  لتخترق  األدوات  هــذه 
المعـلـــومات مثل الهـواتف الخليوية والمواقع 
 ،  Face Book ال  إلى  وصوال  اإللكترونـــية 
في  تتشارك  وأصدقاء  معارف  شــبكة  وهــو 

حـــارات ومواقع على الشبكة العنكبوتية.
اإللكتروني  اإلعـــالن  تعرفة  تــتــفــاوت 
اإلعالنات  أما  دوالر.  آالف  وثالثة   700 بين 
التقليدية من صحافة ويافطات فتتراوح بين 

70 دوالرا وألفي دوالر.
الحمالت  تكلفة  اقتصاد  خــبــراء  يقدر 
االنتخابية ب 100 مليون دوالر، على أساس 
ألفا   70 بين  الواحد  المرشح  نفقات  احتساب 

و 125 ألف دوالر.
قطاعات  ـــّرك  ح الــمــالــي  ــم  ــزخ ال هـــذا 
والتصميم،  واإلعــالم  الصحافة  االتصاالت، 
الماشية،  تــجــار  ــحــلــويــات،  وال الــمــطــاعــم 

الخّطاطين, والنقل العام.
االنتخاب  بعد  ــالن  اإلع فوضى  لضبط 
عدد  ثلث  يقطنها  التي  عّمان،  أمانة  فرضت 
على  نسمة،  ماليين  ب5،8  المقدر  السكان 
المرشحين مبلغ 2800 دوالر مقدما في حال 

أخفق في إزالة اليافطات والصور.

الشعارات االنتخابية وعود بال حدود 
سعد حتر

“هّمك هّمي”، “لن أساوم على قول الحقيقة” تختزل 
شعارات الموسم الحالي 
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األردني

الجمعيات الخيرية: شبهة الفساد تمطر
بعد أن غّيمت مطواًل 

العام  االتــحــاد  فــي  الفساد  شبهة  ــذت  أخ
أمر  حين  دراماتيكيًا  منحى  الخيرية  للجمعيات 
العام  مدعي عام عمان بتوقيف رئيس االتحاد 
الخطيب  اهلل  عبد  السابق  الخيرية  للجمعيات 
على ذمة التحقيق قبل أن يخلى سبيله بكفالة 
جاءت هذه التداعيات في أحد ملفات الفساد 
الشائكة، بينما اتجهت وزارة التنمية االجتماعية- 
“لفرض  الخيرية-  للجمعيات  القانونية  المظلة 
الجمعيات  وأمــوال  نشاط  على  شديدة”  رقابة 
القائمين  إخضاع  عبر  لديها  المسجلة  الخيرية 
حساباتها  وتدقيق  تدريبية،  لــدورات  عليها 

المالية.
توقيف الخطيب 15 يومًا على ذّمة التحقيق 
قضايا  مقارعة  على  الحكومة  إصرار  يعكس 

|

أن  علمًا  سنين،  منذ  معّلقة  بالفساد  تتعلق 
مكافحة الفساد كانت إحدى بنود كتاب التكليف 
سنتين،  قبل  البخيت  معروف  لحكومة  الملكي 

على ما يرى قانونيون ومسؤولون سابقون. 
منذ تولى منصبه، فتح رئيس الوزراء عّدة 
التي  البلديات  كابسات  قضية  فيها  بما  ملفات 
طالت شبهتها وزيرًا سابقًا ما لبث أن برأته لجنة 

تحقيق نيابية.    
االتحاد  مؤسسي  أحد  الخطيب،  اهلل  عبد 
العام، وصاحب فكرة مركز الحسين للسرطان، 
كان وّجه مذكرة لرئيس الوزراء في آذار/ مارس 
2006 أقّر فيها بوجود اختالسات بأموال االتحاد 

بمبلغ 237 ألف دينار.
اإلدارة  الحكومة  أزاحــت  الوقت،  ذلك  في 
شؤون  ــإدارة  ب مؤقتة  هيئة  وكّلفت  السابقة 
العام  لالتحاد  التابع  العاصمة  جمعيات  اتحاد 
كذلك  مالية  “اختالسات  ب  اشتباه  خلفية  على 

في صناديقه”.
ظّل  الماضي،  األحد  الخطيب  توقيف  حتى 
هذا الرجل بعيدا عن المساءلة أو التوقيف رغم 
وهو  الملف.  هذ  فتح  على  سنوات  ثالث  مرور 

يكتب مقالة في الزميلة الدستور. 

إلى جانب إخالء سبيل الخطيب بكفالة لدى 
عن  البداية  محكمة  أفرجت  عّمان،  استئناف 
اهلل  عبد  عاصم  السابقة   اإلدارة  في  العضو 
غوشة، المشتبه به في سياق القضية نفسها. 
غوشة، العين السابق والذي كان اسمه مطروحا 
عنه  أفرج  الفساد،  مكافحة  هيئة  في  كعضو 
ألسباب صحية، وفق مصدر قانوني مطل على 

ملف القضية.
وغوشة  الخطيب  وكيل  الجنيدي،  ــب  رات
مكتفيا  المتهمين”،  “تكفيل  أسباب  يّبين  لم 
باإلشارة إلى أن قرار المحكمة بالتكفيل يصدر 

دون إبداء األسباب. 
التحقيقات األولية  وأوضح المصدر ذاته أن 
كشفت أن المتورط في االختالسات المفترضة 
هو أحد المحاسبين العاملين في اتحاد جمعيات 

العاصمة.
أن  يؤكد  اسمه،  ذكر  الذي رفض  المصدر، 
الجمعيات،  اتحاد  في  الــواردة  “االختالسات  أن 
مفتوح  والملف  محددة  غير  العاصمة  واتحاد 

للبحث فيها”.
جمعيات  واتحاد  الخيرية  الجمعيات  إدارة 
مؤقتتين  لهيئتين  حاليًا  تخضعان  العاصمة 

وديــوان  الـــوزارة  عن  مندوبين  من  مؤلفتين 
بعد  ــك  وذل الخيرية،  والجمعيات  المحاسبة 
خيوط  تكشف  مع  جانبا  رئيساهما  ُنحي  أن 

اختالسات في تلك الهيئات الخيرية.
المؤقتتين  الهيئتين  أن  إلى  المصدر  يشير 
جمعيات  اتحاد  قبل  من  صرفت  “مبالغ  رصدتا 
الموكلين  المحامين  أتعاب  لتغطية  العاصمة 
بأنه  وصفه  الذي  األمر  الخطيب”  عن  بالدفاع 

“مخالف للقانون”.
كذلك كشفت الهيئة عن وجود مبالغ صرفت 
“دون قرارات إدارية سليمة” ما يشير إلى “وجود 

شبهة فساد كبيرة خلف هذه المخالفات”.
المسّجلة  الخيرية  الجمعيات  عــدد  ويبلغ 
لدى الوزارة زهاء 1024 هيئة أردنية وأجنبية. 
عام  تأسس  الخيرية  للجمعيات  العام  االتحاد 
جمعية   400 اآلن  مظلته  تحت  ويندرج   1959
االثنتي  المملكة  محافظات  مختلف  في  خيرية 

عشرة. 
وكان مجلس الوزراء قرر في أيلول/ سبتمبر 
واالدارية  المالية  التجاوزات  ملف  إحالة   2006
لالتحاد العام للجمعيات الخيرية برمته ورئيسه 
ما  “التخاذ  العام،  النائب  إلى  الخطيب  عبداهلل 

يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص.
تقريرًا  آنــذاك  استعرض  ــوزراء  ال مجلس 
التنمية  وزارة  مــن  مشتركة  لجنة  قّدمته 
التجاوزات  حول  المحاسبة  وديوان  االجتماعية 
للجمعيات  العام  لالتحاد  واإلداريـــة  المالية 

الخيرية ورئيسه السابق.
وكانت مصادر مطلة على هذا الملف نقلت 
أوراق  إتالف  لعملية  قانونية ضبطها  لجنة  عن 
تثبت وجود اختالسات تصل إلى 250 ألف دينار 

في أموال اليانصيب الخيري.
يذكر أن 113 متعاماًل في اليانصيب الخيري 
ووزارتي  الفساد  مكافحة  لدائرة  مذكرة  رفعوا 
أيلول/سبتمبر  في  االجتماعية  والتنمية  العمل 
العام 2004 اتهموا فيها االتحاد العام للجمعيات 
بطاقات  فــي  والــتــزويــر  باالحتيال  الخيرية 

اليانصيب الخيري.
المذكرة ذاتها عن “تسريبات”  وتحدثوا في 
في  وتكراًر  معينين  ألشخاص  الرابحة  لألرقام 
عملية السحب على الجائزة األولى رغم معرفة 
المباعة،  غير  األوراق  ضمن  أنها  االتحاد  إدارة 
فضال عن إجراء سحب على خمس جوائز تكون 

نتائجها معروفة مسبقا لبائعي اليانصيب.

الّسجل - خاص

الحكومة تحتكر ملعب االنتخابات

االنتخابات  اعتبار  على  المتعاقبة  الحكومات  تعودت 
السحرية  وخلطتها  أسرارها  تدرك  المفضلة،  طبختها 

كمدخالت وعمليات ومخرجات.
وهي تشهر بوجه المطالبين بإعادة النظر في “قانون 
االنتخابات المؤقت الحالي ساري المفعول” من المحتجين 
بتحرق  الطباخين  القائل:”كثرة  بالمثل  له  والمعارضين 

الطبخة”. وتدعوهم للتنحي جانبًا والتزام الصمت.
الخشية أن الحكومة تصغي لنفسها فقط، فال تسمع 
ومؤسسات  والنقابات  األحــزاب  من  المطالبين  أصــوات 
بالشـأن  المهتمين  ومن  والمستقلين،  المدني  المجتمع 
الواحد”  الصوت  “قانون  بتغيير  الــرأي،  وأصحاب  العام 
واقع  يمثلون  ونائبات  نواب  إنتاج  ثبت فشله في  أن  بعد 
المجتمع، ويدافعون عن قضاياه ويطرحون حلواًل لمعالجة 
مشاكله المعيشية مثل: الفقر، والبطالة، وجنون ارتفاع 
األسعار. إن مؤسسات المجتمع األهلي مرآة عاكسة لحالة 
المجتمع بما فيه من مزايا وعيوب وهي فشلت طيلة أكثر 
تنسيق  تحالف/تشبيك/تضامن/  تأسيس  في  عقد  من 
عن  الدفاع  على  قادرة  تكون  حتى  معًا  يجمعها  وتعاون 
حقها بالعمل بحرية، وتنفيذ خططها، وبرامجها بأهداف 
قادرة على تحقيقها ضمن زمن  متفق عليها، وبوسائل 
فشلت  وهي  العين،  تخطئها  ال  نجاح  وبمؤشرات  محدد، 
السنوية  خططها  قــراءة  ومراجعة  ذاتها  نقد  في  أيضًا 
لها  التنظير  الورق وال تمل من تكرار  التي تضعها على 
باستثناء منظمات  األرض  على  األفعال  تدعمه  ال  بكالم 
إنجازاتها  فعل  يزكيها  نجاح  قصص  تمثل  ومؤسسات 
المدني  المجتمع  فشل  داللة  ما  عنها.  نيابة  تتكلم  التي 
من  بالرغم  المؤقت  االنتخابات  قانون  على  التأثير  في 

|

عن  عجزت  كما  صدوره،  على  العقد  ونصف  عقد  مرور 
االنتخابات  مراقبة  حق  لها  يتيح  قانوني  لقرار  التوصل 
بكل مسمياتها وأنواعها، فهي شريكة أصيلة، وهذا حقها 
الشعب  المواطنة، حتى تستحق ثقة  ومن صلب واجبات 
مع  بالتعاون  خدمته  على  لتنافس  وجدت  حيث  ودعمه 

القطاعات الرسمية والخاصة كشريك ثالث.
لحقوق  الوطني  للمركز  أولهما  نموذجان  هناك 
بداية  مــدنــي.  مجتمع  لمؤسسة  والــثــانــي  ــان،  ــس اإلن
الخميس  يوم  صدر  الذي  الوطني  المركز  موقف  أمامنا 
من  جــزءًا  يكون  “بــأن  رفضه  فيه  ليعلن   2007/11/8
ترتيب الحكومة لمراقبة االنتخابات” والذي نعتز بمهنيته 
ومنهج عمله العلمي. وكان قد اقترح على الحكومة في 
وقت سابق ومناسب برنامج عمل يتشكل بموجبه فريق 
وطني مستقل لتدريب وإعداد وتأهيل ما يقارب األلفين، 
لمراقبة  الدولية  المعايير  حسب  المحافظات  جميع  ومن 
االنتخابات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة، 
وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات حتى 
جاء الرد من الحكومة بإمكانية الموافقة على قبول مائة 
االنتخابات  بمتابعة  فقط  لهم  ُيسمح  مراقبًا  وخمسين 

ومراقبتها من خارج قاعات االقتراع!.
اسم  تحمل  وطنية  لجمعية  بيان  الثاني،  والنموذج 
العقد جاء  الديمقراطي منذ عقد ونصف  والنهج  الحرية 
على  حرصها  الحكومة  من  ونأمل  ونناشد  :”نشكر  فيه 
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة إجراءات 

وسير العملية االنتخابية”.
المدني  المجتمع  مؤسسات  في  الحكومة  ترى  فهل 
السلمية  للمقاومة  أسنان  بال  ألنها  للزينة،  ديكور  مجرد 
اربــاك  المطلوب  وهــل  الــقــانــون،  ســيــادة  مظلة  تحت 
مصداقيتها،  في  والتشكيك  األهلي  المجتمع  مؤسسات 

لكن لمصلحة َمْن؟.
سبب  قــراءة  إعــادة  علينا  المستقبل،  نخسر  ال  حتى 
فشل برامج اإلصالح والتغيير والتنمية البشرية واألجندات 
واليته  ليمارس  القضاء  استقالل  والعمل على  الوطنية، 
على االنتخابات من األلف إلى الياء، ومحاولة مراجعة كل 

جمعية ومنظمة لجدوى المراقبة من الخارج.

محمد الحسنات
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األردني

إعادة حسابات بعد أربع سنوات على تطبيق قرار حكومة أبو الراغب

البلديات تراوح في أزماتها بعد 
الدمج.. مادبا نموذجًا

دمج  قرار  تطبيق  على  سنوات  أربع  بعد 
البلديات المثير للجدل لجهة جدواه في مجال 
تحسين اضطالع البلديات بدور أكثر فاعلية، 
تعاني  مادبا  محافظة  في  البلديات  زالت  ما 
بلدية   12 من  اختزالها  رغم  مزمنة  مشاكل 
القرار  هــدف  وبرغم  فقط،  بلديات   4 إلــى 
القاضي بضغط النفقات وتخفيض الديون ، 

في مقابل تحسين الخدمات المقدمة.
يفرز  لم  القرار  أن  متخصصون  واعتبر 
المناطق  الديون على كاهل  سوى مزيد من 
هذه  أن  آخرون  رأى  بينما  للبلديات،  التابعة 
العملية أسهمت في تطوير مستوى الخدمات 
المديونية  حجم  وقللت  مقبول،  حــد  إلــى 

المترتبة على صناديق البلديات.
مادبا  بلدية  رئيس  ــرى  ي جانبه،  مــن 
الذي  "الدمج  بأن  راجوح  أبو  عارف  المهندس 
ميزانية  في  ماليًا  وفرًا  حقق  الوزارة  طبقته 
البلديات وخصوصا في المرحلة الحالية التي 
نمر بها، فقد واجه القرار في بداياته معيقات 
أتى  القرار  أن  يثبت  اآلن  الوضع  لكن  كبيرة 
مدلاًل  البلديات"،  صناديق  على  إيجابًا  ُأكله 
على ذلك بـ"الوفر المالي الذي حققته البلدية 
في العام الحالي، إذ إن ميزانية البلدية بلغت 
أربعة ماليين دينار فيما لم تبلغ عام 2002، 
أي قبل قرار الدمج، أكثر من  مليوني دينار".

راجوح  أبو  اعتبر  المناطق،  صعيد  وعلى 
بأن "ايراداتها المالية قبل الدمج كانت تكاد ال 
تغطي نفقات رواتب موظفيها، اما اآلن فهي 
سابقا  تنفقه  كانت  ما  أضعاف  على  تحصل 

في مجال الخدمات". 
إيرادات  حققت  مادبا  بلدية  أن  إلى  يشار 
دينار خالل  الف  و937  مليونان  قدرها  مالية 
للعام  النفقات  بلغت  حين  في   ،2004 العام 
تساوي  يعني  ما  و759ألفًا،  مليونين  نفسه 
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وهو  االيرادات،  مع مستوى  النفقات  مستوى 
ما يعني تخلص صندوق البلدية من مديونية 

كان اعتاد على تحملها.
مجلس  عضو  يشكك  الصدد،  هــذا  في 
بلدي سابق هو عبداهلل المداينة  في صوابية 
مالية  أعباء  "رتــب  أنــه  معتبرًا  الدمج  قــرار 
كبيرة على المناطق التابعة للبلديات الكبرى 
خصوصًا، بفعل تقليص حجم الدعم المالي 

لها وتركزها في المركز".
 ويؤيد المواطن محمد الهواوشة ما ذهب 
اليه المداينة، مؤكدًا أن "تحسنًا في الخدمات 
تعكف  أساسية  خدمات  على  بعد  يطرأ  لم 

البلدية على تقديمها للمواطن سواء من حيث 
المركز،  بلديات  في  النوع  حيث  من  او  الكم 

األمر الذي يؤكد فشل القرار".
استجابة  جاء  الــذي  الدمج،  قــرار  وعقب 
الجوانب  طغت  ــــة،  وإداري مالية  لمطالب 
واالجتماعية  السياسية  األبعاد  على  المالية 
وزير  عهد  في  قــدم  ــذي  ال الــقــرار  لمشروع 
فقد  طبيشات،  عبدالرزاق  األسبق  البلديات 
بعض  هيكلة  إعــادة  القرار  محاور  تضمنت 
 ، واإلدارة   بالمال  المتعلقة  والمحاور  البنود 
أو  إلى المضمون االجتماعي  بينما لم تلتفت 

السياسي. 
واعتبر المواطن عبداهلل الحيصة أن القرار 
"زاد مشاكل البلديات وخصوصًا في المناطق 
المركز، حيث تم  إلى  التي ضمت  لها  التابعة 
المقدمة  الخدمات  سوية  حيث  من  تجاهلها 
كالبنى التحتية والنظافة، فضاًل عن تركز دور 
فالرؤية   ، فقط  الخدمي  الدور  على  البلدية 
المحلي  الحكم  حول  للحكومة  االستراتيجية 

غابت، حيث لم ينظر إلى البلديات باعتبارها 
الديمقراطية  عاماًل هامًا في ترسيخ مفهوم 
بات  وبذا  القرار،  اتخاذ  ومأسسة  وإشاعته، 
وإداراتها  البلديات  يدفع  بعشوائيته  القرار 
إلى لعب دور الوحدة الخدمية التي ال شأن لها 

بمضامين المشاركة السياسية".
من جهته، رأى رئيس بلدية مادبا األسبق 
"حقق  القرار  أن  كف  أبو  محمد  المهندس 
كافة  للمناطق  الخدمات  تقديم  في  نجاحا 
لهدف  المالية  النفقات  حيث  دمجها  تم  التي 
تقديم الخدمات التي تضاعفت وخصوصا في 

المناطق التابعة".
لكن المواطن سالم عليان لم يؤيد  القرار 
في  ترهال  اال  البلديات  يزد  "لم  بأنه  واعتبر 
أعداد  بتعيين  تقوم  فهي  وعملها،  كوادرها 
كبيرة من الموظفين تحت مسميات وظيفية 
وتزويد  العاملين،  أداء  تطوير  منها  مختلفة 
أن  مبينًا  الالزمة،  الفنية  بالخبرات  البلديات 
المناطق  في  المعينين  المهندسين  معظم 
خبرات  ــدون  ب أي  التخرج  حديثي  من  هم 
بالخبرات  البلديات  تزويد  إلى  داعيًا  عملية، 

المدربة بما يضفي روحا جديدة في عملها".
السابق  البلدي  المجلس  عضو  ويحمل 
"إن  ويــقــول  مماثاًل،  رأيـــًا  الشوابكة  علي 
بعد  ولم تحل  البلديات  تواجه  مشاكل كبرى 
وفشل  القرار  حقيقة  يثبت  ما  وهو  الدمج، 
جدواه في حل تلك المشاكل التي من أهمها 
في  بيئي  تلوث  من  يفرزه  وما  مادبا،  مسلخ 
المنطقة المحيطة في الحي الشرقي بمدينة 

مادبا".
ولم تجد بلدية مادبا وغيرها من االدارات 
المواطنين،  بعض  ألقــوال  وفقًا  المختصة، 
متعمدة  إســاءة  من  للتخلص  ناجعة  وسيلة 

وقصابون  وبائعون  تجار  يمارسها  للمدينة 
شارع  في  دواجــن  ومحال  مطاعم  وأصحاب 
حسبما  المحال  فــهــذه  خــصــوصــًا،  الــبــتــراء 
األرصفة  على  نفاياتها  تطرح  يــؤكــدون، 
يوميًا  العادمة  المياه  تسيل  فيما  والشوارع 

أمامها.
ويجتهد المواطن معاذ النهار في توصيف 
المشهد، مبينًا أن "المدينة نظيفة الى حد ما 
أثناء ساعات النهار، لكنها تبدو عديمة النظافة 
"يعد  القرار  هذا  أن  إلى  مشيرًا  الليل"،  اثناء 
والمركزية  المتحجرة  للبيروقراطية  خدمة 
التي  القطاعات  لبعض  الحكومي  األداء  في 
سلطاتها  عن  تتخلى  لن  حيث  القرار  أوجدت 
المركزية، ولن تتكيف مع أي أجراء من شأنه 
األمر  الكبرى  القرارات  على  قبضتها  تخفيف 
الذي يعد عثرة في وجه التنمية والمشاركة".

قرار  قبيل  تحدثت  دولية  تقاير  وكانت 
الدمج عن أن هناك 262 بلدية من أصل 328  
بلدية في المملكة وصلت حد إالفالس، فضاًل 
 64 بـ  التقارير   تلك  قدرتها  مديونية  عن 
البلديات في  دينار ترتبت على كاهل  مليون 

حين لم يعد لها مقدرة على السداد.
مالية  أزمات  حينها  في  البلديات  وواجهت 
عسر  حاله  في  منها   %  80 واعتبرت  خانقة، 
التدخل  أن  اال   ،2000  /99 العام  في  مالي 
الحكومي بإعفائها من الديون المترتبة عليها 
تفاقم  دون  حال  والقرى  المدن  تنمية  لبنك 

األزمة.
البلديات في حينها 16 ألف  كما كان لدى 
منهم  خدمات،  مجلس  موظف  وألفا  موظف 

580 جامعيًا والباقون غير مؤهلين.
من جانبه، اعتبر المهندس مروان مسند 
للشك،  مجاال  يدع  ال  بما  أثبتت  التجارب  أن 

على  أقــدر  المحلي  المستوى  سلطات  بــأن 
إدارة السلطة، وتحقيق المساءلة والشفافية 
األمر  مناطقها،  في  الخدمات  تقديم  بشأن 
الذي يظهر فضاضة القرار وعدم جدواه في 
تطوير مشاريع تنموية كان من المفترض أن 
هنا  ومن  المحلي،  للمجتمع  البلديات  تقدمها 
فإن التحديات تزداد في طريق العمل التنموي 
صنع  في  األداء  مركزية  درجة  برفع  المحلي 
وإقصاء  ومتابعتها،  وتنفيذها  ــرارات  ــق ال
المركزي  السلم  على  ترتيبًا  األقل  السلطات 
لإلدارة، ما أضعف روح المبادرة من جانب تلك 

السلطات.
المملكة  بلديات  من  أغلبية  أن  يذكر 
تخصص أكثر من 50 بالمائة من ميزانياتها 
الذي  األمر  والرواتب،  األجــور  صرف  لغايات 
ينعكس سلبًا على حجم الخدمة المقدمة إلى 

المواطن، ونوعيتها.
يمكن  الــذي  ــدور  ال تحجيم  تم  وكذلك، 
عليه  ينص  لما  تجاوزًا  البلديات  به  تقوم  أن 
محمد  المواطن  يقول  ما  حسب  قانونها، 
من  الكثير  يقدم  المركز  "ألن  وذلك  السنيد، 
الذي  األمــر  مباشرة،  للمواطنين  الخدمات 
أضعف العالقة بين البلدية ومواطنيها، وُأسس 
والمواطنين".  المركز  بين  مباشرة  لعالقة 
لفقدان  "أدت  السنيد  حسب  السياسة،  هذه 
البلدية  قدرة  وإضعاف  المحلية  المبادرة  روح 
محلية،  ضرائب  أو  جباية  رسوم  فرض  على 
أمام  مباشرة  مسؤولة  البلدية  تصبح  بحيث 

مواطنيها". 
أعباء  القرار من  البلديات غداة  "ما ورثته 
الوظيفية  كوادرها  في  وترهل  كبيرة  مالية 
إلى  أدى  سبقتها  مجالس  عن  ومديونية 
أفكار جديدة  أن يطبق من  إضعاف ما يمكن 
القرار  ظل  في  أزمتها  من  البلديات  النتشال 
فايز  المهندس  به  يقول  ما  وهــو  الجديد، 

الشوابكة.
أن  يفترض  الــذي  الــدور  "تعارض  وقــال 
المشاركة  نسبة  زيــادة  في  البلديات  تلعبه 
تقديم  في  ايغالها  مشكلة  مع  السياسية، 
الخدمات بشكل أوسع من الدور التنموي، هو 
ما يفسره تدني أعداد المشاركين في عملية 

االنتخاب بعد قرار الدمج عما كان سابقا".

شرح صورة |

عالء طوالبة

مؤيدون للدمج: 
زادت الموارد المالية 
والخدمات تضاعفت 

معترضون: نشأ ترهل وظيفي وتقلصت المشاركة 
والمأسسة
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الحياة في األردن لم تعد كما كانت

حمى االستهالك تقلب المعايير

التغيير على نمط الحياة األردنية منذ العام 
ألفين على األقل ، يلمسه المواطن لمس اليد 
“أن  عبارة  تلخصه  ما  وهو   ، العين  رأي  ويراه 
الحياة لم تعد كما كانت من قبل “ . ففي الوقت 
لالرتقاء   ، األردنيين  طموح  فيه  يــزداد  الذي 
بحياتهم ومجتمعهم والعثورعلى صيغة  ، تتم 
فيها المواءمة بين خصوصية المجتمع ومواكبة 
الثقافي،  وتنوعه  العلمي  تقدمه  في  العصر 
القدرات  بضعف  يصطدم  المسعى  هذا  فإن 
المستلزمات  التامين  عن  والعجز  الشرائية 
ناهيك  العريضة  الوسطى  للطبقة  األساسية 

يشرائح الفقراء والعاطلين عن العمل .
تحول  الى  اليه  المشار  التغير  أدى  لقد 
سلع كانت تحتسب كمالية مثل الكومبيوتر و 
الخاصة  والسيارة  والستااليت  الخلوي  الهاتف 
وأدوات منزلية متعددة الى احتياجات أساسية 
أعباء  تضيف  لكنها  عنها،  االستغناء  يصعب 
أن  ُيفترض  زال  وما  وكــان   ، إضافية  مالية 
قدرات  تطوير  في  بعضها  استخدام  يسهم 
للدخل  أو موارد  للعمل  األفراد وتوفير فرص 
.غير ان نمط الحياة االستهالكي المنقول عن 
مجتمعات نفطية ، جعل االستهالك غاية في 
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 ، حد ذاته كحاجة اجتماعية وفردية موهومة 
وتبدو المشكلة اكبر مع مالحظة ان هذا النمط 

يولد شكاًل من أشكال الشراهة واإلدمان .
للدكان  بديال  المول  فبات  حياتنا  تغيرت 
التي كان الناس يرتبطون مع صاحبها بوشائج 
“على  بالشراء  مثاًل  لهم  تسمح  اجتماعية 
الدفتر “ . وتحول المول الى مكان ليس للشراء 
المكلف فحسب ، بل كذلك لقضاء وقت الفراغ 

والتسلية وارتياد المطاعم .
في  متعتهم  يــجــدون  الــنــاس  يعد  ــم  ول
استبدالها  تم  إذ   “ العصاري  “ساعات  المشي 
الخاصة الستهالك  السيارة  في  “الكسدرة”  ب 
المزيد من الوقود وتعويد الجسم على الكسل 
، ولشراء شيء ما ال نحتاجه ولكننا نفعل ذلك 

لتبرير خروجنا بالسيارة ! .
من  له  بما  االقتصادي  التحول  ويبقى 
الجديد  الحياة  نمط  توجيه  في  الفيصل  آثار 
“الدخل-االنفاق”   ثنائية  تناقض  يكشف  إذ   .
»الطفرة  عن  فضال  ــة،  ــي االردن ــر  األس لــدى 
االقتصادية« التي اجتاحت المملكة مؤخرا عن 
سلوكات  جديدة طرأت على المجتمع االردني، 

لم تكن يالمسها المواطن من ذي قبل. 
وتظهر تغيرات جذرية في طبيعة المسالك 
الحياتية لدى المواطن، ويتبين ذلك من خالل 
بين  االجتماعية  العالقات  صعيد  على  التغير 
المواطنين، فضال عن ما يفرزه تزايد الحاجات 
تزايد  باتجاه  الدفع  ،على  للمواطنين   المالية 
و  والفقر  كالبطالة  االجتماعية  المشاكل 

والتفكك األسري والجريمة.
للعام  األســرة  ودخل  نفقات  مسح  نتائج 

العامة  االحصاءات  دائرة  اعلنتها  التي   ،2006
لهذا العام، أظهرت أن متوسط الدخل السنوي 
 6220 حوالي  أصبح  المملكة  مستوى  على 
كان  عما   %  11,3 مقدارها  بزيادة  أي  دينارًا 

علية في عام 2002.
ويقول مصدر في دائرة االحصاءات العامة 
األردنية  ــرة  األس دخــل  في  الــزيــادة  هــذه  إن 
على  وليس  حياتية«  »كماليات  على  صرفت 
والدفع تجاه تحسين  االساسية  الموارد  تنمية 

الدخل لالسر.
دخل  متوسط  أن  المسح  نتائج  وبينت 
األسرة السنوي يتباين بين المحافظات، إذ بلغ 
بحدة األقصى حوالي 7412 دينارا في محافظة 
حوالي  األدنــى  الحد  بلغ  حين  في  العاصمة 
4680 دينارا في محافظة الزرقاء، مشيرا الى 
أن هناك فجوة بين متوسط اإلنفاق ومتوسط 

الدخل تصل إلى حوالي 1331 دينارا.
ذاته،  للمصدر  وفقا  رّتبت،  الفجوة  هذه 
عجزا مزمنا في ميزانية األسرة األردنية، االمر 
االجتماعية  االستحقاقات  ايضا  يفاقم  الذي 
التي  ــرة  األس أن  ومنها  وغيرها،  والصحية 
تسلك  أن  يمكن  ال  مزمن  عجز  من  تعاني 

سلوكا سويا.
توضح  العامة  االحصاءات  دائرة  مسوحات 
بأن هناك تغيرا في النمط االستهالكي للفرد 
وتفاوتها  االسعار  تقلبات  الى  مرده  األردني 
من  االكبر  الجزء  أن  فيما  ــر،  آلخ حين  من 
االنفاق العام يذهب الى السلع غير الغذائية، 
فقد دخلت سلع جديدة مثل األجهزة الخليوية 
كبير  انفاق  وهناك  والكمبيوتر  والستاليت 
باتت من »األساسيات«  السلع حيث  تلك  على 
في حياة المواطن اليومية، اضافة الى تضاعف 
حجم اإلنفاق على »الرفاهية«، ما يعني زيادة 

في حجم اإلنفاق.

رأي د. الحموري
أستاذ االقتصاد في جامعة البلقاء الدكتور 
طرأ  تغييرا  هناك  بأن  يرى  الحموري  باسم 

بسلة  يتصل  فيما  المستهلك  سلوك  على 
الدخول  إذ أن هناك تغيرا حقيقيا في  السلع، 
طبيعة  يراعي  صار  المستهلك  أن  يعني  ما 
هذا  على  مجبر   وهــو  المستهلكة  الــمــواد 
السلوك بسبب تناقص مستويات الدخل االمر 
التركيبة  طبيعة  على  سلبا  سينعكس  الذي 
االجتماعية حيث يعزز هذا الوضع من تقلص 
الطبقة الوسطى لصالح تزايد الشريحة االكثر 
فقرا.واذا ما استمر الحال كما هو عليه، يذهب 

الحموري الى أن هناك تخوفا من ان يدفع الى 
خلق مشاكل اجتماعية كالجريمة وغيرها.

في  التفكير  اعــادة  الى  الحموري  ويدعو 
لدى  وخصوصا  السائد،  االقتصادي  السلوك 
المناسبات  في  الــزائــد  كاالنفاق  الفقراء، 

االجتماعية والكماليات.  
ايضا، شهد االردن طفرة اقتصادية هائلة، 
جديدة  ــوال  ام رؤوس  دخــول  مع  وخصوصا 
بفعل توافد اعداد من االقتصاديين وخصوصا 
االخرى  البلدان  الى  العراقية  التهجير  موجة 
وتنامي ظاهرة ارتفاع اسعار االراضي وحركة 

الشراء والبيع التي حدثت.

رأي د. الخزاعي
يرى  حسبما  االقــتــصــادي،  الــحــراك  هــذا 
دفع  الخزاعي،   حسين  االجتماع  علم  استاذ 
االستهالكي  السلوك  انــمــاط  تعزيز  الــى  
القيد  الى تمتين  المجتمع وادى  الجديدة على 

الى  مــرده  وهــذا  فقرا،  االكثر  الطبقة  حول 
ارتفاع نسب البطالة التي تقدر بـ 14 % حسب 
التقديرات الرسمية، لكن المشكلة تكمن في 
تضخم هذه المشكلة لدى االعمار المنتجة إذ 

تزيد عن 50 %.
الحالة  لتردي  تعود  التي  المشاكل  من 
نسب  تزايد  الحزاعي،  حسب  االقتصادية، 
 %  18 أن  حيث  االزواج  بين  الطالق  مشكلة 
أن  فيما  الطالق،  مصيرها  الزواج  حاالت  من 
الى حد ما ولم ترتفع  ثابتة  الجريمة  معدالت 
كثيرا غير ان استمرار السلوك االقتصادي كما 

هو عليه سيخلق مزيدا من الجرائم.
كما ادى تردي الوضع المالي للمواطن الى 
وبلغ  الذكور،  لدى  الزواج  سن  متوسط  تأخر 
حسب الخزاعي 31 عاما بينما بلغ لدى االناث 

28 عاما.
القيم  مع  االستهالكية  القيم  وتداخل 
ــذا الــتــداخــل الى  االخــالقــيــة، وافــضــى ه
طغيان القيم االقتصادية على األخالق في 
التنافس  سيطرة  بسبب  االردني  المجتمع 
تحقيق  وسائل  وتعدد  الشريف«  »غير 
المال على حساب العادات والقيم والتقاليد 

المتبعة.
في  التغير  الــخــزاعــي  الــدكــتــور  يــعــزي 
التي  البطالة  الى  االجتماعية  القيم  منظومة 
االعــراف  الغاء  الــى  ادى  ما  الفقر  من  زادت 
السائدة المؤدية الى تجانس مكونات المجتمع، 
واظهرت مصطلحات جديدة في المجتمع مثل 
المواطن،  الذات لدى  االنعزال واالنغالق على 
التكنولوجي  فيما لعب تطور وسائل االتصال 
هذه  اظهار  في  دورا  العالم  على  واالنفتاح 

القيم وترسيخها في المجتمع.
فعل  كرد  جاءت  كبيرة  اجتماعية  تغيرات 
دولة  في  االقتصادي  الصعيد  على  للتحول 
على  الخاص  القطاع  اقتصاد  فيها  هيمن 
فيه  غابت  وقــت  فــي  الــعــام  الــريــع  اقتصاد 
الفئات  تحمي  االقتصادي  لألمن  سياسات 

الفقيرة من تبعات تلك المشاكل.

عالء الطوالبة

الحراك االقتصادي يدفع باتجاه تعزيز أنماط السلوك 
االستهالكي وشدد القيد على الطبقة األكثر فقرًا

تناقص مستويات 
الدخل انعكس سلبًا 

على التركيبة االجتماعية
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العراقية(   - األردنية  )الحدود  الرويشد 
عن  منعزل  مخيم  خرائب  بين  يتراكضون   -
الحضارة.. يتبادلون التهنئة بقرب الرحيل الى 
عالم مجهول تاركين خلفهم أحالمًا مكسرة، 
وطيف  وجراح  أفراح  حفنة  هجرات،  سلسلة 
منه  اقتلعوا  الذي   - فلسطين   - األم  الوطن 

قبل ستين عامًا.
الهجرة  “فــرج”  ينتظرون  وعجائز  شيوخ 
الثالثة، الرابعة او الخامسة - بشوق هذه المرة 
 ،1948 عام  األولــى  الشتات  رحلة  بخالف   -
يستعدون  المخيم  داخل  ولدوا  ثالثة  أطفال 

لمواجهة العالم الخارجي ألول مرة.
بعد أن سّدت أبواب الدول  العربية وسائر 
قررت  إذ  فرج،  طاقة  البرازيل  فتحت  العالم، 
استقبال زهاء مائة فلسطيني، هم من تبقى 
مترًا  كيلوًا   70 الرويشد”  “مخيم  سياج  داخل 
من الحدود األردنية - العراقية )600 كيلو متر 

من بغداد و300 من عّمان(.
من  ألــف  مأساة  من  األخير  الفصل  إنــه 
ويزيد  سنوات  أربع  بعد  العراق  فلسطينيي 
جحيم  من  هربًا  الحدود  الــى  تدفقهم  من 
الحرب األميركية على بغداد واضطهاد سكان 

البالد األصليين.
الحرب  قبل  رسمية  إحصائية  آخر  قّدرت 
ألفًا،  بـــ32  العراق  في  الفلسطينيين  عدد 

غالبيتهم يحملون وثائق سفر عراقية.
آخر عائلة   مؤلفة من تسعة افراد غادرت 

شملها  التم  ان  بعد  الماضي  االثنين  المخيم 
بين الرويشد ومخيم الوليد داخل سورية. اذ 
سافرت رشيدة )76عامًا( برفقة ابنتها صبحية 
وأحفادها األربعة القادمين من مخيم الوليد. 
اثنان من أبناء صبحية جاءا برفقة زوجتهيما 

وطفلة أحدهم نيفين. 
ترك  الماضيين  الشهرين  ــدى  م على 
دفعات.  ثــالث  على  قاطنيه  كــل  الرويشد 
من  فصل  على  الستارة  أسدلت  وبالتالي 

فصول الشتات الفلسطيني.  
اقناع  فــي   العليا   المفوضية  ونجحت   
الواليات المتحدة باستقبال آخر عائلة عراقية 
الى  تعيش  كانت  أفــراد  خمسة  من   مؤلفة 
ما  على  الرويشد،  داخل  الفلسطينيين  جانب 
المفوضية  في  اإلعالمية  المسؤولة  أفــادت 

السامية رنا صويص.  
األردنــيــة  الخيرية  الهيئة  قـــررت  ــد  وق
خالل  نهائيا  المخيم  هــذا  ــة  إزال الهاشمية 
بالتعاون  تديره  كانت  الذي  المقبلة  األسابيع 
العام  أمينها  به  أفاد  ما  المفوضية حسب  مع 

الدكتور عبد السالم العبادي.
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في خلفية المشهد الفلسطيني توق الى 
البؤس،  في  سابقين  شركاء  مع  الشمل  لّم 
جديدة  حياة  الــى  المخيم  يــغــادروا  أن  قبل 
لالجئين  مستضيف  أكبر  األردن  الى   400  -
كندا  ــى  ال مئات  وبضعة  الفلسطينيين، 

ونيوزلندا.
تحت سقف كل خيمة حكاية شقاء ورحلة 
عائالت  معاناة  تختزل  البقاء  أجل  من  صراع 
التأقلم  فحاولت  التهجير،  مأساة  وحّدتها 
وظلت على تواصل مع الذين شقوا طريقهم 
الى  كندا  من  الجديدة  الهجرة  أراضــي  الى 

استراليا.
اتصال  على  األوائـــل  الــمــغــادرون  بقي 
في  اصطفوا  مــن  مــع  وإلكتروني  هاتفي 
طابور االنتظار حتى بلغهم رسميًا نبأ الرحيل 

الى البرازيل.
أحمد مصطفى محمود )40 عامًا( يستذكر 
على  الــبــرازيــل،  موافقة  خبر  وصله  كيف 
شهر  قبل  الرويشد  في  تبقى  من  استضافة 
من  البشرى  جاءت  رسميًا.  عنه  اإلعالن  من 
- لؤي عوني - أحد قاطني المخيم السابقين 
الذين هاجروا الى استراليا بعد أن رصده على 

موقع إلكتروني هناك.
وصل  حتى  الموقف  سيد  التشكك  ظّل 
في  وشــركــاؤه  محمود  فشعر  رسميًا  النبأ 

البؤس بأنهم “ولدوا من جديد”.
البرازيل  ــى  ال السفر  استبق  محمود 
ولد  الذي   - معن  وطفله  رسل  ابنته  بإلباس 
زي   - آخرين  طفلين  جانب  الى  المخيم  في 

الفريق البرازيلي.
شرع األب السعيد بتعلم اللغة البرتغالية. 
يقول محمود إنه مستعد للعمل في أي مهنة 
كان سائق  أنه  علمًا  الجديد،  المهجر  بلد  في 
سيارة أجرة في بغداد، التي ترك فيها والدته 

وشقيقته.

في االنتظار تعلمت أم معن التطريز، كما 
اجتاز الزوجان دورات في الحاسوب، والصحة 
نظمتها  المدني  والدفاع  والنفسية  العامة 

هيئات األمم المتحدة.
فقدت  التي  رشــيــدة،  السبعينية  حتى 
اآلن  تخوض  الماضي،  العام  عدنان  وحيدها 
غمار حياة جديدة في البراز يل بعد أن انضمت 
عائلتيهما.  افراد  وسائر  صبحية  ابنتها  إليها 
ولما  عدنان  قلب  دقــات  أوقفت  األمــل  خيبة 
يتجاوز الثانية والخمسين. تقول األم الملتاعة 
إنه توفي “كمدًا” في اليوم التالي لعدم ظهور 

اسمه ضمن الئحة المقبولين الى كندا.

شتات في الحياة وشتات في الممات
متوسطة  بقعة  الرويشد،  في  دفن  عدنان 
بين بغداد ومسقط رأسه حيفا داخل إسرائيل. 

أما والده فمدفون في حلب )شمال سورية( 
أخرجت  حين  مؤقتًا  العائلة  اليها  لجأت  التي 
الماضي قبل  القرن  من لبنان في سبعينيات 
أن تستقر في العراق. هذا األخير مثوى والد 

رشيدة الذي اقتلع من حيفا.

الزمن، الترحال وفقدان األحبة حفرت أخاديد 
في وجه أم عدنان، لكنها تتطلع لالندماج في ا 

لمجتمع البرازيلي لتبدأ “حياتها من جديد”.
سيبقى موت الطفلة آية عوني حرقًا قبل 
احتضنهم  من  ذاكــرة  في   محفورًا  عامين 
الست  ذو  الوحيد  شقيقها  سيما  ال  المخيم  
سقط  اذ  مأساة  أكبر  كان  آية  “موت  سنوات. 
التهم حريق  الثالث شمعات حين  جسدها ذو 
سبع خيم داخل المخيم”، يستذكر بحسرة أبو 

معن وزوجته.
في ليل الصحراء الموحشة لمعت ومضات 
قران  عقدي  المخيم  شهد  إذ  عابرة،  فــرح 

ووالدة ثالثة أطفال.
أحمد  يخطط  الجديد،  المستقر  وحي  من 
محمود طالب إلنجاب “12 ابنًا حتى يشكل فريق 
كرة قدم”، بخالف عروسه سجى سمير صبري 

التي أكدت ضاحكة أنها “ستكتفي باثنين”.
أحمد وسجى، اللذان اقترنا مطلع سبتمبر/

األول  مولودهما  ينتظران  الماضي،  أيلول 
خالل أسابيع.

مع  تتشابك  واالقتران  العشق  ذكريات 
وليد  لفاطمة  بالنسبة  أيضًا  المكان  بؤس 
العريسان  ينتظر  ــلــوح.  ال وحــســام  سعيد 
تغادر  أن  قبل  أيــام  خــالل  ــى  األول طفلتهما 
إلى   - المخيم  في  تكونت  التي   - العائلة 
البرازيل. بالنسبة للكثير من سكان المخيم، 
الى  الحنين  على  الشخصي  الهم  يتغلب 

الوطن األصلي.
فلسطينيي  أن  يــرى  األربعيني  محمد 
“مش   - ــراق  ــع ال فــي  سيما  ال   - الــشــتــات 
محسوبين أصاًل فلسطينيين. ما عندنا هوية 
ومش مسجلين باألونروا وما عنا حق العودة. 
لنا  الحال ال يسمح  واقع  بأن  فأنا على قناعة 
البرازيل،  في  اما  فلسطين”.  إلى  بالعودة 
جنسية  على  “فسأحصل  محمد،  يضيف 
ال  اللحظة  لغاية  ألنني  إنسان  أنني  وأشعر 
وال  قيمة  ال  هوية  فبدون  إنسان  أنني  أشعر 

احترام لإلنسان”.
كانت  التي  حسام،  أم  وجارتها  معن  أم 
تتمنيان  بــغــداد،  فــي  أســنــان  تقنية  تعمل 
األخيرة”  “الهجرة  البرازيل  رحلة  تكون  أن 
نريد  وال  بعدهم  من  ونحن  تعذبوا  فأهالينا 
ألطفالنا نفس المصير”. في المقابل ستبقى 

“فلسطين في وجدان” االمرأتين.
تأمل أم حسام في أن تندمج العائالت في 
)البرازيلي(، تعلم أطفالها وتعيش  “المجتمع 

حياة نظيفة بعيدًا عن الصحراء”.
بلده  “البرازيل  يعتبر  عاما(   58( محمود 
الثاني لكنه لن يتخلى عن فلسطين”. الرجل 
ذو الشعر األبيض األشعث ال يستبعد االقتران 
من  األول  ــه  زواج فشل  أن  بعد  ببرازيلية 

فلسطينية قال إنها هجرته.
بيت  )من   )63( الصافي  عيسى  صافي 
لحم/الضفة الغربية( لم يَر أفراد عائلته منذ 
ومات  أرها.  ولم  أمي  “ماتت  يقول  عامًا.   41
مات  كما  وأعمامي.  وأختي  وخالتي  خالي 
في  أشــارك  أن  دون  الماضي  العام  شقيقي 
فلسطيني   1000 تدفق  البدء  في  جنازته”. 
منهم  أربعمائة  الرويشد.  إلى  العراق  من 
مئات  بضعة  توجهت  فيما  األردن  إلى  دخلوا 

إلى كندا ونيوزلندا.
بسفر دفعة البرازيل يكون الفصل األخير 
عّلهم  أمل  رحلة  لتبدأ  طوي  قد  المأساة  من 
يندمجون في مجتمع مغاير بعيدًا عن صدود 

العواصم العربية ومخيمات الصحارى.

“الرويشد” في مهب الريح 
بعد إخالئه من آخر نزيلة

سعد حتر

األردن باختصار...

آخر فصول رحلة عذاب قاطني الرويشد
ينتهي في البرازيل

وفق  المقبلة،  الحكومة  لنشكيل  المرشحين  بورصة  على  جديدة  أسماء  دخلت 
رؤساء  االسماء  أبرز  من  النيابية.  االنتخابات  اجراء  بعيد  الحتمي  بالتغيير  توقعات 
وزارات سابقون مثل فايز الطراونة وعلي أبو الراغب، ووزراء سابقون مثل سمير 
الحباشنة- وزير داخلية سابق، ناصر اللوزي- وزير االعالم االسبق وحسني أبو غيدا، 
وزير االشغال العامة واألسكان االسبق، اضافة إلى عون الخصاونة رئيس الديوان 

الملكي االسبق.
 

الحكومة  المقّننة: تدرج موقف  بالمراقبة  إقرار  ممانعة فموافقة مشروطة ثم 
من إصرار المركز الوطني لحقوق االنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني على 
على  باإلطالع  مضض”  “على  السماح  إلى  القاطع  الرفض  من  االنتخابات،  مراقبة 
سير العملية االنتخابية وصوال إلى اإلقرار بالمراقبة لكن دون إعاقة سير االقتراع. 
لذلك شّكل المركز الوطني فريق عمل من 150 عنصرا لالنتشار في جميع الدوائر 
االنتخابية، على ما يؤكده الناطق باسم المركز محمد الحلو. بموجب االتفاق يحق 
ألعضاء الفريق- المؤلف من أعضاء في منظمات غير حكومية- الدخول إلى قاعات 
اإلقتراع و”مراقبة آلية االقتراع على أن ال يؤثر ذلك على مجريات العملية االنتخابية”. 
لذلك ال يسمح ألعضاء الفريق مناقشة هذه المسألة داخل القاعات في حال رصدوا 
طوارئ  بغرفة  مباشرة  اإلتصال  للمشّككين  ويمكن  شكاوى.  تلقوا  أو  تجاوزات 
)0799169056-0799169054( جّهزت داخل المركز للتعاطى مع الشكاوى العاجلة. 
الناخبين والمرشحين “خارج  التعامل مع  الفريق حاليا تدريبات مكّثفة على  يتلقى 

القاعات” فضال عن ملء نماذج وتسجيل مالحظات حول سير العملية االنتخابية.
   

تالميذ بدون مدارس: اإلنتخابات التشريعية ستكون مناسبة لتعطيل 1434 من 
بين 3300 مدرسة حكومية يوم االثنين المقبل، عشية يوم االقتراع الذي أعلن عطلة 
رسمية. شطب التدريس جزئيا االثنين جاء لتجهيز أرضية المدارس وقياس جاهزية 
أطقم اإلشراف على اإلنتخابات. لن يفرح التالميذ كثيرا بالغياب عن مقاعد الدراسة 

إذ قّررت وزارة التربية والتعليم تعويض العطلة الطارئة يوم السبت المقبل. 

خّصصت وزارة التربية والتعليم، أكبر مشّغل حكومي إلى جانب وزارة الصّحة، 
20 ألفا من كوادرها إلجراء االنتخابات في 45 دائرة انتخابية‘ خصص لها 3995 الف 
صندوق اقتراع شفاف، اعتبرها الناطق الرسمي باسم االنتخابات سعد شهاب افضل 
من الصناديق المستخدمة في انتخابات البلديات. وحشد األمن العام زهاء 40 ألف 

رجل أمن منهم 6000 عنصر في عّمان.، خصص 3995 الف صندوق .

نتائج  بعرض  الحر”  الفكر  ل”منتدى  اعالن  منح  العاصمة عن  محافظة  تمنعت 
استطالع قام به حول االنتخابات النيابية. إذ كان من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحافيا 

مساء امس بفندق راديسون ساس لفريق البحث, وتم الغاء المؤتمر الصحافي.

850 صحفيا يشاركون في تغطية االنتخابات: تحظى االنتخابات النيابية بتغطية 
عملية  وخالل  موعدها،  تسبق  التي  االيام  طيلة  واسعة  ودولية  عربية  اعالمية 

االقتراع، وصواًل الى االعالن عن نتائجها.

اعالميا   497 التغطية  في  المشاركين  المحلية  االعالم  وسائل  ممثلي  عدد  بلغ 
وكالة  األردنية،  واالذاعة  االردني  »التلفزيون  الرسمي  االعالم  ممثلو  فيهم  بمن 
األنباء االردنية« وممثلو القطاع الخاص من صحف واذاعات وفضائيات. فيما يشارك 
في التغطية 349 ممثال لوسائل اعالم عربية واجنبية معتمدة في االردن. وتوقعت 
مصادر اعالمية مطلعة أن يصل عدد ممثلي وسائل االعالم المشاركين في تغطية 

االنتخابات التي ستجري يوم 20 تشرين ثاني/ نوفمبر زهاء 850 اعالميًا.

عودة آخر ثالثة أردنيين من سجن غوانتانامو طوى ملف االعتقال في هذا السجن، 
بالتسلل  األردنيين  من  مجموعات  بدأت  منذ  مفتوحا  يزال  ما  »األفغان«  ملف  لكن 
)التسعينيات(  الشيشان  وبعدها  الماضي(  القرن  )ثمانينيات  عام  أفغانستان  الى 
لكنهم  معينة،  مجموعات  راية  تحت  عنهم  المفرج  ينضوي  ال   .)2003( العراق  ثم 
سافروا الى أفغانستان مدفوعين بعقيدتهم »السلفية الجهادية«، بحسب الخبير في 
الذين توجهوا  األردنيين  قّدر عدد  أبو هنيةالذي   الحركات االسالمية حسن  شؤون 
أبو  الرافدين  بالد  في  القاعدة  تنظيم  زعيم  بينهم  من  شاب   500 بـ  ألفغانستان 
وجهد  أميركية  بغارة  بغداد  شمالي   2006 منتصف  قتل  الذي  الزرقاوي،  مصعب 
استخباري أردني. ويقّدر أبو هنية عدد الذين عادوا للمملكة بنحو 300 شخص، فيما 
يعتقد أن البقية قتلوا أو هاجروا إلى جبهات أخرى في الشيشان أو البوسنة او طلبوا 

اللجوء السياسي في بلد ثالث مثل عمر أبو عمر )أبو قتادة( المقيم في بريطانيا.

ترأس األمير علي بن الحسين مجلس األمناء الجديد للهيئة الملكية لألفالم التي 
تأسست عام 2003 وضم المجلس الجديد في عضويته األميرة ريم العلي والسيدات 
نصار  ومنير  بلتاجي  عقل  والسادة  السلفيتي،  وسامية  دودين  وسمر  العلي  سهير 
وسامر معشر وعلي ماهر. خرج من مجلس األمناء كل من راضي الخص وعدنان 
عاتقها  على  أخذت  التي  الهيئة  وتهدف  األنصاري  ورندة  الحجاوي  وبسام  عواملة 
تطوير وترويج صناعة مواد مرئية ومسموعة، توفير دعم  لعملية اإلنتاج. والهيئة 

الملكية األردنية لألفالم مؤسسة حكومية مستقلة إداريًا وماليًا.

مشروع  عن   2007 للعام  العالمية  الريادة  جائزة  لنيل  عمان  العاصمة  رشحت 
»مخطط عمان الشمولي«، تقدم الجائزة التي تقام فعالياتها سنويًا في لندن ألكثر 
المدن تطورًا وأفضلها من حيث التقدم والنمو، وتشارك في المنافسة أكثر من 400 

مدينة عبر العالم.
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األردني
قلق إسرائيلي من انحسار المد السياحي أمام هجمة الفنادق والمؤتمرات األردنية

منتجعات البحر الميت تجتذب بوصلة 
السائح الغربي رغم حداثة عهدها

في  األردن  سبقت  قد  إسرائيل  تكون  قد 
الميت،  البحر  منتجات  وتصدير  ترويج  مجال 
يسلب  أن  من  إسرائيلية  مخاوف  ثّمة  ولكن 
فنادقه  بسلسلة   - الشرقي  الشاطئ  سحر 
العبرية  الدولة  الفخمة-  ومنتجعاته  الدولية 
على  بقعة  ألخفض  الــوافــدة  السياحة  من 

سطح األرض. 
إسرائيلية  صحف  تطرحه  القلق  هــذا 
اإلسرائيلي  الشاطئ  افتقار  من  تشتكي  إذ 
الشاطئ  بــخــالف  دولــيــة  فــنــادق  لسالسل 
األردني الذي ينتشر على جنباته منذ منتصف 
مثل  عالمية  فنادق  مجموعة  الماضي  العقد 
ذات  والكمبنسكي  الــمــاريــوت  الموفنبك، 
شبكة الحجوزات العالمية. هذه الفنادق تطل 
مثيالتها  بخالف  البحر  مياه  على  مباشرة 
الشاطئ  على  تقع  إذ  إسرائيل  في  القديمة 
الجنوبي الذي جفت مياهه، وسط مخاوف من 
مواسم  تعاقب  بسبب  الميت  البحر  اضمحالل 
الجفاف واستنزاف مياهه ألغراض الصناعة. 

حــذرت  اإلسرائيلية  هــآرتــس  صحيفة 
على  الربيع  فيضانات  “أن  من  أخيرا  قراءها 
كما  الــســيــاح،  تخيف  اإلســرائــيــلــي  الجانب 
التحتية  البنية  تهدد  االنهدامية  الحفر  أن 
وجود  إلى  ذلك  فوق  تحدثت  لكنها  للفنادق”. 
“تهديد آخر من الجانب األردني”. لكّنها تشير 
السياح  عدد  ارتفاع  ميزة  إلى  المقابل  في 
في  اإلقامة  أجــرة  ارتفاع  بسبب  إلسرائيل 
الشاطئ  على  العالمية  الفنادق  سالسل 

األردني. 
الجانب  على  غرفة   4000 هناك  أن  مع 
بحسب  إنــه،  إال  فندقا،   15 في  اإلسرائيلي 
الصحيفة، مضى على إنشائها أكثر من عقد 
فتشير  األردني،  الجانب  على  أما  الزمن.  من 
 793 وجــود  إلى  السياحة  وزارة  إحصائيات 
فنادقه  في  الشرقي  الشاطئ  على  غرفة  
البحر  وفندق  نجوم  الخمسة  فئة  من  الثالثة 
من  لكن  نجوم.  األربعة  ذي  العالجي  الميت 
إلى  الفندقية  الغرف  عدد  يقفز  أن  المتوقع 

4000 في غضون خمس سنوات.
بالزا”  “الكراون  فندقا  حاليا  اإلنشاء  قيد 
غرفة،   622 إجمالية  بسعة  إن”  و”الهوليدي 
الفنادق  بعض  في  توسعة  أعمال  عن  فضال 
وخطط لبناء 12 مشروعًا سياحيًا على الشاطئ 
الشرقي بين منتجعات وفنادق، بحسب لوائح 
البحر  فسرايا  االستثمار.  تشجيع  مؤسسة 
الميت تخّطط لبناء منتجع يضم أيضا مالعب 
إنشاء  على  األردن  إعمار  تعكف  فيما  غولف، 
مشروع تطويري بقيمة 500 مليون دوالر. أما 
الرويال ريزورت سبا فستبني منتجعا متكامال 

بقيمة 200 مليون دوالر.
وتطوير  استثمار  في  شرع  األردن  وكان 
 60 بطول  الميت  للبحر  الشرقي  الشاطئ 
إسرائيل  مع  السالم  اتفاقية  بعد  مترا  كيلو 

|

عام 1994 من المنطقة الممتدة من السويمة 
بعد  وذلك  جنوبا،  الحديثة  غور  وحتى  شمااًل 
البعد  باستثمار  إسرائيل  انفراد  من  عقود 
كان  ذلك  قبل  الخاّلب.  الموقع  لهذا  السياحي 
مغلقة  عسكرية  منطقة  الشرقي  الشاطئ 
أزيلت منها حقول األلغام وجهّزت بأحدث بنى 
مرتفع  سياحي  استثمار  إلى  وصــواًل  تحتية 

العائد. 
نايف  السياحة  تنشيط  هيئة  عام  مدير 
فتح  السوق  ندخل  بدأنا  “حين  يقول  الفايز 
باب المنافسة مع إسرائيل، و بدأنا نتكلم أن 
الفنادق  فمستوى  األردن.  في  الميت  البحر 
أما  تقارن.  ال  والنوعية   الخدمة  حيث  من 
البحر  منطقة  من  فجعل  المؤتمرات  قصر 
والفعاليات  للمؤتمرات  هاما  موقعا  الميت 

الدولية”. 
مدار  على  العالجية  السياحة  عن  فضال 
الشرقي  الشاطئ  يستضيف  تقريبا،  العام 
والــدولــيــة  اإلقليمية  الــمــؤتــمــرات  عــشــرات 
مستفيدا من اعتدال الطقس وجمال المشهد. 
من أهم الفعاليات الدولية المنتدى االقتصادي 
مرات  ثالث  األردن  استضافه  الذي  العالمي، 

على الشاطئ الشرقي.   
في الصيف الماضي، شارك أصحاب فنادق 

السياحة  عبر  السالم  مؤتمر  في  إسرائيلية 
نظمته جمعية الفنادق اإلسرائيلية حتى يلقوا 
بحسب  منافسيهم،   على  كثب  عن  نظرة 

هآرتس.
التنفيذي  الرئيس  عن  الصحيفة   ونقلت 
التي  إسرائيل-  في  تمارس  الفنادق  لسلسة 
مليون   32 بقيمة  تيولب  الجولدن  اشترت 
الميت-  البحر  دانيال  إلى فندق  وأحالته  دوالر 
على  الفنادق  في  المتبعة  المعايير  “إن  قوله 
الجانب األردني أفضل من تلك  الموجودة في 

إسرائيل.” 
ميشيل  األردنية  الفنادق  جمعية  رئيس 
نزال يقول بأن الوفد اإلسرائيلي الذي شارك 
فنادقهم  ينّبه  أن  “أراد  الصيف  مؤتمر  في 
األردن  في  السياحي  الوضع   بأن  وقطاعهم  

مستعد للمنافسة”.
الجانب  على  نرّكز  “نحن  ــّزال:  ن يضيف 
أن  اآلن  واستطعنا  الميت  للبحر  العالجي 
األلمانية  الصّحي  التأمين  باب شركات  نطرق 
إذ اعتمدونا كمركز عالجي وأصبحوا يرسلون 
إلينا المرضى مباشرة. كما تم اعتماد أطبائنا 
يتم  التي  الشرائح  أبرز  من  من  وهم  لديهم 

االعتماد عليها”.
في المقابل يرى نّزال أن “القوة الشرائية 

محلية  سوق  ولديهم  مرتفعة  إسرائيل  في 
فنضطر  نحن،  أما  العام  مدار  على  تكفيهم 

لالعتماد على السياحة وسياحة المؤتمرات.”
من جانبه، يرفض وزير السياحة األسبق 
مجلس  في  والتراث  السياحة  لجنة  ورئيس 
إسرائيل  مــزاعــم  بلتاجي  عقل  ــان  ــي األع
بالمنافسة على السياحة، ويؤكد تفرد المنتج 

األردني في السوق العالمية.  
التي  التنافسية  الميزة  “إن  بلتاجي  يقول 
على  توجد  ال  الشرقي  الشاطئ  بها  يتمتع 
تشابه  عند  يكون  التنافس  ــر.  اآلخ الطرف 
حيث  من  كامل  اختالف  ثّمة  لكن  المنتج، 
هذا  إليه،  الوصول  وسهولة  ونوعيته  الموقع 
بأي  تتواجد  التي ال  المتميزة  الخدمة  عدا عن 

شكل من األشكال لدى الطرف اآلخر”. 
مطار  عن  الميت  البحر  يبعد  لوجستيا، 
أما  الدولي حوالي نصف ساعة.  الملكة علياء 
إلى  السائح  فيحتاج  اإلسرائيلي  الجانب  على 
ساعتين ونصف من مطار بن غوريون الدولي 

إلى الموقع. 
الميت  للبحر  الشرقي  الشاطئ  ويمتاز 
مثل  الدينية  الــمــواقــع  مــن  أيــضــا  بقربه 
العقد  أواخر  تأهيله   - أعيد  الذي  المغطس- 
الماضي بعد نزع األلغام من حوافه- جبل نيبو 

ستون  ينتشر  حيث  سويمة،  الــزارة  ومنطقة 
تتدفق من  الساخنة  المعدنية  المياه  نبعا من 
مترا   350 إلى   200 بين  تتراوح  ارتفاعات 
تحت مستوى سطح البحر. وهناك أيضا مركز 
يستقطب  ــذي  ال للمؤتمرات  حسين  الملك 
بانوراما  مجمع  عن  فضال  المؤتمرات  سياحة 
البحر الميت السياحي الذي يوفر إطاللة مميزة 
على البحر، ومتحفًا يوضح جيولوجية وتاريخ 

وبيئة البحر الميت.
مشهد  الشرقي  الشاطئ  حلفاء  أكبر  من 
حين  السائح  يبهر  الــذي  البرتقالي  الغروب 

يغفو قرص الشمس وراء الجبال الغريبة. 
السياح  “نوعية  فارقا في  بلتاجي  يرسم  
مثيالتها  عن  اإلسرائيلية  الفنادق  ــزالء  ون
اإلسرائيلية  السياحة  تعتمد  إذ  األردنــيــة”. 
المجموعات  نــظــام  “عــلــى  الــمــيــت  للبحر 
 %  65-60 بأقل  التكلفة  متدنية  السياحية  

عن األردن”.
للشاطئ  تقليدية  سوقًا  ــا  أوروب تشّكل 
الميت  للبحر  السياح  غالبية  يأتي  إذ  الشرقي 
من دول هذه القارة لغايات االستجمام بسبب 
طقسه المعتدل أو للعالج، فمياه البحر الميت 
المعادن  مــن  عالية  مــركــزات  على  تحتوي 

واألمالح. 

سهى معايعة

شاطئ البحر الميت |
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األردني

الرقابة على االنتخابات 
ليست بدعة 

االنتخابات  لمراقبة  الدعوة  برزت  لماذا  التساؤل:  يشاء  من  حق  من 
المقبلة ؟ .

،وليست  محدد  آني  بدافع  مرتبطة  ليست  الدعوة  أن  األمر  واقع  في 
ردًا على إجراء حكومي ما . فالمراقبة ال تعني التدخل في مجرى العملية 
االنتخابية ، أو التسبب في ازدواجية اإلشراف والمسؤوليات . فمالحظة هذه 
العملية هي بمثابة جهد تكميلي، واعتراف بمدى أهمية العملية االنتخابية 
من  االقتراب  في  التطور  درجة  ولقياس   ، العامة  الحياة  على  وانعكاسها 
على  الحال  بطبيعة   تنطوي  .وال  االنتحابية  للعملية  الدولية  المعايير 

تشكيك مسبق ، كما أنها ال تضفي شهادة مسبقة بهذا االتجاه أو ذاك .
المقصود بها هو السعي لضمان أكبر قدر من الشفافية و ومن سالمة 
اإلجراءات . خاصة إذا  علمنا أن هذه المتابعة ال تقتصر على مراقبة أداء 
أجهزة السلطة التنفيذية  ، بل  تشمل  أداء المرشحين وحمالتهم االنتخابية 

وسلوك ممثليهم ، وتشمل أيضا سلوك الناخبين أفرادًا وجماعات. .
من  لتمكينها  الــدعــوة   في  محلية  اجتماعية  منظمات  نشطت  وإذ 
بتعبير  واستبدالها  مراقبة  كلمة  استخدام  متجنبة   ، االنتخابات  مراقبة 
“تحالف  باسم  للناطق  تصريح  في  مؤخرًا  ورد  كما  االنتخابات”  “مالحظة 
المجتمع المدني” هاني حوراني  ، فإن ذلك ينسجم مع طبيعة عمل هذه 
 ، العام  الديمقراطي  المناخ  ومع   ، بموجبه  الترخيص  نالت  الذي  الهيئات 
ومع الطموح لقطع أشواط إضافية  . ويندر أن تعترض دول ديمقراطية 
على مبدأ الرقابة الداخلية ، بل إنها تفسح في المجال أيضًا أمام الرقابة 
الخارجية من قبل هيئات دولية معترف بكفاءتها وحيادها ، باعتبار أن تلك 

الدول ليس لديها ما تخفيه .
في االنتخابات المغربية األخيرة  كان هناك عدد كبير من المالحظين 
مختلف  في  االنتخابية  العملية  تابعوا  الذين   ، المغاربة  وغير  المغاربة 
طبيعة  على  االتفاق  بعد  السلطات  من  بتسهيالت  وتمتعوا   ، مراحلها 
ولسائر  للسلطات  ذلك  احتسب  فقد  النهاية  .وفي  وتحديدها  مهماتهم 
أطراف هذه العملية ، وجرى تحديد النقاط المضيئة وتلك القاتمة في ما 

جرى ، مما يعين على مزيد من التصويب .
واستقرار   ، الداخل  تنشأ في  الرقابة  فإن  ديمقراطية عريقة  وفي دول 
تقاليد هذه العملية ال يغري مراقبين أجانب بالمتابعة ،وذلك لسبب بسيط 
وهو عدم توقع  ظهورمفاجآت من أي نوع . وإذا أضاف المرء الى ذلك ما تتمتع 
، بما في ذلك االشراف على بعض مراحل  القضائية من نفوذ  السلطة  به 
هذه العملية ، فإنه يمكن تصور مدى الطمانينة لسالمة هذه العملية  التي 
تواكبها وسائل اإلعالم أواًل بأول بالكلمة والصوت والصورة، وبما تحمله هذه 

المتابعة من فرص للرقابة ومن إشراك للجمهور أواًل بأول.
أن   ، وسلطات  وجمهور  وناخبين  مترشحين  الجميع  مصلحة  من 
تستكمل أركان متابعة هذه العملية ،على أوسع نطاق ممكن وفي اجواء 
بأصول  التقيد  على  األطراف  يحمل سائر  .فذلك  والتعاون  االنضباط  من 
دائرة  في  يتم  شيء  كل  أن  دام  ما   ، سلوك  افضل  وإبــداء  العملية  هذه 
الضوء .وما دامت اإلمكانية قائمة لمراقبة متبادلة  ، تاسيسًا على حقوق 

مرعية لسائر األطراف .
من الواضح أن هناك تحسسًا حكوميًا لكلمة الرقابة وما تنطوي عليه 
من “ شبهة تدخل “ ، علمًا أن السلطات عندنا وعند غيرنا تمارس أشكااًل 
مختلفة ومتفاوتة من الرقابة على أمور شتى ، دون أن يقترن ذلك باحكام 
سلبية عليها ، كالرقابة على الغذاء والدواء وحركة السير والتجمعات وسواها 
. بالمنطق نفسه فإن الرقابة على االنتخابات ال تحمل بالضرورة وال ابتداء 
أوجه  لمعاينة  والتطلع  بالذات  الثقة  على  تمثل عالمة  بل   . ظالاًل سلبية 
القصور المحتملة  ، سعيًا الى تداركها وتحديد مسؤليات سائر االطراف ، ال 

السلطة التنفيذية وحدها عن مجرى هذه العملية ومشتمالتها .
وبما أننا ال نتحسس من نشاط منظمات حقوق انسان وهيئات حقوقية  
في  الحال  واقع  على  للتعرف   ، دورية  بصورة  المملكة  الى  ممثلوها  يفد 
مظاهر  لرصد  أردنيين   غير  إلعالميين  واسعة  فرصة  ونتيح   ، بالدنا 
حياتنا، وتدوين وبث ما يشاؤون ضمن حدود التقاليد اإلعالمية   المتطورة 
بالمالحظة  القيام  أهلية من  تمكين مؤسسات  يعيبنا  ال  فإنه   ، المعهودة 
والرصد ، ففي ذلك عون للسلطات والمرشحين وناخبيهم ، وخدمة للتطلع 
نحو منافسة ديمقراطية نزيهة بأقل قدر ممكن من الشوائب والتجاوزات، 

وبدونها كما هو مرتجى .
قيام  على  الموافقة  بإعالن  برئيسها  ممثلة  الحكومة  أحسنت  لقد 
بهذه  التنويه  وكذلك   . المالحظ  المتابع  بدور  محلية   اجتماعية  منظمات 
، وهو  النيابية  االنتخابات  تاريخ  ، وذلك ألول مرة في  تمثله  وما  الهيئات 
تطور جيد وهام يحسب للحكومة ورئيسها ، على أنه من الالفت أنه عقب 
هذه الموافقة من رأس السلطة التنفيذية ، فإن ندوة حول هذا األمر أي 

حول مشاركة منظمات المجتمع المدني قد تم منع انعقادها !.
والمأمول رغم ذلك أن تمضي هذه التجربة الى األمام وأن ترى النور.

تنال ما تستحقه  المسألة ال  أن  الى   ، المقام  اإلشارة في هذا  وتبقى 
من اهتمام من قبل أطراف معنية ، كنقابة المحامين ونقابة الصحفيين 
ورابطة الكتاب . بل إن المترشحين أنفسهم ال يبدون حتى اآلن اهتمامًا 
ما ترتديه من  ، رغم  تتعلق بهم بصورة مباشرة  التي  ، وهي  بها  يذكر 
العملية   “ “فضاء  ،  وتوسيع  بيئة حيوية سليمة  إرساء  أهمية خاصة في 
ممكنة  صورة  أزهى  ونقل   ، الجمهور  اهتمام  وتحفيز  وإثارة  االنتخابية 

للبلد الى الخارج .
“مراقب “
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متابعة عن ُبعد لالنتخابات 

“تحالف المجتمع المدني” 
تالشى والرقابة  زيارات مبهمة

مع بدء العد التنازلي لتوجة الناخبين الى صناديق 
االقتراع الشفافة  في العشرين من تشرين الثاني 
والمتشككين  المتخوفين  وتيرة  ارتفعت   ، الجاري 
لديهم  الشعور  ينمي هذا   , العملية   بسالمة هذه 
غياب رقابة فعلية على العملية االنتخابية ،  وذلك 
مع انسحاب أكثر من خمسة عشر مؤسسة مجتمع 
الوطني  المركز  من  بدعوة  التئمت  كانت  مدني 
لحقوق االنسان لممارسة رقابة  على االنتخابات ، 
فبقيت رقابة الحكومة وحدها والتي وجه لها المركز  
مؤكدا  البلدية  االنتخابات  حول  تقريره  في  نقدًا 

وقوع العديد من التجاوزات .
الصفحة  لتبيض  الحكومة   سعت  المرة  هذة 
من  االنتخابات”  “مراقبة  على  موافقتها  فأطلقت 
يؤخذ  مالم  وهو  المدني  المجتمع  منظمات  قبل 
والمركز  المنظمات  تلك  فاجأ  ما  وهو   , فعليًا   به 

الوطني  لجهة آلية الرقابة على االنتخابات .
يحمل  الذي  االنسان  لحقوق  الوطني  المركز 
رئيس  أمنائه  ويرأس مجلس  صفة شبة رسمية 
الوزراء األ سبق أحمد عبيدات أعرب عن خيبة أمله 
لمساحة الرقابة الممنوحة على االنتخابات النيابية 
, وكان المركز تقدم يوم 19 / 7 / 2007  بمذكرة 
االنتخابات  لمراقبة  اقتراحًا  تتضمن  للحكومة 
مستقل  وطني  فريق  تشكيل  خالل  من  النيابية 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون 
 ”2200“ وتدريب  أردنية  إنسان  حقوق  ومنظمات 

|

شخص من جميع محافظات المملكة على تقنيات 
والمعايير  المباديء  وفــق  االنتخابات  مراقبة 

الدولية.
رئيس  الى  موجهة  مذكرة  في  المركز  وطالب 
المراقبة  وفريق  المركز  مهمة  تسهيل  الــوزراء 
بالتنسيق مع اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات 
. وقد تم تشكيل تحالف وطني لهذة الغاية , إال أن 
المركز الوطني حسب بيانه الصادر  في السابع من 
شأنها  من  حقيقية  يواجه صعوبات  “أصبح  الجاري 
الكامل  الوجه  على  المراقبة  بمهمة  القيام  إعاقة 
والصحيح “. وبعد اتصاالت مكثفة تم إبالغ المركز 
الوطني بالموافقة على تدريب “150” شخصًا وعدم 
المتعارف  بالطريقة  االنتخابات  بمراقبة  السماح 
العملية االنتخابية  والسماح فقط بالمتابعة ورصد 
المجتمع  منظمات  تحالف  تمكين  دون   ، بعد  عن 

الوطني من الحضور في قاعات االقتراع والفرز .
بزيارة  السماح  مع  ذلك  من  أبعد  تطور  االمر 

قاعات االقتراع دون تحديد ماهية هذه الزيارات .
ردة الفعل جاءت سريعا فانسحبت خمس عشرة 
لمراقبة  الوطني  التحالف  يسمى  كان  مما  منظمة 
عملية  في  دورها  حصر  على  احتجاجا  االنتخابات 

المتابعة بدال من الرقابة.
الذريعة الحكومية لتقليص الرقابة كانت المادة 
 2001 لعام   )34( رقم  االنتخاب  قانون  من   )28(
ينتدبه  من  أو  مرشح  لكل   “ أنه  على  نصت  والتي 
من  مصدق  المرشح  من  خطي  تفويض  وبموجب 
الحاكم االداري  ،أن يحضر ويراقب عملية االقتراع 
والفرز ألي صندوق من أي مركز من مراكز االقتراع 
مرشح  ألاي  واليجوز  االنتخابية  الدائرة  في  والفرز 

ان يكون له اكثر من مندوب” 
ذلك  على  رد  االنسان  لحقوق  الوطني  المركز 
بأن هذا النص جاء محددًا في سياق تنظيم القانون 
تأكيد  بهدف  االنتخابات  مراقبة  في  المرشح  لحق 

وضمان هذا الحق , ولم يرد نص آخر يمنع صراحة 
بعملية  القيام  من  المؤهلة  الجهات  من  جهة  أي 
في  األصــل  أن  يبقى  الحالة  هذة  وفي  المراقبة 

االمور االباحة “ 
الذريعة   هذه  فندت  المدني  المجتمع  منظمات 
من خالل بيانها فأكدت أنه اذا كانت المراقبة مخلفة 
المتابعة  فان  بها  لعدم وجود نص يسمح  للقانون 
أيضا مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بها .

المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية 
منظمات  تحالف  أطـــراف  ــرز  أب االنــســان  لحقوق 
الرقابة  ، برر قرار انسحابهم من  المدني  المجتمع 
الى  دورهم  قلصت  الحكومة  بأن  االنتخابات  على 
غرف  خارج  من  وذلك  االنتخابية  للعملية  المتابعة 
لن  عليها  وبناًء  شكلية  عملية  وهــذه   ، االقتراع  
ولذلك  واقعية  تقارير  واعطاء  اصدار  من  نتمكن 

فضلنا عدم المشاركة في هذة العملية . 
ربابعة  عاصم  المحامي   “ عدالة   “ مركز  مدير 
الوطني  المركز  مع  التعاون  استمرار  على  أكــد 
لحقوق االنسان فيما يخص الرقابة على االنتخابات 
مع السماح بدخول )150( شخصًا الى مراكز االقتراع 
قضية  يرفض  الوطني  المركز  ان  الــى  منوها 

التنسيق الشكلي .
فالناطق  صورتها  تحسين  حاولت  الحكومة 
الرسمي باسمها ناصر جودة أكد على وجود مشاركة 
 ، لالنتخابات  الرصد  عملية  في  الوطني   للمركز 
ونوه الى ان الرقابة هي حق مقتصر على المرشح 
تعمل  الحكومة  أن  قوله  جــودة  وجــدد  مندوبة  أو 

لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة .
 “ المدني  المجتمع  االردني لمنظمات  “التحالف   
تالشى بضربة قاضية وجهتها الحكومة  التي طالما 
النيابية  االنتخابات  وشفافية  نزاهة  على  أكــدت  
وأختارت ربع الساعة االخير لتغلق الباب بوجه هذا 

التحالف وتترك أسئلة وعالمات استفهام . 

سليمان البزور

بينما “تتزين” مدن وقرى األردن وحتى مخيماته، 
المبتسمين  المرشحين  وصور  الرّنانة  بالشعارات 
يدعى  أن  دون  بعد  عن  متفرجا  غزة  مخّيم  يقف 
هذا  في  السياسية-االقتصادية.  الوليمة  هذه  إلى 
ألف الجئ غّزي قرب  الذي يؤوي زهاء 30  المخيم، 
أي  يوجد  ال  عّمان(،  شمالي  مترا  كيلو   45( جرش 
إشارة أو يافطة تذكر سكاّنه بالخدمات الموعودة أو 
التعهد بتحرير األرض من “البحر إلى النهر”، هذا ما 

رصدته “السجل” في جولة داخل المخيم.
وأبنية  المعبدة  غير  والــشــوارع  ــة  األزق بين 
أطفال  سوى  الزائر  يجد  ال  الغبار،  غّطاها  مهلهلة 
يبعث  ال  منازل  حافة  عند  يلعبون  رّثــة  بمالبس 

مشهدها سوى على االكتئآب.
 ليس هناك أي أثر لالنتخابات في مخيم غزة، 
حرب  عقب  تدفقوا  مهاجرين  الحتواء  شّيد  الذي 
مع  عفوي  تفاعل  ســوى  حزيران/يونيو 1967، 

األصدقاء كنوع من المجاملة، كما يقول السكان. 
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االنتخابية ستختفي من سائر مناطق  المعالم 
المملكة ومعها وجوه النواب المبتسمة، سواء فازوا 
أو خسروا. لكن سيفرز هذا الحدث الموسمي أصواتا 
تتحدث باسم تلك القرى و المدن و المخيمات بينما 

يبقى سكان غزة بال صوت تحت القّبة. 
بنتائج  كثيرا  مهتمين  ليسوا  ــون”  ــغــزّي »ال
يلعلع  التي  الخطابية  المهرجانات  االنتخابات أو 
و  المصاحبة،  الوالئم  أو  فيها  المرشحين  صوت 
إنما بما يصحب هذا الحدث من تسليط ضوء على 
ظروفهم  بتحسين  وعــود  لو  حتى  و  مشاكلهم 

المعيشية التعيسة.
في هذا المخيم تخلو الشوارع المغّبرة من خيم 
الذين غابت صورهم رغم وجود 400  المرشحين 
من  قليل  أردنيات وعدد  لزوجات  معظمها  صوت 

الالجئين الذين يحملون الرقم الوطني.
قلب  أحمل  لكنني  وطنيا  رقما  أحمل  ال  »أنــا 
عبارة  فلسطين،”  يحب  كما  األردن  يحب  وطني 

أطلقها عودة أبو صوصين، أحد وجهاء المخيم.
مدنية  بحقوق  سوى  يرغب  ال  صوصين  أبو 
على  “ليس  ذلك:  مع  يصر  لكنه  سياسية.  وربما 
حساب التوطين”. يؤكد نائب رئيس  لجنة تحسين 
في  األصليين  غزة  أهل  تعداد  أن  السابق  المخيم 
بينما  الواحدة،  اليد  أصابع  عدد  يتجاوز  ال  المخيم 
تنتمي الغالبية إلى بدو بئر السبع وقرى فلسطين 
الذين هاجروا بعد حرب 1948 و ما نتج عنها من 

تشرد و ضياع لمئات آالف من الفلسطينيين. ثالثة 
ما  منذ  المخيم  في  يعيشون  الالجئين  من  أجيال 
صوصين،  أبو  يقول  كما  لكنهم،  عاما.   40 يقرب 
ال زالوا محرومين من العديد من الحقوق التي قد 

تساهم في تحسين ظروفهم الحياتية.
أي  في  أمل  لدينا  “ليس  صوصين:  ابو  يقول 
وعود”.  سوى  منها  أي  من  نر  فلم  أردنية  حكومة 
عام  الكباريتي  الكريم  عبد  يستثنى حكومة  لكنه 
1996 التي سمحت ألبناء غزة بامتالك رخص قيادة 

لمدة عشرة أعوام بعد أن كانت تجدد كل عام.
أدى  الملك  جاللة  مع  األخير  “لقاؤنا  ويضيف 
إلى حل بعض القضايا مثل الصحة والتعليم. لكن 
العمل  لدينا مشكلة قائمة لم تحل وهي موضوع 
غياب  من  الغزّيون  األراضي”. ويشكوا  امتالك  و 
حيث  غزة  ألبناء  االجتماعي  االستقرار”  و  “األمن 
أن الكثير منهم يضطرون لشراء قطع أراضي عن 
طريق أقارب أو أصدقاء يحملون الرقم الوطني، ما 

يخلق مشاكل لهم وألبنائهم.
يأمل أبو صوصين في أن تسمح وزارة التربية 
والتعليم بتعيين أبناء المخيم في التدريس “سيما 
ماّسة  بحاجة  الجنوب  في  المدارس  من  العديد  أن 

إلى كوادر تعليمية.”
أبناء منطقته ال  أن  إلى  أبو صوصين  ويخلص 
يطالبون ب”التوطين ففلسطين أرضنا و لن نتخلى 

عنها لكننا نريد أراض نعيش عليها حياة كريمة.«

مخيم غّزة خارج “الوليمة السياسية” 
محمد بن حسين
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األردني

لم يعد مجرد قانون انتخابات

 “الصوت الواحد” يصبح ثقافة شائعة

في  العشائر  أكبر  ــدى  إح كانت  عندما 
من  االنــتــهــاء  ــك  وش على  الشمال  منطقة 
“االجماع”  مرشح  الختيار  الداخلية  انتخاباتها 
التقيت مجموعة من طالب الجامعات  للنيابة، 
إن كان خبر  العشيرة وسألتهم  أبناء تلك  من 
اليوم  في  سيكون  اجماعهم  مرشح  انتخاب 
الى  سيحملونها  التي  األخــبــار  مــن  التالي 
أنهم  أم  األخرى  المدن  من  الطلبة  زمالئهم 
والتغاضي  اهماله  أو  اخفائه  الى  سيميلون 
عنه باعتباره خبرا خاصًا؟ لقد اجابوا جميعهم 
الخبر  سيكون  أنه  والثقة  الوضوح  بمنتهى 
األهم الذي يحملونه معهم الى الجامعة ألنه 
مضمونًا  سيكون  العشيرة”  “مقعد  أن  يعني 

هذه المرة أيضًا.

تعميم الفكرة
مسائل  الــى  الحوار  دفعت  اإلجابة  تلك 
الطالب  هــؤالء  سيتعامل  كيف  منها  أخــرى 
انتخابات  أوان  يأتي  عندما  زمالئهم  بقية  مع 
أنهم  المفاجأة  وكانت  مثاًل،  الطلبة  مجلس 
قالوا أن األمر نفسه سيتكرر حيث أن للعشيرة 
واستمر  الطلبة،  مجلس  في  دائما  مقعدًا 

النقاش كالتالي:
- ولكن ماذا إذا لم يتوفر العدد الكافي من 
طالب عشيرتكم للوصول الى مقعد في إحدى 

الكليات؟
ثانية  عشيرة  طالب  مع  نتحالف  عندها   -
في  نعطيهم  أن  مقابل  كلية  في  فيعطونا 

كلية ثانية.
- وأين تنسقون موقفكم طالب عشيرة؟
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- هنا في المضافة نعقد اجتماعاتنا ونقرر 
مرشحينا.

أن  بعد  وخاصة  طويل  نقاش  ذلك  وتال 
حضر الطالب الذي يمثل العشيرة في مجلس 
في  بقبوله  تبّلغ  قد  لتوه  كان  وقد  الطلبة، 
لجان شباب “كلنا األردن”، وهو الخبر الذي دفع 
النقاش معه الى مجاالت أخرى حول مفاهيم 
الوطن واألردن وعالقة ذلك بما هم مجتمعون 
الى  وصــواًل  العشيرة(  اجماع  )أي  اآلن  ألجله 
ومستوى  الجامعات  تعيشها  التي  الحالة 
التي  واألسس  فيها  الجاري  النقاش  ومحتوى 
الراهن  الــوقــت  فــي  الــطــالب  عليها  ينتظم 

للتعبير عن مواقفهم وآرائهم.
يهدف  لم  النقاش  أن  الى  االشارة  يتعين 
االعتراض  أو  آرائهم  في  الطالب  مجادلة  الى 
هدف  ما  بقدر  عليها  التأثير  ومحاولة  عليها 
واعون  انهم  واضحًا  وكان  عليها،  التعرف  الى 
بالوضع  مــســرورون  وأنــهــم  يقولونه،  لما 
الحالي الذي يمكنهم من الوصول الى تمثيل 
الطالبية،  الحياة  وفي  النيابة  في  عشيرتهم 
لم  ألنهم  العام  هذا  أسفهم  أبــدوا  ولكنهم 
ما جعلهم  البلدية، وهو  انتخابات  يتفقوا في 
يفقدون الموقع األول رغم أن عشيرتهم هي 

األحق به بين كل العشائر! .

سياسة العشيرة
أكثر  في  تكرر  المشهد  هــذا  أن  الــواقــع 
أو في  مناسبة شبيهة عند طالب عشائر  من 
واسع حول  نقاش  يجري  أخرى، حيث  مناطق 
فائدة وجود نائب للعشيرة بالنسبة الى طالب 
عشيرة  أي  طــالب  أن  وكيف  العشيرة،  تلك 
المادي  األذى  من  كثير  ينالهم  نائب  غير  من 

والمعنوي.
أن  الى  هنا  االنتباه  لفت  الضروري  من 
من  الطلبة  يستثني  ال  العشيرة  عن  الحديث 
االختالف  بعض  مع  ولكن  فلسطينية،  أصول 
واللجوء  الشتات  بحكم  أنه  الشكلي، فصحيح 
أو  العشائرية  العالقات  انكفأت  أو  تالشت 

القرابية، لكنها اآلن تستعيد نفسها ما أمكن، 
وخلق  العشيرة  عن  بحث  أحيانا  ويجري  بل 
وقد  فعاًل،  موجودة  تكن  لم  إن  لها  تمثيل  أو 
انخرط الشباب من أصول فلسطينية في هذا 

على  العشيرة  تركيب  يجري  واحيانًا  السعي، 
السياسة في مستوى جديد من إعادة تعريف 
االنتماءات، وخاصة فيما يتعلق بدور العشيرة 

المشهود له في النضال والتضحيات! .
وحتى في الحاالت التي يجري فيها اعتماد 
في  الحضور  لتحقيق  انتماء  كدائرة  المكان 
العملية االنتخابية، فقد جرى تحويل المنطقة 
والمكان سواء كان قرية أو تجمع قرى أو مخيمًا 
الى عشيرة، او أعيد تعريفه باعتباره عشيرة، 
المنطقة” وعن  “أبناء  وصار هناك حديث عن 
يقال  أن  هو  الهدف  أن  وعن  قريتنا”  “شرف 

“ابن المخيم وصل”... وهكذا.   

مسرح السياسة
أو  تعقد  الحكومة  كانت  األثناء  هذه  في 
للشبان  االجتماعات  من  العديد  لعقد  تخطط 
على  تــدريــبــهــم  بقصد  خــاصــة  والــطــالب 
رئيس  عبر  كما  والمشاركة،  الديمقراطية 
ــام  األي فــي  مناسبة  مــن  أكثر  فــي  الــــوزراء 
الشبان  موقف  يكون  بأن  امله  عن  الماضية 

بعيدا عن العشائرية..

المحلية  ــار  ــب األخ حملته  مــا  واألطــــرف 
أفرادها  عدد  بلغ  شبان  مجموعة  قيام  عن 
من  لالنتخابات  ناجح  تمثيلي  بأداء  العشرات 
ويعقدون جلستهم  النواب  يفوز  أن  الى  أولها 
األولى على المسرح بل يقومون بحجب الثقة 
الحضور  بين  االعتقاد  ويسود  الحكومة،  عن 
ويفوزون  ينتخبون  الشبان  أن  والمشاركين 
ويحاسبون  الجلسات  يعقدون  ثم  ويرسبون 
وعلى  الجمهور  امام  ويسقطونها  الحكومة 
خشبة المسرح، في تعويض -كما يبدو- عن 

ما يجري في الواقع.
طريق  وعن  إذن  والشباب  الطالب  يتعرف 
ثم   ، للنائب  الحقيقية  المهمة  على  الخيال 
ويعيشوا  يمارسوا  لكي  لواقعهم  يعودون 
ازدواجية  في  بتجسيده،  قاموا  ما  نقيض 
يشجعهم  من  يجدون  ممارسة  بين  عميقة 
عليها من وزراء ونواب وقادة رأي في مواقعهم 
التمثيلية  اللقاءات  يعقدون  ثم   ، وعشائرهم 

لكي يعيشوا فيها ما هو نموذجي.
بسببه  ُتنَتقد  كانت  بما  تذكر  هي صورة 
الفرد  على  يتعين  التي   ، الشمولية  األنظمة 
يمثل  واحدة   : بشخصيتين  يعيش  أن  فيها 
الجهات  أمام  نموذجي  هو  ما  صاحبها  بها  
المحتملة  الشرور  بها  ،يتقي  العالقة  ذات 
الى  آمن  مرور  جواز  اليه  بالنسبة  تشكل  أو 
حقيقية  وأخرى  بطمأنينة،  والعيش  العمل 
بكل  وحــيــاتــه  قيمه  الــفــرد  فيها  يــمــارس 

تفاصيلها.

ليس مجرد قانون
لم يعد قانون الصوت الواحد مجرد قانون، 
ُزِعم  ،كما  النيابية  االنتخابية  العملية  ينّظم 
قبل  اقراره  عند  الوحيدة  مهمته  ستكون  أنها 
حوالي 15 عامًا، فهو من جهة انتقل تدريجيا 
الى باقي مجاالت االنتخاب الرئيسة في البلد، 
في  الطلبة  مجالس  انتخابات  الى  أوال  فدخل 
المجالس  انتخابات  الى  دخل  ثم  الجامعات، 
تبنيه  وتمنى  طرحه  من  وهناك  البلدية. 

حول  النقاش  يجري  كــان  عندما  وتطبيقه 
انتخابات النقابات المهنية.

من جهة اخرى فقد تجاوز أثر هذا القانون 
كافة “المناسبات االنتخابية” ليصل الى الكثير 
من العالقات االجتماعية وخاصة عند االقتراب 
للقانون  كان  حيث  السياسي،  المستوى  من 
المجتمع  تعريف  إعــادة  في  رئيس  اسهام 
اآلخرين  مــع  والعالقة  والجامعة  والــوطــن 
مع  الحقة  مرحلة  في  ثم  ومن  “الزمالء”  من 

المواطنين.
اقتصر  إذا  وحتى  الطبيعي،  الوضع  في 
الحديث عن الحياة الجامعية، يفترض أنه حتى 
بالعالقــات  تتميز  بيئة  قدم من  الذي  الطالب 
تسهم  أن  بانتظــار  ، سيكون  المدينــية  قبل 
ضمن  كفرد  تكــوينه  إعــادة  في  الجامعة 
بكونه  فيه  عنصر  كل  مركز  يتحدد  مجموع، 
األولى،  انتمائه  دائرة  النظر عن  طالبًا بغض 
وأنه ســوف ينخرط على مــدى أربع ســنوات 
عالقات  الــى  تستند  ال  جديدة  عالقات  في 
لمنطقة  االنتماء  أو  والقرابـة  العشــيرة 

معينة.
الطرف  أنهم  يكررون  االسالميون  ظل 
الجدال  يتوقف  ولم  بالقانون،  المستهدف 
في  وهناك  اآلن.  لغاية  الفكرة  هــذه  حــول 
الهدف  بهذا  علنًا  اعترف  من  الحكم  أوساط 
واعتبره هدفا مشروعًا، ولكن في هذه األثناء 
غاب عن النقاش أثر ذلك القانون الذي تحول 
عمره  من  السنوات  هــذه  بعد   ، ثقافة  الــى 
وعلى  ككل  المجتمع  على  تطبيقاته  وتنوع 
وعلى  ببعضها  االجتماعية  الفئات  عالقات 
مستويات  كل  عند  لممثليها  اختيارها  طرق 

ومجاالت التمثيل.
السؤال المهم هو : هل كان هذا القانون 
المعلنة  األهداف  دافعًا لألمام وذلك بمقياس 
نحو  والتقدم  بــاإلصــالح  المتعلقة  للدولة 
وغيرها   ، والحقوق  والمواطنة  الديمقراطية 
عن  الــقــرار  أصحاب  يتوقف  ال  عناوين  من 

تكرارها في كل مناسبة.

أحمد ابوخليل

األمر نفسه سوف يتكرر 
فللعشيرة مقعد دائم 

في مجلس الطلبة!

انتخابات داخلية |
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األردني

ماذا يميز هذه االنتخابات النيابية ؟
برلمان  فرز  في  المناسبة  هذه  تنجح  لن 
السياسي  الــطــابــع  ألن  ـــك  وذل  ، سياسي 
النتخابات المجلس الخامس عشر بما يتعلق 
الخفوت  شديد  يبدو  وحمالتهم   بالمرشحين 

والبهوت ، وعلى نحو ال سابق له .
هناك إقبال ملحوظ على هذه المناسبة ، 
شبه  حالة  في  والمسيسين  السياسيين  لكن 

غياب .
ـــك  هــنــاك ثــقــافــة  شائعة   مــقــابــل ذل
و”متزايدة “، وتفيد هذه الثقافة أنه لمن شاء 
حق التعبير عن نفسه وتمثيل غيره ، وعلى 
من شاء اهتبال  الفرصة وتجريب حظه  ، وكما 
يحدث في  اإلقبال على مسابقات المؤسسات 

التجارية أماًل بالفوز عبر ضربة حظ .
تسعى  مــن  فقط  العشائر  ليست 
فهناك   ، وجودها  عن  للتعبير  وتندفع 
هل   ( ومتقاعدون  سابقون  دولة  رجال 
النخب  وهناك   ) ؟  سابقون  وزراء  بينهم 
وبما   . النساء  و  العائالت  وهناك  المالية 
فالمباراة  إذن  كبير  المتنافسين  عدد  أن 

|

. لكنها ليست   ! البعض  حامية كما يقول 
كذلك .

والسعي  التعبير  حق  بالطبع  شاء  فلمن 
للتمثيل ، غير أن المجتمعات المتقدمة  تدخل 
واجتماعية  سياسية  بأجسام  االنتخابات 
سياسية  ــرؤى  وب أساسًا  وثقافية  ونقابية 
وأيديولوجية ، وليس  بالسعي لتمثيل فردي 

لمناطق وعائالت كبيرة وصغيرة .
األحزاب  باستثناء جبهة العمل االسالمي 
تكتل”   . االستحقاق  هذا  عن  ينأى  من  هي 
التيار الديمقراطي “ الذي يضم اربعة أحزاب 
لكن   . جيد  هذا   . مترشحين  بسبعة  تقدم 
مقارنة  رمزيًا   يكون  ويكاد  متواضع  الرقم 
األلف  من  اقترب  ــذي  ال المترشحين  بعدد 
كان  التي  النقابات  حتى  ــًا(.   ــح ــرش )965م
وطني”  “دور  ب  يطالبون   ، فيها  مسيسون 
 ، سياسي  دور  غالبا  والمقصود  لنقاباتهم  
مع   ، االنتخابات  أصواتهم في  هذه  تراجعت 
الذي  السياسي  للتعبير  مناسبة   شكلت  أنها 
داخل  مكانه  غير  ولكن في  به  طالما طالبوا 

نقاباتهم المهنية ! .
الى  ــرب  أق االنتخابات  هــذه  تبدو  لهذا 
انتخابات بلدية وشديدة المحلية ، بمعنى أنها 
مناطقية وعائلية وفردية  . هناك في مناطق 
الحماسة  أو  الحدة  معينة درجة ملحوظة من 
بالضرورة  يضفي  ال  ذلــك  لكن   ، الطاغية 
طابعًا سياسيًا على المناسبة ، بقدر ما يكشف 
عن مزاج وعن طموح اجتماعي وفردي أحيانًا 
تجاه  الالمباالة  من  كبير  قدر  ذلك  يقابل   .

 . أخرى  ومدن  العاصمة  في  االستحقاق  هذا 
فحوى  للمناسبة  بأن  يشي  ال  االكتراث  عدم 

سياسية . 
في  أفضل  قــرن  نصف  قبل  األمــر  كــان 
لقد   . العرفية  االحكام  فرض  قبل  ما  فترة 
تغيرت الظروف حقًا : كانت المملكة الهاشمية 
حديثة العهد نسبيًا ، والصراع بين معسكرين 
دوليين وعربيين على أشده . وكان وقع نكبة 
والوعي  الضمير  في  مدويًا  زال  ما  فلسطين 
أول  في  الوسطى  والطبقة    . الجمعيين 

تفتحها وتوهجها .
 2007 العام  في  كليا  الظروف  تغيرت 
انتخابات  مــع   بعدئذ  تصح  المقارنة  لكن 
فهذه   .  1993 العام  وانتخابات   1989 عام 
والمفصل   ، الدسم  منزوعة  تبدو  االنتخابات 
على  كثر  ومراقبون  معنيون  يلتقي  الــذي 
أهميته ،  هو قانون الصوت الواحد الذي كبح 
تكتالت  والتطوير وحال دون تشكيل  التغيير 
المفصل   هــذا  أهمية  على  االتــفــاق  ومــع   .
السياسي  اإلصالح  عربة  إن  القول  ،فاألصح 
سارت ببطء شديد بما يشمل قانون االنتخاب 
ويتعداه . فلم تتشكل منذ ذاك منذ أحد عشر 
واقتصر  سياسي  طابع  ذات  حكومات  عامًا 
اثنين ُيحسبان  أو  األمر على تطعيمها بوزير 
نقابة  على  أو  الحزبي  االتــجــاه  هــذا  على 
السلطة  بين  العالقة  تتمأسس  ولــم   . ما 
وظل   . اختالفها  على  واألحــزاب  التنفيذية 
الحزبية  الحياة  مع  يتعامل  الرسمي  اإلعالم 
بها  مر  فترات  رغم   ، باشتباه  وحتى  بحذر 

انفتاح  حالة  فيها  وشهد  الرسمي  التلفزيون 
على المكونات السياسية .

االستعداد  ذروة  نعيش  ونحن  أننا  غير 
النتخاب مجلس نيابي جديد ، ونفتقد حضور 
األحزاب ، فإنه ال بد من االلتفات الى ظاهرة 
الذاتي في كبح عربة  لدورها  االحزاب  إعفاء 

االصالح من االنطالق .
لقد أدى تكاثر األحزاب بين ما أدى اليه ، 
الحزبية  الظاهرة  عن  الناس  انفضاض  الى 
ل  األحــزاب  إعفاء  بينها  من  متعددة  ألسباب 
بنيتها  داخــل  بإصالح  القيام  من   “ “نفسها 
مسوغات  بال  أحــزاب  .فنشأت  خطابها  وفي 
وال حيثيات وبال “استهداف” لشرائح اجتماعية 
خطاب  على  قديمة  أحزاب  وحافظت   . بذاتها 
تعديالت  مع  الماضي   القرن  خمسينيات 
معارضة  بين  األحــزاب  انقسمت   . طفيفة 
.وبين  أتوماتيكية  مــواالة  وبين   “ “أبــديــة 
تنظيمات ال تتدخل في السياسة الداخلية إال 

بما ندر ! .
الحية  الديمقراطيات  في  للحال  وخالفا 
علنية  حــوارات  حتى  أو  سجاالت  تنشأ  فقلما 
ويغني  تعددها  يبرر  بما   ، االحـــزاب   بين 
لنستذكر   . باألفكار  والجمهور  العامة  الحياة 
أواســط  غــزة  فــي  حماس  انــقــالب  بعد  ــه  أن
داخل  كبير  تباين  نشأ  فقد  الماضي  حزيران 
التباين جرى  ، لكن هذا  المعارضة  تنسيقية 
التكتم عليه والتعبير عنه بنزر يسير ، وكأن 
االختالف ينتقص من صدقية األحزاب ، فيما 
هو يغنيها . فما معنى التعددية إذا كان هناك 

إذا  األحــزاب  كثرة  معنى  وما   . ؟  ينكرها  من 
أن  ولنا   . كبحها  يتم  المختلفة  اآلراء  كانت 
داخل  والتعبير  التفكير  حرية  مدى  نتخيل 
على  التغطية  يجري  كان  إذا   ، الواحد  الحزب 

تعددية الرؤى بين أحزاب مختلفة متباعدة .
من يطالب باإلصالح عليه أن يبدأ بنفسه 
ويعطي القدوة . لكن ذلك ال يحدث، وهو ما 
بل  المنال،  بعيد  السياسي  اإلصــالح  يجعل 

يجعل الحياة السياسية فقيرة شبه جدباء .
المثال  سبيل  على  األحزاب  تجاهلت  لقد 

القوة الكامنة والصاعدة للنساء األردنيات. 
الحقيقة  هذه  ادركــت  الرسمية  الجهات 
وفي  الكوتا.  عبر  بلورتها   في  وساهمت 
النتيجة ترشحت اكثر من مائتي سيدة  . هذه 
االحــزاب  تركيبة  عن  غائبة  النسوية  القوة 
النساء  دخول  فإن  النتيجة  وفي   ، وخطاباتها 
افضل  يمثل   ، الكثيفة  التنافس  حلبة  الى 
ثقافة  لشيوع  المرء  إدراك  رغم   . لها  سمة 
 ، حقوقهن  من  تنتقص  النساء  بين  ذكورية 

وما لتأثير الرجال على تنافس المترشحات .
صنعه  في  تشارك  الذي  المناخ  هو  هذا 
أكثر من طرف ، والذي نزع عن هذه االنتخابات 
الصفة السياسية ، إال بحدود ضيقة وشواهد 
معدودة .وعلى السياسيين أن يواجهوا الواقع 
بأمانة ، فربما كانت الحاجة قائمة لجيل جديد 
من السياسيين ، جيل ليس بالضرورة أصغر 
بالتحوالت  و تبصرًا   تفتحًا  أكثر  ، ولكن  سنا 
إليقاع  إصغاء  وأكثر   ‘ الجارية  االجتماعية 

الحياة المتجددة . 

مسؤولية األحزاب في شيوع الالمباالة

تنـافس المرشحـات أفضل سمة 
النتخابات منزوعة الدسم

محمود الريماوي

الحالي،  الشهر  مطلع  ــوت،  ــم ال غــّيــب 
إشكالية  األبعاد،  أردنية  فلسطينية  شخصية 
الحضور، ما زال الجدل يثور بشأنها خصوصًا 
القرى«  »روابط  بتنظيم  ارتبط  اسمها  وأن 
الذي تشّكل بوحي من معاهدة كامب ديفيد 

بين مصر وإسرائيل عام 1978.
ولــد ودفــن في  ــذي  ال ــن  مصطفى دودي
من  العديد  شغل  الخليل،  ــه  رأس مسقط 
المناصب في الحكومة األردنية أبرزها وزيرًا 
حكومة  في  والعمل  االجتماعية  للشؤون 
تشرين   28 في  تشّكلت  التي  التل  وصفي 
انضم  بأسابيع  بعدها   .1970 أكتوبر  األول/ 
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 29 في  الــلــوزي  أحمد  حكومة  إلــى  ــن  دودي
تشرين الثاني/نوفمبر 1970. وانخرط أيضًا 
ودخل  سفير،  بمنصب  الدبلوماسي  بالسلك 
الوطني  االتــحــاد  ــرأس  وت األعــيــان،  مجلس 
الصفوف  رص  على  »عمل  ــذي  ال األردنـــي 
الظروف  أحلك  في  الوطنية  الوحدة  لتعزيز 

وأصعبها بعيد أحداث أيلول 1970«.
اقترحت إسرائيل إقامة تنظيم روابط القرى 
بعد رفض الرئيس المصري أنور السادات خالل 
المفاوضات التي ُأجريت بين عامي 1978 و1979 
اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن، 
معلنًا   ، مصر  إلى  غزة  قطاع  بإعادة  القاضي 
وحاول  للفلسطينيين.  القطاع  عن  يتخلى  أنه 
أرييل شارون، وزير الدفاع في مطلع الثمانينات، 
المشكل من زعامات فلسطينية  التنظيم  إقامة 
تقليدية ضمت أعيانًا ومخاتير. ووقع االختيار على 
مصطفى دودين كزعيم له، بهدف التفاوض مع 
اقترحه  الذي  الذاتي  بالحكم  للقبول  إسرائيل 

بيغن وتضمنته اتفاقية كامب ديفيد.
على  فعليًا  تشكلت  القرى  روابط  أن  ومع 

للمواطنين،  خدمات  بتقديم  واهتمت  األرض، 
إاّل أنها باءت في النهاية، بالفشل، إذ لم يبد أي 
طرف فلسطيني استعداده لإلعتراف بأي صفة 
لفه  أن  يلبث  لم  الذي  التنظيم  لهذا  تمثيلية 

النسيان بعد وقت قصير.
وجهوا  قد  التحرير«  »منظمة  أنصار  وكان 
العمالة  منها  القرى  لروابط  التهم  من  العديد 
إلسرائيل، وتنفيذ سياساتها بأيدي فلسطينية، 
وشنوا ضدها حربًا شعواء خالل السنوات األولى 
أنها  مؤيدوها  يرى  فيما  الثمانينات،  عقد  من 
اتفاقية  من  أفضل  شروطًا  لحققت  نجحت  لو 

أوسلو التي أفضت إلى الوضع الحالي.
دودين  مصطفى  الروابط  زعيم  وبرحيل 
األربعة  يناهز  عمر  عــن   2007/11/6 يــوم 
وتسعين عامًا ُيسدل الستار األخير عن مرحلة 
الذي  الفلسطيني  الشعب  تاريخ  من  مهمة 
يتعّين عليه أن يحاكم تجربته في المستقبل.. 
عن  وبعيدًا  مأساوية،  أقل  ظــروف  ظل  وفي 
التأثيرات المباشرة للذين عادوا الرجل، وحاولوا 

تشويه مسيرته.

ل الجدل  رحيل مصطفى دودين ُيرحِّ
حول “روابط القرى” إلى المستقبل

الّسجل - خاص

مصطفى دودين |
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األردني

الكرتونية  الرسوم  أعيد فتح ملف قضية 
المسيئة للرسول بعد سنة ونصف من توقيف 
بـ  حكمًا  تلقى  الذي  المومني  جهاد  الزميل 
القانونية”، علمًا أنه كان قد  “وقف المالحقة 

أوقف أسبوعين في إطار هذه القضية.
برفقة  كندا  فــي  الــمــوجــود  المومني، 
براءته  من  واثقًا  “كــان  أنــه  يؤكد  عائلته، 
المومني  أضاف  األردني”.  القضاء  وبحيادية 
بالعكس  بل  بالقرار  أفاجأ  “لم  جل”:  لـ”السِّ
يرضيني  القرار  هذا  البراءة.عمومًا  توقعت 

في المرحلة الحالية”.
كانت محكمة بداية عمان أصدرت األربعاء 
بعد  المومني،  مالحقة  بوقف  قرارًا  الماضي 
أن فسخت االستئناف لعدم االختصاص قرارًا 
عن محكمة “جزاء صلح عمان” يقضي بحبس 
المومني، العضو السابق في مجلس األعيان، 

شهرين عن جنحة “إهانة الشعور الديني”.
يجادل المومني بأن تلك “القضية حملت 
وعائلتي بسببها”،  أنا  عانيت  أبعادًا سياسية، 
ملفها  إغـــالق  “مــجــرد  أن  يــســتــدرك  لكنه 
ويرى  لي”.  بالنسبة  كافيًا  يكون  لن  قضائيًا 
سياسية،  أغلفة  بعدة  “أحيطت  القضية  ان 
وحملت أبعادًا اجتماعية خطيرة هددت حياتي 
وحياة أفراد عائلتي. وقد بلغ التهديد أشّده في 
بداية القضية، ومن الطبيعي أن يتم تصحيح 

الخطأ الفاحش الذي ارتكب بحقي”.
مدير  قطيشات،  محمد  المحامي  وبّين 
في  لإلعالميين  القانونية  المساعدة  وحدة 
مركز حماية وحرية الصحفيين، بحسب بيان 
عمان  جزاء  بداية  محكمة  قرار  أن  للمركز، 
قانون  في  العامة  القواعد  مع  متوافقًا  جاء 

|

القانوني،  النص  روح  ــى  وراع العقوبات، 
ويعتبر قرارها بوقف مالحقة المومني بمثابة 
التي حركتها  الجزائية  رفض شكلي للدعوى 

النيابة العامة ضده.
العام  منتصف  إلى  القضية  جذور  تعود 
الماضي حين حّرك المدعي العام قضية ضد 
“المحور”  صحيفة  تحرير  ورئيس  المومني 
صحيفة  ـــادت  أع أن  بعد  الــخــالــدي  هــاشــم 
“شيحان” األسبوعية التي كان المومني يرأس 
المسيئة  اإللكرتونية  الرسوم  نشر  تحريرها 
للرسول بريشة رسام كاريكاتير دنماركي أثار 
العالم اإلسالمي وأحرقت اإلعالم  زوبعة في 
في  الدنمارك  سفراء  واستدعي  الدنماركية 
كما  الرسوم.  على  لالحتجاج  الدول  من  عدد 
في  الدنماركية  السلع  المستهلكون  قاطع 
عدد من الدول وصدرت تهديدات بالعنف ضد 

الدنماركيين في دول إسالمية.
وقتها  “شــيــحــان”  صحيفة  ناشر  وقــام 
المومني  بفصل  المعشر،  رجائي  الدكتور 
عقب نشره الكاريكاتيرات، وسحب العدد الذي 
وطباعة  ــواق،  األس من  الرسوم  فيه  نشرت 

عدد جديد اعتذر فيه من قراء الصحيفة.
النواب  مجلس  في  عضوًا    24 وطالب   
بتطبيق   ــي(  ــالم اإلس التيار  مــن  )أغلبهم 
الذين  الصحافيين  على  اإلسالمية  الشريعة 
أقدموا على إعادة نشر الرسوم في صحفهم، 

وإقامة الحد الشرعي عليهم.
فيها  طالب  نيابية  مــذكــرة  رفعت  كما 
المادة  بتعديل  نائبًا   )  64  ( عليها  الموقعون 
تعاقب  ال  التي  العقوبات  قانون  من   273
أشهر  ثالثة  لمدة  بالسجن  باألنبياء  المساس 

أو الغرامة عشرين دينارًا.
إلى  سنة  من  بالحبس  يعاقب  لتصبح: 
بإطالة  جرأته  ثبتت  من  كل  سنوات  ثــالث 
اللسان علنًا على أصحاب الشرائع من األنبياء 
وعلى  والسالم،  الصالة  عليهم  والمرسلين 
كل من أرسل مخطوطًا كتابيًا أو إلكترونيًا أو 
أّي رسم أو صورة بشكل يؤدي إلى المساس 

أعاد  أو   أفرغ  أو  منهم  السخرية  أو  باألنبياء 
نشر ما تم ذكره بداية. 

“ما  الهاتف  عبر  المومني  ويستذكر 
البيانات  ضوء  وفي  القضية  بداية  في  حدث 
البعض  قام  بحقي،  صــدرت  التي  الخطيرة 
من دعاة العنف  واإلرهابيين الذين يختبئون 
بيننا، في مجتمعنا، بالتقاطها واعتبارها هدرًا 
“على  ويضيف   ، عائلتي”  أفراد  ولدم  لدمي 
تلقتها  التي  الهاتفية  المكالمات  عشرات  أثر 
األســوأ،  الخيار  إلى  لجأنا  وأطفالي  زوجتي 
وهو عدم إرسالهم إلى المدارس في المرحلة 
األولى. ثم كان الخيار األصعب وهو الرحيل. 
وأنا  كندا،  في  وأطفالي  زوجتي  تقيم  واآلن 
البقاء  أقيم في األردن، بسبب إصراري على 

واثبات براءتي ورد اعتباري”.
العالمي  ــالم  اإلع أن  المومني  واعتبر   
لآلن  العربي  اإلعالم  يزال  “ما  بينما  أنصفه، 
تغّنى  خــاص  بشكل  واألردنـــي  يظلمني، 
بداية  في  لي  ـــاءة  واإلس الفصل  بــقــرارات 
القضية واآلن يلتزم الصمت حيال صدور قرار 

لمصلحتي”.
كاًل  األردنيين  الصحفيين  نقابة  ّوحولت 
من المومني والخالدي إلى المجلس التأديبي 
في النقابة مع تأكيد نقيب الصحفيين طارق 
في  الحبس  عقوبة  رفــض  على  المومني 
قضايا المطبوعات عمومًا، واعتبر أن ما جرى 
الشرف  لميثاق  “مخالف  للرسوم  نشر  من 
الصحفي ومخالف لقانون نقابة الصحفيين” 
يشكل  أوالقانون  الميثاق  خرق  أن  إلى  الفتًا 
المهنة  شرف  من  ونياًل  مسلكية  “مخالفة 

يستوجب المساءلة”. 
على  الصحفي  الــشــرف  ميثاق  ويــؤكــد 
المس  ــدم  وع السماوية  ـــان  األدي “احــتــرام 

باألنبياء”.
لكن  الزميلين،  التأديبي  المجلس  وأدان 
“وال  قراره  على  يصادق  لم  النقابة  مجلس 
مجلس  بمصادقة  اال  نــافــذًا  الــقــرار  يصبح 
الصحفيين  نقيب  أوضح  ما  بحسب  النقابة”. 

جل”. لـ”السِّ
إنها  المومني  يقول  النقابة  موقف  حول 
“لم تصادق على قرار فصلي المشين، لكنها 
لها  التخطيط  تم  ظالمة  حملة  وراء  انساقت 
الذي كنت  المكتب  في مكتب صغير يقع في 
ليس  والمؤلم.  المؤسف  هو  وهذا  به.  أعمل 
ما  كل  ســوء،  أي  اآلن  النقابة  وبين  بيني 
وأن  “يستفيقوا”  أن  أريدهم  أنني  األمر  في 
يضعوا الكلمة والدفاع عن الصحفيين نصب 

أعينهم”.
ــاءات  اإلس من  “العديد  استذكر  أن  بعد 
مسجلة  وجميعها  الشخصي،  والتجريح 
واحتفظ لنفسي بملفات تمأل خزائن عن كل 
الفضائيات  على  سواء  كتبت  أو  قيلت  كلمة 
لّوح  اإللكترونية”  المواقع  أو  الصحف  في  أو 
المناسب  الــرد  لي  “سيكون  بأنه  المومني 
على كل هذه االساءات وبالطريقة التي أراها 

مناسبة”.
وحظيت قضية إعادة نشر الكاريكاتيرات 
كبيرة،عربيًا  إعالمية  بتغطية  المسيئة 

وعالميًا، فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس 
الحكومة  على  “إن  فيه  قالت  بيانًا  ووتــش 
باالحترام  إلتزامها  عن  تتراجع  أال  األردنية 
لقضية  رصدها  في  التعبير”،  لحرية  الكامل 
طالبت  أخرى.كما  إعالمية  وقضايا  المومني 
باإلفراج  الصحافة  لحرية  العربية  المنظمة 
فرض   “ اسمته  مما  وحــذرت  المومني  عن 
في  الصحافة  حــريــة  على  جــديــدة  قــيــود 
األردن”، وأعلن موقع شفاف الشرق األوسط 
أّيًا  المعتقلين،  الصحفيين  مع  تضامنه  عن 

كانت أسباب اإلعتقال.
لحملة  شخصيًا  المومني  تعّرض  كما 
العديد من وسائل اإلعالم،  واسعة ضده في 

تضمنت إساءات وتجريحًا شخصيًا.
وكان األردن شهد في العام 1999 قضية 
تكفير مشابهة، ضد الشاعر المعروف موسى 
الشعرية  لمجموعته  نشره  بعد  الحوامدة  
الثالثة “شجري أعلى” عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت، التي أثارت عليه 
سخط متطرفين الذين هدروا دمه ثم صودر 
في  األردنية  اإلعالم  وزارة  قبل  من  الديوان 
الشرعية  للمحكمة  وقّدم   .2000 آذار  شهر 
أمام  العام نفسه، وحوكم  أيار من  في شهر 
كانت  حيث  مرات  خمس  الشرعية  المحاكم 
ولما  الدعوى،  رد  ترفض  االستئناف  محكمة 
 2001 عام  أواخر  الشرعية  المحاكم  فرغت 
ممثلة  اإلعــالم،  وزارة  رفعت  القضية  من 
جديدة  قضية  والنشر،  المطبوعات  بدائرة 
وبعد  عمان  جــزاء  بداية  محكمة  في  ضــده 
عدة أشهر وفي نهاية شهر تموز عام 2002 
تهمة  من  ببراءته  ــرارًا  ق المحكمة  أصــدرت 
المطبوعات  قانون  ومخالفة  األديــان  تحقير 
ضــده،  الحكم  استأنف  الــعــام  النائب  لكن 
وأعيدت محاكمته حتى حكم عليه بتاريخ 5/8 
تنفذ  لم  أشهر  لمدة خمسة  بالحبس   2003/

لغاية اليوم.

“وقف مالحقة” المومني 

رئيس تحرير شيحان السابق: “تصحيح 
الخطــأ الفاحـش ليـس كافـيًا.. “ 
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الوزيرين  نجاح  في  فرصة  ثمة  كذلك 
)المفرق(  الدغمي  الكريم  عبد  السابقين 
عن  فضال  )عمان/الثالثة(  العبادي  وممدوح 
النائب السابق عبد المنعم أبو زنط )عمان/ 

الثانية( الذي يخوض االنتخابات منفردا
العمل  جبهة  قائمة  عن  استبعاده  عقب 

اإلسالمي في الدورة السابقة. 
سيتجه  الحزبية،  الــروابــط  غياب  وفــي 
تحالفات  لبناء  المقبل  المجلس  أعــضــاء 
عن  تختلف  أن  ينتظر  خريطة  وفق  ومحاور 

سابقاتها. 
فالمجلس السابق انقسم في بدايته بين 
محورين: عبد الهادي المجالي وعبد الرؤوف 
الروابدة، ولكل منهما تطلعاته المستقلة أو 

مطامح برئاسة المجلس. 
األخيرة  الفترة  فــي  القطبين  تــوافــق 

حّدة | تراجع  إلــى  »أدى  المجلس  عمر  من 
التي  بالطريقة  العمل  وسير  المناكفات 
يراها كالهما وليس بالطريقة التي تضمن 
الفائدة المرجوة لألردن«، حسبما يرى نائب 

مستقل سابق. 
األول  سيدها  كان  السابقة  التحالفات 
من  كتلة  شكل  الذي  المجالي  الهادي  عبد 
قوامها  القدامى  والعسكريين  المستقلين 
اإلسالميين  النواب  كتلة  تبعها  نائبا،   25
)17( ثم كتلة عبد الرؤوف الروابدة )15( ثم 
ممدوح العبادي )11(. على أن كتلتي الروابدة 
أثّرت  متواترة  انسحابات  شهدتا  والعبادي 

على تماسكهما. 
غير  أنها هالمية  السابقة  الكتل  وأثبتت 
قادرة على التأثير في صناعة قرار المجلس، 

على يستذكر النائب السابق ذاته. 

نواب  من  خال  سيكون  المقبل  المجلس 
الترشيحات  تنذر  فيما  ندر  ما  إال  إصالحيين 
الراديكالي  لصالح  اإلصالحي  الفكر  بتراجع 

المنغلق. 
ويتوقع نواب سابقون أن يشتد التنافس 
ــواب  ن اســتــقــطــاب  عــلــى  المجلس  ـــل  داخ

مستقلين وحديثي التجربة. 
المجلس  يدخل  أن  يتوقع  اإلجمالي  في 
المقبل وجوه نيابية ذات تأثير متضارب على 

النواب بين سلبي وإيجابي. 
نواب سابقون ومرشحون فوز  ويستبعد 
داخل  التوازن  حفظ  على  قادرة  شخصيات 
السلطة  المجلس ونسج عالقة متكافئة مع 

التنفيذية.
وراء  عــديــدة  وسطية  أحـــزاب  تختبئ 
قدم  بموطئ  الفوز  أجــل  من  العشائرية 

تحت ثوب االمتدادات العائلية. أما المعارضة 
من  إال  غائبة  فشبه   والقومية  اليسارية 

بعض المرشحين. 
من  سابقا  نائبا   73 االنتخابات  يخوض 
و  سابق  وزراء  رئيس  نسوة،  خمس  بينهم 

17 وزيرا سابقا. 
عن  تخلى  صوبر  منير  السابق  العين   
كرسي األعيان- من اختيار الملك- ليخوض 
في  الشركسي  المقعد  عــن  االنــتــخــابــات 
الدائرة السادسة. سبق أن قدم ثالثة أعيان 
الشيوخ  عصبة  من  استقاالتهم  سابقين 
عبد  وهم  النواب،  مجلس  لدخول  النخبوية 
الرؤوف الروابدة، سعد هايل السرور وجمال 

الخريشة.
يخوض االنتخابات أيضا عدد من الزمالء 
الخطاطبة  خلود  هم  الصحفي  الجسم  في 

)الــزرقــاء/ العلوي  جمال  )عجلون/ثانية(، 
)البلقاء/األولى(،  الرابعة(،  ضيغم خريسات 
عبد الحفيظ أبو قاعود )مأدبا/الثانية(، أحمد 
القداح،  راكان  عن  فضال  )جرش(  العياصرة 

ونجم الدين الطوالبة وعروب صبح.
تضم قائمة الترشيحات أربعة من رؤساء 

النقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل. 
العاصمة  دوائر  هجرت  العّمانية  المرأة 
المحافظات-  في  أوفــر  فــرص  عن  بححثا 

مسقط الرأس.
إلى  سابقون  ومسؤولون  نواب  يخلص 
صاحبة  ستكون  حكومة،  أي  الحكومة،  أن 
المعركة  غبار  انحسار  بعد  األعلى  الصوت 
المتعاقبة  الحكومات  وستواصل  االنتخابية. 
مراهنة  قياسية  ثقة  أرقام  على  المنافسة 

على ضعف المجلس وهشاشة تركيبته.

)تتمة المنشورعلى الصفحة األولى(

اإلصالح أول الضحايا
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االقليمي

لم يحفل المصريون ب “ باب الحارة “ و” 
نمر بن عدوان “ في رمضان الماضي، انصرفوا 
أوال،  الفضول  باب  “، من  فاروق  الملك   “ إلى 
سوريين  ومخرج  ممثل  قدرة  الختبار  وربما 
بأحد  ينشغل  تلفزيوني  مسلسل  اتقان  على 
الرمضانية  األمسيات  لتزجية  وثالثا  حكامهم، 
أنفسهم  وجدوا  المصريين  أن  غير  إال،  ليس 
الذي  ونظامه  الملك   حقيقة  عن  سؤال  أمام 
قامت ثورة يوليو في 1952 أساسا ضده . ولّما 
المصرية،  الصحافة  في  كتابات  بعد  تتوقف 
يفاضل كثير منها بين عهدي الملكية والثورة، 
وأحيانا  مبارك،  فاروق وحسني  نظامي  وبين 
بين  وتقارن   .  )  !  ( نفسيهما  الرجلين  بين 
صار  الــذي  الزمان  ذلك  في  الفساد  مقادير 
عاديا وصفه بأنه جميل، ومقاديره في الزمان 

الراهن الذي ُيرمى بأنه شنيع . 
العربية  اللحظة  للتلفزيون في هذه  وألن 
على  الكبير  نفوذه  القراءة  فيها  تنحسر  التي 
والقناعات، ليس مستغربًا  المدارك واألمزجة 
صــاروا  المصرية  الــمــدارس  في  الفتية  أن 
يسألون عن الذي كان في “ العهد البائد “ قبل 
 . المناهج  في  أهدافها  يدرسون  التي  الثورة 
وعلى ذمة تقارير صحافية لها موثوقيتها فإن 
الصعيد،  هذا  على  يحدث  الصدمة  من  شيئا 
فـــاروق،  الملك  عــن  األسئلة  صـــارت  حيث 
يحب  حّقا  كان  إذا  ما  الفاسد،  العابث  السكير 
. وفي هذا  ولديه مشاعر حانية  بلده ووطنيا 
الذي دّوى نجاحه  المسلسل  السياق، يستنفر 
في مصر رغبة كبيرة في القراءة عن مرحلة 
بالغة اإلثارة بشأن حزب الوفد والقصر الملكي 
والمحتل اإلنجليزي، وعن حيوية المشهد العام 
الذي كان لألحزاب واألزهر والباشوات واإلقطاع 
أثنائه،  في  فاعليتهم  والصحافة  والفنانين 
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الحرب  األلمان في  انتصار  الملك  تحبيذ  وعن 
العالمية الثانية ، وحرصه على المشاركة في 

حرب من أجل إنقاذ فلسطين . 
أشعل العمل أمام الشباب المصري، وربما 
إلى  جّيدا  التعرف  في  الرغبة  العربي،  بعض 
كتب  الذي  فاروق  وإلى  وغيرها،  الوقائع  تلك 
محمد حسنين هيكل عنه قبل أعوام أنه كان 
في  الحقا  غرق  عندما  وحتى  مصرّيا،  وطنّيا 
مستنقع من الفساد زاد وفاض على ما حوله 
ظلت وطنيته سليمة في تعبيرها عن نفسها . 
وإذا كان حّقا لكل من شاهد المسلسل، التجاري 
زيجات  قصص  تضمنه  بداللة  وأخيرا  أوال 
وخيانات وحب ومؤامرات ومطاردات وتجسس 
وغيرها، أن يرى ما يشاء من النقد واالنتقاد، 
فإن من مؤاخذات بعضهم الطريفة عليه أنه 
بحسبهم  يحيل  ما  منه،  قصد  سعودي  منجز 
إلى إدانة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
في  محادين  موفق  الصديق  وذهب   . تحديدا 
عّمان  في  األردنيين  الكتاب  رابطة  في  ندوة 
أيام إلى أبعد، وقال أن المسلسـل ليس  قبل 
بعيدا عن مشروع صهيوني أمريــكي نفــطي 

لشطب الذاكرة العربية ) ! ( .    
ما  الــقــول  هــذا  مثل  أصــحــاب  يجد  ربما 
النادرة  المقتنيات  بيع  محالت  أن  في  يسانده 
على  واسعا  إقباال  حاليا  تشهد  القاهرة  في 
له صور  تطبع  وصــارت  ــاروق،  ف شــراء صور 
عليها،  عديدة  طلبات  لتلبية  رخيصة  شعبية 
من  أصلية  صـــورًا  يطلبون  ــاء  ــري األث فيما 
المطبوعة في األربعينيات . واألوجب أن يقال 
ألولئك أن في الذاكرة العربية أوهام وخرافات 

وأكاذيب تحتاج إلى “ ثورات تصحيحية“ . 
وبعيدا عن قول ) أو زعم ؟ ( كاتبة “ الملك 
فاروق “ لميس جابر أنها قامت بعمل وطني، 
وعن أخطاء ليست هّينة في عملها، خصوصا 
فإن  مباشرة،  الــثــورة  قبل  ما  وقائع  بشأن 
البديهيات  اختبار  المسلسل يستفّز رغبة في 
الرائجة وتمييز الحقائق من غير الحقائق . وإذ 
أصدرت صحف مصرية مستقلة وأخرى  حزبية 
مالحق خاصة عن الملك المخلوع وأسرته، دعا 
كّتاب فيها إلى إعادة االعتبار لعهده، فإن المرء 

قد يأتي إليه أن “ هوسا “ عابرا ربما يحدث في 
إلى  تطرحه  تالية  حدوتة  ستأتي  اآلن،  مصر 
البارعة  المصرية  الخلف، وهذا دأب الصحافة 
االهتمامات،  وتوجيه  المشاغل  توليد  في 
بتوجيه أحيانا من دوائر استخبارية كما يقال 

. وأيا يكن مدى 
حاتم  رماه  كبيرا  حجرا  فــإن  هذا،  صحة 
الحسن  تّيم  ومعهما  جابر،  ولميس  علي 
اإلجماع  اتسع  ــذي  ال العمل  فــي  وزمــــــــالؤه 
من  عريض  جيل  أمــام  فنيا،  تمّيـــزه  على 
فيهم  رغائب  المسلـــسل  دغدغ  المصريين، 
ملكا  يشاهدون  وهــم  التقاطها،  اليسير  من 
يلبس الشورت في قصره، يــمزح ويصاحــب 
“ شمرجية “ من األقليات، في الثالثينــات من 
مع  عالقتــه  مـــاوس،  ميكي  يشاهد  عمره، 
السلــطة  فيما  إنسانــية،  قصره  في  الخدم 
التي بين ظهرانيهم شـــائخة، وفي كل شيء 
ربــــما، ووطأتها ثقيلة وليس لديها أية خفة 

دم .  
وربما يدلل على خوف ما، في مكان ما في 
السلطة المذكورة، تخصيص “ روز اليوسف “ 
عددا خاصا يصيح غالفه “ تحيا الجمهورية “ ، 
يوليو،  ثورة  قبل  ما  بسوءات  بالتذكير  يحفل 
أمانة  أنها قريبة من  التي يقال  المجلة  وهي 
الحاكم. يحدث  الوطني  الحزب  السياسات في 
ثورة   “ يشبه  ما  ــواء  أج في  مصر  في  هــذا 
تصحيحية “، عنوانها وجوب إعطاء كل ذي حق 
ولم  فاروق  الملك  به  رمي  ما  ونفض  حقه، 
يكن عليه. ويمكن أن ُيرى شيء من حنين إلى 
من  المعروف  فيما  قلة،  إال  تعرفه  لم  ماض 
الراهن فساد ونهب كثيران، مبيدات مسرطنة 
وموت  متهالكة  عّبارات  ملوث وغرق في  ودم 
مغتبطة  لوجوه  وتسيد  خربانة  قطارات  في 
بثرائها الفاحش، ومدائح  في التلفزيون يقول 
المصريين  أبو  الرئيس  أن  أثنائها  في  مذيع 
وصانع  مصر  تــاريــخ   في  الزعماء  وأعظم 
واالستقرار  التنمية  وبطل  أكتوبر  في  النصر 
والديمقراطية . ... ُترى، ما الزمن األقل فسادا 

وشناعة إذن ؟ .  

الملك فاروق يشعل مراجعة سياسية وعاطفية
معن البياري

فاروق” في  “الملك  أن نجح مسلسل  بعد 
يرسم  مصر،  لملك  مشرقة  صــورة  عــرض 
صــورة  ستادين  ويليام  األميركي  الكاتب 
في  وإسرافا  للملك  فسادا  يعتبره  لما  أخرى 
ملذاته وانشغاله عن الشعب، وذلك في كتابه 
الجديد “فاروق ملك مصر.. حياة الهية وموت 

مأساوي”.
الذي  العام  إن  الكتاب  ويقول ستادين في 
تغيير  شهد  ــاروق  ف بالملك  اإلطــاحــة  سبق 
الحكومة بضع مرات، فيما كان الملك منغمسا 
وإسرافه  بذخه  وفــي  والسهر  الحفالت  في 
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مما  ثروته  زادت  حيث  وأهوائه،  ملذاته  على 
يعتبره استغالال للنفوذ على 140 مليون دوالر 

أميركي إضافة إلى آالف األفدنة.
ويقع الكتاب الذي ترجمه الكاتب المصري 
القطع  كبيرة  صفحة   383 في  هريدي  أحمد 
عشرات  يضم  ملحق  وبه  بالقاهرة.  وصدر 
لفاروق صبيا وشابا وملكا. كما يضم  الصور 
لمؤرخين  ــات  ودراس بمقاالت  ملحقا  الكتاب 
بين  بالمقارنة  فــاروق  عصر  تناولوا  ونقاد 
والمسلسل  التاريخية  الحقيقة  إنه  قالوا  ما 

التلفزيوني.
سيرة  إن  المقدمة  في  هريدي  ويقول 
فاروق مثلت للمؤلف ستادين تحديا ألن الملك 
كان  ما  ونادرا  حياته  يوميات طوال  يكتب  لم 
اإليطالي  كان  الوحيد  وصديقه  خطابا.  يكتب 
قليل  القصر  كهربائي  وهو  بولي  أنطونيو 
الثقافة والمعرفة. كما كان القريبون منه هم 
يتركوا  ولم  رحلوا  وجميعهم  األلبان  حرسه 

مذكرات.

مالمح  إلــى  توصل  المؤلف  أن  ويضيف 
اإلنسان  لفاروق  الحقيقة  إلى  أقــرب  صــورة 
الدبلوماسية  التقارير  على  اعتمادا  الملك 
بعض  تناولت  التي  واألميركية  البريطانية 
الملك  بمعارف  التقى  كما  فـــاروق  ــؤون  ش
وأثرياء  وعشيقات  أرستقراطيون  وبعضهم 

أصبحوا فقراء وفقراء أصبحوا أثرياء.  
يوم  فــي  ـــاروق  ف أن  الــمــؤلــف  ويسجل 
مائدة  إلى  مدعو   600 تقدم  القاهرة،  حريق 
وقبل  فؤاد.  أحمد  ابنه  بمولد  احتفاال  عامرة 
إلى مدينة  الثورة توجه فاروق  أيام من قيام 
أفراد  من   200 ومعه  الساحلية  اإلسكندرية 
الحاشية ليدير شؤون البالد من قصري رأس 

التين والمنتزه.
ينزع  أن  عليه  كان  الذي  الملك  أن  ويتابع 
بزوجته  انشغل  البالد،  في  االنفجار  فتيل 
لعصر  عنوانا  كان  فــاروق  إن  ويقول  وابنه. 
االستهالك حيث كان يمتلك 200 سيارة. وفي 
يزوده  غذائيا  نظاما  اتبع  وزنه  إنقاص  سبيل 

بالطائرة  واستورد  الدهون  من  خال  ببروتين 
المحار البحري من الدانمارك.

نهاية  تصاعد  الغضب  أن  الكتاب  ويذكر 
الطلبة  إحساس  في  وتمثل  فــاروق  عصر 
أمام  لهزيمتهم  والمهانة  بالذل  واألحـــرار 
إسرائيل في حرب عام 1948 وكانوا يلومون 
الملك على هزيمتهم ألنه “باعهم لتجار حرب 
في  السبب  كانت  فاسدة  بأسلحة  ــم  زودوه

خسارتهم”.
انتهت  كيف  فهموا  قليلين  أن  وأضــاف 
قصة الحب بين فاروق وزوجته األولى فريدة 
تنتهي  ال  متصلة  عالقات  سلسلة  دخوله  إلى 
وراقصات،  وممثالت  وروائــيــات  أميرات  مع 
الزواج  على  استقر  كيف  يفهموا  لم  لكنهم 
متجر  في  قابلها  التي  الشابة  ناريمان  من 
من  فاروق  زواج  ستادين  وفسر  للمجوهرات. 

ناريمان بأنه محاولة للتقرب إلى الشعب.
لم  الناس  من  مجموعتين  أن  ويضيف 

تعجبا بفاروق هما تنظيم الضباط 

المركزية  االستخبارات  ووكالة  ــرار  األح
األميركية، وأن الرئيس األميركي 

األسبق تيودور روزفلت سخط على فاروق 
بسبب تغييره للحكومات في فترة قصيرة.

تمثل  فــاروق  خطأ  إن  ستادين  ويقول 
الفالحين  لمقدرة  الصحيح  تقديره  عدم  في 
بالثورة  انتهت  التي  الحركة  على  المصريين 
 21 يوم  فجر  خرج  فاروق  أن  ويضيف  عليه. 
من  المرسيدس  بسيارته   1952 تموز/يوليو 
قصر المنتزه في جوالت انتهت بمائدة القمار 

في نادي السيارات الملكي.
وجاءته مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء 
وشيك.  انقالب  من  فيها  يحذره  حسين سري 
وزيرا  نجيب  محمد  اللواء  تعيين  بين  وخيره 
“الضباط  بقية  مع  عليه  القبض  أو  للحربية 
الوزراء  رئيس  من  الملك  فطلب  المتآمرين”، 
أن يقرأ عليه أسماءهم وهوياتهم ثم ضحك 

في استهزاء وعاد إلى مائدة القمار.  
رويترز

صورة فاروق بعيدًا عن الدراما
الّسجل

الملك فاروق |
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االقتصادي

لماذا لم تشتر الحكومة النفط 
عندما هبط الى 50 دوالرًا؟

يمكن  كان  نادرة  فرصة  الحكومة  فقدت 
لم تصغ  الدنانير حين  توفر مئات ماليين  أن 
لمقترح أحد وزرائها بضرورة رفع سعة  تخزين 
األسعار  هبطت  عندما  النفط  من  المملكة 
الخمسين  دون  قياسية  لمستويات  العالمية 
دوالرا/ برميل في منتصف العام الحالي، على 

ما تكشف مصادر مقربة من صناعة القرار.
الدولة  خزينة  يكلف  الفرصة  تلك  تفويت 
اآلن ضعف المخّصصات، غير المتوافرة حاليًا، 
ال  سقف  اخترقت  أن  بعد  المحروقات  لدعم 

100 دوالر/برميل.    
السعة  رفــع  بــأن  نفط  ــراء  خــب ــجــادل  ي
المستهلكين  احتياجات  لتغطية  التخزينية 
الدولة  يساعد  األقــل  على  أشهر  ستة  لمدة 
على تجاوز التقلبات الطارئة في أسعار الخام 

العالمية. 
تعليمات  إن  فتقول  الطاقة،  وزارة  أمــا 
يومًا   90 ب  تحصر  الدولية  الطاقة  وكالة 
ومشتقاته  الخام  من  االستراتيجي  المخزون 
نسب  عن  النظر  بغض  المنتجة  غير  للدول 
وفي  ومشتقاته.  الخام  النفط  بين  توزيعها 
حالة األردن تم إقرارخطة تكون الكفاية فيها 
يومًا  و60  الخام  للنفط  يومًا   30 أساس  على 
وزارة  عن  بيان  بحسب  النفطية،  للمشتقات 

الطاقة والثروة المعدنية. 
لموضوع  تتطرق  لم  الوكالة  تعليمات 
واإلسفلت  المسال  الغاز  من  المخزون  كفاية 
بسبب التكلفة العالية لبناء السعات التخزينية 
لمادة الغاز البترولي المسال. وبالتالي، يضيف 
التخزينية  السعات  كفاية  مجمل  أن  البيان، 
ومشتقاته  الــخــام  للنفط  حاليًا  المتاحة 
وبمراعاة تكرير النفط الخام، تعادل متطلبات 

الوكالة وتلتزم بها.
للتوسع  معرضة  النفطية  األردن  مشكلة 
األوسط  الشرق  في  األوضاع  بقيت  حال  في 
على حالها، كما يرى خبراء اقتصاد، خصوصًا 
محيط   - العربي   الخليج  منطقة  يسود  ما 
النفط العالمي، من حروب وصراعات وأحداث 
جسام متفجرة –وأكد هؤالء الخبراءأن أسعار 
الـ100 دوالر  اتجاه  النفط سترتفع بشدة في 
دليل  وأكبر  الحاجز،  هذا  تكسر  للبرميل،وقد 
هو حرب أنقرة على المتمردين األكراد - على 
لكنها   – نفطية  دولــة  ليست  تركيا  أن  رغم 
من  معقولة  نسبة  لعبور  مهمًا  ممرًا  تشكل 
ان  إال   - وموانئها  أراضيها  عبر  والغاز  النفط 
يقولون  كما   - خبرًا  تصدق  لم  النفط  أسعار 
- فصعدت لتكسر حاجز الـ90 دوالرًا للبرميل.

بشكل  األسعار،  انطالق  الخبراء  ويرجح 
بين  مسلح  نــزاع  نشب  حــال  في  صــاروخــي، 
على  وإيران  األميركية  اإلدارة  بقيادة  الغرب 
وهي)الحرب(  وضفافه.  العربي  الخليج  مياه 
نائبه  وأكدها  قبل،  من  بوش  بها  بشر  التي 
في  ألقاها  التي  كلمته  فــي  تشيني  ديــك 
في  األدنــى  الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد 
النسداون في والية فرجينيا قائاًل:”إن النظام 
اإليراني بحاجة إلى أن يعرف أنه إذا استمر في 
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سياسته الحالية، فإن األسرة الدولية مستعدة 
بالده  أن  مضيفًا  وخيمة”  عواقب  لتكبيده 
بامتالك  إليــران  تسمح  لن  الحليفة  ــدول  وال

السالح النووي.
من هنا فإن ثورة األسعار الكبرى سترفع 
بحسب  دوالرًا  الـــ150  عتبة  تدق  رأسها،وقد 
االقتصاد  الضرر  ليبلغ   ، عالمية  تقديرات 
االقتصادي،  ونموه  األردن،  ويطال  العالمي،  
األسعار  ارتفاعات  الذي سيتحمل  والمستهلك 
انتهت  فيه  الحكومة  تكون  وقت  في  الكبيرة 
من خطتها في تحرير قطاع الطاقة، كما يرى 
الذي  كريشان  فؤاد  الدكتور  االقتصاد  استاذ 
يقول إن  الحرب إذا حدثت،بين ايران والغرب، 
ستحرك األسعار صعوًدا  كما حدث إبان احتالل 

العراق.
وفي نيسان /ابريل الماضي أطلق صندوق 
للمراجعة  سابق  تقرير  في  الدولي  النقد 
آثار  حول  مبكًر  ــذارًا  إن االقتصادية  الدورية 
صعود أسعار البترول على االقتصاد األردني.

يزال  ما  النفط  برميل  سعر  كان  وحينها 
إال  للبرميل،  دوالًرا   65 مستوى  حول  يــدور 
االرتفاع  األسود” في منحى  “الذهب  أن رحلة 
إلى  معدودة  أيــام  قبل  وصل  حتى  استمرت 
الــذي  ــر  األم للبرميل،  دوالرًا   96 مستوى 
خبراء  سيبدؤها  أخــرى  مراجعة  يقتضي 

الصندوق نهاية تشرين الثاني.
ويفترض فريق من الباحثين في الصندوق 
أن ارتفاع سعر برميل النفط 5 دوالرات سيزيد 
عجز موازنة العام 2007 بنسبة 1 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، محذرًا من تفاقم آثار 
ارتفاع أسعار النفط على االقتصاد األردني مع 
عدم وجود آلية تسعير أوتوماتيكية للمحروقات 
الدعم  على  اإلبقاء  وبالتالي  المملكة،  في 
جزئيًا ما يعتبر بمثابة أحد أهم المخاطر التي 
المملكة  في  العامة”  الحكومة  “مالية  تعتري 
أن  الصندوق  لفريق  تقارير  تؤكد  ذلك  إلى   ،
أسعار النفط العالمية ستبقى ميكانزمًا مؤثرًا 
في توجهات االقتصاد األردني في بلد يستورد 

كامل احتياجاته النفطية من الخارج.
ضمن  النفط  أســعــار  أن  خــبــراء  ويـــرى 
معدالتها الحالية  ستلقي بظاللها على مفاصل 
أساسية في االقتصاد الوطني، وبخاصة على 
بنود التضخم، وعجز الميزان التجاري، وعجز 
الموازنة العامة، ناهيك عن اآلثار االجتماعية 
لذلك بافتراض إعالن تحرير سوق المشتقات 

النفطية مطلع العام المقبل.
أن ملحق  إلى  ألمح  مصدر حكومي مطلع 
الموازنة األخير الذي أصدرته الحكومة مطلع 
تشرين األول الماضي الذي قدر حجم نفقات 
دعم المحروقات فية بحوالي 200 مليون دينار 
سيكون كفياًل بتغطية نفقات هذا البند “حتى 
الى 100 دوالر”  النفط  لو وصل سعر برميل 
رئيس  وعــود  مع  ينسجم  ــذي  ال األمــر  وهــو 
عدم  بشأن  البخيت  معروف  الدكتور  الــوزراء 

رفع أسعار المحروقات في العام 2007. 
ملحقًا  ــر  أق قــد  ــــوزراء  ال مجلس  وكـــان 
وخصص  دينار  مليون   500 بقيمة  للموازنة 
و160  األعالف  لدعم  مليون   140 ايضًا  منها 

مليون لنفقات مالية أخرى.
الملحق  تمويل  أن  ذاتــه  المصدر  ويــرى 
النفقات  بند  من  تبقى  ما  بتخفيض  سيتم 
دينار،  مليون   200 قيمتها  البالغة  الرأسمالية 
رفع  عن  الناجمة  العوائد  من  واالســتــفــادة 
والسجائر  التبغ  على  الخاصة  الضريبة  قيمة 

والمشروبات  التبغ،  لعبوة  فلس   100 بقيمة 
التي  اللتر،  لسعر  10بالمئة  بنسبة  الكحولية 
قدرتها وزارة الماليةب 33 مليون دينار سنويًا، 
لغايات  الضريبي  التحصيل  تفعيل  جانب  الى 

تمويل باقية نفقات الملحق.

حلول أخرى
واقع  تعتري  التي  الجديدة  الصعوبات 
العام  مطلع  تبدأ  االردن  في  العامة  المالية 
أكدها  التي  الحكومة  التزامات  مع  المقبل 
خالد  الدكتور  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزير 
النفطية  المشتقات  سوق  بتحرير  الشريدة 
الذي سيتوج بانتهاء مدة عقد امتياز المصفاة 

في 10 آذار المقبل.
وتفترض دراسة تسعير المشتقات النفطية 
Import Par-            المستندة لألسعار العالمية

الطاقة  وزارة  لحساب  أعدها  التي    ity Prices
 Tom Houston المستشار  المعدنية  والثروة 
اإلعالن عن تسعير  الثاني 2005،  في تشرين 
سقف  وضع  مع  المحررة  النفطية  المشتقات 
بشكل  المحررة  للمشتقات  المحلية  لألسعار 
شهري أو كل أسبوعين لفترة انتقالية يحددها 
عدم  لضبط  ضمانة  والبترول  المعادن  قانون 

تجاوز األسعار المحلية للسقف المعلن.
 2007 والمعادن  البترول  قانون  وسيوفر 
مشروعه،  مــســودة  الــــوزارة  أعـــدت  ـــذي  ال
آليات  قريبًا  الــوزراء  مجلس  على  وستعرضه 
المعلن  السقف  تجاوز  من  المواطن  لحماية 
المعادن  قــانــون  عــن  وسينبثق  لــألســعــار، 
التسعير  سياسة  يــحــدد  نــظــام  والــبــتــرول 

المستندة لألسعار العالمية.

تخزين النفط
ويـــرى أســتــاذ االقــتــصــاد الــدكــتــور فــؤاد 
“خصوصًا  الغربية  التجربة  أن  كريشان 

المحروقات  أسعار  تعدل  التي  البلدان  لدى 
االقتصاديات  حماية  في  تفيد  أوتوماتيكيا” 
المشتقات  أسعار  في  التذبذب  من  المحلية 
المستهلكين  جمهور  يعمد  اذ  النفطية، 
النفطية  المشتقات  شراء  إلى  والمستوردين 
عند المستويات السعرية المنخفضة وتخزينها 

في فترات ارتفاع األسعار.
الستكمال  حاليًا   االســتــعــدادات  وتجري 
بالعقبة  التخزينية  الطاقة  ــادة  زي إجـــراءات 
بمقدار 230 ألف طن، والسير في بناء سعات 
بمقدار  المسال  البترولي  للغاز  تخزينية 
تعكف  كما  المصفاة.   موقع  في  طن   8000
تضمين  دراسة  استكمال  على  الطاقة  وزارة 
اللوجستية  الشركة  تأسيس  عطاء  وثائق 
انتهاء عقد  امتياز  التي سيتم ترخيصها بعد 
شركة المصفاة  التي تهدف إلى زيادة السعات 

التخزينية للمشتقات النفطية.
المحروقات  محطات  أصحاب  نقيب  أن  إال 
التخزين  قدرات  فعالية  أن  يرى  عرابي  حاتم 
االقتصاديات  حماية  في  الحالي  الواقع  في 
المحلية من تذبذب تبقى محدودة جدا ،مشيرا 
توسيع  إلــى  تعمد  المتقدمة  ــدول  ال أن  إلــى 
النفطية  المشتقات  من  التخزينية  قدراتها 
 8 حوالي  استهالكها  معدل  يكفي  لمستويات 

أشهر وأكثر.
المشتقات  عرابي يرى أن عمليات تخزين 
النفطية مكلفة اقتصاديا ويقول “ ال تستطيع 
على  دائم  بشكل  دوالر  مليون   300 تجميد 
ناشئ  اقتصاد  في  نفطية  مخزونات  شكل 
كاألردن، كما أن األمر محكوم بعقود التسليم 

التي تستمر ألشهر ومدد زمنية طويلة”.

 مخاطر ومخاطر
العام  نهاية  حتى  نفسها  أراحت  الحكومة 
فيما يخص انعكاس أسعار النفط  وأثره على 

مستوى االقتصاد الوطني بعد أن قررت عدم 
رفع األسعار خالل عام 2007 ، اال أنها ماضية 
،وهذا  النفطية  المشتقات  تحرير  في سياسة 
عن  الصادر  الموازنة  بالغ  كشفه  اكيد  أمر 
المشتقات  سوق  تحرير  وضع  الذي  الحكومة 
افتراضات  بنود  من  بند  أول  في  النفطية 

موازنة العام 2008.
النواب  مجلس  في  الطاقة  لجنة  رئيس 
ارتفاع  مخاطر  حدد  الطراونة  عاطف  السابق 
بزيادة  الوطني  االقتصاد  على  النفط  أسعار 
وتنامي  التضخم”  “معدل  وارتفاع   األسعار 

عجوزات الميزان التجاري والموازنة العامة.
ذكر  عــدم  طلب  مصدر  يقدر  ذلــك  إلــى 
اسمة قيمة فاتورة الطاقة هذا العام بحوالي 
2 ملياري دينار، متوقعًا أن يفوق حجم الدعم 
مليون   500 النفطية  للمشتقات  الحكومي 
حتى  النفطية  الفاتورة  قــدرت  فيما  دينار، 
نهاية  من  أشهر   4 “قبل  الماضي  آب  نهاية 
العام” بحوالي 1.2 مليار دينار، مما يعني أن 
عجز الموازنة مرشح ألن يصل مع نهاية العام 
الحالي إلى 600 مليون دينار أو ما يزيد على 
المقدر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمئة   5

للعام 2007.
تحرير  سيعمل  سبق،  مــا  إلــى  إضــافــة 
سيعكس  الــذي  النفطية  المشتقات  ســوق 
محطات  في  أوتوماتيكيا  البترول  أسعار 
المحروقات األردنية على رفع معدل التضخم 
سلعة   60 نحو  انتاج  الرتباط  األسعار  في 
بأسعار  األردني  المستهلك  سلة  في  وخدمة 
ثبات  يرشح  مما  مباشر،  بشكل  المحروقات 
على6  يزيد  مستوى  إلــى  التضخم  معدل 
بالمئة، وهو المعدل الذي سجله العام 2006 
األمر  الحالي،  العام  من  المنصرمة  والشهور 
في  الحكومية  الخطط  فشل  يعني  ــذي  ال

تخفيض معدالت األسعار.

الّسجل - خاص
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االقتصادي

لماذا ال تندمج البنوك 
األردنية؟

أهمية  حول  للمسؤولين  المتكررة  للتصريحات  الضعيفة  البنوك  استجابة  تطرح 
إندماج المصارف لتشكيل جهاز مصرفي قوي تساؤال مهما فحواه، لماذا ال تندمج البنوك 
إلى  المركزي  توجه  عن  المركزي  البنك  محافظ  صرح   2006 شباط  في  ففي  طوعا؟ 
تجميع الجهاز المصرفي في وحدات مصرفية كبرى قوية ومتينة ماليًا وفنيًا، “قادرة على 
المنافسة إقليميًا ودوليًا تخضع للمعايير التي أعدها البنك المركزي بالتعاون مع جهات 
إقليمية دولية”، في بداية الشهر الجاري، قال المحافظ “يبدو أنهم ال يفضلون االندماج 
الطوعي وإنما القسري”، ألن المنافسة الدولية تتطلب استثمارات كبيرة و”سيأتي وقت 

لن تتمكن فيه )البنوك( من المنافسة.” 
 1989 منذ  المصرفي  القطاع  في  الهيكلية  اإلصالحات  بدء  على  مرا  عقدين  نحو 
والتي بلغت ذروتها في منتصف التسعينات، فأصبح في األردن اآلن 23 مصرفا، خمسة 
والطفرة  النمو  معدالت  من  مستفيدة  عالية  أرباحا  تحقق  عربية،  وثالثة  أجنبية  منها 
اإلقتصادية شبه المتواصلة  التي شهدها اإلقتصاد األردني في السنوات الثالث الماضية 
ليصل حجم التسهيالت الممنوح من البنوك نهاية أيلول 11.2 مليار دينار، على الرغم 

من صغر حجم رؤوس أموال البنوك.
السؤال الذي يطرح نفسه، هو: لماذا لم تتوجه المصارف األردنية إلى عمليات الدمج 
لتعظيم حجمها وبالتالي إلى تحسين قدراتها المصرفية والمعرفية في مواجهة تحديات 
العولمة؟ اإلجابة تتمحور حول عدة عوامل. فمن جانب، نجد أن بعض المصارف الصغيرة 
نسبيًا تهيمن عليها اإلدارات العائلية، فيسيطر على مجالسها الجو العائلي. وبما أن بعض 
القطاع المصرفي، فإنها تستطيع أن  العائالت لها إستثمارات أخرى متعددة خارج  هذه 
تستفيد من وجود البنك كصمام أمان تمويلي لهذه الشركات وبالتالي فإن من الصعب 

عليها أن تندمج مع بنوك أخرى فتفقد العائلة هذا المصدر التمويلي المهم.
ومن ناحية أخرى، فإنه وبغياب تفعيل قانون اإلئتمان ال تجد هذه المصارف وازعًا 
بناؤها على مدى  تم  بيانات مفصلة عن عمالئه  قاعدة  يملك  لإلندماج، فكل مصرف 
العديد من السنوات وهي قاعدة بيانات غير متاحة لمنافسية من البنوك. أي أن البنك 
يقوم بإحتكار العالقات اإلئتمانية للمتعاملين معه، مما يؤدي أيضًا إلى صعوبة إنتقال 
العميل من مصرف إلى آخر، حيث أنه بذلك قد يفقد تاريخه االئتماني ويضطر إلى أن 
يبدأ من جديد مع مصرف جديد. وبهذا تساعد هذه الممارسة اإلحتكارية المدّعمة بغياب 
التشريع الالزم لكسرها على التعامل بشكل احتكاري يؤدي في كثير من األحيان إلى 

تناقص الكفاءة.
ولكن على  للمصارف فقط  ليس  البيانات  يوفر هذه  أن  اإلئتمان يستطيع  فقانون 
مستوى الوطن ككل، بحيث يستطيع الراغب في الحصول على تمويل أن يعطي الجهة 
الممولة حق اإلطالع على تاريخه اإلئتماني المفصل من قاعدة بيانات اإلئتمان الوطنية 
في  والسداد  اإلقتراض  على  لقدرته  بالنسبة  الذاتية  سيرته  كامل  معرفة  وبالتالي 

األوقات المالئمة. 
لجهاز  محتكرة  معلوماتية  ملكية  عمالئها،  قاعدة  خالل  من  البنوك  تبقي  وهكذا، 
البنك فقط، خاصة وأنه درجت العادة أن يقوم البنك المركزي بنشر قائمة سوداء بمن 
تعثرت ديونهم فقط؛ وبهذا يبقى فراغ كبير في الجهاز اإلئتماني وخلل واضح في زمن 

المعلوماتية وتوفر كم هائل من المعلومات يصعب الحصول عليها في األردن.
أيضا، فإن معظم البنوك توجهت في السابق نحو األنشطة االستثمارية أو التجارية 
ولم يكن هناك تركيز يذكر، حتى بضع سنوات خلت، على قطاع التجزئة )األفراد(. مع 
أن  فيها، غير  التجزئة  إلى تعظيم محافظ قطاع  األردنية توجهت مؤخرًا  المصارف  أن 
مصدر  تشكل  االستثمارية  محافظها  تزال  وما  اطوارها  أوائل  في  زالت  ما  المنافسة 
الدخل األكبر. ولكن مع تزايد المنافسة على قطاع األفراد )أو التجزئة( ومتطلباته من 
تقنيات حديثة وتطوير متسارع، سيندحر البعض ويربح اآلخر، وبهذا سنجد أن بعض 

البنوك ستندمج “قسرا”، فتبيع قواعدها االئتمانية لمن استطاع أن ينافس ويتوسع.
وعلى الرغم من توجه البنك المركزي إلى رفع رؤوس أموال البنوك والتشديد على 
دول  بغالبية  أسوة  األردن  يشهدها  التي  اإلقتصادية  الطفرة  فإن  اإلقــراض،  معدالت 
العالم العربي الذي وصلت معدالت نموه في السنوات الثالث الماضية إلى 6.2 % وهي 
أموالها من خالل  المصارف على رفع رؤوس  السبعينات، ساعدت  أعلى نسب نمو منذ 
اإلكتتابات ودون الحاجة إلى الدمج. وبهذا يكون نجاح االقتصاد العالمي واألردني سببا 
لتراجع حوافز اإلصالح والمنافسة ومن بينها اإلندماج الالزم. وفي حال تراجع معدالت 
بين  اإلندماج  وتيرة  سترتفع  وعالميا،  األردن  في  محتمل  هو  كما  اإلقتصادي،  النمو 

البنوك لمواجهة تحديات العولمة.
اإلدارية من مصرف  البيئة  اختالف  النابعة من  فللدمج مخاطره  أخرى،  ناحية  ومن 
ُيدار  منهما  كل  بنكان،  يندمج  فحين  منها.  كل  إدارة  وأسلوب  حاكميه  حسب  آخر  إلى 
العديد  إلى  المندمجة  الجديدة  الوحدة  إدارية مختلفة عن اآلخر، تحتاج  بعقلية وكفاءة 
من السنين للتفاعل كوحدة واحدة وبثقافة إدارية موحدة، األمر الذي يؤدي في كثير من 

األحيان إلى تراجع األداء بمعدالت كبيرة. 
ومع االختالف الواضح في أساليب اإلدارة بين البنوك، ال بد من التشديد على تطبيق 
مبادئ الحوكمة كما أشارت تعليمات بازل 2 والبنك المركزي مؤخرا، وذلك للتقليل من 
تباعد أساليب اإلدارة بينها وتحسين إمكانية دمج البنوك في وحدات عمالقة قادرة على 
ال  “القسرية”  الحلول  عليه  تطل  أن  إلى  القطاع  ينتظر  ال  أن  نرجو  عالميا.   المنافسة 

“الطوعية”. 
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وصعوبة  للعراق  األميركي  االحــتــالل 
الذي  البري  الطريق  على  االمنية  األوضــاع 
منافذ  وأنفتاح  الشقيقين  البلدين  يربط 
رفع  بعد  العراقية  لــالســتــيــرادات  جــديــدة 
االرادة  ضعف  وكذلك  االقتصادية  العقوبات 
العراقيين  المسؤولين  بعض  لدى  السياسية 
أدى الى أنخفاض التبادل التجاري بين االردن 
تشهدها  لم  متدنية  مستويات  الى  والعراق 

التجارة البينية بين البلدين منذ عدة عقود.
االحصائيات  وحسب   2004 العام  ففي 
الى  االردنية  الصادرات  أنخفضت  االردنية 
بعد  دوالر  مليون   300 مستوى  الى  العراق 
أن كانت تقارب ال 700  مليون دوالر سنويا 
العام  في  للعراق  االميركي  االحتالل  قبل 

.2003
وحسب المسؤولين من كال البلدين يعود 
أنعدام  الى  االولى  بالدرجة  االنخفاض  هذا 
البري  الطريق  وخاصة  العراق  في  االمــن 
ببغداد  عمان  االردنية  العاصمة  يربط  الذي 
 600 بمسافة   العراق  داخــل  يمتد  ــذي  وال

كيلومتر.
تعرضت  للعراق  األمريكي  االحتالل  بعد 
الغذائية  المواد  تنقل  كانت  التي  الشاحنات 
في  كليا  او  جزئيا  المصنعة  االخرى  والسلع 
الكثير  قتل  وقد  والنهب  الحرق  الى  االردن 
الجنسيتين  من  الشاحنات  هذه  سائقي  من 
توقف  شبه  الى  أدى  مما  واالردنية  العراقية 

هذا الخط. 
في  النظام  تغيير  قبل  االردن  وكــان 
المواد  من  العراق  احتاجات  كل  يلبي  بغداد 
العقوبات  والدوائية خاصة في ضل  الغذائية 
االمم  كانت  التي  العراق  على  االقتصادية 
عشر  ثالثة  دامــت  والتي  تفرضها  المتحدة 

سنة. 
شريك  اكبر  ــذاك  أن المملكة  وأصبحت 
الوحيد  المورد  بغداد  وكانت  للعراق  تجاري 
الــخــام  الــنــفــط  ــن  م المملكة  ــات  ــاج ــت الح
والمحروقات حيث بلغت االستيرادات االردنية 
700مليون  حوالي  والمحورقات  النفط  من 
عليها  تحصل  كانت  والتي  سنويا   دورالر 
المملكة  وكانت  تفضيلية.  بأسعار  المملكة 
العراق  بيع  طريق  عن  الفاتورة  تلك  تسدد 
االخــرى  والسلع  واالدويـــة  الغذائية  الــمــواد 

المصنعة جزئيا او كليا في المملكة. 
وكانت هذه العالقة التجارية بين البلدين 
تنظمها أتفاقية تجارية تجدد كل سنة . وقد 
توقفت هذه االتفاقية منذ االحتالل االمريكي 
البلدين  المسؤولين من كال  للعراق. ويحاول 
مراقبون  يــرى  لكن  االتفاقية  تلك  تجديد 
لدى  سياسية  إرادة  توجد  ال  أنه  سياسيون 

حكومة بغداد الحالية لتجديد تلك االتفاقية.
كانت هناك  االتفاقية  تلك  الى  باالضافة 
العراقيين  االعمال  رجال  بين  واسعة   تجارة 
وهي  ــدوالرت.  ال بماليين  تقدر  واالردنيين 
االخرى تأثرت بسبب الوضع االمني. علما أن 
أنتعش  البلدين  بين  التجارة  من  النوع  هذا 
في االشهر االولى بعد االحتالل  حيث سمحت 
القوات الغازية وألول مرة للعراقيين أستيراد 
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كمركية.  رســوم  فرض  دون  من  السيارات 
وادى هذا أالجراء غير السليم الى دخول أكثر 
من مليون سيارة مستعملة للسوق العراقية 
معضمها عن طريق االردن. لكن هذه التجارة 
سرعان ما توقفت بعد قيام الحكومة العراقية 
واشترطت  القديمة  السيارات  دخــول  بمنع 
الموديالت  من  الداخلة  السيارات  تكون  ان 

الحديثة.
تجارة السيارات هذه ازدهرت بعد االحتالل 
مع  بل  فقط  االردن  مع  ليس  كبير،  بشكل 
دول خليجية وأوربية.  وكان يمكن ان تنحصر 
السوق  لكن  فقط  االردن  مع  التجارة  هذه 
االردنية لم تستطع أستيعاب الطلب المتزايد 
ما  العراقيين  التجار  قبل  من  السيارات  على 

أضطرهم اللجوء الى اسواق أخرى. 
كانت  التي   التجارة  من  ــر  االخ والــنــوع 
المسافرين  نقل  هي  البلدين  بين  مزدهرة 
وبالعكس  عمان  الى  بغداد  من  العراقيين 
ونقل البضائع، حيث كانت السيارات االردنية 
من  االطنان  وآالف  المسافرين  آالف  تتقل 
البري  الطريق  على  البلدين  بين  البضائع 
الوحيد  المنفذ  كان  الذي  الكرامة  معبر  عبر 
هذا  أن  أال  بالدهم.  خارج  للسفر  للعراقيين 
بسبب  االخــر  هو  توقف  التجارة  من  النوع 
الطريق  ذلــك  على  الصعب  االمني  الوضع 

داخل العراق.
بطالة  الى  الخط  هذا  توقف  أدى   وقد   
كان  نجم  سعود  االردنين.  السائقين  مئات 
يمتلك سيارة من نوع جي أم سي )7 راكب( 
الشهر  أكثر من 7 االف دوالر في  كان يجني 
من جراء نقل المسافرين. أما االن فقد أصبح 
عائلة  أعالة  واليستطيع  العمل  عن  عاطال 
تتكون من 8 افراد بعد أن كان ميسور الحال. 
وهكذا حال مئات من السائقين كانوا يعملون 

نفس عمل  سعود.
تلك  انخفاض  والمهم في  االخر  والسبب 
عن  االقتصادية  العقوبات  رفع  هو  التجاره 
العراق في أيار/ مايو 2003 اي بعد االحتالل 
جديدة  منافذ  وانفتاح  للعراق  االميركي 
وتركيا  عبرسوريا  العراقية  لالستيرادات 
االوربية  الدول  وبعض  الخليج  ودول  وايران 
بعد أن كان المنفذ االردني هو تقريبا الوحيد 
والسوق  يحتاجه.  بما  الــعــراق  تجهيز  في 
بالصناعة  االسف  مع  االن  تمتليء  العراقية 
بالدرجة  يعود  والذي  جدا  الرديئة  االيرانية 
تدخل  الــذي  االيراني  المنفذ  لكون  ــى  االول
عبره البضائع االيرانيه أكثر أمانا من المنافذ 
االيراني  التغلغل  بسبب  وكذلك  االخــرى 

الواضح داخل المناطق الجنوبية من العراق.
السلع  من  الكثير  العراق  ويستورد  كما 
الكهربائية  واالجهزة  االلكترونيات  وخاصة 
االمــارات  ــة  دول من  والــســيــارات  والمنزلية 
الشمالي  المنفذ  عبر  تركيا  وتصدر  العربية. 
الكثير من المواد الغذائية وااللبسة والبضائع 

االخرى للعراق.

المصانع  البلدين طال  بين  التجارة  انخفاض 
األردنية

التبادل  حجم  انخفاض  فــإن  ذلــك  الــى 
وقوعه  بعد  والعراق  المملكة  بين  التجاري 
تحت االحتالل تسبب بإغالق وتكبيد 80 % من 
المصانع االردنية التي اعتمدت التصدير الى 
السوق العراقية وهي خسائر مادية حفيقية 

بحسب قول  أصحاب هذه المصانع.
ويقول هؤالء ان تركيز تصدير إنتاج هذه 

كبيرا  كان خطأ  معينة  أسواق  على  المصانع 
عندما  ومصالحها  بصناعتها  لالضرار  أدى 
بعد  العراقية  السوق  من  كبيرا  جزءا  فقدت 

الحرب. 
الوطنية  الصادرات  أيضا حجم  وأنخفض 
العراق خالل االشهر االولى من  االردنية الى 
نحو  الى  ليصل   %  8.9 بنسبة  الحالي  العام 
 159.3 مع  مقارنة  فقط  دينار  مليون   145
العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  دينار  مليون 

الماضي.
غرفة  عن  الصادرة  البيانات  وذكرت  كما 
خالل  الغرفة  صــادرات  تراجع  عمان  صناعة 
هذه الفترة الى حد كبير بسبب تزايد صعوبة 
من  يعتبر  الذي  العراق  في  االمنية  االوضاع 
لكثير من  بالنسبة  التصديرية  االسواق  أهم 
لهذه  وطبقا  االردنــيــة.  الوطينة  الصناعات 
على  الحاصلة  الصادرات  بلغت  فقد  البيانات 
شهادات منشأ من الغرفة  الى السوق العراقية 
خالل النصف االول من العام الحالي   126.3 
مليون دينار بتراجع بنسبة 53 % مقارنة مع 
الفترة نفسها من  دينار خالل  مليون   267.2

العام الماضي.
الشاحنات  ان  ــون  ــي أردن تــجــار  ويــقــول 
تمر  باتت  للعراق  المملكة  من  المنطلقة 
المنافذ  الــى  لتتوجه  السورية  بــاألراضــي 
بدل  العراق  كردستان  أقليم  في  الشمالية 
التوجه مباشرة الى الحدود العراقية-االردنية 
الى  أدى  الظروف االمنية الصعبة مما  بسبب 

أرتفاع تكاليف الشحن.

ازدياد االستثمارات العراقية في األردن
التجاري  التبادل  مستوى  انخفاض  ورغم 
بين البلدين إال أن حجم االستثمارات العراقية 
بعد سنة.  الزيادة سنة  في  آخذ  المملكة  في 
المرتبة  العراقيون  المستثمرون  ويحتل 
في  السعوديين  المستثمرين  بعد  الثانية 
حجم استثماراتهم. وبحسب المدير التنفيذي 
لمؤسسة تشجيع االستثمار معن النسور فإن 
حجم اإلستثمارات العراقية في المملكة أزداد 
من 46 مليون دينار في عام 2005 الى أكثر 
من 100 مليون دينار في عام 2006. وحسب 
العراقية  االستثمارات  فإن  االحصائيات  أخر 
في قطاع العقار خالل األشهر السبعة االولى 

من هذا العام بلغت 41 مليون دينار. 
في  العراقيون  المتسثمرون  وبــدأ  كما 
ويذكر  العقبة.  في  استثمارتهم  توجيه 
تطوير  وشركة  الخاصة  العقبة  سلطة  أن 
العقبة وقعت مؤخرا 7  اتفاقيات مع شركات 
في  تصل  بقيمة  عراقيين  ومستثمرين 
دينار.  مليون   200 نحو  إلى  االدنــى  حدها 
العراقي  االعمال  ملتقى  هامش  على  وذلك 
أيام  ثالثة  مدار  على  العقبة  في  عقد  الذي 
في شهر تموز/ يوليو الماضي. وتشمل هذه 
وصيانة  تجميع  مشروع  إنشاء  االستثمارات 
الطائرات الخفيفه وأنشاء أكاديمية للطيران 
إضافة الى إنشاء مشروع مركز تدريب على 
تجاري  مجمع  وانشاء  المروحية  الطائرات 
سكنية  ـــدات  ووح مكاتب  ومبنى  مفتوح 

وفندقية. 
االقتصادية  العقبة  سلطة  أن  يــذكــر 
طرحت  قد  العقبة  تطوير  وشركة  الخاصة 
فرصًا استثمارية بقيمة 10 مليارات دوالر منها 
الى  إضافة  لمشاريع عقارية  دوالر  مليارات   5
مليار دوالر في مجال تطوير الموانئ واالخرى 

في مجال التطوير الصناعي واللوجستي. 

التجارة بين األردن والعراق 
في أدنى مستوياتها

حسن البرواني

د. يوسف منصور 
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االقتصادي

الفجوة في كلفة الحمالت االنتخابية 
تعكس طبقية بين المرشحين 

ينهمك مرشح “كادح” في تعليق يافطات 
متنقال  القرية  شــوارع  امتداد  على  بسيطة 
مرشح  يعرض  بينما  بيكب”،  “ظهر  على 
ونصوصا  االلكترونية  صــوره  أحــدث  “حــوت” 
أسابيع  ثالثة  قبل  والفضائيات  االنترنت  عبر 

من االنتخابات التشريعية. 
في  الصارخ  الفارق  يعكسان  مشهدان 
بلد  في  االنتخابية  الحمالت  تمويل  تكاليف 
يشهد بعض مواطنيه طفرة مالية فيما تئن 
الغالبية تحت فقر مدقع تتجاوز نسبته 14 % 
بحسب االرقام الرسمية، و30 % من زهاء ستة 

ماليين نسمة- طبقا لتقديرات مستقلة. 
كرسي  نحو  السباق  فــي  بـــروزا  األكــثــر 
في  الملحوظ  اإلرتفاع  الموسم   هذا  النيابة 
تكاليف الحمالت االنتخابية، فضال عن اتساع 
من  مختلفة  طبقات  بين  اإلنفاق  في  الهوة 
ألف   250 إلى  ذروتها  في  تصل  المرشحين 

دينار نزوال إلى 25 ألفا فما دون.
لفاتورة  العالية  التكلفة  خــبــراء  يــبــّرر 
بالمكاسب  واإلعــالنــيــة  الدعائية  الحمالت 
السياسية واإلقتصادية المتحققة من الوصول 
في  العبدلي.  في  النحاسية  القبة  ساحة  إلى 
المقابل يجادل آخرون بأن األكثر ثراء يسعون 
في  العملية  حياتهم  إلنهاء  “البرستيج”  وراء 

جمع المال وسط رجال التشريع. 
من شوارع  انتقلت  دعائية  الحمالت  حمى 
شاشات  ــى  إل الكهرباء  ــدة  وأعــم المملكة 
أكثر  إشارة  في  الخليوي  ورسائل  الفضائيات 
حدة للسعي بكل السبل إلى ايصال الرسائل 

اإلنتخابية ومواكبة أحدث التقنيات. 
أن  مختصون  متابعون  مرشحون،  ويرى 
“معدل” حجم اإلنفاق على الحمالت االنتخابية 
في  عنه  ــل  األق على  واحـــدة  مــرة  تضاعف 
ففي  عشر.  الرابع  النيابي  المجلس  انتخابات 
حين قدر هؤالء تكلفة الحملة االنتخابية هذه 
الدورة بين 25 إلى 250 ألف دينار، استذكروا 

|

ألف   100 و   10 بين  الماضي  الموسم  أرقام 
دينار.

اإلنــفــاق  ــفــاع  ارت ــر  ـــذار مبكر ألث إن فــي 
في  تقريبا  بيت  كل  يطال  الــذي  االنتخابي 
مخاوف  الدولي  النقد  صندوق  أثار  المملكة، 
من أن اإلقتصاد الوطني سيتعرض إلى مزيد 
أسماه  عما  الناجمة  التضخمية  الضغوط  من 
“ارتفاع اإلنفاق في عام االنتخابات” ما يفاقم 
معدالت التضخم التي وصلت إلى ما يزيد عن 

6 % خالل النصف األول من العام الجاري.
شهد األردن انتخابات بلدية على مستوى 
اإلنتخابات  حمى  ستستعر  فيما  بلدية   99

النيابية األكثر كلفة وشعبوية في 45 دائرة. 
مــرشــح طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه وصــف 
“بــذخ  بأنها  الضخمة  االنتخابية  الحمالت 
سياسي”، فالتنافس المحموم يعبر عنه سباق 
مبالغ  بأعداد  لرأيه  وفــق  اليافطات  تعليق 
إلى  للمرشح  المالية  االمكانات  وتتحول  فيها، 
مما  األصوات  شراء  يستهدف  سياسي”  “مال 
باألرقام  الحمالت  بعض  تكلفة  وصف  يبرر 

الفلكية.
عن  “المرشح  توفيق  الحاج  خليل  وأقــر 
الدائرة الثالثة” بإرتفاع اإلنفاق على الحمالت 
بضرورتها  ذلك  مبررا  الدورة  هذه  االنتخابية 
استدرك  لكنة  وبرنامجه,  بالمرشح  للتعريف 
في  االنتخابية  الحمالت  تكون  أن  “يجب  قائال 

حدود معقولة ودون مبالغة فيها”.
المقتدرين  المرشحين  ميزانية  وترتفع 
توفيق  الحاج  توقع  حيث  كبير  بشكل  ماليا 
من  لمرشحين  االنتخابية  الحملة  “تتراوح  أن 
ذات  العاصمة  دوائر  بعض  في  الثقيل  العيار 
 100 إلى  الثالثة  كالدائرة  العالي  التنافس 
البرنامج االنتخابي  ألف دينار” تستهدف نشر 

فقط.
عن  مرشح  وهو  قواس  عودة  توقع  فيما 
االنتخابية  حملته  تكلفة  أن”  الثالثة  الدائرة 
لن تتجاوز الـ 30 ألف دينار” مشيرا إلى تراجع 
عام  في  عنها  الدورة  لهذه  مخصصاته  حجم 

.2003
مرشح آخر عن الدائرة االولى أكد أن حملته 
تناسب  معقولة  بتكاليف  ستكون  االنتخابية 
من  وقلل  دائرته،  داخل  التنافسية  األوضــاع 
تأثير الحمالت الترويجية في توجهات الناخبين 
من  العظمى  الغالبية  أن  إذ  المرشحين،  نحو 

مرحلة  في  توجهاتهم  تبلورت  المقترعين 
أثر  ينفي”  ال  أنه  إال  مرشحهم  نحو  سابقة 
الناخبين  المال السياسي على تغيير توجهات 
مع  الراهنة”،  اإلقتصادية  الظروف  ظل  في 
تعدد االغراءات واتساع ظاهرة شراء األصوات 
وسيلة  غياب  مع  المرشحين،  بعض  قبل  من 
رقابة فاعلة للكشف عن حاالت شراء األصوات 

التي تبقى حبيسة ضمير الناخب والمرشح. 
الحمالت  على  اإلنفاق  أن  مراقب  ويــرى 
االنتخابية يجب أن” يحدد في قانون االنتخابات 
في  المرشحين”  لجميع  المساواة  لضمان 
“يملك  من  أن  فالحاصل  ألنفسهم،  الترويج 
المال له القدرة على نشر اليافطات واالعالنات 
بمؤهالت  تمتعه  رغــم  ــره”  غــي مــن  أكــثــر 

المناسبة.
للعام  االنتخابي  للدليل  مطالعة  وفــي 
في  القانوني  المستشار  أعده  والذي   2007
يتضح  نزهة  جورج  المحامي  الداخلية  وزارة 
من  خاليا  بدا  االنتخابية  الدعاية  فصل  أن” 
اإلنفاق  لحجم  عليا  بسقوف  تتعلق  بنود  أي 
مواد  على  اشتملت  وإنما  الــدعــايــة”،  على 
بالدعاية  المرشح  التزام  عامة تضمنت حدود 
المرشح  على  المحظور  واألماكن  االنتخابية 
األمر  االنتخابية،  الدعاية  في  استخدامها 
التقاليد  مع  يتنافى  المراقب”  ــراه  ي ــذي  ال
والتي  المتقدمة  ــدول  ال في  الديمقراطية 
تضع حدا أعلى لحجم اإلنفاق على الحمالت” 
نزاهة  على  يدلل  ديمقراطي  كميكانيزم 
جميع  بين  والمساواة  االنتخابية  العملية 

المرشحين.
البلقاء  جامعة  في  االجتماع  علم  دكتور 
المنافسة  أن”  يرى  الخزاعي  حسين  الدكتور 
وجود  لعدم  قوية  ستكون  المحافظات  في 
العشائر”،  معظم  في  مرشحين  على  إجماع 
متوقعا أن” تتراوح الحملة االنتخابية للمرشح 
أعلى  على  دينار  ألف   150 إلى   25 بين  ما 
االنتخابية  للحملة  أن  إلــى  مشيرا  تقدير، 
تأثيران: اإلعالم والتوجيه، فهو يشهر ويعلم 
عن ترشحيه، ويحاول توجيه الناخبين، نحو ما 
يطرح من شعارات وبرامج ليؤثر ويقنع الناخب 
بمدى جديته ومدى كفاءته للترشيح، ويزيد” 
عن  بعيدة  والبرامج  الشعارات  كانت  كلما 
والعكس  بالمرشح،  الناخب  ثقة  قلت  الواقع 

صحيح.

األسبوع باختصار...

معاذ فريحات

الموظفين حول خطط حكومية لزيادة األجور 70 دينارا على األقل  سرت شائعة بين أطياف 
لتعويض الموظفين عن تداعيات رفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية. مصادر حكومية نفت 
الوزراء ما زال يدرس خيارات  الشائعة وأكدت أن قرارا لم يتخذ بعد في هذا الشأن، وأن مجلس 

مطروحة لتوفير شبكة أمان لألسر متوسطة ومحدودة الدخل. 

تبدأ  الخام  أسعار  ارتفاع  لمواجهة  فورية  خطط  غزل  أهمية  عن  الحديث  يتجدد 
بالبحث عن بدائل الطاقة وتفعيل قرارات سابقة تقبع في االدراج الحكومية لتقليص 
مستوردات النفط، التي تتجاوز 100 ألف برميل يوميا. من بين البدائل المطروحة توفير 
نظام نقل عام بمواصفات الئقة لتقليل استخدام سيارات الركوب الصغيرة، وهو إجراء 

يجادل مؤيدوه بأنه سيقلل من استيراد النفط بنسبة 40 بالمئة. 

التجاري  الميزان  عجز  بزيادة  الدوالر  مقابل  االوروبية  العملة  قيمة  ارتفاع  ساهم 
التسعة  الصادرات( خالل  إجمالي  قيمة  المستوردات من  قيمة  الناتج عن طرح  )الفرق 

أشهر األولى من عام 2007 بنسبة 12.3 % عن الفترة نفسها من عام 2006. 

تكاليف البناء وأسعار الشقق مرشحة للصعود بعد أن قّررت شركة االسمنت زيادة 
أسعار منتجها بواقع 290ر2 دينار وصوال إلى 93 دينارا للطن. ترجع الشركة هذا القرار- 
الذي اتخذته قبل أسابيع من رفع أسعار مشتقات النفط- إلى تغطية االرتفاع في أسعار 
السلبي  البيئي  األثر  عن  الطرف  تغض  الشركة   .%  11 بنسبة  ‘’الفيول’’  الوقود  زيت 

الستخدام مصادر بديلة للطاقة معتبرة أنها الحل الجذري الستقرار األسعار.

محليا  النفط  أسعار  تحرير  حال  في   %  10 فوق  بالتحليق  ينذر  التضخم  معدل 
ما سينعكــس سلبا على  دوالر،  ال 100  حاجز  اخترقت  التي  العالمية  المستويات  عند 
المؤشــرات االقتصادية مثل عجز الميزان التجاري، ميزان المدفوعات واالحتياطي من 

العمالت األجنبية وأسعار السلع والخدمات.

األمان  شبكة  مكونات  المقبلة  العامة  الموازنة  تضمين  في  الحكومة  شرعت 
التضخم. خبراء  المواطن بمستوى  االجتماعي بما في ذلك معادلة جديدة تربط دخل 
بمواصفات  وموازنة  معمقة  لدراسة  بحاجة  الخيار  هذا  تطبيق  أن  يؤكدون  اقتصاد 
محددة تملك فائضا ماليا يمكنها من اللحاق بارتفاعات األسعار المتوالية خالل العامين 

الماضيين والتي أثقلت كاهل الفرد وأضعفت قدرته الشرائية.

يتجّلى اإلرتفاع الكبير في أسعار العقارات والشقق وضعف قدرة الفرد على تملك 
العقار في تراجع عدد الشقق المباعة 5 % حتى نهاية تشرين االول الماضي نزوال الى 
التراجع  نسبة  وجاءت  الماضي.  العام  من  نفسها  للفترة  مقابل 18215  وحدة   17347

األعلى في شريحة الشقق ذوات المساحة األوسع من 150 مترا.

ستوفر الحكومة تكلفة وعناء الحفر بحثا عن مصادر النفط، الغاز والمياه بعد االستعانة 
التجربة  هذه  ستطبق  األردن.  في  نوعها  من  تجربة  أول  في  الصناعية،  األقمار  بتقنيات 
شركتي  مع  وبالتعاون  حكومي  بدعم  المعرفة،  وإدارة  التطبيقية  للحلول  الخبراء  شركة 

»جلوبال سكان تكنولوجيز« و »تيرا انرجي« المتخصصة في تقنية البحث عن الطاقة. 

حالة إرباك شهدتها المصارف مع بدء تطبيق »التقاص الفوري« بسبب عدم ادراك 
البنوك  من  أي  في  الشيك  صرف  لسرعة  الملتزمين«  »غير  من  خصوصا  المتعاملين 
ازدياد عدد الشكات  البنوك توقعوا  الفوري. عاملون في  الكترونيا بالتقاص  المرتبطة 

المرتجعة التي يرصدها البنك المركزي شهريا.

تدرس الحكومة توحيد الضرائب التي يدفعها المواطن وتقليص عددها التي يزيد 
تورد  التي  والمبيعات-  الدخل  المئة بحيث تقتصر على نوعين فقط هما ضريبتا  عن 

الغالبية العظمي من االيرادات الضريبية للخزينة.

مشروع قانون الموازنة قيد اإلعداد سيغّطي ألول مرة ثالث سنوات للفترة 2008 - 
2010 على أن يقتصر قانون الموازنة الذي سيقره مجلس النواب على الفصل المتعلق 
بعام 2008، فيما توضع ارقام الموازنة للعامين 2009 و2010 لغايات تأشيرية فقط. 

موازنة العام المقبل اعتمدت أسلوب جديد هو الموازنة »الموجهة بالنتائج«.

أسعار  في  زيــادات  نتيجة  جاء  الماضي  الشهر  المستهلك  أسعار  مؤشرات  صعود 
التبغ والسجائر. في  الزيوت، الدهون، الحبوب ومنتجاتها، المالبس، األحذية،  الفواكه، 
المقابل تراجعت أسعار اللحوم، الدواجن والخضروات. الحساب التراكمي لمعدل التضخم 

خالل الشهور العشرة األولى وصل إلى 5.36 %.

ينتظر المغادرون والقادمون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي بدء عمل اإلدارة 
الجديدة المتمثلة بائتالف شركة مطارات باريس. بعد ان فاز هذا االئتالف بعطاء إدارة 
وتوسعة المطار، سيتم اليوم تحت الرعاية الملكية وضع حجر األساس لمبنى المسافرين 

الجديد الذي سينشأ بمساحة 84 الف متر مربع و طاقة تسعة ماليين مسافر.

حتى  النفطية  الفاتورة  قيمة  بقيت  عالميا  النفط  اسعار  في  الكبير  االرتفاع  رغم 
الماضي حيث  العام  الفترة من  لذات  أدنى من مستواها  الجاري  العام  الثالث من  الربع 

سجلت 1.43 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 9.1 %،بلغت 1.3 مليار دينار .

للمنتدى  تقرير  نتائج  أثبتته  األردنية  المرأة  له  تتعرض  الذي  الجندري  التمييز 
والسياسة  االقتصاد  والنساء في مجاالت  الرجال  بين  الفجوة  العالمي حول  االقتصادي 
والتعليم والصحة بعد أن حلت المملكة في منزلة متاخرة وجاءت في المرتبة 104 من 

بين 128 دولة على مستوى العالم بإحرازها 0.6203 نقطة.
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االقتصادي

ربط الدينار بالدوالر 
بين اإليجابيات 

والسلبيات

المال  أســواق  في  هبوطه  ــدوالر  ال يواصل  فيما 
عديدة  تساؤالت  تبرز  األخرى،  العمالت  أمام  الدولية 
األردنــي  اإلقــتــصــاد  على  الهبوط  تــداعــيــات  حــول  
ربط  بجدوى  جدية  أكثر  تساؤالت  وتبرز  والمستهلك، 
هي  وما  ذلك،  سيستمر  متى  وإلى  بالدينار  الــدوالر 

المتاحة؟   البدائل 
القلق من   المتحدة  الواليات  تبدي  أن  الطبيعي  ومن 
العجز الكبير في الميزان الجاري )السلع والخدمات(، لذلك 
تسعى إلى إيجاد السبل لخفض ذلك العجز الذي يرافقه 
عجز في الموازنة، والحل من الناحية اإلقتصادية يتمثل 
مما   اإلمكان  قدر  ضعيفا  الــدوالر  إبقاء  أميركا  بسعي 
أكثر كلفة  المستوردات  الصادرات ويجعل أسعار  يشجع 

على المستهلك األميركي.
هذا  على  مباشرة  إجابة  يوجد  ال  الحقيقة  وفــي 
التساؤل، فمن ناحية؛ من شأن الدوالر الهابط -نظريا- 
المستوردات  قيمة  وخفض  األردنية   الصادرات  تشجيع 
اإلنتاج  تشجيع  وبالتالي  الثمن  مرتفعة  ستصبح  ألنها 
تتأثر  ال  األردنية  الصادرات  أن   الحاصل  لكن  الوطني، 
بالترتيبات  أكثر  ترتبط   بل  الصرف  بأسعار  كثيرا 
في  حصلت  التي  والزيادة  واإلقليمية،  الثنائية  التجارية 
نجمت  الماضية  القليلة  األعوام  خالل  الصادرات  مجال 
بشكل أساسي نتيجة مبادرة المناطق الصناعية المؤهلة 
وليس لوجود ميزة سعرية بفضل سعر الدوالر/ الدينار 

الهابط. 
 80 يعادل  مــا   األردن  يستورد  أخــرى  ناحية  ومــن 
األثر  فإن  لذا  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
يعمل  قد  المستوردات  أسعار  ارتفاع  نتيجة  التضخمي  
السيطرة عل  المركزي  البنك  لرغبة  المعاكس  باإلتجاه 
الطلب  يستمر  فيما  و  والتضخم.  األسعار  مستويات 
على المستوردات التي ال يمكن إحاللها بسلع أخرى من 
دول بديلة، فإن هذا  يعني إستمرار العجز في الميزان 

التجاري وإرتفاع معدل التضخم. 
هو  الدوالر  قيمة  إنخفاض  في  المهم  اآلخر  العامل 
غير  بعمالت  سدادها  يتم  التي  الخارجية  المديونية  
الدوالر، فهبوط الدوالر يعني تلقائيا إرتفاع  قيمة المبالغ 
وزارة  لبيانات  القيمة، ووفقا  ذات  لتسديد  نحتاجها  التي 
المالية فإن 29.6 في المئة من المديونية مقوما بالدوالر 
مقابل نحو 22 في المئة باليورو و 17 في المئة بالين. 
الخارجية  المديونية  من  المئة  في   70 فإن  وبالخالصة 
مقومة بغير الدوالر مما يعني أن األردن يحتاج إلى مبالغ  

إضافية لتسديد المديونية الخارجية. 
ــدوالر  ال فــإن  األجنبية  اإلستثمارات  صعيد  وعلى 
اإلستثمارات  من  المزيد  إجتذاب  شانه   من  الضعيف 
الثابتة  ــول  األص أن  يعني  وهــذا   ، العاملين  ــواالت  وح
سترتفع  وبالتالي   عليها  الطلب  في  إرتفاعا  ستشهد 
صالح  في  ليس  اإلرتفاع  هذا  أخــرى  ومــرة  أسعارها، 
المعلنة  األهداف  مع  يتوافق  وال  المستهلك  أو  اإلقتصاد 
مرتبطة  الفائدة  أسعار  كانت  ولما  النقدية،  للسياسة 
بالدوالر فلم يكن بمقدور البنك المركزي التدخل كثيرا 

لكبح جماح األسعار.
الوجه اإليجابي للربط الذي يستمر منذ العام 1995 
يتمثل باإلستقرار الذي يوفره هذا الربط والقدرة على 
التبنؤ بالسياسة النقدية والفوائد التي يمكن أن نجنيها 
نتيجة إرتفاع الدوالر أحيانا، ولكن المسألة المهمة تتمثل 
النقدية في  للسلطة  المرجوة   باألهداف  النظر  بكيفية 
يخدم  ال  الضعيف  والدوالر   ، التضخم(  )محاربة  األردن 
هذا الهدف مما يعني أن المزيد من الهبوط سيحمل آثارا 
سلبية قد تتجاوز أفضلية اإلستقرار مما يوجب التفكير  
عن  كثيرا  تختلف  التي  المحلي  اإلقتصاد  بديناميكات 

اإلقتصاد األميركي. 
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د. إبراهيم سيف 

انفتاح شهية المستثمرين تحدد اتجاهـات أسعار الصرف 

يتطلعون  نيويورك  الى  طوكيو  من  المستثمرون 
إلى أن يستعيد الدوالر جزءا من خسائره امام العمالت 
االخرى على أمل تعويض مراكزهم في سوق العمالت 
والمعادن العالمية بعد أسابيع من النحس بسبب تراجع 

األخضر أمام سائر العمالت الرئيسية.
لكثير من  بالنسبة  القادم سيكون حاسما  االسبوع 
التخوف  بسبب  مراكزهم،  اغلقوا  الذين  المستثمرين 
بعضهم  إقبال  تراجع  ظل  في  الكبيرة  التحركات  من 
الى  سعره  انخفض  ــذي  ال األمريكي  ـــدوالر  ال على 
مستوى 109 ين/ دوالر. إذ يتوقع صعود الدوالر مجددا 
إلى مستويات 120 ين / دوالر قبل نهاية العام في حال 

أقبل المستثمرون على شرائه.
في المقابل فتحت شهية المستثمرين على المخاطر 
الى  الين  إضعاف  نحو  الباب  المرتفع  العائد  في سبيل 
العمالت  أن وصلت  وبعد  منذ سنين،   أدنى مستوياته 
ذات العائد المرتفع الى تضخم مبالغ فيه نتيجة عمليات 
المحافظة  الصعب  من  أضحى  إذ  المبررة.  غير  الشراء 
قاد  مــا  ــر  األم المتحّققة   األســعــار  مستويات  على 
االصول  من  كبيرة  نسبة  عن  التخلى  الى  مستثمرين 
مقابل  منخفضة  فوائد  ذات  بعمالت  شراؤها  تم  التي 
عمالت اخرى ذات فوائد عالية. جاء ذلك في ظل تدهور 
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واضطراب األسواق بعد هزة العقارات المتدهورة أصال 
وأسواق االئتمان األمر الذي عمق مشكلة تراجع قيمة 

هذه االصول واضعاف شهية المستثمرين للشراء.
في األجمال، اتخذت تعامالت األسبوع الماضي على 
العملة األوروبية الموحدة اتجاها صعوديا امام الدوالر 
اليورو  استطاع  ان  بعد  متوقعا-  كان  كما  االميركي- 
الى  وصوال  يورو   / دوالر   1.4500 مستويات  اختراق 
العملة  بقيت  الماضي.  الثالثاء  يورو   / دوالر   1.4725
االوروبية تتأرجح عند تلك المستويات لترتد  عند أعلى 
سعر صرف سّجلته في تاريخها القصير 1.4740 دوالر/ 

يورو يوم الجمعة الماضي.

االسترليني  وتحليق  الــيــورو  صعود  في  ساهم 
كبرى  الصيني-  المركزي  البنك  رئيس  مساعد  إعالن 
المصدرين في العالم-  عن خطط  لدى البنك لتحويل 
قوة  اكثر  عمالت  الى  لديه  احتياطاته  من  كبير  قسم 
والجنية  اليورو  االخــص  على  االميركي  ــدوالر  ال من 
االسترليني ارتفع سعر صرف الجنية الى اعلى مستويات 
سجلها في 26 عاما ليرتد من عند سعر صرف 1.1155 
دوالر/ جنيه. لكن مع بداية تعامالت هذا األسبوع كانت 
الرئيسة  العمالت  شراء  مراكز  إغالق  عمليات  هناك 
واليورو  االسترليني  الجنية  الياباني وخاصة  الين  أمام 

والدوالر االسترالي والكندي.

الّسجل - خاص

EURONET توقعات أسعار صرف الدوالر لالسبوع القادم EURONET |

المدرجة في بورصة عمان  ما تزال أسعار األسهم 
الثاني  النصف  منذ  اختطته  الذي  الجيد  أداءها  تواصل 
األرباح  الماضي، رغم عمليات جني  من شهر رمضان 

التي يمارسها المستثمرون على معظم األسهم.
وتؤكد مصادر مطلعة في هيئة األوراق المالية، أن 
النقدي  التعامل  تعليمات  تطبيق  تأجيل  تعتزم  الهيئة 
للمرة الثانية، لوقف حالة اإلرباك والتخبط التي يعيشها 
بعض المستثمرين الذين يبدون تخوفا من تبعات ذلك 

القرار.
ويتوقع المصدر ذاته، الذي فضل عدم نشر اسمه، 
أن يصدر بيان من الهيئة للبت في ذلك الشأن، والذي 
سيغلق باب اإلشاعات والتخوف الذي يظهره المتعاملون 

في البورصة.
أن  والوسطاء  المستثمرين  غالبية  يجمع  ذلك  الى 
أخرى  مرة  السوق  سيدفع  الثانية  للمرة  التأجيل  قرار 
نحو الصعود والمحافظة على مكتسباتها التي حققتها 
المرحلة  تكون  أن  مرجحين  الماضية،  الفترة  في 
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خبراء  ويضيف  نقطة.   7500 مستوى  فوق  التالية 
ماليون سببا آخر غير التعامل النقدي الندفاع السوق 
المالية وظهور نتائج  انتهاء السنة  صعودا ،وهو قرب 
الشركات، ما يشجع المستثمرين على بناء مراكزهم 
الفترة  خالل  والقصير  المتوسط  المدى  في  المالية 
والعينية  النقدية  التوزيعات  من  لالستفادة  المقبلة، 

للشركات.
وأثمرت المكاسب التي حققتها البورصة عن ارتفاع 
في  المدرجة  األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم 
بورصة عمان بنسبة 23.4 % منذ بداية العام الحالي، 
نموا  بتحقيقه  الرابحين  أكثر  الصناعة  قطاع  وكان 
بنسبة 40.5 %، تاله قطاع البنوك بنسبة 21.25 %، ثم 
التأمين  قطاع  وأخيرا   ،%  16.9 بنسبة  الخدمات  قطاع 

بنسبة 10.1 %.
في  المدرجة  لألسهم  السوقية  القيمة  ووصلت 
بورصة عمان في منتصف األسبوع 26.51 بليون دينار، 

بنسبة ارتفاع 25.7 % منذ بداية العام الحالي.
عمان  بورصة  في  األجانب  استثمار  صافي  وبلغ 
بذلك صافي  ليرتفع  دينار،  مليون  الماضي 87  الشهر 
نهاية  حتى  العام  بداية  منذ  األردنيين  غير  استثمار 
مليون   443 بمقدار  الماضي  )اكتوبر(  األول  تشرين 
مقارنة  البورصة،  عن  الصادرة  للبيانات  وفقا  دينار، 
من  نفسها  للفترة  دينار  مليون   154 مقدارها  بزيادة 

العام الماضي. 
األكبر  الحصة  على  العرب  المستثمرون  واستحوذ 

 439 برصيد  االستثمارات  هذه  في  الزيادة  مقدار  من 
زيادة  إجمالي  من   %  99 نسبته  ما  أي  دينار  مليون 
االستثمار األجنبي، فيما كانت الحصة المتبقية والبالغة 

4 ماليين دينار من نصيب األجانب غير العرب. 
في  األجانب  مساهمة  نسبة  أصبحت  فقد  وعليه 
الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية تشرين األول 
القيمة  إجمالي  من   %  47.2 حوالي  الماضي  )اكتوبر( 
في   ،%  35.6 العرب  مساهمة  شكلت  حيث  السوقية، 
العرب 11.6 % من إجمالي  حين شكلت مساهمة غير 

القيمة السوقية للبورصة. 
نسب  أعلى عشر جنسيات من حيث  قائمة  وتضم 
الملكية في أسهم الشركات إضافة إلى األردنيين سبع 

جنسيات عربية.
ومن حيث الجنسيات، يلي األردنيين الذين يملكون 
أسهما تشكل 55.5 % من القيمة اإلجمالية للبورصة، 
حملة الجنسية السعودية بما نسبته %8.9، ثم الكويتية 

بـ 6.6 %. 
أن  عمان  بورصة  في  وعاملون  مستثمرون  ويؤكد 
ثقتهم  نتيجة  الخارجية  االستثمارات  تجذب  البورصة 
النفط  أسعار  صعود  عقب  الخليجية،  خصوصا  بها، 

لمستويات قياسية وتوفر الفوائض النفطية.
يذكر أن مؤشر أسعار األسهم المدرجة في بورصة 
مستوى  عند  الماضي  األربعاء  تعامالته  أنهى  عمان 
نسبته  ارتفــاعــا  بذلــك  مسجــال  نقطــة،   )6812(

.)٪ 0.05(

25.7 بليون دينار القيمة السوقية ألسهم الشركات

بورصة عمان تواصل صعودها  
مدعومة بأرقام نهاية العام

الّسجل –  خاص
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االقتصادي

والمصالح  المحال  مئات  تواجه  الخليل- 
الضفة  جنوب  الخليل  مدينة  في  التجارية 
من  سلسلة  بموجب  قسريًا  إغالقا  الغربية 
سلطات  أصدرتها  التي  العسكرية  ــر  األوام
في  االحــتــاللــي  ــود  ــوج ال لتأمين  ــالل  ــت االح
الرامي  التوسعي  المخطط  وتنفيذ  المدينة، 

إلى تهويدها.
المجزرة  منذ  ــــراءات  اإلج تلك  وتتالت 
ــاروخ  “ب المتطرف  ارتكبها  التي  المروعة 
الشريف  اإلبراهيمي  الحرم  في  غولدشتاين” 
قبل نحو ثالثة عشر عامًا )شباط 1994(، في 
الممتدة  المنطقة  خصوصًا  القديمة،  البلدة 
ــرورًا   م ــة”  ــزاوي ال ــاب  “ب المدينة  مركز  مــن 
الى  وصــواًل  و”الشالله”  “الشهداء”  بشارعي 

الحرم اإلبراهيمي.
التجارية  والمصالح  المحال  مئات  وتوصد 
شلاًل  التجارية  الحركة  تشهد  فيما  أبوابها، 
المتاجر  هــذه  ــالق  إغ كبد  حيث  ــام،  ت شبه 
تقدر  فادحة  مالية  خسائر  المدينة  اقتصاد 

بماليين الدوالرات.
وصناعة  تجارة  غرفة  عــام  مدير  وقــال 
الخليل ماهر الهيموني إن البلدة القديمة من 
المدينة تعرضت لضربة قاصمة من سلطات 
إغالقها ألكثر من 1610 هي  االحتالل بفعل 

محالت ومصالح تجارية!!.
“قلب  تشكل  كانت  المنطقة  أن  وأضــاف 
من  تشهده  كانت  لما  االقتصادي”  الخليل 
حيوية تجارية وحركة متسوقين كثيفة جدًا، 
قدم  موطئ  يجدون  ال  كانوا  الناس  أن  مبينًا 

لهم في االزدحام الذي كانت تشهده.
تحولت  بأنها  المنطقة   الهيموني  ووصف 
إلى “منطقة أشباح”، وأمسى وصول المواطن 
إليها، أو محاولته التجول في الطرقات المجاورة 
بالمخاطر  محفوفة  ومغامرة  صعبًا  أمـــرًا 
إسرائيلية  عسكرية  وتدابير  اجــراءات  وسط 
مرتبطة بإجراءات الحصار واإلغالق وتضييق 
والثكنات  والبوابات  الحواجز  ووسط  الخناق، 

العسكرية.
واعتبر األوامر العسكرية المتعلقة بإغالق 
أشهر  ستة  كل  تتجدد  التي  التجارية  المحال 
فيه  أمسى  وقت  في  وفــاة”،  “شهادات  بأنها 
وفقراء،  متسولين  التجار  ومئات  أصحابها 
الفتًا  والفقر،  للعوز  عرضة  أسرهم  وباتت 
على  التجار  من  الطبقة  هذه  قدرة  عدم  إلى 
إضافة  واالقتصادي،  المعيشي  الغالء  مواكبة 
االقتصادية  مصالحهم  نقل  في  صعوبة  إلى 
المدينة،  فــي  ــرى  أخ وأســـواق  مناطق  إلــى 

والمخاطر السياسية المترتبة على ذلك.
بعض  هناك  أن  إلــى  الهيموني  وأشــار 
المحال التي يسمح بفتحها في منطقة “السوق 
القديم”، إال أنه يؤكد بأن ذلك ال يجدي مع منع 
من  والمتسوقين  المواطنين  االحتالل  قوات 
المستهدفة،  األسواق  في  والتجول  الوصول 
وتعسفية   عنصرية  ممارسات  إلــى  إضافة 

يزاولها المستوطنون. 
الــشــؤون  مــســؤول  اعتبر  جــانــبــه،  مــن 
الخليل”  إعمار  “لجنة  في  والمالية  ــة  اإلداري
عماد حمدان أن القوانين التي تغلق بموجبها 
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سلطات االحتالل مئات المصالح التجارية في 
مدينة الخليل هي “محاولة إسرائيلية لتهجير 
جغرافي  تــواصــل  خلق  أجــل  مــن  السكان، 
بيت  الدبويا،   : األربع  االستيطانية  البؤر  بين 
وربطها  أبينو،  وأبراهام  رومانو  بيت  هداسا، 
وذرائع  حجج  تحت  أربع،  كريات  بمستوطنة 

أمنية واهية”.
التي  الخليل(  إعمار  أن)لجنة  الى  وأشــار 
تشكلت بقرار من الرئيس الفلسطيني الراحل 
جهودًا  تبذل   ،1996 العام  في  عرفات  ياسر 
واالجتماعي  القانوني  الصعيد  على  كبيرة 

واإلعالمي لفضح الممارسات اإلسرائيلية.
ـــاف: “قــّدمــنــا شــكــاوى واعــتــراضــات  وأض
قانونية إلى المحاكم اإلسرائيلية، ونجحنا في 
لكن رفض  اإليجابية،  القرارات  انتزاع بعض 

سلطات االحتالل تطبيقها أماتها”.
اللجنة  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  وبــّيــن 
للتجار  المختلفة  الــمــســاعــدات  تــقــدم 
من  المذكورة  المنطقة  في  وعائالتهم 
وتعزيز  القديمة،  البلدة  في  إبقائهم  أجل 
تقوم  أنها  كما  فيها،  الفلسطيني  الوجود 
بـ “تشبيك” عالقات مع مؤسسات حقوقية 
معنية  ــة  ــي ودول إسرائيلية  وإنــســانــيــة 
الجرائم  عن  للكشف  اإلنــســان،  بحقوق 
الجيش  قبل  من  اإلسرائيلية  والممارسات 
في  عددهم  يزيد  ال  الذين  والمستوطنين 
لهم  يتوافر  مستوطن،   600 على  المدينة 

آالف جنود الحراسة والحماية. 
كان  عامًا(   53( النتشة  محمد  المواطن 
الحسبة  في  الخضراوات  لبيع  محاًل  يمتلك  
اقتصادية  حالة  نعيش  يقول:”كنا  القديمة، 
النشطة،  التجارية  الحركة  بسبب  جدًا  جيدة 
دينار،  ألف   100 على  يزيد  المحل  خلو  وكان 
الحياة  ــدى  وم المنطقة  أهمية  على  دلياًل 

االقتصادية النشطة فيها”. 
عمل  دون  مــن  أعــيــش  ــــــاف:”اآلن  وأض
إسرائيل،  في  يعمل  الــذي  نجلي  ويعيلني 
وليس  لدي قدرة  على فتح محل في األماكن 
بسبب  اإلسرائيلي  لالحتالل  الخاضعة  غير 
المال  رأس  أمتلك  وال  المحال،  أجــور  غــالء 

الكافي للقيام بهذا المشروع”. 
ودعا النتشة السلطة الوطنية الفلسطينية 
والدولية  المحلية  والجمعيات  والمؤسسات 
الخليل  تجار  أحـــوال  ــى  إل النظر  المعنية، 
ومواطنيها، والذين فقدوا محالهم ومصالحهم 
في  ومساعدتهم  اإلغالقات،  بسبب  التجارية 
بالغة الصعوبة،  المعيشية  مواجهة ظروفهم 
االحتالل  سلطات  على  الضغط  ومحاولة 
والتجار  المتسوقين  أمام  األماكن  تلك  لفتح 

الفلسطينيين.

أوامر تتجدد كل 6 أشهر بإغالق أسواقها

الخليل العتيقة مدينة أشباح

لجنة إعمار الخليل 
تقدم مساعادات للتجار 

وعائالتهم البقائهم 
في البلدة القديمة

وتعزيز الوجود 
الفلسطيني فيها

محمد غيث
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إستهالك

دربكة في المخابز وغضب في الشارع 
بعد رفع الدعم عن الطحين

يجاهد أرباب األسر األردنية إلجتياز موجة 
والخبز  القمح  حبة  طالت  جديدة  أسعار  رفع 
المملكة  مخابز  تسعى  بينما  الــمــّرة،  هــذه 
للتعافي من حالة دربكة وصلت إلى حد وقف 
االفرنجي  الخبز  وقوالب  الكعك  انتاج  خطوط 
مؤقتا بانتظار اتضاح قرار حكومي بمضاعفة 

سعر الطحين. 
انخفاض  مــن  تشكو  المخابز  ـــدأت  وب

مبيعاتها إلى الثلثين. 
العارم  الغضب  بين  تفاوت  المفاجأة  وقع 
يشّكل  بلد  في  الواقع  باألمر  القبول  وبين 
الفقراء فيه أكثر من ثلث عدد السكان المقدر 
الطبقة  تقّبلت  فبيما  نسمة.  ماليين  بستة 
مضض  على  الخبز  سعر  جنون  الميسورة 
المــس حــدود عــدم االكــتــراث، جــاء وقــع هذا 
والفقراء  الوسطى  الطبقة  قاسيا على  القرار 
ال سيما في مناطق عّمان الشرقية والجنوبية 

وسائر المحافظات. 
يقول أرباب أسر وأصحاب مخابز إن ارتفاع 
“أنماط”  لتغيير  مستهلكين  دفــع  األســعــار 
الخبز  استهالك  تقليل  إلى  ليتجهوا  غذائهم 
لسندويشات  المخصص  )الحمام(  الفرنجي 
الصغير”  “الخبز  شراء  زيادة  مقابل  األطفال 
بعد  جودته  وواختلفت  سعره  انخفض  الذي 

تغيير نوع الطحين المستخدم في انتاجه. 
استخدام  المخابز  الحكومة على  وفرضت 
الصغير  الخبز  إنتاج  في  “المدعوم”  الطحين 
والكبير على حد سواء، فيما سمحت باستخدام 
غير المدعوم أو “الزهرة” و”الزيرو” في سائر 
سعر  خفض  بعد  لكن  المخابز.  منتجات 
الى 24 قرشا والحفاظ على  الصغير من 30 
أحمر  قرشا-  وهو خط   16 عند  الكبير  سعر 
 1996 عام  رفعت  منذ  الحكومة  تتجاوزه  لم 
بنسب  المدعوم  غير  الطحين  منتجات  أسعار 
للخبز   % و60  للحلويات   %  20 بين  تراوحت 

االفرنجي.
وكانت المخابز اتجهت للفرز بين األرغفة 
والصغيرة  سابقا(  وحدها  )المدعومة  الكبيرة 
للدعم  أول رفع  المحسن( عقب  الطحين  )من 

عن الطحين ومشتقات الخبز عام 1996. 
  أحد أصحاب المخابز في منطقة خلدا يرى 
المسهلكين لم يتغيرا.  البيع وإقبال  أن وتيرة 
رفع  بعد  تعقيدات  أي  نواجه  ــم  :”ل ويقول 
األسعار بخاصة أن المواطنين هنا ال يسألون 
بدفع  يكتفون  بل  الخبز  كيلو  سعر  عن  عادة 

قيمة ما يشترون”. 
يواجه  األشرفية،  مخابز  أحــد  في  لكن 
متبوعة  يومية  احتجاجات  آخر  مخبز  صاحب 
باإلحجام عن شراء الخبز االفرنجي أوالكعك. 
يلفت صاحب المخبز، الذي رفض اإلفصاح عن 
هويته، إلى اندالع “العديد من المشاجرات مع 
الزبائن الذين يعتقدون بأنني رفعت األسعار 

رغبة في تحقيق ربح أكبر”. 
يشتكي هذا المخبز من انخفاض مبيعاته 
المحّسن”  ب”الخبز  يعرف  مما  النصف  إلى 
والكعك وقوالب االفرنجي، فيما ازدادت مبيعات 
اتجه  المعادلة،  تغّير  لمواجهة  الصغير.  الخبز 
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الخبز  من  انتاجه  لتخفيض  المخبز  صاحب 
االفرنجي والكعك.

اإلله  عبد  المخابز  اصحاب  نقابة  رئيس 
الحموي يقول أن آلية “الدعم الجديدة” تعني 
وزارة  مــن  القمح  على  المطاحن  حصول 
الصناعة والتجارة باألسعار العالمية، على أن 
توّجه الحكومة الدعم بشكل مباشر ألصحاب 
المخابز كل بحسب كميات إنتاجه من الخبز بما 
المدعوم  للطحين  المطاحن  بيع  يضمن عدم 

لمصنّعي األعالف.
الطحين  طن  سعر  رفــع  الحكومة  تبّرر 
“ظــاهــرة  لــوقــف  بالسعي   %  150 بنسبة 
استخدام الطحين مادة علفية بعد رفع أسعار 
األعالف )... ( وعقب قرار سوري بوقف تصدير 

القمح لألردن”. 
القرار الحكومي يضاعف سعر طن القمح 
غير المدعوم تسليم المطاحن ثالث مرات من 
90 إلى 280 دينارا، كما يضاعف سعر الطحين 
من المطاحن الى المخابز من 140 دينارا إلى 

360 دينارا. 
أصحاب  والتجارة  الصناعة  وزارة  وحّذرت 
للمواطنين  الطحين  مــادة  بيع  من  المخابز 
ونظرا  للمواشي.  علفا  استخدامها  لغايات 
المواشي  مربو  لجأ  األعــالف،  أسعار  الرتفاع 
لشراء الطحين من أصحاب المخابز وخلطه مع 

الصويا والذرة والشعير كغذاء لألغنام. 
ويؤكد الحموي أن النقابة درست احتماالت 
استيراد القمح من الخارج رغبة في تخفيض 
العالمي  بالسعر  اصطدمت  انها  اال  التكاليف 
هذا  دوالرا.  ـــ500  ال يتجاوز  والــذي  للطحين 
غير  القمح  “أن  الــحــمــوي،   بحسب  يعني، 
من  أرخــص  الحكومة  تبيعه  الــذي  المدعوم 

االسعار العالمية يصبح مدعوما أيضا.”
مبيعات  انخفاض  من  الحموي  يشتكي 
بنسبة  المدعوم”  “غير  الخبز  من  مخابــــزه 
المواطنين  أن  “الحظ  أنه  إلى  الفتا   ،%  30
الخبز  مــن  استهالكهم  لتقنين  اتجهوا 
االفرنجي في مسعى لضبط انفاقهم ضمن 

المعّدالت المعتادة.”
والكعك،  االفــرنــجــي  الخبز  عــن  فضال 
ارتفعت أسعار الحلويات و”كعك العيد” بسبب 
مصادر  توقعت  فيما  السميد،  أسعار  ارتفاع 
االربــاك  من  مماثلة  حالة  السوق  يشهد  ان 
قبل عيد األضحى الذي يتزامن أيضا مع عيد 

الميالد أواخر العام.
االقــتــصــاد   ــراء  خــب تعليقات  وتــفــاوتــت 
عن  الدعم  رفع  لقرار  ومعارض  مؤيد  بين 

الطحين. 
ينتقد  منصور  يوسف  االقتصادي  المحلل 
أنه  إلى  الفتا  الغذائية  المواد  عن  الدعم  رفع 
يفّضل رفع الدعم عن سلع أخرى مثل مشتقات 
النفط. يرى منصور أيضا “أن سياسات الدعم 
إجراءات  فشلت  مثلما  فاشلة  كانت  الحكومية 

رفع الدعم عن المواد الغذائية”.  
على  ــى  األول من  منصور:”كان  فبحسب 
االنفاق  تخفيض  في  ترغب  التي  الحكومة 
ضبط نفقاتها في بنود أخرى خاصة برفاهيتها 

مثل رواتب تقاعد النواب والوزراء.”
يصف  عايش  حسام  االقتصادي  المحلل 
قرار الحكومة “بالذكي” مقارنة بقرارات رفع 
الحكومة  أن  :”نالحظ  يقول  إذ  أسعارسابقة. 
الذي يستخدمه  الخبز  ابتعدت عن رفع أسعار 
الذي  الخبز  سعر  ورفعت  المواطنين  غالبية 
العليا  المتوسطة  الطبقات  عليه  تقبل 

والغنية”. 

الحكومة  خطوة  تكون  أن  عايش  وتوّقع 
العام  في  شبيهة  دعم  رفع  لقرارات  “فاتحة 
برفع  وشيك  قــرار  يتصدرها  والتي  المقبل 
عن  عامين  خــالل  الخامسة  وللمرة  الدعم 

أسعار المشتقات النفطية”.
 2008 ــام  ع “سيشهد  عــايــش،  بحسب 
اقتصادية  وتبعات  األسعار  في  خطيرا  تحوال 
تحرير  أن  بخاصة  جــدًا  قاسية  واجتماعية 
اإلستهالك  قرارات  تأثر  الى  سيؤدي  األسعار 

وبالتالي المستوى المعيشي للمواطنين”. 
االحــصــاءات  دائــرة  اجرته  مسح  وأظهر 
العامة أخيرا زيادة في متوسط إنفاق األسرة 
السنوات  في   %  22 بنسبة  السنوي  األردنية 
األربع الماضية، بينما زاد دخل األسرة السنوي 
11 % فقط في الفترة نفسها. وهكذا اتسعت 

السنوي  األسرة  إنفاق  متوسط  بين  الفجوة 
ودخلها إلى 1331 دينارا سنويا العام الماضي، 

بعد أن كانت نحو 630 دينارا عام 2002.
على  عايش  االقتصادي  المحلل  ويــشــّدد 
بتشجيع  ــار  ــع األس ــاع  ــف ارت مــواجــهــة  ـــرورة  ض
لتشغيل  انتاجية  مشاريع  فــي  االستثمارات 
إلى  الوطني”.  االقتصاد  و”تحريك  المواطنين 
ارتفاع  مواجهة  نستطيع  لن  “أننا  يعتقد  ذلك 
األسعار بشعارات المرشحين االنتخابيين فقط”. 
ـــم تــســلــم الــحــكــومــة مــن اتــهــامــات  ول
في  رأت  معارضة  أحزاب  وّجهتها  باإلستغالل 
انشغال  “تستغل  الحكومة  أن  مشترك  بيان 
أسعار  لرفع  النيابية  باالنتخابات  المواطنين 
يأتي  الطحين  سعر  رفع  أن  وزادت  الطحين”. 
ضمن خطوات “ممنهجة ومدروسة من أصحاب 

المصالح” ستؤدي الى تعويم أسعار الخبز، كما 
ذلك  بأن  الحكومة  تطمينات  وصفت  رفضت 
لن يمس الفقراء باعتبار أنهم يعتمدون على 

أنواع أخرى من الطحين “عار عن الصحة”.
لجنة  كّلفت  أنها  قالت  المعارضة  أحــزاب 
على  الحثيث  “بالعمل  لها  تابعة  مختصة 
وضع برنامج إنقاذ وطني لألزمة االقتصادية 

المتصاعدة”.
القمح  استيراد  بأن  اقتصاد  خبراء  ويشير 
الدولة 68  يوفر على خزينة  من سورية كان 
إلى  القمح  فاتورة  دوالر سنويا. تصل  مليون 
تقريبا  ربعها  يأتي  سنويا  دوالر  مليون   400
المنح  حساب  ضمن  المتحدة  الــواليــات  من 
السنوية في بلد يستورد زهاء 700 ألف طن 

في العام. 

عال الفرواتي

العودة الى الصاج |
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االعالمي

   على الرصيف
نقابة الصحافيين تحقق في حاالت تجاوزت 

»مدونة السلوك«
تقر  نقابة الصحافيين برصد تجاوزات إعالمية في تغطية أخبار المرشحين بما في 
ذلك المحاباة، االبتزاز االبتعاد عن الحيدة والتوازن. إقرار النقابة، قبل أسبوع من موعد 
السلوك  بمدونة  التذكير  فيه  أعادت   750 الـ  إلعضائها  بيان  سياق  في  جاء  االنتخابات، 
اإلعالمية. بينت النقابة انها تلقت شكاوى »قليلة« حول سلوك مواقع إلكترونية وصحف. 
في  الصحافي.  العمل  أخالقيات  تخالف  اإلعالم  وسائل  بعض  أن  من  مرشحون  يشتكي 
وتبدي  لالنتخابات،  ميسرة  تغطية  في  اإلعالم  وسائل  حق  على  النقابة  تؤكد  المقابل 
استعدادها لدراسة أي شكاوى خطية لمواطنين حول عدم نزاهة في التغطيات اإلعالمية، 

مؤكدة أنها ستدرس جميع الشكاوى وتقارنها مع ميثاق الشرف الصحافي.

مدونات سلوك انتخابية برسم التوقيع
تعّددت مدونات السلوك الصحفية، وبات كل مركز، هيئة أو مجموعة صحفية توقع 
 30 وقعها   المدونات  آخر  النيابية.  لالنتخابات  االعالمية  بالتغطية  خاصة  سلوك  مذكرة 
الموقعون  لالنتخابات.  االعالمية  التغطية  حول  عمل  ورشة  اثناء  عليها  توافقوا  إعالميا 
تعرضوا النتقادات من زمالئهم  السيما أن مدونتهم جاءت بعد مثيلة لها أصدرها المجلس 
االعلى لالعالم ونقابة الصحفيين. المنتقدون رأوا في المدونة الثانية »التفافا على مذكرة 

النقابة«. المدونة الجديدة تضمنت حزمة مبادئ وأخالقيات أثناء التغطية الصحفية. 

بعد atv المعّلق، الخطيب الى “المستقبل”
المدير المستقيل من تلفزيون atv المعلق انتقل للعمل في  تلفزيون  مهند الخطيب 
المستقبل اللبناني. الخطيب هو أول غير لبناني ينتمي إلى هذه المحطة الخاصة. في ال 
atv  تلقى الموظفون ال 300 رواتبهم أخيرا بعد تأخير عشرة أيام. الضبابية ما زالت سيدة 
من  ملكيتها  انتقلت  التي  المحطة  ومصير  البث  مواعيد  أن  سيما  القناة  هذه  في  الموقف 
ناشر صحيفة الغد اليومية محمد عليان الى شركة العجايب ما زالت غير واضحة. تتواصل 

المفاوضات مع مستثمرين للدخول شركاء في المشروع، ما يحول دون بدء البث حتى االن.

مدير المطبوعات بعد االنتخابات
شهرين.الحكومة  من  أكثر  منذ  شاغرا  زال  ما  والنشر  المطبوعات  عام  مدير  موقع 
 - منها  نية حكومية- بحسب مصادر مقربة  وجود  مدير جديد بسبب  تعيين  تتريث في 
إلعادة هيكلة المؤسسات االعالمية بعد االنتخابات. البعض يتساءل إن كان عمر الحكومة 

سيسمح لها بتنفيذ الهيكل االعالمي الجديد؟ 

دعايات مّجانية بصيغة إخبارية 
تقع صحف يومية وأسبوعية يوميا في مطب نشر أخبار عن  مؤسسات حكومية وشبه 
مبيعات  عن  أخبارا  صباح  كل  تحوي  الصحف  فأعداد  للخبر.  منه  لالعالن  أقرب  حكومية 
تقديم  يتم  ان  دون  المرتجعة،  الشيكات  عن  وأخــرى  المدنية  االستهالكية  المؤسسة 
فوائد ترتجى من نشر الخبر أو تحليل مضمونه عبر تسليط الضوء على أهمية مبيعات 
الشيكات  أثر  دقّيق عن  مالي  تحليل  أو  أو شهريا،  يوميا  المدنية  اإلستهالكية  المؤسسة 

المرتجعة على االقتصاد االردني.

قلعجي ال كلجي
ان  قلعجي  مها  السيدة  قالت  خطأ  عن  فيه  تعتذر  تنويه  نشر  محلية  صحيفة  رفضت 
بقلعجي  أشــادت  بوش  لورا  االولــى  األميركية  السيدة  وكانت  بحقها.  اقترفته  الصحيفة 
المجال. عندما  مثّمنة دورها في هذا  السرطان  يحتذى في مقاومة مرض  مثاال  باعتبارها 
أوردت الصحيفة كلمة السيدة بوش استبدلت عائلة قلعجي بكلمة “كلجي”. ورغم محاوالت 
السيدة قلعجي االتصال أكثر من مّرة مع إدارة الصحيفة للتنويه عن الخطأ إال أن اتصاالتها 

ذهبت دون جدوى. ولم يصحح الخطأ.

اإلعالن أوال، والصحة تاليًا 
القاضي  الصحة  وزارة  تعليمات  عن  العادة  على  وجريا  أخيرا  يومية  صحف  قفزت   
بمنع الترويج ألي شركة تبغ وسجاير إذ نشرت خالل نشر إعالنات لتلك الشركات. واخذت 
الصحف على عاتقها نشر اعالنات شركات التبغ دون اكتراث لقرار المنع بسبب ان اقتصاد 
المخالفة مقدارها  الصحف  مالية على  القانون غرامة  بذلك حيث حدد  الممارسة تسمح 
150 دينارًا، في حين تتلقى مردود اعالني جراء نشر اعالنات شركات التبغ يفوق الـ 1000 

دينار أردني.

بي بي سي تنظم ورشات عمل تفاعلية إعالمية 
دخلت هيئة االذاعة البريطانية “بي بي سي العربية” حلبة منافسة المحطات العربية 
الغاية  إثر إعالن نيتها اطالق محطة تلفزيون عربية. ولهذه  العربي  الوطن  العاملة في 
التفاعلية بعنوان »العالم كما تراه«،  العمل  الهيئة عن تنظيم سلسلة من ورش  اعلنت 
العالم  في  الجامعات  من  عدد  مع  بالتعاون  اإلعالمية  المواهب  ودعم  تشجيع  إلى  ترمي 
العربية. سيقدم صحافيون وخبراء من »بي بي  اإلعالمية  المواهب  العربي بهدف دعم 
سي« خبرتهم وتجربتهم لطالب اإلعالم لمساعدتهم على تصوير تقارير فيديو متنوعة، 

يتم اختيار أفضلها للعرض من خالل بي بي سي العربية.
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بات مصير المركز االردني لالعالم موضع 
سجال بين حكوميين يرون أنه باق، ومطلعون 
يؤكدون قرب تصفيته نهائيا، بعد ثالث سنوات 
من والدته. ينسحب تضارب التصريحات على 
وصفه  الى  البعض  ذهب  الذي  المركز  أداء 
بـ”المتوقف” وعلى  مصير موقعه االلكتروني 
المعطل منذ فترة. يقول مطّلعون إنه تعّرض 
يرجعون  آخرين  أن  بيد  والتعطيل،  للقرصنة 
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تعّطل الموقع إلى التحديث.  
مطّلون على إشكالية المركز يشيرون إلى 
أن مدير المركز السابق بشر الخصاونة ما زال 

يبت في بعض األمور بعد استقالته.
مطلعة  مصادر  طّيرت  حين  الجدل  بــدأ 
المركز،  تصفية  الحكومة  نية  إعالم  لوسائل 
تعيين  في  النظر  بتأجيل  ذلك  على  مدللة 
على  شهر  نحو  مـــرور  رغــم  جــديــد  مــديــر 
في  مستشارا  عّين  الذي  الخصاونة  استقالة 
في  للعمل  ينتدب  أن  قبل  الـــوزراء،  رئاسة 
للمدير  خلفا  الخصاونة  جاء  الخارجية.  وزارة 
أو  »أقيل  الذي  الطراونة  باسل  السابق  العام 
أدت   ، عنها  يكشف  لم  ظروف  في  استقال« 
به الى االنطواء برهة من الوقت، لينتهي به 
المطاف مستشارا في رئاسة الوزراء. الناطق 
نفى  جــودة  ناصر  لحكومة  باسم  الرسمي 

إلغالق  خطط  وجود  األسبوعي  مؤتمره  في 
إشاعة  مجرد  »التصفية«  ان  معتبرا  المركز، 

بني عليها لتحاكي الحقيقة.
حول  صحافية  تحليالت  جــودة  يستغرب 
احتماالت إلغاء المركز االردني لألعالم وحول 
لم  الحكومة   أن  مؤكدا  وسلبياته،  إيجابياته 
إعادة  أو صوب  االتجاه  تتخذ أي قرار في هذا 

ترتيب أي مؤسسة إعالمية أخرى.
المختصين  مــن  عـــددًا  أن  ــح  أوض ــوده  ج
االردنــي  المركز  دور  سيبحثون  والمعنيين 
لألعالم في المرحلة المقبلة. يقول مراقبون 
المركز  إغالق  نية  على  تتكتم  الحكومة  أن 
االنتخابات  »معمعة  من  االنتهاء  بعد  ما  إلى 
النيابية« الثالثاء المقبل. وكان المركز قد نشأ 
لوزارة  خلفا  الحكومة  أذرع  كأحد   2004 عام 

االعالم.

الحكومة تنفي ومطلعون يؤكدون إغالق 
المركز األردني لإلعالم

تراجع األردن 13 مركزًا، وحل في المرتبة 
التقرير  الـ 122 عالميًا، في  و  السابعة عربيًا 
بال  مراسلون  لمنظمة   2007 لعام  السنوي 

حدود الذي صدر مؤخرًا.
حرية  عن  المدافعة  المنظمة  واعتبرت 
كبيرة  أمــل  خيبة  أن  العالم،  في  الصحافة 
ومـصر  األردن  فـي  الصحـافة  أصـــــابــت 
في  إريتريـا  تصنـيف  تم  فيما  والمـغرب، 
الشمالية  كوريا  سبقتـها  األخيـر  المركـز 

وتركمانستان .
إليها الدول  باستثناء أوروبا - التي تنتمي 
األربع عشرة األولى من التصنيف ، لم تفلت 
العنف  أو  الرقابة  من  العالم  في  منطقة  أي 
المماَرس ضد العاملين المحترفين في القطاع 

اإلعالمي.
من  كل  آسيا  من  المراتب،  أسوأ  واحتّلت 
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باكستان، سريالنكا، الوس، فييتنام، الصين، 
بورما، كوريا الشمالية، وخمس دول أفريقية 
الصومال،  ليبيا،  االستوائية،  غينيا  )أثيوبيا، 
)سوريا،  أوسطية  شرق  دول  وأربع  إريتريا(، 
العراق، األراضي الفلسطينية، إيران(، وثالث 
)روسيا  السابق  السوفييتي  المجال  من  دول 
ودولة  تركمانستان(،  أوزبكستان،  البيضاء، 
أميركية )كوبا(. وقالت المنظمة في تقريرها 
بسبب  التصنيف  في  تراجعت  دول  عدة  إن 
طالت  التي  والمتكررة  الخطيرة  االنتهاكات 
اإلنترت،  شبكة  عبر  للمعلومات  الحر  التداول 
إخبارية  مواقع  عدة  تعّرضت  قد  أنه  موضحة 

لإلقفال أو الحجب.
بين  الــمــواجــهــات  ـــدالع  ان أن  واعــتــبــرت 
رئيسًا  سببًا  شّكل  وفتح  حماس  حركتي 
لحرية  الخطيرة  االنتهاكات  تــراكــم  وراء 
المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  التعبير، 
االختطاف،  عمليات   بين  االنتهاكات  وتعددت 

واالعتقاالت، واالعتداءات، وأعمال التخريب.
عن  عبرت  أفريقيا  شمال  دول  ان  وقإلت 
الذي  الوقت  ففي  التقرير،  في  مقلق  تراجع 
)المرتبة  الجزائر  استقرت فيه مرتبة كل من 
123( وتونس )المرتبة 145( تراجعت المغرب 

)المرتبة 106( ومصر )المرتبة 146(.
وأعادت المنظمة الدولية سبب ذلك الى رفع 

المستقلة  عدة دعاوى قضائية ضد الصحافة 
المنشورة  التحقيقات  أن   ذاكـــرة   فيهما، 
إلى  واللجوء  لسلطاتها،  الشرطة  تجاوز  حول 
التعذيب في خالل عمليات االستجواب، وافتقاد 
القضاء إلى االستقاللية، أثارت جميعها غضب 
الخناق حول  التي ضّيقت  المصرية  السلطات 

الصحافيين المستقلين. 
تــقــّدمــًا  الخليج  دول  بــعــض  وســّجــلــت 
ــارات  اإلم  ،)63 )المرتبة  الكويت  ملحوظًا: 
قطرالمرتبة   ،)65 )المرتبة  المتحدة  العربية 
قدرًا  ابدت  السلطات  أن  التقرير   ذاكرًا   .)79(
أكبر من االنفتاح واتخذت، في بعض األحيان، 
في  القانوني  اإلطار  لتعديل  حميدة  مبادرات 
اتجاه الليبرالية، واستدرك التقرير بالقول، إال 
أن الرقابة الذاتية ما تزال حاضرًة في صحافة 

هذه الدول.
إلى  اإلشـــارة  تجدر  السياق،  هــذا  وفــي 
)المرتبة  السعودية  العربية  المملكة  أن 
من  األخيرة  العشرين  المراتب  غادرت   )148
التصنيف للمرة األولى. اذ استفاد الصحافيون 
خالل  المؤقت  الركود  بعض  من  السعوديون 
الرقابة  لجنة  أن سيطرة  مع  المنصرم،  العام 
على وسائل اإلعالم في وزارة اإلعالم ما تزال 
مراتب  الوهابية  المملكة  ارتقاء  دون  تحول 

أعلى في التصنيف.

األردن يتراجع 13 مرتبة في التصنيف العالمي 
للصحافة

الّسجل - خاص

الّسجل - خاص



الخميس 15 تشرين الثاني 2007الّسجل 26

االعالمي

“الّسجل” في عيون وكاالت أنباء، 
مواقع إلكترونية وصحف

فقد نقلت وكالتا األنباء الفرنسية ويو بي 
الّسجل،  صدور  عن   موسعًا  خبرًا  الدولية  آي 
والجوانب  الصحيفة  محاور  فيه  استعرضتا 
األخبار  معالجة  وطريقة  بها  اهتمت  التي 

والمواضيع والتقارير.
االتصاالت  من  العديد  الّسجل  تلقت  كما 
والمكالمات التلفونية والبرقيات من مسؤولين 
يباركون  ومتابعين  وأصدقاء  ودبلوماسيين 
صدور العدد األول، ويتمنون للصحيفة النجاح 
والحفاظ على “المستوى” الذي ظهر فيه العدد 

األول. 
مجلس  رئــيــس  الــفــانــك  فهد  الــدكــتــور 
“بالقوي  العدد  وصف  “الــرأي”،  الزميلة  إدارة 
في  وقــال  وجديته”،  وتنوعه  بموضوعاته 
زاويته يوم األحد الماضي تحت عنوان الّسجل- 
“كل صحيفة جديدة تصدر  أسبوعية جديدة: 
المبدأ،  حيث  من  الترحيب  تستحق  بلدنا  في 
يقال،  ما  عنده  من  وراؤهــا  يكون  أن  بد  فال 
استراتيجي  باحث  الّسجل  إذا كان وراء  فكيف 
ورئيس  الحمارنة،  مصطفى  الدكتور  هو 
 تحرير مخضرم هو الزميل محمود الريماوي.

نوعية  إضافة  تشكل  أن  الّسجل  من  نتوقع 
للنقد  تتعرض  التي  األسبوعية  للصحافة 
مصداقيتها،  في  كثيرون  ويطعن  الشديد، 
ـــدودة ومــعــروفــة،  ـــح مـــع اســـتـــثـــنـــاءات م
إليها. ــة  ــاف إض الــّســجــل  تــكــون  أن   يــؤمــل 
قّدم  الّسجل،  من  األول  العدد  افتتاحية  في 
الحمارنة  مصطفى  اإلدارة  مجلس  رئيس 
أساسها،  على  الثقة  وطلب  اعتماده”  “أوراق 
ال  وديمقراطية،  نوعية  بصحيفة  مبشرًا 
الحكومة  تؤيد  التي  الموالية  للصحف  تنتمي 
على الخير والشر، وال للصحف المعارضة التي 
ترفض تلقائيًا كل ما تفعله الحكومة، ولكنها 
إذا  وتعارضها  أصابت  إذا  الحكومة  ستؤيد 
أخطأت. وبما أن هذا ما تقوله كل الصحف عن 
أنفسهم،  عن  الكتاب  كل  يقوله  وما  نفسها، 
فإنه يتعين على الّسجل أن تثبت مصداقيتها 

في أعدادها القادمة.
ليست  الّسجل  رسالة  فإن  أخرى،  بعبارة 
موالية  وليست  ذاك،  أو  االتجاه  بهذا  عقائدية 
بالمطلق، لكنها لن تمارس المعارضة العدمية، 
وهذا معناه أن رسالتها صحفية مهنية، وأنها 
صحافة رأي حر وتحليل موضوعي، تأخذ على 
حقوق  ثقافة  ونشر  التنوير،  مهمة  عاتقها 

اإلنسان، واالنتصار للضعفاء والمحرومين.
جاء العدد األول قويًا بموضوعاته وتنوعه 
التحدي  لكن  متوقع،  ــر  أم ــو  وه وجــديــتــه، 
بهذا  الصحفي  العطاء  يستمر  أن  الحقيقي 
الجديدة  الصحيفة  تبدأ  أن  جميل  المستوى. 
قوية ثم تزداد قوة وتتفوق على نفسها عددًا 
يستطيع  ال  صعبة  مهمة  هذه  لكن  آخر،  بعد 
أحد أن يحكم عليها سلفًا، وال بد من إعطائها 

الفرصة.
بأقل  أي  فلسًا،   350 بـ  صفحة  أربعون 
اإلعالنات  أما  والطباعة.  الــورق  تكلفة  من 
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فقد  الصحيفة،  تــمــّول  أن  يفترض  الــتــي 
غير  وضع  وهو  صفحات،  أربع  على  اقتصرت 
تنجح  لم  فإذا  طويلة،  مدة  لالستمرار  قابل 
سيتآكل  رأسمالها  فــإن  إعالنيًا،  الصحيفة 

تدريجيًا، وتتراجع كمًا ونوعًا.
في  الحزبية  الشؤون  محرر  ثمن  بــدوره 
نقابة  إدارة  مجلس  وعضو  الغد  صحيفة 
له  تعليق  في  توبه  ماجد  الزميل  الصحفيين 
العدد  صدور  اإللكتروني   عمون  موقع  على 
األول  والعدد  مباركة..  “خطوة  وقال  األول، 
مبشر بصحافة محترمة ومهنية .. نتمنى لهذا 
ذات  على  واالستمرار  التقدم  الجديد  المولود 
النهج المهني والمحترم، في ظل سيل الغثاء 
االستمرار  ضريبة  أن  ونعلم  نعاني..  الــذي 
بهذا النهج كبيرة ومكلفة.. خاصة وأن عصي 
الرعاة جاهزة، بل ومتحفزة إلعادة “الشاردة” 
إلى القطيع..إياكم والعودة للقطيع .. حتى لو 

لم تعودوا نهائيًا..بالتوفيق”. 
العدد  أن  الزبيدي  سامي  الزميل  واعتبر 
ذكاء  تحترم  وعد بصحيفة  الّسجل  من  األول 
منها  ينتظر  الصحيفة  أن  مؤكدًا  الــقــارىء 

الكثير جدًا في المجال اإلعالمي.
يوم  الــرأي  جريدة  في  زاويته  في  وتابع 
أولية  انطباعات  عنوان  تحت  الماضي  االثنين 
جل بالقول: وألنني قرأت عددها األول  عن السِّ
وفق هذا االنطباع المسبق، فإن تصفح أوراقها 
لم يشكل أدنى تغيير عن ذاك االنطباع األولي 
الذي  الفضول  أن  على  التوكيد  ضــرورة  مع 
الزم الحديث عن الصحيفة الوليدة لم يستطع 
العدد األول إطفاء جذوته بانتظار العدد الثاني 
يسجل  إضافيًا  نجاحًا  ذلك  في  أن  ظني  وفي 

لـ “الّسجل”.
ويضيف: لم أكن - بعد قراءة العدد األول 
نهائي لمضمون وخط  بتوصيف  - قد خرجت 
إلى  يحتاج  التوصيف  هذا  فمثل  الصحيفة، 
اإلعالمية  المؤسسة  تخوضها  كبرى  تجربة 
تحتاج   .. األبد  وإلى  لتحدد موقفًا يسمها مرة 
امتحان  إلى خوض   - الصحيفة - أي صحيفة 
الفعلية  هويتها  خيوط  تتحدد  كي  مهني 
أذهان  في  رغائبيًا  المصنعة  الهوية  وليست 
الذكاء  من  الّسجل  أن   وأحسب  الناشرين. 
كي  إضافي  جهد  لبذل  القارئ  تدفع  بحيث 
إلى  للشمس،  المعرضة  غير  أماكنها  يلمس 
أن تحين فرصة اختبارها في سياق حدث كبير 

يحتاج إلى تحديد مواقف ال لبس فيها.

تتغير  لكي  الكثير  الّسجل  من  ننتظر 
السوداء عن صحافة تصدر  النمطية  الصورة 
أسبوعيًا، وننتظر من الّسجل الكثير كي تسهم 
مساهمة فعلية في نحت قاموسها السياسي/

اإلعالمي الذي يتناسب وحجم طموح أصحابها 
وكذلك حجم توقعات مستقبليها.

إلى صحيفة مستقلة  بالفعل نحتاج  نحن 
المحلي  الحدث  تجاه  نقدية  بنظرة  متسلحة 
وما يهم القارئ المحلي من أحداث تقع خارج 
صحيفة  إلى  الحاجة  بأمس  ونحن  الحدود، 
التي  الرثاثة  أسبوعية تنجز قطعا معرفيًا مع 
علقت بكل ما هو أسبوعي في مجال اإلعالم، 
بإلقاء  إلى من يتبرع  أننا بحاجة  وربما األهم 
حجر كبير في بركة اإلعالم الراكدة، لكننا في 

المقابل سنكون حذرين في تفاؤلنا.
األول  عــددهــا  فــي  الّسجل  كانت  شكاًل 
أنيقة ورشيقة وغير متكلفة. وفي المضمون، 
فالوجبة كانت مناسبة رغم أنها لم تضع كل 
ما يحويه مطبخها على مائدة أول األعداد وهذا 
طبيعي بل ومطلوب لكي ال يتكرس االنطباع 

بأن فريق المطبوعة يشتغل لعدد واحد.
لعل الجانب السياسي هو المحك الرئيسي 
لها،  يحكم  أو  الصحيفة  على  سيحكم  الذي 
موقفًا  يكون  قد  معلن  أمــر  عن  والسكوت 
عن  صمتًا  الّسجل  من  ننتظر  ال  لذلك  بذاته 
فيه،  رأيــًا  تقول  أن  بها  يفترض  قضية  أية 
وننتظر قاموس الصحيفة الخاص في كل من 
أصل  ففيه  والعراقي،  الفلسطيني  الشأنين 
الحكاية وأهاًل بـ الّسجل صحيفة ذكية جديرة 

بحفاوة االستقبال.
وحث  ونقد  ثناء  من  المقاالت  تخل  ولم 
الزميل محمد عمر  على االستمرارية،  فكتب 
في مدونته على عمان نت حول العدد األول، 
العدد  حملها  التي  المواضيع  أبرز  مستعرضًا 
أخــرى،  أحيانًا  والنقد  حينًا  باإليجاب  األول 
وقال:  حط على مكتبي اليوم الخميس، العدد 
بـ  الموسومة  األسبوعية  الصحيفة  من  األول 
“الّسجل”، وقد تصفحتها سريعًا، وقرأت عددًا 
من مقاالتها، وانتهيت إلى ارتياح بالغ، ورأيت 
ليس  تستحق  فهي  مرحبًا،  فيها  أكتب  أن 

القراءة وحسب بل والدعم.
األردن،  في  اإلعــالم  واقــع  يعرف  ال  لمن 
يستغرب  فقد  األسبوعية،  الصحافة  وخاصة 
أن يتم االحتفاء بصدور صحيفة ربما ستحوز 
الرقم عشرة بعد المائة في عدد األسبوعيات.

إن  القول  يمكن  المجازفة،  من  بقليل 
األسبوعيات في األردن تشكل حالة بائسة جدًا، 
فبين صحافة تعمل على ابتزاز الناس، وأخرى 
على ابتزاز الصحفيين، وثالثة مغلقة تنطوي 
األيديولوجيات  بغبغائيات  من  المشروخ  على 
بالمبالغة  مصداقيتها  فقدت  ورابعة  الغابرة، 

في اإلثارة والتلفيق والتزوير وتحوير الوقائع، 
وأنا  كــان  أي  على  الطخ  تمارس  وســادســة 
الطويل  األسبوعيات  حبل  يمتد  هكذا  شاءت، 

على جرار التفاهة المطلقة. 
والحال هذه، فإن االحتفاء بـ “الّسجل”، هو 
احتفاء ببقعة ضوء رسمها شعاع نفذ من كوة 

التفاهة  أسبوعيات  فيه  دستنا  الذي  الحشر 
المطلقة.

ال  أن  وأرجو  غنيًا،  جاء  األول  الّسجل  عدد 
يكون، كما عودتنا عليه صحافتنا، عددًا يتيمًا، 
وقد حمل العدد مواد جادة وإن كانت ال تكشف 
تعميقًا  الخبر  وراء  راحت ما  ولكنها  مستورًا، 

وتحلياًل ومعلومات.
مادة  بينها  مــادة  من  أكثر  في  وتــجــرأت 
فلسطيني  أصل  من  األردنيين  عزوف  أسباب 
ومادة  النيابية،  االنتخابات  في  المشاركة  عن 

أخرى عن المرشحين المبشرين بالفوز.
وقد تنوعت الّسجل، في أبوابها، فللسياسة 
نصيب األسد، ولكن دون الغرق في تفاصيل 
رحلت من  تقارير  العدد  حمل  اآلني، فقد 
أبو  أحمد  القصة، فكتب  إلى  المعمق  الخبر 
السياسية،  األحــزاب  جيرة  عن  مثاًل،  خليل، 
الحزبية، وجال رئيس  وسامر خير عن ضعف 
تحرير ”الّسجل”، محمود الريماوي في متغيرات 
األردن خالل السنين الخمس الماضيات، وهن 
ذلك  ومع  المنطقة،  على  عجاف  عندي سنين 
جمالية  منها  الروح  يبهج  ما  التقرير  في  فإن 

سرد القاص الريماوي.
وفي السياسة أيضًا، رصدت ليندا معايعة 
من  التعليمية،  التكفيريين  مؤهالت  مستجد 
خالل استطالع رأي خبراء فيهم، وكانت المادة 

غنية بمعلوماتها سلسة في صياغتها.
العدد  تخطى  المحلي،  اإلعالم  جديد  في 
سياسات المنطقة  إلــى  ــروب  ــه ال سهولة 
عدد  فــي  الغلبة  لــألردنــي  وبقي  والــعــالــم، 

صفحات السياسي، وتقلص حضور المنطقة 
عمل  لي  بالنسبة  وهذا  فقط،  صفحتين  إلى 

يقدر.
الصحيفة  اعتنت  منها،  االقتصادي  وفي 
والطبقة  وارتــفــاعــهــا،  ــار  ــع واألس بالنفط 
والــديــون،  كما  كميًا،  وانحدارها  الوسطى 

في  الوحيدة  النفط  مصفاة  تفتيت  ومخاطرة 
األردن إلى ست شركات.

الّسجل، باب، كتب فيه باتر  ولإلعالم في 
تحليليًا، عن  معلوماتيًا  موسعًا،  وردم مقااًل 
هذه  بجهد  مستعرضًا  األردن،  في  المدونين 
الظاهرة الجديدة على التعاطي اإلعالمي، كما 

شمل العدد اخبارًا إعالمية.
وعلى عكس كل األسبوعيات قاطبة، كان 
إسفاف،  بدون  وحاضرًا  حاضرًا،  الثقافة  باب 
عندما  الممنوعات  على  مواده  إحدى  وتجرأت 
للرقيب  وعشرين مقصًا  الثنين  نقدًا  تناول 
مقابل كل مؤلف وناشر، ولم يغب الكتاب عن 

القسم، فعرض لكتابين.
وكذلك الحال مع الفنون األخرى: المسرح 
نموذج  معالجًا  القسم  في  مقال  تناوله  وقد 
اإلرهاب في عملين مسرحيين هما “خمسون” 
قصة  الخير  أبو  خالد  سرد  فيما  و”رهائن”، 
الممثل الكوميديان هشام يانس الذي يعاني 
بفقدان  ويهددنا  حياته  يهدد  عضااًل  مرضًا 
االبتسامة التي كان يرسمها يانس على شفاه 

مشاهدي أعماله خاصة في رمضان.
فيه،  مبالغ  غير  قسم  للرياضة  كان  كما 

فالسوق طافح بهذا الدين الجديد.
صفحات  الّسجل  خصصت  فقد  وأخــيــرًا، 
لنشاطات  وروزنامة  المعلومات،  لتكنولوجيا 
ــا بــهــا عــلــى أخــيــرة  ــزودن الــبــلــد، واخـــبـــارًا ت

صفحاتها.
بصورة  “الّسجل”،  خرجت  الشكل،  في 
وفــراغــات  واضـــح،  خــط  الجميع،  مــن  أحلى 
وصور  حرفية،  فيه  وإخراج  وتنسيق  مريحة، 
على  أيضًا  وجماليًا  خبريًا  بعدًا  أضفت  ملونة 
كانت  التي  ”الّسجل”،  لـ  األربعين  الصفحات 
إجمااًل من نوع التابلويد، وهو نوع أفضله على 

ما تخرج به اليوميات.
“منبر  مؤسسوها  يقول  كما  الّسجل، 
التيار  هذا  األردن”،  في  الديمقراطي  للتيار 
والمشتت  الصامت  فعاًل، ولكنه  الموجود 
أفرادًا، والمرعوب من أصحاب الصوت العالي، 
وحملة الكلبشات، ومالكي الحقيقة المطلقة. 
منها  سيندلع  التي  الشرارة  الّسجل  تكون  لن 
من  أنقذتنا  نوعية،  إضافة  ولكنها  اللهيب، 

تفاهة األسبوعيات المطلقة.
ابتعادها عن حشد  وللّسجل، أسجل ميزة 
تتحفنا  التي  الرأي  مقاالت  وأعني  “التوابيت”، 
بها صحفنا اليومية واألسبوعبية لكتاب فقدوا 
منذ زمن لياقة الكتابة، وأغرقونا في انطباعات 
وفي ما يتوجب وما ال يتوجب، وفي كل ما ال 

يلزم، فأقلت الّسجل من هذه التوابيت.
شابه  الصحيفة،  عدد  إن  أقــول  أن  بقي 
بعض الثغرات، جزء من المقاالت كان مطواًل 
الثقافة،  األطرش في  ليلى  داع كمقال  بدون 
المستوى  دون  إجمااًل  الثقافي  القسم  وبقي 
المفروض في صحيفة تعتبر نفسها تنويرية، 
المستوى،  من  أقــل  الكتب  عــروض  وكانت 

فركزت على السياسي فقط.
للفوز  المرشحين  حــول  مــادة  وسقطت 
الصحفي   العمل  نمطية  في  النيابة  بمقعد 
وتلزيقها.  اآلراء  جمع  استسهال  لناحية 
الصفحة  على  جــاء  ــذي  ال الكاريكاتير،  أمــا 

األخيرة،  فقد كان ساذجًا فكرة وخطوطًا.
االستقصائي،  التحقيق  العدد،  عن  وغاب 
وهو غياب الفت لصحيفة يحررها ويكتب فيها 

عدد من الصحفيين المميزين.

الّسجل - خاص

أبرزت وكاالت أنباء عربية وعالمية وصحف يومية ومواقع إلكترونية  خبر 
صدور العدد األول من الّسجل، وتناول موادها بالتمحيص والتحليل عدد من 

كتاب األعمدة البارزين.
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الترحيب،  الّسجل  تستحق  حال،  أي  على 
ونأمل أن ال يكون العدد األول فقط مميزًا، بل 
األول  اإلصدار  آية  الصحيفة  تقلب  أن  أتمنى 
من  بالمستور  ليس  وتزودنا  الهنات،  وتتجاوز 
األخبار وحسب، وإنما بكل ما هو جاد وعميق 

ومتنور.
صــدور  اإللكترونية  الــمــواقــع  ورصـــدت 
على  الضوء  الّسجل مسلطة  من  األول  العدد 
من  جــزءًا  واقتبست  الصحيفة،  محاور  سائر 
مصطفى  إدارتها  مجلس  رئيس  تصريحات 
محمود  الزميل  تحريرها  ورئيس  الحمارنة 

الريماوي حول الصحيفة والهدف منها.
حــيــزًا عن  أنــبــاء عمون  فــأفــردت وكــالــة 
التعليقات  مــن  ـــددًا  ع وتلقت  الصحيفة، 
إلى  ودعــوة  ثناء  منها  جانب  في  حملت  التي 
االستمرار.  وقال قاريء أطلق على نفسه لقب 
“أما  العدد األول،  “حوران” تعليقًا على صدور 

شخصيا  فإنني  الّسجل،  صحيفة  صدرت  وقد 
اجتهدوه  كجهد  الــصــدور،  ألصحابها  ــارك  أب

فأصابوا وأخطأوا .. ولكن:
على  نتدحرج  قضيناها  سنين  خالل  ومن 
من  بعض  إليه  وصلت  وما  الصحافة،  بالط 
والتي  ومجالتنا  تحديدًا  األسبوعية  صحافتنا 
اعتمدت الصورة واإلثارة والتهريج والتهويش 
في كثير من طاّلتها، فإن لي رأيًا مغايرًا في 

صحيفة الّسجل بعدما قرأتها اليوم:
عالقة  وال  الّسجل،  تشبه  صحيفة  هي 
أصحاب  وليعذرني  الصحافة،  بحرفنة  لها 
الرأي فلعلني مخطىء، ولكن لم نكن نتخيل 
تلك  مثل  المطروحة  األسماء  تلك  تخرج  أن 
رأينا،  لون  فال  الهجينة،  الصحفية  النوعية 
وال مذاق ، اللهم إال أن يفوح من بين ثناياها 

رائحة الشلة العقائدية؟
الطويل  باإلنشاء  مغرمًا  يعد  لم  القارىء 

الممل الذي يختصر رسالته بأسطر أخيرة.
فيها،  والخبرة  الفكر  أصحاب  وليعذرني 
الكراسة  عن  تختلف  صحيفة  أي  فالصحيفة 
والمنهج  الفكر  في  عليا  دراسات  تحمل  التي 

والسياسة وقراءة الفنجان”.
تعليق  على  اسمه  يوقع  لــم  ــر  آخ ورّد 
أدري  ال  أخ حوران،  يا  “عفوًا  بالقول  “حوران” 
إن كنت صحفيًا أم ال، لكن أي صحفي يعرف 
أن  تمامًا  يــدرك  الصحافة،  ومــبــادئ  أصــول 
واألسماء  جدًا  عالية  بمهنية  تعمل  الصحيفة 
التي تعمل في هذه الجريدة معروفة بمهنيتها 
العالية بل إني أهنى القائمين على الصحيفة 
األولوية  والمصداقية  المهنية  أعطوا  الذين 

الصحف األسبوعية األخرى  على عكس بقية 
أو  شخصية  مــآرب  تحقيق  إلى  تسعى  التي 

الترويج لجهة معينة. 
“مصطفى  حمامدة   سامي  السيد  وقــال 
بطبعه  وحر  ومتميز  متنور  إنسان  الحمارنة 

فأتمنى أن تعكس هذه الصحيفة صفاته ألن 
فيها الخير لألردن”.

رم  صحيفة  في  مقااًل  كالب  عمر  وكتب 
الجريدة  جل  السِّ “تفتح  فيه:  قال  اإللكترونية 
كفكرة  كانت  إن  وتستحضره  النقد  شهّية 
مصطفى  الدكتور  مثل:  إشكالي  لشخص 
بالمتوقع  قياسًا  ومن حيث مضمونها  حمارنة 
يتشكل  الذي  التحرير  طاقم  ومن  ومنه  منها 

من أصحاب األوزان الثقيلة في عالم المهنة.
فكرة  إسقاط  إمكانية  رغم  قائاًل:  ويتابع 
أن  إال  التحليل،  مــن  وعنها  منها  المتوقع 
حملنا  فنحن  التجربة،  على  تجنيًا  يغدو  ذلك 
من  ما سمعناه  على  قياسًا  والترقب  االنطباع 
عنهم  دواخلنا  في  نحن  نصنعه  ولم  أركانها 
عما  وأخالقيًا  عمليًا  مسؤولون  هم  وبالتالي 

تشكل عندنا والنون تعود على أناس ناصروا 
وإصالحي  كديمقراطي  الحمارنة  الدكتور 

ينشد التغيير ويسعى إليه.
مصطفى  العزيز  فليعذرني  وعليه  وتابع 
الــروايــات  كانت  إذا  لــه  قلت  إذا  الحمارنة 

حسين  صدام  الراحل  الرئيس  إلى  المنسوبة 
انطباع  أول  ــإن  ف كاتبها،  ــى  إل نسبت  قــد 
صحيفة  أنها  جل  السِّ قارئ  ذهن  إلى  يتبادر 
يحتاجه  توقيت  في  خرجت  فهي  لصاحبها، 
تخدم  وعناوين  وبمضامين  نفسه  الحمارنة 
التوقيت وحاجة مصطفى من حيث أنه مرشح 
اآلن.  رحاها  تدور  التي  النيابية  لالنتخابات 
جل” فكرة نبيلة تمت زحزحتها عن  وقال: “السِّ
مقاصدها، ونأمل أن تعود إلى سكة اإلصالح 
نبارك  ذلك  أمل  وعلى  قريبًا،  والديمقراطية 
للزمالء عددهم وجهدهم. وقال الدكتور مخلد 
الزيودي من جامعة اليرموك “ألف مبروك وإلى 
اإلمام ونتمنى أن تكون الّسجل إضافة نوعية 

وبمستوى طموحات األردنيين”.
وتلقت الّسجل برقية من سفير جمهورية 

مصر العربية في األردن أحمد رزق  قال فيها 
صحيفة  من  األول  العدد  صــدور  “بمناسبة 
بأسمى  اإلدارة  مجلس  إلى  أتقدم  الّسجل 
تميز  الذي  اإلصدار  هذا  على  التبريك  آيات 
التوجهات  عــن  ويعبر  والــرصــانــة  بالعمق 
على  والــحــرص  المستنيرة  الديمقراطية 
إصالحية  رؤية  إطار  في  الفعالة  المشاركة 
ثقة  على  وإني  منطقتنا،  لمستقبل  شاملة 
والنجاح  الترحيب  سيجد  الجديد  منبركم  بأن 
وتنمية  بناء  في  المخلصة  جهودكم  بفضل 
من  أخرى  برقيات  ووصلت  الشقيق”.  األردن 
رئيس مجلس إدارة الحقيقة الدولية الدكتور 
خالد  الزميل  تحريرها  ورئيس  الشيخ  زكريا 
باسل  الرئاسة  فــي  والمستشار  فخيدة، 
الطراونة ومستشار رئيس الوزراء اإلعالمي 
جريدة  تحرير  ورئيس  سماقة  أبــو  محمد 
والكاتب  الكيالني  موسى  الدكتور  األردن 
عدنان  السينمائي  والــنــاقــد  ناجي  جمال 
حزين  وصالح  حسين  فؤاد  والسادة  مدانات 
حمدان  وعماد  شديد  ومازن  فراعنة  وحمادة 
عام  )مدير  عبندة  وعمر  عرسان  ومحمد 
وكالة بترا السابق( وعمر شبانة )االتحاد-ابو 
)الحياة-بيروت(  فرحات  علي  ومحمد  ظبي( 
وعيسى  )الخليج-الشارقة(  البياري  ومعن 

حداد وعزمي شرايحة. 
ونحن في الّسجل، إذ نشكر كل من كتب 
مادحًا ومثمنًا، فإننا في الوقت ذاته، نثمن كل 
التحليالت  أو  الزوايا  بعض  منتقدًا  كتب  من 
إلى  الجميع أن نكثف جهودنا كي نصل  ونعد 

التغطية الصحافية المهنية والمتكاملة.

»الّسجل« منبر لتيار 
موجود فعاًل لكنه 

صامت ومشتت
تفتح »الّسجل« شهية النقد وتستحضره قياسًا 

بالمتوقع منها ومن طاقم التحرير 
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االعالمي
النفط مقابل البطاطا واغتصاب النساء كمكافأة !

فيض من مدونـات عربية: 
تعبير حر في فضاء ضيق

عنها  المسكوت  الملفات  عدد  “يستحق 
الى  تتحول  أن  األردن  فــي  والمجهولة 
شهرة  ينال  قد  كبير،  تلفزيوني  مسلسل 
 X“ األميركي  العلمي  المسلسل  من  أكبر 
Files”. وملف األسلحة بأيدي المواطنين من 
أخطرها، بهذه العبارة يستهل المدون محمد 
عمر مدونته في عمان نت التي حملت عنوان 
األهالي  امتالك  مشروعية  عن  “تساؤالت 

للسالح”.
يقول محمد عمر: لم يعد خافيًا على أحد 
حجم انتشار األسلحة، وبخاصة في األطراف 
المواطنون  ويتداول  الكبيرة،  العشائر  ولدى 
ولكن  سرًا  السالح  فيها  يباع  مناطق  أسماء 
لبيع  مرخصة  محال  وجــود  وكذلك  بكثرة، 
طالل  الملك  شــارع  في  وتحديدًا  األسلحة 
أدري  وال  الحايك،  طلوع  في  او  البلد،  في 
المحال،  هذه  على  رقابة  هناك  كانت  اذا  ما 
جانب  الى  األسلحة.هذا  تبيع  شروط  وبأي 
ملتهبة،  منطقة  نطاق  في  يقع  األردن  أن 
األمنية عدة عصابات  األجهزة  اكتشفت  وقد 
ومنظمات قامت بتهريب أسلحة إما لتخزينها 
مع  مجاورة،  بلدان  الى  لنقلها  أو  البلد  في 
خطورة،  من  الظاهرة  هذه  تشكله  ما  كل 
الذين  والــجــرحــى  القتلى  حجم  ويكفينا 
في  النارية  العيارات  اطالق  ضحية  يذهبون 
األخرى،  والمناسبات  واالنتخابات  األعراس 
يقع  أن  قبل  الملف،  هذا  لفتح  نتحرك  حتى 

المحظور”.

التعبير الحر في مناخ غير حر..!
نبيل  الــكــريــم  عبد  الــمــصــري  ــدون  ــم ال
سليمان، الطالب بجامعة األزهر الذي اعتقلته 
السلطات وله من العمر 21 عاما بسبب آرائه 
أول  هو  سنوات.  أربع  بالسجن  عليه  وحكم 

مدون عربي يعتقل. 
سليمان  تمنع  لم  السجن  قضبان  لكن 
من  مقتطفات  وتاليًا  التدوين..  مواصلة  من 

مدونته التي يقرأ فيها أسباب الحكم عليه:
“وجدت أن االتهامات الموجهة إلي بصرف 
في  الغارقة  القانونية  صيغها  عن  النظر 
إجمالي  شــق  شقين:  على  تــتــوزع  الجمود 
مناخ  في  حر  رأي  عن  الحر  بتعبيري  ويتعلق 
الخطوط  و  القيود  لحافة  متجاوزًا   ، حر  غير 

الحمراء االجتماعية، و السياسية، و الدينية.
في  اخــتــصــاره  تفصيلي:يمكنني  شــق 
لكل  الصريح  رفضي  التالية:-أواًل  النقط 
خلف  منها  المستتر  وبخاصة  العنف،  مظاهر 

غطاء ديني .
و  فرض  ما  كل  في  للعقل  ثانيا-إعمالي 
يفرض علي، ورفضي التسليم بصحة األمور 
و ال يستوعبها  التي ال يصدقها عقل  الغيبية 
منطق و المعتمدة على مصادر تراثية غارقة 

في الخرافة.

|

استسالم القاعدة والنفط مقابل البطاطا..!
ومن مصر الى شمال أفريقيا، حيث ينشر 
مدونته  في  بــدوي،  عامر  الجزائري  المدون 
على موقع “وافي” الجزائري دعوة الستسالم 
القاعدة بثها أمير سابق للجيش اإلسالمي في 
الجزائر، ويعلق على الدعوة بالقول: إنها دعوة 
أعتقد  “ال  بالقول  ذلك  رأيه  ويبرر  فاشلة..! 
الغابة ال  ، ألنهم وحوش  أنهم سيستسلمون 

يفهمون في حياة اليوم”!.
الواقع  فيختار  حمزة،  محمد  مواطنه  أما 
المعنونة  الساخرة  لمدونته  موضوعاًَ  اليومي 
قائدًا  نفسه  فيها  ويتخيل  أحــالم”  “أضغاث 
)النفط  مبدأ  على  األعـــداء  يفاوض  ملهمًا 
أسعار  ارتفاع  مواجهة  في  البطاطا(  مقابل 

السلع عمومًا في رمضان الماضي، ومنها:
“الشعب يعاني من موت محقق، ، وكقائد 
األقل  على  الغذاء  لهم  أوفــر  أن  علّي  للبلد 
مقابل  النفط  على  معهم  اتفقت  ثمن،  بأي 
الغذاء،  مقابل  النفط  شاكلة  على  البطاطا، 
ملهم،  قائد  إنــي  شعبي  عني  يقول  ولكي 
بدخول  السماح  بضرورة  العدو  إقناع  حاولت 
بعض من أطنان اللحم، ألن شعبي ال يمكنه 
بعضه  إلى  لجأ  وإال   ، “اللحمة”  عن  االستغناء 

بعضًا مثلما يلجأ إليه الناموس كل ليلة”. 

ترحيب المتطرفين بضرب ايران
المتحدة   الواليات  بين  الحرب  نذر  واحتلت 
من  عدد  اهتمامات  في  مهمة  مكانة  وإيــران 
اإلعالم  بخالف  هم  الذين  العرب،  المدونين 
الرسمي ، يبدون تأييدا إليران، بل وال يترددون 
في مهاجمة دولهم ونظرية ) الخطر اإليراني 

أفدح من الخطرين األميركي واإلسرائيلي(.
أن   يرى  مصر”  “عيون  في  حلمي  المدون 
كوريا  وخضوع  العراق  احتالل  بعد  “أميركا 
الستالينيه المعروفة بكوريا الشمالية إليها لم 
يتبق من مثلث الشر الذي حددت أضالعه بعد 
احتالل أفغانستان بحجة الحرب على اإلرهاب 
يدين  التي  الدينية  الدولة  تلك   ، إيــران  غير 
معظم المواطنين فيها باإلسالم على المذهب 
الشيعي، وهي اآلن الدولة التي يحرض على 
حربها المتطرفون في البيت األبيض وأوروبا 
بهذه  يرحبون  متطرفينا  بعض  أن  والمهزلة 

الخطوة ولكل منهم أسبابه “.

اغتصاب النساء كمكافأة عسكرية
حليمة  الــســودانــيــة  ــمــدونــة  ال تــعــرض 
موقع  على  مدونتها  في  الرحمن  عبد  محمد 
“البوابة” لمسألة اغتصاب النساء في الحروب، 
التكنولوجي  التقدم  من  بالرغم  أنه”  وتقرر 
وانتهاء  الذرية  بالقنبلة  بدءًا  الهائل،  الحربي 
بالجرثومية، إال أنه يبدو أن تتويج االنتصارات 
العسكرية علي أمة من األمم أو دخول مدينة 
التقليدية،  بالطريقة  إال  اليتم  استراتيجية،  

والتي على رأسها اغتصاب النساء”. 
حليمة  تطرحه  الذي  األخطر  السؤال  أما 
في مدونتها فهو: لماذا يتخذ االغتصاب فقاعة 
إعالمية تثار لفترة زمنية معينة، ثم تتالشي 
بالسرعة نفسها التي أثيرت بها، على الرغم 
ما  على  دامغة  كحقيقة  األطفال  وجــود  من 
هالسيل  غريس  من  مقتطفة  وتجيب  حدث؟ 
شــؤون  عــن  للواشنطن  أعــدتــه  تقرير  فــي 

1993- أيــار  نيسان-  في  ــط،  األوس الشرق 
في  يقع  النساء  استالب  أن  “باعتبار   ،  1994
إطار كيفية ذهاب الغنائم إلى المنتصر. وهذا 
وقوعها  من  البد  حتمية  االغتصاب  أن  يعني 

عند دخول أي مدينة”.

الشيخ  مسيار  تزوجني  يــوم  السنة  ــك  “ذي
بريك”

كاتبة  هناك  الخليجية   المدونات  ومــن 
اسم  اتخذت  الهوية  انترنت سعودية مجهولة 
شادية عسكر، واستطاعت أن تجذب رواد أكبر 

المنتديات “الليبرالية” في السعودية .
  وتروي شادية في مدونتها على منتدى 
األبرز على  الذي يعتبر  الليبرالي   “منتدياتنا” 

مستوى السعودية.

من مدونة شادية عسكر نقتطف:
طــالوة  فيه  أســمــر  فتى  ــان  ك اهلل  ــرج  ف
األطرش  فريد  سماع  ويحب  حالوة  وتكسوه 

ومشاهدة أفالم حسين صدقي.
ماكان يبخل علي بشيء.

الرحيق  ومنحته  له  رقصت  ما  كثر  ويــا 
زمان  محاسبة.كان  وال  حساب  بال  المختوم 

بسيط وجميل .
ــالوة  ــرف ط ــع أمـــا بــريــك فــهــو رجـــل الي
والتكسوه حالوة. عرفته عندما انقلب الزمان 

وصارت الرياض غير الرياض .
 )..( وبــريــك  اهلل  فــرج  بين  الــفــرق  كــان 

كبيرًا. 
كنت لفرج اهلل حبيبة وحدانية.. 

وكنت لبريك زوجة مسيار ورقم عشوائي 
في سلسلة حريمه “.

“الواد اللي جري”..!
يكتب  الجميل”  زمــان  “أيــام  عنوان  تحت 
“اكتب  لقب  اخــتــار  ــذي  ال المصري  الــمــدون 
بالرصاص” حكاية ذات مغزى تربوي وتراثي 

مهم في معرض استذكاره أليام الدراسة..
اللي  الطلبة  بيضرب  دائما  “كان  يقول: 
مرة  في  أنه  حتى   ، الفصول  خارج  بيالقيهم 

طريقنا  في  الطلبة  من  ومجموعة  أنا  كنت 
رسمي  الفصل  من  )خارجين  النشاط  لحجرة 
ممتطيا عصايته  نحونا  قادمًا  وقابلناه  يعني( 
، القيت زمايلي جريوا ، تذكرت موقف الطفل 
مع سيدنا عمر بن الخطاب ، عندما ظل واقفًا 
سأله  لما  عمر  سيدنا  به  وأعجب  مكانه  في 
فرد  ؟،  أقرانك  زي  حبيبي  يا  ليه  ماجريتش 
عليه ، إنه لم يفعل ما يستحق أن يجري منه 
، وقفت واقترب مني  بخطى حثيثة ، و بنظرة 
حانية كلها أبوة ، سألني .. “ خارج من فصلك 
ليه يا حيواااان “ ، ولم ينتظر إجابة ، فقد هوت 
عصايته على مؤخرتي عدة مرات يمينا وشمااًل 
قبل ان استفيق من الصدمة ،  رحم اهلل عمر 
بن الخطاب ، وربنا يسامح الواد اللي ماجريش 

، مش كان جري أحسن وريحني”.

 شو هاظ يا حّج ؟؟
في  فتكتب  األردن  من  ندى  المدونة  اما 
ضد  “العشب”  اســم  حملت  التي  مدونتها 
الذي  الزوج  ذلك  انه  رجل؟  أي  ولكن  الرجل، 
اقل شأنًا.  أو  أمالكه  زوجته من بعض  يعتبر 
ومع ذلك تظل هي تخدمه لسبب ما. المدونة 

حملت اسم: شو هاظ يا حج؟. وجاء فيها:
ضعي   . النصيحة  هـــذه  ــي  مــّن ـــذي  “خ
 , عجينة  األخــرى  وفي  طينا  هذه  أذنــك  في 
النهاية هناك عند اهلل.  وستجدين ثوابك في 
كلهم  صالحًا؟؟  رجاًل  هناك  أن  تعتقدين  هل 
نجس ، إنها طبيعتهم . مثال  هذا الذي ترينه 
عندي مكرسحا على السرير , أحّممه وأطعمه 
كي  السمنة  تنكة  له  وأوّجه  مالبسه  وأغسل 
صالحا  كــان  هل  فــراشــه،   على  وهــو  يبول 
يسع  لم  عزباء  امــرأة  يترك  لم  زمانه؟  في 
خلفها ، مع أنني كنت أخدمه بعيوني، وكانت 
أنه كان على اآلخرين  مالبسه بيضاء لدرجة 
كان  وعندما  مّسها،  قبل  أيديهم  يغسلوا  أن 
مثل  الباب  إلى  أرافقه  كنت  البيت،  من  يخرج 
العريس، ولكنه كان دائما مقلوبا ، كان يشبه 
إلّي  نصف إنسان ، يسمع بأذن واحدة وينظر 
كأنه ينظر إلى الحائط خلفي ، ويجلس وفراغ 
سيقوم  كأنه  والفرشة  مؤخرته  بين  يفصل 

في أي لحظة”.

ممنوع االقتراب والتصوير على النت
عنونت  تــوك”  “الــجــزيــرة  على  مــدونــة   
فيها  يتساءل  والتصوير،  االقتراب  بممنوع 

كاتبها السوري عالء عثمان: 
األقمار  وبزمن  اآلن  المعقول  من  هل 
المعدن  من  بقطعة  االستعانة  االصطناعية 
كتب عليها عبارة “منطقة عسكرية... ممنوع 
حقيقة  أراه  ال  ما  هذا  والتصوير”.  االقتراب 
وسائل  فيه  تعاظمت  زمــن  فــي  هــام  ألمــر 
أصبحت  أنها  لدرجة  واالتــصــاالت  التجسس 
وبدقة  البشر  لجميع  متاحة  الوسائل  هــذه 
عالية وبنقاء لم نكن نتخيله في فترة قريبة 
من الماضي. فما بالك باألجهزة التي تمتلكها 
وكاالت االستخبارات والجيش في دول العالم 

المتقدم”. 
أيضا: النت  على  ينطبق  تساؤل  ..وهــو 

حقًا.. هل يصلح أن نضع إشارات ممنوع في 
وجه الحرية الالمحدودة لالنترنت؟ هذا سؤال 

يتعين أن تجيب عنه الحكومات العربية.

الّسجل - خاص

على  الــمــدونــات  تقع  اآلن..  حتى 
األردنية،  اإللكترونية  الصحافة  هامش 
مئات  نجد  لكننا  معدومة،  تكون  وتكاد 
مواقع  في  أردنيين  لمدونيين  المدونات 
عربية مشهورة، كمواقع مكتوب وجيران 
والبوابة وغيرها.. ومن المدونات األردنية 

الصرفة مدونة "جوردان ووتش".
بغالبيتها  االردنية  المدونات  وتمتاز 
بكونها مدونات لكتاب صحافيين ورؤساء 
فيها،  مقاالتهم  نشر  يعيدون  تحرير، 
باتر  الزميالن  القاعدة  هذه  عن  ويشذ 
الدستور،  صحيفة  في  الكاتب  ووردم، 
والزميل محمد عمر رئيس تحرير موقع 

البوابة اإللكتروني.
األكثر  التعريب  هي  مدونة  وكلمة 
هي  التي  اإلنجليزية   blog لكلمة  قبواًل 
سجل  بمعنى   web log كلمتي  من  نحت 
تطبيقات  من  تطبيق  والمدونة  الشبكة. 
إلدارة  نظام  خــالل  من  يعمل  اإلنترنت، 
المحتوى، وهو في أبسط صوره عبارة عن 
صفحة شبكية Web تظهر عليها تدوينات 
زمنيًا  ترتيبًا  مرتبة  و  مؤرخة  )مدخالت( 
تصاعديًا ينشر منها عدد محدد يتحكم فيه 
النظام  يتضمن  كما  المدونة،  مدير/ناشر 
“بحسب  القديمة  المدخالت  ألرشفة  آلية 

الموسوعة الحرة على االنترنت”.
تعزل  هذه  الــوب  على  النشر  آلية 
التقنية  التعقيدات  عــن  المستخدم 
أي  الــوســيــط،  بهذا  عـــادة  المرتبطة 
اإلنترنت، و تتيح لكل شخص أن ينشر 

كتابته بسهولة بالغة. 
من وجهة نظر علم اجتماع اإلنترنت 
ينظر إلى التدوين باعتباره وسيلة النشر 
الوب  دور  زيــادة  إلى  أدت  التي  للعامة 
التواصل  و  للتعبير  وسيلة  باعتبارها 
أكثر من أي وقت مضى، باإلضافة إلى 
كونها وسيلة للنشر والدعاية والترويج 

للمشروعات والحمالت المختلفة..
ويقدر عدد المدونات العربية باللغتين 
)العربية واإلنجليزية( بنحو 80 ألف مدونة 
تجدد   )Technorati.com( موقع  بحسب 
والمدونات  األقــل،  على  شهر  كل  مــرة 
)نحو  منها  ــددًا  ع األكثر  هي  المصرية 
 7-5( السعودية  تليها  مدونة(  ألف   85
فيقدر  األردنية  المدونات  اما  مدونة(  الف 
الرقم  وهــذا  مدونة(.  ب)2،000  عددها 
مليون  ب)80  قيس  ما  إذا  متواضعًا،  يعد 

مدونة( في العالم.
التعبير  طرق  أشهر  هي  والمدونات 
الحكومات،  للكثير من  ازعاجًا  التي سببت 
خصوصا  اإلنترنت،  تطبيقات  كمعظم 
الواسعة  لحريتها  نظرًا  منها،  العربية 
ولكون المواقع عادة تعلن عدم مسؤوليتها 
عن ما ينشر من مدونات فيها، إضافة الى 
ببلد  ليست محصورة  التدوين  امكانية  أن 
معين. ويمكن أن يلتف المدونون وينشروا 

مدونتهم في مواقع "خارج الحدود".
تفتقر  المدونات  من  كثيرًا  أن  غير 
أحيانًا  تتجاوز  كما  المصداقية،  ــى  ال
المرعية،  األخالقية  واألنظمة  األعــراف 
أو  الصحافية  للمهنية  أيضًا  وتفتقر 
ولعل  لألدب،  عليها  المتعارف  للخطوط 
مساحة الحرية التي تتيحها تغري أحيانًا 
وأن  خصوصًا  له.  حد  ال  الذي  باالنفالت 

معظمها يكون باسماء مستعارة.
التدوين،  أن  يعني  ال  ذلــك  أن  غير 
فثمة  الشاكلة..  هذه  على  عام،  بشكل 
مدونون أثروا في بلدانهم، وصار صوتهم 

مسموعًا حتى أكثر من اإلعالم الرسمي.
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خالد أبو الخير

مدونون
بال حدود
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الثقافي
الخطأ ليس في استحضار الماضي، بل في محاولة استنساخه 

 مؤرخ ال كالمؤرخين!  
أجرى اللقاء: د. فايز الصياغ

من دمشق إلى جامعة توِبنغن في ألمانيا, 
ثم إلى أكسفورد ، ومنهما إلى التدريس في 
الجامعة  منها  عالمية,  وأخرى  عربية  جامعات 
في  إكستر  وجامعة  بيروت,  في  األميركية 
هذه  وبين  هنغاريا.  في  وبودابست  إنكلترا 
وتلك، نشر »عزيز العظمة« سلسلة مؤلفات ما 
زالت أصداء وتداعيات بعضها تتردد وتتفاعل 
في األوساط الفكرية والثقافية العربية.  ومن 
والتاريخ«،  السلطان  بين  »التراث  أعماله: 
منظور  من  »العلمنة  والحداثة«،  »اإلســالم 
خلدون  »ابن  التاريخية«،  »الكتابة  مختلف«، 
والبرابرة«،«الكتابة  »العرب  وتاريخيته«، 
الدين  التاريخية«،«دنيا  والمعرفة  التاريخية 
نصوص  سلسلة  و   ، ــعــرب«  ال حــاضــر  فــي 
الماوردي، ابن  تراثية مع مقدمات نقدية عن 
تيمية، ابن الراوندي، ومحمد بن عبد الوهاب 

وغيرهم.

الّسجل:  بدأَت بالفلسفة وتحولت إلى التاريخ، 
فكيف استفاد المؤرخ من الفيلسوف؟

لوال بدايتي الفلسفية لما كنُت قادرًا على 
مثاًل،   التاريخ  في  »العموم«  بمفهوم  اإللمام 
التواريخ  أي البحث عن األمور المشتركة بين 
أدقق  أن  الفلسفة  علمتني  وقد  المختلفة. 
الخاص،  وبين  العام  بين  العالقة  في  النظر 
رؤية  من  مكنني  الذي  الزمن  إلى  أنظر  وأن 
جملة من التشابهات. ألن الفلسفة في نهاية 
وقد  الُمَمنهج.  للتفكير  ممارسة  هي  المطاف 
اتخذُت اتجاه التاريخ، ألسباٍب هي في معظمها 
العالم  من  منطقة  في  نعيش  فنحن  عامة.  
هي  وإنما  فحسب،  بالتاريخ  مشبعة  ليست 
عليَّ  أن  فرأيت  بالتاريخ.   مهووسة  أيضًا  
النظر العلمي في أمور التاريخ.  وبدأت بالعمل 
األساسي  اتجاهي  وكان  خلدون«.  »ابن  حول 
الحداثة عنه. ألن نسبة صفة  هو نفي صفة 
الحداثة البن خلدون تجعلنا ندخل في مجال ال 
تاريخي؛ وذلك بإسقاط أمور حديثة على أمور 
األزمنة  اختالط  ضد  وأنا  آخر.  لعصر  تنتمي 
بالنسبة  يعني،  التاريخي  العمل  والعصور.  
لي، ممارسة عقلية متجردة قدر اإلمكان من 
الصفة  إضفاء  إلى  ترمي  كما  اليوم.   أهواء 
التاريخية أي الماضوية على جملة من األمور، 
وإلى النظر في قطاعات التاريخ وإلى تحوالته. 
ل  وبهذا المعنى، فأنا مؤرخ ألنني مراقب للتحوُّ

ولسُت مراقبًا للثبات. 
 

الّسجل: وما الخطأ في استعادة الماضي؟ 
ع. ع. الخطأ ليس في استحضار الماضي، 
بل في محاولة استنساخه. إن تفسير الحاضر 
اآلني  الواقع  بحق  إجحاف  الماضي  بواسطة 
المشكالت  مــن  والــعــديــد  الــتــاريــخ.  وبــحــق 

|

صياغاتها  اختالف  على  اليوم،  تواجهنا  التي 
األيديولوجية والخطابية، تعود إلى هذا الخلط 
بين األزمنة، وإلى توهم ماٍض لم يكن قائمًا، 
الماضي،  من  مشتق  مستقبل  توهم  وإلــى 
والعودة للمنابع وهٌم لتحشيد عواطف الناس. 
فالصورة المنسوبة إلى هذا الماضي الذهبي، 
منسوجة على منوال مستقبل مأمول.  وهذا 
واجتماعي  سياسي  توصيف  له  المستقبل 
المحافظة،  في  وبالغ  التعيين،  بالغ  وثقافي 
السياسي  الشكل  في  شمولي  توصيف  وهو 
المادة  أن  كيف  نرى  ولذلك  يرتجيه.   الــذي 
شكل  على  ُتستخدم  الماضي،  من  المستقاة 
وصف  في  الناس  عواطف  الستدعاء  رمــزي، 
صورة لمجتمع منشود هو، في جوهره، نتيجة 
آن  وقد  معلوم.    أصولي  سياسي  لمشروع 
صالحًا  كان  ما  بأن  التوهم  عن  نقلع  أن  لنا 
سيبقى  عشر،  الرابع  القرن  في  ومحمودًا 
وعلينا  والعشرين.  الواحد  القرن  في  كذلك 
التاريخ.  في  بالفرادة  التفاخر  عن  نكف  أن 
تصدق  القوانين  من  جملة  تحكمه  فالتاريخ 

على جميع المجتمعات.  
 

الّسجل: وهل استطعت أن تنهج نهجا مميزا 
لكتابة التاريخ العربي اإلسالمي؟  

ع. ع. إْن كنُت قد أحدثُت انقالبًا في كتابة 
اآلخرين.   لتقدير  عائد  أمــر  فهذا  التاريخ، 
من  الكالسيكية  الفترة  في  تواريخ  فهناك 
على  للتاريخ  مفهوم  وهناك  العربي.   الفكر 
لتسلسل  وفقًا  مرتبة  لــألحــداث  سجل  أنــه 
بأخبار  تتعلق  ــداث  أح غالبًا  وهــي  الــزمــن.  
التاريخ  هو  آخر،  تاريخا  ثمة  أن  كما  الدولة.  
تجليًا  بوصفه  البشري  التاريخ  أي  اإللهي، 
هبوط،  وتاريخ  صعود  تاريخ  وهــو  لإلله.  
وتاريخ خلق ونبوة ثم هبوط، ثم نبوة أخرى 
محمد،  نبوة  هي  أخيرة  نبوة  ثم  هبوط،  ثم 
ثم هبوط ونهاية الزمان.  وهذه نظرة دائرية 
أو  الخلق  هو  واحدا  مبتدأ  للتاريخ  فيها  يكون 
أنا،  أما  القيامة.  هو  واحد  ومنتهى  السقوط، 
فال يصدر موقفي عن مفهوم غائي للتاريخ، 
التاريخية  للعمليات  قــراءة  عن  باألحرى  بل 
العالمية والموضوعية. وترتبط هذه العمليات 
يشغله  المعرفية  الوجهة  من  مركزي  بموقع 
العلم؛ علوم الطبيعة والتاريخ واالجتماع. كما 
السياسي  الدين:  وجهْي  تهميش  بها  يرتبط 
والعام، وكذلك تهميش المؤسسات الدينية أو 

قصرها على تأدية وظائف خاصة.  

الّسجل: يبدو أنك تعتبر الدين هو المشكلة، 
وتتحدث مرارا عن تهميش الدين بوصفه أبرز 
تعبيرات العلمانية. أي موقع تحتفظ به للدين 

في الحياة العامة في العالم العربي؟ 
المشكلة.  هو  بذاته  الدين  ليس  ع.  ع. 
احتباسه  أو  المجتمع  تطور  هي  فالمشكلة 
الدين،  تسييس  هي  المشكلة  نكوصه.  أو 
تاريخيا،  مدمرة  سياسية،  قوى  في  وتتمثل 
وفي  ــن.  ــدي ال بــاســم  حولها  ــنــاس  ال تعبئ 
أن  العلماني  النظام  شأن  من  فإن  المقابل، 
شأنًا  وطقوسه  الديني  اإليمان  من  يجعل 
والمؤسسات  التعبيرات  تحوالت  إن  خاصًا. 
تسبقانه.  وال  المجتمع  حركة  تعقبان  الدينية 
بتنمية  إاّل  مستدام  ديني  إصالح  ثمة  وليس 
االستمرار.  مقومات  فيها  واجتماعية  ثقافية 
ومؤسساته  الدين  ليس  المطاف،  نهاية  وفي 
هو ما يصلح من شأن الدين عمومًا: اإلصالح 
إلى  ارتكاسية  عودة  أنه  على  ُيفهم  الديني 
التاريخي، أن ما  الواقع  أصول، بينما نجد في 
المسيحيين،  عن  هنا  )وأتكلم  الدين  أصلح 
والثمانينات  السبعينات،  حتى  اإلسالم  وعن 
في القرن الماضي( هو رقي المجتمع. واتساع 
الدينية  المؤسسة  الذي يرغم  الرقي هو  هذا 

وفكرها على اإلصالح. 

 
الّسجل:  في قراءتك – وكتابتك – للتاريخ 

العربي، هل ثمة خطوط أو نقاط يتوازى فيها 
منهجك الفكري أو يلتقي مع آخرين،  ، و أين 

تتقاطع معهم وأين تختلف؟
يتقاطع  مختصرة،  ــة  إجــاب فــي  ع.  ع. 
اهلل  عبد   « مــع  ــدًا  ج دقيق  بشكل  خطابي 

كما  لالثنين.   معروف  أمٌر  وهذا   ،« العروي 
أركون  محمد   « مع  األمور  بعض  في  أتقاطع 
» وغيره. أما على الصعيد النظري والمنهجي 
العام،  فإنني مدين لفالسفة التاريخ األوائل 
 « واألهم: »هيغل«  و« هاربر » و »ماركس 
أصبح  تاريخيًا  ســردًا  كتبوا  ممن  وغيرهم، 
الالحقة.   التاريخية  الكتابات  كل  في  األساس 
وجميع قواعد السرد المعين لروايات تاريخية 
معينة، أو لتاريخ العالم جملًة، هي في الواقع 
وحتى يومنا هذا، من صناعات »هيغل«.  أما 
في  الفلسفي  عمله  تداخل  فقد  »فــوكــو«، 
عمله التاريخي،  ففلسف وأرَّخ وأعاد االعتبار 
لألحداث  ينتمي  ال  الذي  والمقصي  للمهمش 
الكبرى كالجنون والسجن، كما أحدث تحوالت 
مع  خصوصًا  التاريخ،  إلى  النظر  في  أساسية 
االنقطاع  مفهوم  وهو  األهمية،  بالغ  مفهوم 

فالذي  المختلفة.  التاريخية  الفترات  بين 
صنعه فوكو، والذي أحاول أن أصنعه أنا أيضًا، 
الشيء،  بعض  مغايرة  منطلقات  من  ولكن 
هو أن أرى في كل عصر جملة من المفاهيم 
الحاكمة، التي تفرض نمطًا معينًا من التفكير 
والسلوك.  وبالطبع، هذا ال يلغي القول بوجود 
متسلسلة  حركة  دومًا  هناك  ولكن  هوامش، 
المختلفة.  التحوالت  حولها  تتمحور  مركزية، 
األمد،  بعيدة  آثار  التحوالت  لهذه  يكون  وقد 

وقد ال يكون. 
 

الّسجل: كثيرا ما اتهمت بأنك تدعو إلى إحالل 
العلمانية مكان الدين؟

من  خــاٍل  بعالم  للتفكير  مجال  ال  ع.  ع. 
على  دينا  العلمانية  في  أرى  ال  وأنــا  الدين. 
اإلطالق، بل هي نوع من اإلدراك و الصيرورة 
ومن  الموضوعية.  المعرفة  و  االجتماعية 
العلمانية  بين  اشتراطا  ألزم  ال  أخــرى،  جهة 
غير  علمانية  دول  فهناك  والديمقراطية, 
ديمقراطية,  علمانية  ودول  ديمقراطية, 
وإن  ديمقراطية,  دينية  دول  هناك  ليس  إنما 
تزيت العملية السياسية فيها ببعض شكليات 
توضع  أن  يمكن  ال  والمشكلة  الديمقراطية. 

في سياق فصل الدين عن الدولة، بل فصله 
عن تعريف الهوية السياسية للمواطن، فصله 
االجتماعي  والسلوك  والدستور  القانون  عن 

والعلمانية ال تقوم على استيراد للنماذج من 
هنا وهناك. بل هي عملية موضوعية متعينة 
في التاريخ, و بالتالي فإن التحوالت العلمانية, 
التعليم  نظم  في  تحوالت  من  تشمل  بما 
والمعرفة, والنظم القانونية الخ؛ تتخذ أشكاال 
ليست  والعلمانية  الظروف.  باختالف  مختلفة 
عملية  بل  فــروض،  قائمة  وليست  وصفة، 
تاريخية موضوعية في سياق عالمي.  وعلى 
العملية  تلك  قيادة  تتولى  أن  المدنية  القوى 
أجل  من  والعمل  التحدث  عليها  التاريخية. 
القضايا المرتبطة بعلمانية الدولة، ومناهضة 
عن  الدين  وفصل  والطائفية،  العصبوية 
الدولة، ومن أجل سيادة القانون التي تقتضي 
أن  دون  مدنيًا،  قانونًا  يكون  أن  الــضــرورة 
يكون قانون استثناء وطوارئ، قانونا مرتبطًا 
قانونًا  والسياسية،  المدنية  الحريات  بتوسيع 
مدنيًا موضوعًا للبشر، وال يدعي التحدث باسم 
اإلرادة اإللهية، وال ينتقص من المساواة التامة 
الشخصية،  حرياتهم  من  وال  المواطنين  بين 

وال يملي على المرأة زيًا ترتديه. 

الّسجل: كنت، منذ سنين، قد رفعت شعار: 
)لنتكلم علي سجيتنا وال نخاف أبدا!(. وهي 

عبارة توحي بأن عصر الحريات العربية 
البد أن ينفتح بعد أن أغلق دهرا طويال في 

النواحي الفكرية والسياسية والنقدية. فأين 
أنت من شؤون بلدك السياسية، وبخاصة 

في قضايا الحريات وحكم القانون والمجتمع 
المدني وحقوق اإلنسان؟ 

للقضايا  سريعة  إجابات  أقدم  ال  أنا  ع.  ع. 
المطروحة، وال أتملق أي جمهور، اللهم إال في 
نقاشات أتولى فيها دور محامي الشيطان، ثم 
المجمل، قررت منذ  لكنني، في  اللعبة.  أنهي 
االنشغال  عن  بنفسي  أنأى  أن  عامًا  ثالثين 
المباشر بالسياسة. وحزمت أمري على توجيه 
من  لدي  العامة  بالشؤون  اهتمامي  يولده  ما 

قدرات نحو العمل الثقافي والعلمي. 

ليس هناك دول دينية 
ديمقراطية, وإن تزينت 

ببعض الشكليات

العلمانية ليست وصفة 
بل عملية تاريخية 

موضوعية في سياق 
عالمي

عزيز العظمة |

لسنا مشبعين بالتاريخ 
فحسب، بل مهووسون 

به
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الثقافي
الحرب الكبرى من أجل الحضارة 

السيطرة على الشرق األوسط

على  عامين  نحو  مضي  من  الرغم  على 
المثير  الكتاب  هذا  من  األولى  الطبعة  صدور 
الضخم، فإنه ما يزال حتى اآلن مثيرا للجدل 
كثر،  وهــم  ــه،  ب المعجبين  بين  والنقاش 
ما  في  الــرأي  فيسك  روبــرت  يخالفون  ومن 
تضمنته هذه المذكرات الصحفية من مواقف 
المناقشات  اتساع  من  زاد  ومما  ومعلومات.  
يجري  اآلن  حتى  فتئ  ما  فيسك  أن  وحّدتها 
الصحفيين  زمــالئــه  مــع  موسعة  مــحــاورات 
والمراقبين والقراء عن هذا الكتاب، عبر موقع 

إلكتروني له على اإلنترنت. 
هي  توازنا  المراجعات  أكثر  كانت  وربما 
التي نشرها في الواشنطن بوست )4 حزيران 
التاريخ  أستاذ  وهو  همفريز،  ستيفن   )2006
كاليفورنيا  جامعة  في  اإلسالمية  والدراسات 
مؤلفات عن قضايا  عدة  وله  باربارا،  – سانتا 
“جذور  بعنوان  مقالة  ففي  الوسط.  الشرق 
بالالئمة  ينحو  غاضب  مــراســل  الغليان:  
في  الغربي  والتالعب  المحليين  الطغاة  على 

اضطرابات المنطقة”.
البريطاني  الصحفي  إن   همفريز  يقول 
المخضرم روبرت فيسك ، الذي عمل مراسال 
للتايمز واإلندبندنت في الشرق األوسط لنحو 
 1100 على  يزيد  ما  في  يكتب  قــرن،  نصف 
الممتدة  للمنطقة  الدموي  التاريخ  صفحة 
بإيران  مــرورا  الجزائر،  إلى  أفغانستان  من 
ومصر.  ولبنان  وسوريا  وفلسطين  والعراق 
وهو يرسم للمنطقة صورة فاجعة وقاتمة ال 
تبشر بالخير في المستقبل جراء حملة الغزو 
البريطاني  األميركي  اإلسرائيلي   – الغربي 
وخيانة  القمعية،  الحكم  وأنظمة  الفرنسي، 
وانعدام  الشعوب  لمصالح  المحليين  الحكام 
ينظر  وهو  البلدان.   تلك  في  الديمقراطية 
بازدراء إلى  جميع الزعماء في دول المنطقة 
من  شهدته  ما  في  دورا  لعبت  التي  الدول  أو 
غير  أحــدا  هــؤالء  من  يستثني  )وال  تطورات 
حسين،  الملك  ــراحــل  ال األردنـــي  العاهل 
كارتر(.  جيمي  األسبق  األميركي  والرئيس 
والمخادعة  والتحريف  بالتحيز  يندد  كما 
الواليات  في  اإلعالم  وسائل  بها  تتسم  التي 
في  األميركية  للسياسة  عرضها  في  المتحدة 
على  يأخذ  همفريز  أن  ومع  الوسط.  الشرق 
المؤلف اإلسهاب واإلطناب في سرد التفاصيل 
عاشها  التي  اليومية  الناس  لحياة  الدقيقة 
بأهمية مضمون  ينوه  فإنه  وعايشها فيسك، 
الصحفي  فيسك  روبـــرت  وأســلــوب  الكتاب 
الذي يعتمد في استقصاء األخبار واستقصاء 
العاديون  الناس  يتداوله  ما  على  األحــداث 
اعتماده  مــن  أكثر  الشعبية  األوســـاط  فــي 
القادة  مع  والمقابالت  الرسمية  البيانات  على 
الحقيقي  الميداني  فالمراسل  السياسيين. 
في رأي فيسك هو الذي يأخذ بالشك العميق 
الرسميين,  والناطقين  المسؤولين  مقوالت 
ويشعر  الدموية،  الصراع  حاالت  في  خاصة 
بأن من واجبه أن يبحث عن الحقائق, ويغامر, 
على  بناء  ويميز  الــحــدث,  قلب  إلــى  ويصل 
ومن هو  الجالد  األرض من هو  على  الوقائع 
الضحية فعاًل كما هو في الميدان وليس كما 
تقول التصريحات الرسمية. ويقول إنه عندما 
يقوم الجيش اإلسرائيلي مثاًل بإغالق منطقة 
ذلك  فإن  إليها  الوصول  اإلعالم  على  ويحظر 
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هو ما يجب أن يثير فضول الصحفي، فلو لم 
لما  عليه  التستر  الجيش  يريد  ما  هناك  يكن 
هي  الصحفي  ومهمة  المنطقة,  تلك  أغلق 

الكشف عن ذلك المستور.
تقلل  بالتأكيد  ــوات  أص هناك  وستكون 
من قيمة فيسك المحلل كما ظهر في الكتاب 
قدم  الذي  الجريء  الصحفي  بفيسك  مقارنة 

الكثير مما لم يجرؤ على تقديمه كثيرون.
وكان الصحفي البريطاني اإليراني األصل 
أمير طاهري قد نشر قبيل ذلك في صحيفة 
تعليقا  لندن  في  تصدر  التي  الوسط  الشرق 
لمراسل  كمذكرات  يبدأ  الكتاب  إن  فيه  يقول 
قديم ظل يغطي أخبار الشرق األوسط، إال إنه 
يتحول بسرعة صوب اتهام بريطانيا والواليات 
واحدة  تسمية  تحت  يضعهما  اللتين  المتحدة 
المصدر  باعتبارهما  ساكسونيون”  ـ  “األنغلو 
عام  المائة  خالل  العالم  في  للشر  الرئيسي 
أحابيلهم  بوضع  ــؤالء  ه بــدأ  وقــد  األخــيــرة. 
العثمانية،  اإلمبراطورية  تدمير  طريق  عن 
بـ  سماها  التي  األرمــن،  مذبحة  على  حاثين 
“الهولوكست” ليتحركوا صوب السيطرة على 
وإقامة  إسرائيل،  وتكوين  األوســط،  الشرق 
النظامين  وتغيير  عربية،  استبدادية  أنظمة 
الغزو  خــالل  مــن  ــعــراق  وال أفغانستان  فــي 

العسكري.
باعتبارهم  اآليرلنديين  فيسك  يصف   
كلما  أنه  إلى  ويشير  أوروبــا”،  “فلسطينيي 
وجد نفسه محاصرا في مكان ما داخل الشرق 
األوسط ادعى أنه آيرلندي. وألنه يتعاطف مع 
يتبنى  فيسك  فإن  العربية”،  “الشكاوى  كل 
في  حياكتها  تتم  التي  المؤامرة  نظريات  كل 
والقاهرة  بغداد  بين  ما  الممتدة  المقاهي 
أمال باتهام اآلخرين على ما لحق بالعرب من 
وال  لهم  ال حول  فالعرب هم ضحايا  مساوئ. 
والبريطانيين  األميركيين  الزعماء  وكل  قوة. 
حرب  جرائم  في  متورطون   1914 عام  منذ 

وجرائم ضد البشرية.

 ويتماشى الرئيس األميركي جورج دبليو 
بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع 
بـ”الجرائم  فيسك  يسميها  التي  التقاليد  تلك 

اليومية” في أفغانستان والعراق. 
أمير  يقول  تترك طريقة فيسك، كما  وال 
طاهري، مساحة كافية لدراسة القوى المعقدة 
تيار  يشمل  وهذا  العربي  الواقع  صاغت  التي 
القومية العربية والحركات اإلسالمية ومختلف 
الحركات المعادية لالستعمار، وأكثر من نصف 

قرن من النفوذ السوفيتي. 
ويقول طاهري أن فيسك ال يحترم زمالءه 
أو  “السذاجة”  بـ  ينعتهم  الذين  الصحافيين 
“االرتزاق”. وعلى ضوء ذلك هاجم في كتابه 
المراسلين األميركيين والبريطانيين  عشرات 
متهما إياهم بالكذب أو ألنهم يقومون بنشر 
إنه  بل  ساكسونية”.  ـ  “األنغلو  البروباغاندا 
يتهم حتى مراسل صحيفة الـ “إندبندنت” في 
من  بالرغم  إلسرائيل،  دعمًا  بالكذب  القدس 
فإنه  كذلك  الصحيفة،  مراسلي هذه  أحد  انه 
والمحطات  الصحف  من  الكثير  بقسوة  ينتقد 
“التايمز”  صحيفة  من  ابتداء  التلفزيونية 
اللندنية و”واشنطن بوست” إلى محطتي “بي 

بي سي” و”سي إن إن”..
ـ  “االنغلو  لـ  فيسك  كراهية  تعادل  وال 
التي  إلسرائيل  كراهيته  إال  ساكسونيين” 
يتهمها بأنها ارتكبت الكثير من جرائم الحرب 
إن  أيضا  ويــقــول  البشرية.  بحق  وجــرائــم 
أن  غير  واإلسالم”.  المسيحية  ضد  “اليهودية 
باألخطاء  متخم  طاهري،  يشير  كما  كتابه، 
عدم  عن  أحيانا  والناجمة  بالوقائع  المتعلقة 
المنطقة  لغات  فهم، بسبب عدم تعوده على 
إن  يقول  فهو  وثقافتها.  وتاريخها وسياساتها 
أن  ويزعم  ــالم”  اإلس رمز  هو  القمر  “نصف 
حول  هي  والسنة  الشيعة  بين  ما  الخالفات 
وتحتل  طالب،  أبي  بن  علي  الخليفة  موقع 
والفارسية  العربية  األســمــاء  في  األخــطــاء 

والتركية عدة صفحات. 

الّسجل - خاص

غالف الكتاب |

تشكل  التاريخ  قراءة  إعادة  كانت  إذا 
ويطلب  المعرفة  يبغي  أكاديميًا  هدفًا 
إعــادة  فــإن  ذاتــه،  حــّد  في  لغاية  العلم 
قراءته من منظور دور النساء فيه يعتبر 
بالمشاركة  واهتمامًا  سياسيًا  هــدفــًا 
اإليجابية في الواقع الثقافي واالجتماعي 
ثقافية  حياة  نحو  تغيير  إحداث  أجل  من 
واجتماعية أكثر عداًل وأكثر توازنًا لجميع 

أفراد المجتمع.
المعرفة  أو  المعرفة،  أن  وطالما 
والسلطة  بالقوة  مرتبطة  التاريخية، 
السائدة، فإن عمليات االستبعاد والتهميش 
تطال الفئات المحكومة، بما فيهن النساء، 
النساء  وكــأن  يسرد  التاريخ  صار  حّتى 
خارجه، األمر الذي خلق حاجة شديدة إلى 
التي  الدراسات  من  معرفي  تراكم  خلق 
منظور  من  العربي  التاريخ  في  تبحث 
الثقافي  التشكيل  االعتبار  فــي  يأخذ 
تستفيد  والتي  للجنس،  واالجتماعي 
العلوم  مجال  في  الحديثة  النظريات  من 
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التاريخ  وتتناول  واالجتماعية،  اإلنسانية 
من زوايا عبر التخصصات المختلفة. عام 
1928 تجرأت امرأة لبنانية في العشرين 
من عمرها على التمرد على قانون يحّجب 
عيش  نسق  عليهن  ويفرض  النــساء 
الحياة،  المشاركة في دورة  يحجبهن عن 
مفروض  ــزيٍّ  ك الحجاب  على  تثر  فلم 
على  ثارت  ما  بقدر  النساء  على  بالقوة 
الحجاب كوسم جندري جنساني لألجساد 

أكثر منه وســــمًا أيديولوجيًا”.

الحجاب:  “رمــزيــة 
ودالالت”  مفاهيم 

عايدة الجوهري

تضّمن العدد المواد اآلتية: االفتتاحية 
سمير  محمد  د.  التحرير  رئيس  بقلم 
مصطفى، وأربع دراسات: نظريات التجارة 
الدولية التقليدية )الكالسيكية( والحديثة 
إلى  ــارة  إش مع  االقتصادية:  والتكتالت 
السوق األوروبية الموحدة لـ د. طه يونس 
حمادي؛ االقتصاد العربي وتحديات القرن 
عابد؛  شــريــط  ـــ   ل والعشرين  ــواحــد  ال
المفهوم  مصر  في  البشري  المال  رأس 
أشرف  لـ  النسبي  الوضع   – القياس   –
المركزية  البنوك  بين  التعاون  العربي؛ 
في البلدان العربية “الضرورات، المجاالت، 
علي. محمد  شعبان  أحمد  لـ   المتطلبات” 

كتب:  لثالثة  مراجعات  أيضُا،  العدد  وفي 
العالمية  الرأسمالية  الصامتة:  “السيطرة 
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كمال  ــرف  أش ـــ    ل الديمقراطية  ــوت  وم
االقتصادية  االتجاهات  وتقرير  عباس؛ 
اللواج؛  الدين  عز  لـ   2007 اإلستراتيجية 
واالقتصاد السياسي: الفساد – اإلصالح – 
التنمية لـ محمد سمير مصطفى ، إضافة 
وببليوغرافيا  اقتصادية  يوميات  إلــى 

اقتصادية مختارة. 

ــة “بــحــوث   مــجــّل
اقتصادية عربية” 

صاحبها  بقلم  مذكرات  هو  الكتاب 
“مضارب  في  ولد  الذي  الجمعاني  ضافي 
مأدبا  محافظة  جنوب  الجماعين  عشيرة 
ضابطًا  التحق  األردن.  في   1927 عــام 
ــعــربــي بــعــد تــخــرجــه في  بــالــجــيــش ال
وكان  البعث،  حزب  إلى  انضم  بريطانيا. 
الخمسينات  فــي  األحـــرار  الضباط  مــن 
خمس  نحو  قضى  الماضي.  القرن  من 
وعشرين سنة سجينا في سوريا قبل أن 

يعود إلى األردن.  

|

من الحزب إلى السجن  
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الثقافي

في الغرفة ظالم دامس. يجلس الموسيقي وهو يعزف ألحانه الحزينة وقد امتأل 
قلبه بالحسرة على فقدان من أحب. ولفرط ما هو شديد الحساسية يشبه طعم هذا 
الموسيقي  يبكي  حقيقيًا.  موتًا  الفقد  هذا  يكون  وربما   – الموت  طعم  عنده  الفقد 
التي  خطواته  اللحن  فيجسد  يغنيها،  وكلمات  يعزفها  ألحان  خالل  من  رحلوا  الذين 
وطنًا  أو  بشرًا  أكان  سواء   – بالحبيب  يوما  ربطته  التي  العالقة  جنازة  في  يخطوها 
الذي ال  أو موطنًا للقلب. ثم تتبلور األغنية انطالقًا من ذلك األلم الشخصي، األلم 
يعرفه إال ثالثة: الموسيقي؛ واآللة التي يعزف عليها؛ وثالثهما اهلل الذي يشهد عليهما. 
يتمخض اإلبداع عن لحظة شخصية جدًا، ال يعرفها أحد... ألنها ليست مجرد لحظة 
وقوف على األطالل، بل هي لحظة تكوين يختلط فيها اإلبداع مع األلم؛ لحظة اتصال 
الموسيقي بالروح وتحويل معاناته إلى لحن من الوجدان وكلمة من القلب، تنبض 
من الوادي السحيق الذي شرخته األيام، من الذكريات واآلهات المكتومة، من أماكن 
وزوايا في الروح ال تتكشف إال من خالل لحظة اإلبداع؛ ألن الحياة اليومية تكبح البوح، 

وتفضل لغة النسيان واألقنعة.
هذه الحالة العميقة من التأمل والوحدة ال يدخلها شخص يكتب كلمات ألغان مثل 
التفاهم  و سلبًا( عن  )إيجابًا  المعقدة  اإلنسانية  النفس  تترفع  ولذلك  الواوا”  “بوس 
مع أغان على مستوى سطحي مخجل - إذا استطاعت - وكثيرًا ما تقع فيه، خصوصًا 
لدى الشباب المفتقر للوعي أو النضج. أتتساوى لدى اإلنسان العظيم المحترم لذاته 
سر  حقًا  وهو   – الوجود”  سر  فالغنى  وغني  الناي  “أعطني  كلمات  الفنية  ولذائقته 
الوجود – مع كلمات وألحان الهبوط النفسي المفزع الذي وصلته صناعة الموسيقى 

في الوطن العربي في الخمس إلى عشر سنوات الماضية؟
لقطعته  ليسمح  وحــده  يجلس  واألفــق  الرسالة  صاحب  الحقيقي  الموسيقي 
المحال،  من  الحال  فــدوام  الحال،  تغير  نار  تحت  وتنضج  تتبلور  أن  الموسيقية 
والموسيقي ال يبقى دائمًا في حالة استحضار لروح المعاناة التي تجول في داخله، 
ألنه عندما يتغير المزاج ويرتدي حاال أكثر خفة يراجع الموسيقي اللحن الذي تمخض 
عن أمس معذب وحينها تتلقى األغنية الرتوش األخيرة لتصبح أغنية واضحة المعالم. 
وقد يختار الموسيقي أن يشارك بعض أصدقائه نتاج معاناته الخاصة فيغني األغاني 
لهم، وقد يتلقى تشجيعًا كي يقوم بغنائها أمام جمهور أكبر، وقد تؤثر أغانيه في 

متلقيها؛ ألن لغة القلوب واحدة ولو اختلفت أسماء حامليها.
الجمهور،  أمام  الموسيقية  مقطوعاته  فيه  الموسيقي  فيقدم  ثالث،  يوم  ويأتي 
وقد يلقى الترحاب أو االستحسان، وربما ينطلق من هناك في رحلة تأدية معزوفاته 
أمام آخرين لتتحول بذلك معاناته الشخصية إلى فن يشارك اآلخرين فيه، ويحرك 
فيه األفئدة والعقول، فإما أن يأخذهم إلى سماء عالية من التأمل أو إلى حماس عظيم 
للتغيير االجتماعي أو إلى لحظة تتكشف فيها للذات حقائق روحية شفافة كثيرًا ما 

نجحت الموسيقى الصوفية في تحقيقها.
إلى  السطحية وااللتفات  للموسيقى ممن وقعوا في براثن  ولكن هناك متلقين 
ما  أسخف  لسماع  تؤهلهم  عجيبة  عقدة  من  عام،  بشكل  يعانون،  وممن  التفاهات 
اعتبار ما يسمعون  لهم  الوقت نفسه تسمح  البشرية، وفي  األذن منذ فجر  سمعته 
“حراما” يدخل أصحابه النار، وهم عادة ال يفقهون شيئًا في الموسيقى و يعتبرونها 
إليه  يتعرضون  الذي  االجتماعي  التكييف  بسبب  الخلقي  “الفلتان”  أنواع  من  نوعًا 
المدرسة  أفكار  وراء  تنساق  أجواء  في  ونشأتهم  والعمل،  والجامعة  المدرسة  في 
الفكرية المعادية للموسيقى، وهؤالء بالذات قد يستمتعون بكل ما انحدر من األنواع 
بالفنانات( ممن ال يمتن بصلة  )يتم تسميتهن خطأ  االستعراضية من قبل مؤديات 
ال باإلبداع وال بالفن األصيل. وهذه الحالة ولألسف تتفشى بين المنتجين، ومديري 
األعمال، وأصحاب رؤوس المال الذين يتحلون بقدر قليل من االحترافية والمهنية من 
جهة والرؤية الموسيقية المتقدمة التي من الممكن أن تنهض باألمة التي قد أضحت 

في سبات عميق بسبب تفشي أنواع “الفن” الرخيص على المستوى الجماهيري.
والمراهقين  األطفال  تثقيف  أجل  من  الجماهيرية  للتوعية  ماسة  حاجة  هنالك 
على األخص بالفروقات الموسيقية والفنية التي تميز الهابط عن الروحاني العالي... 
هذا إذا أردنا جياًل عظيمًا تهتز له األرض من عمق معرفته وقوة روحه، أما إذا أردنا أن 
نبقى على المنحدر الذي سيودي بنا حتمًا إلى التهلكة، فلنستمر إذًا بتشجيع فن هذه 
األيام من خالل السماح له بأن يدخل بيوتنا، وآذاننا، ونفوسنا، ويدمر فينا ما تبقى 

من عظمة وجمال.
• مغنية ومؤلفة موسيقية من األردن
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الموسيقى والجيل الجديد:

بين الهابط 
والروحاني العالي

ربى صقر*
www.myspace.com/rubasaqr2

كاتبة جزائرية "لم يرحمها النقاد”:
 فضيلة الفاروق: على المرأة  العربية

 أن تتعلم قول :ال"

إنها  الخجل”  “تــاء  رواياتها  آخر  في  قيل 
يقع  الذي  اإلرهــاب  عن  روايــة  مجرد  “ليست 
رواية  هي  وإنما  الدين،  باسم  األبرياء  على 
 - تعاني  تزال  ال  التي  الجزائرية  المرأة  عن 
كالمرأة العربية - القمع والتمييز في مجتمعات 
ذكورية متسلطة، تعلن غير ما تبطن، ال تكف 
كائنًا  أو  عورة  بصفتها  المرأة  إلى  النظر  عن 
أدنى قيمة من الذكر”. وقد يصدق هذا القول 
التي أصدرتها  القصصية  األعمال   أكثر  على 
في  للعيش  انتقلت  أن  بعد  الفاروق  فضيلة 
بيروت عام 1995، وبدأت بنشر إسهاماتها في 
الحب”  الختالس  “لحظة  اللبنانية:  الصحافة 
“مــزاج  وروايـــة   ،)1997( قصص  مجموعة 
 ،)2003( الخجل”  و”تــاء   ،)1999( مراهقة” 

و”اكتشاف الشهوة” )2006(.

* توغلين في التحرر المفرط والوصف الحسي 
في كتاباتك،. كيف تفسرين ذلك؟

كيف  العربية  مجتمعاتنا  من  أستغرب   -
في  يمارسونه  ما  رجالها  يمارس  أن  تقبل 
في  أو  الــفــنــادق،  فــي  أو  مشبوهة،  بيوت 
كل  من  هوى  فتيات  مع  المفروشة  الشقق 
مختلفة  وجنسيات  مختلفة  وبأسعار  نــوع 
على  بحبر  الجنس  عن  نكتب  أن  ويرفضون 
ورق؟ فظاعة هذا المجتمع ؟ فظاعة!! هذا أقل 
ما يمكن قوله. وعلى كل ما كتبته أقل بكثير 
المواقع  وبعض  الفضائيات  تنقله بعض  مما 
المراهقون  يشاهدها  والتي  اإلنترنت  على 
وبهذه  الحقيقة  في  أصفه  ما  رقابة..  بدون 
الصراحة كان من أجل أن أبين عذابات المرأة 
عن  أشياء  يتعلم  رجاًل  تتزوج  التي  العربية، 
طرحته  ما  الزواج.  مؤسسة  خارج  ممارسات  

هو ما المشكلة في رجالنا ال في في نسائنا.

* تركزين كثيرا على التحرر الفردي، هل ترين 
ان تحرر المرأة يبدأ من هنا؟

أعنيه.   ما  بالضبط  لك  أشرح  أن  علّي   -
فينا  تتحكم  الذكورية  والسلطة  قرون  طيلة 
نحبهم،  ال  رجــال  من  بالقوة  نــزوج  كنساء، 
يختارون  أذواقهم،  تناسب  ثيابا  لنا  يختارون 
كل  المقاسات  يغيرون  ألجسادنا،  مقاسات 
سنة أو كل سنتين، وحتى في الحياة الحميمية 
هذه  كل  على  طقوسهم،  حسب  يمارسونها 
األشياء أن تتوقف وتنتهي وتعي المرأة أن أغلى 
ما لديها في الحياة هو كرامتها وجسدها عليها 
أن  تريد  ومتى  عنه،  وتدافع  عليه  تحافظ  أن 
تحبل ومتى ترفض، وتختار الشريك المناسب 
أن  شيء  كل  قبل  وعليها  يحترمها.  الذي  لها 
تتعلم كيف تقول “ ال” إنها بداية الطريق إلى 
أدري  وال  للحرية   مفهومي  هو  هذا  الحرية، 
إن كانت نساءنا على قدرة الستيعابه أو أنهن 
الذين  الرجال  وألصوات  لقلوبهن  سيصغين 

يلهثون وراء أجسادهن بأرخص األثمان.

* لكنك في رواية: “اكتشاف الشهوة” جعلت 
بطلتك تعيش حالة من التشتت والتوتر..

المرأة  شيئا،  أخترع  لم  الحقيقة  في   -
العربية ضائعة منذ قرون، ولم تهتد بعد إلى 
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لم  التحرر  إن  تقول  التجارب  بعض  طريقها. 
يمنحها الكيان الذي تحلم به، وبعض التجارب 
التدين قد يمنحها ما تحلم  الجديدة تقول أن 
به، ولكن على أرض الواقع النساء مسكينات، 
مخيرات،  ال  مستعبدات،مسيرات  مطحونات، 
مرغمات  ويتقبلن  الرجل  عالم  في  يعشن 
من  األنكى  بل  وأنانيته،  وصراعاته  حروبه 
كل  نتيجة  غالية  ضريبة  يدفعن  أنهن  ذلك 
نماذج  أقــدم  أن  أحــب  المتطرفة.  سلوكاته 
ناجحة للمرأة العربية ولكن نماذجنا الناجحة ال 
تعالج متاعبنا، فكلما قدمنا نماذج ناجحة قيل 
لنا أنتن بخير ونحن الرجال بحاجة لمن يطالب 
يتألمن  عمن  نكتب  أن  علينا  إذن  بحقوقنا، 
ويتوجعن ويتعذبن ليروا جميعا حقيقة حياتنا 

في هذا المجتمع.

* في نهاية “تاء الخجل”، أجريت حوارًا ما 
بين الكاتبة وفتاة محجبة ، تظهرين فيه رضا 
هذه الفتاة عن الرواية، هل فعلت ذلك للقول 

إن هناك شريحة من النساء يوافقن على ما 
كتبت؟ وهل كنت متشككة عندما أقدمت على 

كتابة هذه الرواية؟
- ولماذا أتشكك أو أخاف. أنا امرأة مسلمة 
ديننا هو  إن  به،  ًوأعتز  جدا  بإسالمي  وأفتخر 
الحياة  بتفاصيل  أهتم  الــذي  الوحيد  الدين 
نقطة  أبين  أن  أحب  الحقيقة  في  الدقيقة. 
عنا،  يقررون  دائما  الرجال  أن  وهي  مهمة 
وهناك  بالقانون  النساء  تحجب  دول  هناك 
أيضا  بالقانون  التحجب  من  تمنعهن  دول 
هناك من يلزمنهن باللون األسود وهناك من 
أال يبدو هذا غريبا  األبيض،  باللون  يلزمنهن 
ويتركون  بأمورهم  يهتمون  ال  لماذا  نوعا؟ 
المرأة بحالها، هل النساء كتيبة حتى يلتزمن 
لهدف  فكان  األخير  تلميحي  أما  واحــد؟  بزي 
آخر، وهو أن مجتمعنا يظلم المرأة المتحجبة 
أكثر من غيرها، وكأنها يجب أن تكون مالكًا 
إحدى  في  ذلك  لمحت  لقد  السماء.  من  منزاًل 
كتابا  متحجبة  سيدة  تناولت  حين  المكتبات 
لكاتبة جزائرية أسمها “مليكة مقدم”، فرمقها 
لهذه  “كيف تقرئين  لها  المكتبة وقال  صاحب 
الكاتبة وأنت متحجبة؟” استغربت جدًا منه هو 
أن  يرفض  ولكنه  للبيع،  الكتاب  يعرض  من 
تقرأه السيدة المتحجبة،. الرجل نفسه إقتنيت 
جزائريين  لكتاب  جريئة  كتب  عدة  عنده  من 
بكلمة،  ينبس  ولم  الفرنسية  باللغة  يكتبون 
كان مظهري كإشارة “ستوب” أمامه لم يمنح 
المتحجبة.  تجاه  به  شعر  الذي  الحق  ذلك  له 
إلعالنات  ألذعنت   الناس  من  أخــاف  كنت  لو 

التهديد التي كانت تحذر كل امرأة سافرة من 
الذبح إن لم تخضع ألوامرهم  تتحجب. 

* إذن، كيف ترين العالقة بين الكاتب 
وواقعه؟ 

والواقع  الكتابة  أرى  يخصني،  فيما   -
واقعي  أفصل  أن  يمكن  وال  جدا،  ملتصقين 
وأقدم نصي  الواقع  من  أكتب  عن نصوصي. 
تحديد  يصعب  لغيري  بالنسبة  الواقع،  لهذا 
التعامل  في  طريقته  له  فكل  العالقة،  هذه 
المخملية  الطبقة  الواقع. هناك كتاب  مع هذا 
األوروبــيــة  العواصم  إلــى  يسافرون  الذين 
والعربية الغنية في الدرجة األولى ويقطنون 
للناس  ويكتبون  نجوم  خمسة  فنادق  في 
يعيش  من  وهناك  العالية،  أبراجهم  من 
درجة ثالثة في أحياء شعبية، ويرتاد مقاهي 
أيضا  هناك  المجتمع.  عذابات  وينقل  شعبية، 
من  نزل  وكأنه  له  الخاص  عالمه  يصنع  من 
المجتمع.  كوكب آخر ويضع حاجزًا بينه وبين 
أهل  كما  القّراء،  كما  أنواع  يا سيدتي  الكّتاب 
الفن، كما التجار، كما الناس...! أنا أحب الحياة 
بالناس،  المكتظة  الشوارع  أحب  البسيطة، 
التي  ــس  آري قريتي  وأعــشــق  الــقــرى،  أحــب 
في  تعشش  فإنها  هذا  مدينة،ومع  أصبحت 
تركتها منذ 21 سنة. وحتى في  ذاكرتي كما 
لبنان، أعيش في ضيعة صغيرة وأزور بيروت 
هي  البساطة  أسبوعين.  أو  أسبوع  كل  مرة 

الفضاء الذي يناسبني. 

* عندما يهاجم أحدا كتاباتك هل تعتقدين 
أنه يفعل ذلك ألنك تكتبين بجرأة، ام ألنك 

امرأة فقط؟
أولئك  هم  بحدة  يهاجمني  من  عــادة   -
عموما  النساء  كتابات  يتحملون  ال  الذين 
أو  ــة  أزم لهم  سبب  نجاحنا  أن  ويشعرون 
مكانهم  أخذنا  أننا  أو  قلياًل  للوراء  أعادهم 
في  وخاصة  هم....اليوم  يستحقونه  الــذي 
دفة  أن  المرأة  أثبتت  األخيرة  سنوات  الثالث 
وكسرت  كروائية  نجحت  وأنها  دفتها  السرد 
وجميلة  شفافة  بلغة  وكتبت  كثيرة  تابوهات 
يزعج  وهــذا  شاعرية...  الرجل  لغة  تفوق 
الكثيرين. هناك ايضا من يجد جرأتنا خروجا 
اللص  الحقيقة:  في  يحاكمني  التقاليد  عن 
وكل  والمنافق...  والكذاب  والسكير  والزاني 
بممارسة  ألنفسهم  يسمحون  الذين  أولئك 
المنكرات في الحياة يزعجهم أنني أكتبها على 
أن  ما يظن  الناس، بشكل  ويقرأها كل  ورق 

الناس عرفوا حقيقته من خالل نصي.

حاورتها: عزيزة علي

فضيلة الفاروق |
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الثقافي
كوميدي مميز يرحل فقيرًا معدمًا ومنسيا

يونس شلبي: نكتة واحدة ال تكفي

المرض،  مع  طويل  صراع  بعد  أنفاسه  بتوقف 
قد  شلبي  يونس  الشهير  المصري  الفنان  يكون 
والسينمائية  المسرحية  الدراما  من  مسيرة  طوى 

والتلفزيونية امتدت على مساحة زهاء 35 عاما.
ورغم بدايته المتأخرة نسبيا )بدأ شلبي التمثيل 
المشارك  إن  إال  عمره(،  من  الثالثين  تجاوزه  بعد 
المشاغبين«  »مدرسة  مسرحيتي  في  الرئيسي 
الدراما  قلب  في  لنفسه  صنع  كبرت«  و«العيال 
إنجاح  فــي  أســهــم  فقد  خــاصــة،  نكهة  العربية 
عربي  جمهور  وتــذوق  وانتشارهما  المسرحيتين 
طعمها  الكبير  الوطن  جهات  على  وممتد  عريض 

كماركة مسجلة باسمه.
في  حققه  ما  أن  شلبي  مسيرة  في  والالفت 
مسرحيتين كوميديتين )تجاريتين(، لم يحققه في 
37 فيلما سينمائيا لعب فيها دور بطولة رئيسي أو 

ثانوي.
تعرض  التي  المحنة  تطرح  آخــر  سياق  وفــي 
حد  إلى  نفسه  على  والمنطوي  الخلوق  الفنان  لها 
بيع  إلى  واضطراره  المرض  دوامة  دخوله  منذ  ما، 
ممتلكاته وأشيائه الغالية تباعا ليتمكن من مواصلة 
الالزمة،  الجراحية  العمليات  وإجراء  العالج  جوالت 
أسئلة كبرى حول وضع الفنان العربي، ومسؤوليات 
دولته تجاهه، وكذلك مسؤوليات النقابة التي تمثله، 
وااللتزام األخالقي الشخصي من قبل زمالئه الذين 
مبكرا حتى من  انفضوا من حوله  حالة شلبي  في 
كان يدعي منهم صداقة حميمة تربطه به. وتعليقا 
يوم  شلبي  بموت  المتعلقة  المرعبة  الدراما  على 
االثنين الماضي وحيدا منسيا قال المهندس الزراعي 
عيد هشلمون »عاش ليضحكنا وعندما مرض نسيه 

العالم ومات اليوم فقيرًا ومعدمًا ومنسيًا”.
على  مقتصرا  ليس  األوضاع  وتجاهل  واإلهمال 
يعاني  أخــرى،  صارخة  حــاالت  فثمة  وحــده،  شلبي 
ال  ممن  مصر  في  والثالث  الثانى  الصف  فنانو  منها 
ومنهم  األول،  الصف  كنجوم  الماليين  يتقاضون 
عملية  أجرى  الذي  داود،  يوسف  الكوميدى  الفنان 
زرع كلى كلفت مائة ألف جنيه مصري، ولم تدفع له 
جنيه،   1000 سوى  منها  المصريين  الفنانين  نقابة 
الوسط  إلى االستالف إلجرائها من خارج  ما اضطره 
يسلفنى  من  وجدت  أنى  هلل  وليؤكد:”الحمد  الفنى، 
للنقابة  “بالنسبة  ويضيف  الصعب”،  الزمن  هذا  فى 
فهى أشبه بحصان ملجم بالروتين وضعف اإلمكانات 
وقلة الصالحيات التى تحول دون تدخلها تدخال فعاال، 
وينشئون  بينهم  فيما  الفنانون  يتعاون  أن  والبــد 
صندوقا للزمالة كل فنان يدفع ولو 5 % من أجره ألن 
الدنيا دوارة، أما النقابة فكل الذى تدفعه ألف جنيه 
لهم  أدفع  أنى  رغم  المريض،  نفقة  على  يزيد  وما 
االشتراك السنوى والرعاية الصحية ونسبة الـ 2 %. “

ويضيف داود في تصريح لوسيلة إعالم مصرية 
“لست وحدي المريض فهناك زمالء كثر منهم سيد 
زيان وحسين الشربيني ومحمد أبو الحسن المشلول 

فى بيته وغيرهم”
ومنذ العام 1993 بدأت قصة شلبي مع المرض، 
قليلة،  أعمال  سوى  التاريخ  ذلك  بعد  يقدم  ولم 
وكانت ابنته الصغرى وقتها )لشلبي ست بنات( في 
بيته،  ثم  ومن  أثاثه  باع شلبي  كان  وإذا  الحضانة، 
فإن الفنانة مريم فخر الدين باعت قبل أعوام كل 
كلى،  استئصال  عملية  إجراء  من  لتتمكن  مصاغها 
كما  نقابتها  من  التسول  على  اإلجراء  مفضلة هذا 

كانت صرحت وقتها لألصدقاء والمقربين. 
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األنظار   1941 العام  في  المولود  شلبي  ولفت 
“مدرسة  مسرحية  من  مشاهد  في  بشدة،  اليه، 
المشاغبين” التي خرجت رموز الكوميديا المصرية 
المنعم  وعبد  المهندس  فؤاد  عهد  بين  الفترة  في 
سعد  ومحمد  هنيدي  محمد  عهد  وبين  مدبولي 

وأحمد حلمي، التي يعيشها الفن المصري اآلن.
المصري  الصحافي  والكاتب  الناقد  وبحسب 
ومدبولي  المهندس  كوميديا  فإن  الغزولي،  أسامة 
التي  التكنوقراط” فالطريقة  كانت كوميديا “عصر 
ينطق بها فؤاد المهندس )يقول الغزولي( وهو ابن 
فقيه اللغة العربية الدكتور زكي المهندس، تنم عن 
حرص على مخارج الحروف وعلى النسق الموسيقي 
بالنفس  اعتزاز  فيها  المهندس  وحركات  للعبارة. 
التكنوقراط،  الخيالء، شأن كل  قد يصل الى درجة 
العلمية. بالشهادات  مجدهم  يصنعون  من   أو 

ــي ايضا  ــي االضـــحـــاك ه وطــريــقــة مــدبــولــي ف
يعيد  فهو  األكاديمية  بخلفيته  الصلة  وثيقة 
فنان  يــنــوع  كــمــا  التنغيم،  فــي  ــوع  ــن وي ــد  ــزي وي
ألن  يــبــدعــهــا،  ــتــي  ال التفاصيل  ــي  ف ــزخــرفــة  ال
الفنون. كلية  في  للزخرفة  استاذا  كان   مدبولي 

ويرى الغزولي إن “يونس شلبي ورفاقه كانوا نجوم 
عصر مختلف، نجوم عصر الفهلوة”.

العصر الذي قيل له ان كل القواعد التي التزم 
األصدقاء  مع  يتعامل  وهــو  العربي  الشرق  بها 
تحطمت  حين  مسدود  طريق  الى  انتهت  واألعــداء 
.1967 يونيو  من  الخامس  فجر  عند   الطائرات 

ذروة  الى  تصل  قد  انك  “الفهلوة”  فلسفة  خالصة 
النجاح ولو كنت شديد البالهة ألن النجاح ال يحتاج الى 
ذكاء، بل الى استذكاء. وال يحتاج الى ظرف، بل الى 
 استظراف. وال عالقة له بالعلم أو الكد أو االجتهاد.

شلبي  فيها  لمع  التي  المشاهد  فإن  السبب  ولهذا 
عن  وعجزا  شديدة  بالهة  صورت  التي  تلك  كانت 

النطق بلفظ صحيح أو بعبارة ذات معنى«.
يكونو  لم  الفهلوة  عصر  نجوم  إن  إلى  ويشير 

أغبياء أو ثقالء الظل أو كسالى، “كانوا رجاال ونساء 
مجتهدين وكادحين بينهم أحمد زكي وسعيد صالح 
امام. عادل  الجميع  مقدمة  وفي  البابلي،   وسهير 

رصدوا عصرهم وفهموه وكشفوا سوءاته وضحكوا 
عليه وعلينا وعلى أنفسهم وأضحكونا معهم.

واحد  كل  وقــدرة  اجتهادهم  مستويات  وتنوعت 
منهم على ان يجاري زمنه أو حتى يسبقه، فأحمد زكي 
المشاغبين ممثل بسيط وساذج مقارنة  في مدرسة 
بأحمد زكي في “حليم”، وعادل امام في “مرجان أحمد 

مرجان” هو غير عادل امام في أي دور سابق”.
ــغــزولــي،  ال بحسب  شاكلتهم  غــيــر  ــى  وعــل
تحقق  األول،  ــنــجــاح  ال ــخ  ف ــي  ف شلبي  ســقــط 
يكرر  فـــراح  العبيط  دور  بـــأداء  األول  نجاحه 
األيـــام. ــه  ــاوزت ــج وت ــاس  ــن ال مــلــه  حــتــى   نفسه 
اليه وتتعاطف معه.  كان فيه شيء يجعلك تنجذب 
بالجديد  يأتي  ان  انتظار  في  اليه  تتطلع  تظل 

والمبتكر. وعندما ال يفعل تنصرف عنه.
وكلما خبت األضواء من حوله كلما تكاثرت باليا 
األمراض المرتبطة بالسمنة وقلة الحركة، وكلما قلت 
 الشهرة قل المال وقلت القدرة على مقاومة المرض.

قبل  بها  اضحكك  نكتة  لك  قال  برجل  أشبه  كان 
الثالثين  األعـــوام  ــوال  ط ظل  ثم  عاما،  ثالثين 
تهرب  ان  اال  أمامك  يعد  فلم  التقيته  كلما  يرددها 
أديب  عماد  قصته  كتب  فيلما  مّثل  وألنــه  منه.  
ال  واحدة  ‘امرأة  بعنوان  الدغيدي  ايناس  وأخرجته 
أن  في  مأساته  تلخص  ان  المناسب  فمن  تكفي’ 
في  النجاح  من  تاريخ  لصنع  تكفي  ال  واحدة  نكتة 

عالم الكوميديا.
ومن أعمال شلبي السينمائية الالفتة “الكرنك” 
وبوسة”،  بوسة  و”ألف  العسل”  بحر  في  و”سقطت 
وتلفزيونيا لمع شلبي في مسلسلي “عيون” و”سبع 
صنايع” وعلى الشاشة نفسها قدم شلبي مسلسل 
اعتبره  الــذي  وطمطم”  “بوغي  األطفال  عرائس 

مختصون ونقاد أهم أعماله على اإلطالق.

محمد سعادة

الفنان الراحل يونس شلبي |

ألف قصيدة و قصيدة بين 
يوسف رزوقة وهيرا فوكس

في مجموعاته الّشعرّية الّسابقة، عاين يوسف رزوقة واقع االستالب 
الّتالشي  احتماالت  مألوف،  غير  نحو  لنا، على  فروى  الّثالثة  األلفّية  في 
الّتدريجّي للهوّية ومخاطر ضآلة الكائن ليقترح في “أزهار ثاني أوكسيد 
الّتاريخ” مثال:” نهرا جديدا وحبرا جديدا لعصر جديد” كي ينأى عن قرية 
إلى اإلنسان،  المرعبة وكي يعود  أبعادها  العولمة في  ماكلوهان وعن 

إلى جوهره وإلى مقّوماته األصلّية. 
يكتب الّشاعر رغبته في الحياة ويدعونا إلى االلتحاق بالجوقة اإلنسانّية 
الزمان  يدغم  حّب(،  وقصيدة”)أغاني  قصيدة  “مائة  في  الوجود.  وبأغنية 
والمكان كي يعقد حول نقطة ما خيطا للحّب، متناهي الّدّقة كشعرة. وفي 
الوقت الذي تتجّلى فيه بدائله الّشعرّية في صورة طفل مجنون حينا وفي 
أكثر فأكثر  صورة ذئب أبيض حينا آخر، يتوّخى خطابا عاشقا حّتى يدنينا 
الجسد  والمقّدس،  المدّنس  يكتب  الحيوّية. فهو  الينابيع  اإلمكان من  وقدر 

والّروح، العالقة وتوّترها، ليروي على طريقته “ معجزة الوردة«. 
إّنه يرصد الوقائع العادية جّدا للحياة الّراهنة أو األحداث األكثر شائكّية  
للبشرّية، على الّسواء، بشعر مربك حينا أو طفولّي وغريب حينا آخر، كي 
العالم كي  إيقاع  على  القلب  يخفق  الحّب. هكذا  إلى  الّنهاية  في  بها  يعود 
إليه وبالّنسبة إلى البشرّية  يروي لنا ضرورة الحّب، ضرورة ملّحة بالّنسبة 

أيضا. 
عبر  فوحدها،  بعضها،  الكائنات من  يدني  والمكان،  الّزمان  يمحو  وهو 
المؤّثرات، تؤخذ األبعاد اإلنسانّية بعين االعتبار، ذلك أّن مجموع االنفعاالت 
الحنان،  الغريزة،  الّرباط،  الحرقة،  الحماسة،  المحّبة،  عبر  تمّر  األساسّية 
اإلحساس، الغبطة، الّتفاؤل، الّتسامح، والّرغبة... كّل هذه األحجار البيضاء 

ما وجدت إاّل لتجمع في قاع نهر فسيح يفتحه لنا. 
عادّية،  غير  أو  عادّية  خارجّية،  داخلّية،  مغامرة  هو  العاطفّي  بحثه 
البساطة  الميكرو والماكرو، بين  إلى األقصى بين حدود حلمه، بين  يباعد 
والّشكل،  المضمون  واالنفراج،  الشّدة  والمعاصرة،  الكالسيكّية  والّتعقيد، 

األلوان واألضواء، الهندسة والّنمطّية. 
يستحوذ الحّب، شيئا فشيئا، على كّل شيء، بشيء من فوضى ليست 
الّتجاوز أو على  الغرابة، على  اليومّي، على  سوى ظاهرّية. يحيلنا، بغبطة 

هوى رغباته الفطرّية. 
فالحّب إلى األبد وهو إلى األبد، في كّل مكان، هكذا يراه يوسف رزوقة. 
هذه البساطة الّظاهرّية تحيل على أصالة يوسف رزوقة وعلى عريه. 
أشياء  يقول  أن  يكفيه  طفل،  أّي  يفعل  كما  الحّب  في  رسالته  يمّرر  فهو 
يملي  أسراره،  الحيوانات  يشاطر  أحيانا.  وباختزال  فائقة  بسرعة  بسيطة، 
مرسومه في الحّب على الّطبيعة، برؤية عمالقة وبانورامّية، فحلمه األكبر 

كونّي، بال ضفاف وبال عقبات مبدئّية، يقول: 
“فألهتك سّرا 

وأنا أملي مرسوم حّبي 
على القمر 

وعلى الّطيور المهاجرة”. 
إّنه يستنزف عاطفته في المرأة كقّوة أصلّية، كي يقول المعنى الّصحيح 

للحياة وينأى عن الّلصوص. 
أمبراطورّية  والحّب  صغيرة  حياة  هو  الحلم  فإّن  رزوقة،  يوسف  حسب 

طبيعّية وبال حدود وهي ما تبّقى لنا لنفتحها. 
يكمن الاّل مألوف عند رزوقة في التعّدد الّشعرّي، في الكّم الهائل من 
االنزياح، في الغرابة أحيانا وفي الّتوازن الذي يبدو ظاهرّيا هّشا بين ما هو 

لقاء وما هو مواجهة. 
إّن معادلة الكتابة للحياة، تبرز في أحايين كثيرة، على نحو ال منتظر. 
ينبش،  ينمو،  يصّعد،  يطمئن،  يشّك،  يخفق،  كّل شيء  ينوس،  كّل شيء 
شطط  مع  عارم  والجنون  دائبة  الحركة  الحواّس.  ومتعة  الرسالة  يالمس. 

في التكهنات.     
الهّوة  بردم  المشترك  حلمهما  يواصالن  فوكس  وهيرا  رزوقة  يوسف 
لهما  أراضي  يدحوا  كي  المسافة  ينسفان  وهما  وغرب  شرق  بين  بالّشعر 
الّسّر،  كنف  في  تلتقي،  غربّية، حيث   – ملتقى طرقات شرق  في  متجاورة 
الّنملة  فراشات،  جياد،  ذئــاب،  كالب،  سحالى،  قطط،  عصافير،  أصــداف، 

والّصرصار.. 
في هذا الكتاب، يقترح يوسف رزوقة ميثاق حّب وفيه يكشف عن تحّديات 
شّتى لعّل أهّمها: تشفير رسالته وتحديد جمهورها المستهدف عبر العالم، 
االستحواذ على لغة جديدة في كّل أبعادها، تحرير جنونه اإلبداعّي من خالل 
كتابة جديدة مع شاعرة من ضّفة أخرى، كتابة نهر بال ضفاف بل والعمل 

على تحويل وجهته والتصدي لعوامل العولمة المزيلة لذاتّية اإلنسان. 
الشعرية  للمجموعة  موركرات  شانتال  الفرنسية  الشاعرة  مقّدمة   *
المشتركة بين التونسي يوسف رزوقة والفرنسية هيرا فوكس والصادرة 

حديثا، في 120 صفحة، عن سوتيبا بتونس. 
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شانتال موركرات
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الثقافي

حضورها كاسح في المهرجانات وتحصد الجوائز

لماذا نجحت السينما اإليرانية عالميًا؟

عمره،  مــن  الثامنة  فــي  طفل  يكتشف 
القرى  إحدى  في  ابتدائية  مدرسة  في  تلميذ 
المنزل  إلى  عودته  عند  الفقيرة،  اإليرانية 
الواجبات  دفتر  بحوزته  أن  الدوام،  انتهاء  بعد 
قربه.  الجالس  التلميذ  يخص  الذي  المنزلية 
في  زميله  سيوبخ  المدرس  أن  يعرف  وألنه 
الواجب  حل  وقد  يحضر  لم  إن  التالي  اليوم 
على دفتره، فهو يقرر البحث عن منزل زميله 
له  يعيد  لكي  المجاورة  األخــرى  القرية  في 
وسط  أميال  مسافة  الطفل  ويركض  الدفتر. 
إلى قرية زميله. لكن الطفل  الحقول ويصل 
مشابه  زميلة  اسم  أن  إذ  منزله  على  يعثر  ال 
يعود  اآلخرين.  القرية  أطفال  عشرات  السم 
إلى قريته مسرعًا ومحبطًا. وسيكون  الطفل 
لزامًا عليه أن يحّضر دروسه، وأن يلبي طلبات 
البيت.  للمساعدة في شؤون  المتكررة  والدته 
زميله  لقرية  ثانية  العودة  يقرر  الطفل  لكن 
نهاية  في  ينجح  وهو  الغروب.  اقتراب  رغم 
بمساعدة  المنزل  على  العثور  في  المطاف 
نجار القرية العجوز، ولكن في وقت متأخر من 
الليل. وهكذا يقف الطفل عاجزًا أمام الظلمة 
المطبقة على المنزل وعلى السماء من حوله، 
وخائفا من أصوات العواء التي تأتيه من بعيد. 
فيعود أدراجه إلى قريته هاربًا وخائفًا من أن 
الطفل  يصل  التالي  الصباح  في  الباب.  يقرع 
لتوبيخ  ويذعن  الصف  يدخل  المدرسة،  إلى 
الشيء،  بعض  متأخرا  جاء  لكونه  المدرس 
حقيبته  من  ويخرج  مقعده  إلى  فورًا  ويتجه 
دفتر زميله الخافض الرأس خوفا من العقاب 
ويسلمه الدفتر، لنكتشف أنه قام بحل الجواب 

نيابة عن زميله.
إذن، نحن أمام قصة بسيطة لفيلم إيراني 
بعنوان” أين بيت صديقي”. عرض فيلم” أين 
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من  أكثر  في   1987 العام  في  صديقي”  بيت 
مهرجان سينمائي دولي ونال منها العديد من 
الجوائز وشّكل عرض هذا الفيلم الذي أبهر كل 
من شاهده بشفافيته وشحنة العاطفة القوية 
المبثوثة في ثناياه وعمق أفكاره مفاجأة سارة 
تكن  لم  التي  العالمية  السينمائية  لألوساط 
تعرف شيئا عن السينما اإليرانية، وكان يظن 
الثورة  بوق دعائي ألفكار  أنها أصبحت مجرد 
للسينما  سيصبح  الفيلم  هذا  منذ  اإلسالمية. 
المهرجانات  فــي  كاسح  حضور  اإليــرانــيــة 
السينمائية الدولية وستحصد األفالم اإليرانية 
وستضاف  المهرجانات  هذه  في  الجوائز  أهم 
أسماء بعض المخرجين اإليرانيين إلى قائمة 
أهم المخرجين العالميين المعاصرين، ومنهم 
بيت  أين  فيلم”  مخرج  كياروستامي،  عباس 
عدد  مخرج  مخملباف،  ومحسن  صديقي” 
فيلمه  منها  الهامة  اإليرانية  األفالم  كبير من 
“ غابيه”) السجادة( و”قندهار” ومجيد مجيدي 
الذي سحر عشاق السينما بأفالمه ومنها فيلم” 

لون الفردوس”.
نجاح  التي صاحبت  األولى  المفاجأة  كانت 
السينما اإليرانية عالميا أنه تبين بعد انتشار 
األفالم اإليرانية في العالم أن الفكرة المسبقة 
عنها بأنها بوق للسلطة غير صحيحة بتاتا، بل 
على العكس من ذلك فهي سينما معارضة و 
انتقادية تستقي موضوعاتها من حياة بسطاء 
والتخلف  الفقر  عن  بجرأة  وتتحدث  الناس 
والفساد في المجتمع المعاصر في ظل الدولة 
اإلسالمية وال تتورع عن كشف عيوب المجتمع 
وتوجيه اللوم إلى السلطة وإن بدون مباشرة 
من  وتستفيد  الرقابة،  مع  للمشاكل  تعرضها 
أجل الوصول إلى هدفها وحريتها في التعبير، 

الذين  األطفال  من  أبطالها  من سرد قصص 
تصويرها  في  ما  على  معاناتهم،  تشكل 
لمعاناة  رمزيا  معادال  أو  رديفا  واقعية،  من 

المجتمع.
أن  فــي  تكمن  الثانية  المفاجأة  كانت 
السهل  مبدأ  على  تقوم  اإليرانية  ــالم  األف
الممتنع، فهي تروي قصصا بسيطة ظاهريًا، 
عميقة  و  النفوس  في  التأثير  شديدة  لكنها 
المعنى وواسعة ومتعددة الدالالت، أفالم تبرع 
في الكتابة على السطور وما تحت أو ما بين 
تقليدية  تبدو  قد  حبكة  ذات  أفالم   السطور، 
للوهلة األولى فيتفاجأ المشاهدون بتحوالتها 
غير المتوقعة التي تثري السرد وتجعله أكثر 
إلى  الخاص  من  تنطلق  أن  في  وتنجح  إثارة 
عن  اإليرانية  األفــالم  تكشفت  هكذا  العام. 
براعة في السرد يمتلكها المخرجون كان لها 
الدور الكبير في نجاح السينما اإليرانية عالميا 
والنقاد  السينمائيين  أوساط  في  فقط  ليس 
المشاهدين  عامة  عند  أيضا  بل  المحترفين 
هذه  على  التعرف  فرصة  لهم  أتيحت  الذين 

النوعية من األفالم.
أما المفاجأة الثالثة فكانت في أن السينما 
اإليراني  بالتراث  مرتبطة  سينما  اإليرانية 
محلية  وطنية  هوية  وذات  والفني  ــي  األدب
سينما  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنها  واضــحــة، 
الكالسيكية  العالمية  الثقافات  على  منفتحة 
أشاهد  أن  شخصيا  لي  قدر  وقد  والمعاصرة. 
في العام 1993 أثناء حضوري مهرجان الفجر 
األول  العرض  طهران  في  اإليرانية  للسينما 
نقطة  أذكــر”  ما  على  عنوانه  إيراني  لفيلم 
الجوالن  في  أحداثه  بعض  تجري  الصفر” 
شاعر  أزمــة  حــول  ــدور  وت المحتل،  السوري 

في  فيستدعي  اإلبداعي  العجز  من  يعاني 
خيالة كل المبدعين العظماء في كافة حقول 
األدب والموسيقى والمسرح علهم يساعدونه 
شكسبير  يستدعي  اإلبداعية،  محنته  في 
كي  غيرهم  وكثيرين  وبيتهوفن   وتولستوي 
الفيلم  لهذا  مشاهدتي  أثناء  وفي  ينجدوه. 
من  لمقاطع  يصغيان  وهما  أذناي  أصدق  لم 
أسفل  المترجمة  كلماتها  تقول  قصيدة  
عام  كل  في  هكذا،  أعيش  أن  أريد  الشاشة” 
أكتب كلمة، وفي كل جيل أخطو خطوة” فقد 
القصائد  من  واحدة  الكلمات  هذه  في  تبينت 
محمد  الكبير  السوري  للشاعر  أحببتها  التي 
ستينيات  بداية  في  نشرت  أن  منذ  الماغوط 
الشهير”  الرائد  ديوانه  في  المنصرم  القرن 
أن  كان جميال  وكم  الجدران”.  بماليين  غرفة 
هذه  قــراءة  بعد  لحظة  الفيلم  بطل  يتوقف 

األبيات ويختم قراءته لها فينطق

بصوت حميم دافيء اسم محمد الماغوط.
كانت المفاجأة الرابعة أن السينما اإليرانية 
تعتمد في غالبيتها، أو على األقل، في غالبيتها 
التي عرضت عالميا، على اإلنتاج البسيط غير 
المكلف، سينما ال تعتمد على التقنيات الحديثة 
المؤثرات  مجال  فــي  وبخاصة  المتطورة، 
متمكنة  سينما  بالمقابل  ولكنها  البصرية، 
الحرفية  العيوب  من  تعاني  ال  ومهنيا  حرفيا 
التي نجدها في معظم األفالم التي تصنع في 
دول العالم النامي، سينما ال تعتمد على نظام 
المحترفين  غير  الممثلين  على  بل  النجوم 
ولكن  الناس،  انتقاؤهم من عامة  يتم  الذين 
على أساس مالئمتهم للشخصيات المطروحة 
أو من  الشكلية  الناحية  من  الفيلم سواء  في 
اليومية  حياتهم  في  يعيشون  كونهم  ناحية 
الفيلم  الذي يتحدث عنه  الواقع  أو  الحياة  ذات 
يظهرون  أنهم  األمر  في  والمثير  ويعرضه. 
يمتلكون  وكأنهم  مقنع  بشكل  الشاشة  على 
وتنطبق  التمثيل.  مجال  في  الطويلة  الخبرة 
الذين  األطفال  على  بخاصة  المالحظة  هذا 
عبء  ويتحملون  البطولة  بـــأدوار  يقومون 
أحداث الفيلم كله. وهذا ال يعني انه ال يجري 
العديد من  استخدام ممثلين محترفين، ففي 

األفالم اإليرانية يوجد ممثلون محترفون إنما 
جنبا إلى جنب مع غير المحترفين.

السينما  بكون  الخامسة  المفاجأة  ترتبط 
التمويل تعتمد على  اإليرانية محلية ووطنية 
من  الخاص  القطاع  في  المستثمرين  وعي 
الفن،  ألهمية  اإليرانيين  األمــوال  أصحاب 
وبالتالي تقديمهم الدعم الالزم إلنتاج األفالم 
جدارتها  أثبتت  التي  األفالم  وهي  الوطنية، 
تالقي  ظلت  إذ  الشعبي،  المستوى  على 
عند  المالئم،  اإلقبال  األقل،  على  أو  النجاح، 
أن  كما  المحلية،  السينما  صاالت  في  عرضها 
هذا النجاح شجع المؤسسة الحكومية المعنية 
بالسينما، وهي مؤسسة “الفارابي” على دعم 
ثم  البداية،  في  محليا  األفــالم،  هذه  توزيع 

عالميا في مرحلة الحقة. 
هنا  عنها  نتحدث  التي  األخيرة  المفاجأة 
اإليرانية سينما متقنة صوتًا  السينما  أن  هي 
يصنعها  سينما  ــًا،  ــراج وإخ كتابة  وصـــورة، 
أو  لمسته  منهم  لكل  موهوبون  مخرجون 
 ، فقط  هذا  وليس  المميز.  اإلبداعي  أسلوبه 
اشتهروا  الذين  وبخاصة  المخرجين،  فغالبية 
خارج إيران يتمتعون بثقافة واسعة وشمولية، 
اإلبداعية،  واالنجازات  المواهب  متعددو  وهم 
هم في الوقت نفسه رسامون وكتاب روائيون 
وشعراء وحتى مفكرون وباحثون لهم مؤلفات 
ويمكن  متنوعة.  ثقافية  فكرية  مجاالت  في 
السير  إلى  بالرجوع  الحقيقة  هذه  من  التأكد 
في  تتوافر  التي  المخرجين  ألولئك  الذاتية 
المواقع السينمائية ومواقع البحث على شبكة 

االنترنت.
السينما  تجربة  الحديث عن  يعنينا من  ما 
االستفادة  إمكانية  حول  المعاصرة  اإليرانية 
دول  في  وبخاصة  وطنية،  سينما  لخلق  منها 
سينمائيون  يوجد  إنما  سينما،  فيها  توجد  ال 
وهذا  سينمائية.  أفــالم  لصناعة  يطمحون 
العربية ومنها  الدول  العديد من  ينطبق على 
لصنع  النشيط  الحراك  فيها  بدأ  التي  األردن، 
أفالم وطنية، حيث تساعد التقنيات االلكترونية 
الرقمية على تحقيق هذا الهدف في ظل غياب 
البنية التحتية السينمائية التقليدية وتقنياتها 

المكلفة.

عدنان مدانات

افالم ذات حبكة  تبدو تقليدية للوهلة االولى ثم 
يتفاجأ المشاهدون بتحوالتها غير المتوقعة
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الثقافي
فؤاد عجمي وبرنارد لويس يؤسسان »أْسِميا«  لمواجهة »ميسا« 

 “المحافظون الجدد”  يقتحمون مجال 
دراسات الشرق األوسط

أكاديميون  .... وأقدم  المحذور  أخيرًا، وقع 
في  أقلية  ألنهم  اإلحباط  أصابهم  متنفذون 
الواليات  في  األوسط  الشرق  دراســات  مجال 
دراسات  لجمعية  بديل  إشهار  على  المتحدة، 
 Middle )ميسا(   العريقة  ــط  األوس الشرق 
 ،))East Studies Association( )MESA
المناهج  متعددة  محترمة  مجموعة  وهــي 
وليس  الميدان.  هذا  في  العقول  ألمع  ضمت 
ِمن  الدور  بهذا  القيام  أقدر على  ثمة من هو 
من  اثنان  وهما  عجمي،  وفؤاد  لويس  برنارد 
محاولة  وفي  لبوش.  المناصرين  األكاديميين 
االحتكار  طــوق  “لكسر  آخرين  ومــن  منهما 
مدى  على  “ميسا”  به  تمتعت   الذي  الفكري” 
دراســات  “جمعية  مؤخرا  أقيمت  عقود،  عدة 
Asso- »أسميا«   وأفريقيا«  األوسط  االشرق 
 ciation for the Study of the Middle East

.)and Africa )ASMEA
الدراسات  الخصوص، كتبت مدونة  وبهذا 
في  تغيير  ــداث  إح أجــل   »مــن  تقول:  العليا 
وأفريقيا  األوســط  الشرق  دراســات  توجهات 
الجديدة  المؤسسة  هذه  إنشاء  عن  ُأعِلن    ،
مجلسها،  في  األكاديميين  ألمع  تضم  التي 
الدراسة  لمنهجيات  الشديد  النقد  بعض  مع 
برنارد لويس من  اآلن. ويعتبر  المتبعة حتى 
جامعة  من  عجمي  ــؤاد  وف برستون  جامعة 
إدارة  سياسة  مناصري  من  هوبكنز  جونز 
بوش تجاه الشرق األوسط، وهما  تيار يمثل 
قلة قليلة في مجال دراسات الشرق األوسط. 
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األوســط  الــشــرق  ـــات  دراس جمعية  وتــهــدف 
وأفريقيا الجديدة إلى تقديم منظومة واسعة 
مؤتمرات،  بينها  من  العامة،  الخدمات  من 
وباإلضافة  ذلــك.  إلى  وما  ونشرات  ومجلة، 
اإلدارة  مجلس  فــإن  وعجمي،  لويس  إلــى 
يضم ليزلي غيلب، الرئيس الفخري لمجلس 
إدارتي  في  والمخضرم  الخارجية  العالقات 
شولتز  بي  جورج  وكذلك  وكارتر،  جونسون 
عهد  في  الخارجية  وزير  منصب  شغل  الذي 

الرئيس ريغان.
ــة على  ــوزع ــم ال الــمــعــلــومــات  ــــرت  وذك
»هو  المجموعة  تأسيس  أن سبب  المراسلين 
الدراسية،  المجاالت  لهذه  المتزايد  التسييس 
شأنه  من  لها  الفاسد  الفهم  بأن  واالعتقاد 
األكاديمية،  األوســاط  على  خطرا  يشكل  أن 
تزعم  الذين  الشباب  مستقبل  على  وكذلك 

أنها تتولى تعليمهم«.
 « إنــه  لويس  برنارد  أصــدره  بيان  وقــال 
العديدة  والمالية  السياسية  الضغوط  بسبب 
الشرق  واإلغراءات، فقد تم تسييس دراسات 
الوسط وأفريقيا إلى درجة غير مسبوقة.  ولم 
يؤثر هذا على اللغة واألدب والتاريخ فحسب، بل 
على مجاالت دراسية أخرى، وبخاصة االقتصاد 
تؤخذ  وعندما  االجتماعية.  والعلوم  السياسة 
فان  البحثية  المجاالت  هذه  أهمية  باالعتبار 
هناك حاجة ماسة لتقديم دراسات ومناقشات 
المصالح  تعوقها  ال  ودقــيــقــة  موضوعية 
والوالءات الراسخة.  وستقوم الجمعية بتقديم 
والنشرة  والمجلة  السنوي  مؤتمرها  في  ذلك 

اإلخبارية والموقع اإللكتروني«. 
يحدد  لم  ــالن  اإلع أن  من  الرغم  وعلى 
الجمعية القديمة باالسم  إال أن من البديهي 
المؤسسة  ألنها  المعنية،  هي  »ميسا«  أن 
ويتطابق  المنطقة.  في  الوحيدة  العلمية 
ذلك  مع  بيانه  في  لويس  وجهه  الذي  النقد 
مع  »ميسا«   ضــد  الــعــديــدون  أطلقه  ــذي  ال

اتهام األكاديميين، من داخلها، لها بإهمالهم 
واالستهانة بأعمالهم الُمَقدَمة. 

وَتُبرز المؤسسة الجديدة في الوقت نفسه 
الشرق  ــات  دراس جمعية  فيه  أصبحت  الــذي 
حامية  لمساجالت  موضوعا  األولــى  األوســط 
تبادل  مع  الجامعية  األوســاط  في  الوطيس 

االتهامات بأن الحرية األكاديمية في خطر.
رئيس  كالرك  مارك  مع  موجز  لقاء  وفي 
العلوم  في  أستاذ  وهو  الجديد،  المؤسسة 
األمن  دراســـات  لبرنامج  ومدير  السياسية 
في  كاليفورنيا  واليــة  جامعة  في  القومي 
الجديدة  المجموعة  إن  قال  بــرنــاردو،  سان 
ونسعى  بيننا«  مشترك  »بتفاهم  انطلقت 
وتعكس  استقاللية  »أكثر  العالقة  تكون  أن 
تعكس  مما  أكثر  األكاديمي  المجتمع  رأي 
اهتماما  له  إن  وقــال  المجموعة«.  مصالح 
عن  يــزيــد  ـــط  األوس بــالــشــرق  استراتيجيا 
ومن مصلحــة  الثقافة،  أو  بالتـاريخ  اهتمامه 
لديهم  يكون  أن  األمريكيين  األكاديميين 
نظرة إستراتيجية في المنطقة باإلضافة إلى 
المقاربات التقليدية. ولدى سؤاله عن جمعية 
وصفها  »ميسا«،  األوســط  الشرق  ــات  دراس
آراء   « أعضاؤها  يحمل  مغلقة«  »دائرة  بأنها 
عما  سؤاله  عند  بالنفي  وأجاب  متشابهة«.  
األوقات  من  وقت  أي  في  أساهم  قد  كان  إذا 
له  ُوٍجه  الجمعية.  وحين  لتلك  أي نشاط  في 
سؤال عن عدم تقديمه منظوره لتلك لألمور 
األبرتهايد،  هو  ببساطة،  السبب،  »إن  أجاب: 
والتفرقة العنصرية. إذ أن آرائي سُتعَزل عن 
اآلراء األخرى«.  وأستطرد قائال: »إننا نتطلع 
أكثر  المنظورات  من  المزيج  لدينا  يكون  أن 

مما كان لدى »ميسا«  ».
وعلى الرغم من أن العديد من األكاديميين 
في المجموعة الجديدة »أسميا«  يحملون آراء 
يقول  كالرك  فإن  كذلك،  متشابهة  سياسية 
المحاِفَظين   »مــن  تكون  لن  المجموعة  إن 

آراء  يحملون  الذين  األكاديميين  وإن  الجدد«، 
وتهدف  ترحاب.  موضع  سيكونون  مختلفة 
ماديا  األعــضــاء  يدعمها  أن  إلــى  المؤسسة 
هبات  استلمت  أنها  مع  استقالليتها،  لضمان 
النهوض  لمساعدتها على  من مصادر خاصة 
تسمية  عن  امتنع  كالرك  أن  غير  واالنطالق. 
أن  الحال  مقتضى  يالئم  ومما  المانحين. 
مجال  في  يعمل  الجديد   ASMEA رئيس 
دراسات األمن، وهو المجال الذي يهدف أساسا 
لتقديم خدمات استشارية للحكومة  بما يتفق 
هذه  وكانت  أحيانا.  السياسات  واضعي  ورأي 
األوساط  مراقبي  مع  الرئيسية  الجدل  نقطة 
سلبية  من  استياءهم  ابدوا  الذين  الجامعية 
الواليات  سياسات  حول  األميركيين  الخبراء 
َللة  ضََِ المتحدة أو حول المساندة االستثنائية المَُ

الممنوحة إلسرائيل في الشرق األوسط.
ومن المفارقات أن ASMEA تَدعي أن من 
المجال،  التسييس في هذا  محاربة  أهدافها  
بينما يتألف مجلس إدارتها من شخصيات في 
تضم  بينما  األيديولوجي،  التسيُّّس  منتهى 
ممن  األكاديميين  من  العديد  من    MESA
المؤسسين  فأكثر  بالسياسة.  لهم  صلة  ال 
معروفون  الجديدة  الجمعية  في  والمديرين 
بتحيزهم الشديد لسياسات اليمين األميركي،  
ــؤالء  ــل. ومـــن ه ــي ــرائ ــهــم مــنــحــاز إلس ــَل وُج
 ، بير  سيفيك  مثل  أمريكية  غير  شخصيات 
فعاال  دورا  لعب  الذي  التركيالمتقاعد  الجنرال 
التركي اإلسرائيلي وكًرمته  التحالف  بناء  في 
بينهم  أن  كما  األخيرة.  اآلونــة  في  إسرائيل 
المستشار األسبق  آخرين مثل كينيث شتاين 
للرئيس كارتر الذي أثار زوبعة عاتية برفضه 

إشارات كارتر إلى الطابع العنصري إلسرائيل 
في كتابه األخير. 

“أسميا”  رئيس  نائب  عجمي،  فــؤاد  أمــا 
بوش،  إدارة  لسياسة  بمناصرته  والمعروف 
هو  شاتز  آدم  سيرته  كاتب  يقول  كما  فإنه، 
غزا  إذا   “ شيني:  ديــك  أبلغ  الــذي  الشخص 
ستنفجر  الشوارع  فإن  العراق،  األمريكيون 
اإلدارة  مجلس  ورئيس  المؤسس  أما  فرحا”! 
برنارد لويس فقد كان في وقت من األوقات 
)وال سيما في دراساته  أكاديميا جادا ورصينا 
إلى  أما اآلن فقد تحول  العثماني(.  العهد  عن 
االستعمارية.  السياسات  عن  عنصري  مدافع 
فقد كتب، على سبيل المثال، في العدد األخير 
تحت  الشهرية  مونثلي«  »أتالنتيك  مجلة  من 
سيطر  لقد   « األمريكية«:  الفكرة   « عنوان 
 ..... حياتي  األفضل من  الجزء  صراعان على 
كان األول ضد النازية والثاني ضد البلشفية. 
لقد كانتا تمثالن لعنة على شعبيهما وتهديدا 
انتصرنا في  داٍم  و  للعالم. وبعد صراع مرير 
للشعبين.   التحرر  الهزيمة  وجلبت  كلتيهما.  
استبداديا  انحرافا  نواجه  فنحن  اليوم،  أما 
تحديا  يشكل  ــو  وه اإلســــالم.  هــو  جــديــدا 
بعض  في  مختلفا  كان  وان  لسابقْيه،  مماثال 

النواحي.«
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معروف،  هو  كما  اإلنترنت،  شبكات  تزخر 
اإللكترونية  المواقع  مــن  تحصى  ال  بــأعــداد 
اللغات  بمختلف  االطالع  خاللها  من  يمكن  التي 
والمصورة.  المكتوبة  النصوص  على  العالمية 
وتقوم بعض الدول بحظر الوصول إلى بعض 
هذه المواقع ألنها تعتبر منافية لمبادئ الدين أو 

األخالق أو التوجهات السياسية. 
المواقع، شانها  أن مثل هذه  المالحظ  ومن 
تزايدت  قــد  التلفزيونية،  الفضائيات  شــأن 
في  العربية  الشبكات  على  ــا  دوره وتعاظم 

السنوات األخيرة. 
وفيما يتوجه عدد كبير منها إلى فئات معينة، 
فإن  محددة،  ودينية  سياسية  أهــداف  ولخدمة 
الثقافية  األغــراض  يستهدف  منها  كبيرا  جانبا 
والعلمية والتربوية، ويرمي الى وضع المدونات 
التراثية والكتب المرجعية األساسية في متناول 

مستخدمي اإلنترنت. وكثيرا ما تقدم مثل هذه |
الخدمات مجانا ودونما مقابل.  

موقع  العديدة  المواقع  هــذه  جملة  ومــن 
“األمة  أن  عليه  القائمون  يعتقد  الذي  اق”  “الورَّ
حضاريًا  تحديًا  تواجه  اإلسالمية  و  العربية 
شاماًل , وأن مواجهة هذا التحدي تبدأ من إعادة 
الغبار  و نفض  الفكري  و  الثقافي  تراثنا  قراءة 
الجهل,  و  التخلف  من  قرون  بعد  به  علق  الذي 
تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث  مسلحين 
الهائل في  التطور  المعلومات ومستفيدين من 
وسائل االتصال , لتمكين الباحثين و الدارسين 
إلى  ــوصــول  ال مــن  والمهتمين  والمثقفين 
العربية”.  التراثية  المصادر  أهم  من  مجموعة 
للقرية  ملك  وهــو  “الــــوّراق”،  موقع  ويسعى 
التراث  نشر  إلــى  ظبي،  أبــو  في  اإللكترونية 
العربي واإلسالمي وما يتضمنه ذلك من إعادة 

تحقيق و توثيق لبعض مصادره وإعادة صياغة 
إلى  الوصول  شخص  أي  .وبوسع  اآلخر  بعضها 
دينية  لمراجع  النصوص  من  ضخمة  مجموعة 
وتنزيلها،  واستخدامها  وعلمية،  وأدبية  وتراثية 
اإللكتروني  الموقع  عبر  مقابل،  ودونما  مجانا 

 .http://www.alwaraq.net
التي  الكتب  أمهات  العشرات من  ومن جملة 
كتاب  الفور  على  وتنزيلها  استخدامها  يسهل 
العرب” البن منظور. وهو أشهر معاجم  “لسان 
نهج  وقد  المتأخرة.  العصور  في  العربية  اللغة 
الهجائي  الترتيب  اعتماد  على  تنظيمه  في 
من  األخير  الحرف  على  أبوابه  بانيًا  للحروف، 
الكلمة: وأول أبوابه ما ينتهي بالهمزة. طبع ألول 
1882م  سنة  القاهرة  في  بوالق  بمطبعة  مرة 
طبعات،  عدة  ذلك  بعد  وطبع  الشدياق،  بعناية 
ثم قام يوسف الخياط ونديم مرعشلي، بتغيير 

السابقة،  الطبعات  في  عليه  طبع  الذي  ترتيبه 
باعتماد  الحديثة،  المعاجم  غرار  على  فرتباه 
أوائل حروف الكلمة، وليس أواخرها كما هو في 
الطبعات السابقة.وأصدراه في بيروت )دار لسان 

العرب: 1970م(. 
على  متاحا  األخــيــرة  ـــة  اآلون فــي  وأصــبــح 
أن  إال  المثال،  على سبيل  عليك،  وما  اإلنترنت. 
ثروة  لتحصل على  للفعل،  الثالثي  الجذر  تضع 

هائلة من األلفاظ واالشتقاقات والدالالت.
إن الجذر )وصل( مثال يعطيك، في ما يقرب 
من 1800 كلمة، شروحا لمئات من االستخدامات 
اللغويون  صنفها  التي  والمعاني  واالشتقاقات 

القدامى لتلك المصطلحات. 

“واحة المتنبي” على الموبايل 
أعلنت دارة السويدي الثقافية في أبوظبي عن 

تطوير نسخة خاصة بالهواتف الجوالة من )واحة 
http://www.almotanab- اإللكترونية  االمتنبي( 

bi.com/mobile وهو الموقع اإللكتروني الذي تم 
تدشينه في وقت سابق من العام الجاري.

والمعدة  للواحة،  المطورة  النسخة  وتتضمن   
لتتالءم مع الهواتف المتحركة، المجموعَة الشعرية 
إلى  إضافة  المتنبي،  الطيب  أبو  للشاعر  الكاملة 
ومجموعة  ــه،  ــوان دي لقصائد  صــوتــي  تسجيل 
الشروحات الكاملة لشعره التي يتجاوز عددها 40 
شرحًا. ويمكن لمتصفح )واحة المتنبي( عبر الهاتف 
يتنقل  وأن  كاملة،  القصائد  يتصفح  أن  الجوال 
سواء  يختارها،  التي  البحث  لطريقة  وفقًا  خاللها 
مفردة  أو  األبيات  من  بيت  باستخدام  أو  بالقافية 
من مفردات البيت أو غيرها، إضافة إلى استعراض 
مع  القصائد،  هــذه  تناولت  التي  الشروح  جميع 

االستمتاع بمصاحبة صوتية للقصيدة التي يريد. 

الكتب ... إلكترونيًا
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الثقافي

مهرجان منوع حافل، مواهب أردنية وإبداعات شابة مبتكرة

“نقاط لقاء 5 – عّمان” 

العام  هذا  عّمان”   –  5 لقاء  “نقاط  كان 
األداء  إال  ينقصه  يكن  لم  حافاًل  مهرجانًا 
والفنانة  “عــيــطــة”،  ــراقــص  ال الموسيقي 
والكوريوغراف المغربّية بشرى ويزكان. ففي 
الرابع والحادي عشر من  األسبوع الممتد بين 
في  ان،  عمَّ جماهير  التقت  الثاني،  تشرين 
األحياء الشعبية وغير الشعبية، بمجموعة من 
الفنانين األردنيين والعرب اآلخرين واألجانب، 
وراقصة  موسيقّية  بــعــروض  واستمتعت 
وأفالم من مدن متنّوعة مثل: ريو دي جانيرو، 

وبرلين، وصوفيا، وباريس.  
األول بعرض  المهرجان في يومه  استهل 
موسيقي في مسرح التراسنطة للفلسطينّية 
مغاير  بأسلوب  تغّنت  حيث  جبران  كاميليا 
عوِدها.  بمصاحبة  والغربة  والحب  بالحياة 
بموسيقى  القاهرة  من  بيكيا  فرقة  وجــاءت 
معها  تفاعل  جديدًا  جمهورًا  جذبت  إلكترونّية 
تفاعال حيوّيًا. ويومّيًا وعلى مدى ثمانية أّيام، 
من  أتت  التي  الشاحنة  صوفيا،  شاحنة  أخذت 
في  شخصًا   50 حوالي  من  جمهورًا  بلغاريا، 
متنّوعة  الواحدة في رحلة جابت مواقع  المّرة 
كما  الخضار.  الجمرك وسوق  مثل:  عّمان  من 
من  متنّوعة  أفالمًا  األفــالم  عــروض  قّدمت 
“مكان”   في  وغيرها  ومصر  وتونس  األردن 
فرقة  ومألت  البلد”.  و”مسرح  الفنون”  و”دارة 
البرازيل،  جانيرو،  دي  ريو  من  بلتراو  برونو 
الهيب  وراقصي  بعّشاق  التراسنطة  مسرح 
متمّيزًا  عرضًا  وقّدمت  دانس.  والبريك  هوب 

باإلتقان والتجديد. 
مشروعًا  فكانت  المحلّية  المساهمة  أّما 

|

بعنوان “غير مبّوب” جمع أربع فنانات أردنّيات 
مداخالت  شكل  على  فنّية  بأعمال  ساهمن 
عّياش  أبو  ومها  طوقان  عريب  تناولت  عاّمة. 
مدينة  موضوع  صعوب  ولينا  حجاوي  وسماح 
والمتنّوعة.  الشخصّية  بأساليبهن  عّمان 
مختلفة شملت  مواقع  أعمالهن في  وانتشرت 
الضخمة  اإلعالنات  ولوحات  البنايات  سطوح 

وأربعة وستين شارعًا وأرصفة عّدة. 
في  فعالّياته  بــدأ  قد  المهرجان  وكــان 
الثاني،  تشرين  من  األوّل  في  بمصر  المنيا 
ثم انتقل إلى اإلسكندرية والقاهرة والرباط 
دمشق  إلى  منها  وسيذهب  فعّمان،  وتونس 
وبروكسيل  اهلل  ورام  وبرلين  ــروت  ــي وب
الثاني  كانون  فيها في 20  أنشطته  فيختتم 
وقّدم  ونّظم  أنتج  قد  بذلك  ويكون   .2008
ونقل الفنانين والفنانات واألعمال المتنّوعة 
بين هذه المدن وجذب جماهير منها وأشرك 
فاعلين ثقافيين محليين. وساهمت عدد من 
إلى  باإلضافة  فيها.  محلّية  بمشاريع  المدن 
مشروعًا  المّرة  هذه  المهرجان  أدخل  ذلك، 
وهي  دي،  في  دي  الـ  مكتبة  وهو  جديدًا، 
مجموعة من األفالم اقترحها مخرجون شباب 
والطويلة  القصيرة  من  أفالمًا  تضّم  عرب 
المكتبة  هذه  تتنّقل  والوثائقّية.  والروائّية 
تزورها  مدينة  كــّل  في  ركــن  لها  ويجّهز 
األفــالم  هــذه  مشاهدة  للجمهور  ليتسنى 
تلك  فيها  المهرجان  يزور  التي  الفترة  أثناء 
المكتبة  لهذه  مقّرا  “مكان”   وكان  المدينة. 

في عّمان. 
يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  وحّتى 
الثاني، وهو  الحادي عشر من تشرين  األحد، 
اليوم األخير للمهرجان في عّمان، كانت بشرى 
ويزكان، الفّنانة القادمة من الرباط، قد وصلت 
غريبة،  بعيدة،  هناك،  وأوِقفت  بيروت  إلى 
صغيرة. ولم تجد نفعًا كل االعتبارات المتصلة 
والمشاركة  والتنّور  والمعرفة  والثقافة  بالفن 
والتبادل والصداقة والقرابة والعمل والسياحة. 
ومساهمات  مضنية  جهود  من  الرغم  وعلى 

والمؤمنة  الشغوفة  األطـــراف  مــن  العديد 
والصادقة على مدى األسابيع الثالثة الماضية 
سفارات  في  وعاملين  ومنّظمين  أصدقاء  من 
ومراكز ثقافّية وموّظفي حكومة ومسؤولين، 
لم تتمّكن ُبشرى من الدخول إلى األردن. وكان 
فريق  العاملين والمنظمين والمشرفين على 
“نقاط لقاء 5 – عّمان” ما يزال يحاول بشّتى 
الطرق إدخال بشرى إلى األردن دونما جدوى.  
مبرمجًا  كان  الذي  الختامي  العرض  فُألِغَي 

للساعة الثامنة والنصف من اليوم ذاته. 
في  تابعت  فقد  حالة.  أّول  ليست  وهــذه 
الصيف أمر الحصول على إذن يسمح بموجبه 
تأشيرة  بمنح  الرباط  في  األردنّية  للسفارة 
دخول إلى األردن لمواطنة مغربّية أخرى هي 
الفنانة البصرّية بتول السحيمي، التي تقطن 
في أصيلة حيث افتتحت مساحة فنّية صغيرة 
تعرض فيها أعمال الفنانين والفنانات حديثي 
مشهور،  فنان  من  متزوجة  وهــي  التخّرج، 
وتركتها  الثاني،  عامها  في  ابنة  ولديهما 
ورشة  في  لتشارك  وأخواتها  أّمها  رعاية  في 
بالنسبة لعملها  فنّية في األردن ألهمّية ذلك 
إلدخالها  الجهود  وباءت  المهنّي.  ومستقبلها 

األردن بالفشل. 
األسبوع  فــي  اسطنبول  فــي  كنت  كما 
يعزز  اجتماع  لحضور  ُدعيت  حيث  الماضي، 

التعاون بين الجيران
وسورّيا  وإيران  تركّيا  المنطقة:  دول  من 
واألردن،  وأذربيجان  وأرمينيا  ولبنان وجورجيا 
في الفن والثقافة. يومان من التعارف والحوار 
شبكات.  وتوسيع  عالقات  وصناعة  والحديث 
في نهاية اليوم الثاني قالت لي األرمنّية إيفا 
كاتشاتريان، القّيمة على فعالّيات فنّية، والتي 
النساء  للفنانات  عالمّيًا  فنّيًا  مهرجانًا  تنّظم 
وورشات  متنّوعة  فنّية  ألعمال  عروضًا  يضّم 
عمل ومحاضرات وغيرها، قالت لي بأّنها زارت 
زيارة  من  تتمّكن  لم  ولكّنها  وسورّيا  لبنان 
األردن. لم تستطع إيفا الحصول على تأشيرة 
ألّنها فنانة، وألنها امرأة أصغر من عمر معّين، 

المعنيين  المسؤولين  مما يؤهلها، في تقدير 
لدينا الحتراف “مهنة غير شريفة”. 

السماح  لعدم  نفسه  السبب  هو  وذلــك 
امرأة،  وأّنها  مغربّية،  األردن:  بدخول  لبشرى 

بين  ما  معّينة  عمرّية  لفئة  تنتمي  وأّنــهــا 
الطفولة والشيخوخة.  وأّن مسؤولين لدينا ال 
يترددون في وسم نساء بلد ما، عربي أو غير 

عربي، بصفة بائعات الهوى. 

دياال خصاونة

مشهد من “عمان” عريب طوقان |

من “عمان” مها أبو عياش  |
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العالمي

الجنرال األميركي أبي زيد 
وكالم في السياسة

الغربيين  العسكريين  كبار  يشتق  كيف 
الحياة  إلــى  التقاعد  بعد  ينتقلون  عندما 
القضايا  إلى  السياسية  رؤيتهم  المدنية 
عليهم  أملته  موقف  فيها  لهم  كــان  التي 
يحتمل  ســـؤال  العسكرية؟  مؤسستهم 

|

الجنرال  التنوع.  شديدة  إجابات  بالتأكيد 
األميركي المتقاعد أبي زيد الذي كان قائدًا 
للقوات األميركية في الشرق األوسط وآسيا 
خالل األيام األولى لحرب العراق، يثير شهية 
لمؤسسة  رئيسًا  اآلن  بات  أن  بعد  التساؤل 
ويرتبط  ــي،  ــدول ال ــن  األم فــي  استشارية 
ستانفورد  جامعتي  في  أكاديمية  بمشاريع 

األميركيتين. وهارفارد 
تقديم  في  يسعفنا  خوري  رامي  الزميل 
التقاه  حيث  زيد،  أبي  الجنرال  حول  مقاربة 
نورث  لجامعة  زيــارة  في  األخير  كان  عندما 
الواليات  غربي  شمالي  بوسطن  في  أيسترن 
زيد  أبي  الجنرال  إن  خوري:  يقول  المتحدة. 

ليس جنديًا عاديًا وال مواطنًا بسيطًا. لقد كان 
الضابط األصغر سنًا، واألعلى رتبة، واألطول 
المشتركة  القيادة  وتولى  الجيش،  في  خدمة 
إحداها  في  كان  مرات  ثالث  المسلحة  للقوات 

مديرًا. 
في  له  مقال  في  جاء  كما  خوري  ويقول 
الجوردان تايمز نشر هذا األسبوع: إن أبي زيد 
يتفهم التحديات العديدة المتشابكة والمشاكل 
التي تهدد الشرق األوسط والمنطقة العربية 
تشابكات  وبالخصوص:  ــع  األوس اآلسيوية 
الحركات  الــعــربــي-اإلســرائــيــلــي،  ــراع  ــص ال
المتطرفة،  المنظمات  والدينية،  األيديولوجية 
اللجوء إلى القوة العسكرية الخارجية، وتأمين 

حدود  أيضًا  يتفهم  أنه  كما  الطاقة.  مصادر 
القوات  تواجد  أن  العسكرية ألنه يدرك  القوة 
مزيجًا  يولد  ــط  األوس الشرق  في  األجنبية 
يستوعبه  ال  ما  )وهذا  والمقاومة  المقت  من 

المدنيون في واشنطن(.
ويعي الجنرال أبي زيد جيدًا ، حسب خوري، 
أن استخدام القوة العسكرية وحدها لن يكون 
أهم  تشكل  والتي  العراق  تهدئة  في  مفيدًا 
العسكرية  السياسات  ولكن  حاليًا،  األولويات 
األميركية هي، على األمد البعد، من سيشجع 
كردة  المتطرفة  المنظمات  سيطرة  استفحال 

فعل.
وينقل خوري عن أبي زيد قوله “علينا أن 

النقطة  إلى  نصل  وأن  تدخالتنا  نمط  نغير 
ويكـون   % 20 العسـكري  تدخلنـا  يكون  التي 

80 % لألفعال السياسية االقتصادية”.
الجنرال  تحليالت  أن  لكن خوري يستدرك 
في  وسطحية  واضحة  غير  تبقى  زيــد  أبــي 
التوتر  بعض األوجه، ألن الخوض في أسباب 
تحلياًل  يتطلب  األوســط،  الشرق  في  والعنف 
تحديد  إلى  مياًل  لديه  أن  على  عالوة  أعمق. 
الشرق  في  والعنف  للتطرف  محلية  أسباب 
التي تدعو  الدوافع  إلى  التطرق  األوسط دون 
على  يسيطران  اللذين  والتعصب  للتطرف 
من  كل  عن  المسؤولة  السياسية  الــدوائــر 

العراق وإيران وإسرائيل وأميركا.

رامي جي. خوري

بوتو ترفع درجة الحرارة السياسية
لمائة ضعف 

 هاهي بينازير بوتو رئيسة المعارضة في 
إلى  السياسية  الحرارة  درجة  ترفع  الباكستان 
مائه ضعف محركة كاًل من األعداء واألصدقاء. 
فهي تخاطب مؤيديها وتغازل اإلعالم وتلقي 
الباكستانية.  السياسة  أوحــال  في  بنفسها 
أظهر موكبها عند وصولها في 18 أكتوبر قوة 
الباكستاني ، فربع مليون مؤيد  حزب الشعب 
شدوا  وقد  الوالء  مطلق  لها  يكنون  متحمس 
االنفجار  أن  إال   ، للقائها  إلى كراتشي  الرحال 
الذي أودى بحياة 140 مناصرًا أظهر أيضا قوة 

أعدائها. 
بين  الــتــنــاوش  ــدأ  ب اللحظة  تلك  ومنذ 
الطرفين مبينا أن السيدة بوتو، ابنة السياسي 
التي  وهي  العسكريون،  أعدمه  الذي  الشهير 
تولت منصب رئيس الوزراء لفترتين ، وقضت 
الفساد.  تهم  لتفادى  المنفي  في  سنوات   8
“ كما  أهمية  األكثر  الشخصية  مازالت   “ فهي 
في  السابق  العضو  محمود  شفقت  وصفها 

البرلمان و كاتب عمود في الصحف. 
“ بدا حب مؤيدو حزب الشعب الباكستاني 
جليًا على الجماهير في ذلك اليوم المأساوي. 
تبوأ مركزا  األب واالبنة قد  أن كاًل من  وظهر 
جريدة  في  كتبه  ما  هذا  البالد”.  في  مرموقا 
“األخبار” مشيرا إلى يوم التفجير “ إن كراهية 
حكم  أثر  والدها  تل  قَْ عنها  تمًخض  أعدائها 
ظروف  في  أخويها  ومقتل  جائر،  قضائي 
انتهاء  قبل  حكوماتها  وإيقاف   ، مشبوهة 

|

مدتهم القانونية”.
وهاهو التاريخ ما زال يكتب وقد استثمرت 
تتحدث  أن  واستطاعت  بجرأة  اإلعــالم  بوتو 
عن اإلرهاب متناولة أمورًا لم يكن سياسيون 
مهاجمة  خــاصــة  اليها  ليتطرقوا  ـــرون  آخ
الجماعات السلفية .   لقد صرخت عاليا وبقوة 
وتعليمات  تتفق  ال  االنتحارية  التفجيرات  بأن 

اإلسالم.
في  المحافظين  أيضا  بوتو  وهاجمت 
مقربون  مــســؤولــون  فيهم  بما  الحكومة 
إليهم  التهم  الجنرال مشرف موجهة  للرئيس 
المتشددين  ويحرضون  يساندون  بأنهم 

ويناصرون المفجرين الذين هاجموها.
ووجهت تحذيرًا ضد عدوها القديم ،رئيس 
المخابرات والخدمات الداخلية ISI  والمسؤولين 
في عهد الجنرال ضياء الحق الذي خلع وشنق 
بوتو،  علي  الفقار  ذو  الــوزراء  رئيس  والدها 

واتهمتهم أنهم يعملون ضدها.
الذي توصلت  الجنرال مشرف  ولم تهاجم 
تحشد  لكي  مؤقت  سياسي  اتفاق  إلى  معه 
ولكنها  باكستان،  في  المعتدلة  األصـــوات 
دكتاتورية  لوجود  السابقة  معارضتها  كررت 
عسكرية وحسب احد أعوانها أن هذا المفهوم 

ما زال قويا ولم ُيمس.
في  المحافظين  فــان  رؤيــتــهــا،  حسب 
من  وغيرهم  القائد  وحزبه  مشرف  حكومة 
رجال المخابرات، هم من يشكل الٍند األخطر 
بوتو  وكانت  المقبلة.  االنتخابات  حملة  في 
إلى  الهجوم عليهم حتى وقبل وصولها  بدأت 

الباكستان.
“ لم تحمل السيدة بوتو ورودا عند وصولها 
الديلي  جريدة  كتبت  االتهامات”  من  باقة  بل 
تايمز في افتتاحيتها األحد “ وتبع ذلك مبارزة 

كالمية.
فقد  وقاسيًا  سريعًا  الهجومي  الرد  وكان 

وهي  السند  والية  في  الرئيسي  الوزير  هدد 
بوتو  السيدة  حكم  بأن  بوتو  السيدة  واليــة 
شودري  ولمح  باكستان.  على  لعنة  سيشكل 
شوجات حسين، وهو رئيس الحزب اإلسالمي 
من  الرغم  على  مشرف  للجنرال  قوي  ومؤيد 
انه   ومشرف  بوتو  بين  لالتفاق  معارضته 
يستبعد أن تكون هي وراء التفجيرات بداعي 

استجداء الشفقة.
الشؤون  وزيــر  الحق،  إعجاز  محمد  وأمــا 
الحق  المتوقي ضياء  الدكتاتور  وابن  الدينية، 
الناس   بأرواح  لتالعبها  بوتو  السيدة  الم  فقد 
بأنها  جيدا  تعلم  وهــي  لباكستان  الــعــودة 

مهددة.
وأما الصورة التي بنتها السيدة بوتو أثناء 
الديمقراطية  أنها  وهي  المنفى  في  وجودها 
حول  الباكستانيين  جمع  باستطاعتها  والتي 
هذه  بسبب  كثيرا  تتأثر  فلم  اإلرهــاب،  قتال 
المواقف. ولكن مالبثت صورة السيدة بوتو أن 
النّقاد  فأحاديث  عودتها  بعد  بسرعة  تضررت 

الرئاسة  جّما إلصدار  والصحف غضبت غضبا 
عنها  بموجبه  يسقط  عودتها  عقب  مرسوما 
جميع تهم الفساد مقابل مناصرتها الستمرار 

والية مشرف لوالية أخرى.
المرسوم  هذا  لسماع  المواطنون  واشمأز 
مسؤول  آلي  الترخيص  يعطي  برأيهم  الذي 
هذا  العسكريون  واستنكر  الفساد  بممارسة 
ألنهم اعتقدوا أنه وصمة عليهم ال لسبب إال 

ليبقى الجنرال مشرف في الحكم.
الكريكت  والعب  الحالي  السياسي  وقال 
السابق عمران خان وزوجته البريطانية جميما 
خان فقد وبّخا السيدة بنازير بوتو في مقالة 
السيدة  ووصفتها  البريطانية  الصحافة  في 
هيرمس  وشــاح  ترتدي  سارقة   “ بأنها  خان 

رسول آلهة اإلغريق”.
الناس  عــاد  فقد  بوتو  السيدة  وبــعــودة 
وبالطبع  كراتشي  في  القتل  عن  يتكلمون 
فانهم يتذكرون يوم إعدام والدها في 1979 
، ولكن ليس هذا هو القتل الوحيد الذي تعيد 

كراتشي  فسكان  بوتو.  السيدة  عودة  ذكراه 
الذي  مرتضى  أخيها  مقتل  قصة  يتذكرون 
أن  وحتى  النار  الشرطة  رجــال  عليه  أطلق 
باستطاعتهم تحديد المكان الذي ُقتل فيه خارج 
منزله. ويتذكر الباكستانيون كيف أحجم رجال 
تاركين  المستشفى  إلى  نقله  عن  الشرطة 

مرتضي ينزف حتى الموت في سيارته.
بقتل  المخابرات  رجال  بوتو  بنازير  تتهم 
شقيقها ، إال أن الكثيرين يعرفون أن مرتضى 
وأن  الحزب  قيادة  على  شقيقته  ينافس  كان 

في ذلك الوقت كانت رئيس الوزراء.
بأن  تجادل  فهي  بوتو  السيدة  وحسب 
أنهم  كما  الجريمة  نفذ  من  هم  االستخبارات 
ويبدو  عودتها  أعقبت  التي  التفجيرات  وراء 
حسب رأيها أنها مؤامرة.  أال أن مساعد عمدة 
الحزب  مــن  وهــي  جليل  نسرين  كراتشي 
المتحدة” فإنها  لها “ حركة كوامي  المناهض 
مثل  رأينا  لقد  قائلة”  االتهامات  هذه  تدحض 

هذه االتهامات سابقا”.
أصابع  بوتو  فاطمة  مرتضى  ابنة  وتوجه 
مسؤولية  وتحملها  بنازير  عمتها  إلى  االتهام 
كاتبة  وتعمل  عاما   26 فاطمة  وتبلغ  مقتله. 
كراتشي  فــي  وتقيم  الصحف  فــي  لعمود 
في  تمويل  عن  باحثة  بالصحفيين  وتلتقي 

قضية بوتو. 
تجادل فاطمة بوتو أن التقدم الذي أحرزته 
سيشهد   ، الديمقراطية  مجال  في  باكستان 
من  البالد  في  بنازير  بتواجد  يتمثل  تهديدًا 

خالل تأييدها ألميركا في جدول أعمالها.
خطر  مرمى  في  جميعا  وضعتنا  لقد   “
فاطمة  به  ما صرحت  “ هذا  السلفية  الحركة 
بوتو في مقابلة لها مؤخرا وقالت “  أعتقد بأن 
بنازير هي أشد خطر  يمكن حدوثه في هذه 

البالد”.
نيويورك تايمز

كارلوتا جال 
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انفو تك

هوس األردنيين اإللكتروني ينصب 
على الموسيقى والدردشة

االنترنت  على  األردنيين  محطات  تتنوع 
أو  الموسيقى  وسماع  والدردشة  البحث  بين 
الئحة  تخلو  تكاد  فيما  اإلباحية  المواقع  ولوج 
أردنيا  “نقرا”  األكثر  الكتروني  موقع   100 الـ 
من السياسة وطلب العلم مقابل التركيز على 
مواقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو وشبكات 

التواصل.
العالمي،   Alexa أليكسا  موقع  وبحسب 
زيارة  األكثر  المواقع  إحصائيات  يعرض  الذي 
البحث  موقعا  يتربع  الكونية،  الشبكة  على 
التي  المواقع  قمة  على  و”جــوجــل”  “ياهو” 
يطرقها أردنيون، يتبعهما مباشرة وفي تطور 
مثير وسريع الفيس بوك Face book، موقع  

الشبكات االجتماعية األول في العالم.
لدى  تشتهر  بــوك،  فيس  الى  باإلضافة 
األردنيين مواقع االنترنت المخّصصة للتعارف 
فايف  هاي  مثل  مجتمعية  تشبيكات  ونسج 
Hi5  وماي سبيس My Space. يالحظ أيضا 
وإرسال  الصور  تبادل  لمواقع  واسعة  شعبية 
الــذي   You Tube تيوب  يــو  مثل  الملفات 
Rapid- شير  رابيد  و  السادس  الموقع  ااحتل 
megaupload. ابلود  وميجا     share.com

التي حلت    4shared.comوفورشيرد   com
عاشرا، خامـس عشـر وثالـث وعشـرين على 

التـوالي.
موقع  جــاء  االخــبــاريــة،  المواقع  وضمن 
المركز  في  الرياضي   kooora.com كووورة 
التي  الرأي  جريدة  موقع  على  متقدما  الثامن 
يومية  وموقع  عشر  الرابع  المركز  في  حّلت 
الغد التي احتلت الموقع الثاني والعشرين فيما 
والثالثين،  التاسع  المركز  في  الدستور  جاءت 
الـ  اليومية األخرى عن الئحة  وغابت الصحف 

100 موقع متقدم التي تحدث يوميا.
في  الجزيرة  موقع  جاء  السياق،  ذات  في 
العربية  الرابع والثالثين متقدما على  المركز 
التي حّلت في المركز الخامس والستين. في 
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والخمسين جاء موقع عمون  الخامس  المركز 
اإلخباري.

يبحر  التي  المواقع  تركزت  ذلك،  عدا  ما 
والــدردشــة  األغــانــي  ــون حــول  ــي األردن فيها 
والــروايــات  والنغمات  والمنتديات  واأللــعــاب 
والنكت والطرائف. وضمت الالئحة 10 مواقع 
الموقع  في  أولها  جاء  اباحية  مــوادا  تعرض 

الثامن والثالثين.
إنه  يقول  عاما،   25 اللطيف،  عبد  محمد 
الشبكة في تصفح مواقع  يقّضي وقته على 
التي  المنتديات  فــي  والمشاركة  االغــانــي 
عبد  السياسي”.  أفقه  توسيع  “في  تساهم 
اللطيف، الذي يعمل في مطعم ويحمل شهادة 
كلية مجتمع في الديكور الداخلي، يقول أنه ال 
يتحدث أو يقرا باللغة االنجليزية، لذا فهو “ال 
يجد الكثير من المواقع العربية التي ستكون 

ذات فائده له”.
عصام  يشير  يــقــول  السياق  ــذا  ه فــي 
أول محرك  بايزيدي مدير موقع عربي.كوم- 
هي  األولى  العشرة  المراكز  إن  عربي-  بحث 
كــووورة  موقع  باستثناء  االنجليزية  باللغة 
يدل  مما  تاسعا  جــاء  ــذي  ال مكتوب  وموقع 
على  القدرة  لديهم  الذين  االردنيين  أن  على 
باللغة  “يستخدمونه  االنترنت  الى  الوصول 

االنجليزية بارتياح”.  
الخاصة  الالئحة  :”أن  بايزيدي  ويالحظ  
سورية  مثل  أخــرى  بــدول  مقارنة  بــاألردن 
باللغة  أكــثــر  ــع  مــواق تــحــوي  والــســعــوديــة 
يزورون  السوريين  ان  نالحظ  إذ  االنجليزية 

مواقع باللغة العربية بشكل أكبر”.
ويرى خبير االنترنت أن موقع فيس بوك 
أنه  مع  القائمة  قمة  الى  سريع  بشكل  تقّدم 
انه لم يكن موجودا على الالئحة منذ 6 شهور 
في  الموقع  هذا  شعبية  تنامي  على  يدل  ما 
األردن- الذي يصل عدد المشتركين فيه إلى 

نحو 70 ألف مستخدم. 
تبادل  مواقع  تقدم  الى  بايزيدي  ويشير 
مثل  والفيديوكليب  االفالم  وتحميل  الصور 
على   metacafe.com كافيه  وميتا  يوتيوب 
الذين  االردنيين  عدد  لزيادة  نظرا  الالئحة 

.ADSL  يمتلكون خطوط انترنت سريعة
أخيرا،  الغد  جريدة  في  تقرير  وبحسب 
 ADSL خطوط  اشتراكات  قاعدة  اتسعت 
من  الثالث  الربع  نهاية  مع  سجالتها  لتشمل 

أنحاء  كافة  في  خط  ألف   79.3 الحالي  العام 
خطوط  عــدد  تضاعف  يمثل  بما  المملكة 
ADSL حوالي 26 مرة خالل 5 سنوات مقارنة 

عددها  بلغ  حيث   2002 عام  نهاية  بأرقامها 
وقتذاك 3 آالف خط. 

استخدام  تزايد  بايزيدي:”نالحظ  ويضيف 

هذه المواقع خاصة في شهر رمضان لحضور 
مثل  عالية  شعبية  القت  التي  المسلسالت 

مسلسل باب الحارة.”

عال الفرواتي

موقع ALEXA اإللكتروني |

E series بوابة الكترونية لبريد نوكيا

تتيح  االنــتــرنــت  على  إلكترونية  بــوابــة  نوكيا  شــركــة  أطلقت 
رســائــل  إلـــى  الـــوصـــول   E Series نــوكــيــا  ــف  ــوات ه لمستخدمي 
من  بمجموعة  ــوال  ــج ال الــهــاتــف  بــاســتــخــدام  اإللــكــتــرونــي  الــبــريــد 
واحـــدة. دقيقة  مــن  أكــثــر  تستغرق  ال  الــتــي  البسيطة   الــخــطــوات 

ـــى  ــــدخــــول إل ــــال ــــن هــــــذه الـــخـــدمـــة ب ــــادة م ــــف ــــت ـــم االس ـــت ي
 .  www.nokiamobileemail.com ــــع  ــــوق ــــم  ال
الخدمة هواتف نوكيا E Series فقط والمصممة بصورة  وتخص هذه 
رئيسية لألعمال، وذلك لتأمين الوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني في أي 
 وقت وأي مكان، وتتطلب وجود خدمات GPRS من مزود خدمات االتصاالت.

 E51و E50و E90 من الهواتف الجوالة كال من E Series تضم مجموعة
وE65 وE61i وغيرها، ويجب أن تدعم هذه الهواتف اللغة العربية ليتم 
استقبال رسائل البريد اإللكتروني العربية بصورة صحيحة، وإذا لم يكن 
العربية  للغة  الالزمة  الدعم  برمجيات  تحميل  فباإلمكان  كذلك  الحال 
على  نوكيا  موقع  على  المتوفر   Nokia Updater برنامج  على  اعتمادا 

.www.nokia.com اإلنترنت
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جوجل تطلق مسابقة برمجة للفوز بعشرة ماليين دوالر

عشرة  قيمتها  مجموع  بجوائز  للفوز  برمجة  مسابقة  جوجل  أطلقت 
الجوال.  للهاتف  جذابة  برامج  بتقديم  ينجح  من  بها  يفوز  دوالر  ماليين 
 Android Developer ألندرويد  التطوير  تحدي  مسابقة  جوجل  وأطلقت 
Challenge، لمن ينجح بتطوير برامج ترتكز على منصة أندرويد للبرامج 
http://code.google.: الجوالة. وتقدم جوجل لوازم التطوير على الموقع

com/android/adc.html
تقديم  يتم  األول  فائزين  برنامجين  بين  مناصفة  الجائزة  وستقسم 
برنامجه ما بين 2 كانون الثاني/يناير 2008 وحتى 3 آذار/مارس 2008. 
الهواتف  وتوفر  إطالق  بعد  فسيشارك  الثانية  بالمرحلة  يفوز  من  أما 

الجوالة التي تعتمد المنصة الجديدة في النصف الثاني من العام القادم.
مرشح  تطبيق  خمسين  أول  سيحصل  األولــى  المسابقة  شق  وفي 
للفوز بخمسة وعشرين ألف دوالر لكل منهم عن البرامج التي يشاركون 
للفوز  آذار/ مارس. وسيتم ترشيح هؤالء   3 المنافسة حتى يوم  بها في 
بعشرين جائزة أخرى قيمة أول عشر منها 275 ألف دوالر والعشر الثانية 

100 ألف دوالر. 
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نّفس عن »كرهك« على االنترنت

أطلق مجموعة من الطالب األلمان موقعا للغضب والكراهية 
أطلقوا عليه اسم هيت بوك hatebook.org في محاكاة »طريفة« 
لموقع الشبكات االجتماعية فيس بوك facebook. ويهدف الموقع 
الى جمع الغاضبين من شتى أنحاء العالم مع بعضهم في شبكة 

اجتماعية واحدة.
الموقع خدمات  يقدم  بوك،  وبتصميم يشابه تصميم فيس 
على  يعتمد  ولكنه  بوك  فيس  موقع  يقدمها  التي  تلك  تشابه 

خدمات تبادل الشتائم والكره وحتى اكتساب األعداء.
اختيار  الموقع فان على كل مستخدم  التسجيل في  ولغايات 
التفاهة من ضمن قائمة واسعة،  أو  الفشل  او  الحقد  صفة من 
أو  فاشلة  امرأة  او  مخدرات،  تاجر  مثل  مهنة  اختيار  عن  فضال 

زعيم العالم الغاضب.
الموقع يشهد اقباال واسعا يدل عليه االعالنات الكثيفة التي 
ألكثر  أليكسا  قائمة  على   76,317 ترتيبه  ويأتي  يستقبلها، 

المواقع نقرا على الشبكة.

|



الخميس 15 تشرين الثاني 2007الّسجل ��

الرياضي

كان عشاق الرياضة األردنية في األسبوع 
فقد  والفرح،  اإلنجاز  مع  موعد  على  الماضي 
أعاد منتخب السلة الى االذهان الزمن الجميل 
للمرة  العرب  بكأس  القاهرة  في  حلق  عندما 
االولى في تاريخه بعد ان تخطى منتخب مصر 
القوي في عقر داره وامام جماهيره الكبيرة، 
اسيوية  بصمة  يطبع  االردن  شباب  كان  فيما 
متجاوزا  االسيوي  االتحاد  بكأس  ظفر  عندما 
مباراة  في  تعادله  بعد  النهائي  في  الفيصلي 
في  اردنيا  اللقب  ليبقى  لهدف  بهدف  االياب 

نسخته الرابعة.

زمن السلة الجميل
مخيلته  فــي  يحتفظ  الجميع  يـــزال  مــا 
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بذكريات جميلة عن كرة السلة االردنية عندما 
كانت في واجهة المنتخبات العربية واالسيوية 
بإنجازات  عابقة  الــذاكــرة  ــزال  ت ومــا  ايضا، 
مرقص  وسمير  بركات  وهالل  مراد  العمالقة 
ويوسف زغلول وغيرهم، ممن سطروا باحرف 
كرة  في  االردنية  االنجازات  تاريخ  ذهب  من 

السلة.
القاهرة كانت نقطة العودة الى ذلك الزمن 
الجميل عندما نجح نجوم السلة األردنية في 
استحق  قويا  اداء  قدموا  ان  بعد  اللقب  إحراز 
نجاح  خالله  من  ووأكــدوا  والتقدير،  االشــادة 
الخطة التي اعتمدها اتحاد السلة منذ سنوات 
بتطوير  سمح  ما  العبة  إلى  االحتراف  بإدخال 
اداء الالعبين ومستوياتهم، الى جانب التعاقد 
سليمة  آلية  إلى  اضافة  اكفاء،  مدربين  مع 

الختيار الالعبين المميزين.
في  نجح  بالما  ماريو  البرتغالي  المدرب 
ابرزهم زيد عباس  النجوم  ايجاد توليفة من 
ووزيــد  دغلس  ووســـام  شوابسوغة  وانــفــر 
الصوص   ووســـام  دعيس  ووايــمــن  الخص 

وعلي الدجاني. 
 وكان المنتخب قدم اداء مميزا منذ الدور 

االول ووصل الى النهائي بعد تجاوزه المنتخب 
الختامي  اللقاء  في  مصر  ليقابل  السعودي 
تفوقه  الوطني  المنتخب  فيه  فــرض  الــذي 
بواقع  لمصلحته  اللقاء  لينهي  البداية،  منذ 
“80/69”، وليظفر بكأس العرب للمرة االولى 

في تاريخه.
الوطني عربيا  للمنتخب  االول  واللقب هو 
الخامسة  العربية  الدورة  ذهبية  احرز  ان  منذ 

في المغرب العام 1985.
ويتوقع مراقبون ان يكرر المنتخب الوطني 
في  حاليا  المقامة  العربية  الدورة  في  انجازه 
المشاركة هي  الفرق  وان  القاهرة، خصوصا 

ذاتها من شاركت في كأس العرب . 

شباب األردن وبصمة آسيوية
يستــحق شباب االردن ان يفــاخر باللقــب 
بعــد  احـــرزه  والــذي  لــه  االول  االسيــوي 
تخطــه الفيــصلي في نهــائي كــأس االتحاد 

االسيوي.
 شباب االردن الذي تأسس قبل نحو اربع 
في  نجح  اذ  استثنائية،  حالة  شكل  سنوات 
تأسيسه،  من  واحد  عام  بعد  الكبار  مقارعة 

وسطر اسمه في سجل البطوالت بعد عامين 
ــدوري  ال فــي  االولـــى  مشاركته  على  فقط 
االردن  بكأس  بفوزه  الثنائية  وجمع  الممتاز، 
جانب  الى  التالي  العام  في  به  احتفظ  الذي 

بطولة كأس الكؤوس .
االردن  شباب  كان  الماضي  الجمعة  ويوم 
بطباعة  اآلســيــوي،  االنــجــاز  مع  موعد  على 
االسيوي  االتحاد  كأس  على  الخاصة  بصمته 
في اول مشاركة له في البطولة بعد ان وصل 
الى النهائي بفوزه على النجمة اللبناني، ومن 
الذهاب  لقاء  في  الفيصلي  على  فــوزه  ثم 
مباراة  في  وتعادله  ــيء  الش مقابل  بهدف 
االياب بهدف لكل منهما، وهو الهدف الذي كان 
كافيا لحصوله على الللقب الذي افرح عشاقه 
والذين يتزايدون يوميا بسبب النتائج المميزة 

للفريق.
ــازات  ــج االن عــن  وبــعــيــدا  االردن  شــبــاب 
الداخلية والخارجيـــة يشكـــل حالة استثنائية 
تحقيق  نحو  والمسافة  الزمن  باختصاره 
وتوفر  الجيدة  اإلدارة  بأن  مؤكدا  البطوالت، 
من  بالفريق  االنتقال  تستطيع  االمكانيات 

انجاز إلى آخر . 

منتخب السلة يعيد الزمن الجميل
وشباب األردن يطبع بصمة آسيوية

عمان- تتباين الطموحات والتوقعات حول 
المشاركة االردنية في الدورة العربية الحادية 
عشرة والتي  تتواصل منافساتها في القاهرة 
حتى 25 من الشهر الجاري ، وتشير التوقعات 
 5 من  اكثر  على  يحصل  لن  االردن  ان  الى 
الــدورة  مع  اقل  رقم  وهو  ذهبية  ميداليات 
أحرز  والتي  الجزائر  في  اقيمت  التي  السابقة 
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عن  وبعيدا  ذهبية،  ميداليات   7 األردن  فيها 
التاسعة  الدورة  الرقم الذي حققه االردن في 
ميداليات   10 وبلغ  عمان  في  اقيمت  التي 

ذهبية.
غير أن اللجنة االولمبية تتوقع ان يحصل 
االلوان   مختلف  من  ميدالية   40 على  االردن 

منها 10 ميداليات ذهبية.
ورغم ابتعاد الدول العربية عن المشاركة 
من  االول  بالصف  المسابقات  معظم  في 
ان  اال  القوى،  العاب  في  وخصوصا  الالعبين، 
في  االول  المركز  على  بالحصول  حظوظنا 
ضئيال،  يبقى  فيها  نشارك  التي  المسابقات 
يبقى  االصــفــر  المعدن  قطف  فــي  واالمـــل 
ألعاب  خصوصا  القتالية،  االلعاب  في  معلقا 

التايكواندو والكراتيه والمالكمة.
يكرر  ان   يتوقع  الجماعية  االلعاب  وفي   

في  حققه  الــذي  االنجاز  السلة  كرة  منتخب 
الدورة الخامسة التي اقيمت في الدار البيضاء 
الوحيدة  الميدالية  وان يظفر بالذهبية، وهي 
جماعية  لعبة  منتخب  يحرزها  ان  يتوقع  التي 
منتخب  وابتعاد  القدم  كرة  منتخب  غياب  في 

الكرة الطائرة عن المنافسة.
غير أن منتخب كرة اليد الذي تجاوز المغرب، 
يأمل هو اآلخر في الصعود الى منصة التتويج 

والحصول على ميدالية برونزية. 
في  نجح  بشارات  ابراهيم  الفارس  وكان 
افتتاح رصيد األردن من الميداليات بعد ان احرز 

ميدالية برونزية في مسابقة الفروسية.

استعداد ضعيف  لمعظم االلعاب
وباستثناء منتخبي كرة السلة واليد وبعض 
االلعاب الفردية، جاء االستعداد للدورة العربية 

ضعيفا وال يتناسب مع حجم الطموحات باحراز 
مركز متقدم على سلم الترتيب العام.

داخليا،  الرياضيين  لمعظم  اإلعداد  وجاء   
المحلية  المنافسات  في  بالمشاركة  مكتفين 
او الدخول في معسكرات داخلية، ولم تنخرط 
تدريبية  معسكرات  في  الالعبين  وال  الفرق 
على  سينعكس  ــذي  ال األمــر  وهــو  خارجية، 
المنتخبات  نجوم  سيقدمها  التي  المستويات  
ابطال  ومقارعة  المشاركة  خالل  الوطنية 
اإلعداد  خالل  من  علينا  تفوقوا  الذين  العرب 
يشارك  التي  عشرة  الحادية  العربية  للدورة 
عربية،  دولــة   22 من  رياضي  االف   7 فيها 
الــدورات  تاريخ  في  االضخم  البطولة  وهي 
العربية، ما يقلل من فرصتنا في الظهور على 
منصات التتويج  بالحجم الذي تتوقعه اللجنة 

االولمبية. 

المشاركة األردنية في الدورة العربية:
فرص ضئيلة إلحراز الذهب

صالح عمر

  
األسبوع 

باختصار...
فريقا  االردنــيــة   الكرة  ممثال  يقف   
منعطف  على  والوحدات  الفيصلي 
دوري  ببطولة  مشوارهما  في  حاد 
لقاء  يخوضان  عندما  العرب  ابطال 
االياب من الدور السادس عشر اليوم 
البنزرتي  يواجه  الفيصلي  الخميس. 
الى  يحتاج  وهو  عمان،  في  التونسي 
نتيجة  باي  الفوز  او  السلبي  التعادل 
بعد  المجموعات،  دور  الى  لالنتقال 
الذي  الــذهــاب  لقاء  في  تعادل  ان 
لكل منهما.   اقيم في تونس بهدف 
أن  الــى  الفيصلي  عشاق  ويتطلع 
في  حققه  الذي  انجازه  الفريق  يكرر 
الى  وصوله  عند  الماضي  الموسم 
النهائي وحصوله على مركز الوصيف 
امام  النهائـية  المباراة  خسارته  بعد 
ويؤكد  الــجــزائــري.  سطيف  وفــاق 
المدير الفني للفريق العراقي عدنان 
عقبة  تجاوز  على  فريقه  قدرة  حمد 
الثمانية.   دور  الى  والتأهل  البنزرتي 
ــل الـــى الــقــاهــرة  ــح الـــوحـــدات ارت
المصري،  الجيش  طالئع  لمواجهة 
المرور  بطاقة  عن  االخر  هو  ويبحث 
كانت  وان  المجموعات،  دور  الــى 
من  صعوبة  اكثر  الفريـق  مهمـة 
الـفريق  ان  اعتـبار  على  الفيصلي 
وبين  ارضــه  على  بالتسجيل  فشل 
انتهت  التي  المباراة  في  جمهوره 
بالتعادل السلبي، ما يعني ان الفريق 
االيــجابي  التعـادل  الى  حاجة  في 
الفوز  تحقيـق  او  تقـدير،  اقــل  على 
من أجل التأهل. ويعتبر المدير الفني 
المباراة  هذه  ان  عمر  محمد  للفريق 

هي االنطالقه الحقيقة للفريق. 

من  كتابا  ــوحــدات  ال ــادي  ن تلقى    
بتشكيل  فيه  يعلمه  الدولي  االتحاد 
انتقال  مالبسات  في  تحقيق  لجنة 
الوحدات  من  ذيب  عبداهللا  الالعب 
وطلب  البحريني.   الرفاع  نادي  الى 
الوحدات  نادي  من  الدولي  االتحاد 
رفضـه  ــول  حـــ ــاب  ـــ ــب االس ــــداء  اب
النادي  الى  االنتقال  شهادة  ارسال 
في  االسراع  ضرورة  طالبا  البحريني، 
ويتوقع  االسبوع.  هذا  وخــالل  الــرد 
ــراره  ق الــدولــي  االتــحــاد  يصدر  ان 
وفي  االنتقال،  عملية  قانونية  بشأن 
على  الدولي  االتحاد  موافقة  حال 
الوحدات  فان  االنتقال  عملية  اتمام 
من  نسبة  على  فقط  سيحصل 
المبلغ االجمالي للصفقة بدل رعايته 
الالعب الذي اليرتبط بعقد احترافي 
مع الفريق، األمر الذي يقول مراقبون 
أنه “سوف يفتح الباب على مصراعيه 
لالنتقال  االندية  العبي  بقية  أمام 
في  مصدر  الخارجية”.  االندية  الى 
بأن  “الّسجل”  لـ  أكد  الوحدات  نادي 
“عملية االنتقال غير قانونية وتخالـف 
تعليمـات االتحاد الدولي التي تنص 
بين  مراسالت  وجــود  ضــرورة  على 
“المفاوضات  ان  مبينا  الناديين”، 
في  المسـؤولين  مع  تتم  ان  يجب 
يقــم  لـم  ما  وهو  الوحدات”،  نادي 
بمخاطبة  قام  الذي  الرفاع  نادي  به 

الالعب مباشرة.

  

صالح عمر
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الرزنامة

صناعة المعرفة- محاضرة في سوسيولوجيا العلم.
استاذ الفيزياء والمفكر األردني للبروفيسور هشام غصيب

المكان: مركز هيا الثقافي
الزمان: الخميس 15 تشرين الثاني/ نوفمبر

المعرفة  أن  إلى  المحاضرة ترتكز  لهذه  إن األطروحة األساسية 
الكبرى  الصناعة  أنها  ولربما  العصر،  هذا  في  صناعة  أصبحت  قد 
في االقتصاد الحديث. لماذا حصل مثل هذا التحول؟ ما هي المعالم 
الخاصة باالقتصاد المعاصر والتي أدت إلى صناعة بمثل هذا النطاق 
العمالق؟ ستحاول في هذه المحاضرة اإلجابة عن هذا التساؤل، كما 
ستعالج طبيعة هذه الصناعة )صناعة المعرفة( من حيث مكوناتها 

وآلياتها وخصوصيتها المعرفية والوجودية.

مبادرة تشجيع الشباب على القراءة عبر شبكة اإلنترنت
المكان: منتدى الدستور الثقافي

الزمان: السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر
يتبعها  الشلبي  محمود  للشاعر  أمسية  الدستور  جريدة  تقيم 

عروض األفالم الوثائقية :
فيلم المنسف للمخرج محمد العموش مدته “ 5 “ دقائق

فيلم “الثلج المحترق” للمخرجة اروى أبو طير مدته “ 5 دقائق” 
فيلم “ االيقونة “ لهناء الرملي مدته “ 10 “ دقائق . 

ندوة احتفالية باألديب الراحل تيسير السبول
المكان: رابطة الكتاب األردنيين

الزمان: السبت 17 تشرين الثاني/ نوفمبر
تتضمن الندوة المحاور التالية: رؤية جديدة في رواية انت منذ 
للناقد  السبول  رؤية في شعر  و  األرزرعي  د. سليمان  للناقد  اليوم 
غسان  للتشكيلي  السبول  ابداعات  في  والصورة  نضال  أبو  نزيه 
نصر  الفنان  بمرافقة  آغا  هيفاء  للفنانة  شعرية  وقراءات  لبن  \ابو 

الزعبي.

حفل ألوركسترا عمان
المكان: مسرح التراسنطة الثقافي

الزمان: االربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر
عثمان  محمد  بقيادة  حفال  السيمفونية  عمان  اوركسترا  تحيي 
الذكرى  بمناسبة  كوتسنزنسكي  يواكيك  النرويجي  البيانو  وعازف 
1843-( غريغ  ادوارد  النرويجي  الموسيقي  المؤلف  لوفاة  المئوية 

)1907

TVzero123 فيلم
المكان: دارة الفنون

الزمان: يوميا حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
الفيلم للفنان الفلسطيني خليل رباح. يعرض الفيلم ثالث مرات 
يوميا في العاشرة صباحًا ، والواحدة ظهرًا، والرابعة بعد الظهر. مدة 

عرض الفيلم ثالث ساعات.

المعرض الفني األول لألطفال
المكان: متحف األطفال

الزمان: 6.00 مساًء، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر
متحف  ورشــات  في  المشاركين  لألطفال  المعرض  هذا  يعقد 

األطفال الفنية

لحظات روحية
المكان:  معهد ثيربانتيس

معرض الصور الفوتوغرافية، للفنان وداد قعوار، ويستمر حتى 
التاسع من كانون األول المقبل.

 دليل الثقافة
والفن

خدمات
4749121 بنك الدم 
5661111 الدفاع المدني 
4750981 طوارئ الكهرباء 
5679141 شكاوى المياه 
4891892 شكاوى المجاري 

|
|
|
|
|

1214 أعطال الهاتف 
5355489 شكاوى البيئة 

طوارئ الدفاع المدني 199
192 - 191 الشرطة 

190 دائرة السير 

|
|
|
|
|

5359970 طوارئ األمانة 
شكاوى هيئة التأمين5685671

شكاوى المياه والصرف الصحي 5679141
اإلنسان  لحقوق  الوطني  المركز  شكاوى 

5920396 - 080022320

|
|
|
|

داخل  من  الطارئة  القنصلية  الــحــاالت 
األردن )مجاني( 080022278

النقالة  ــهــواتــف  وال األردن  خـــارج  مــن 
0096265501444

5698359 دائرة اإلفتاء العام 

|

|

|

تبدأ السبت المقبل في عمان أولى عروض 
 ”THE AXIS OF EVIL“ الكوميدي  البرنامج 
على  الضوء  يسلط  والـــذي   الشر”  “محور 
اآلراء السلبية واالفكار النمطية السائدة التي 
واالسالمي  العربي  العالم  عن  الغرب  كونها 
مجموعة  يؤديها  وساخرة  هزلية  ادوار  عبر 
الكوميديين  من  االول  الجيل  من  موهوبة 
واحمد  جبراني  ماز  وهم  االميركيين،  العرب 

احمد وآرون قادر.
عروضه  تتواصل  الذي  البرنامج  ويحمل 
عصريا   كوميديا  حسا  أيام  خمسة  مدار  على 

|

فريدا، يختبره الجمهور األردني للمرة االولى.
المؤدين  ثقة  البرنامج  مضمون  ويعكس 
وايمانهم العميق باستخدام الهزل والكوميديا 
االفراد في جميع  للتأثير على تصورات  كأداة 
اختالف  عن  النظر  بصرف  الحياة،  نواحي 

ثقافاتهم واديانهم. 
العاصمة  فــي  لــه  االول  الــعــرض  ومنذ 
من  عشر  الحادي  في  واشنطن  االميركية، 
عدد  وصل  حيث   ،2005 الثاني  تشرين  شهر 
الحضور آنذاك الى 1400 متفرج، نال البرنامج 
الجمهور  من  واسعة  شريحة  واهتمام  اعجاب 
رسالة  حمل  كونه  العالم،  مستوى  على 
السلبية  النظرة  تغيير  الى  تدعوهم  هادفة 
العربي  العالم  المأخوذ عن  الخاطئ  والتصور 
باسلوب كوميدي وعصري  واالسالمي، ولكن 

حديث يصل الى االفراد بمرونة وسالسة.
على  وقــدرتــه  العرض  لشعبية  ونظرا 
جرى  المعجبين،  من  كبير  عــدد  استقطاب 
المتحدة  الواليات  في  االولــى  للمرة  عرضه 

 ”Comedy Central“ محطة  على  االميركية 
الماضي،  مارس  آذار/  شهر  في  التلفزيونية 
اوسطي-  الــشــرق  البرنامج  بذلك  ليكون 
على  يبث  الــذي  نوعه  من  االول  االميركي 
على  اطالقه  يتم  أن  قبل  اميركا  في  الهواء 
شهر  فــي   ”DVD“ مدمجة  ـــراص  اق شكل 

نيسان/ أبريل الماضي. 
والى جانب انتشار صيت البرنامج في جميع 
انحاء الواليات المتحدة االميركية والعالم، سعى 
محطات  على  ايضا  عرضه  الى  الكوميديون 
  .MTVو ،HBOو ،CNN تلفزيونية عالمية مثل
وتنظم المحطة االذاعية  Play 99.6”” اجراءات 
 THE AXIS« الكوميدي  البرنامج   عــرض 
القصر  بفندق  الكورتيارد  في   »OF EVIL
بالتعاون  الشميساني  منطقة  في  ميتروبول 
مع شركة زين،  SmartBuy««، وصحيفة الغد 
ومحطة  ميتروبول،  القصر  وفندق  اليومية، 
شو تايم، والمروج الخضراء، وشركة تراكس 

االردن للعالقات العامة.

“محور الشر” في عمان
الّسجل - خاص

الملصق اإلعالني الخاص بالبرنامج |

“ورجينا عمان- عمان في صورة”
من  وشراكة  بدعم  أوفير  شركة  تنظم 
أمانة عمان والهيئة التنفيذية لـ )عمان مدينة 
عمان-  “ورجينا  مسابقة  لألطفال(  صديقة 
مسابقة  أكبر  تعتبر  والتي  صورة”  في  عمان 

تصوير فوتوغرافي للشباب في المملكة.
الشباب  لجميع  أبوابها  المسابقة  وتفتح 
رأيهم  عن  للتعبير  عاما   23 الى   16 من سن 

تمنح  فيما  واحدة  صورة  خالل  من  عمان  في 
للفائز وهي عبارة عن كاميرا رقمية  الجائزة 
رحلة  فــي  ــراك  االشــتـــ فرصـة  مــع  حديثة 
المصورين  أحد  مع  نوعها  من  فريدة  تصوير 

المحترفين. 
على الراغبين بالمشاركة اما االتصال على 
االلكتروني  الوقع  زيــارة  او   4642905 رقم 

www.ammaninapicture.com
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ويأتيك باألخبار

أفالم قصيرة عن االنتخابات
شرائح  النيابية  االنتخابات  استنهضت 
للشباب  الوطني  المنتدى  فيها  بما  المجتمع 
والثقافة الذي دعا أصحاب هواية تصوير األفالم 
»شباب  مسابقة  في  المشاركة  إلى  القصيرة 
كاميرا  باستخدام  القصيرة  لألفالم  األردن« 
المشاركة في  أو ديجيتال. من شروط  الخليوي 
مدة  تكون  أن  االنتخابات  على  المحّفزة  األفالم 
كل منها بين 30 ثانية ودقيقتين باللغة العربية، 

وأن تستهدف الشباب من 18 إلى 30 عامًا.

حلقة نقاشية حول جرائم الذم والقدح
الصحفيين  حرية  حماية  مركز  نّظم 
حــول  نقاشية  حلقة  ــلــجــدل(،  ل )الــمــثــيــر 
األردن  من  كل  في  القضائية  التطبيقات 
الــذم  جــرائــم  بــشــأن  المتحدة  والــواليــات 
النقاشية،  الحلقة  والتشهير.  ــدح  ــق وال
مع  بالتعاون  نظمت   االنــتــقــادات،  ــم  ورغ
الدولي  والتبادل  األميركي  األبحاث  مجلس 
قاضي  اســتــضــاف   المركز  »ايــريــكــس«. 
محكمة االستئناف في الواليات المتحدة بيير 
والقانون  القضائية  العلوم  وأستاذ  ليفال، 
كروغ،  بيتر  أوكالهوما  جامعة  في  المقارن 
المساعدة  وحدة  أعضاء  مع  الخبرات  لتبادل 
المحامين  من  وعدد  لإلعالميين  القانونية 

األردنيين. 

خسارة غير متوقعة
أبو  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  فشل 
محجوب لإلنتاج اإلبداعي محمد عطية وصاحب 
فكرة جمعية أصدقاء جبل اللويبدة في الحفاظ 

|

|

|

في  عطّية  خسر  إذ  الجمعية.  رئــاســة  على 
أجريت  التي  للجمعية  اإلدارية  الهيئة  انتخابات 
أيام  الحميمة  ذكرياته  إن  يقول  عطّية  أخيرًا.  
دفعته  الفرنسي  الثقافي  المركز  في  دراسته 
اللويبدة  لتشكيل الجمعية للمحافظة على روح 
معركة  أول  في  فشل  لكنه  الخاصة.  وهويتها 
أمام  ديمقراطيًا  موقعه  عن  وتنازل  إداريــة، 
ملحس.  حياة  السيدة  تقودها  نسوية  مجموعة 
الماضي  العام  سجلت  التي  الجمعية،  تستهدف 
يتعلق  ما  كل  وتوثيق  جمع  الثقافة،  وزارة  في 
كذلك  تراثية.  ومواد  صور  من  اللويبدة  بجبل 
تسعى لحماية النمط المعماري ألحد أقدم جبال 

عّمان وتحسين البيئة.

يا باحثي األردن هلّموا  
»يا باحثي األردن هلّموا«.. كان هذا لسان 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  حال 
المتميزين  الباحثين  همم  تستنهض  وهي 
الوزارة  تستحث  العلمية.  الفروع  مختلف  في 
المهتمين للترشح لجائزة البحث العلمي للبحث 
المميز عام 2008 في مجاالت العلوم الطبية، 
والعلوم  الزراعية،  والعلوم  والصيدالنية، 
واللغات،  واآلداب،  واإلنسانية،  االجتماعية، 
والفنون. تقبل الترشيحات حتى شباط/فبراير 
الترشح  بــاب  أيضًا  فتحت  الـــوزارة  المقبل. 
للجائزة التقديرية للطالب المتميز في العلوم 
والمصرفية  والمالية  واالقتصادية  ــة  اإلداري
والقانونية.  اإلسالمية  والدراسات  والهندسية 
تكنولوجيا  ــي  ف المتميز  للباحث  كــذلــك 
المعلومات والعلوم األساسية والعلوم التربوية 

والنفسية.
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للمواطن الصّحة، للملكية الشكر
عبد الرحيم أسعد، نجا من أزمة قلبية على 
متن الملكية، لكن بكلفة عالية. إذ اتخذ الناقل 
إنسانيًا غير اقتصادي حين حّول  الوطني قرارًا 
شارل  مطار   إلى  ان-شيكاغو  عمَّ رحلة  مسار 
أسعد  حياة  إنقاذ  أجل  من  الباريسي  ديغول 
عقب تعرّضه لنوبة قلبية. الهبوط في باريس 
جاء بعد أن استنفدت محاوالت إنقاذ الراكب في 
األجواء، بحسب بيان عن الملكية، لفت إلى كلفة 

تحويل المسار. 

غدًا  األردن  في  بلجيكا  ملك  ابنة 
الجمعة 

بلجيكا،  عاهل  ابنة  أسترد،  األميرة  تحّل 
يومين  لمدة  الجمعة  غــدًا  األردن  على  ضيفة 
األعضاء  للدول  الثامن  اإلجتماع  في  للمشاركة 
التي ستعقدها االمم  االلغام  اتفاقية حظر  في 
المتحدة في البحر الميت في الفترة ما بين 18 
باهتمامات  الملف  هذا  ويحظى  الحالي.   22  -
األردن وقيادته. وهي أول زيارة من نوعها ألحد 
بعد  عّمان  إلى  البلجيكية  المالكة  العائلة  أفراد 
مشاركة ولي عهدها في جنازة الراحل الحسين 
بن طالل عام 1999. كان مقررًا أن تدوم الزيارة 
انشغاالت  نتيجة  اختزلت  أنها  إال  أيــام،  أربعة 
األميرة- كريمة الملك ألبرت الكبرى- الذي خلف 

أخيه بودوان على العرش عام 1966.

حوار فكري 
مؤسس شبكة الـ »سي أن أن« األميركية 
دوالر  بمليار  تبرع  أن  سبق  الذي  تيرنر(  )َتد 
المالية  أزمتها  من  المتحدة  األمــم  إلنقاذ 
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|
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الماضي  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في 
مجلس  رئيس  بصفته  أخــيــرًا  ان  عمَّ زار   ،
تيرنر  ترأس  المتحدة.  األمم  مؤسسة  إدارة 
عقدت  التي  السنوية  المجلس  اجتماعات 
وإسرائيل.  فلسطين  األردن،  في  العام  هذا 
اإلعالم  وسائل  في  رسميًا  عنه  يعلن  لم  ما 
كان اجتماعًا عقد بين أعضاء المجلس وعدد 
األردنييــن.  واإلعالمييـن  المفكرين  من 
وسياسيــة  فكريــة  ســجاالت  شهد  اللقاء 
حامية حول السياســة األميركية في الشرق 
األميركية  للطريقــة  وانتقادات  ــط،  األوس
طالت  العربية.  المصالح  مع  التعامل  في 
وأركان  بوش  جورج  األميــركي  االنتقــادات 
األميركي  السيناتور  النقاش  حكومته. حضر 

تيمي ويرث.

الجالية  التقاء  دون  حال  الوقت  ضيق 
األميركية بسيدتهم األولى 

أعضاء  يتمكن  أن  دون  الوقت  حال ضيق 
اإللتقاء  من  األردن  في  األميركية  الجالية 
بسيدتهم األولى لورا بوش حين زارت عّمان 
بــوش،  مواعيد  ــدول  ج الماضي.  األســبــوع 
العربية،  واإلمــارات  الكويت،  في  جالت  التي 
والسعودية، سمح لها باإللتقاء فقط  بعائالت 
السفير.  بينهم  من  السفارة  في  موظفًا   40
عن نموذج  الستار  أزاحـــت  ــوش  ب السيدة 
بإجراء  متخصص  لمركز  مصغر  معماري 
الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف  فحوص 
ألف   255 مقدارها  بمنحة  سيتم  تأسيسه 
الواليات  المتحدة  وكالة  من  مقدمة  دوالر 

لإلنماء الدولي. 
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تظّلم عبر اإلعالن، وتسويات مطروحة 
تضع  أن  قبل  سترحل  الحكومة  أن  يبدو 
حدًا ألزمة مجموعة طالل أبو غزالة مع أمانة 
عمان الكبرى، بشأن قرار استمالك صادر عن 
األخيرة. المجموعة وجدت أن اإلعالن مدفوع 
األجر خير وسيلة إليصال صوتها للمسؤولين 
رسائل  مـــرارًا  فأرسلت  ــقــرار،  ال وأصــحــاب 
إعـالنات  عبر  الــوزراء  رئيس  إلى  مفتوحة 
مدفوعة األجر. في آخر الرسائل طرحت عددًا 
من الحلول من بينها رفع القـيد عن عقـارات 
الشركة، والسمـاح لهـم باستكــمال مبنيــين 
من  ــداًل  ب بــرج  إنشاء  عن  فضاًل  مرخصين 
أيضًا  تقترح  أراضيها.  على  الحالية  المباني 
العـبدلي  منطـقة  ضمن  عقـاراتها  إدخـال 
باإلرتـفاع والمساحـة المقـررة في المنطـقة.

الشميساني بال ناطحة »إسكان« 

السماح  الكبرى  عمان  أمــانــة  رفضت 
طابقًا   40 من  بناية  بإنشاء  اإلسكان  لبنك 
طويلة  فترة  بعد  الشميساني،  منطقة  في 
مــن تــرقــب إنــشــاء بــنــاء شــاهــق فــي الحي 
استكمل  أن  بعد  جاء  األمانة  رفض  المالي. 
في  البدء  على  وشارف  البناء،  مخطط  البنك 
المشروع الضخم الذي أعلن عنه قبل عامين 
الخارج.  في  نّفذ  ألنــه  مرتفـعة،  بتكاليف 
خارج  أبــراج  تراخيص  منح  األمانة  ترفض 
الجديد  الشمولي  التنظيمي  المخطط  نطاق 
بإنشاء  المسموح  المناطق  أخيرًا  حّدد  الذي 

أبراج عليها. 
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