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األردن يتجه نحو مجلس نيابي تقليدي

د .مصﻄﻔى الحمارنة

ّ
السجل  -خاص

| االنتخابات النيابية  :2007تغلب البعد العشائري على المد الحزبي
األحزاب السياسية ذات البرامج الواقعية» ،بيد
أن��ه أردف «لكن الزلنا بحاجة إل��ى المزيد من
الوقت والجهد لتحقيق هذا الهدف».
فسرت كالم الملك بخيبة
أوساط سياسية ّ
أم��ل حيال األح��زاب السياس��ية – التي أعيدت
الشرعية إليها عام  1992بعد خمسة وثالثين
عاماً من العمل تح��ت األرض .فهي لم ترتق،
بحس��ب التحليل ذات��ه ،إلى مس��توى توقعات
رأس الدول��ة في النضوج وصوال إلى التنافس

في االنتخابات على خلفية سياس��ية بعيداً عن
العشائرية والفردية.
في المقابلة ذاتها ش ّدد الملك على أولوية
األمان المجتمع��ي واالقتصادي الفت��اً إلى أنه
«وج��ه الحكوم��ة لبناء ش��بكة أم��ان مجتمعي
ّ
كاملة في إطار الموازنة واعتماد معادلة جديدة
تربط دخل المواطن بمستوى التضخم».
مجل��س الن��واب الخامس عش��ر س��يواجه
ملف��ات اقتصادية “غير ش��عبية” على الجبهة

كميات النف��ط العراق��ي الواصلة الى
المصفاة ال تتجاوز حتى اآلن .٪ 5 - 4
| (ص)21

| بع��د عامي��ن ف��ي ال��دوار الراب��ع تحزم
حكومة مع��روف البخيت حقائبها اس��تعداداً
للرحيل عقب االنتخابات النيابية.
األس��ماء المرشحة لتش��كيل الحكومة
المقبل��ة أختزل��ت ال��ى ع��دة ش��خصيات
سياسية من بينها وزير سابق.
| (ص)2

هل للواء البخيت
كتيبة إعالمية؟

الداخلي��ة وقضاي��ا سياس��ية مصيري��ة عب��ر
اإلقليم فيم��ا يتصل بالقضية الفلس��طينية،
الوض��ع غي��ر المس��تقر ف��ي الع��راق وتأرجح
الوض��ع األمن��ي والسياس��ي في لبن��ان .إال أن
االس��تحقاقات القادمة وس��خونة الس��احة لم
تنعكس على نوعية أو ش��عارات المرش��حين،
كم��ا أن تأثيره��ا على الناخ��ب المحتمل يبقى
محدوداً ،بحسب األوساط السياسية.
(التتمة صفحة )6

تجدد امدادات النفط العراقي
لكن بكميات ضئيلة

الحكومة “راحلة” بعد
االنتخابات  ..إال إذا!

غموض في أجندة
مؤتمر الخريف للسالم

| (ص)26

ما الذي تغ ّير في األردن منذ العام 2000؟

| (ص)4

| إيقاع الحياة اختلف ،وو ّلد شعورا عاما بأن زمن الحياة الميسرة قد و ّلى.

| (ص)18

تصدر عن ﺷركة المدﻯ للصحافة واالعالم

ّ
”السجل“ ﺻﺤيﻔة
نﻮعية وديﻤقراﻃية

االنتخابات النيابية  :2007لم يحن وقت التغيير

| تتوق��ع األوس��اط السياس��ية أن تف��رز
االنتخاب��ات النيابي��ة مجل��س ن��واب بس��قف
منخفض على منوال س��لفه في ضوء طغيان
البع��د العش��ائري وانحس��ار الم��د الحزب��ي
باستثناء التيار اإلسالمي الذي يسعى للحفاظ
على توازن نفوذه الس��ابق بس��بب حساس��ية
العالقة بين اإلخوان والسلطات.
يش��وب الس��باق نح��و الق ّب��ة ممارس��ات
ومصطلحات بدءاً م��ن مقولة «الضوء األخضر»
م��ا يعن��ي أن المرش��ح حص��ل عل��ى تطمينات
باإلس��ناد م��ن دوائر الدول��ة وصو ًال إل��ى “المال
السياس��ي” الذي وصفه وزير التنمية السياسية
محمد العوران بأنه طارئ على الساحة األردنية
وج��اء محم��و ًال عل��ى جي��وب «مليارديرية” خلت
منهم المملكة في خمسينيات القرن الماضي.
قائمة اإلسالميين العلنية تضم  22مرشحاً
يس��اندهم حلف��اء مس��تقلون أو مدعوم��ون
عش��ائرياً ،وذل��ك ضم��ن مع��ادالت وتحالفات
س�� ّرية يأم��ل اإلخوان من خالله��ا في الحفاظ
عل��ى مكتس��باتهم تح��ت الق ّب��ة بع��د تراجع
هيمنته��م التش��ريعية بفعل قان��ون الصوت
الواحد لكل ناخب الذي اعتمد عام .1993
حصة اإلس��الميين في المجلس الس��ابق
كانت  17من  110مقاعد.
المل��ك عبد اهلل الثاني وض��ع اصبعه على
جرح األح��زاب ،وتحدث أيضاً عن اس��تحقاقات
اقتصادية مجتمعية م ّلحة .ففي مقابلة نشرت
أمس م��ع وكالة األنباء الرس��مية (بت��را) ،قال
الملك إن��ه كان يأمل «بأن يك��ون  2007عام

ﺃسبﻮعية  -سياسية  -مستقلة

الشرق األوسط :غروب زمن
الهيمنة األميركية

| (ص)27

“السجل” ومع بدء نشر أنباء
| قبل صدور ِّ
عن قرب صدورها ،وبمبادرة كريمة من صحف
زميلة ،أبدى سياسيون وزمالء في الوسط
اإلعالمي وقراء مهتمون فضو ًال شديداً حول
المطبوعة الجديدة ،مقروناً بالتساؤل عن
هويتها مع تحديده بالعبارة التالية :هل
“السجل” صحيفة موالية ،أم تنضم
ستكون ِّ
الى صحف المعارضة؟.
وق��د آثرن��ا التري��ث في اإلجاب��ة عن هذا
التس��اؤل المش��روع ،بانتظ��ار أن يجي��ب عنه
ل�”السجل”.
العدد األول
ِّ
وها هو اإلص��دار األول بين أيدي القارىء
العزيز ،ولعل ما يحتويه يوفر إجابة عما يدور
في أذهان المهتمين.
وإذا كان لنا أن نجيب مباشرة عن السؤال،
السجل” ترغب في
فالجواب ببساطة هو أن” ِّ
أن تنأى ب� “بنفس��ها” عن ه��ذا التصنيف بين
موال ومع��ارض ،الذي يختزل األداء الصحفي
والرس��الة اإلعالمي��ة الى مجرد دور سياس��ي
آن��ي ومباش��ر .فهي ليس��ت صحيف��ة موالية
بالمعن��ى الدارج الذي يرى ان اإليمان بالوطن
والدولة وش��رعية النظام والقيادة الهاش��مية
المؤتمنة والدفاع عن مصالح الش��عب العليا،
يج��ب ان يقت��رن بالتطبيل والتأييد المس��بق
والدائم للق��رارات واإلجراءات الحكومية ،ومع
أكبر قدر من اإلنشاء والجزالة اللفظية.
“السجل” صحيفة
بالمنظور نفس��ه ،فليست ِّ
معارضة ،وبال��ذات بالمعنى التقليدي للمعارضة
المعه��ودة ،ذات الرفض األب��دي واألوتوماتيكي
لكل ش��يء ،والتي تبخس االنجازات مهما كبرت
وتضخم الثغ��رأت مهما صغرت ،والت��ي كثيراً ما
تتغنى بالدعوة للديمقراطية في الداخل وتصمت
صمتاً مطبقاً عن الالديمقراطية في الخارج .
“الس��جل” هويتها
خالفاً لهذا وذاك ،فإن ل� ِّ
ولونها وخيارها ال��ذي ال تحيد عنه  :مطبوعة
أردني��ة عربي��ة ،تناف��ح عن مصال��ح وحقوق
األردن والعرب ،ذات توجه ديمقراطي تنويري
ونقدي .تؤمن بالتعددية إيمانا راسخاً وتتسع
ألصوات أنصار الديمقراطية ال لخصومها .لمن
يؤمنون بوجوب المضي عل��ى طريق التقدم
اإلنساني الش��امل والتحول الديمقراطي في
كل مكان في العالم ،ولن تتس��ع ألصوات من
يس��وغون الديكتاتوريات واألنظمة واألحزاب
الشمولية تحت مسميات شتى.
“الس��جل”
وف��ي التنوي��ر ،فإن مؤسس��ي ِّ
والعاملين فيه��ا يؤمنون باألهمية الحاس��مة
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وعمومية القوانين
وتمدن المجتمعات والدول ،واالنتصار لحقوق
الضعفاء والمحرومين والنس��اء وصغار وكبار
الس��ن وذوي االحتياج��ات الخاص��ة واألقليات،
ونشر الوعي الدستوري.
وف��ي نهاي��ة األمر فق��د ال يكون لدين��ا الكثير
لنقوله عن أنفس��نا ،ولكن لدين��ا الكثير مما نعاهد
جمه��رة الق��راء بأدائه ك��ي تكون ه��ذه المطبوعة
مرآة لحاضرنا الحي والمتحرك ،وس��ج ًال لطموحات
شعبنا وقيادتنا وسائر القوى الحية في مجتمعنا ،ال
وثيقة أرشيفية للماضي.
(نص وثيقة التأسيس ص)1 9
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| ب��ات ف��ي حك��م المؤك��د أن يك ّل��ف الملك
عب��داهلل الثان��ي ش��خصية سياس��ية س��ابقة
بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من اإلنتخابات
النيابي��ة ،عل��ى أن ّ
تترك��ز مهامها ف��ي بلورة
ملحة على الجبهة الداخلية بما في ذلك
برامج ّ
تحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
في األسابيع الماضية تق ّلصت بورصة
األسماء المطروحة لخالفة معروف البخيت،
بحسب مصادر مقر ّبة من صناعة القرار،
أضافت أن قائمة الشخصيات “األوف��ر حظا”
باتت محصورة بعدة أسماء على رأسها وزير
سابق بعد أن تم استبعاد رؤس��اء حكومات
سابقين.
وت��رى هذه المصادر أن صعوبة اختيار
رئيس الحكومة المقبل ّ
تعقدت على خلفية
إحساس القصر بضمور الطبقة السياسية
التقليدية ،في غياب اندفاعها -بحسب مصادر
مقربة من القصر -ص��وب المساهمة في
تعميق خيار الديمقراطية المنشودة منذ
ثم ّة “فقر في قائمة
العام  .1989كذلك ّ
احتياط” رؤساء وزراء سابقين ،أو ما يعرف
ب”ن��ادي الباشوات” إذ أن الذين ج ّربوا خالل
العقود الماضية تركوا وراءه���م إرث��ا من
التحديات االقتصادية واالجتماعية وشبكة من
“المحاسيب تجلس في صالوناتها السياسية
جاهزة للطخ على من يستثنيهم من المنصب»
 ،بحسب المصادر ذاتها.
من المتوقع تكليف سادس رئيس حكومة
في عهد عبد اهلل الثاني بعد أقل من أسبوع
على إغالق صناديق االقتراع بمشاركة ساسة
مخضرمين ونجوم جدد بعضهم يراهن على
صوت العشيرة أو المال المتنامي ،بحسب
المصادر ذاتها.
ويرجح أن يبقى الفرز بين النيابة والوزارة
قائما ام��ت��دادا لعرف ّ
خطه الملك الراحل
الحسين بن طالل منتصف العقد الماضي.
وحده المخضرم تحت الق ّبة عبد الرؤوف
الروابدة يعود لخوض االنتخابات الحالية بعد
تكرار إحجام رؤس��اء حكومات سابقين مثل
طاهر المصري ،عبد الكريم الكباريتي وعلي
أبو الراغب .يأتي التغيير ،إن وقع ،مع إنهاء

حكومة معروف البخيت عامين في ال��دوار
حساسة
الرابع ،صمدت خاللهما وسط معادلة ّ
تتأرجح بين متابعة ملف اإلصالحات الشاملة
وعصرنة الدولة والحفاظ على األمن ،بعد أن
عمانية في
ضرب إرهاب القاعدة ثالثة فنادق ّ
 9تشرين الثاني/نوفمبر  ،2005على إثرها
كلف البخيت بتشكيل الحكومة.
ساسة ومراقبون يعتقدون أن للدكتور
البخيت فرصة -ولو ضئيلة -في البقاء على
رأس التشكيلة المقبلة لمعالجة أزمة رفع
أسعار مشتقات النفط .يجادل ه��ؤالء بأن
معالجة هذا الملف سيكون أسهل في عهد
رئيس وزراء سبق أن اتخذ مثل هذا القرار
أكثر من م ّرة.
على أن مصادر مقربة من البخيت نقلت
عنه “رغبته في الخلود للراحة” بعد سنتين
شاقتين في ال��دوار الرابع ،لكنها أردفت أنه
سوف “يستمر في الخدمة” إن طلب الملك
ذلك.
ال��ح��ك��وم��ة اج���ت���ازت خ�ل�ال السنتين
المنصرمتين سلسلة أزمات أثرت في تماسكها
وتناغم مفاصلها ،ما دف��ع البخيت إلج��راء
تعديلين محدودين :األول على رأس السنة
والثاني قبل شهرين على خلفية خروج ثالثة
وزراء عقب فضائح بيئية وصح ّية فضال عن
خالفات حيال تخريج قرار رفع اسعار مشتقات
رحل إلى آذار/مارس المقبل.
النفط الذي ّ
مع تصاعد المؤشر البياني ألسعار السلع
والخدمات وقلق الملك على الطبقة الفقيرة
التي تناقصت ق��وة مداخيلها الشرائية،
تدخل القصر ع ّدة مرات
تضاربت القرارات ،إذ ّ
لعكس إج��راءات حكومية كانت ستؤثر على
محفظة الطبقة الفقيرة والمتوسطة الهزيلة
أصال.
من هنا يتوقع أن يطلب رأس الدولة من
الرئيس الجديد تسريع االنفتاح االقتصادي
في زمن العولمة لكن مع توفير شبكة أمان
اجتماعي وخ��دم��ات بديلة للفقراء ،الذين
ّ
يشكلون  % 14.4من عدد السكان المقدر ب
 5.8ماليين نسمة طبقا لإلحصاءات الرسمية
و % 30بحسب تقديرات مستقلة.
على رئيس الحكومة الجديد أيضا المناورة
على خيط مشدود وسط تحد ّيات استراتيجية
آخذة في االستفحال مثل أسعار النفط -التي
تقضم أكثر من ربع الناتج المحلي اإلجمالي،
شح المياه والبيئة.
فاالقتصاد ب��ات أس���اس منعة الجبهة
الداخلية وتنفيس احتقان متنام على قاعدة
جنون األسعار وفشل السياسات األميركية في

العراق وفلسطين ،حسبما تضيف المصادر
المقربة من صناعة القرار.
بالتوازي مع الجهد الحكومي الداخلي ينسج
الملك شبكة عالقات سياسية ق ّوية مع مصر،
الضفة الغربية ،دول الخليج العربي ،الواليات
المتحدة ،أوروبا ،روسيا ودول إفريقية وآسيوية
في مقدمتها الصين التي زارها الملك أخيرا.
يحافظ األردن في الوقت ذاته على استحقاقات
معاهدة السالم مع إسرائيل ،التي دخلت عامها
الرابع عشر وهو يوظف عالقاته مع جارته في
خدمة مطالب الفلسطينيين ،على ما يؤكد
أحد المسؤولين.
يضيف ال��م��س��ؤول نفسه أن “مسيرة
اإلص�لاح السياسي ستمضي قدما مع أنها
تتأثر سلبا بأجواء القالقل السياسية االقليمية
واحتماالت توجيه ضربة عسكرية أميركية
إليران في الربيع المقبل».
وت��راج��ع تصنيف المملكة على مؤشر
مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية
الدولية ،كما خسرت نقاطا على مؤشرات بيئة
األعمال ،استقطاب االستثمارات والحريات
الصحافية.
م��ب��ررات التغيير ،بحسب مسؤولين
وسياسيين ،تكمن في “انتفاء أسباب بقاء
الحكومة الحالية” وسط خلل في إدارة سلسلة
أزمات داخلية ،في تحسين المناخ االقتصادي
والتعامل مع تحديات باتت تنخر بنيان المجتمع
كثنائية الفقر والبطالة.
كذلك ل��م ينجح الفريق ال����وزاري في
“استيعاب متطلبات تنفيذ الرؤيا التحديثية
للملك ع��ب��داهلل” وس���ط م��ح��دودي��ة خبرة
في العمل العام وارت��ب��اك في أداء غالبية
ال��وزارات مع انقسام الفريق الحكومي إلى
كتل متنافسة ،على حد تشخيص مسؤولين
سابقين.
وه��ك��ذا ش��اب التوتر ع�لاق��ات الحكومة
مع مجلس األم��ة والصحافة ،خصوصا وأن
الرئيس أوقف امتيازات مادية ومناصبية كان
يهبها أسالفه طمعا براحة البال .وبالتالي
غابت أو غي ّبت أوج��ه كثيرة م��ن ان��ج��ازات
الحكومة الحالية عن الرأي العام بسبب ضعف
“ماكنتها اإلعالمية».
ورشحت تجاذبات بين حكومة “اللواء”
البخيت وم��راك��زأخ��رى لصناعة ال��ق��رار،
خصوصا حيال وتيرة تنفيذ السياسات وتداخل
الصالحيات ،ما فتح الباب أمام أطراف كثيرة
“العتماد مواقف قائمة على اجتهادات شخصية
أو التواري وراء القصر أو األجهزة األمنية
المسؤولة عن حفظ األمن الداخلي والخارجي

في أجواء سياسية مضطربة شرقا وغربا”،
بحسب المسؤولين السابقين.
استطالعات الرأي أظهرت تراجعا متواترا
في شعبية الحكومة وقدرتها على التعامل مع
ملفات الفقر والبطالة والفساد التي تتصدر
سلم أولويات المواطنين -وإن تشابه نمط
االنحدار مع مصير الحكومات التي سبقتها
منذ العام 1999.
بالتزامن فتح كتّاب زواي��ا في الصحف
المستقلة وشبه الحكومية النار على الحكومة
�م��وا أصواتهم إل��ى المعارضة بقيادة
وض� ّ
التيار اإلسالمي -الذي يواجه مساع حكومية
لتحجيم نفوذه بعد ستة عقود من المصالح
شبه المشتركة .رغم سيل االنتقادات ،يسعى
البخيت -بحسب مقربين منه -إلى ترك إرث
سياسي من خالل إصراره على إزالة الصورة
السلبية التي ّ
تشكلت عقب االنتخابات البلدية
أواخ��ر تموز/يوليو الماضي ،وتنفيذ وعود
الملك بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
يتج ّلى ذلك في جوالته المكوك ّية على
األجهزة المشرفة على االنتخابات ومطالبة
النساء والشباب بالمشاركة لقيادة التغيير.
ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة س��ت��ؤدي اليمين
الدستورية أمام الملك قبل أن يلتئم مجلس
األمة في دورته الخامسة عشرة مطلع كانون
ّ
األول/ديسمبر وسط توافق بين المراقبين
بأن تركيبة المجلس القادم ستكون نسخة
كربونية عن سلفه.
إذ من المتوقع عودة رموز ّ
شكلت مفاتيح
في مجالس سابقة مثل رئيس المجلس
األسبق ألرب��ع دورات متتالية عبد الهادي
المجالي -الذي يطرح بقوة مشروعا لخلق
“التيار الوطني االردني” .كذلك يتوقع عودة
سعد هايل السرور ،عبد الكريم الدغمي،
رئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة
والسياسي/الحزبي ممدوح العبادي رئيس
كتلة التجمع الديمقراطي النيابي.
تركيبة الحكومة الجديدة ستراعي سياسة
الجغرافيا .لكن المعيار األس��اس  -بحسب
مقربين من صنّاع القرار -سيكون كفاءة
األشخاص وقدرتهم على تنفيذ استراتيجيات
 .2010-2007يتواصل البحث عن شخصيات
ق ّوية ق��ادرة على نسج عالقات أفضل بين
مفاصل الحكومة م��ن جهة وبينها وبين
مجلس األمة واإلعالم.
ع��ش��رة م��ن أع��ض��اء ال��ف��ري��ق ال��ح��ال��ي
سيقفزون إلى الحكومة المقبلة ،غالبيتهم
ممن يحمل حقائب خدمية .أحدهم على األقل
سيحافظ على حقيبته السيادية.
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األردني
فريق األزمات الوزاري على أبواب اإلقالة

حكومة البخيت هل شهدت أزمات أم ساهمت بوقوعها؟
ّ
السجل  -خاص

| تستعد حكومة معروف البخيت بعيد
االنتخابات للرحيل منهية عامين في الدوار
الرابع شهدا سلسلة أزمات وسجاالت داخلية
ق ّوضت هيبة السلطة التنفيذية كما ساهمت
في ترحيل ملفات عالقة مثل “ المحروقات”
وأرتفاع أسعار السلع والحريات العامة.
ويطلق على تش��كيلة «الجنرال» معروف
البخيت «حكومة األزمات» تعبيراً عن العثرات
الت��ي ش��هدتها خ�لال واليته��ا الت��ي ناهزت
العامين .ويرى حزبيون وقادة رأي أن الحكومة
الخامس��ة في عهد الملك عبد اهلل الثاني ،لم
ت��ف بوعوده��ا الت��ي نالت على أساس��ها ثقة
ِ
مجلس النواب السابق ،ولم تلتزم بما جاء في
كت��اب تكليفها ،وفق األميني��ن العامين لحزب
الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب والوطني
الدستوري الدكتور أحمد الشناق.
يعتق��د ه��ؤالء أن الحكومة الت��ي واجهت
ث�لاث أزمات متفج��رة -تتعلق بتل��وث المياه،
وتس��مم الش��اورما ووجبات غ��ذاء المدارس،
ّ
واالنتخاب��ات البلدية التي قال المركز الوطني
لحقوق اإلنس��ان في تقرير خ��اص حولها إنه
قد «ش��ابها العديد من مراحل التشويش» ما
شكك في «نزاهتها وحياديتها»  ،يعتقد هؤالء
أنه��ا رغم صمودها أمام سلس��لة األزمات ،إال
أنه��ا فقدت عوامل البقاء واالس��تمرار ،وباتت
ت��درك أن انته��اء االنتخاب��ات النيابية المقبلة
يعني رحيلها.
ويأخ��ذ آخ��رون على الحكوم��ة «التصيد»
لإلس�لاميين وفت��ح ملفاته��م المغلق��ة منذ
أكث��ر من  60عاماً ،وإحال��ة أربعة من نوابهم
ال��ى المحكمة على خلفية الع��زاء بالزرقاوي،
وإس��قاط نياب��ة اثنين منه��م بع��د إدانتهم.
ّ
ويذك��رون أن قضاي��ا الفس��اد الت��ي فتح��ت
الحكوم��ة ملفاتها لم يثبت أنها قضايا فس��اد
او استغالل للسلطة.

وتعرض��ت الحكومة النتق��ادات الذعة إثر
التعيين��ات التي قامت به��ا ،والتي بدت إرضا ًء
لجهات نافذة وفق الس��يد الش��ناق .ويستذكر
األخير العديد من التعيينات التي حصلت دون
أس��س واضح��ة باس��تثناء تعيي��ن مدير عام
مؤسسة الضمان االجتماعي.
وتط��ال انتق��ادات المناوئي��ن للحكوم��ة
تعديله��ا األول ،معتبري��ن أن��ه كان بال طعم
او ل��ون ،وأن الحكومة انتظ��رت كثيراً دون أن
تقدم تعدي ً
ال مقنعاً ،وفق السيد ذياب.
وقبي��ل التعدي��ل الثان��ي للحكوم��ة ،دفع
وزي��را الصح��ة والمي��اه ثم��ن عثراته��ا ،على
خلفي��ة تلوث مياه منش��ية بني حس��ن ،فيما
اس��تقال نائ��ب رئيس ال��وزراء وزي��ر المالية
لتباي��ن وجهة نظ��ره مع الرئيس في مس��ألة
رفع أسعار المحروقات.
بالمقاب��ل ،يرى فري��ق آخ��ر أن الحكومة
أنج��زت «بعض وعودها»  ،معتبرين أن تفجر
أزم��ات خارج��ة ع��ن س��يطرتها مث��ل ارتفاع
أس��عار المحروقات عالمياً؛ وأزمة تلوث المياه
والشاورما والوجبات ،قد عرقل خططها .
ويؤكد هذا الفريق أن ما قامت به الحكومة
تجاه اإلسالميين كان «ضرورياً وهاماً»  ،ما
ساعد في إعادة اإلسالميين الى األرض بعد
أن حلقوا عالياً إثر فوز حركة حماس بأغلبية

تلوث المياه،
تسمم األغذية ،تجاوزات
االنتخابات البلدية ،وعدم
وضع قانون انتخاب أبرز
المآخذ عليها
مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني،
وفق الكاتب سلطان الحطاب.
وفيما يرى مؤيدو الحكومة أن عدم قيامها
برف��ع أس��عار المحروق��ات ،وقبول اس��تقالة
وزي��ر المالي��ة إثر ذل��ك يعتبر من حس��ناتها،

ي��رى فريق آخر أن القرار ل��م يكن يصب في
مصلح��ة الوطن وأن��ه اتخذ لزيادة ش��عبيتها.
ف��ي بيانها الوزاري قبل عامين ،كانت حكومة
البخيت قد تعهدت بس��ن تشريعات إصالحية
أبرزها قوانين االنتخاب ،واألحزاب والبلديات.
ّكذلك وعدت بالتصدي لقضايا الفقر والبطالة
عبر حزم��ة إجراءات م��ن بينها إنش��اء قاعدة
معلومات حول ثنائية الفقر ـ البطالة.
ويرى حزبيون أن الحكومة أظهرت حاجتها
لتدخل ملكي في كل مرحلة فشل أو تقصير،
من أجل إنعاشها ،ولم تختلف الحكومة في
ذلك عن حكومات سبقتها ،كانت بحاجة في
أكثر من مناسبة للتدخل الملكي ،كما حصل
مع حكومة فيصل الفايز في أزم��ة النفط
الكويتي وغيرها ،ومع حكومة عدنان بدران
في أزمة الثقة مع النواب.
ويرى السيد ذياب أن االنتقادات الخارجية
التي وجهت لألردن لكثرة التعديالت الوزارية
وتغيير الحكومات ،ساهمت في إطالة عمر
الحكومة .ويرى األمينان العامان لحزبي
جبهة العمل اإلسالمي زك��ي بني ارشيد،
وال��وط��ن��ي ال��دس��ت��وري أح��م��د ال��ش��ن��اق ،أن
الحكومة ابتعدت عن كــتاب تكليفها ولم
تنفذ منه سوى الجزء اليســير ،وأنها مارست
اغتراباً عن الوعود التي قـــطعتها في بيان
الثــقة الذي تقدمت به الى مجلس النواب،
ونالت عليه ثقة  83نائباً.
وكان جاللة الملك قد عهد الى الحكومة
في كتاب التكليف بإنجاز قانون لالنتخاب،
وآخر للبلديات ،وثالث لألحزاب ،واالسترشاد
بمخرجات لجنتي األقاليم واألجندة الوطنية،
اال أن الحكومة اكتفت بإصدار قانون للبلديات
وآخر «مثير للجدل» لألحزاب ،وتجاهلت قانون
االنتخاب الذي يعد حجر األساس في العملية
الديمقراطية.
ب��دوره��ا أعلنت الحكومة ف��ي بيانها
الوزاري الى مجلس النواب التزامها المطلق
بالرؤية الملكية لإلصالح ،وأبدت كل الحرص
على حماية حرية ال��رأي والتعبير وصون
الحقوق الفردية ،مؤكدة أن هذه المنظومة
الثالثية ستكون ج��زءاً رئيساً في برنامج
الحكومة بما في ذلك على صعيد اإلصالح
السياسي الذي سيصار إلى تنفيذه استجابة

للتوجيهات الملكية السامية ،وإل��ى اقتناع
الحكومة بضرورته وجدواه.
إذاً ...فالحكومة التي تشكلت في السابع
والعشـــرين من تشرين الثاني ،2005وبعد
ما يناهـــز عامين من تشكـــيلها تعرضت

وقف التعديات
والمخالفات أبرز
اإلنجازات
لهزات قاتـــلة،و لم يكن يبقيها على قيد
الحياة س��وى ظ��روف داخلية او خارجــية
طارئة.
ويرى الكاتب عبد الفتاح طوقان أن وزراء
في الحكومة كانوا قليلي الخبرة ،كما ساهم
تعدد االجتهادات ،وإغالق قنوات االجتهاد خارج
إطار مجلس ال��وزراء ،بانكماش الحكومة،
وجعلها أق��رب الى حكومة تصريف أعمال
وإدارة أزم��ات منها الى حكومة ق��ادرة على
تأطير الحياة السياسية ،وتعميق المفهوم
الديمقراطي ،وتقديم قانون انتخاب جديد،
وفق السيد طوقان.
وفشلت الحكومة في الوفاء بتعهداتها في
سن تشريعات جديدة ،منها قانون االنتخاب
والقوانين ذات العالقة بمؤسسات المجتمع
المدني ،مثل قوانين النقابات واإلعالم والمرأة،
والشباب ،وفق أمين عام حزب الوحدة الشعبية
المعارض سعيد ذي��اب .ويقول إن الحكومة
استأنفت سيرورة حكومات سابقة جاءت وذهبت
دون لون ،وإنها تعهدت ضمن تعهداتها الكثيرة
بإعادة النظر بعدد من القوانين وعلى رأسها
قانون االجتماعات العامة ومختلف القوانين
التي اعترفت هي نفسها بأنها «تتعارض مع
التزامات األردن بالقواعد والمعايير الدولية
المرتبطة بحقوق اإلنسان».
بدوره أشار طوقان إلى افتقار الحكومة
في أجزاء من كيانها إلى قيادات ذات رؤية،
فض ً
ال عن عدم مقدرة على التنفيذ وتلبية
االحتياجات في الوقت المناسب.

ويرى ان «األردن يحتاج إلى وزراء قادرين
على التطوير ولديهم رؤية ومبادرة وشركاء
في المسؤولية لمجلس الوزراء ال حاضرين
جلسة كل ثالثاء أو سبت لتمرير ق��رارات
والموافقة الدائمة على مقترحات رئيس
الوزراء».
أما الكاتب الحطاب ،فيعتقد أن حكومة
البخيت قامت بخطوات عملية لم تجرؤ أي
حكومة أخرى على اتخاذها ،مثل :فتح ملفات
اإلسالميين المغلقة ،وفرض النظام واستعادة
ممتلكات الدولة في األغوار وغيرها .ويؤشر
الحطاب في ذلك الى قيام الحكومة بإعادة
هيبة الدولة في مناطق مثل منطقة اللبن/
لواء سحاب ،حيث داهمت قوات األمن جماعات
قالت عنها إنها خارجة عن القانون  ،كما أن
الحكومة منعت استغالل األراضي األميرية
من قبل جماعات في منطقة االغوار والشونة
الجنوبية على وجه التحديد.
ويعتبر الحطاب أنه من الظلم تحميل
الحكومة الحالية ،مسؤولية الفشل في
محاربة الفقر والبطالة كونها مشكلة
تراكمية ،ويقول :لكن يمكن قياس إنجاز
الحكومة ف��ي قضايا أخ��رى مثل :قضايا
تحسين االستثمار ،والوضع األمني ،وابتداع
وسائل جديدة لتطوير الوضع االقتصادي.
ويذهب النقابي المهندس فراس الصمادي
الى الخالصة نفسها التي ذهب اليها زمالؤه،
م��ن حيث نقد أداء الحكومة ف��ي موضوع
الحريات العامة ،إال أنه أبدى اتفاقاً مع الحطاب
بشأن قيام الحكومة بفتح ملفات مغلقة منذ
سنين ،معتبراً أن ذلك أمر إيجابي وجيد.
ويشير الصمــــادي إلى أن كثرة التـدخالت
الخارجية في عمل الحكومة أدت الى بعثرة
أوراقها ،وأفقـدتــهــا القدرة على اإلصالح،
وجعـلـتـهــا تقبــع على ال���دوام في زواي��ا
الدفــــاع عن النفس وتـــلقي الضربــات،
وليس في خانة المخطط إلنجـــازات مقبـــلة.
ويضيف أن أساس العملية الديمقراطية هو
إصدار قانون انتخاب عصري متـطـور ،يرفع
من سوية العمل الحزبي ويجعــل التنـافس في
االنتخـابــات مبنياً على أسس حزبيـة وليس
على أسس مناطقية أو عشـائـرية أو فئوية أو
إقليمية ،وهو ما لم تقم به الحكومة.

دفاعات اللواء البخيت تتقهقر على جبهة الصحافة بغياب ترسانة إعالمية
سعد حتر

| حين استقر «اللواء الركن» معروف البخيت
ف��ي ال��دوار الرابع قب��ل عامين تبل��ور انطباع
بأنه س��يأتي مجوق� ً
لا ،بإس��ناد كتيبة إعالمية
من ال��وزن الثقيل إلحداث ت��وازن «رعب» في
معمع��ة إع�لام يتقاس��م التأثير فيه عش��رات
المسؤولين  -سابقين وحاليين.
على أن رئيس الحكومة ،القادم من المؤسسة
العس��كرية ،تخ ّلى عن أسلحة اإلعالم وابتعد عن
جحاف��ل صحافيين كانت تتلق��ف عطايا حكومات
س��ابقة ذات ميزانيات مثقوبة .ف��ي المقابل جنّد

ّ
«المتقش��ف» س��رية من المستش��ارين
الرئيس
لحماية خطوط دفاعه وتزوي��ده بذخيرة إعالمية
لص��د الغزوات .لكنه لم ينجح في تعبئة رأي عام
مس��اند لحكومت��ه ،كم��ا أنه لم يك��ن موفقاً في
اختيار منظرين إعالميين أو من يعرفون بSpin
 Doctorsلترويج سياسات حكومته.
فلم نلحظ ضمن جيش المستش��ارين «قادة
ف��رق» في فن العالقات العام��ة واإلعالم قادرين
عل��ى إدارة مع��ارك الرئي��س .رؤس��اء حكوم��ات
س��ابقون جنّدوا قام��ات في فن اإلعالم س��اعدت
الس��لطة التنفيذي��ة عل��ى إح��داث اختراقات في
ج��دار اإلعالم .نس��تذكر الش��ريف/األمير زيد بن
ش��اكر ال��ذي اس��تعان بمن س��يع ّين الحق��ًا نائباً
لرئي��س ال��وزراء الدكتور م��روان المعش��ر .بعد
المعش��ر جاءت الزميلة غدير الطاه��ر لتدير دفّة
«غ��زل األخبار» ،فيما اس��تعان عل��ي أبو الراغب
بخبرات الزميلة نتاش��ا البخاري ،التي كانت تلقب
بكونداليزا رايس ،لجهة حجم مسؤولياتها.

تكتي��ك البخيت أغف��ل مبدأ رئيس��اً في إدارة
المع��ارك «:الهج��وم خير وس��يلة للدف��اع» .وفي
غياب استراتيجية إعالم محكمةّ ،
دكت الكيبوردات
متاريس الدوار الرابع.
ولم تس��تطع التوليف��ة اإلعالمي��ة حماية
س��ماء الحكومة من الغارات المتتالية ،بعضها
كان كيدياً انتقاماً م��ن حجب العطايا .على أي
حال استغل كتاب أعمدة سلسلة من النكسات
البيئي��ة والصح ّي��ة وأخطاء ف��ي إدارة األزمات
ليس��نّوا حرابه��م عل��ى أم��ل خلخل��ة دفاعات
السلطة التنفيذية.
فك االرتباط بين الحكومة و”الكيبوردات” ّ
عطل
خطوط اإلمداد وضعضع خنادق دفاع الحكومة.
ف��ي المقابل ،لم يس��تعن رئي��س الحكومة
الحالي بكف��اءات إعالمية قادرة على نحت خطاب
أسر ألحد
رسمي ثابت ومستدام .حتى إن البخيت َّ
المقربين بأنه “يكتب خطاباته بنفسه” في غياب
مهندسي السياسات أو صانعي االستراتيجيات.

من هنا يجد البخيت نفس��ه مكش��وفاً في
ربع الساعة األخيرة.
لذل��ك يش��ن الل��واء المتقهق��ر إعالمي��اً
هجوماً معاكس��اً بس�لاح “القوانين” الت��ي ف ّعلها
لمحاصرة الجس��م الصحافي ال سيما اإللكتروني
واألسبوعي.
يق�� ّر البخي��ت ب��أن حكومت��ه افتق��رت إل��ى
اس��تراتيجية إعالمي��ة كم��ا أخف��ق في اس��تمالة
كيب��وردات صحافيي��ن ألنه اليجيد ف��ن العالقات
العام��ة .إذ إنه من أنصار ال��كالم القليل والفعل
الكثير ،كما يقول.
فالعس��كري الس��ابق ال��ذي يخ��وض معترك
يفضل
السياس��ة في جبهة مفتوحة م��ع اإلعالم ّ
مقولة“ :دع اإلنجازات تتكلم”.
هذه المقاربة فتحت ثغرة في جبهة الحكومة.
إذ بدون فنون العالقات العامة ،التزويق والتسويق
ال يس��تطيع أي رئيس حكوم��ة تحييد أقالم كتاب
أعمدة ،بعضهم مبرمج الستهداف الحكومات.

بم��وازاة ذلك لم يكن البخيت موفقاً في ملء
شواغر مؤسسات إعالمية ،كان يفترض أن تصل
إل��ى عقل وقلب المواطن دون الوقوع في ضحالة
المعالجة اإلعالمية أو زيادة جرعة تلميع الحكومة
على حساب المضمون.
وزاد م��ن ضع��ف دفاع��ات الحكوم��ة ،تراجع
مؤشر الحريات العامة ،والشفافية في االقتصاد،
فض�لا ع��ن تفعي��ل وتمري��ر قواني��ن اجتاح��ت
الصحافيين في خنادقهم.
ه��ا قد م�� ّر عام��ان ،وأوش��كت المعركة على
االنته��اء .في األثن��اء بقي البخيت لوح��ده يقارع
طواحين الهواء“ .لواء” بال جيش من اإلعالميين.
فتسجيل نقاط في المعارك ،ال يعني كسب الحرب.
ويبدو أن العد التنازلي قد بدأ إيذاناً بالتغيير.
فه��ل يعيد رئيس ال��وزراء المقبل بناء الجس��ور
العتيق��ة مع اإلعالميين من أج��ل تلميع الصورة،
أم يحل��ق معه��م بأخالقي��ات المهنة بم��ا يضمن
التوازن والحيدة؟
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األردني

فتور حماسة األردنيين من أصول فلسطينية
السجل  -خاص

عم��ان – يخ ّي��م الفت��ور عل��ى الح��راكات
| ّ
االنتخابي��ة داخ��ل مخيم��ات الالجئي��ن
الفلس��طينيين وأوس��اط األردنيين من أصول
فلس��طينية ،مع غياب الشعارات األيديولوجية
وافتقار غالبية المرش��حين للصقل السياسي.
يفاقـــم هذا المش��هد وصول سكان المخيمات
إل��ى حــــالة من اإلحباط بعد س��تة عقود من
الش��تات على خلفــــية التأرج��ح بين االندماج
في المجتمع األردني والعودة إلى الوطن ،على
ما يرى الجئون وخبراء في الشأن الفلسطيني.
مقابل غياب مرش��حين من “العيار السياس��ي
الثقي��ل” ،بحس��ب توصــــي��ف رئي��س وزراء
أس��بق ،ترك��ت س��احات المخيم��ات لعش��رات
المتنافس��ين عل��ى خلفي��ات إما عش��ائرية أو
فصائلية.
أصح��اب الفك��ر السياس��ي م��ن أص��ول
عم��ان الثالثة،
فلس��طينية تركزوا ف��ي دائرة ّ

التي ظ ّلت غالبية أصواتها حكرا على مرشحين
من أصول فلس��طينية مثل النائب المس��يحي
الس��ابق عودة الق�� ّواس ،الذي يطم��ح إلعادة
انتخابه.
يخ��و ض المعركة في الدائ��رة الثالثة هذا
الموس��ـــم االقتصادي طارق خوري الذي جاء
متس��ــــلحاً بنادي (مخيـــ��م) الوحدات ،صاحب
أكب��ر ش��عبوية بي��ن الف��رق األردني��ة .تضم
ه��ذه الدائرة خمس��ة مقاعد م��ن بينها مقعد
للمسيحيين بموجب الكوتا .يتنافس على هذه
المقاعد تس��عة وعشرون مرشحا – من بينهم
خمس��ة مس��يحيين ثالث��ة منه��م م��ن أصول
فلس��طينية .يقط��ن الدائرة الثالث��ة  169ألف
ناخب محتمل.
يج��ادل محلل��ون سياس��يون ب��أن المقعد
المس��يحي ف��ي الدائ��رة الثالث��ة يذه��ب حتما
ألردني من أصول فلس��طينية ،بينما يستذكر
آخ��رون حاالت نجاح ش��رق أردنيي��ن في هذه
الس��احة مثل :خلي��ل ح ّدادين وفخ��ري قعوار
الذي صعد على بطاقة اإلسالميين.
بعض التحليالت ترجع تدني نسبة االقبال
س��ابقا إلى مناطق ينتشر بها بكثافة أردنيون
من أصول فلس��طينية .وتعزو هذه التحليالت
ضع��ف مش��اركتهم إل��ى الخ��وف م��ن فك��رة
الوطن البديل ما يق ّوض -باعتقادهم -فرص
عودتهم إلى فلسطين.

الباحث في مركز الدراس��ات االستراتيجية
الدكت��ور فايز بريزات ينس��ب إلى ه��ذه الفئة
“خوف��ا من فك��رة التوطي��ن السياس��ي” الفتا
إل��ى أن األردنيي��ن م��ن أص��ول فلس��طينية
“يخشون من تثبيت الهوية السياسية األردنية
– إن ش��اركوا ف��ي االنتخابات -وهذا يتس��اوى
م��ع فكرة الوطن البديل وس��قوط حق العودة
بالنسبة إليهم”.

مخيمات

تتح��دث الخبيرة في الش��أن الفلس��طيني
ناديا سعد الدين عن حالة من “عدم االكتراث”
بي��ن غالبي��ة س��كان المخيمات م��ع أن أكثرية
المرشحين من أبناء أحد المخيمات.
اس��تناداً إل��ى جوالت ميدانية ،تنقل س��عد
الدي��ن ع��ن عش��رات الش��باب قوله��م إنه��م
سيعزفون عن االقتراع في العشرين من الشهر
الحالي حتى “ال يك ّرروا تجارب سابقة فاشلة”.
أمام أحد الش��عارات الخدمية يقف بحيرة أحمد
وجه��اد ومصطف��ى ،م��ن الجي��ل الراب��ع بعد
التهجي��ر ع��ام  .1948يرى الش��باب الثالثة أن
غياب الش��عارات السياس��ية والوع��ود بالعودة
إلى فلسطين تسهم في إحباط مشاعر الكثير
من س��كان البقع��ة -أكبر مخيم��ات األردن ال
 ،14بعدد سكان يناهز  120ألف نسمة.
أم خالد ( 48عاما) ،من الجيل الثالث ،تتهم

مرش��حين ب”المتاجرة بش��عارات غير قادرين
على تحقيقها” .ناديا سعد الدين ترى أن غياب
الس��جاالت المتعلق��ة بالقضي��ة الفلس��طينية
وافتقار شعارات المرشحين إلى برامج سياسية
ساهما في حالة الفتور داخل المخيمات.
صاحب��ة رس��الة ماجس��تير “الصهيوني��ة
والنازي��ة وإش��كالية التعاي��ش الس��لمي م��ع
اآلخ��ر” ،تقـــ��ول إنها لم ترصد س��وى ش��عار
وحيد يس��تذكر “ح��ق الع��ودة” و/أو التعويض
بموجب قرار األم��م المتحدة  194الصادر عام
 .1948تلحظ س��عد الدين تراجعا في ش��عبية
حركة حم��اس اإلس�لامية من��ذ انقالبها على
حرك��ة فتح -كب��رى فصائل منظم��ة التحرير
وركي��زة الس��لطة ف��ي الداخل -ف��ي منتصف
حزيران/يونيو الماضي.
وتقول إن انقالب “حماس” العس��كري في
غ��زّة أدى إلى تراجع نفوذها ف��ي المخيمات ال
سيما البقعة والوحدات -اللذين يشهدان حراكا
فصائليا قبل االنتخابات.
ف��ي المقاب��ل ينش��ط مناص��رو فت��ح في
الترويج لمرش��حين مقربي��ن من هذه الحركة
التي تجــــاهد إلعـــادة بناء ش��عبيتها بإس��ناد
غي��ر معل��ن م��ن موق��ع صناع��ة الق��رار في
األردن.
يق��ول مناص��رو حم��اس إن مث��ل ه��ذا
اإلس��ناد يتعارض مع تفاهمات ثنائية س��ابقة

اعالن نصف
هوندا

كان��ت تحظ��ر أي أنش��طة سياس��ية للحركات
الفلسطينية على الساحة األردنية .بدأ الحراك
الفتحاوي في خريف  2004عقب وفاة الرئيس
الفلسطيني ياس��ر عرفات -مؤسس فتح قبل
أربع��ة عقود .ثم تس��ارعت وتيرته بعد الفوز
الكاس��ح ال��ذي ّ
حق ّقته حماس ف��ي االنتخابات
التش��ريعية مطل��ع الع��ام الماض��ي ،حس��بما
ي��رى النائب اإلس�لامي الس��ابق محمد عقل.
سبق فتل العضالت التش��ريعية على الساحة
األردني��ة تم ّدد فتحاوي ف��ي كثير من مفاصل
المخيم��ات اإلدارية إذ انتزع��ت الحركة كامل
مقاعد نادي البقعة التس��عة مخرجة مرشحي
التيار اإلس�لامي من المعادلة بعد  13عاما من
الهيمن��ة .ينظر إلى مخي��م البقعة كباروميتر
النشاط الفلسطيني على الساحة األردنية.
تح��دث عق��ل ،ف��ي مقابل��ة س��ابقة ،عن
«مس��احة كبي��رة للتم��دد ف��ي العالق��ة بي��ن
مؤسس��ة الرئاس��ة بقي��ادة محم��ود ع ّب��اس
وأصح��اب الق��رار واألش��خاص المحس��وبين
عليهم في تنظيم فتح داخل األردن».
عل��ى أن هان��ي أبو ف��ارس ،أح��د قياديي
فت��ح فاز ال��ذي بعضوية نادي ش��باب البقعة،
ينفي وجود أي قرار فتحاوي باستئناف الحراك
السياس��ي داخل مخيم��ات األردن ،التي تؤوي
مليون��اً وس��تمائة أل��ف الج��ئ أي  % 41م��ن
فلسطينيي الشتات.
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األردني

ظاهرة العزوف عن االقتراع مرشحة للتكرار
عالء طوالبة

| تتخلى ش��ريحة م��ن الناخبين ع��ن حقها
الدس��توري في االقتراع ،ما يعكس انس�لاخاً
عن المحيط السياسي ،وفع ً
ال سلبياً من شأنه
التاثير على تطور المجتمع.
ويرى مراقبون أن تلك الممارسة تساهم
ف��ي تعزي��ز راه��ن يتمث��ل في هيمن��ة قوى
تتقص��د تغييب هذه الش��رائح ،ويعتقدون أن
بع��ض القوانين المعمول بها حالياً س��اهمت
في تعمي��ق حالة العزوف ،ومنه��ا عدم عدالة
توزي��ع مقاعد المجل��س النيابي على الدوائر
االنتخابي��ة ف��ي المملك��ة ،وع��دم أخ��ذ عدد
الس��كان بالحس��بان ،ما يعكس سيادة الخوف
من تغييرات في الواقع الديموغرافي القائم.
ويرب��ط ه��ؤالء بي��ن ع��دم المس��اواة
ف��ي توزي��ع الدوائ��ر وبي��ن تعمي��ق ظاهرة
الع��زوف ،ويدلل��ون على ذل��ك أن العاصمة
عمان التي يربو عدد سكانـــهـا عن مليوني
ّ
نس��مة تحتل  23مقعــ��داً فقط في مجلس
الن��واب ،وكذل��ك محافـــظ��ة الزرق��اء التي
يبلغ عدد س��كانــــها نحو  800ألف نســــمة،
وله��ا  10مـــقاعــــ��د فق��ط ،بينم��ا تماث��ل
الك��رك ف��ي ع��دد مـــقاعــــده��ا النيابي��ة
الزرق��اء وتش��ـــاركها العــ��دد نفـس��ه ف��ي
حي��ن ال يتج��اوز ع��دد س��ـــــكانها  200ألف
نس��مة ،بيــنـــما يبـــلغ عــــدد سكان جرش
ومـــادبـــا نحو  150ألـــف نسمة لكل منهما،

وال تزي��د حصة الواحدة منهما في المجلس
على أربعة نواب.
وتفي��د أرق��ام رس��مية أن تدن��ي نس��بة
المشاركة يبرز ،بش��كل واضح؛ في المناطق
الت��ي يش��كل فيه��ا األردني��ون م��ن أص��ول
فلس��طينية أغلبي��ة ف��ي عدد األص��وات ،في
وقت تع��زو فيه تحليالت ضعف مش��اركتهم
ف��ي االنتخابات إلى الخوف م��ن فكر ة الوطن
البديل ،وهو ما يق ّوض  -في اعتقادهم  -من
فرص عودته��م إلى فلس��طين ،ويرتب ،من
ثم ،إسقاط حق العودة ،إضافة إلى شكواهم
من ضيق الفرصة المتاحة لهم للمشاركة.
ويق��ول الباح��ث ف��ي مرك��ز الدراس��ات
االس��تراتيجية الدكت��ور ف��ارس بري��زات:إن
هناك خوف��اً من فك��رة التوطين السياس��ي،
فاألردني��ون م��ن أصل فلس��طيني يخش��ون
بمشاركتهم في االنتخابات من تثبيت الهوية
السياس��ية األردنية ،وهذا يتس��اوق مع فكرة
الوطن البديل وسقوط حق العودة المرفوض
بالنس��بة إليه��م ،وه��م بذل��ك يعزف��ون عن
االنتخاب".
وي��رى بري��زات أن التمثي��ل البرلمان��ي
بالنس��بة لتل��ك الش��ريحة ضئي��ل بالنس��بة
ألعدادها ضمن المجموع العام للناخبين ،وهذا
يعد من وجه��ة نظرها إجحافاً ،لكن بالمقابل
لي��س م��ن الضــ��روري أن يرتب��ط التمثي��ل
بأعداد الس��كان ،فف��ي أعت��ى الديمقراطيات
مث��ل الوالي��ات المتحــ��دة ،يطغ��ى التمثي��ل
الجغراف��ي على التمثيل وفق��اً للديموغرافيا،
وهو أمر مطبق في مجلس الشيوخ األميركي
فقط.
ومن العوامل األخ��رى ،وفقاً لبريزات!«أن
الخدم��ات ف��ي المناط��ق المكتظة بالس��كان

أفض��ل مما ه��ي عليه ف��ي الري��ف والبادية،
وبذا فالجانب الخدماتي يستحوذ على اهتمام
الناخ��ب ف��ي المناط��ق النائي��ة ويدفع��ه إلى
اإلقبال على صناديق االقتراع بنسب مرتفعة
عن المدن».
ويؤكد بريزات أن «استطالعات رأي أجراها
مركز الدراس��ات االس��تراتيجية في الجامعة
األردني��ة أثبت��ت أن أس��باباً مثل ع��دم وجود
هوي��ة صالحة لالنتخاب ،وع��دم توافر الوقت
يوم االنتخاب والظروف الشخصية والعائلية،
إل��ى جان��ب ع��دم قناع��ة بع��ض المواطنين
بالعملية االنتخابية وقان��ون االنتخاب ،فض ً
ال
عن المرض وكبر الس��ن أو عدم وجود مرشح
مقنع أمام الناخب ،كلها أس��باب تفسر إحجام
الناخ��ب األردني ع��ن اإلدالء بصوت��ه .وتأتي
ه��ذه اإلجابات م��ن العينة الوطني��ة رداً على
س��ؤال حول سبب عدم ممارس��ة الناخب حقه
االنتخابي».
ويع��زي العي��ن عب��د الحاف��ظ الش��خانبة
س��بب تراجع نس��ب التصويت ف��ي المدن إلى
«أن الخدم��ات المقدمة إلى المواطن في مدن
وعم��ان مث ً
ال أفضل بكثي��ر مما هي
الزرق��اء ّ

عليه في األري��اف والبادية ،وهو ما يبعد غير
المسيسين في التجمعات السكنية الكبرى عن
صنادي��ق االقتراع ،ويدفع الناخب العش��ائري
إل��ى اإلقبال بأعداد مرتفعة من أجل الخدمات
ف��ي األرياف والبوادي ،فض� ً
لا عن عدم توافر
ما يعرف بالجانب العش��ائري ف��ي المدن كما
هو الحال في األرياف».
ويعتق��د أن العام��ل األهم ف��ي «إقصاء»
الناخب األردني عن صندوق االقتراع هو حالة
إالحباط التي تعتري تفكير المواطن ،وموقفه
من قدرة مجلس النواب على مجابهة األوضاع
االقتصادية الس��يئة التي تجت��اح المملكة من
وق��ت آلخر ،الت��ي تمثله��ا ارتفاع��ات جنونية
متوالية في األسعار ،فض ً
ال عن عجز المجلس
النيابي عن القيام بدور تشريعي رقابي على
ق��رارات الحكوم��ة إلى جان��ب األح��داث التي
تم��ر بها المنطقة على الصعيدين السياس��ي
واألمني ،وبخاصة االحتالل األميركي للعراق
واإلس��رائيلي في فلس��طين ،وحال��ة اإلحباط
الع��ام الت��ي تش��كلها ف��ي الوع��ي الجمع��ي
للعامة».
ولعب��ت تراكم��ات س��ابقة ،مث��ل تدخ��ل

تفيد أرقام رسمية أن تدني نسبة المشاركة يبرز،
بشكل واضح ،في المناطق التي يشكل فيها األردنيون
من أصول فلسطينية أغلبية في عدد األصوات

الحكوم��ة ف��ي تس��يير االنتخاب��ات وفق��اً
لمصــالحه��ا ،إلى التأس��يس لحال��ة تراكمية
م��ن اإلحـــباطات التي اس��تولدت أش��كا ًال من
الالمــب��االة م��ن االنتخاب��ات ونتائجه��ا ف��ي
قطاعات واس��عة بالش��ارع األردني ،فالنتائج
معروف��ة س��لفاً حس��بما يحدده��ا «التدخ��ل
الحكوم��ي» كم��ا ف��ي االنتخاب��ات البلدي��ة
األخي��رة ،وفق رئيس فرع ح��زب جبهة العمل
اإلسالمي في مـــحافظة مادبا المهندس زياد
الشوابكة.
ويرى الش��وابكة «أن األردنيين من أصل
فلس��طيني أكثر حماس��اً لناحية اإلقبال على
الفعل السياس��ي بش��كل عام ،لكن المشكلة
تكمن في عدم توزيع المقاعد النيابية بطرق
عادلة ومتساوية بين المناطق في المملكة».
ويعتق��د أن التدخ��ل الحكوم��ي في س��ير
االنتخاب��ات البلدي��ة اإلخيرة أح��دث حالة من
االحتق��ان الش��عبي ،م��ا اوجد عن��د المواطن
قناع��ة بأنها (الحكومة) المس��اهم األكبر في
صياغة المشهد السياس��ي الداخلي ،وأفضى
إل��ى ابتع��اد المواط��ن ع��ن دوره ف��ي اختيار
ممثلي��ه في المجلس النياب��ي ،وأدى ذلك إلى
تزع��زع ثق��ة المواط��ن األردن��ي باالنتخابات
المقبلة.
ويذه��ب الدكت��ور رعد العت��وم ،إلى «أن
الوعي السياس��ي الس��ائد لم يتبلور بالشكل
الذي يجعل��ه يفكر جدياً في قدرة النائب على
التغيي��ر ،فض� ً
لا ع��ن الالمباالة الت��ي خلقتها
تراكم��ات س��ابقة ،إل��ى جان��ب أن المواط��ن
ل��م يلمس تحس��ناً في مس��تويات معيش��ته
والخدم��ات المقدمة إليه ،ع��دا عن عدم قيام
المجلس بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب
منه على الوجه األكمل».

األردن يتجه نحو مجلس نواب عشائري تقليدي
(تتمة المنشور على الصفحة االولى)
في مس��ح محدود عل��ى عدد م��ن الدوائر
“الس��جل” فتوراً لدى غالبية
االنتخابية ،وجدت ِّ
الناخبي��ن المس��جلين إذ يفك��ر بعضه��م في
اإلحج��ام عن االقت��راع ،معتبرين أن ش��عارات
المرش��حين ال ترتقي إلى مستوى هواجسهم
حيال ثالوث الفقر ،البطالة والفساد.
م��ن أب��رز التحدي��ات االقتصادي��ة أم��ام
السلطتين التش��ريعية والتنفيذية رفع أسعار
الخب��ز والمحروق��ات للم��رة الخامس��ة خ�لال
عامي��ن ،فض ً
ال عن تس��ريع إصالحات هيكلية
من شأنها أن تؤثر في بنية االقتصاد الوطني،
وتس��ارع خلخل��ة الطبقة الوس��طى في غياب
شبكات أمان ُملحة.
تج��رى االنتخاب��ات وف��ق قان��ون انتخ��اب
مؤقت “إش��كالي” ظل موضع انتق��اد األحزاب
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي والنقاب��ات
وشخصيات سياسية مستقلة .تعكس الحمالت
االنتخابية وبيانات المرشحين صورة المجلس
المقب��ل ،ال��ذي تعتق��د األوس��اط السياس��ية
بأنه س��يغرق ف��ي “الخدماتية والمحس��وبية”
بعيداً عن ال��دور الرقابي المن��وط به بموجب
الدستور.
المحسوبية أخذت بالتوطن منذ سنوات ،إذ
يش��تكي غالبية الوزراء من أنهم ّ
يقضون جل
وقتهم في تس��يير شؤون الس��اعين للخدمات
الخاصة على حساب الشأن العام.
تغيب عن ش��عارات الكثير من المرش��حين

برام��ج واضح��ة ع��ن قضاي��ا أساس�� ّية مث��ل
مكافحة الفقر والبطالة وطرق معالجتها ،فيما
انهمك مرشحون في الحديث بالعموميات حيناً
وقضايا خدماتية أحياناً أخرى.
وزي��ر التنمية السياس��ية محم��د العوران،
القادم من المؤسس��ة الحزبي��ة ،يرى أن حظر
التنظيمات السياسية بين عامي  1957و1989
أحدث فجوة في انتش��ارها ال سيما وأن غالبية
األردنيي��ن اآلن م��ن فئ��ة الش��باب الذي��ن لم
يعاين��وا تجارب حزبي��ة .وهكذا يتغل��ب البعد
العش��ائري على المد الحزبي ،حس��بما يضيف
الع��وران ال��ذي ينب��ه أيض��ا إلى بداي��ة تفتت
العش��ائرية م��ع خ��روج أكث��ر من مرش��ح في
العائلة الواحدة.
يستش��هد الع��وران بثقل صوت العش��يرة
لدرج��ة أن بعض مرش��حي العمل اإلس�لامي
اختيروا بسبب امتداداتهم العشائرية .وتجازف
األح��زاب ،اليس��ارية والقومي��ة خصوص��اً،
رش��حت أحد أعضائها
بالبقاء على الهامش إن
ّ
البارزي��ن ،إذ إن أف��راد عش��يرته يلوح��ون
باإلحج��ام عن انتخابه ،حس��بما يؤكد العوران
وأوساط حزبية.
ي��رى وزي��ر التنمي��ة السياس��ية أن مفتاح
إدخال األح��زاب إل��ى الحياة السياس��ية يكمن
في تعديل القواني��ن وصو ًال إلى اعتماد نظام
االقتراع النسبي.
خ��اض الع��وران االنتخاب��ات ع��دة مرات،
تارة على كرت العش��ائرية في مس��قط رأسه
الطفيل��ة وتارة ف��ي عمان عل��ى صهوة حزب

األرض اليس��اري .إال أن األح��زاب فش��لت في
إيص��ال مؤيديها إل��ى مجلس النواب ألس��باب
مختلف��ة من بينها انتق��ال عملها تحت األرض
لحي��ن رفع األحكام العرفية عام  1989وس��ن
أول قانون أحزاب بعد ذلك بثالث سنوات.
يتوق��ع مس��ؤولون ف��ي وزارت��ي الداخلية
والتنمي��ة السياس��ية أن تنج��ح ث�لاث نس��اء،
عل��ى األقل ،ف��ي حص��د مقاعد ف��ي مجلس
النواب إل��ى جانب المقاعد الس��ت المخصصة
للنس��اء بموجب التعديل الذي طرأ على قانون
االنتخاب عام .1993
وترى مؤسس��ات مجتمع مدن��ي أن رافعة
نجاح المرأة تكمن في تغيير النهج في مجتمع
ذك��وري .إذ إن أكثر من نصف عدد المقترعين
في االنتخابات التش��ريعية الماضية كانوا من
النساء.
يلوحون
تش��تكي نس��اء من أن أزواجه��ن ّ
بتطليقه��ن إن ل��م يمتثلوا لقرار رب األس��رة
باختيار أحد أقربائه أو معارفه.
في االنتخابات البلدية األخيرة أواخر/تموز
يولي��و الماض��ي ،نجح��ت مرش��حة ف��ي دائرة
المف��رق (ف��ردوس الخال��دي) بفع��ل الكوت��ا
النسائية رغم أنها لم تحصل على اي صوت.
يرى حزبيون ومؤسسات غير حكومية بأن
مخرج��ات االنتخابات البلدية س��تلقي بظاللها
عل��ى احتماالت إقبال األردنيي��ن على االقتراع
في التشريعية.
كانت جبهة العمل اإلسالمي انسحبت بعد
س��اعات من افتت��اح صناديق االقت��راع بعد أن

اتهمت الحكومة بالغش.
تش��كك أحزاب ومؤسس��ات مجتمع مدني
في نواي��ا الحكومة حيال االنتخاب��ات المقبلة.
مؤسسات المجتمع المدني ،الذي لم يسمح لها
بمراقبة العملي��ة االنتخابية بل باإلطالع على
س��يرها فقط ،أعلن��ت رفضها آللي��ة االقتراع
التي اقترحتها الحكومة .كذلك تتساءل أحزاب
معارض��ة ووس��طية ح��ول س��جالت الناخبين
التي ح��رم منه��ا المرش��حون والطريقة التي
س��يتم من خالله��ا التأكد من نزاه��ة العملية
االنتخابية.
تجيب الحكومة على لس��ان رئيس الوزراء
والناطق باسمها ناصر جودة بأن نظام الربط
اإللكتروني بي��ن صناديق االقتراع س��يضمن
عدم تكرار التصويت .كذلك تؤكد أن س��جالت
الناخبين عرضت أمام الجميع.
على أن األحزاب تش��كك في نجاعة الربط
االلكترون��ي متخوفة م��ن إمكاني��ة اختراقها،
وتض��ع عالمات اس��تفهام ح��ول عمليات نقل
مئ��ات آالف الناخبين المحتملين بين س��جالت
الدوائر االنتخابية.
يطغ��ى “الم��ال االنتخاب��ي” عل��ى الكثي��ر
م��ن الحمالت .وب��ات الحديث ع��ن بيع الصوت
ال��ذي يت��ردد ف��ي الصالون��ات السياس��ية
والحزبي��ة والحكومي��ة أيضاً .رئي��س الوزراء
وج��ه الحكومة لمعاقبة
مع��روف البخيت الذي ّ
المتجاوزي��ن تحدث علناً ألول م�� ّرة عن تداول
أس��عار في بورصة األص��وات من  50إلى 150
ديناراً.

لك��ن رغ��م تفعي��ل القانون ،ال��ذي ينص
عل��ى معاقب��ة مقدم وطال��ب عطاي��ا مالية أو
هبات بين ثالثة أش��هر وس��نة و/أو غرامة من
 50إل��ى  500دين��ار ،إال أن الحكومة تبدو غير
قادرة على ضبط هذه الس��وق غير القانونية
أو وضع ضوابط لعمليات شراء الذمم.
رغ��م قتام��ة الص��ورة الكلي��ة ،تس��عى
الحكومة لرفع نسبة اإلقبال من خالل سلسلة
أنش��طة ون��دوات على ح��ث غالبي��ة الناخبين
المس��جلين  5 - 2ملي��ون ش��خص ،أي تقريباً
نصف عدد السكان.
وتعك��س الحم�لات االنتخابي��ة وبيان��ات
المرش��حين ص��ورة المجل��س المقب��ل ،الذي
تعتقد األوس��اط السياس��ية بأنه سيغرق في
“الخدماتي��ة والمحس��وبية” بعي��دا ع��ن الدور
الرقابي المناط به بموجب الدستور.
المحسوبية أخذت بالتوطن منذ سنوات ،إذ
يش��تكي غالبية الوزراء من انهم يقضون جل
وقتهم في تس��يير شؤون الس��اعين للخدمات
الخاصة على حساب الشأن العام.
وتغيب عن شعارات الكثير من المرشحين
برام��ج واضح��ة ح��ول قضاي��ا أساس�� ّية مثل
مكافحة الفقر والبطالة وطرق معالجتها ،فيما
انجرف مرش��حون نحو الحديث في العموميات
حينا وقضايا خدماتية أحيانا أخرى.
ويرى حزبيون ومؤسس��ات غي��ر حكومية
ب��أن مخرج��ات االنتخاب��ات البلدي��ة س��تلقي
بظالله��ا على احتماالت إقب��ال األردنيين على
االقتراع في التشريعية.

ّ
السجل
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األردني

الصوت :للعشيرة أم للوطن؟
ّ
السجل -خاص

| ما زالت األحزاب (معارضة ووسطاً) غائبة
بش��كل كبير عن الح��راك االنتخابي ،بموازاة
حراك مكثف لقوى عش��ائرية أعلنت منذ مدة
عن أسماء مرشحيها لالنتخابات المقبلة.
وفيم��ا اعتب��رت أح��زاب بأنه م��ن المبكر
تسمية مرش��حين ،بدأت عشائر كثيرة بوضع
اللمس��ات األخي��رة عل��ى عملي��ة الترش��يح
لالنتخابات المقبلة.
ويرى مراقبون وسياس��يون أن االنتخابات
المقبلة ستكون منافسة بين  37حزباً سياسياً
مرخصاً من جهة و«حزب العش��يرة» من جهة
ثاني��ة ،بتفوق واض��ح لـ«الح��زب األخير» من
حي��ث عامل الوقت والفرصة في الوصول إلى
البرلمان.
وتحم��ل األح��زاب بجميع أطيافه��ا قانون
ّ
االنتــخـ��اب الحال��ي مس��ؤولية غيابه��ا ع��ن
المشهد االنتخابي ،باعتبار أن قانون االنتخاب
المعم��ول ب��ه حالي��اً س��اهم ف��ي النه��وض
العشائري ،وبروزه على حساب الدور الحزبي،
لدول��ة تتق��دم باعتباره��ا دول��ة مؤسس��ات
وقانون.
وتعتق��د أحزاب ومؤسس��ات مجتمع مدني
ونقابات وهيئات شبابية ونسائية أن الحكومة
تس��اهم في تغييب األحزاب عن المش��هد من
خ�لال إصرارها عل��ى القان��ون الحالي قانون
الص��وت الواح��د دون تعدي��ل ،معتبري��ن أن
ذلك من ش��أنه التس��بب في نكوص العملية
الديمقراطي��ة وعودتها إلى ال��وراء وتقليص
العمل الحزبي.
كم��ا تعتبر أح��زاب ونقاب��ات أن الحكومة
(الحكوم��ات) س��اهمــت ف��ي إعــ��ادة البـ�لاد
عش��رات الس��نين إلى الوراء من خالل قانـون
الص��وت الواح��د الذي س��اهم في «تقس��يم

المقس��ـم وتفتي��ت المفتت» وف��ق أمين أول
ح��زب الش��عب الديمقراط��ي (حش��د) أحم��د
يوسف.
ويرى يوس��ف ب��أن فرص��ة األح��زاب في
الوص��ول إل��ى البرلمان المقب��ل محدودة في
ظ��ل القان��ون الحالي حي��ث العش��ائرية هي
العنص��ر األبرز واألقوى واألش��د تأثيراً ،وتجد
م��ن يرعاها ويس��اهم في تقويته��ا وتعميق
جذورها.
ويعتقد األمين األول لـ«حشد» الذي أعلن
حزب��ه وأح��زاب المعارض��ة مش��اركتهم في
االنتخابات النيابية المقبلة التي س��تجري في
العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي،
أن مش��اركة حزب��ه ،تأت��ي من أج��ل تعميق
وج��ود األح��زاب ف��ي األردن ل��دى المواط��ن
والناخ��ب ،ومن أجل طرح البرامج السياس��ية
لتلك األحزاب ،وعدم ترك الس��احة السياسية
الت��ي م��ن المفت��رض أن تك��ون للمتحزبين
والسياسيين لجهات أخرى.
في السياق نفس��ه يرفض يوسف اعتبار
مشاركة حزبه في االنتخابات المقبلة «مكياجاً
تجميلياً» لتل��ك االنتخابات ،وإضفاء ش��رعية
عل��ى قانون االنتخ��اب محل انتق��اد األحزاب،
معتبراً أن نقد قانون االنتخاب واعتباره س��بباً
في تفتيت العمل الحزبي وتهميش��ه ،ال يعني
بالضرورة مقاطعة االنتخابات المقبلة ،ذاكراً
أن قرار المقاطعة أسهل بكثير من المشاركة
وتقدي��م رؤية األحزاب حول أم��ور اقتصادية
واجتماعية وسياسية .ورغم عدم إعالن حزبه
عن قائمة مرشحيه أو مناصريه إال أن يوسف
يدعو متحزبيه للمشاركة الفاعلة في العملية
االنتخابية ،التي س��تجري في العش��رين من
تشرين الثاني المقبل.
ويتف��ق أمي��ن ع��ام (الش��يوعي األردني)
منيـــ��ر الحمارن��ة الذي ل��م يعل��ن أيضا عن
أسماء مرشحيه لالنتـــخابات النيابية المقبلة،
مع زميـــله يوسف في نقـــد قانون االنتخاب،
معتبراً أن بداي��ة النه��وض بالديمقــــراطية
تكــــون من تعديل القان��ون الحالي وتقديم
قــــان��ون انتخاب يس��ـــــاهم ف��ي تطــــوير

| د .منير حمارنة

| أحمد يوسف

العم��ل السياس��ي والحزب��ي والثقاف��ي
واالجتماعي.
واعتبر الحمارنة أن العمل الحزبي أساس
التطور السياس��ي ،وأن العش��ائرية اس��تثناء
ط��ارئ فرضت��ه المعطيات المتعلق��ة بقانون
االنتخ��اب الحال��ي ،مش��يراً إل��ى أن القان��ون
س��اهم ف��ي جعل ح��زب العش��يرة أكبر حزب
سياس��ي (غير مرخص) في الساحة األردنية،
وأدى إلى تغييب العمل السياسي ،وتراجع أداء
المجالس النيابية.
وش ّدد على أن العمل البرلماني لن يتطور
إال إذا ت��م التواف��ق على قان��ون انتخاب جديد
ووجود رغبة سياسية لتحقيق ذلك ،من خالل
إدخال تعديالت دستورية تساهم في تحقيق
هذا الهدف.
إل��ى ذل��ك يظه��ر أن الح��راك االنتخاب��ي
لدى العش��ائر أكث��ر وضوحاً وعمق��اً منه لدى
األحزاب ،إذ تلتقي عشائر يومياً بهدف انتخاب
مرش��ح إجماع ،من جهة او لتجميع طاقاتها او
معرفة قوتها االنتخابية من جهة ثانية.
ويظه��ر تأثي��ر العش��يرة ف��ي االنتخابات
الحالية أكثر من ذي قبل ،إليمان المرش��حين
المفترضي��ن بأهمي��ة اإلجم��اع العش��ائري

وضرورة أخذ مباركة العشيرة على الترشيح،
عل��ى اعتب��ار أن ذل��ك ه��و الطري��ق الوحي��د
للوصول إلى البرلمان.
ويعتبــ��ر المرش��ح مجح��م الصق��ور أن
اإلجم��اع العش��ائري «مه��م وعام��ل حاس��م
لوص��ول اي مرش��ح للبرلم��ان» ،معتب��راً أن
أي مرش��ح ال يحص��ل عل��ى إجماع عش��يرته
لن يحظ��ى بفرصة المنافس��ة أو حتى األمل
بالفوز.
وتحفل الصح��ف اليومية بإعالنات التأييد
والمؤازرة لمرشحين عش��ائريين ،بينما تخلو
تمام��اً م��ن إعالنات لمرش��حين سياس��يين أو
متحزبين.
وساهم إعالن حزب جبهة العمل إلسالمي
بخ��وض االنتخاب��ات النيابي��ة المقبل��ة ،ف��ي
توس��يع دائرة الحراك االنتخابي لدى األحزاب
التي ما زال حراكها بطيئاً وغير منظور .وتخلو
يافط��ات مرش��حين م��ن أي حديث سياس��ي،
وتتركز على هم��وم المحافظة واأللوية على
وجه التحديد ،األمر الذي يعتبره البعض خل ً
ال
سينعكس على البرلمان المقبل.
ويقول مواطن في دائرة عشائرية مغلقة
إنه مجبر على انتخاب أفراد عشيرته ،موضحاً

أن��ه يفكر ف��ي القاء ورقة بيض��اء تعبيراً عن
رفض��ه إلجم��اع العش��يرة التي ال ي��رى فيها
إجماع��اً صحيح��اً ،معتبراً أن ذلك س��ينعكس
على مجلس النواب المقبل.
وتعتق��د التي��ارات المحافظ��ة أن وجودها
س��واء في مجلس النواب أو في الحياة العامة
مبني في األس��اس على مب��دأ الصوت الواحد
ٌ
الحال��ي وأن أي غي��اب له��ذا المبدأ من ش��أنه
إبعادها عن صن��ع القرار المس��تقبلي ،لذلك
فإنه��ا تعتق��د أن تعديل القان��ون الحالي من
ش��أنه خلق حالة توازن مس��تقبلية يساعدها
على التمدد.
ويشكل قانون االنتخاب دوماً عقدة الحياة
السياس��ية والبرلمانية ومحل خالف دائم بين
الحكوم��ات والق��وى االجتماعية والسياس��ية،
حي��ث أدى قيام الحكومة بإق��رار مبدأ الصوت
الواح��د إلعالن ح��زب جبهة العمل اإلس�لامي
أكب��ر األحزاب المعارض��ة مقاطعة االنتخابات
الت��ي جرت ع��ام  ،1997إضاف��ة إلى مقاطعة
االنتخابات من قبل أحزاب معارضة أخرى.
والعتبارات سياسية وأمنية خضع القانون
دائــــم��اً لتغيي��رات جوهرية من��ذ عام 1989
حتى خرج بصورت��ه الحالية «الصوت الواحد»
الذي تعتبره أحزاب وقوى أساسية عائقاً كبيراً
في وجه اإلصالح المنشود.
وتطرق��ت اللـــجنــــــــ��ة السياس��ية ف��ي
األجن��دة الوطنية لموضـــوع قانون االنتخــاب
المقــب��ل مقتــــرحــ��ة عـدة س��ينــاريوهــات
مــنه��ا القــانـ��ون المختل��ط ف��ي القــائمــ��ة
النس��بــيــة .ويعتق��د حزبي��ون أ ن إجــ��راء
االنتخاب��ات دون تعدي��ل للقان��ون م��ن خالل
منح األحزاب حصـة مقبلة من شأنه أن يجعل
الوض��ع الديمقراط��ي حبيس��اً ،وال يمكــن��ه
االنط�لاق على أس��اس أن وجود أح��زاب في
البرلم��ان المقب��ل م��ن ش��أنه تغيــي��ر وج��ه
البـــرلم��ان نحو األفــــض��ل ،وإضفاء نوع من
الديمقراطي��ة البناءة على التجرب��ة األردنية
الت��ي آن األوان لك��ي تتج��ذر وف��ق أمـــي��ن
عــام حـــ��زب اليس��ار الديمقراطي مـوس��ى
المعايطة.

الحكومة تخذل نساء األردن
حسين أبو رمان

| خالفاً لكل المراهنات والتوقعات ،استكملت
الحكومة مرحلة التحضير لالنتخابات النيابية
دون أن تتخ��ذ ق��راراً بزي��ادة ع��دد المقاع��د
المخصص��ة للنس��اء ،أو م��ا يع��رف بالكوت��ا
النسائية، ،وبهذا يتعين على جميع المرشحات
أن يتنافس��ن على س��تة مقاعد فقط ،إذا لم
ينجحن في اختطاف بعض المقاعد اإلضافية
في السباق المفتوح مع الرجال.
ورغم أن الكوتا النسائية ،أقرت بقانون
مؤقت حمل الرقم  11لسنة  ،2003قبيل
إجراء االنتخابات النيابية في حزيران ،2003
إال أن القانون المشار اليه اكتفى بإقرار مبدأ
الكوتا وطريق احتساب الفوز على مقاعدها،
ولم يتطرق إلى عدد المقاعد المخصصة لها،

حيث ترك ذلك للنظام الصادر عن مجلس
ال��وزراء رقم  27لسنة  ،2003والذي أصبح
ج��زءاً ال يتجزأ من نظام تقسيم الدوائر
االنتخابية والمقاعد المخصصة لها رقم 42
لسنة  ،2001وهذا يعني أن تغيير عدد مقاعد
الكوتا لم يكن يحتاج إلصدار قانون مؤقت
في غياب مجلس األمة ،وإنما مجرد تعديل
نظام تقسيم المقاعد االنتخابية المشار
اليه ،وهو ما يقع ضمن والية مجلس الوزراء
الدستورية.
وينبغي الذكر أن مجلس الوزراء بإبقائه
عدد مقاعد الكوتا دونما تغيير ،إنما يكون
قد تجاهل إجماع الحركة النسائية ومنظمات
المجتمع المدني الداعمة لها على زيادة عدد
المقاعد الى  12مقعداً كحد أدنى ،بحيث يتم
تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة ،تفوز
به المرشحة التي تحوز على أعلى األصوات
في الدوائر االنتخابية للمحافظة.
وقد جاءت هذه المقترحات بعد سلسلة
من عمليات التقييم لتجربة الكوتا النسائية
األردنية ،التي توجت بعقد اللجنة الوطنية

لشؤون المرأة مؤتمراً في صيف عام ،2004
حول المرأة والمشاركة السياسية ،تمخض
عن وضع خطة عمل للمرأة األردنية ،اشتمل
الجانب التشريعي منها على المقترحات
الخاصة بتطوير الكوتا .وق��د سعت هذه
المقترحات الى استيعاب االنتقادات التي
وجهت الى النتائج التي أسفرت عن تطبيق
الكوتا.
وفي تقييم الكوتا النسائية األردنية،
فإنه يمكن القول إنها تتميز بسمات ايجابية
وسلبية معاً .أما أبرز سماتها االيجابية فهي
انها «كوتا مفتوحة» ،اي أنها ال تحد من
حق النساء في المنافسة على جميع مقاعد
مجلس النواب ،خالفاً للكوتا المغلقة التي
تقيد هذا الحق ،كما هو حال كوتا المقاعد
المسيحية ومقاعد الشيشان والشركس
ودوائر بدو الشمال والوسط والجنوب.
بالمقابل ،فإن الثغرات التي انطوت عليها
الكوتا النسائية إنما تكمن في محدودية عدد
المقاعد المخصصة للنساء التي اقتصرت على
ستة مقاعد فقط ،األمر الذي ساهم في إبراز

عيوب إضافية لطريقة تطبيق الكوتا ،تمثلت
في ضعف فرص الفوز للمرشحات في الدوائر
االنتخابية الكبيرة من حيث عدد الناخبين
فيها ،وال سيما ف��ي محافظات العاصمة
واربد والزرقاء وجرش ،فمث ً
ال حصلت آمنة
الخصاونة وفايزة الزعبي (اربد األولى) على
 2224و 1942صوتاً على التوالي ،وحصلت
فاطمة الخطيب وناديا بشناق (الزرقاء األولى)
على  1924و 1171صوتاً على التوالي،
وحصلت سهام الصالح من جرش على 1404
أص���وات ،وحصلت وج��دان الساكت (عمان
الثالثة) على  1211صوتا ،كما حصلت رفقة
دودي��ن (الكرك األول��ى) على  1159صوتاً،
ونجاح أبوهزيم (البلقاء األولى) على 1017
صوتاً .لكن لم تحصل أي من هؤالء السيدات
على النسبة المئوية التي تؤهلها للفوز بأحد
المقاعد الستة ،رغم حصولهن على أصوات
تفوق ما حصلت عليه بعض الفائزات.
أما بشأن طريقة احتساب الفوز بمقاعد
الكوتا ،فهي طريقة عادلة من حيث المبدأ،
ألنها ال تتجاهل الفروق في الفرص بين

دائ��رة كبيرة وأخ��رى صغيرة للحصول على
ال��ع��دد نفسه م��ن األص����وات .لكن ينبغي
االعتراف أنه في ظل الحياة السياسية القائمة
في البالد ،ليس هناك مرونة في الحصول
على أصوات أكثر كلما أصبحت الدائرة أكبر،
ما دام أن الخيار الحزبي او السياسي ليس
هو العنصر الحاسم في قرار الناخب .لهذه
األسباب مجتمعة كان المأمول هو أن يتم
تطوير الكوتا النسائية بما يكرس ايجابياتها
ويقلص ثغراتها في التطبيق من خالل على
األقل تخصيص مقعد لكل محافظة تفوز
به من تحصل على أعلى األصوات في دوائر
المحافظة االنتخابية.
وف��ي ض��وء ه��ذه اإلشكاليات ،ف��إن من
المتوقع أن يتركز االنتباه في انتخابات يوم
 20تشرين الثاني المقبل ،على ما اذا كانت
مقاعد الكوتا الستة ،ستكون من نصيب
الدوائر الكبيرة أم الصغيرة ،وعلى ما اذا
كانت تجربة الكوتا خالل الدورة البرلمانية
السابقة ،ستعزز فرص النساء للفوز بمقاعد
إضافية إلى جانب مقاعد الكوتا أم ال.
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األردني
أحسن قلي ً
ال من «كوم حجار»

الجيران ال يفضلون حزب ًا نشيط ًا في جوارهم

| ذهب الحزب وبقيت اللوحة

حس��ناً فعل «ح��زب األرض العربية» وهو واحد م��ن األحزاب األردني��ة الجديدة ،عندما
اختار مقره في الطابق العلوي من المبنى الذي يضم ديوان العش��يرة التي ينتمي اليها
مؤس��س الحزب ورئيس��ه ،وبهذا فهو قد يكون الحزب الوحيد الذي سأل عن الجار قبل
الدار ،فكانت عالقة الجيرة بين الطرفين محس��ومة م��ن حيث طابعها الودي ،فمن غير
المنتظر أن تختلف العشيرة مع جارها الحزب الذي يقوده ابنها وأحد أبرز وجوهها
أحمد أبو خليل

| حس��ناً فعل «حزب األرض العربية» وهو
واح��د من األح��زاب األردنية الجدي��دة ،عندما
اخت��ار مقره ف��ي الطابق العلوي م��ن المبنى
الذي يضم ديوان العش��يرة التي ينتمي اليها
مؤسس الحزب ورئيسه ،وبهذا فهو قد يكون
الحزب الوحيد الذي س��أل عن الجار قبل الدار،
فكانت عالقة الجيرة بين الطرفين محس��ومة
من حيث طابعها الودي ،فمن غير المنتظر أن
تختلف العشيرة مع جارها الحزب الذي يقوده
ابنها وأحد أبرز وجوهها.
لكن حزب جبهة العمل اإلسالمي ،توصل
إلى النتيجة نفس��ها ،بطريقة مختلفة بعض
الش��يء ،فه��و يمتل��ك مق��ر ه الحزب��ي الذي
يق��ع ضمن مبنى كبير يضم مؤسس��ات ذات
فض ِمن بذلك مس��بقاً عالقات جيرة
صل��ة بهَ ،
محس��ومة ،بينما باق��ي األح��زاب تعيش في
مق��رات مأج��ورة ،وبالطب��ع دون دالالت كلمة
«مأجور» وهي الكلمة الت��ي تتبادلها األحزاب
فيم��ا بينهن��ا او تطلقه��ا عليه��ا الحكوم��ات
كتهمة.

جار الرضا يا جار

في الغالب ،اختارت األحز اب مقراتها في
مواقع وسطى بين الغرب والشرق ،فهي لم
تذهب ال��ى األحياء الجديدة في غرب عمان،
كما لم تتخذ مقراتها في شرق عمان أو في
األحياء الفقيرة حيث «الجماهير الش��عبية»
محط أنظ��ار كل حزب ،وبع��ض تلك األحز
اب وخاص��ة التاريخي��ة منها اخت��ارت مواقع

«تاريخية» أيضاً ،مثل جبل عمان او اللويبدة
او جبل الحسين.
وف��ي جمي��ع األحوال فقد نش��أ بنش��وء
األح��زاب صن��ف جديد م��ن الجي��ران .وفي
المتابع��ة التالي��ة سنس��أل ع��ن ه��ذا الجار
الجدي��د :كيف يكون الحزب ج��اراً ،وهل هو
جار سوء او جار رضى؟.سنمتنع هنا عن ذكر
اسم أي من هذه األحزاب او أي من جيرانهم
باالس��م ،ألن االنص��اف وأص��ول الصنع��ة
ف��ي مثل ه��ذه الحاالت تقتضي ان نس��تمع
ونس��تطلع اآلراء ونتحقق م��ن المعلومات،
وهو ما لم يش��كل غاية لهذه السطور بقدر
م��ا كان اله��دف الوق��وف عل��ى االنطباعات
المتبادلة السريعة .اخترنا عدداً من األحزاب
متفاوتة الحجم والنشاط ،ألن صفات الحزب
كجار أمور يحددها حجم الحزب ونشاطه أي
ما يراه ويسمعه ويتأثر به الجير ان.

ضجيج حزبي
يش��ترط قانون األحز اب أن تكون النش��اطات
داخ��ل المقرات الحزبية ،وله��ذا فإن أول حزب
زرن��اه ،يعد من هذه الزاوي��ة حزباً محظوظاً،
حيـث تتوافــــر س��احة أمامي��ة تابعة للمبنى
المس��تـــقل الذي اس��تأجره ،وهو م��ا يمكنه
من إقامة نــــش��اطات مرئية ومس��موعة من
قب��ل الجيران ف��ي هـــذه الس��احة باعتبارها
جزءاً مما يش��ـــمله القان��ون بعـــبارة «داخل
المقر».
تفاوتت اآلراء التي سمعناها ،فمجموعة
الش��باب من الحارة وبمجرد أن سألناهم عن
جي��رة الحز ب أجابوا :قززونا! وبعد قليل من
االس��تيضاح قال��وا إن هناك فوض��ى جلبها
الحزب الى الحي وخاصة في أيام النشاطات
والمهرجان��ات ،فه��م يغلق��ون الش��ارع

| السؤال عن الجار قبل الدار
عال ويتناقشون
بسياراتهم ويغنون بصوت ٍ
بأص��وات مس��موعة! (ربما في اإلش��ارة إلى
الن��دوات والمهرجان��ات الخطابي��ة) ويرمون
نفاياتهم بجانب س��ور المبنى وال يوصلونها
الى الحاوية القريبة ،وعندما ينتهي االحتفال
فإن ش��بابهم يخرجون بص��ورة غير مألوفة
في الحي.
يعلق��ون أنه ل��م يحصل أن أت��ى أحد من
الحزب وب ّلغ الجيران أو «استسمحهم» بإقامة
احتف��ال كما يفعل الجيران م��ع بعضهم عند
إقامتهم األفر اح .وبالنتيجة فإن هناك بعض
الجيران قدموا ش��كاوى الى المحافظ احتجاجاً
على الضجيج الحزبي.
وأط��رف ما قي��ل جاء على لس��ان أحدهم
بخصوص الحزبيين :عندم��ا يكون «عندهم
ح��زب» (يقصد عندهم تجمع أو احتفال) فإننا
نفضل مغادرة بيوتنا.
لك��ن صاحب المتج��ر القريب م��ن الحزب
نف��ى أن يكون هن��اك ازعاج وق��ال :بالعكس
فعندم��ا تق��ام عنده��م احتف��االت فإنه��م
يش��ترون م��ن متج��ري حاجاته��م للضيافة.
ولكن��ه حرص عل��ى اإلضاف��ة أن على الناس
أن يتفهم��وا حاجات الحزبيين لـ”فش��ة الغل”،
ألن األح��زاب ال تفيد وال تضر ،وبرأيه ال داعي
لتحميل األحزاب أكثر مما تحتمل.

ال يضرون

لك��ن حزباً آخ��ر ال يبعد مقره كثي��ر اًَ عن
األول ،اخت��ار طابق تس��وية كام� ً
لا له مدخل
خاص ال يشترك به مع باقي الجيران ،ال يمتلك
جيران��ه مث��ل ه��ذه االنطباع��ات ،وحتى ابن

صاحب المبنى أي المؤجر ابتسم متسائال ً:إن
كانت توجد أحزاب أحزاب؟! وأضاف عن جيرانه
أنه��م مجموعة من األش��خاص المحترمين ال
يض��رون أحداً ،والطريف أنه عندما أش��ار الى
اس��م هذا الحزب ذكر خليطاً من أسماء لثالثة
أحزاب .أضاف محدثنا أن والده اشترط عليهم
عند االستئجار أن ال يثيروا فوضى او يتسببوا
بازعاج والحمد هلل لم تحصل أية شكوى ،كما
أنهم يدفعون ايجارهم بانتظام.
أما الحزب الثالث ال��ذي زرناه فقد احتاج أحد
الجيران الى أن ينظر إلى اآلرمة الكبيرة المعلقة
عل��ى مدخ��ل المقر حت��ى يتعرف على االس��م،
وقال أن ال أحد ينتبه الى ما يجري ،فالناس يرون
بعض األشخاص يدخلون أو يخرجون.

جماعة أوادم

أم��ا آخر حزب فلم نجد س��وى اآلرمة التي
تدل عل��ى إنه كان هن��ا ،وعندما كن��ا نلتقط
ص��ورة للوحة المعدنية الكبي��رة التي ما تزال
مثبت��ة على الج��دار الى جانب حبل الغس��يل
العائ��د للمس��تأجر الجدي��د ،خ��رج علينا هذا
األخير ،وقال انه لم يعد هناك حزب ،وإن هذه
اللوح��ة موج��ودة «ألننا لم نس��تطع إزالتها»،
إلي ك��ي أتحدث
وعندم��ا اس��تأذنته أن ين��زل ّ
معه ،قال لي :ها أنت تتكلم من عندك!.
ف��ي األثن��اء كان ج��ار آخر قدي��م يقطن
الطاب��ق الس��فلي للمق��ر الحزب��ي الس��ابق،
وعندما س��ألته ع��ن جيران��ه ق��ال :ر بنا اهلل
الجماع��ة أوادم ول��م يب��در منهم ما يس��يء،
وأضاف :أنهم ال يتجاوزون العش��رين شخصاً
فما االزعاج الذي يمكن أن يتسببوا به؟!.
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األردني
“كان يفترض أن تكون أكثر استقال ًال”

األحزاب "الجديدة" :لماذا لم تنجح؟
سامر خير أحمد
samerkhraino@hotmail.com

| لم تعش بالدنا ،بعد ،حياة سياس��ية س��ليمة وصحية.
وإذا كان��ت التج��ارب التاريخية التي مررن��ا بها على امتداد
النصف الثاني من القرن العشرين ،هي التي أربكت والدة
الحياة السياس��ية الطبــيعية المتوافقة مع "الديمقراطية"
التي نعلن تبنيها ،فإن ثمـة أيضاً أخطاء صنعناها بأنفسنا
منذ "استئناف" الحياة الـــديمقراطية عام  ،1989وصنعها،
عل��ى وج��ه الخص��وص ،الواف��دون الج��دد عل��ى العم��ل
السياس��ي ،وعلى رأس��هم من يمكن تس��ميتهم "األحزاب
الجدي��دة" ،فه��ؤالء كان يفت��رض أن يكونوا أكث��ر حيوية
ف��ي المج��ال الديمقراطي ،ألنه��م غير متأثرين مباش��رة
بتج��ارب "العقود الصعبة" في الخمس��ينيات والس��تينيات
والس��بعينيات ،ولم يكونوا (بصفتهم السياسية الجديدة)
طرفاً فيها.
م��ن الوجهة التاريخية ،يمكن اعتب��ار العام  1989حداً
فاص ً
ال في مسيرة الحياة الحزبية األردنية ،كما في مسيرة
الحياة السياس��ية برمته��ا في البالد .فاألحزاب السياس��ية
الت��ي تأسس��ت بعد ذل��ك العام ،وظه��رت إل��ى العلن بعد
إق��رار قانون األحزاب لع��ام  ،1992ظلت ذات طابع مختلف
عن األح��زاب التي عرفتها البالد من قبل ،س��واء من حيث
الموضوعات التي عنيت بها أو عالقتها بالجمهور أو مكانتها
في السياق السياسي المحلي.
األح��زاب التي ش��هدها األردن قبل عام  ،1989تس��مى
عادة "األح��زاب التاريخية" ،لطول عمرها وتقلب الزمان بها،
وأهمها :الش��يوعي (تأس��س في األردن عام  ،)1949البعث
( ،)1952جماع��ة “اإلخ��وان المس��لمون”( ،)1946القوميون
الع��رب ( ،)1951وم��ن المع��روف أن ه��ذه األحزاب ش��هدت
تفريخ��ات فيما بعد ،وبخاصة «البعث» و«القوميين العرب».
هذا باإلضافة إلى أحزاب أخرى برلمانية أو صغيرة لم تعش
طوي ً
ال.
تمي��زت األح��زاب التاريخي��ة بأنها عاش��ت فت��رات مد
جماهيري طويلة ،وانخرطت في الحياة السياسية بالشكل
"المثالي" ال��ذي يجب أن تكون عليه األحزاب ،وبخاصة في
الخمسينيات ،فشاركت في االنتخابات وفازت فيها بمزاحمة
للس��لطة ،وأث��رت في الق��رار السياس��ي الوطن��ي ،وكان
يحسب لها حس��اب فيه ،ثم بعد عام ُ 1957طبعت بالعمل
الس��ري دون أن يؤثر ذلك كثيراً في حضورها الموضوعي
في الشارع .كما ُعرف عن تلك األحزاب تصرفها كجزء من
منظوم��ات دولية أو عربية أو إقليمية ،بمعنى إنها لم تكن
بالضبط أحزاباً أردنية خالصة.
األح��زاب الجدي��دة الت��ي تأسس��ت ف��ي العق��د األخير
م��ن القـــرن العش��رين وما ت�لاه ،وهي كثي��رة تنوف عن
العش��رين ويصــــع��ب حصره��ا ،ألن عددها ف��ي "حراك"
مس��تمر(تندمج وتنفـــص��ل ويظه��ر جدي��د منه��ا ويخبو
بعضه��ا ..ال��خ) ،له��ا –كم��ا قلن��ا -طاب��ع مختل��ف تمام��اً،
فأكثره��ا بال��كاد يف��ي بمتــــطلبات قانون األح��زاب الذي
بات يش��ترط أال يقل عدد أعضاء الحـــزب عن خمس��مائة
ش��خص (وبعضها لم يكن يفي بالش��ــــرط القديم حيث
يفترض أن يبلغ أعضاء الحزب الخمس��ين!) ،كما أنها على
عالق��ة مبهم��ة بالش��ارع ،فكثير م��ن الن��اس ال يحفظون
أسماءها ،وال يعرفون أي مطالب تتبنى وال ماهية البرامج
الت��ي تعمل ف��ي إطارها ،ثم إن هذه األح��زاب ال يوجد لها
أث��ر فاع��ل في الحياة السياس��ية ،وال تأثير له��ا في القرار
السياس��ي الوطن��ي ،وال يحس��ب له��ا حس��اب في��ه .فهذه

األحزاب غير قادرة مث ً
ال عل��ى الوصول إلى مقاعد مجلس
الن��واب ،حتى إن مرش��حيها يتجنبون اإلش��ارة لعضويتهم
فيها أثناء الحمالت االنتخابية!.
   لألمانة ،يجب القول إن هذا الواقع الصعب الذي تعيشه
األحزاب الجديدة ينس��حب أيض��اً على األح��زاب التاريخية
التي اس��تمرت بعد عام  ،1989لكننا ال نستطيع أن نساوي
بينهم��ا ،ألن األحـــ��زاب التاريخية –أص ً
ال -اس��تُهلكت حتى
م��ن الناحية النظري��ة والفكرية ،وبات م��ن الطبيــعي أن
تندثر بع��د انتهاء الحرب الباردة بنصــــر مؤزر للمعس��كر
الرأس��مالي ،وكذل��ك بعد تراج��ع الفك��رة القومية وتحول
ال��دول العربية من المواجهة مع إس��رائيل ،إلى البحث عن
عقد اتفاقات سياسية معها وعالقات "طيبة" مع أميركا .أما
األحزاب الجديدة فقد كان يفترض أن تكون ِبنْت قضاياها
وظروفه��ا المس��تجدة  ،وأن تكون لذلك ص��دى لما يعتمل
في الشارع من موضوعات ومستجدات ،وتتصف بأنها ذات
ش��عبية واسعة وتأثير كبير في الحياة السياسية .لكنها لم
تكن كذلك ،فلماذا؟!
ليس صحيحاً أن األسباب الموضوعية التي ظهرت فيها
تجرب��ة هذه األحزاب هي وحده��ا التي تقف وراء ما يمكن
اعتباره "فشل األحزاب الجديدة".
وأه��م تل��ك األس��باب الموضوعي��ة كما ه��و معلوم،
رهبة المجتمع م��ن فكرة الحزبية بتأثير من فترة األحكام
العرفية الطويلة التي عاشتها البالد ،وانصراف الناس عن
السياسة في السنوات األخيرة النشغالهم بظروف العيش
الصعب��ة ،والتأثي��ر الذي تركت��ه الفضائيات على وس��يلة
تعاط��ي الناس م��ع الش��ؤون العام��ة وطريق��ة الحصول
عل��ى المعلومات متمثل��ة بزهدهم باالجتماع��ات العامة،
وكذلك س��يادة أف��كار وآليات العالق��ات العصبية (القربى،
العشائرية ،المناطقية ..،الخ) على بنية المجتمع وطريقة
تحصيل الناس لمطالبهم بد ًال من س��يادة الثقافة المدنية
الت��ي تقدم األف��كار على العصبي��ات ،ه��ذا باإلضافة إلى
تقصد الحكومات إضعاف األحزاب السياسية والحؤول دون
تمدده��ا بدلي��ل قانون "الص��وت الواح��د" االنتخابي الذي
يدفع الناس دفع��اً النتخاب األقرباء ال البرامج التي تحملها
الكتل االنتخابية.
ليس صحيحاً –كما قلنا -إن تلك األس��باب هي وحدها
م��ا صنع فش��ل األح��زاب الجدي��دة ،فهناك أس��باب أخرى،
ذاتية ،صنعتها تلك األحزاب بنفسها وصنعت فشلها معها.
ويمك��ن رصد األس��باب الذاتية التالية لهذا الفش��ل الذريع
والمشهود:
 1عدم ميل هذه األحزاب الجديدة لالندماج وتش��كيلأح��زاب كبي��رة ،يمك��ن أن تكون فيه��ا أجنح��ة مختلفة .إذ
يمي��ل كل "جن��اح" إن جاز التعبي��ر لالنفـــص��ال عند أقل
خالف ويتجه لتأس��يـــس حزب مس��تقل ،بدليل الفـــش��ل
الس��ريع لتجارب االندمـــاج الحزبي التي ش��هدتها الساحة
الحزبية األردنية في الس��نــــوات األخـــيرة واتجاهها دوماً
لالنفراط!
 2عدم ق��درة هذه األحزاب عل��ى توفير مصادر دخللعمله��ا ،ما يجعلها غير قادرة على إقامة أنش��طة وتوثيق
عالقتها بالناس ،فاألح��زاب في معظم دول العالم ،تصنع
اس��تثمارات تدر عليه��ا دخ ً
ال ،وليس بالض��رورة أن تنتظر
هبات الحكومة فقط!
 3إن كثي��راً م��ن ه��ذه األحزاب يتخ��ذ طابع��اً جهوياًوش��خصياً ،فإذا رحل الش��خص المؤس��س صاح��ب المال
والنفوذ أو انسحب من العمل الحزبي ،تضاءل حزبه ،ربما
حد العدم.
 4ثم��ة نقط��ة هام��ة ج��داً هنا ،ق��د تكون م��ن أهماألس��باب التي وس��مت هذه األحزاب بالفشل ،وهي ضعف
عدد كبير من قياداتها سياس��ياً وفكري��اً وتنظيمياً ،فأغلب
هؤالء ليسوا من الصف األول من رجاالت العمل السياسي
في األردن.

كم��ا أن هن��اك ضعفاً ل��دى هذه األحزاب ف��ي التنظير
الفك��ري ،فم��ن يس��تمع لبع��ض قياداته��ا السياس��ية قد
يصاب بخيــبة األمل رغم الشهادات األكاديمية العليا التي
يحملها أكثــــرهم ،فالشهادة شيء والموهــبة الشخصية
والفكرية التي تجعل صاحبها "مفكراً" أو قائداً ش��يء آخر
تماماً.
ً
نتحدث دائما ع��ن العوامل الموضوعي��ة غير المواتية
لنج��اح الحزبي��ة ف��ي بالدن��ا العربي��ة ،ونغف��ل العوام��ل
الذاتي��ة ألحزابنا غير الناجحة .والحقيق��ة أن العاملين معاً
يتضافران إلفس��اد الحيـــاة الحزبية السليمة ،وتالياً الحياة
السياســية المأمولة .نقول دائماً إنه ال أحزاب بال ثــــقافة
مدنية ،فاألحزاب مؤسس��ات مدنية بامتي��از ،وألن الثقافة
المدني��ة ظلت غائب��ة عن مجتمعاتنا العربي��ة في تجربتنا
السياسية المعاصرة.
فقــــ��د تحولت األح��زاب السياس��ية إلى صي��غ للتمثيل

القبلي والمناطقي ،وهو ما أفش��ل التجارب السياس��ية في
كثي��ر من البلــ��دان العربي��ة ،وبالذات تلك الت��ي حكم فيها
العسكر بأسماء األحزاب ،فقربوا أبناء مناطقهم وأقرباءهم،
وحول��وا بالدهم إلى مزراع يتس��لط عليها ه��ؤالء األقارب،
فكان شكل الحكم جذاباً لكن جوهره فاسد .لكن هل االنتهاء
إلى القبلية هو الس��بب الوحيد في فش��ل التج��ارب الحزبية
العربي��ة المعاصرة؟ بالطبع ال ،فثمة مش��كالت ال عالقة لها
بالظ��روف الموضوعية ،كالتي ذكرناها هن��ا ،تتمحور حول
ضع��ف أو هفوات وربما انتهازية بعض القائمين على قيادة
األحزاب.
يجـب القول إن األس��باب الموضوعي��ة يمـكن عــالجها
بتغيير الثقافة الس��ائدة ،وهي مــسألة تتـوالها األيام ،أما
األس��باب الذاتية فال يمكــن عالجه��ا إال بمراجعات داخلية
وذاتي��ة تــضع العمل الحزبي أمام صورته الحقيقية ،ع ّلها
تنتقــل به من الوجاهة إلى السياسة.

اعالن ربع
القيصر الصغير
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األردني

هل هناك حقاً ضوء أخضر لنجاح بعض المترشحين؟
منصور المعال

| عم��ان ،الزرقاء ،جرش – يعكف متنفذّون
ومترش��حون لالنتخابات النيابي��ة على تجيير
الم��ال الع��ام والخدم��ات الرس��مية ألغراض
انتخابي��ة ،مس��تغ ّلين حظوته��م ل��دى أجهزة
"السجل" في أكثر من
الدولة ،حس��بما رصدت ّ
دائرة انتخابية.
تت��راوح التج��اوزات بي��ن تعيي��ن ناخبين
محتملين أو محاسيبهم في مؤسسات رسمية،
وتقديم مساعدات طارئة موسمية من خزينة
الدول��ة ،تقديم منح دراس��ية ،لوائح حافالت،
سيارات أجرة ،إعفاءات طبية ،على ما كشفته
مصادر نيابية ومسؤولون سابقون.
حت��ى تأش��يرات الح��ج ووع��ود بتأمي��ن
تأشيرات للواليات المتحدة تدخل في "بورصة
ش��راء الذمم" ،بحسب نواب سابقين ،ال سيما
في موس��م االنتخاب��ات التي تج��رى مرة كل
أربع سنوات.
يق��در حج��م الهــ��در ف��ي المـــ��ال العام
نتيجة هذه الممارس��ات ،بعـشـــرات مالييــن
الدناني��ر .وال تق��ف األض��رار عن��د ح��د الهدر
المال��ي بل تتعداه��ا إلى تعظـي��م الخلل في
أجه��زة الدول��ة نتيج��ة التعييــن عل��ى قاعدة
المحاب��اة والمحس��ـوبيـة ،تضيــ��ف المصادر
نفسها.
النائ��ب الس��ابق والمرش��ح لالنتخاب��ات
الحالي��ة بس��ام حدادي��ن (يس��اري) ي��رى أن
االس��تقواء ب��أذرع الدول��ة تفاقم ف��ي غمرة
االنتخابات البلدية األخي��رة أواخر تموز/يوليو
الماض��ي .حال��ة االس��تقطاب الثنائ��ي بي��ن
تيار اإلس�لام السياس��ي والدولة ق�� ّوى نفوذ
"تيار البيروقراطية السياس��ية ،بس��بب دعم
الحكوم��ة ف��ي مواجه��ة حال��ة التم��رد الت��ي
يشخص
م ّثلها اإلخوان المس��لمون" ،حس��بما ّ
ح ّدادي��ن ،الذي دخ��ل المجل��س النيابي أربع
دورات .2003_1989
ي��رى ح ّدادي��ن ف��ي "تي��ار البيروقراطية
السياس��ية خصماً عنيداً لإلصالح السياسي"
معتب��راً أن��ه يس��عى "لتوظي��ف االمتي��ازات
والعطاي��ا الت��ي حص��ل عليه��ا لخدم��ة نفوذ
مريديه الشخصي واالنتخابي".
يتح��دث أيض��اً ع��ن مس��اعدات يق ّدمه��ا
مترش��حون للفق��راء م��ن أم��وال تص��رف
بش��يكات مصدره��ا ج ّهات رس��مية بأس��ماء
وقوائم قدمه��ا النواب للحكومة ،واس��تفادت
منها آالف العائالت.
وتعتب��ر البرجوازي��ة البيروقراطي��ة
وأدواته��ا وأزالمه��ا الدول��ة «بق��رة حلوب»
تس��عىلتوظيف إمكانياتها لتحقيق مكاسب
وامتيازات" ،بحسب حدادين .تج ّلى ذلك من
خ�لال "توزيع االمتي��ازات على المحاس��يب
ّ
وش��كل رموز
والمقربي��ن في دائرة النفوذ،
هذه الش��ريحة السياس��ية طبقة سياس��ية
تح��ت ش��عار (ل��ي الحك��م ولك��م العطاي��ا
واالمتيازات)".

عمال المياومة

وضع "عم��ال المياومة" من أبرز تجاوزات
هذا التي��ار ،وهي "تش��كل عقب��ة كأداء" في
وج��ه الحكوم��ات ،على م��ا يضي��ف حدادين.
ويقول" :س��اهمت أجهزة رس��مية ،وبطريقة
هوج��اء اتبعتها المتص��اص البطالة ،قام بها
متنفذون سعوا الى كسب التأييد الشعبي عن

طريق آالف عمال المياومة تعينوا بالواسطة
والمحسوبية".
يص��ف رئي��س لجنة عم��ال المياومة في
المؤسس��ات الحكومي��ة محمد الس��نيد عمال
المياومة بأنهم "ضحية للسياس��ات الحكومية
ولن��واب ومرش��حين س��عوا لكس��ب تأييدهم
وذويهم من أجل الوص��ول الى المجلس ،في
حي��ن أن واجب الدولة هو توفير فرص العمل
وتوزيعها بشكل عادل".
بينم��ا يؤكد وجود  13أل��ف عامل مياومة
ف��ي مؤسس��ات الدولة الرس��مية ،الفتاً النظر
إل��ى أن أصغ��ر تجم��ع له��م ف��ي المحافظات
يض��م  500عام��ل ،وي��رى الس��نيد أن ه��ذه
الفئة "خدعت" على يد نواب تخل ّوا عنها عقب
وصولهم إلى المجلس".

| عبد الرحيم ملحس

| بسام حدادين

يستذكر السنيد كيف أطلق "نواب سابقون
وعوداً بحل مش��كلة عم��ال المياومة في مدة
زمنية أقصاها س��تة أش��هر من وصولهم الى
البرلمان .إال انهم تخلوا عنا".
ويدلل عل��ى مقاربة النواب الس��لبية من
عم��ال المياوم��ة بموقف "اللجن��ة المالية في

إلى "شعور المواطن بأن حقوقه األساسية
أو الوص��ول اليها ليس مضمون��اً بالقانون
ال��ذي يس��اوي بي��ن الن��اس جميع��اً ،لكن
باالنتماء إلى األقوى الذي هو فوق القانون،
أو القادر على تفس��يره كما يش��اء ويرغب
حسب الظرف والمناس��بة ".هذه الظاهرة،
يضي��ف وزير الصحة األس��بق" ،دليل على

أدائ��ه في المجلس ف��ي مراقب��ة الحكومة أو
إصدار التشريعات".
ويعتبر المش��وخي أنه "ليس من الس��هل
معالج��ة مث��ل ه��ذه االخت�لاالت اال من خالل
عملية جراحية تسهم في استئصال مثل هذه
المسلكيات".
إل��ى ذل��ك يعتب��ر أن "مش��روع األقالي��م
كان سيس��اهم ف��ي القضاء عل��ى مثل هذه
الظواه��ر م��ن خالل إيج��اد مؤسس��ات تقوم
بتوفير الخدمات للمواطنين داخل اإلقليم مما
يتيح المج��ال أمام نائب الوطن للتفرغ للعمل
في إصدار التشريعات والرقابة".
يذك��ر أن المل��ك عب��د اهلل الثان��ي ط��رح
قبل أربع س��نوات فكرة تقس��يم المملكة إلى
أقالي��م تنموية-اجتماعية-اقتصادي��ة لتكون
رديفة لهياكل الدولة في وضع خطط التنمية
وتقسيم المغانم.
يرفض المشوخي االتهمات بأن الحركة
اإلسالمية " عجزت عن طرح مشروع واضح
للتعام��ل مع مثل ه��ذه الظواه��ر" ،ويقول
إنه��ا "تمكن��ت "م��ن الغ��اء (كوتا تأش��يرات
الح��ج) التي كانت تتنافى مع أس��س العدالة
والش��فافية" ف��ي الوق��ت ال��ذي كان مئ��ات
المتنفذين يقوم��ون" بتأمينها لمناصريهم
بحجة انها تس��هم ف��ي تأمين عدد كبير من
أصوات الناخبين".
عش��رات الش��كاوى تقدم ح��ول تجاوزات
وتعيين��ات بالجملة يس��عى إليها مترش��حون
النتخاب��ات المجل��س النيابي الخامس عش��ر
م��ن أجل كس��ب مناصري��ن محتملي��ن .أحد
المترش��حين في محافظة جرش قدم مذكرة
لرئاس��ة ال��وزراء طال��ب فيه��ا بفت��ح تحقيق
ف��ي ظروف تعيين العش��رات من أبن��اء دائرة
انتخابي��ة في جامع��ات ومواقع مهم��ة متهمًا
الحكوم��ة بالتس��تر عل��ى مرش��ح مناف��س
"يحظى بالدعم الرسمي".
قدم رئيس
بحسب ش��كوى المترش��حّ ،
إحدى الجامع��ات الحكومية خمس��ة مقاعد
جامعي��ة لصديق��ه المرش��ح منح��ة ألبناء
دائرت��ه االنتخابي��ة ،باإلضاف��ة ال��ى تعيين
العشرات من أبناء الدائرة نفسها .مرشح آخر
تمكن من توفير عش��رات المقاعد الجامعية
والمنح الدراسية من صناديق الطلبة.

وعود في الهواء

أبرز المترشحين الذين يلجأون الى استخدام هذه
األساليب هم نواب سابقون تمكنوا من توطيد عالقاتهم
بمؤسسات الدولة ،حسبما يؤكد نائب مسيحي سابق،
تمكن "من تأمين تأشيرات حج وعمرة ،من وزارة األوقاف
لمناصريه المسلمين في دائرته االنتخابية
عمال
مجل��س الن��واب الس��ابق التي حرم��ت ّ
المياومة من الزيادة التي أقرتها الحكومة في
حينه".
ويوضح رئييس لجنة عمال المياومة "أن
تج��اوز مجل��س النواب الس��ابق عل��ى حقوق
العم��ال وخصوص��اً المصانة بموج��ب قانون
العم��ل والضم��ان االجتماع��ي دفعه��م إل��ى
تشكيل لجنة لمتابعة االنتخابات النيابية".
تقتض��ي اس��تراتيجية عم��ال المياوم��ة
"الوق��وف إل��ى جان��ب المترش��حين الذي��ن
يناصرون قضايا العمال ،وبخاصة المترشحون
العمالي��ون في حي��ن أن بعض المترش��حين
"أعل��ن أنه سيس��عى الى إنه��اء العمل بنظام
المياومة".
وزير الصحة السابق عبد الرحيم ملحس
وصف االستقواء بالدولة بأنها "ظاهرة تالحظ
فقط ف��ي البلدان التي يش��عر المواطن فيها
أن اق��رب الطرق ،وأقصره��ا وأكثرها فعالية
للوص��ول إل��ى اهداف��ه تكم��ن ف��ي تهديد
منافس��يه أو مخالفيه بأنه ابن الدولة" .ويرى
ملحس بأن هؤالء "ال يفعلون ذلك النتمائهم
للوطن ،ولكن لمجرد االستقواء ببعض أجهزة
الدولة التي يمك��ن أن تبعث الخوف في قلوب
اآلخرين".
ه��ذه التصرفات "تعني أن هناك س��وابق
لتحيز الحكومات لمواطن ضد مواطن ،بحسب
ملحس الذي يرى أن "استعمال هذا االستقواء
يبعث ذكريات بش��عة لتدخالت من ش��أنها أن
تجعل بعض المنافس��ين يعيدون حساباتهم.
يرافق ذلك س��كوت أجهزة رسمية عندما ترى
ذلك مناسباً او تشجيعها له بالسر والعلن".
ويرجع ملحس وجود مثل هذه الظاهرة

وج��ود جو م��ن ع��دم النزاهة واالس��تعداد
لالنحي��از م��ن قب��ل بع��ض المؤسس��ات
الحكومية التي ترى وتسمع ولكنها تسكت،
وأحياناً تشجع".
لذلك ف��إن "مثل هذا التصرف والس��كوت
عن��ه تحطي��م لمعان��ي المواطن��ة الت��ي من
أه��م أسس��ها أن تق��ف جمي��ع أجه��زة الدولة
عل��ى مس��افة واحدة م��ن جمي��ع المواطنين،
وهو تراج��ع ثقافي وحض��اري ،وأحد اعراض
تخلفنا "،حس��بما يرى ملح��س .ويمضي إلى
وصف االس��تقواء بظاهرة غير قانونية وغير
حضارية وغير مدنية" كما أنها " جزء ال يتجزأ
م��ن ثقافة س��ائدة ،وكذل��ك ثقاف��ة أنظمتنا
العربي��ة ،التي ما تزال تعيش بأفكار تس��مح
للدول��ة أن تك��ون طرف��اً ض��د المواطنين ،ال
حكماً بينهم وقائداً نزيهاً لهم".
ويش�� ّدد ملح��س عل��ى ان "االس��تقواء
بالحكوم��ات ظاهرة عامة ليس��ت موس��مية
(أي��ام االنتخاب��ات فقط) وهي مغروس��ة في
ثقافة المواطن والس��لطة مع��ا" .وألنها "جزء
م��ن مظاه��ر وأس��لحة الحم�لات االنتخابية،
فإنه��ا تضيف م��ع غيرها م��ن المظاهر دليال
آخر على تدخل أجهزة رس��مية النتاج مجلس
نيابي تتكرر فيه هذه الظاهرة ،بتش��جيع من
األجهزة ذاتها التي تتبع الدولة".
النائب الس��ابق ابراهيم المش��وخي ،أحد
أعض��اء كتلة جبه��ة العمل اإلس�لامي الـ 17
في المجلس الس��ابق ،ي��رى أن "غياب معايير
العدالة واستش��راء الواس��طة والمحس��وبية،
ك�� ّرس فكرة ل��دى الناخبين أن مهم��ة النائب
ه��ي توفي��ر الخدم��ات ،والتعيي��ن ،وتأمي��ن
تأش��يرات الح��ج ،بغ��ض النظر عن مس��توى

قدم رئيس إحدى
ّ
الجامعات الحكومية خمسة
مقاعد جامعية لصديقه
المرشح

مترش��حو م��ا يس��مى "الض��وء األخضر"
ال يفصح��ون ع��ن الجهة الت��ي منحتهم ذلك
الض��وء ،وال��ذي يمكنه��م م��ن تقدي��م منح
دراس��ية ،خدمات التعيين والعالج على حساب
الدول��ة فض� ً
لا ع��ن وظائف في المؤسس��ات
والدوائر الحكومية.
يرى سياسيون أن هذه التصرفات "تدخل
رس��مي لصال��ح ذل��ك المرش��ح" ويطالب��ون
الحكومة بـ وقف تلك الوسائل التي من شأنها
تقوية مترشح على حساب آخر مع تغييب مبدأ
العدالة.
أب��رز المترش��حين الذي��ن يلج��أون ال��ى
اس��تخدام هذه األس��اليب هم نواب س��ابقون
تمكن��وا م��ن توطي��د عالقاته��م بمؤسس��ات
الدولة ،حس��بما يؤكد نائب مس��يحي س��ابق،
تمكن "من تأمين تأش��يرات ح��ج وعمرة ،من
وزارة األوق��اف لمناصري��ه المس��لمين ف��ي
دائرته االنتخابية".

الحكومة تنفي

رئي��س ال��وزراء الدكتور مع��روف البخيت
وص��ف خالل جلس��ة حوارية بمش��اركة 200
طال��ب جامعي في مدينة الحس��ين للش��باب
مصطلح "مرشح دولة" بأنه "تكتيك مكشوف
للجمي��ع ،ون��وع من أن��واع الضغط النفس��ي
على الناخبين" .وأك��د البخيت أيضاً أن الدولة
"ال عالق��ة له��ا به��ذا الموض��وع" مش��يرا إلى
أنه��ا "تقف عل��ى مس��افة واحدة ،م��ن جميع
المرشحين والناخبين على حد سواء".
وزي��ر الدخلية عيد الفايز أعلن من جانبه
"اس��تعداد الحكومة للتحقيق في أي شكوى
ت��رد م��ن اي م��ن المواطني��ن ،ح��ول وجود
تجاوزات أو رش��اوى او ش��راء أصوات".
الم��ادة  20من قان��ون االنتخ��اب المؤقت
تحظ��ر على أي مرش��ح أن يق��دم من خالل
الدعاية االنتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات
نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد
بتقديمها لش��خص طبيعي او معنوي ،س��واء
كان ذلك بصورة مباش��رة او بوس��اطة الغير،
كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك
الهدايا او التبرعات او الوعد بها من أي مرشح.
وتج�� ّرم ه��ذه المادة كل من يق��دم على تلك
الخط��وة م��ن المرش��حين المفترضي��ن او
الناخبي��ن الذي��ن يطلبون هداي��ا او غير ذلك
وتضعه��م عرض��ة للمس��ؤولية القانوني��ة
والجزائي��ة .ومن تثبت إدانته يحكم بالس��جن
بين شهر وسنة.
دخ��ول متنفذي��ن كط��رف ف��ي الص��راع
بي��ن المترش��حين ُيصع��ب مهمة المترش��ح
المس��تقل في ظ��ل تنامي ش��عور عام لدى
جمه��ور الناخبي��ن بم��دى حساس��ية انحي��از
الحكومة لطرف على حس��اب آخر ،وتحصيل
مكاس��ب مالي��ة او معنوي��ة الى بع��ض أبناء
دائرته االنتخابية ،بحس��ب رأي اس��تاذ العلوم
السياس��ية ف��ي جامع��ة آل لبي��ت هاني أخو
رشيدة.
ويرى أخو رش��يدة أن "األعطيات النقدية،
عالج على حس��اب الدولة ،خط��وط الباصات،
تأشيرات الحجاج تجعل المواطن يعتقد جازماً
أن المرش��ح يركض وراء مصالحه والمكاسب
المأمولة عند نجاحه".
الكـاتب الصحــافي باس��م ّ
سكجـهـا يرجع
بع��ض ه��ذه التجــ��اوزات إل��ى "حــالـ��ة من
انعدام الثقة باألحزاب ،الحكومات والقوانين".
يعزّز هذه النظرة التشاؤمية ،بحسب توصيف
س��كجها ،إق��دام مجل��س الن��واب الس��ابق
ّ
عل��ى ح��ذف بند في تش��ريع حكوم��ي ضمن
قان��ون هيئ��ة مكــافحـ��ة الفس��ــاد كان م��ن
المفت��رض أن ينص على "تجريم الواس��طـة
والمحسوبيـة".

ّ
السجل
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األردني

| ابن الدن والظواهري قادا “غزوة” واشنطن ونيويورك في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001

محامون يرصدون تحو ًال تصاعدياً في مستوى تعليم أتباع الحركات األصولية

أوراق اعتماد التكفيريين من األم ّية
إلى الشهادات الجامعية العليا
ليندا معايعة

| مطلع األلفية الثالثة شهد تحو ًال تصاعدياً
في مستوى تعليم المنتسبين إلى حركات
تكفيرية وجهادية ،إذ ّ
حفزت االنتفاضة
الفلسطينية الثانية -التي انطلقت في خريف
العام  2000والحقاً االحتالل األميركي للعراق
في ربيع عام  2003أفواجاً من الشباب المتعلم
من المغرب وحتى كردستان على االنخراط
في صفوف التنظيمات الراديكالية المسلحة،
حسبما الح��ظ محامون ومتخصصون في
شؤون الحركات اإلسالمية.
بي��ن الواقعتين ،جاءت «غ��زوة» نيويورك
وواش��نطن ف��ي  2001/ 11/9عل��ى ي��د 19
إس�لامياً متعلماً ،بعضه��م مختص في حقل
الطيران.
ينس��حب هذا التش��خيص على األردن ،اذ
نظ��رت محكمة أم��ن الدولة ف��ي  240قضية
أمنية متصلة باإلرهاب خالل السنوات العشر
الماضية .والح��ظ محامون تح��وال متصاعداً
في مستويات تعليم المشتبه بهم ،المتهمين
والمداني��ن مقارنة مع أوائل المنتس��بين إلى
خاليا متطرفة مطلع العقد الماضي.
ّ
تكش��فت هذه االس��تنتاجات بعد تسليط
األض��واء ف��ي بريطاني��ا عل��ى قضي��ة محمد
ّ
العش��ا ،وهو طبيب أردني يتمتع بدرجة ذكاء
 IQعالي��ة ،وحائز على ش��هادات عليا بامتياز.
أوقفت السلطات هناك ّ
العشا في تموز /يوليو
الماضي بتهم تتصل باإلرهاب.
من المفارقة أن بعض الذين ينتمون إلى
ه��ذه التيارات يجن ّدون في االغتراب ،ال س��يما
في الواليات المتحدة أو أوروبا .من بين هؤالء
األردن��ي رائد البن��ا ،الذي نس��بت إليه عملية
تفجي��ر في الح ّل��ة أودت بحي��اة أكثر من 100
شخص منتصف عام .2005
كان البنّ��ا ،بحس��ب عائلت��ه وأصدقائ��ه،
يعي��ش حياة طبيعي��ة ف��ي كاليفورنيا ،حيث
عمل في هيئة األمم المتحدة «قسم استقبال
الالجئين السياس��يين العراقيين إلى الواليات
المتحدة».
تح�� ّول البنا ،خريج كلية الحقوق ،إلى التد ّين

الش��ديد بع��د أح��داث  11/9ودرج عل��ى ارتي��اد
المساجد في كاليفورنيا قبل أن يعود إلى بالده.
منذ مطلع العام الحالي ّ
فككت الس��لطات
 13قض ّي��ة ،بحس��ب س��جالت أم��ن الدول��ة
ومحامين.
محام��ون متخصص��ون ف��ي الدف��اع عن
أعض��اء محتملين في تلك الخالي��ا أكدوا أنها
اتجهت في الس��نوات األرب��ع الماضية لتجنيد
شباب متعلم في أعمال عسكرية ومدنية.
س��ميح خري��س ،يق��ول إن��ه رص��د ف��ي
الس��نوات األخيرة تزايداً في «عدد المتعلمين
ال س��يما في قضايا اإللتح��اق بالمقاتلين في
الع��راق» .قب��ل احتالل العراق ،كان مس��توى
تعلي��م غالبي��ة المنضوي��ن تح��ت الح��ركات
األصولي��ة دون ش��هادة الثانوي��ة العام��ة».
الكثي��ر م��ن مواق��ع الح��ركات «اإلس�لامية
الجهادي��ة» تنش��ر إعالن��ات إلكتروني��ة ف��ي
منتديات الدردشة لتشغيل مهندسي كمبيوتر
وفنيي��ن للمش��اركة فيم��ا يوص��ف «بالجهاد
اإللكتروني» .في أول قضية من نوعها ،حكم
على م��راد خال��د العصي��د في صي��ف 2006
بالس��جن عامين ونصف مخفضة من خمس
عمان
س��نوات ،على خلفية إشادته بتفجيرات ّ
في الرس��الة اإللكترونية إلى دائرة المخابرات
العامة .في تلك الرس��الة ه�� ّدد العصيد ،وهو
سوري الجنس��ية ،بتنفيذ تفجيرات مماثلة إن
لم يطلق س��راح العراقية ساجدة الريشاوي-
الت��ي أدينت باإلع��دام الش��تراكها في تفجير
ثالثة فنادق عمانية في خريف .2005
أح��د المحامي��ن أوض��ح أن رم��وزاً ف��ي
الح��ركات التكفيري��ة ي��رون ف��ي المتعلمين
«هدفاً س��ه ً
بحجة
ال لغس��ل الدماغ وإقناعهم ّ
فت��اوي اب��ن تيمية» .في الس��ابق ،يس��تذكر
المحام��ي ذات��ه ،كانت هذه الجماع��ات تختار
أعضاءها «من فئات أقل تعليماً وثقافة أو عن
يعانون من اضطهاد سياس��ي أو فكري أو من
الطبقات المجتمعية الفقيرة مادياً».
المتش��دد األردني أبو مصعب الزرقاوي،
الذي قتل بغارة أميركية وإسناد استخباراتي
أردني ش��مال بغداد منتصف العام الماضي،
كان م��ن بي��ن مح��دودي الثقاف��ة والعل��م
حين تش��رب أف��كاراً جهادية داخل الس��جون
األردني��ة عل��ى ي��د المرش��د الروح��ي للتيار
السلفي عصام البرقاوي الملقب بأبي محمد
المقدس��ي.
والي��وم ،تس��تهدف قي��ادات الجماع��ات
اإلسالمية المتشددة «طلبة جامعيين وأصحاب

المه��ن» .الباح��ث ف��ي الش��أن اإلس�لامي،
إبراهيم غرايبة ،ي��رى أن قضايا مثل توقيف
محمد العشا ،المتهم باإلش��تراك في محاولة
تفجير مطار غالسكو« ،لم تسترع اهتمام أي
من مراكز الدراسات بالنقد والتحليل».

االحتالل نقطة تحول

يعتب��ر غرايب��ة أن االحت�لال األميرك��ي
للعراق «س��اعد على توس��يع فئة المنتسبين
للجماعات لتش��مل جامعيين ال س��يما بعد أن
التحق أبناء (مؤسس��ي) الجماعات اإلس�لامية
بالجامعات».
غرايب��ة ي��رى أيض��اً «أن ظاه��رة اإلقبال
على التدين التي أخذت تنتش��ر أيضاً بصورة
ملحوظة ،ربما سيكون لها نصيب في انتشار
ظاه��رة اإلقب��ال عل��ى الح��ركات اإلس�لامية
واالنج��ذاب لهذا التي��ار ،وبخاصة عن��د الذين
يش��عرون بالتهميش واالضطهاد والجماعات
التي ال تحظى بقوتها السياسية».
فالزرق��اوي ،ب��رأي غرايب��ة« ،يمث��ل
الش��ريحة التقليدي��ة للجماع��ات المتش��ددة.
فه��و م��ن الش��باب غي��ر المتعل��م .ويؤكد ان
معظ��م المنتس��بين لهذه الجماع��ات هم من
أصحاب الس��وابق الذين يفعلون ذلك تعزيزاً
لثقتهم بأنفسهم وإرضا ًء لها ،واعتقاداً منهم
بتحسين تاريخهم الشخصي”.
يوضح غرايبة أن الجماعات المتش��ددة ما
تزال محصورة باهتمام الصحافة والسياس��ة
واألم��ن في حين ل��م يقم أي مركز دراس��ات
بإجراء «دراسات حول المس��توى التعليمي أو
الثقافي».

مهندسون

عل��ى م��دى العق��د الماض��ي ،رص��دت
«الس��جل» خمس قضاي��ا ،على األق��ل ،كان
ِّ
متهم��ون به��ا يحمل��ون ش��هادة جامعية مثل
تنظيم «اإلصالح والتحدي»  1998الذي اتهم
أعضاؤه بتفجير سيارة مسؤول أمني ،وأخرى
إس��رائيلية وس��ور المدرس��ة األميركية .بعد
خمس س��نوات من فت��ح ملف تل��ك القضية،
برأت أمن الدولة ساحتهم لعدم كفاية األدلة.
مثلها قضية المهندس أس��امة أبو هزيم،
المحكوم بالس��جن عشر س��نوات مع األشغال
مخفض��ة من اإلع��دام على خلفي��ة االلتحاق
بمقاتلين في الع��راق .كان أبو هزيم اعتقل
بتاريخ  2005/2/18ثم أحيل إلى محكمة أمن
الدولة.

المهندس��ان عبدالرحي��م إبراهي��م الحاج
يوس��ف ومحم��ود محمد أب��و عاب��د يندرجان
ضم��ن تصنيف المتعلمي��ن .األول أعتقل في
 2005/2/20وأحيل إلى أمن الدولة التي برأته
بعد ثمانية أش��هر .أما الثاني فحكم بالسجن
ثالث سنوات في خريف العام  .2005من أبرز
القضايا المحلية المتصلة باإلرهاب اتهام 28
إس�لامياً باالنتس��اب إلى تنظيم القاعدة فيما
ُعرف بقضية «األلفية» .وكذلك قضية عزمي
(نجار) الذي أدين بالتخطيط للقيام
الجيوسي ّ
بهجوم كيميائي على دائرة المخابرات العامة
في ربيع .2004

بوادر التحول

قـــضية اتهم في سياقها متعلمون
أول
ّ
ك��ان��ت ع��ام  ،1996حين أح��ي��ل إل��ى أمن
الدولة جامعيون ومثقفـــون بتهم تتــصل
باإلرهاب.
من بين المتهمـــين آنذاك عكرمة غرايبة
الحاصل على بكالوريوس ف��ي الهندسة
المعمارية ،علي الفقير الحائز على درجة
الدكتوراه في الفقه اإلسالمي ،وكذلك يوسف
الربابعة ،دكتوراه في النحو العربي.
ت��أث��ر ه���ؤالء المتعلمون ب��االع��ت��داءات
اإلسرائيلية على الفلسطينيين في غمرة
االنتفاضة الثانية .ففي حيثيات القضية لم
يكن المتهمون من أصحاب الفكر التكفيري
او الجهادي.
أف��رج عن ه��ؤالء الشباب في إط��ار عفو
ملكي عام سنة .1999
د .ربابعة يستذكر كيف تأثر «الشباب
باألحداث السياسية .وما يجري على الساحتين
الفلسطينية والحقاً العراقية» .يرى ربابعة
أن المنتسبين إلى خاليا متطرفة باتوا من
أصحاب الشهادات الجامعية بخالف البدايات
قبل عقدين حين كان األوائل غير متعلمين.
بعد ظهور تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن
الدن واحتالل العراق أخذ المتعلمون ينتمون
إلى جماعات جهادية.
في السابق ،كانت غالبية كوادر التنظيمات
المتطرفة من فقراء المناطق المسحوقة -ال
س��يما مخيم��ات الالجئي��ن ،عل��ى م��ا يضيف
ربابعة.
م��ن جانب��ه ي��رى الباح��ث ف��ي الش��أن
رم��ان أن «هناك تحو ًال
اإلس�لامي محمد أبو ّ
كبيراً في قضايا أمن الدولة منذ التس��عينات.
فهنالك خط بياني صاع��د لعدد من القضايا

الت��ي ينتم��ي اليه��ا أعض��اء التيار الس��لفي
الجهادي ».يوضح أبو رمان أن مستوى تعليم
وثقاف��ة المنتس��بين إل��ى تل��ك الخاليا «كان
ضعيف��اً جداً» .حت��ى إنهم ال يق��رأون كثيرا،
غير متعلمين إنما يركزون على قراءة بعض
الكت��ب الديني��ة الت��ي تع��زز أيديولوجيته��م
الديني��ة مثل :كتاب «ظالل القرآن» و«معالم
ف��ي الطريق» لس��يد قطب وكت��ب أبو محمد
المقدس��ي».
الفترة األخيرة شهدت «تحو ًال في مستوى
التعلي��م وتحدي��داً بعد احتالل الع��راق ،وتأثر
كثيــــر من الش��باب بأب��ي مصعب الزرقاوي،
ال��ذي كــــ��ان ل��ه دور كبير في الع��راق يتابع
كثي��ر من الش��باب أخـــباره عل��ى اإلنترنت».
أولئ��ك الش��ــباب ،يضــــيف أبو رم��ان ،كانوا
«ناشطين عبر اإلنترنت الذي يشكل لهم أفقاً
جديــ��داً للتعلم منه ،فظهرت أم��ام مــحكمة
أمن الدولة أول قضية جهاد إلكتروني» وأدين
فيه��ا ف��ي أي��ار  2005م��راد خال��د العصيدة
المتهم بارس��ال رس��ــــالة تهديد عبر الموقع
اإللكترون��ي لدائ��رة المخابــــ��رات العــــامة
عل��ى اإلنترن��ت «بقصـــ��د اإلخ�لال بالنظام
الع��ام وتعريض أمن المجـــتمع وس��ــــالمته
للخطر».
وحكم��ت أمن الدول��ة عل��ى العصيدة 19
عاماً بالسجن خمس سنوات وخفضت للحبس
سنتين ونصف السنة.
يعتبر أبو رمان أن قضية العش��ا مس��ألة
«استثنائية ال ترتبط بالسياق الثقافي للحركة
الجهادي��ة في األردن إنما ترتبط بتجربته في
بريطانيا» معتبراً «أننا ال نس��تطيع أن نحكم
عليه في الوقت الحالي».
يؤك��د محام��ون أن «ثقاف��ة التط��رف
والتكفي��ر» نش��أت أص� ً
لا داخل مرك��ز إصالح
وتأهيل س��واقة من��ذ بدايات العق��د الماضي،
وتحديداً خالل سجن المرشد الروحي للجماعات
الس��لفية أبو محمد المقدسي .كان للمقدسي
دور كبي��ر «تح��ول الزرقاوي م��ن متهم على
قضاي��ا مختلف��ة ال عالق��ة له��ا باإلرهاب الى
زعيم لتنظيم القاعدة في العراق».
ل��م يك��ن الزرق��اوي الوحي��د ال��ذي تأث��ر
بالفك��ر المتط��رف داخل مهاجع اإلس�لاميين
في الس��واقة ،بل كل من تقرب منهم أصبح
منهم ،وذلك عبر اس��تغالل أوضاع المساجين
نفس��ياً ،ومحاولة غس��ل دماغهم بأن الدولة
تضطهده��م وتظلمه��م ،بحس��ب تحلي�لات
المحامين.
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األردني

رلى العمرو حبيسة العالج
عمان
منذ أقعدتها تفجيرات ّ
السجل  -خاص

| عام��ان م��را ورل��ى العم��رو حبيس��ة
المستش��فى تصارع من أج��ل البقاء ،وتقارع
ش��ل ً
ال رباعي��اً أقع��د جس��مها النحي��ل حي��ن
تعرضت إلصابة شبه قاتلة في أحد تفجيرات
عم��ان االنتحاري��ة ف��ي التاس��ع من تش��رين
ّ
الثاني/نوفمبر .2005
ذلك األربعاء “األسود” ّ
شكل انعطافة في
حياة شابة دخلت ربيعها السادس والعشرين،
إذ تح ّول��ت من ممرضة عس��كرية متخصصة
ف��ي معالجة الح��االت المس��تعصية إلى حالة
شبه ميؤوس منها في البدايات.
ه��ي آخ��ر الناجي��ن قي��د الع�لاج الحثيث
بين  100جري��ح أصيبوا في ثالث��ة تفجيرات
ش��به متزامن��ة أودت ب 60ش��خصاً بخ�لاف
االنتحاريين الثالثة.
ف��ي مثل ه��ذا الي��وم قبل عامي��ن توقف
الزم��ن برل��ى حين اخترقت جس��مها ش��ظايا
حزام ناس��ف في حفل عرس تحول إلى مأتم
داخل قاعة أحد الفنادق الثالثة.
في البدء أخضع��ت المصابة لعالج مك ّثف
تح��ت أجه��زة اإلنقاذ عل��ى مدى ثالثة أش��هر
الس��تعادة قدرته��ا عل��ى التنفس ذاتي��اً حتى
استقرت حالتها.
ث��م أرس��لها المل��ك عب��د اهلل الثاني إلى
مركز بريطاني متخصص بتأهيل المصابين
بالش��لل الرباع��ي قب��ل أن تنقل مج��دداً إلى
غرفته��ا ف��ي مدين��ة الحس��ين الطب ّي��ة .في
بريطانيا تمرنت ش��يئا فش��يئا على استخدام
االنترنت بعد س��نة وشهرين من عالج مكثف
وصفته بأن��ه “رحلة عذاب” تح ّلق رلى العمرو
بمخيلتها صوب المستقبل رافضة االستسالم

لإلعاق��ة الجس��دية الت��ي حرمتها اس��تخدام
يديها ورجليها.
م��ن عل��ى الس��رير تتابع عن بع��د أفراح
وأتراح األهل واألصدقاء.
ه��ذا تزوج ،تل��ك قضت في حادثة س��ير،
تخ��رج م��ن الجامع��ة .أم��ا الممرض��ة
وذل��ك ّ
المريض��ة الصام��دة ،فق��د خس��رت زوج
المستقبل مع أنه رافقها في بداية العالج.
“كان هن��اك ن ّي��ة لالرتباط ،ب��س نظرتنا
لإلنس��ان ال ّلي بوضعنا هو إنسان يعتبر عاجز
ع��ن كل ش��يء” ،تر ّدد بحس��رة ثم تتس��اءل
“ي��ا ترى اإلنس��ان الذي يتعرض لش��لل يديه
ورجليه ،هل يفقد اإلحساس بمشاعره”؟
لكن هل انتهى الحلم؟
بصوت متهدج لكن بثقة تقول رلى“ :في
البداية كنت في وضع نفسي صعب .ظننت أن
حيات��ي انتهت .لكن بع��د اإلعاقة هناك هدف
جديد في حياتي” .اللفتة الهاش��مية أعطتني
ثم اآلخرين من
أشياء لمس��اعدة نفسي ومن ّ
بينها كرسي كهرباء”.
للسجل أنها انتقلت قبل أسبوعين
وأكدت ّ
ال��ى من��زل مجهز ب��أدوات لرعاي��ة المعوقين
حركي��اً بتبرع من جاللة الملك عبد اهلل الثاني
الذي يتابع حالتها أوالً بأول.
أكب��ر صدم��ة تلقتّها رل��ى في أثن��اء رحلة
العالج كانت وفاة صديقة طفولتها بحادث سير.
“كان نفس��ي أش��وفها .أعزّي أهله��ا لكنني لم
أستطع الحراك” ،تستذكر هذه الشابة بأسى.
غي��اب رل��ى القس��ري أرب��ك وتي��رة حياة
عائلتها المؤلفة من خمس بنات وطفلين.
وتقول الش��ابة عن شقيقها األصغر البالغ
م��ن العمر  11عامًا“ :نفس��ياً ب ّل��ش يتأثر من
الموض��وع .باعتقاده إنه ماما ص��ارت تحبني
أكثر منه .فيس��ألني أكثر من س��ؤال :معقول
أنا مش أخوك؟ ليش ماما إلها س��نة معك وما
بتيجي عندي على البيت”.
محم��د والد رل��ى تحدث ع��ن مفارقة في
حي��اة ابنت��ه “المبدعة” ف��ي تحصيلها العلمي
وحياته��ا المهنية .إذ كانت قد ع��ادت للتو من

| الملك عبد اهلل الثاني يقلد العمرو وسام الجرحى من الدرجة األولى في حزيران الماضي

الوالي��ات المتح��دة حي��ث نال��ت درج��ة امتياز
في دورة مك ّثفة على مدى س��تة أش��هر حول
“اإلصابات الحرجة والتعامل معها”.
بجان��ب س��ريرها ،يقول الوال��د المكلوم،
“رلى أذك��ى أبنائي بي��ن البن��ات والصبيان”.
وال��دا رل��ى رافقاه��ا ف��ي رحل��ة عالجها في
األردن وبريطاني��ا .خ�لال األش��هر الماضية،
هجر الزوجان بيتهما الريفي في الكرك (125
عمان) ليالزما ابنتهما.
كيلو مترا جنوب ّ
لحظ��ة تفجي��ر صال��ة األف��راح لحظة لن
تنس��اها رل��ى ،عندم��ا كان��ت بين ع��دد من
أقربائه��ا من بينهم زوجة خالها وابنته  -لينا-
ذات التسع شموع  -التي كانت أصغر الضحايا.
“كل ش��يء ممكن أنس��اه إال ذلك اليوم ،حين
دخل��ت القاع��ة” بمزي��ج م��ن ع��دم االرتي��اح
واالنقباض”
تق��ول“ :لم أك��ن ف��ي لهفة الداخ��ل إلى
ع��رس ،كن��ت أري��د االنته��اء م��ن المراس��م
والخروج بأس��رع وق��ت”“ .فجأة انقط��ع التيار
الكهربائ��ي فظنّن��ا أن��ه ج��زء م��ن تهيئة جو
رومانس��ي تمهي��داً لدخ��ول العروس��ين إلى
القاعة” ،حس��بما تس��تذكر تفاصيل “العرس
األخير”.
في ه��ذه األجواء ش��عرت رل��ى “بصعقة
علي
عنيف��ة في اآلذان .بعده��ا تهافت الناس ّ
وش��عرت بأنهم يمش��ون على جس��مي .ولم
أك��ن قادرة على الحراك أو مس��اعدة نفس��ي
بينما أسمع صراخاً من كل االتجاهاتٌ:إصحي
يا رل��ى .لكن ال حياة لمن تن��ادي .مش قادرة
أرد عليكم”.
يق��ول طبيبها العقي��د علي العت��وم«:إن
إصاب��ة الحب��ل الش��وكي من أش��د م��ا يمكن
أن يتعرض لها اإلنس��ان ،إذ تؤث��ر في أجهزة
الجس��م كافة :التنفسي ،الدوراني ،العصبي،
المس��الك البولية و حتى جلد اإلنسان ،ناهيك
عن الناحية النفسية والمعنوية”.
ويق�� ّدر العقي��د العت��وم تكلف��ة الع�لاج
بماليين ال��دوالراتّ ،
تكفل بها الملك عبداهلل
الثان��ي ،علم��اً أن الحكوم��ة كان��ت ّ
غط��ت
نفق��ات المصابي��ن كافّ��ة بص��رف النظر عن
جنسياتهم.
ورغم اإلعاقة الجسدية تؤكد رلى عزمها
على مواصل��ة حياتها وس��عيها لمح��و لحظة
التفجير المرعبة من مخيلتها.
وبعد أن رفّع��ت رتبتها من مالزم ثان إلى
مالزم أول في أثناء الع�لاج ،ترغب الممرضة
القانونية في اس��تئناف عمله��ا وهي تخطط
لالتجاه نحو التدريس“ .إن ش��اء اهلل لن تكون
هن��اك إعاقة ب��ل طريق جدي��دة” ،تقول رلى
بأمل.
حال��ة رلى مكنّتها م��ن معرفة لغة جديدة
في التخاطب مع أصحاب الحاالت المستعصية
ترتك��ز إلى التواص��ل الروح��ي والمعنوي مع
المص��اب من خالل التجربة الش��خصية بعيداً
عن نظريات الكتب الجاهزة.
بينما تنتظ��ر الخروج مجدداً إلى المجتمع،
تط��رح رلى تس��اؤالت على مدب��ري ومنفذي
التفجيرات:
السؤال اآلن“ :عندما يشاهدون يدي ورجلي
بهذه الحال��ة؟ وعندما ي��رون ضحاياهم ،هل
أنج��زوا مهمتهم في بناء دولتهم المنش��ودة؟
وثمة س��ؤال آخر :لينا (ابنة خاله��ا التي قتلت
ّ
ف��ي التفجير) وأن��ا وغيرنا م��ن الضحايا ،ماذا
فعلنا لكي نستحق هذه المعاملة”؟
وتخلص للقول“ :يا ريت يكون واحد منهم
جريء ويبعث لي الجواب”.

| محمد العشا وعائلته

محاكمة العشا تبدأ
مطلع العام المقبل
محمد بن حسين

| م��ا ي��زال الضب��اب يخ ّي��م عل��ى األج��واء
المحيط��ة بقضي��ة الطبي��ب األردن��ي محم��د
العشا الذي اعتقلته السلطات البريطانية هذا
الصيف بشبهة محاولة تفجير سيارات مفخخة
في كل من لندن وغالس��كو وس��ط أنباء عن
إمكانية بدء محاكمته نهاية العام القادم.
والمعلوم��ات ما زالت ش��حيحة عن “احوال
العبق��ري” األردني كما أطلقت علية الصحافة
البريطاني��ة في ظ��ل تكتم رس��مي وانطواء
م��ن أفراد عائلـــة العش��ا الذين يش��عرون أن
األضواء اإلعالمية التي س��لطت حول القضية
س��اهمت في تعقيد األمور مفضلين االكتفاء
بالدعاء البنه��م الذي لم يتجاوز من العمر 27
عاماً.
مس��ؤولون ف��ي وزارة الخارجي��ة رفض��وا
التعلي��ق على هذه القضي��ة ،متعذرين بغياب
المعلومات.
على أن مص��ادر مقربة من عائلة العش��ا
للس��جل" إن محمد يواج��ه تهمة التآمر
قالت" ِّ
م��ن أج��ل القي��ام بأعمال ق��د تفض��ي إليذاء
اآلخرين ،التي قد تصل عقوبتها إلى الس��جن
المؤبد».
ول��م تفص��ح الس��لطات البريطاني��ة عن
تفاصي��ل تتعل��ق بطبيع��ة الت��ورط المزعوم
لمحمد بع��د أن تراكمت الش��كوك من البداية
حول إمكانية مشاركته في مثل هذا العمل.
وقد مثل محم��د أمام القاضي المدني في
الخامس من الشهر الحالي عبر ربط تلفزيوني
من سجنه المحصن وبصحبته متهمان آخران،
سبيل أحمد من الهند ،وبالل عبد اهلل من أجل
االس��تماع للته��م الموجهة إليهم .أس��ند إلى

س��بيل تهمة إخفاء معلومات ممك��ن أن تمنع
هجوم��اً إرهابي��اً بينم��ا يواجه ب�لال عبد اهلل
التهمة نفسها الموجهة إلى محمد.
وأمــهلت المحكم��ة المتهمين حتى يناير/
كان��ون الثـان��ي الق��ادم لل��رد عل��ى التـــه��م
الموجه��ة إليه��م قبـــ��ل أن يح��دد موع��د
للمحاكمة.
وذك��رت التقاري��ر الص��ادرة م��ن لندن أن
المحاكمة لن تبدأ قبل خريف .2008
وكان ب�لال عب��د اهلل أول ش��خص يلق��ى
عليه القبض من قبل الس��لطات االسكتلندية
بعد أن ارتطمت سيارته المحملة بمواد شديدة
القابلية لالش��تعال بأبواب مطار غالسكو في
الثالثي��ن م��ن يوليو  /تم��وز المنص��رم .ولم
يس��فر الح��ادث ع��ن إصاب��ات ب��األرواح ،لكن
عبداهلل خرج مصاباً ببعض الحروق.
وأ لق��ي القب��ض عل��ى محمد-وال��ذي
كان ي��درس تخص��ص أعص��اب ويعم��ل في
مستش��فى حكومي في مدينة نيوكاسل -في
الي��وم التال��ي على الخ��ط الس��ريع بينما كان
يقود س��يارته بصحب��ة زوجت��ه وطفله أنس
الذي لم يبلغ العامين من عمره بعد.
أفرج��ت الش��رطة ع��ن زوج��ة محمد بعد
فت��رة وجيزة بينما وضع أنس في مركز عناية
قبل أن يعود الى والدته.
وبحسب المصادر فقد فضلت زوجة محمد
العودة إلى األردن بصحبة أنس.
عائلة محمد كانت قد نفت إمكانية تـورط
ابنه��ا في الحادث��ة معتبرة األمر" مجرد س��وء
فهـــ��م ".وقــد أكدوا في أكثر من مناس��بة أن
جل اهتمام محمد إتمام دراسته العليا.
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األردني
األردن قدرهم بـ  750ألفاً والدراسة أشارت الى أن  ٪ 80من السنة والشباب

مسح «فافو»
يقدر عدد
ّ
العراقيين
في األردن
بنصف مليون
السجل  -خاص

عمان  -تعكف الحكومة ومؤسسة «فافو»
| ّ
النرويجي��ة عل��ى تقدير انعكاس��ات وتكاليف
اس��تضافة أكث��ر م��ن نص��ف ملي��ون عراقي
اس��تقروا ف��ي األردن ،عقب سلس��لة هجرات
خالل السنوات األربع األخيرة.
تأتي هذه اإلجراءات بع��د أن أنهت “فافو”
أول مس��ح على مس��توى دول الجوار لتحديد
أعداد وجود العراقيين ،وأمكنتهم ،وطبقاتهم،
وخلفياتهم المذهبية والعرقية.
يق ّدر المس��ح عدد العراقيي��ن في األردن
ب  450ألف��اً فض ً
ال ع��ن  50ألف متحرك داخل
المملك��ة وخارجه��ا .بينم��ا تش��ير التقديرات
الرسمية إلى وجود  750ألفًا.
مسؤول رفيع يؤكد أن الطرفين سيعلنان
مطلع األس��بوع المقبل نتائج الش��قين األول
والثان��ي المتعلقي��ن باألع��داد والخصائ��ص
الديمغرافي��ة .أم��ا الش��ق الثال��ث المتعل��ق
بتكاليف اس��تضافة العراقيين ،فس��ينجز بعد
االنتهاء من دراس��ة أبعاد انتش��ار العراقيين
في المدن األردنية.
يؤكد مس��ؤولون أنهم ال يري��دون إعطاء
تقدي��رات أولية ع��ن التكالي��ف اإلضافية في
موازنات التعليم ،والخدم��ات الصحية ،ودعم
المواد االس��تراتيجية والطاقة ،تحاشياً لوقوع
أخط��اء في التقدير قد تس��تدعي التراجع عن
المعطيات المنشورة.
واح��د من كل عش��رة عراقيين ق ّدم طلب
لج��وء ل��دى المفوضي��ة الس��امية لش��ؤون
الالجئين .إذ تش��ير سجالت المفوضية إلى أن
س��جلوا أسماءهم لديها سعياً
 50ألف عراقي ّ
للتوطي��ن ف��ي بلد ثالث ،بحس��ب المس��ؤولة
اإلعالمي��ة ف��ي المفوضي��ة رن��ا الصوي��ص.
وج��دت المفوضية أن  6000م��ن المتقدمين
ينطبق عليهم صفة اللجوء ،وبالتالي تح ّركت
من أجل إعادة توطينهم في دول غربية.
مسح «فافو» أظهر شبوبية ورفعة تعليم
غالبي��ة العراقيين المقيمين ف��ي المملكة .إذ

وجد أن نصف العراقيي��ن هنا تزيد أعمارهم
ع��ن  25عاماً % 28 ،منه��م أقل من  15عاماً،
والباقي يتأرجح بين  15و 25عاماً.
في التوزيع��ات المذهبية والعرقية ،أظهر
المس��ح أن ثماني��ة م��ن كل عش��رة عراقيين
يتبع��ون المذهب الس��نّي أو أنه��م من أصول
عربية.
منظمو المسح استندوا في تقدير األعداد
وجم��ع اإلحصاءات إلى مقابالت ش��خصية مع
ع ّينات مختارة باالرت��كاز إلى قاعدة إحصائية
أساس��ها تعداد السكان األخير الذي أجري عام
.2004
تل��ك المع��ادالت والنس��ب م��ن ش��أنها
مس��اعدة المملكة على التعاطي بمنهجية مع
تحدي اللجوء العراقي بعد سنوات من الصمت
الرس��مي والش��عبي في بلد يعاني أص ً
ال من
عقدة الالجئين .فهذا البلد ،الواقع على مفترق
ط��رق م��ن الصراع��ات والح��روب ،اس��تقبل
موجات هجرة ونزوح كان أكبرها لجوء غالبية
الشعب الفلسطيني عقب قيام دولة إسرائيل
على أنقاض فلسطين التاريخية عام .1948
كان األردن ق��د ق��در تكلف��ة اس��تضافة
العراقيي��ن منذ بدء الحرب عام  2003بحوالي
ملي��ار دوالر خ�لال مؤتمر اس��تضافته جنيف
قبل أربعة أش��هر ،بعد أسابيع على بدء مسح
«فافو» .وتس��اءل مس��ؤول“ :كيف لألردن أن
يحس��ب كلفة استهالك كوب من الماء في بلد
يصنف ضمن أفقر عش��ر دول في العالم من
حيث مصادر المياه؟”.
مش��كلة القادمي��ن م��ن ب�لاد “م��ا بي��ن
النهري��ن” أنه��م ال يدرك��ون أهمي��ة تقني��ن
المي��اه ،وبالتال��ي فه��م يس��تهلكون أضعاف
الحصة المخصصة للمواطن األردني.
بعدد س��كان يناهز س��تة ماليين نسمة،
يح�� ّذر األردن ،ذو الم��وارد القليل��ة ،من عدم
قدرة بنيته التحتية وقطاعات الصحة والتعليم
فيه من تلبية احتياجات سكانه .وتزداد شكوى
غالبية الس��كان ،ال س��يما الطبقة الوس��طى
المتآكل��ة ،م��ن ارتف��اع تكالي��ف المعيش��ة،
وتضاعف تكاليف ش��راء واس��تئجار المسكن.
وزي��ر التربي��ة والتعليم خالد طوق��ان يقول:
إن الطلب��ة العراقيين في الم��دارس األردنية
ال يتج��اوزون  25,000ألفا منه��م  15ألفاً في
الم��دارس الحكومي��ة والبقية ف��ي المدارس
الخاص��ة ،وأن ال��وزارة تخط��ط إلقامة عش��ر

| عراقيون يحتفلون في عمان بفوز فريقهم بكأس أمم آسيا خالل تموز الماضي
مدارس جديدة الستيعاب العراقيين ومواجهة
الطلب المتنامي من الطالب األردنيين.
يظه��ر مس��ح فاف��و ب��أن واحداً م��ن كل
أربع��ة عراقيين وص��ل إل��ى األردن قبل عام
 2003مع أولى موج��ات التهجير مطلع العقد
الماض��ي هرباً من القمع السياس��ي واالنهيار
االقتص��ادي آن��ذاك .في حي��ن ج��اءت البقية
منهم بعد سقوط بغداد.
يتواص��ل اللجوء رغ��م إج��راءات الدخول
فجر ثالث��ة عراقيي��ن أحزمة
الصارم��ة من��ذ ّ
عمانية أواخ��ر عام 2005
ناس��فة في فنادق ّ
م��ا أودى بحياة  60ش��خصاً .الع��دد األكبر من
العراقيين وصل إلى األردن خالل ذلك العام.
وبحس��ب المس��ح ،فإن العراقيين أرجعوا
سبب خروجهم إلى تدهور الوضع األمني في
بالدهم وضرورات لم شمل العائلة.
وأن حوال��ى  ٪ 98م��ن العراقيي��ن
المش��مولين بالمس��ح ال يحملون أي جنس��ية
أخرى.
يص��ر أصح��اب الق��رار على أن المس��ح ال
يعن��ي مطلقاً إصباغ صفة اللجوء بحكم األمر
الواقع على مئ��ات آالف العراقيي��ن المقيمين
ف��ي األردن ،بعكس مطالبات منظمات حقوق
اإلنسان الدولية.
في ضوء المش��هد الملتهب أردنياً وعربياً
عل��ى خلفية األزمات اإلقليمية في فلس��طين

والع��راق ،يص��ر األردن -الذي ل��م يوقع على
االتفاقي��ة الدولية الخاصة بحق��وق الالجئين
لعام  1951والبروتوك��ول الملحق بها لعام -
 - 1967على رف��ض توطين أي الجئ من أي
جهة كانت.
وسيواصل األردن تقنين دخول العراقيين
ألس��باب ،يرجعه��ا مس��ؤولون إل��ى األم��ن
الوطن��ي والمجتمع��ي .لذل��ك ترف��ض عمان
اإلذعان لضغوط أميركية وأوروبية ،بحس��ب
المسؤولين أنفسهم ،لكنها تحاول في المقابل
تسهيل دخول بعض العراقيين وإقامتهم من
باب احترام حقوق اإلنسان وتفعيلها.
ين ّب��ه خب��راء اجتم��اع إلى مخاط��ر حدوث
تغييرات في وجه عمان الديمغرافي ،في وقت
يطلق فيه سائقو التاكسي ألقاباً عراقية على
مناطق انتش��ار العراقيين مثل“ :الكاظمية»،
و«الكرادة” و”االعظمية».
يتداخ��ل م��ع الوج��ود العراق��ي الكثي��ف
تحد آخ��ر يتمثل ف��ي أن المملكة لم تحس��م
بعد أم��ر هويته��ا الوطنية بس��بب اس��تمرار
الصراع العربي -اإلس��رائيلي ،وتداعيات ذلك
على حق ع��ودة الالجئين الفلس��طينيين في
بل��د يتكون نص��ف عدد س��كانه تقريب��اً من
أصول فلس��طينية ،غالبيتهم يحمل الجنسية
األردني��ة .وكان األردن ق��د من��ح الجنس��ية
المهجري��ن ال س��يما من
ألع��داد كبي��رة م��ن
ّ

لبنان ،وس��ورية ،ومصر والع��راق ممن وفدوا
إلي��ه هرب��اً م��ن القم��ع السياس��ي واألوضاع
االقتصادية بعد استقالل بلدانهم.
تدفق مزيد من العراقيين سيجلب المزيد
م��ن المخاط��ر األمنية مث��ل :تزوي��ر جوازات
السفر في العراق ،ومخاطر دخول عناصر من
تنظيم القاعدة أو من الميليش��يات الش��يعية
والس��ن ّية الت��ي تضم��ر ش��راً لألردن بس��بب
مواقف��ه السياس��ية أو ألنه��ا تري��د الث��أر من
شخصيات عراقية مقيمة هنا.
تس��ربت معلومات أخيراً ع��ن إحباط عدة
عملي��ات كانت تس��تهدف ش��خصيات عراقية
مقيمة في األردن ألس��باب سياسية أو مالية،
لكن لم يعلن عن حيثياتها.
  ثم��ة  70أل��ف عراق��ي يقيم��ون ف��ي
ّ
األردن بص��ورة مش��روعة ,غالبيتهم بفضل
اس��تثماراتهم ،إذ ن��ال مئ��ات رج��ال األعمال
جوازات سفر مؤقتة لتسهيل سفرهم.
يرى األردن أن تسهيل أوضاع العراقيين
يكمن ف��ي تكثيف عم��ل مكات��ب المفوضية
عمان ،واستمرار
العليا لش��ؤون الالجئين في ّ
جم��ع األموال لتقدي��م المس��اعدة للمهجرين
والنازحي��ن داخ��ل الع��راق ،حي��ث تعم��ل
المفوضية السامية من خالل  20منظمة غير
حكومية فض� ً
لا عن تفعيل الضغ��وط باتجاه
إعادة توطي��ن من يرغب في بل��دان ثالثة ،ال

ّ
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انتهاء تعاقد تدريب األمن العراقي في الموقر
ِّ
السجل -خاص

| انتقل��ت إدارة المرك��ز الدول��ي لتدري��ب
الشرطة العراقية من قوات التحالف المنتشرة
في الع��راق إلى قي��ادة األمن الع��ام األردني،
وذل��ك بع��د أربع س��نوات ش��هدت تدريب آالف
العراقيين من مختلف المحافظات.
الناطق باسم السفارة األميركية في عمان
ماديس��ون كونيل��ي ،أك��د انتق��ال إدارة مركز
التـــدري��ب الدولي إل��ى قيــادة األم��ن العـــام
األردنـــ��ي ف��ي  27أيلول/س��بتمبر الماضي،
وذلك في ختــام آخــر دورة للشرطة العراقية.
ج��رت مناس��بة التس��ليم برعاية مدي��ر األمن
العام الفريق محمد ماجد العيطان ،والس��فير
األميركي ديفيد هيل.
منذ افتتاح��ه في تش��رين الثاني/نوفمبر
 2003بعد ستة أشهر من تغيير نظام الحكمفي العراق -د ّرب المركز  56ألف رجل أمن في
حقول الشرطة ،وحرس الحدود ،وأمن األقاليم
وحراسة السجون ،على ما أوضح كونيلي.
انتق��ال إدارة الموقر إل��ى الجانب األردني
يأتي بعد انتهاء فترة التعاقد لتدريب شرطيين
عراقيي��ن ،علم��اً أن العالقات السياس��ية بين
عم��ان وبغ��داد تش��هد فت��وراً غي��ر معلن منذ
ّ
أش��هر .يقول مسؤول أمني إن األمن األردني
س��يضم تجم��ع الموق��ر الضخم إلى منش��آت
تدريب ولوجستية دائرة األمن العام.

يذك��ر أن أجنح��ة ف��ي الجيش والش��رطة
األردني��ة د ّرب��ت أف��راداً من الش��رطة واألمن
الفلسطيني منذ بداية س��ريان الحكم الذاتي
الفلس��طيني ع��ام  .1996ول��م يع��رف ما إذا
كانت منش��آت الموقر ستستخدم في مواصلة
هذه المهمة.
شارك في تدريب أفواج الشرطة العراقية،
القادمة من محافظات العراق الثماني عشرة،
ضب��اط وخب��راء أم��ن م��ن  19دولة بم��ا فيها
الع��راق ،األردن ،مص��ر ،الوالي��ات المتح��دة،
وبريطانيا.
كانت الواليات المتحدة تس��عى لتش��كيل
نواة جهاز ش��رطة عراقية جدي��د عقب انهيار
أدوات النظام السابق في ربيع  .2003لكن قتل
خالل السنوات األربع الماضية آالف الشرطيين
وم��ن أفراد الجي��ش ،بعضهم كان في طريق
الع��ودة من التدريب ،على ي��د تنظيم القاعدة
في بالد الرافدين.
اتهمـت الش��رطة العراقية في حينها بأنها
مختــرقة من ميــليش��ات ش��يعية مس��لحة ما
ألب غالبي��ة العراقييــن ضد أفرادها ،بحس��ب
مص��ادر عراقي��ة مختلف��ة .تش��ير التقديرات
إلى إن  120ش��رطياً ،في المتوس��ط ،يقتلون
ش��هرياً ف��ي تفجي��رات بالقناب��ل وهجــم��ات
بالرص��اص -وه��ذا المع��دل يش��كل ثالثة أو
أربعة أضعاف عدد الضــحايا األميركيين حتى
العام الماضي.
بم��وازاة تدري��ب الش��رطة العراقي��ة في
األردن ي��درب الجيــ��ش األميرك��ي آالف
الش��رطيين والعس��ـــكر في مناط��ق مختلفة
داخل العراق.
يقول محلل��ون إن آمال الوالي��ات المتحدة
ف��ي البدء بس��حب قواتها من الع��راق يتوقف

| مجندات عراقيات أثناء التدريب
على أداء جهازي الش��رطة والجي��ش العراقي
الناش��ئين .لذل��ك يض��خ األميركيـــ��ون مئات
الماليين من الدوالرات لتوسيع نـــطاق برامج
تدريب وتأهيل العس��كر العراقي .خالل فترة
التدري��ب على م��دى أربع��ة أس��ابيع كان كل
مت��درب يتقاض��ى حوالي  300دوالر ش��هرياً،

صالح ملكاوي
وهو يفوق بكثير معدل دخل الفرد في العراق.
في منتصف العام الماضي ،شهد تجمع الموقر
عم��ان) حادثة
( 45كيل��و متراً جنوبي ش��رقي َّ
ش��غب حين ّ
حط��م متدربون عراقي��ون نوافذ
أبني��ة وزجاج س��يارات داخل المرك��ز .لم تقع
إصاب��ات ف��ي تلك الواقع��ة وتكت��م القائمون

عل��ى المركز على دوافع االضــطرابات .تقول
قي��ادة التحالف إنها جه��زّت أكثر من  150ألف
ش��ـــرطي م��درب ،علم��اً أن اله��دف النهائ��ي
المع ّدل هو الوص��ول بهذا العدد إلى  230ألف
ف��رد ،أي أكثر م��ن ضعف العدد المنش��ود في
البداية.

بعض المصابين في حال مأساوية

ضحايا العنف العراقي في المشافي األردن ّية
سهى معايعة

| يرقد أحمد ،ابن الس��بعة أعوام ،على أحد
أس�� ّرة مستش��فى اله�لال في ش��رق عمان،
يغط��ي نصف وجهه الش��اش بع��د أن أصيب
بانفج��ار الع��ام الماضي مح��ى معالم وجهه،
وأدى إلى بتر قدمه اليسرى على غرار العديد
م��ن المصابي��ن العراقيي��ن الذين ش��ردتهم
الحرب ويواجهون مشاكل صح ّية.
يق��ول وال��ده س��لمان :إن خمس��ة م��ن
أف��راد عائلته قتل��وا في انفجار في تش��رين
األول /أكتوب��ر في العام الماض��ي في بغداد.
«أما ابن��ي فقد كان عندم��ا وجدته في إحدى
المستشفيات الحكومية بال وجه ،وكانت رجله
مقطوعة ،وبعد عدة عمليات فاشلة أجريت له
قررت نقله لألردن».
ومن��ذ أن اندلعت الحرب ع��ام  ،2003نزح
إلى األردن  750ألف عراقي و 400ألف عراقي
إل��ى س��ورية وثماني��ن ألفاً إلى مص��ر ،ونحو
مائت��ي ألف إلى دول الخليج .كما تم تس��جيل

أكثر من  130ألف عراقي رسمياً كالجئين منذ
مطلع السنة الحالية في دول جوار العراق.
وتق�� ّدر المفوضي��ة الس��امية لش��ؤون
الالجئين أن حوالي  40ألفاً إلى  50ألف عراقي
يغادرون شهرياً.
ويزي��د ه��ؤالء النازح��ون م��ن الضغوط
الملقاة عل��ى عاتق خدم��ات الرعاية الصحية
وغيره��ا م��ن الخدم��ات ف��ي الب�لاد الت��ي
تستضيفهم.
على أن مش��اكل ه��ذا الطفل لم تنته لدى
وصول��ه إل��ى مستش��فى اله�لال ف��ي كانون
األول  /ديس��مبر  ،2006فق��د أج��رى له أطباء
متطوع��ون عراقي��ون متدربون ف��ي الواليات
المتح��دة وآخ��رون أجانب خم��س عمليات على
األقل من بينها سحب عضلة من ظهره وزرعها
في وجهه لحالة تعد األصعب من نوعها.
وأحم��د واحد م��ن بين  300مص��اب تمت
مـــــعالجتـــــه��م حت��ى الثام��ن من تش��رين
األول  /اكتوب��ر ف��ي إط��ار مش��روع «أطب��اء
ب�لا ح��دود» الذي ب��دأ في األردن خالل ش��هر
آب/أغس��طس  2006يعال��ج حاالت الكس��ور،
وجراحة الوجه والفكين ،وجراحة بالس��تيكية
لعالج الخلل الوظيفي.
وكان الهالل األحمر األردني أبرم اتفاقية
الع��ام الماض��ي م��ع ه��ذه المنظم��ة إلج��راء

عمليات ومعالجة العراقيين الذين يعانون من
قلة فرص الحصول على الرعاية الصحية في
بلدهم المنكوب.
وقال��ت ف��اري بابي��ز ،الناطق��ة اإلعالمية
ألطباء بال حدود «:إن المنظمة تهدف لمعالجة
 40حال��ة في الش��هر م��ن العراقيي��ن الذين
تعرض��وا النفج��ارات وضحاي��ا العن��ف حت��ى
نمنحهم ف��رص رعاية أفض��ل» ،لكنها تذكر
بأنه في شهر تموز/يوليو الماضي لوحده كان
هناك  3000مصاب عراقي.
وتش��ير بابيز إلى أن عدد الذين ينتظرون
فرصة للعالج في األردن على لوائح المنظمة
ق��د بل��غ  150مصاب��اً .وهن��اك العدي��د م��ن
العراقيي��ن المتعطلي��ن ع��ن العم��ل الذين ال
يمكنه��م دفع تكاليف الرعاي��ة الصحية ،لكن
هن��اك منظمات أخرى مثل «كي��ر» و«جمعية
اله�لال األحمر األردن��ي» و«كاريتاس» تقدم
خدمات رعاية صحية.
وبينم��ا يتصف��ح س��لمان األربعين صورة
مخزن��ة عل��ى جه��ازه الخل��وي لحال��ة تطور
أحم��د الصحي��ة ،تس��تمر ه��ذه المعضلة في
الع��راق لضحايا العن��ف عندم��ا يذهبون إلى
المستش��فيات التي هجرها أغلب األطباء إلى
األردن ودول أخ��رى ،بع��د تعرضه��م لالبتزاز
والتهدي��د بالخط��ف ،أم��ا األدوي��ة واألجه��زة

الطبية ،فت��كاد تكون ش��به معدومة .ويقول
الطبيب نص��ر فاضل ( 43عام��اً) ،الذي تخ ّرج
م��ن الواليات المتحدة عل��ى الرغم من خبرته
ف��ي معالج��ة الجرح��ى من��ذ إن��دالع الح��رب
العراقي��ة  -اإليراني��ة م��روراً بح��رب الخلي��ج
الثاني��ة وفترة العقوب��ات االقتصادي��ة« :لقد
صدمت من عدد ونوعية اإلصابات التي رأيتها
في الحرب األخيرة».
وفي الع��راق ،يعتبر األطباء هدفاً س��ه ً
ال
لعمليات الخطف واالبتزاز ،أحد االختصاصيين
العراقيي��ن ،ال��ذي كان يعم��ل أس��تاذاً ف��ي
جامع��ة عراقي��ة ،يعتب��ر أن عملي��ة الخط��ف
األس��هل ه��ي لألطب��اء حي��ث تطل��ق عليهم
العصابات اس��م الخراف .ويق��ول« :لقد غادر
أغلب االختصاصيين العراق ،فقد س��محت لنا
الحكوم��ة بالمغ��ادرة ،ودائم��اً تريدنا أن نعود
لكن الحكومة ال تستطيع أن تحمينا».
وكان ستة اختصاصيين أنف وأذن وحنجرة
م��ن معارفه قد قتل��وا العام الماض��ي ،بينما
أصيب اثنان آخران أحدهما بسبع طلقات ونجا
من إعاقات شديدة.
وم��ا ي��زال األردن وال��دول المضيف��ة
للعراقيي��ن ينتظ��ران م��ن بغ��داد دف��ع مبلغ
مال��ي ق��در ه  25ملي��ون دوالر أميركي كانت
ق��د تعهدت به م��ن قبل لمس��اعدة المدنيين

المهجرين ،وبخاص��ة في القطاع
العراقيي��ن
ّ
الصحي.
وق��ال هاش��م المس��اعد ،ممث��ل منظمة
إن مؤتمراً نظمته
عمانّ :
الصحة العالمية في ّ
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ف��ي تموز/يوليو
الماضي في دمشق قد طالب المجتمع الدولي
بتخصيص  80ملي��ون دوالر لألقطار العرب ّية
المهجرين العراقيين لتقديم
التي تس��تضيف
ّ
الرعاية الصحية لهم.
وقال :نناش��د المجتمع الدولي «لدعم كل
م��ن األردن ومصر وس��ورية» ،البل��دان التي
اس��تقبلت م��ا يزيد على مليون��ي عراقي منذ
اندالع الحرب.
وبجانب غرفة أحمد ،تس��تذكر عائدة ابنه
 37عاماً التي جاءت إلى األردن في آذار/مارس
الماضي كيف كانت الناجية الوحيدة في حادث
انفجار في القادسية في محافظة النجف الذي
أدى إل��ى مقتل احد عش��ر ش��خصاً من ركاب
الحافل��ة بم��ا فيهم ابنه��ا ال��ذي كان يبلغ من
العمر سنة وعشرة أشهر.
انفجار القادسية أدى إلى تشوه في وجهها
وكسور في يديها وأرجلها وخسارة جنينها.
وما يزيد الطين ب ّلة ،أن زوجها قد هجرها
بع��د الح��ادث ،ولك��ن بعد أش��هر م��ن العالج
تستطيع عائدة المشي بمساعدة العكازات.
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األردني
الجليد يبدأ بالذوبان بين البلدين

أول لقاء بين الملك ومسؤول قطري
| يس��تبعد مح ّلل��ون سياس��يون أن تفض��ي
زيارة رئيس الوزراء القطري الش��يخ حمد بن
جاس��م آل ثان��ي االثني��ن الماضي إل��ى «فتح
عم��ان
صفح��ة جدي��دة» ف��ي العالق��ات بي��ن ّ
والدوحة ،لكنهم لم يس��تبعدوا مساهمتها في
كس��ر الجليد الذي يغ ّلف العالقات الثنائية منذ
أشهر.
عل��ى هام��ش الزي��ارة ،المخصص��ة
للمش��اركة بمؤتمر دولي عن المرأة ،استقبل
الملك عبد اهلل الثاني الشيخ حمد ضمن إجراء
بروتوكولي.
وجه الحكومة بعد اللقاء «للعمل مع
الملك ّ
الحكومة القطرية للبح��ث في اإلجراءات التي
من شأنها تعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين»،
بحسب بيان رسمي .الناطــــق باسم الحكومة
ناصر جودة ّ
وظف الديبلوماس��ية حين أكد في
مؤتمره األس��بوعي على «متانة» العالقة بين
قيادتي البلدين.
تص ّدى الش��يخ حمد للهجمة الديبلوماسية
بهج��وم معاك��س من نف��س العي��ار أكد فيه
حرص قطر «عل��ى تطوير وتمتي��ن عالقاتها
مع األر دن في مختلف الجوانب».
اكتفى مصدر في الديوان الملكي بوصف
االجتماع الثنائ��ي بأنه «تحرك إيجابي وخطوة
عل��ى طريق تعزي��ز العالق��ات» المتوترة منذ
أشهر.
محـــادث��ات عب��د اهلل الثاني-حم��د ه��ي
األولى على هذا المس��ــتوى من��ذ أوائل العام
عمان قبـــل
الحالي حيــن زار الش��يخ حـــم��د ّ
أن ينكفـــ��ئ التواصل الســـياس��ي إلى ش��به

| البخيت يستقبل حمد بن جاسم آل ثاني
عمان
انقط��اع .لم يأت رئيس وزراء قطر إلى ّ
في زيارة رس��مية وإنما للمش��اركة في أعمال
مؤتمر حول «المرأة العربية وآفاق المستقبل»

م��ن تنظيم «مننتدى الفكر العربي» برئاس��ة
ولي عه��د األردن األس��بق األمير الحس��ن بن
طالل .يش��ارك في هذا المؤتمر  90شخصية

عربي��ة ودولي��ة ،بحس��ب المنظمي��ن .ول��م
يتس��ن معرف��ة الط��رف الذي طلب عق��د لقاء
الملك والش��يخ حمد ،إذ اكتفت مصادر رسمية

باإلش��ارة إلى أن التــرتيب��ات «البروتوكولية»
ج��رت من خالل س��فارتي البلدي��ن ،في ضوء
مش��ــاركة رئي��س وزراء قط��ر ف��ي مؤتم��ر
المرأة.
يأتي االجتماع بعد س��بعة أشهر من إقدام
السلطات األردنية على مصادرة شريط فيديو
يح��وي مقابل��ة صحافي��ة أجرته��ا م��ع األمير
الحسن بن طالل قناة الجزيرة الفضائية ،التي
تبث من الدوحة.
ف��ي ذلك الوقت اتهم مس��ؤولون أردنيون
قط��ر بمحاول��ة تضخي��م تصريح��ات لألمي��ر
الحسن حول العربية السعودية  -كبرى الدول
المانح��ة لخزينة األردن -والت��ي تمر عالقاتها
بش��به قطيع��ة سياس��ية م��ع قط��ر ،جارتها
الصغيرة في مجلس التعاون الخليجي.
منذ مطل��ع العقد الحالي ،م�� ّرت العالقات
األردنية-القطري��ة بأزم��ات متوات��رة ،كان��ت
أش��دها في آب/أغس��طس  2002حين س��حب
األردن س��فيره في الدوحة لمدة أربعة أش��هر.
اس��تدعي الس��فير عمر العمد ،آنذاك ،بعد أن
بثت قناة الجزي��رة برنامجا وصفه األردن بأنه
يسيء للقيادة والعائلة الهاشمية.
تفاقمت العالقة بين البلدين بعد أن أنزلت
محكمة قطرية حكم��ا باإلعدام بحق صحافي
أردني عقب إدانته بالتجسس.
إال أن ترطي��ب أج��واء مرحل��ي أفضى إلى
عف��و أمي��ري ع��ن ف��راس المجالي ال��ذي عاد
عمان على نفس��ها الطائ��رة الملكية في
إلى ّ
خت��ام زيارة قام بها الملك عبد اهلل الثاني إلى
الدوحة أواخر . 2004

اللجنة األردنية-الســورية المشتركة
تصطدم بعوائق المياه ..والسياسة
| عم��ان – الس��جل -خالف��ات مائي��ة وأمنية
وتضــ��اد في وجه��ات النظر السياس��ية كانت
وراء تأجيـــ��ل التئ��ام اللجنة العلي��ا األردنية-
الس��ـــورية المش��تركة للم��رة الثاني��ة م��ن
 24-25تش��رين األول /أكتوب��ر إل��ى منتصف
الش��هر المقــــبل ،على ما يؤكده مس��ؤولون
ومحللون.
القمة بعد
جاء قرار التأجيل على مس��توى ّ
أن تس��ربت معطيات عن تباعد ف��ي المواقف
حيال غالبية الملفات العالقة.
فبعد يومين من محادثات تمهيدية مك ّثفة
عم��ان على أم��ل تس��وية ملف��ات المياه
ف��ي ّ
واالقتص��اد واألم��ن ،حس��م المل��ك عب��د اهلل
الثاني المس��ألة باتصال هاتف��ي مع الرئيس
بشار األسد.
ج��اء التعليق الرس��مي دبلوماس��يا :اتفق
الزعيم��ان على تأجيل االجتم��اع بعد أن تباحثا
في “سبل تفعيل عالقات التعاون بين البلدين
الش��قيقين ف��ي مختلف المج��االت ،فضال عن
األوضاع الراهنة في المنطقة”.
على أن مطلعين على المباحثات يتحدثون
عن عقبات تحول دون تسوية أزمات عالقة من
قبـــي��ل المي��اه ،األمن والمعتقلي��ن األردنيين

في ســـجون سورية .إذ لم يتوصـــل الجانبان
إل��ى تــــفاهم��ات ح��ول تقاس��م مي��اه نه��ر
اليرموك المفــــترض أن يغذّي س��د الوحـــدة
المش��ترك أو حسم قضية  210معتقال أردنيا
في س��ورية ،بحس��ب لجنة معنية بالدفاع عن
المعتقلين.
رئي��س حمل��ة “أطلقون��ا” المحام��ي عبد
الكري��م الش��ريدة يؤك��د أن ع��دد المعتقلين
األردنيين في س��جون س��ورية تضاعف خالل
األسابيع األخيرة.
وثم��ة ش��كاوى أردنية من تس��لل عناصر
ّ
مس��لحة وتهري��ب متفج��رات عب��ر الح��دود
المشتركة ،بحسب المصادر نفسها.
عمان عن
تتحدث أوس��اط سياس��ية ف��ي ّ
فت��ور ف��ي العالقات السياس��ية بي��ن البلدين
الجاري��ن اللذي��ن ينتهجان خط ّي��ن متباعدين
في كثير من ملفات المنطقة الساخنة ال سيما
حي��ال الخريطتين السياس��يتين في األراضي
الفلسطينية ولبنان.
تعمق دمش��ق تحالفه��ا مع طهران
فبينما ّ
الت��ي تس��ير عل��ى خ��ط تصادمي م��ع اإلدارة
األمريكي��ة ،يخيم الفتور عل��ى عالقة طهران
بعم��ان الت��ي ترتب��ط بعالق��ات وثيق��ة م��ع

ّ
تش��كل ركن��ا ف��ي م��ا يعرف
واش��نطن كم��ا
برباعية االعت��دال العربية إلى جانب القاهرة،
الرياض وأبو ظبي.
اللق��اءات الرس��مية عل��ى مس��توى القمة
انقطعت منذ تدش��ين س��د الوحدة مطلع عام
 ،2004حي��ن ع�� ّرج الملك على دمش��ق لبضع
ساعات.
في بداي��ة عهدهما ،كانت اللق��اءات ودية
ج ّدا وش��به دورية .من��ذ اعتلى جاللته العرش
ع��ام  1999وخل��ف بش��ار والده حافظ األس��د
في العام التالي ،استقبلت دمشق الملك ثالث
عمان مرتين.
مرات فيما زار األسد ّ
وكانت اللج��ان الوزارية الفرعية ناقش��ت
على مدى يومين أواخر الش��هر الماضي سبل
تفعي��ل اتفاق��ات ثنائي��ة ال س��يما نص��وص
اتفاقية تجارة ح ّرة دخلت حيز التنفيذ منتصف
عام .2002
بموج��ب ذل��ك االتف��اق ،عل��ى البلدي��ن
االبتعاد عن وضــع أي قيود جمركية أو حواجز
ضريبية كما يلتــــزمان بالتـــعاون المـــشترك
لمكافح��ة أي ســياس��ــات إغراقي��ة ق��د تضر
بالطرف اآلخر.
لك��ن خ�لال العامي��ن المنصرمي��ن تبادل

البلدان فرض رس��وم باالتجاهين في تناقض
مع االتفاق��ات المبرمة .ومنعت س��ورية عبور
شاحنات محملة بخضروات لبنانية متجهة إلى
األردن ،كما تفرض قيودا على عبور ش��احنات
محملة بالمواشي والسلع المعاد تصديرها من
األردن.
توصل��ت اللج��ان المش��تركة إل��ى تجهيز
محض��ر اجتماعات اللجنة المش��تركة في حال
عقدها في الموعد الجديد.
عم��ان
إال أن دبلوماس��يين عرب��ا ف��ي ّ
يشككون في احتماالت تجاوز الخالفات القائمة
بين البلدين.
يرغ��ب األردن أيضا في مواصلة اس��تيراد
القم��ح الس��وري بالكمي��ة والش��روط المتفق
عليه��ا ،بواق��ع نصف ملي��ون طن س��نويا ،ما
يش��كل معظ��م اس��تهالكه م��ن ه��ذه المادة
االستراتيجية.
يتصدر الخالف حول تقاسم مياه اليرموك
المش��اكل العالقة رغم إنجاز سد الوحدة قبل
ثالث س��نوات على األراضي األردنية المتاخمة
للحدود السورية.
يش��تكي األردن م��ن أن مئ��ات اآلب��ار
االرتــــوازي��ة وس��تة وثالثي��ن س��دا داخ��ل

األراضي الس��ورية تـــحول دون ملء جـــسم
الســــد ،الذي يشكـــل ضرورة م ّلــــحة .إذ لم
يتج��اوز حجــم المي��اه المخزن��ة  10مالييـــن
من س��عة الس��ــــد البالغة  110ماليين مـــتر
مكعب.
خ�لال اجتم��اع اللجن��ة العلي��ا األخي��ر في
دمش��ق منتص��ف الع��ام الماضي أك��د رئيس
الوزراء معروف البخيت على «ضرورة أن يأخذ
األردن حقوق��ه المائي��ة» الفت��ا بكلم��ات غير
دبلوماس��ية إلى انها «ليس��ت هبة أو مساعدة
من أحد».
أواخـــ��ر يونـــي��و /حزي��ران الماضـــ��ي،
اعــــتذرت سورية عن استــــقبال وفد رسمي
أردن��ي كان م��ن المفـــت��رض أن يبح��ث م��ع
نظراء س��ــــوريين قضــــايا المياه والزراعات
الت��ي تحول دون تخزي��ن المــــياه في س��ــــد
الوحدة.
يذك��ر أن اللجن��ة العلي��ا المش��تركة بي��ن
البلدي��ن تش��كلت ع��ام  ،1996وه��ي تعق��د
اجتماعات سنوية بالتناوب بين عمان ودمشق.
وص��ل حجم التبادل الس��لعي ف��ي االتجاهين
الع��ام الماضي زهاء  380ملي��ون دينار (560
مليون دوالر).

ّ
السجل
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األردني

تراجع األردن على ُس ّلم الشفافية يثير جد ًال
حول جد ّية الدولة في مكافحة الفساد
سهى معايعة

| تراجع تصنيف األردن على ُس�� ّلم الفس��اد
العالمي يثير تساؤالت حول مدى جدية الدولة
ف��ي محاربة ه��ذه اآلفة رغم تبنيها سلس��لة
قواني��ن لمحاربته��ا ،في بلد ح ّث��ت فيه كتب
التكليف الملكي��ة للحكوم��ات المتعاقبة على
مواجهة الفساد اإلداري والمالي.
وي��رى محلل��ون ومس��ؤولون أن تراج��ع
ترتي��ب األردن على ُس�� ّلم منظمة الش��فافية
الدولي��ة م��ن  40إل��ى  53يعك��س مناخاً غير
مس��تقر لجهة ترجم��ة التش��ريعات إلى آليات
عمل قابلة للتنفيذ.
وكان األردن أقر العام الماضي أول قانون
يتعلق بهيئة مكافحة الفساد ،التي استحدثت
أخيرا .ويج ّرم القان��ون الجديد في أحد بنوده
“الواس��طة والمحس��وبية” -التي تغلغت على
مدى عق��ود في الوعي الجمع��ي لألردنيين-
بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر أو غرامة
بين  500و 5000دينار أو بكلتا العقوبتين.
يفعل القانون الجديد بس��بب
مع ذلك لم ّ
ما يعتبره محللون ضبابية في تفس��ير البنود
المتعلق��ة بالواس��طة والمحس��وبية ،وغي��اب
اإلرادة السياس��ية ل��دى الحكوم��ات ،وضع��ف
الرقاب��ة التش��ريعية ومؤسس��ات المجتم��ع
المدني.
ويذه��ب محلل��ون إل��ى اته��ام الصحاف��ة
بالتقصي��ر في اختب��ار قوانين من ش��أنها أن
تس��اهم في مكافحة الفساد ،مثل قانون حق
الحص��ول على المعلومة ال��ذي بات نافذاً في
تموز/يوليو الماضي.
من��ذ منتصف العام الماضي ،أحيلت س��بع
قضاي��ا إلى المدعي العام  ،بحس��ب س��جالت
القضاء.
نائب رئيس ومنس��ق وحدة االستطالعات
ف��ي مرك��ز الدراس��ات االس��تراتيــجية ف��ي
الجامـــع��ة األردني��ة د .ف��ارس بريـــ��زات
يق��ول“ :هــــن��اك انطباع بين الن��اس بأنه ال
تــوج��د إرادة جدية لمحاربة الفس��اد .فعـــدد
الح��االت الت��ي ت��م تحويله��ا إل��ى القض��اء
المتعلق��ة بالفس��اد ال ترق��ى إل��ى حج��م
الظاه��رة التي يتم الحدي��ث عنها في اإلعالم
أو ف��ي مؤسس��ات الدول��ة أو ل��دى الن��واب”.
ّ
تكـــش��فت ثالث قضايا فساد
منذ عام ،2001
كبرى تتعلق باختـــالس��ات وس��وء اس��تخدام
المال العام بم��ا يناهز نصف مليار دينار ،في
بل��د يقدر حجم الناتـــج المحلي اإلجمالي فيه
بـ  11مليار دينار.
تلك القضايا تتعلق بش��ركة تبغ وسجائر
رئيس��ية ،وقضي��ة “الش��مايلة” أو م��ا لقبت��ه
الصحاف��ة بفضيحة “الش��مايلة غي��ت” ،التي
طال��ت رئي��س المخاب��رات األس��بق س��ميح
البطيخي ،وبنك فيالدلفيا.
بحس��ب تصني��ف الش��فافية الدولية كان
األردن بين ثالث دول عربية تراجع فيها مؤشر
الفس��اد إلى جانب س��لطنة ُعم��ان والبحرين.
قب��ل هذا التراجع كان الخط البياني في اتجاه
تصاعدي عام .2004
يرى النائب الس��ابق عب��د الرحيم ملحس

أن «هن��اك ثقاف��ة فس��اد في البل��د ،ال توجد
وثائق تثبت الفساد .فالفس��اد أصبح قانونياً
ويستغل الثغرات في القانون».
يشير ملحس إلى عوائد بيع منحة نفطية
كويتية لألردن ع��ام  2004كانت أثارت ضجة
ف��ي الكويت بحس��ب صحف خليجي��ة ،عندما
اعتبر النائب الكويتي السابق أحمد السعدون
أن مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة باع��ت منحة
نفطي��ة بالنيابة ع��ن الحكوم��ة األردنية في
الس��وق العالمية ،وحولتها إلى حس��اب شركة
ف��ي الواليات المتحدة بن��اء على طلب رئيس
ال��وزراء (آنذاك) بعد أن كان س��لفه قد طالب
بتحوي��ل تلك العائ��دات الى البن��ك المركزي
األردني.
يس��تذكر ملحس كيف كانت األجوبة عن
ه��ذه القضية غامضة حي��ن كان في مجلس
النواب الس��ابق .إذ جاء الرد على استفساراته
تحت الق ّبة حول غياب مبلغ  365مليون دوالر
المخصص��ة للمنح��ة النفطي��ة ع��ن موازن��ة
« :2005اس��ترجعنا تقريباً ربع المبلغ والبقية
استعملناها حتى نسترد هذه األموال».
وكش��ف تقرير لدي��وان المحاس��بة العام
الماضي عن مخالفات مالي��ة وإدارية وقضايا
تتعلق باالعتداء عل��ى المال العام بلغت 728
أل��ف دين��ار .عل��ى أن العدي��د م��ن األردنيين
يعتق��دون أن��ه م��ن الصع��ب معرف��ة ع��دد
المخالفات األخرى التي لم يتمكن التقرير من
توثيقها.
التقري��ر ذاته أش��ار ال��ى أنه تبي��ن وجود
تالع��ب في عق��ود بيع األراضي ف��ي مديرية
تس��جيل أراض��ي جنوب عم��ان .تزام��ن ذلك
م��ع طف��رة في س��وق العق��ارات ع��ام 2004
م��ع تدف��ق آالف العراقييـن إل��ى األردن هربا
م��ن العن��ف ف��ي بلده��م المنك��وب ،وتدفق
اس��تثمارات خليجية مدفوعة بارتفاع أس��عار
النفط العالمية.
بينم��ا يواص��ل االدع��اء الع��ام النظر في
قضيه صفق��ة «أمني��ة» منذ الع��ام الماضي
خرج تقرير حكومي يستبعد وجود شبهة وراء
ه��ذه الصفق��ة الضخمة .وكانت رابع ش��ركة
خلويات ف��ي األردن قد بيعت لمجموعة بتلكو
البحريني��ة مقاب��ل  415ملي��ون دوالر (280
مليون دينار).
وهن��اك أيض��اً قضية ش��ركة المغنيس��يا
المتعلقة بش��بهة وجود خل��ل في طرح عطاء
قيمته  80مليون دينار ،ثم قضية «كابسات»
أمان��ة عم��ان المتعلقة بوزير بلديات أس��بق.
إال أن لجن��ة نيابي��ة ب��رأت الوزير من ش��بهة
استغالل منصبه لإلفادة من شراء معدات من
ألمانيا «غير مطابقة للمواصفات» بقيمة 5،4
مليون دينار .يش��ير محللون أيضا إلى قضية
االتح��اد الع��ام للجمعي��ات الخيري��ة وجمعية
المرك��ز اإلس�لامي ،ال��ذراع المالي��ة لجماعة
اإلخ��وان المس��لمين ،فض�لا ع��ن إعف��اءات
ألش��خاص وشركات من ضريبة الدخل بقيمة
 60مليون دينار ،بحسب مصادر مطلعة على
ملفات اإلدعاء العام.
من��ذ تولى جالل��ة الملك عب��د اهلل الثاني
س��لطاته الدس��تورية ع��ام  ،1999تعه��د
جاللتة بمكافحة الفس��اد بأنواعه والواس��طة
والمحس��بوبية والش��للية ،وضم��ن ذلك كتب
التكليف الملكية لرؤس��اء الحكومات الخمسة
في عهده.
يرى مسؤول حكومي «أن الفساد اإلداري
المتمثل بالواس��طة والمحس��وبية واستخدام

| قوانين الحرب على الفساد في األردن لم تدخل حيز التنفيذ بعد
المصالح هو أكثر خطورة من الفساد المالي».
وتشيير استطالعات أداء تقييم الحكومات الى
أن المواطنين األردنيين ال يرون أن الحكومات
األردني��ة المتعاقب��ة ق��د نجحت ف��ي محاربة
الفساد ،بحسب بريزات.
م��ن بين منظوم��ة القوانين الت��ي تبنتها
الحكوم��ة لمحاربة الفس��اد مكافحة غس��يل
األم��وال وإش��هار الذم��ة المالية بعد س��نوات
م��ن التردد .مع ذل��ك تخ ّلف عن تقديم بينات
عن أوضاعهم المالي��ة  1600من بين 3600
مكلف تنطبق عليهم ش��روط إش��هار ذمتهم
المالية.
وبينم��ا تح��دث ع��ن وج��ود “فج��وة بي��ن
التش��ريع والتطبي��ق” تس��اءل المحل��ل
االس��تراتيجي بريـزات عن الس��بب وراء عدم
الت��زام “الجمي��ع بتقــدي��م كش��وفــــاتهم
المـــالي��ة علم��اً أن الموعد انتهى”؟ وتس��اءل
ايضا “هل هذا مؤش��ر على مدى جدية الدولة
في مكافحة الفساد”؟
عام  ،2006أنشأت هيئة جديدة لمكافحة
الفس��اد برئاس��ة عبد الش��خانبة وزير العدل
االس��بق ال��ذي ش��غل مناصب رئي��س ديوان
الرقابة والتفتيش ورئيس ديوان المحاس��بة،
وذلك بعد عش��ر س��نوات من إط�لاق تجربة
مديري��ة مكافحة الفس��اد المرتبط��ة بدائرة
المخابرات العامة.
الهيئ��ة الجديدة س��تحل م��كان المديرية
الت��ي كان له��ا دور أساس��ي ف��ي مالحق��ة
 456قضي��ة تتعـــل��ق بالرش��ـوة ،التزويـــر،
االخت�لاس والس��رقة ،م��ن بينه��ا  92قضية
مثل��ت أم��ام المحاكم ،بحس��ب تقري��ر صدر
العــام الماضي.
يق��ول الش��خانبة ،الحائ��ز عل��ى دكتوراه
في القان��ون من القاه��رة« ،إن الهيئة أعدت
اس��تراتيجية لمكافح��ة الفس��اد م��ن خ�لال
االس��تعانة بعدد من المختصي��ن ،مع التركيز
فيه��ا عل��ى الجان��ب الوقائي المتمث��ل بإيجاد

ثقاف��ة مجتمعي��ة تكاف��ح الفس��اد وتبي��ن
مخاطره على التنمية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية».
منظوم��ة القواني��ن الجديدة ينظ��ر إليها
كتطـــور ملموس ومهم في البنية التشريعية
والمؤسس��ية لمكافحة الفس��اد ،كما يوضح
الم��دون وكات��ب العمود اليوم��ي في صحيفة
الدستور «باتر وردم».
عل��ى أن وردم يتحدث «ع��ن غياب اإلرادة
السياس��ية لمكافح��ة الفس��اد ،بالرغ��م م��ن
التصريحات المس��تمرة حول جه��ود مكافحة
الفساد من قبل الحكومة».
بحس��ب وردم« ،ل��م يبل��ور األردن حت��ى
اليوم آلية لتطبيق االتفاقية الدولية لمكافحة
الفساد رغم توقيعه عليها ،كما أن أكثر النظم
المؤسس��ية فعالية في مكافحة الفساد كانت
دائرة مكافحة الفس��اد ف��ي المخابرات العامة
التي تتابع حاالت الرشاوى وسوء اإلئتمان في
القطاع العام والخاص .ولكن عملها لم يصل
إلى القضايا الكبيرة».
وكان اس��تطالع لل��رأي أج��راه مرك��ز
الدراسات االس��تراتيجية أواخر العام الماضي
أف��اد ب��أن  % 7،64م��ن األردنيي��ن يعتقدون
بوجود فس��اد بدرج��ات متفاوتة ف��ي القطاع
العام ،في حين رأى  % 1،52بأن هناك فساداً
في القطاع الخاص.
واعتب��ر المس��تجيبون أن المحس��وبية
والواس��طة هما أكثر مظاهر الفس��اد انتشارا
ف��ي القط��اع الحكوم��ي تليهم��ا الرش��وة
واس��تغالل المنصب الوظيف��ي ثم االختالس
والتزوير واالبتزاز.
وفيم��ا يتعلق بتقييم المس��تجيبين لحالة
الفس��اد في القطاع العام خالل  4-3س��نوات
الماضية ،أجاب  %47من المستطلعة آراؤهم
بأن الفساد «ازداد».
وأش��ار االس��تطالع ذاته في صفوف قادة
رأي ع��ام إلى «أن ضعف القض��اء وقلة تنفيذ

األح��كام وع��دم المؤسس��ية ف��ي الش��ركات
تشكل أهم أسباب انتشار الفساد في القطاع
الخاص».
من جهة أخ��رى ،أجرى منتدى الش��فافية
األردنية اس��تطالعا حول الرش��وة في األردن
لما تنش��ر بعد ،عن الفساد
في إطار دراس��ةّ ،
ف��ي القط��اع الخ��اص .وج��د االس��تطالع أن
 ٪51من العينة ترى أن الرش��وة منتشرة في
معامالت البضائع ،في حين رأى  % 39 ،4إنها
تنتشر في المعامالت الشخصية.
وانتق��د قانوني��ون ومحلل��ون الس��لطة
فعالة
التش��ريعية ،والتي وصفوها بأنها غير ّ
ف��ي محاربة الفس��اد .المحامي غس��ان معمر
يقول« :لألس��ف الس��لطة التش��ريعية ليست
واجهة حقيقية لمحاربة الفس��اد ألنها سلطة
غير فاعلة.
وعالوة عل��ى ذلك ،قان��ون االنتخاب غير
مؤه��ل أن يخ��دم الس��لطة التش��ريعية التي
يفترض أن تعبر تماما عن قضايا المواطنين
وهمومه��م وتش��كل أداة فعال��ة ف��ي وج��ه
الس��لطة التنفيذية« .الخط��وات التي اتخذتها
الحكومة لمكافحة الفساد هي في إطار نظري
ولي��س في إطار تنفيذي فعل��ي .فهي واجهة
إعالمي��ة للحكومة بأنها تعم��ل على مكافحة
الفساد وللترويج لنفس��ها أكثر مما هو فعليا
لمكافحة الفس��اد »،حس��ب المحام��ي معمر.
حتى إن تعريف الواس��طة والمحسوبية ،الذي
أثار جدا ًال واس��عاً تحت القب��ة العام الماضي،
تع��رض لتعديل النواب ،إذ أضح��ى جرماً «إذا
كان يلغي حقاً أو يحقق باط ً
ال».
ه��ذا التوصيف ،بحس��ب باس��م س��كجها
رئي��س منت��دى الش��فافية األردني��ة« ،يعني
تشريعا للواس��طة» معتبراً أن الشخص الذي
يرى له الحق في ش��يء يستطيع أن يستخدم
الواسطة».
وينتقد سكجها المجتمع المدني والصحافة
ويعتب��ر أنه��ا «لم تح��اول أن تض��ع القوانين
عل��ى المح��ك» .وقال :منذ س��ن قان��ون حق
الحص��ول على المعلومة ،ل��م تتقدم أي جهة
م��ن المجتمع المدني أو م��ن الصحافة بطلب
معلوم��ات من الدول��ة الختبار القان��ون .ولم
تس��جل أي قضية حتى هذه اللحظة» .ويبرر
ذلك بقوله بأنه «اليوجد لديهم ثقة بالقانون
وهذا خطأ فيجب أن يجربوه».
وم��ع أن قان��ون ح��ق الحص��ول عل��ى
المعلوم��ة يعد خط��وة في االتج��اه الصحيح،
فإن الحكومة أبقت على قانون حماية أس��رار
الدولة عام  ،1971األمر الذي يش��كل -حسب
رأي الخبير في قوانين اإلعالم يحيى ش��قير
«أكبر عائق أمام الحصول على المعلومة ،ألن
بإمكان الحكومة تصني��ف أي وثيقة حكومية
بالسرية».
وكان لمجل��س الن��واب الح��ادي عش��ر
( )1989-1993دور أساس��ي ف��ي إثارة تس��ع
قضايا فس��اد تتعلق بكبار المسؤولين ،إال أن
أيا منها لم تصل إلى نهاياتها.
ف��ي تلك الحقب��ة ،فتح ملف بن��ك البتراء
المتعلق بكب��رى الفضائح المالي��ة حتى ذلك
الوق��ت .أس��همت تل��ك القضي��ة ،المتصل��ة
باختالسات بلغت  233مليون دينار ،في هبوط
الدينار إلى نصف قيمته في ذلك الوقت.
مجلس الن��واب الس��ابق ،بحس��ب النائب
الس��ابق مم��دوح العب��ادي ،ورئي��س لجن��ة
مكافحة الفس��اد في المجلس «لم يأخذ دوره
الحقيقي في الرقابة».
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األردني

| جانب من عمان

الحياة في األردن لم تعد كما كانت!

ما الذي تغ ّير منذ العام 2000؟
كتب رئيس التحرير

| هناك انطباعات عامة ترقى إلى القناعات
بأن «الحياة تغيرت» في األردن ،وخصوصاً
في العاصمة عمان  .ويمكن وضع عام 2000
كحد زمني تقريبي لهذا التحول أو التغير،
الذي ترافق مع الدخول إلى األلفية الثالثة
.وإن كانت البدايات والمؤشرات سابقة على
هذا التاريخ .
وال يتوقف األم��ر عند انطباعات الناس
واستشعارهم لهذا الوضع المتغير ،فهناك
ال��ى جانب ذل��ك أك�لاف المعيشة ،والجديد
في المرئيات ومشاعر التوتر واالنفعاالت
الظاهرة ،التي جعلت الناس «يتغيرون» ال
الوضع العام فحسب  .هناك توترات إيجابية
تجد تعبيراً لها باإلقبال على اكتساب المزيد
من الخبرات وال��م��ه��ارات ،مع ظهور مهن
وخدمات جديدة.
واإلقبال على العمل في القطاع الخاص
بعدما كان هذا اإلقبال مقتصراً على العمل
الحكومي  ،ويعود الفضل األول في ذلك إلى
أنظمة الضمان االجتماعي .وإقبال الفتيات
والنساء على العمل حتى في مناطق بعيدة
عن سكناهم ،وإقبال أف��راد من الشرائح
الوسطى على االستثمار ب��د ًال من االدخ��ار
الفردي ،كاالستثمار في بورصة عمان.
وعلى صعيد آخ��ر ،ولكن متصل ،ازداد
وعي الناس بحقوقهم في التنمية والخدمات
األساسية ،وارتفعت وتيرة مطالبهم ،وجرى
الفصل بينها وبين المواقف السياسية،
وذلك كمطالب تنموية وخدمية تشكل حقاً
من الحقوق األساسية  .وقد تمثل ذلك في
االعتصامات والمسيرات وأحيانا اإلضرابات،
مع الحرص على النظام العام ،والوقوع في
تجاوزات في أحيان قليلة.
التوتر اإليجابي يمكن مالحظته في
االرتياح لتحسن خدمات إدارات عديدة متصلة
بالجمهور مثل :أمانة عمان ،وإدارة السير،
ووزارة الصناعة والتجارة .كما يمكن مالحظة
مظاهر أخرى لالرتياح ،مثل النشاط الذي
اعترى السياحة الداخلية بعد تحسن خدمات

تنظيم هذه السياحة وبأسعار معتدلة .وحيث
نمت الرغبة لدى األردنيين في التعرف إلى
وطنهم.
��ر إيقاع الحياة ،ف��ي واقع األمر ،يجد
وتغ ّي ُ
واحداً من جذوره في التغير االقتصادي .وذلك
م��ع تقليص الدعم الحكومي للس��لع وبالذات
المحروق��ات التي ارتفعت أس��عارها أكثر من
مرة .وهو ما و ّلد حالة من القلق العام والشعور
ب��أن زم��ن الحياة الميس��رة قد ول��ى .وترافق
ذل��ك مع نش��وء ضريبة المبيعات مما أس��هم
في رفع أس��عار الس��لع والخدمات .كما تواكب
مع ارتفاع في الرواتب واألجور في القطاعين
العام والخاص .غير أن زيادة نفقات المعيشة
طغت على الزيادات في األجور وتعدتها .وهو
ما رفع ح��د الفقر إلى نحو  400دينار للعائلة
المتوسطة العدد في المدن.
وق��د حرص��ت الحكوم��ات المتعاقبة على
الحف��اظ على قدر من التدخ��ل والرعاية عبر
صندوق المعونة الوطنية ودعم المش��روعات
الصغيرة .مع توجه اس��تراتيجي ل��ردم الهوة
بين المناطق والمحافظات  ،عبر إقامة مناطق
اقتصادية ،وبخاصة في اربد والمفرق ومعان
بعد تجربة العقبة.
وهي مش��اريع طموحة .غي��ر أن الحاجات
العاجلة وضغوط المعيشة والثقافة السائدة،
ال تستش��عر مردوداً ملحوظاً لهذه المش��اريع.
وهو مما يبقي على حالة التش��كي العام .كما
أن اعتماد حد أدنى من األجور بلغ حتى تاريخه
 110دنانير ،لم يجر النظر اليه سوى من باب
تحويل المتعطلين عن العمل إلى فقراء فقراً
مدقعاً ،علماً أن��ه يفترض بهذا الحد أن يكون
متحركاً ،وهذه هي فلسفته األساسية.
هن��اك اآلن مش��اريع طموح��ة للتدري��ب
المهني والتش��غيل تتوالها القوات المس��لحة
وبأج��ور تتع��دى الح��د األدنى لألج��ور بكثير
لتصل إل��ى  191ديناراً .ومن ش��أن االنخراط
به��ا إح��داث تغير ايجاب��ي يعيد االعتب��ار إلى
العم��ل الي��دوي والمهن��ي ،ويضم��ن إنش��اء
ش��ريحة كبيرة من الفنيين والعمالة الماهرة،
بم��ا يغير الثقافة الس��ائدة ويح��د من الحاجة
إلى العمالة الوافدة.
أما التوتر الس��لبي الطاغ��ي ،فيجد أوضح
وأق��رب تعبير ل��ه في أزم��ة الس��ير الخانقة،
وتدهور مس��توى قي��ادة المركب��ات ،ونقص
في وس��ائل المواصالت العامة وارتفاع كلفة
النقل بالتكسي األصفر مع انخفاض مستوى

الخدم��ة .وخل��ف ذلك يكم��ن القلق الش��ديد
عل��ى المصي��ر الف��ردي والعائل��ي ،وذلك مع
االرتفاع الهائل ألس��عار العق��ارات واألراضي
في العاصمة والم��دن منذ أواخر العام 2004
مما جع��ل امتالك ش��قة حلماً ألبن��اء الطبقة
المتوس��طة بعدم��ا كان ف��ي دائ��رة اإلمكان.
وبينما يتناقص المعروض من الش��قق ،فإن
تل��ك المتواف��رة ترتفع أس��عار إيجارها .حدث
ويح��دث ذلك فيما راجت في الس��نوات الثالث
الماضي��ة قصص وحكايات ع��ن أرباح طائلة
وفجائي��ة حققه��ا مالك��ون نتيج��ة صفق��ات
س��ريعة لبيع شقة او اكثر إلى مواطنين عرب
أكثره��م عراقيون .إضافة إل��ى ظهور أنماط
م��ن االقتن��اء واالس��تهالك الترف��ي ،وأوضح
مظاه��ره ما ال يحصى م��ن المركبات الفخمة

إيقاع الحياة تغ ّير
وولد شعوراً عاماً بأن
زمن الحياة الميسرة
قد ولى
رباعية الدف��ع ذات الكلفة العالية من الوقود،
والمزيد من المجمعات االستهالكية (الموالت)
التي تجتذب العائالت وفئات الشبان في عمان
وإربد والزرقاء والعقبة..
وف��ي النهاي��ة ،فق��د أدى ذلك إل��ى غلبة
التطلعات االستهالكية وكذلك الهم المعيشي
على ما ع��داه ،وتلون��ت وتأث��رت االهتمامات
األخرى وبخاصة السياس��ية به��ذه األولويات
.ول��م يقتصر األمرعلى ما تقدم ،إذ طرأ تغير
كبير على أنماط الحياة ،مع انتشار الكمبيوتر
واإلنترن��ت على نطاق هائل .يما في ذلك في
بي��وت الفقراء ،وذل��ك مع انخفاض األس��عار
وإمكانية شراء أجهزة مستعملة  .لم يعد هذا
الجهاز غريباًعن الطلبة في القرى والمناطق
النائية بعد توفيره في المدارس .أما اإلنترنت
فق��د أمكن اس��تخدامه بش��راء بطاقات ،وفي
أضع��ف األح��وال يت��م اللج��وء إل��ى مح�لات
اإلنترن��ت الت��ي توف��ر ه��ذه الخدمة بأس��عار
متفاوتة حس��ب المناطق .وسوف يتسع تأثير

ذلك عل��ى أنماط التفكير والذوق الش��خصي
والسلوك الفردي واالجتماعي.
مع بداية األلفية الثالثة مضت سنة واحدة
عل��ى تس��لم جالل��ة المل��ك عب��داهلل الثاني
سلطاته الدس��تورية .وال شك أن هذه األلفية
س��تكون مطبوعة في أذهان األردنيين بعهد
مليكهم الش��اب حيث اتس��م هذا العهد بابداء
التواضع نحو لعب أدوار إقليمية دون أن يغيب
الحض��ور األردني ف��ي المنطق��ة .ففي هذا
العهد بال��ذات تمت��ع األردن بموقع هام داخل
المعس��كر العرب��ي الرئيس ال��ذي بات يضم
مصر والسعودية واألردن ودولة اإلمارات.
على المستوى الداخلي يستحق ،ومن باب
رصد التغيرات ،تس��جيل إنش��اء هيئة مكافحة
الفس��اد التي تنجز أعمالها بق��در من الكتمان،
وه��و أم��ر جيد للح��ؤول دون تس��ييس عملها،
لك��ن الكتم��ان النس��بي ليس جيدا م��ن ناحية
أخرى ،لكونه يقلل من األثر النفسي المتوخى
للكشف عن حاالت الفساد ،وبدليل أن الجمهور
العام بالكاد يعرف عن وجود الهيئة .
كما يسجل إنشاء “المركز الوطني لحقوق
اإلنس��ان “ الذي يرصد أوضاع حقوق اإلنسان
بصورة موضوعية ومهنية ،وقد قوبل إنش��اء
المركز كما قوبلت تقاريره باحتفاء كبير.
لك��ن المرك��ز أيضاً لي��س معروف��اً على
نطاق واسع إال للمتابعين.
وفي المتغيرات الكبيرة أن األردن نجح في
مكافح��ة ظاهرة التكفيريي��ن الخطرين ،وقد
تقل��ص تقبل المجتمع له��ؤالء  ،كما تم رصد
ع��دة حاالت تعذيب من ط��رف منظمات دولية
بم��ا يدلل عل��ى أن جه��داً آخر يس��تحق بذله
لوقف هذه الظاهرة المس��يئة .علما بأن مثل
ه��ذه التجاوزات هي التي يذي��ع عادة صيتها،
وأكثر من الممارسات السليمة.

اجتماعياً

م��ن أه��م المتغي��رات االجتماعي��ة تدفق
العراقيي��ن بأع��داد كبي��رة حتى تحول��وا إلى
جاليـة مس��تقرة ملحوظة الوجود .لم تنـش��أ
عالقــ��ات اجتماعي��ة قوي��ة بينه��م وبي��ن
األردنـيي��ن ع��دا عالق��ات العمل والش��ركات
التجاري��ة .غي��ر ان ذلـ��ك ل��م يكن بالش��يء
الجديـد بي��ن األردنــيي��ن ،فالعالقــات بينهم
تخثرت وتقطعـت .
ومن المظاه��ر الملحوظ��ة انخفاض في
عدد جرائم الشرف .دون أن تختفي الظاهرة،

وهن��اك من يقرن ف��ي الخارج ه��ذه الظاهرة
ب��األردن دون غي��ره م��ن البلدان! .وف��ي واقع
االم��ر ،لوال التدخ��ل الحكوم��ي لتفاقمت هذه
المس��ألة .علماً بأن التقدميين األردنيين على
اختالف الوانهم يغضون النظر عنها ،ويعتبرون
أن هذه الجرائم ال تستحق االنشغال بها.
وم��ن المتغي��رات أيض��اً ازدي��اد ظاه��رة
االعتم��اد عل��ى الخادم��ات اآلس��يويات ف��ي
المن��ازل .لق��د انتقل��ت ه��ذه الظاه��رة م��ن
دول الخلي��ج إل��ى لبنان ف��األردن .وتظل هذه
الظاهرة رغم بعض الغرابة فيها أكثر قابليه
لتفهمه��ا من حل��ول العمال��ة الواف��دة ،محل
العمالة األردنية في مج��االت الزراعة والبناء،
وكأن األردنيي��ن م��ن أص��ول مختلفـة ال عهد
لهم بمهنة البناء!!.

ثقافياً

ب��دأ االهتم��ام بصناعة أفالم س��ينمائية
قصيرة .واس��تمر تراجع الدرام��ا التلفزيونية.
كم��ا اس��تمر النش��اط المس��رحي بمش��اركة
الجامع��ات وبدع��م أمان��ة عم��ان ،ولكن دون
تحول المسرح إلى ظاهرة جماهيرية.
أم��ا إعالمياً فقد ش��هد قطاع اإلع�لام نمواً،
م��ع انضمام ثالث صحف يومي��ة جديدة“ :الغد”
و”الدي��ار” و”األنب��اط“ ،وزاد ع��دد الصح��ف
والمطبوع��ات األس��بـــوعية ،ومنه��ا الس��جل
الت��ي بي��ن أيـــدي الق��ارىء .إلى س��وق العمل
الصحفي.
لي��س القص��د مما تق��دم رص��د مظاهر
التجديد او التحول في الحياة العامة والفردية،
فه��ذا الجه��د يفي��ض عن حج��م مقال��ة .بل
غاي��ة هذا المقال الموجز التأش��ير إلى بعض
المفاص��ل األساس��ية التي تعك��س التغيرات
المش��ار إليها وتجسدها .التي أدت في النهاية
إلى تغير إيقاع الحياة :اليوم قصير وس��رعان
ما يمضي .الموبايالت انتشرت وقربت البعيد..
لكنه��ا أبعدت القريب ،الذي كان يتم اللقاء به
وجه��ا لوجة فأصبحت المس��جات هي وس��يلة
التخاط��ب .التلفزيون هو الذي يجمع األس��رة
إذا جمعه��ا بينما اإلنترنت يعزز الروح الفردية
وكل منهم في ملكوته.
وعل��ى أ م��ل اإلحاط��ة بجوانب المش��هد
السجل على الوقوف على آراء
فلس��وف تعمل ّ
عدد من المتخصصي��ن كل في مجاله لقراءة
أوج��ه التغيير ،وتبي��ان ما إذا كانت س��البة أم
إيجابية.

ّ
السجل
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“السجل”؟
بين يدي القارئ :لماذا ّ
| ألن قدرن��ا وخيارن��ا أن نكون هن��ا ..على
أدي��م الوطن األردن��ي الحبيب ،نمش��ي على
دروب��ه وتح��ت س��مائه ونتف ّي��أ ظالل��ه ،يحيا
بن��ا ونحي��ا ونم��وت عل��ى تراب��ه ،يصبح من
الطبيع��ي والواجب أن نبذل ما وس��عنا الجهد
والع��زم لإلس��هام في بنائ��ه وتنميت��ه ،وفي
إنضاج تجربة مجتمعنا الستكمال بناء األردن
الحديث ،ومؤسساته المتطورة.

من نح��ن ،وماذا نري��د ،كيف نمض��ي ،وأين
الطريق؟.

«الس��جل» الصحيفة التي بي��ن أيديكم،
ّ
هي حصيل��ة تفكير معمق وجه��د موصول،
من طرف مجموعة من أردنيين وأردنيات ،من
أكاديميين ورجال أعمال ومثقفين وإعالميين،
مم��ن يؤمنون بأن الحياة األفضل لنا وألبنائنا
سام كما هو
غاية مشروعة بل واجبة ،وهدف ٍ
ح��ق مصان .لتحقي��ق هذه الغاي��ة كان علينا
الذهاب إلى ما هو أبعد ،من النهوض بأعمالنا
اليومية والوف��اء بالتزاماتنا االجتماعية ،وأداء
الضرائب واإللتزام باللوائح والقوانين.
لتحقيق غاياتنا في الحياة الكريمة ،علينا
الذهاب أبع��د من مجرد مراقبة ما يدور حولنا
ومتابع��ة األحداث التي تعص��ف بنا ،لرد األذى
عن��ا وتحقي��ق المنع��ة أو ًال كدول��ة ومجتمع،
والمش��اركة الفعال��ة ثاني��اً مع مختل��ف فئات
ومؤسس��ات الدولة والهيئ��ات االجتماعية ،في
دفع الحياة العامة نحو األفضل وإلى األمام.
إن هدف مجموعة المؤسس��ين من إصدار
ّ
ه��ذه الصحيف��ة لي��س الرب��ح ،وال الدعاي��ة
ألش��خاص وتروي��ج أجندات خاص��ة أو خفية.
«الس��جل» س��وف تعمل على أس��س
حقاً إن ّ
اقتصادي��ة ،كما ه��و حال كل مؤسس��ة ترنو
إلى النمو واالزدهار ،لكن الهدف يظل إشاعة
المعرف��ة ،ونش��ر ثقاف��ة وطني��ة إنس��انية
وتقدمي��ة ،وتحفي��ز المواطني��ن لممارس��ة
حقوقهم ،في إطار احترام القوانين ،وتوطيد
ركائ��ز الديمقراطية ،واحت��رام مبادئ الحوار،
والحق في االختالف.

كيف نمضي؟

ل��ن نغرق ف��ي إجابة متش��عبة ،أكثر مما
يقتضيه واجب العطاء للشعب واالستثمار في
مش��اريع الدول��ة الحضارية ،ورفده��ا بأدوات
القوة وأسباب المنعة.
وإذ نتطل��ع لبلدن��ا ولمجتمعن��ا أن يتقدما
ويزدهرا ،فالطريق واضح لدينا .رؤية مجموعة
المؤسس��ين والتي سنجهر بها من خالل هذه
المطبوعة ،ع��دداً تلو عدد ،عب��ر أفكار ورؤى
تنويرية ،س��وف تتعزز أس��بوعاً بعد أس��بوع،
في ارتياد مجاالت وآف��اق التعددية ،والتقدم،
واإلصالح الشامل .تؤمن مجموعة المؤسسين
«الس��جل» أن تكون مطبوعة نوعية
ّ
بأن خيار ّ
مس��تقلة ،تضع نصب أعينها خدمة المصالح
الوطنية العليا ،وتس��تخدم في ذلك ما وسعها
أفضل األس��اليب والمعايي��ر المهنية ،وتلتزم
بأعراف الصحاف��ة ،ومواثيقه��ا ،وأخالقياتها،
مما يرتب عليها دوراً مميزاً ومس��ؤولية جليلة
في تعزيز تطلعات ش��عبنا ،ونصرة مؤسسات
الدولة والمجتمع ف��ي أدائها لواجبها ،بتحقيق
العدل واألمن والرخاء.

منتج أول لمؤسسة المدى

«الس��جل» وه��ي المنتج
يؤمن مؤسس��و ّ
األول لش��ركة المدى للصحاف��ة واإلعالم ،أن
األردن ل��كل أبنائه وبناته ،في س��ائر مناطق

ورب��وع الوط��ن ،وعل��ى مختل��ف مذاهبه��م
ومش��اربهم ،وعليه لن تحي��د هذه المجموعة
عن اإليمان الراسخ ،بأن الحقيقة ليست حكراً
عل��ى أح��د ،وأن لم��ن يش��اء الحق ف��ي تبني
األفكار والرؤى التي يش��اء ،م��ا دامت ال تهدد
المصالح الوطنية العليا وال السلم االجتماعي.
تؤم��ن مجموع��ة المؤسس��ين إيماناً راس��خًا
بشرعية الدولة األردنية ورسالتها ،كما تؤمن
بأن المملكة األردن ّية الهاش��مية جزء ال يتجزأ
م��ن الوطن العرب��ي الكبي��ر ،وأنه��ا تقع في
القلب من هذا الكيان القومي الفسيح ،وعليه
فإن االنش��غال الحار بما يجري في المش��رق
والمغ��رب العرب��ي ،ه��و من صمي��م اإلنتماء
العربي لألردن واألردنيين.
إن القناعة بخصوصية المجتمع األردني،
الناشئة عن الطابع الخاص لتطوره ولمكوناته،
توازيها القناعة بأن للمواطن الحق باإلسهام
في تشكيل هذه الخصوصية الدينامية ،على
أس��اس الحق بالمش��اركة في الحي��اة العامة،
ومن منطلق احترام الدولة لحقوق مواطنيها
اإلنسانية والسياسية والمدنية واالقتصادية،
كما نص على ذلك الدستور األردني واألجندة
الوطني��ة ،والمواثي��ق والمعاه��دات الدولية،
بم��ا يضمن س��يادة قي��م التس��امح والعدالة
والمواطن��ة واإلخ��اء والمس��اواة ،بعي��داً ع��ن
الع��رق
التميي��ز والتأوي��ل ،أو عل��ى أس��اس ِ
والجنس والدين والمعتقد.
 ومع كون األردن جزءاً أصي ًال من الوطن
العربي ،يؤثر ويتأثر بمجرياته ،ويس��هم في
صن��ع المصي��ر العرب��ي ،ف��إن وطنن��ا األردن
ه��و كذلك جزء م��ن هذا العالم ومن األس��رة

ال يفس��ح المجال للبنى التقليدي��ة من قبلية
وجهوي��ة وس��واها ،بالطغي��ان عل��ى الفضاء
االجتماعي والحقوقي ،وعل��ى قوانين الدولة
الناف��ذة ،بما يش��تمل عليه ذلك م��ن تعديات
وعنف فردي وأسري و«أخذ القانون باليد».
 الفق��ر آف��ة اجتماعي��ة بغيض��ة ،وخل��لاقتص��ادي جوه��ري .مكافح��ة ه��ذه اآلف��ة
وتصوي��ب ه��ذا الخلل ه��و واج��ب الدولة كما
«السجل» على القيام
المجتمع ،وس��وف تعمل ّ
بجه��د اس��تقصائي ،لكش��ف مواط��ن الخلل،
والتماس السياسات الناجعة للقضاء على هذه
اآلفة ،دون منّة على الفقراء من أبناء الوطن.
 وألن البيئة عهدة في أيدي البش��ر ،ومنمنطلق أن مجموعة المؤسسين تؤمن بوجوب
حمايتها بكل الطرق الناجعة ،ووضعها موضع
االهتمام من قبل وس��ائل اإلعالم (والوسائل
األخرى التثقيفية) فلس��وف تول��ي الصحيفة
اهتماماً خاصاً لمتابعة الممارسات المجتمعية
والرسمية في هذا المجال.
 الم��رأة والرج��ل متس��اويان إال بما فرقاهلل بينهما ،يكمل أحدهما اآلخر ،هكذا تسير
المجتمع��ات وتس��ير اإلنس��انية إل��ى األمام.
س��تنظر الصحيفة إل��ى القوانين الت��ي تم ّيز
وتبحث عن جذور التمييز ضد المرأة ،ستعمل
على تحليل الظواهر االجتماعية واالقتصادية
وتقص��ي أث��ر الق��رارات الحكومي��ة ،بإعطاء
الف��رص ومنح الكوتات عل��ى وضعية المرأة،
وأدائها لدورها.
لق��د ش��هدت المنطق��ة العربي��ة بصف��ة
عام��ة واألردن بصفة خاصة تغي��رات بنيوية
هامة عل��ى جميع األصع��دة ،دون أن تواكبها

إن رؤيتنا التي سنجهر بها من خالل هذه
المطبوعة ،عدداً تلو عدد ،عبر أفكار ورؤى تنويرية،
سوف تتعزز أسبوعاً بعد أسبوع ،في ارتياد مجاالت
وآفاق التعددية ،والتقدم ،واإلصالح الشامل
مستخدمين أرقى المعايير المهنية وملتزمين بأعراف
الصحافة وأخالقياتها
البش��رية والمجتم��ع الدول��ي .وعلي��ه تؤم��ن
المؤسس��ة والصحيف��ة المنبثق��ة عنه��ا ،أن
الشرائع السماوية ومنظومة القيم اإلنسانية
والكوني��ة ،تملي الوقوف ض��د امتهان كرامة
اإلنس��ان ،وهضم حقوق أية فئة أو مجموعة
أو شريحة مظلومة ،ومن هذا المنطلق سوف
تعنى هذه المطبوعة ،بمتابعة الش��ؤون ذات
الطابع اإلنساني بكل اهتمام.
 الدين هلل والوط��ن والمواطنة للجميع.ال قب��ول لألنظم��ة والتي��ارات الش��مولية
واأليديولوجي��ات المغلق��ة ،أي��اً كان لبوس��ها
وشعاراتها ،وس��وف تتابع الصحيفة المسائل
المتعلق��ة باإلص�لاح السياس��ي والدين��ي،
وموضوع��ات الدولة المدني��ة والدولة الدينية
وسواها من موضوعات متصلة.
وتؤم��ن مجموع��ة المؤسس��ين بالعائلة،
بوصفه��ا وحدة اجتماعية راس��خة وبالروابط
العائلية والتماس��ك األس��ري ،لكنها تعلي من
ش��أن عمومية القوانين وش��موليتها ،ووالية
الدولة على أراضيها ومواطنيها األحرار ،وبما

تي��ارات فكري��ة وسياس��ية تعبر عنه��ا .ومنذ
مطلع تسعينيات القرن الماضي ،شهد المجال
الع��ام في األردن مح��اوالت وخططاً إصالحية
عديدة س��واء من قبل أف��راد ،أو مجموعات أو
مؤسس��ات .إال أن هذه المح��اوالت اإلصالحية
الت��ي طال��ت جوان��ب اقتصادي��ة واجتماعي��ة
وسياس��ية لم تتس��م بالطابع التراكمي ،ولم
تثمر ع��ن بلورة تيار إصالحي عام ،يعبر عن
رؤاها ويطلق أفكاراً مستنيرة بصفة عامة ،أو
يحقق تقدماً في إطار االنش��غال بقضايا ذات
أهمي��ة خاصة ،وتطوي��ر المؤسس��ات العامة
والخاصة لتكون أكثر ديمقراطية وشفافية.
ولك��ون اإلصالح ض��رورة تاريخية لألردن
والمنطق��ة ،به��دف اإلرتقاء بأوضاع ش��عوب
المنطق��ة ،وتعمي��ق مس��اهمتهم ف��ي إدارة
شؤونهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وم��ن أجل أن يكون لهذا التي��ار القائم واقعياً
منبر يعبر عن وجهات نظره ،ويطرح رؤاه في
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية
بصف��ة عام��ة ،أو بالقضاي��ا الطارئ��ة بصفة

لكون اإلصالح ضرورة تاريخية لألردن ...ومن
أجل أن يكون للتيار اإلصالحي منبر يعبر عن
وجهات نظره كان ال بد من السعي لتأسيس هذه
الصحيفة األسبوعية لتكون أداة للتواصل بين هذا
التيار وقطاعات المجتمع كافة
خاصة في إطار ديمقراطي تقدمي مس��تنير
وجاد ،كان ال بد من السعي لتأسيس صحيفة
أس��بوعية لتكون أداة للتواصل بين هذا التيار
وقطاع��ات المجتمع المختلفة ،التي تلتقي مع
آرائ��ه من ناحي��ة ،ومن أجل توس��يع القاعدة
االجتماعية لهذا التيار من ناحية أخرى.

فرصة للتيار الديمقراطي

كـ«السجل»
ويعد إنشاء صحيفة أسبوعية
ّ
تعب��ر عن التي��ارات الديمقراطية المس��تنيرة
فرص��ة بح��د ذاته��ا ،له��ذا التي��ار ليتح��اور
ديمقراطياً ح��ول قضايا هي أص ً
ال محل حوار
بي��ن أفراد ه��ذا التيار ،أو بين فئ��ات المجتمع
األردني.
وس��يكون إنش��اء صحيف��ة أس��بوعية
ديمقراطي��ة ج��ادة ،بمثاب��ة فرص��ة لمختلف
الفئ��ات االجتماعي��ة لتعب��ر ع��ن آرائه��ا .هذا
بح��د ذات��ه يمثل غاي��ة لرفع مس��توى العمل
المهن��ي الصحفي من ناحي��ة ،ولتطوير آليات
الحوار وموضوعاته في األردن وفي المنطقة
العربية من ناحية أخرى.
«الس��جل» كصحيفة
ونطمح عبر إنش��اء ّ
تعبر ع��ن توجهات تيار ديمقراطي ،مس��تنير
وإصالح��ي وقائم فعلي��اً عل��ى أرض الواقع،
وغير منظم في إطار سياسي إلى:
 نشر ثقافة تعددية غير اقصائية ،قائمةعل��ى احت��رام التي��ارات الفكري��ة المتباين��ة،
واالحترام الفعلي للحرية العامة والفردية.
 مواجه��ة اإلره��اب الفك��ري أ ّي��اً كان��تمص��ادره؛ س��لطة أو جماع��ات أو أف��راد أو
مؤسسات اجتماعية.
إن له��ذه الصحيف��ة مب��ادئ غي��ر قابل��ة
للمس��اومة ،ف��ي قضاي��ا حري��ة التعبي��ر
والمش��اركة السياس��ية والتنمي��ة المتوازن��ة
والمواطنة ،وحقوق النساء والشباب والشرائح
الضعيف��ة (الفقيرة) وحق��وق األطفال وكبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة.

رؤية فكرية وإصالحية

«السجل» إلى قرائها :صحيفة
بهذا تتقدم ّ
أردن ّي��ة عرب ّي��ة سياس�� ّية عامة ،تحم��ل رؤية
إصالحي��ة ونقدي��ة ش��املة لمختل��ف مناح��ي
الحي��اة األردني��ة وف��ي العالم .وذلك تجس��يداً
لقناعة المؤسسين والقائمين على الصحيفة،
باألهمية الحاسمة الستكمال بناء أردن عصري
مزدهر ،ينعم أبناؤه بالعدالة والمساواة وسيادة
القانون وتكافؤ الفرص ،في ظل نظام نيابي
ملكي تعددي ارتضيناه جميعاً ،تجسده شرعية
النظام الهاش��مي والرؤى الملكية اإلصالحية،
والس��لطتان القضائية والتشريعية و«سلطة»
اإلعالم الحر.
«الس��جل» به��ذه الرؤية الرحبة
وبالتزام ّ
والخالق��ة ،فإنها تس��عى لإلس��هام بقوة في

النهض��ة اإلعالمي��ة الت��ي تش��هدها المملكة
األردني��ة الهاش��مية ،وذلك بإنت��اج مطبوعة
متميزة :ش��ك ً
ال ،ومضمون��اً ،وأدا ًء ،ذات نزعة
تعددي��ة صريحة بغير تخن��دق أيديولوجي أو
إدع��اء امتالك يقين حدي��دي ،فالتقدمية عند
القائمي��ن على هذه المؤسس��ة تعني احترام
حق��وق والتزام��ات المواطني��ن األساس��ية،
ومواكبة العصر ،والجمع بين الهوية الوطنية
واإلنتم��اء إلى عالمن��ا الحدي��ث ،والمزج بين
الذاتي��ة القومي��ة والمعايير الكوني��ة للتقدم
السياس��ي واالجتماعي واإلنس��اني .واإليمان
بالتعددي��ة بوصفه��ا س��مة أساس�� ّية للنظام
السياس��ي ،وثمرة لتن��وع ثقاف��ي واجتماعي
تتس��م به س��ائر المجتمعات ومنه��ا المجتمع
األردني الفتي.
«السجل» موقفاً مناوئاً لكل أشكال
وتتخذ ّ
التط��رف والعن��ف ،الم��ادي واللفظ��ي ،وتنبذ
مفاهي��م التعص��ب والعنصري��ة واإلنغ�لاق
والجم��ود ،والت��ي تش��كل وصف��ة لتدمي��ر
المجتمعات وإعاقة تقدمها.
«الس��جل» س��ائر فئات المجتمع،
تخاطب ّ
وبال��ذات األجي��ال الجديدة وش��رائح الش��باب
والمثقفي��ن والمسيس��ين والناش��طين ف��ي
العمل العام ،وتفتح صفحاتها لمس��اهماتهم
ومتابعة نشاطاتهم ،وإلقاء الضوء على أخبار
مؤسس��اتهم ،وتحقيق التفاع��ل بينهم وبين
المجتمع بمجمله في سائر أنحاء الوطن.
إضاف��ة إل��ى متابع��ة الش��أن المحلي في
جميع جوانبه واحتالله موض��ع الصدارة ،فإن
«الس��جل» تولي اهتمامها للقضاي��ا العربية
ّ
ذات األهمي��ة ،وعل��ى الخص��وص القضي��ة
الفلس��طينية الت��ي تظل القضي��ة المركزية
لألردنيين والعرب .إلى جان��ب تناول القضايا
والش��ؤون العربية األخرى في مش��رق العالم
العربي ومغرب��ه ،وذلك إيماناً بوحدة المصير
العرب��ي ،م��ع احت��رام خصوصي��ات كل بل��د
ومجتمع وتطوره الخاص ،ومن أجل بلوغ أكبر
قدر من التواصل والتكامل القومي.
«الس��جل» تلتزم ،وكما سبقت
ويبقى أن ّ
اإلش��ارة ،بمعايير مهني��ة رفيعة ف��ي أدائها،
بنش��ر األخب��ار الموثق��ة والتقاري��ر الدقيقة
والتحقيق��ات االس��تقصائية ،والن��أي ع��ن
أس��اليب المدح والقدح وكل أشكال الشخصنة
والمهاترات ،والفس��ح في المج��ال أمام اآلراء
الموضوعي��ة ف��ي الدفاع عن حق��وق التعبير
وح��ق الحصول على المعلومات ،في إطار من
الجدي��ة والصدقية واحترام المصالح الوطنية
القومية.
ومع التذكير والتش��ديد بأن جمهرة القراء،
هم شركاء أساسيون في هذا المشروع الطموح
ال��ذي يتوج��ه اليه��م ،ويغتني بمس��اهماتهم
ومالحظاتهم.
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االقتصادي
صندوق خليجي منشود لتغطية شراء ديون نادي باريس

صفقة تقليص الدين مجدية “برغم عدم عدالة” شروطها
جمان سليمان

| توقّع خبراء إقتصاد ومس��ؤولون س��ابقون
أن يس��اهم شراء جزء من دين األردن ألعضاء
«نادي باريس» في خفض حصة المواطن من
رصيد الدي��ن العام من  1300إلى  980دينارا،
م��ا سيحس��ن المؤش��رات االقتصادي��ة العامة
ويقدم لألردنيين فوائد ايجابية.
وزير المالية حمد الكساسبة ،الذي ترأس
الوف��د األردني المفاوض مع ال��دول األعضاء
ّ
س��تمكن األردن
ف��ي النادي ،أكد أن اإلتفاقية
م��ن “ش��راء  3.023ملي��ار دوالر مس��تحقة
مقاب��ل  2.153ملي��ار دوالر ،وه��ي قيمته��ا
اإلسمية المستحقة”.
كذل��ك ّ
تخف��ض االتقاقي��ة خدم��ة الدين
الخارجي بواقع الثلث من  850إلى  600مليون
دوالر ( 600إلى  400مليون دينار) سنويا.
عل��ى أن آراء االقتصاديين والمس��ؤولين
تضاربت حيال نس��بة الخص��م بمعدل % 11
ال��ذي قطفها األردن من ال��دول الدائنة ،عقب
جوالت مكوكية على مدى اشهر لجاللة الملك
عبد اهلل الثاني.
فبينما يرى وزير المالية األس��بق سليمان
الحاف��ظ أنه��ا «غي��ر عادل��ة وغي��ر كافي��ة»،
يؤكد الوزي��ر العامل الكساس��بة أنها « جيدة
وستس��اهم بتخفي��ض قيم��ة الدي��ن إل��ى
النات��ج المحلي االجمالي بواق��ع  % 12ليصل
إل��ى  »%32من الناتج المحل��ي المقدر ب 10
مليارات دوالر.
تبع��ا لوزي��ر المالية ،س��يتم تنفيذ عملية
ش��راء الديون من خ�لال “اس��تغالل جزء من
عوائد التخاصية” استناداً لما نص عليه قانون
التخاصية لس��نة  ،2000إضاف��ة إلى “مصادر
تمويلي��ة أخ��رى متاحة ،ليس��ت قروضا” ،في
الوق��ت ال��ذي تؤكد في��ه مصادر رس��مية أن
“المن��ح والمس��اعدات المتوقع��ة ستس��اهم
بتغطية جزء من تكلفة الصفقة”.
وتتحدث مصادر مقربة من صناعة القرار
ع��ن إقامة صندوق خاص بالتنس��يق مع دول
الخليج التي درجت على إسناد خزينة المملكة

منذ العام  2003-السيما العربية السعودية.
يؤكد الكساس��بة أن إتفاقية شراء الديون
تأتي في وقت بالغ األهمية لألردن ،في إشارة
إل��ى “الثقة بالمس��ار الذي انتهج��ه اإلقتصاد
األردن��ي لتعزيز التنمية وتحس��ين مس��توى
معيش��ة المواطنين” .يلفت أيض��ا إلى “نتائج
إيجابي��ة أخرى في مجال تعزي��ز قدرة األردن
لالعتماد على الذات والتركيز على المزيد من
اإلصالح��ات الهيكلي��ة ،وتمويل المش��روعات
الحكومي��ة ذات األولوي��ة والهادفة لتحس��ين
مستوى معيشة المواطنين”.
وستس��اهم االتفاقية كذلك ،وفقاً لوزير
المالية في “خفض التزامات خدمة الدين في
المستقبل ،والتخفيف من المخاطر المرتبطة
بعجز الحس��اب الجاري ،فض ً
ال عن العديد من
اآلث��ار اإليجابي��ة عل��ى اإلقتصاد بما يش��مل
المديونية العامة والموازنة العامة واحتياطات
األردن م��ن العم�لات األجنبي��ة ومي��زان
المدفوعات ،والحد من المشكالت الناجمة عن
تقلبات أسعار صرف العمالت العالمية”.
يش��ار إل��ى أن مجم��ل الدي��ن الخارج��ي
للمملكة يبل��غ حوالي  7ملي��ارات و 51مليون
دوالر  ،أي حوال��ي  % 45م��ن النات��ج المحلي
اإلجمال��ي ،ويتوق��ع أن تتراج��ع نس��بته بع��د
تنفي��ذ اإلتفاقية وفق��ا لوزي��ر المالية لتصل
«نس��بته  % 32من الناتج المحلي االجمالي»،
مما يشكل تحس��نا مقارنة بعام  ،2000حيث
كان��ت قيمته حوالي  % 99.8منه ووصلت الى
 % 72.7منه العام الماضي.
عل��ى ان القيمة المطلق��ة للدين الداخلي
والخارجي أرتفعت للفترة ذاتها من  5.9مليار
دين��ار إلى  7.3ملي��ار دوالر ،األمر الذي يعلله
محللون بتغ ّير س��عر صرف العمالت الرئيسية
والتي يق ّوم به��ا الدين ،تمويل عجز الموازنة
والتي نجمت خ�لال هذه الس��نوات عن تزايد
االنف��اق العام .كذلك س��يكون لالتفاقية دور
في ضب��ط االنفاق رغم االرتف��اع الكبير في
اس��عار البت��رول الت��ي اخترقت س��قف ال 90
دوالرا ألول مرة في التاريخ.
ويعفي اإلتفاق األردن ،بحسب الكساسبة،
م��ن «فوائد القروض وأقس��اتها حت��ى نهاية
آجالها التي ينتهي بعضها عام  ، 2023مقدرا
قيمة ش��راء الدين بحوالي 9ر 1مليار دوالر».
كما يتوقع ان تؤدي االتفاقية إلى تقليل قيمة
المبال��غ التي تدفعها المملكة كس��داد للديون

المتبقية التي تقارب  5مليارت دينار وخدمتها
الت��ي وصلت قب��ل توقيع اإلتفاقي��ة مع نادي
باريس إلى  600مليون دينار سنويا ،لتتراجع
حتى تبلغ نحو  400مليون دينار سنويا.
وتش��مل صفق��ة ش��راء الدي��ن خص��م
دي��ون ثمان��ي دول من أص��ل  19دولة عضو
في الن��ادي ،وهي فرنس��ا  858مليون دوالر،
المملكة المتح��دة  694مليون دوالر ،الواليات
المتح��دة األميركي��ة  361مليون��ا ،وإس��بانيا
 92مليون��ا ،إيطاليا  71مليونا ،سويس��را 36
مليونا وألماني��ا وبلجيكا  30و  11مليونا على
التوالي.
أس��تاذ علم اإلقتص��اد والتنمي��ة بجامعة
الحسين بن طالل الدكتور فؤاد كريشان يرى
أن اإلتفاقية “مهم��ة وجاءت في وقت ارتفعت
فيه قيم��ة رصيد الدين العام إلى مس��تويات
خطرة” تج��اوزت حاجز  7.6ملي��ار دينار أو ما
يزيد ع��ن  10ملي��ارات دوالر” ،بعد أن تخ ّرج
األردن من برنامج صندوق النقد الدولي على
حسن المؤشرات
مدى  15عاما .ذلك البرنامج ّ
االقتصادي��ة العامة وزاد الع��بء على كواهل
ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
يؤك��د كريش��ان ان ع��بء المديــــوني��ة
“يلق��ي بثقل كبير عل��ى أداء المـــالية العامة
للحكـــوم��ة والمؤش��ـــرات االئتـــمانيـــ��ة
الخاص��ة بتصني��ف اإلقتصــــ��اد الوطن��ي
ومس��تويات المخاطرة فية “ ”RISKوالتقييم

بشكل أساسي من خالل أرقام المالية العامة
ومن بينها الدين”.
وح��ول مص��ادر تمويل ش��راء الدي��ن أ ّيد
الدكتور كريش��ان «فكرة اإلعتماد على عوائد
التخاصي��ة» والت��ي تبل��غ حالي��ا حوال��ي 600
مليون دينار ،يحتمل زيادتها قريبا إلى حوالي
المليار دينار ،بعد تنفيذ صفقة بيع  % 51من
أس��هم الحكومة في ش��ركة تولي��د الكهرباء
بقيمة  320مليون دوالر إضافة إلى اإلستفادة
من صفقات مقبلة لبيع كامل حصة الحكومة
في شركة توزيع الكهرباء وحصص أخرى من
ش��ركة كهرباء اربد والمتوق��ع تنفيذها خالل
أسابيع.
من جانبه يقول الخبير المالي والمصرفي
الدكت��ور صبري الديس��ي إن «اآلث��ار تتجاوز
المؤش��رات قريبة المدى للمملك��ة» المتمثلة
بالق��راءات الرقمية الس��ريعة التي س��تظهر
قريب��ا للداللة على عافية مؤش��رات اإلقتصاد
الكل��ي م��ن خف��ض لرصي��د الدي��ن الع��ام
وخدمت��ه ،وتموي��ل عج��ز الحس��اب الج��اري،
وتخفي��ف الضغوط��ات عل��ى االحتياطات من
العمالت األجنبية ،لتحقق اهدافا بعيدة المدى
ستس��اهم في تحس��ين نظ��رة المؤسس��ات
المالي��ة الدولي��ة لالقتصاد وتخفي��ف درجات
المخاطر».
أما وزير المالية األس��بق سليمان الحافظ
لـ”الس��جل” ان «أي
في��رى ف��ي تصريح��ات
ّ

تخفيض للدين وبأي وس��يلة ه��و أمر مرحب
به ،ولكن يجب دراس��ة ش��روط الدين» قائال
«ان عملية ش��راء الدين من دول نادي باريس
تضمنت إع��ادة جدولة طويل��ة المدى للديون
وبفوائد تفضيلية».
ودع��ا الحاف��ظ الى وج��وب ع��دم النظر الى
نس��بة الخصم للدين فحس��ب وانما إلى عناصر
هذا الدين ( )Grant Elementsبحيث يجب حساب
القيمة الحالية والقيمة المستقبلية للدين.
ويعتب��ر الحافظ ان نس��بة الخص��م التي
حصل عليه��ا االردن غير عادلة مش��ددا على
وج��وب ربطها «بالوض��ع االقتص��ادي .فكلما
تحسن الوضع االقتصادي قلت نسبة الخصم،
وكلم��ا س��اء الوض��ع االقتصادي زادت نس��بة
الخص��م ،وف��ي ظ��ل األوض��اع االقتصادي��ة
المحلي��ة والظ��روف االقليمية يج��ب ان تكون
نسبة الخصم أعلى من ذلك».
يرب��ط الحافظ بين عج��ز الموازنة وبقاء
ظاه��رة الدين العام ،مؤكدا ان��ه طالما يوجد
عجز ف��ي الموازن��ة فس��يبقى الدي��ن قائما.
فالحكوم��ة ،برأي��ه ،تلجأ كل ع��ام لالقتراض
لتموي��ل برامج تنموي��ة او لتمويل العجز في
الموازنة .وفي هذا العام يتوقع ان يصل العجز
الى  800مليون دوالر ،وبالتالي يتوقع الحافظ
لج��وء الحكومة إلى «االقت��راض لتغطية هذا
العجز» مذكرا بأن «ملحق الموازنة االخير تم
تمويله باالقتراض الداخلي».

الطبقة المتوسطة صمام أمان للمملكة
د .إبراهيم سيف*

| هن��اك تس��اؤالت ال تنتهي في الش��ارع
األردني تتعلق بماهية الطبقة المتوسطة،
إذ يذهـــ��ب البع��ض ح��د اإلدعاء ب��أن هذه
الطبق��ة غير مــــوجودة ،في إش��ارة إلى أن
هناك فئ��ة غنية ف��ي األردن وفـــئة فقيرة
وم��ا بينهم��ا غي��ر موج��ود ،وم��ن النـــادر
أن يس��تند ه��ذا النم��ط من التحلي��ل إلى
مرجعي��ات عمـــلية دقيق��ة ،فهو يقوم في
معظ��م األحيان ،على انطباع��ات مرتبطة،

بالدرجة األولى ،بارتفاعات األس��عار وثبات
الرواتب واألجور.
وفي بلد كاألردن يشكل العاملون بأجر
في��ه حوال��ي  80بالمئة م��ن إجمالي القوى
العاملة ،يكتس��ب هذا التحلي��ل الكثير من
المصداقية ،لكنه يتجاهل حقيقة أن إنفاق
األردنيي��ن ف��ي الكثير من الح��االت يتجاوز
مع��دالت الدخ��ول المتحقق��ة ،إذ إن معدل
االس��تهالك الفردي يتجاوز مستوى الدخل
الذي يتم اإلعالن عنه.
وتأت��ي اإلجاب��ة عن تس��اؤلنا الرئيس��ي
المتعل��ق بالطبق��ة المتوس��طة م��ن مس��ح
الدخل ونفقات األس��رة الجدي��د الذي يغطي
الع��ام  ،2006فوفق��اً للنتائ��ج األولي��ة لهذا
المس��ح ،لم يشهد النمط االستهالكي السائد
في األردن تغييرات كبيرة على مدى السنوات

الخمس الماضية ،ولعل األهم في المسح هو
الش��ق المتعلق بتوزي��ع الدخل الذي يبين أن
حصة الش��ريحة األفقر (تمث��ل  10في المئة
من األس��ر) من مجمل الدخ��ل ،إذ بلغت 2.6
في المئة ولم تش��هد أي تحس��ن في حين أن
حصة الش��ريحة األغنى ارتفعت بمقدار 2.1
ف��ي المئة ،وهو ما يعني تزاي��د التفاوت في
مستوى الدخول بين الفقراء واألغنياء.
أما توزيع األس��ر حسب اإلنفاق ،فيشير
إلى أن  36في المئة من األسر تنفق سنوياً
أق��ل م��ن  5000آالف دين��ار ،وعن��د األخ��ذ
باالعتبار حجم األس��رة ،ف��إن هذا يعني أن
متوس��ط إنفاق الفرد في هذه األس��ر يبلغ
متدن وقريب
نح��و  875ديناراً ،وهو دخ��ل
ٍ
م��ن خط الفقر الرس��مي المعل��ن والمقدر
بحوالي  562ديناراً للفرد س��نوياً .وتش��ير

هذه النس��بة الت��ي يوجد بينها فق��راء إلى
الوضع الحرج لكثير من األس��ر التي يمكن
أن تنزل��ق بس��هولة تح��ت ه��ذا الخط حال
حدوث أزمات مفاجئة.
وبما يتعلق باألس��ر التي تنفق ما بين
 9999-5000آالف دين��ار ،فإنه��ا تش��كل
النسبة األكبر من األسر األردنية حوالي 43
في المئة ،وهذه األس��ر مع الشريحة التالية
لإلنف��اق التي تحق��ق ما بي��ن  15-10ألف
دينار تشكل عماد ما يمكن تسميته طبقة
متوس��طة ،لك��ن الش��ريحة األخي��رة ،في
الحقيقة ،ال تش��كل س��وى  12.3في المئة
من األسر األردنية.
وعن مجموع األسر التي تحقق أكثر من
 15ألف دينار س��نوياً ،تش��ير نتائج المسح
إل��ى أن نس��بتها ق��د بلغت  7.3ف��ي المئة،

وهي قريبة من المعدالت التي كانت سائدة
قبل سنوات ،بمعنى أن عدد المنضمين إلى
فئة الدخول المرتفعة كان محدوداً.
الخالص��ة أن هن��اك فئ��ة عريض��ة في
المجتم��ع يمك��ن تصنيفها عل��ى أنها طبقة
متوسطة ،ورغم أن الضغط على هذه الفئة
ي��زداد ،إال أنها نجحت في التكيف ،إلى حـــد
كبير ،مع المس��تجدات وارتفاعات األس��عار،
والتساؤل هو :هل تمتلك هذه الفئة القدرة
على المزي��د من التكيف أم س��نراها تنزلق
إل��ى مس��تويات الدخ��ل المتدن��ي ،وما هي
السياس��ات التي يمكن إتباعه��ا لحماية هذه
الفئ��ة التي ال يلتفت اليها أحد كونها ليس��ت
غنية أو فقيرة ،ولكنها حتماً موجودة؟
* مدير مركز الدراسات االستراتيجية
في الجامعة األردنية
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Thursday 8 November 2007

االقتصادي

أسعار النفط
بين الترشيد
واالرتفاع
د .يوسف منصور*

| صهريج نفط عراقي يشتعل بعد تعرضة لهجوم ارهابي شمالي بغداد في طريقه الى األردن

النفط العراقي إلى األردن :بين مطرقة
الحكومة وسندان الوضع األمني
حسن برواني

| حال��ت المخ��اوف األمني��ة وضع��ف اإلرداة
السياس��ية لدى بعض األطراف العراقية دون
اس��تالم األردن الكمي��ات المق��ررة من النفط
العراق��ي الخ��ام التي بدأ العراق قبل أس��ابيع
تصديرها من حقول كركوك في الشمال إلى
األردن بحسب مسؤولين أردنيين وعراقيين.
النفط الذي اتفق على توريده لألردن بعد
توقف دام أكثر من أربع س��نوات منذ االحتالل
االمريك��ي للع��راق وصل بمقادي��ر محدودة،
اذ وصف مس��ؤولون عراقي��ون الكميات التي
وصلت لحد اآلن» بالمتواضعة جدا».
وفي تصريح خص به الس��جل قال فالح
العام��ري مدير عام ش��ركة تس��ويق البترول
التابع��ة إل��ى وزارة النف��ط العراقي��ة إن «
التحمي��ل من كرك��وك بدأ في األي��ام االولى
بواق��ع  4,000ال��ى  5,000برمي��ل يومي��ا
بواسطة الصهاريج».
إال أن وزي��ر النف��ط العراق��ي حس��ين
الشهرس��تاني قال مؤخرا إن قس��ما كبير من
الكمي��ات الت��ى ت��م تحميله��ا ف��ي الصهاريج
م��ن حقول كرك��وك خالل األس��ابيع الماضية
من��ذ بدأ التحمي��ل لم تصل إل��ى األردن لحد
اآلن .ويعود س��بب التأخير حسب قول الوزير
ألس��باب أمني��ة وكذلك تأخر الش��ركة الناقلة
الت��ي تعاقدت معها الحكومة االردنية اليصال
النف��ط العراق��ي وه��ي الش��ركة العراقي��ة-
األردنية للنقل الب��ري .وأضاف الوزير« :نحن
النس��تطيع محاس��بة الناقل ألننا ل��م نتعاقد
مع��ه بل الحكوم��ة األردنية ،والع��راق ما زال
مستعد لتزويد األردن ب  10,000برميل نفط
خام كركوك يوميا».
كميات النفط التي تصل من العراق الذي
يمتل��ك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم

بع��د المملكة العربية الس��عودية ،تش��كل 4
ال��ى  % 5م��ن احتياجات المملك��ة من النفط
الخام التي تبلغ  100,000برميل هي الطاقة
التكريرية لمصفاة الزرقاء.
العامري أكد نية الحكومة العراقية «زيادة
الكمية لتصل الى  10,000برميل في المرحلة
الثانية» متسائال عن «توقيت التنفيذ الفعلي
له��ذه االتفاقي��ة» الت��ي وقعته��ا الحكومتين
األردنية والعراقية قبل أربعة عشر شهرا ،في
بغ��داد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت
ونظيره العراقي نوري المالكي في أب .2006
علما أن االتفاقية حس��ب قول مسؤول أردني
ش��هد توقيعه��ا» تنتهي مدتها خالل س��نتين
ولم يتبقى من مدتها سوى عشرة أشهر».
الحكومة العراقيةعلى لس��ان مسؤوليها»
تبرر استغراق كل هذا الوقت بصعوبة تأمين
الوض��ع االمن��ي ف��ي الطري��ق بي��ن كركوك
والحدود العراقية-أالردنية.
وكان��ت الحكومة العراقية أعلنت أنها تبيع
بت��رول كركوك إل��ى األردن بس��عر تفضيلي
يق��ل  22دوالراً ع��ن س��عر خ��ام برن��ت الذي
بلغ امس مستويات قياس��ية طالت  95دوالراً
للبرميل ،الى ذلك يعتبر مراقبون أن «السعر
مرتفع��ا أذا م��ا أضيف ل��ه تكلف��ة النقل التي
تزيد بنس��ب كبي��رة عن المع��دالت الطبيعية
لتكلفة النقل» نتيجة الوضع االمني المتردي
في العراق.
وتتكل��ف الحكوم��ة االردني��ة س��عر نقل
النف��ط العراق��ي م��ن كرك��وك ال��ى مصفاة
الزرق��اء المق��در بحوال��ي  13دوالراً للبرميل
الواح��د .ويجني الع��راق أرباح��ا قيمتها 174
ملي��ون دوالر ش��هريا بحس��ب خبي��ر نفط��ي
عراق��ي ب��ارز لف��ت ال��ى أن مصف��اة الزرقاء
مصمم��ة أص�لا لتكرير خ��ام كرك��وك والذي
يفضل األردنيون على الخامات األخرى.
ويعتق��د الخبي��ر « :ان ه��ذا الس��عر غي��ر
مجدي لالردن عل��ى االطالق ».مؤكدا ان لدى
العراقيي��ن الخبرة الكافية ف��ي ايصال النفط
الى الجارة االردن الفتا الى ان» س��بب التأخير
فني لوجس��تي وضعف الرغب��ة لدى الحكومة
العراقي��ة في متابع��ة هذا الموض��وع» .من

جان��ب آخر أب��دى األردن اس��تعداده لبناء خط
انابي��ب يرب��ط مصفاة الزرق��اء بمحطة ضخ
النف��ط في حديثة  . K-3لكن هذا االس��تعداد
لم يرى جدية لدى الحكومة العراقية لتطبيقه
علم��ا بأنه ذو جدوى اقتصادي��ة عالية للعراق
وهو غاية سهلة التحقيق اذا ما تبنتها حكومة
بغداد.
وكان الع��راق ي��زود المملك��ة ب 85,000
برمي��ل نف��ط خام يومي��ا و حوال��ي 10,000
برمي��ل مش��تقات نفطية يومي��ا تبعا إلتفاق
مب��رم بي��ن الحكومتي��ن العراقي��ة واألردنية
ف��ي عه��د الرئي��س العراقي الس��ابق صدام
حسين ويجدد س��نويا ،الى جانب تقديم منح
مالي��ة تت��راواح بي��ن  250ال��ى  300مليون
دوالر س��نويا تع��ادل نص��ف تكلف��ة البترول
والمشتقات النفطية المصدرة لالردن أضافة
ال��ى ذل��ك كان الع��راق يبي��ع ل�لاردن النفط
بأسعار تفضيلية بسقف سعري ال يتجاوز 21
دوالراً للبرميل الواحد.
ويرى المراقبون االقتصاديون أن الس��عر
الذي يفرضه الع��راق حاليا على النفط الخام
المص��در إل��ى المملك��ة مرتف��ع مقارن��ة بما
يقدمه األردن للعراقيين الذين يس��تضيفهم
في المملكة ،مطالبين باعادة النظر بالس��عر
المقدم ليصبح نصف س��عر خام برنت على
أقل تقدير.
حي��ث ق��درت الحكوم��ة االردني��ة تكلفة
تواج��د العراقيين في المملك��ة منذ االحتالل
االمريكي للعراق بحوالي مليار دوالر تش��مل
تكلف��ة دعم الخدم��ات لعراقيين مقيمين في
األردج عدده��م يتج��اوز  500,000نس��مة
بحس��ب المعلومات االولية للمسح الذي أجراه
معه��د العل��وم التطبيقية النرويج��ي “فافو”.
وهذا ويش��مل الدعم الذي تقدم��ه الحكومة
االردني��ة عل��ى بع��ض الس��لع المهم��ة مثل
الدقيق والمشتقات النفطية.
ويطال��ب مراقب��ون “الحكوم��ة العراقي��ة
بتزوي��د األردن بالنف��ط الخ��ام عل��ى المدى
الطويل باس��عار تفضيلية واتخ��اذ الخطوات
الفعال��ة لبناء انبوب نف��ط بين البلدين لما له
من جدوى أقتصادية لكال البلدين.

| أكبر تحد يواجه االقتصاد األردني والحكومة هو التغير العالمي في أس��عار النفط،
وذلك لما لتنامي أس��عار هذه السلعة من مدلوالت سلبية على عملية اإلنتاج والتضخم
في األردن .الخطوة األولى لوضع أي اس��تراتيجية للتعامل مع هذا المتغير المهم الذي
يؤثر عكسياً في أسعار غالبية السلع وقدرة القطاع المنتج على تشغيل العمالة ،وأثره
عل��ى الدخل الحقيق��ي للفقراء ،هو معرفة توجه أس��عار النفط المس��تقبلية وكيفية
التعامل معها.
فف��ي ظل توقعات ش��تاء بارد ،واحتم��ال تصعيد الن��زاع بين تركيا وأكراد ش��مال
العراق ،ارتفع سعر برميل النفط مؤخراً في سوق التجارة بالسلع في نيويورك ليزيد
على  90دوالراً .غير أن هنالك أس��باباً أخرى ال بد من ذكرها ،كالطاقة اإلنتاجية للدول
المنتجة خارج منظمة أوبك ،وهو سبب هام.
تصري��ح أوبك في بداية ش��هر تش��رين األول /اكتوب��ر بعزمها على زي��ادة معدل
اإلنتاج بخمس��مائة ألف برميل يومياً لم يؤثر في األس��عار بشكل يذكر .السبب هو أن
الدول المنتجة للنفط خارج نطاق أوبك تش��كو من تقادم آلياتها ومؤسس��اتها المنتجة
للنفط وشح التحديث فيها .كما أن كلفة استخراج النفط آخذة في االرتفاع بشكل عام
بعد نضوب اآلبار قليلة الكلفة والحاجة المتزايدة الى الحفر ألعماق أكثر في المتوسط
للوصول الى النفط.
أيض��اً هنالك عامل آخر سيس��اعد على اس��تمرار ارتفاع األس��عار ،وه��و التوقعات
بتصعي��د الن��زاع بين أمي��ركا وإيران ،وب��أن الضربة قادمة ،س��واء على ش��كل حصار
اقتصادي أو مواجهة عس��كرية ،مما س��يؤدي إلى انقطاع االنت��اج اإليراني لفترات غير
معلومة ،ومن ثم تراجع العرض مما س��يؤدي ال محالة الى ارتفاع أس��عاره عالمياً كون
إيران أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
كم��ا أن ارتف��اع أس��عار النفط لفت��رة طويلة من الزم��ن ،أدى الى إتج��اه كثير من
المضاربي��ن ،وبخاص��ة المحافظ االس��تثمارية الضخمة لالس��تثمار فيه في األس��واق
العالمي��ة مم��ا زاد من الطلب عليه ،وال س��يما م��ع انخفاض الدوالر أم��ام عمالت هذه
المحافظ مما جعل االستثمار فيه أقل كلفة من السابق.
كل هذه األس��باب باإلضافة إلى تنامي الطلب منذ س��نين نتيجة دخول دول كبرى
مث��ل :الصين ،والهند ،إلى س��وق المنافس��ة العالمية ،وحاج��ة كال هذين االقتصادين
العمالقي��ن إلى الطاقة لرفع إنتاجهم��ا وحصد ثمار التصدير يؤدي إل��ى ارتفاع الطلب
متزامناً مع انحس��ار العرض ،ومن ثم اس��تمرار ارتفاع أس��عار النفط الخام.من ناحية
أخ��رى ،الحظ المس��تهلك في عدد من الدول المتقدمة مث��ل الواليات المتحدة ،هبوطاً
في أس��عار البنزي��ن (على المضخة) مؤخ��راً على الرغم من ارتفاع أس��عار النفط إلى
معدالت غير مس��بوقة ،وذلك ألن ش��ركات تنقية ومصافي البترول خفضت هوامشها
الربحية للجالون الواحد بما يعادل  ،% 78لذلك أصبح المستهلك في أميركا ينفق أقل
عل��ى البنزين مم��ا كان ينفق في الرب��ع األول من هذا العام .لكن هن��اك توقعات بأن
تعود هذه الش��ركات إلى رفع هوامش��ها الربحية ،األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع األسعار
للمس��تهلك،غير أنها لن ترتفع كثيراً على الرغم من التوقع بإرتفاع األس��عار إلى 100
دوالر للبرميل قبل نهاية العام.
ولقد صاحب ارتفاع أسعار النفط في العالم المتقدم وجود حوافز لترشيد استهالك
الطاق��ة مثل :اإلعفاءات الجمركي��ة ،والضريبية على الس��يارات ذات المحرك الصغير،
وعل��ى المصان��ع التي ترف��ع من كفاءة اس��تهالكها للوق��ود ،وتفعيل مص��ادر الطاقة
األخرى :النووية ،والطاقة الناجمة عن الريح ،وبعض المحاصيل الزراعية.
وينبغي أن يؤخذ باالعتبار ارتفاع أسعار الوقود بما يزيد على  % 70سنوياً منذ عام
 ،2005وارتفاع س��عر النفط من  23دوالراً للبرميل من��ذ الربع األول لعام  ،2003قبل
غزو العراق بأسابيع ،إلى معدالته الحالية ،إال أن التشريعات ،وحسن التجهيز في الدول
المتقدمة قد ساعدتا في تقبل المستهلك لألسعار المرتفعة.
يج��ب أن تبنى أي اس��تراتيجية جديدة للتعامل مع أس��عار النفط ف��ي األردن على
توقعات باس��تمرار ارتفاع أس��عاره عالمياً ،والعجز المترتب عليه في الموازنة الذي قد
يقارب المليار دوالر ،وأثر ذلك في ميزان المدفوعات؛ وأن تتضمن هذه االس��تراتيجية
ترش��يد اس��تهالك النفط من خ�لال الحوافــــ��ز الفاعل��ة ،ووضع الخــــطط لتحس��ين
ُس��بل المواصالت العامة ذات الكلف المتدنية من ناحية اس��تخدام الطاقة ،ورفع كفاءة
تكرير النفط التي تش��كل جزءاً ال يس��تهان به من الكلفة النهائية للمس��تهلك ،وطلب
المس��اعدات من الدول التي تتــــس��بب في عدم استقرار هذه الس��لعة الهامة وارتفاع
أسعارها.
*مستشار اقتصادي
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االقتصادي
االقتصادي
خطط حكومية مرتقبة مع انتهاء عقد االمتياز

مخاوف من فوضى جراء صفقة تقسيم المصفاة
جمان سليمان

| عم��ان – يح��ذر اقتصاديون ومس��ؤولون
س��ابقون م��ن أن تفض��ي خط��ط حكومي��ة
مبدئي��ة لتقس��يم مصف��اة البت��رول الوحيدة
في األردن لس��ت شركات إلى إحداث حالة من
الفوضى وفراغ قانوني بعد انتهاء عقد امتياز
المصف��اة ،قد يؤثر ف��ي توافر هذه الس��لعة
االستراتيجية في األسواق.
عل��ى أن الحكوم��ة ترفض تل��ك االتهامات
معتبرة أنها وضعت خط��ة إلعادة هيكلة قطاع
الطاقة من شأنها استيعاب المتغ َيرات المرتقبة
مع انتهاء عقد االمتياز ،في آذار /مارس
يطال��ب اقتصادي��ون الحكوم��ة بتوقي��ع
اتفاقي��ة مؤقتة مع المصف��اة قبل انتهاء عقد
امتيازه��ا المقب��ل لتجنب ح��دوث فوضى في
العرض والطلب.
يش��تكي ه��ؤالء من غي��اب اس��تراتيجية
حكومي��ة ق��ادرة عل��ى معالج��ة ه��ذا المل��ف
“الشائك” مع اقتراب انتهاء استفراد المصفاة
بح��ق تكري��ر ،المش��تقات النفطي��ة ونقلها،
وتخزينه��ا وتوزيعها .لذلك يدع��و عدد منهم
ّ
معمقة بالتوازي مع البحث
إلى إجراء دراسات
عن ش��ريك اس��تراتيجي ،لرفع كفاءة اإلنتاج
دون المساس بحقوق المساهمين.
ف��ي المقاب��ل يع��زو اقتصادي��ون تعليق
خط��ط توس��عة المصف��اة وتطويره��ا خالل
العقـــ��د الماض��ي إل��ى تحالفات غي��ر معلنة
بي��ن الحكـــومة والش��ركة تجاهلت ضرورات
التوس��عة بس��بب ق��رب انتهاء عق��د االمتياز،
وبالتالي إخض��اع األس��عار لتذبذبات العرض
والطل��ب .إل��ى حي��ن انته��اء العق��د تخض��ع
التس��عيرة لق��رارات الحكوم��ة ،الت��ي رفعت
مش��تقات النف��ط أربع م��رات خ�لال العامين
المنصرمين.
مدي��ر المصف��اة األس��بق عب��د الوه��اب
الزعب��ي يجادل بأن انتهاء عق��د االمتياز يجب
أن يسبقه -كما في الدول المتقدمة -نقاشات
ودراس��ات في العمق قبل س��نتين من موعد
االستحقاق.

فوضى في السوق

يلف��ت النظ��ر ف��ي ه��ذا الس��ياق إل��ى
اس��تراتيجية سلعة النفط ،مؤكداً على أهمية
اس��تثمار الوق��ت “ضم��ان اس��تمرارية تزويد
البلد بالمشتقات النفطية ،انتظام االستيراد،
التخزين ،التوزيع”.
لكن عل��ى أرض الواقع“ ،لم يتم اتخاذ أي
إجراء عملي لغاية االن” ،حس��بما ن ّبه الزعبي
ال��ذي يحذر م��ن “حدوث فوضى في اس��تيراد
المشتقات النفطية وتخزينها وتوزيعها”.
على أن الناطق الرس��مي ل��وزارة الطاقة
ماهر الش��وابكة “يس��تبعد وقوع مشاكل بعد
لما تطرح
االمتي��از” مع أن��ه أق ّر بأن “ال��وزارة ّ
بعد عطاء استقطاب الش��ركات الجديدة ،كما
أنها لم تحدد موعداً لذلك”.
وينف��ي الش��وابكة “وجـــ��ود تلكــ��ؤ في
الس��ير ف��ي عمـلـــية إع��ادة تنظـي��م قـطاع
الطاقة”.
تنص اس��تراتيجية إع��ادة هيكل��ة قطاع
الطاق��ة ،بحس��ب الش��وابكة ،عل��ى تقس��يم
شركة المصفاة وتأسيس أربع شركات جديدة

| مصفاة البترول :ضرورة تقييم الموجودات على أساس القيمة في السوق وليس قيمتها الدفترية
للتس��ويق وش��ركة لوجس��تية واح��دة تعنى
باس��تيراد الخام .مهمة تكري��ر النفط ما بعد
االمتي��از س��تناط ب��إدارة المصف��اة في حين
تك ّلف الشركات األربع بتوزيعه.
يعتق��د الش��وابكة أن “خط��ط الحكوم��ة
للتعام��ل مع انتهاء االمتياز تس��ير في االتجاه
الصحي��ح” ويؤك��د “الخط��ة ش��املة وعلمي��ة
وضعه��ا عدد من الخبراء ف��ي وزارة الطاقة”،
مش��يراً الى أن الحكومة مصرة على “التجزئة
والتوسعة” في آن واحد.
عل��ى أن مس��ؤولين س��ابقين ينتق��دون
تلكوء الحكومة في توس��عة المصفاة الفتين
إل��ى تعليق ع��دة خطط للتوس��عة على مدار
العقدين الماضيين.

اجراءات احترازية

الزعبي يتوقع “تدارك السلبيات المتوقعة
إذا س��عت الحكوم��ة لتوقي��ع اتفاقي��ة جديدة
“ليس��ت امتيازا” مع الش��ركة لتنظيم العالقة
بين الطرفين.
مثل ه��ذا اإلجراء “طبق ف��ي دول كثيرة
منه��ا المغ��رب” بم��ا يضم��ن إل��زام المصفاة
باس��تمرارية تقدي��م الخدم��ات بانتظ��ام
وتحمل مس��ؤولية توفير احتياج��ات المملكة
م��ن المش��تقات النفطية بمواصف��ات عالمية
وكمي��ات تغط��ي الطلب ف��ي الس��وق” ،على
م��ا يوض��ح .الى ذل��ك يح��ث الحكوم��ة على
“االلتف��ات له��ذه المس��ألة والب��دء بالتحضير
لهذه ااالتفاقية لتكون شاملة وعميقة ،يمكن
أن تتضم��ن بنودا حول إل��زام المصفاة برفع
طاقته��ا اإلنتاجي��ة وتقديم أفض��ل الخدمات،
وادخال ش��ركات جديدة للسوق في حال عدم
التزامه��ا بنص��وص االتف��اق” .في الس��ياق،
“يتم احتس��اب األس��عار وفق حسابات تجارية
تعتمد على األسعار العالمية بناء على معادلة
يتفق عليها الطرفان ..على أن يح ّدد س��عران

للمنتج :األول يس��مى “س��عر ب��اب المصفاة”
والثاني واصل المستهلك.
ين ّب��ه الزعب��ي إل��ى “خط��ورة تجزئ��ة
المصفاة إلى ع ّدة ش��ركات متخصصة” مبيناً
أن “الح��ل يكمن بإدخال ش��ريك اس��تراتيجي
موجهة تصب في
وإجراء دراس��ة معمقة غير ّ
مصلحة جميع األطراف :الحكومة والش��ركة،
والمواطن” .يدعو الحكومة إلى “الحفاظ على
أص��ول وموجودات الش��ركة وع��دم التفريط
بحقوق المس��اهمين” السيما وأن  % 75من
أسهم الشركة تعود لصغار المستثمرين.
وفي حال أص ّرت الحكومة على خيار “البيع
بالتجزئ��ة” ،حس��بما يتس��رب ع��ن اجتماعات
رس��مية ،يش�� ّدد الزعبي على ضرورة تقييم
الموج��ودات على أس��اس القيمة في الس��وق
وليس قيمتها الدفتري��ة خصوصا” معتبرا أن
اآللية األخيرة ال تنصف المساهمين”.
الزعب��ي ،الخبي��ر ف��ي ش��ؤون الطاق��ة،
يشارك مس��ؤولين سابقين في االستغراب من
مخطط��ات الحكومي��ة خصوص��ا وأن الش��ركة
“مس��اهمة عامة مملوكة للقطاع الخاص” .إلى
تدخل الحكومة
ذلك تساءل الزعبي “عن سبب ّ
في هذه المسألة؟ معتبرا أنها ترتكز إلى بند في
عقد االمتياز “انتف��ى” الغرض من وضعه قبل
خمسين عاما .لكن الناطق باسم وزارة الطاقة
ي��رى أن من” ح��ق الحكوم��ة التدخ��ل في بيع
وتقس��يم المصفاة” المملوكة للقطاع الخاص،
معل� ً
لا ذلك بأنها من الش��ركات االس��تراتيجية
المهمة في قطاع الطاقة الذي تسعى الحكومة
إلعادة هيكلته في هذه المرحلة.
وتوق��ع المتح��دث باس��م ال��وزارة أيض��اً
أن “تؤس��س ش��ركة المصف��اة ش��ركتين
م��ن ش��ركات التس��ويق االربع” التي تس��عى
الحكومة لتأسيس��ها” به��دف القيام بجزء من
عملية التسويق للسوق المحلية.
بموج��ب العقد بي��ن الحكومة والش��ركة

صالح ملكاوي

“قيد التأس��يس” عام “ 1960يح��ق للحكومة
بي��ع وش��راء موج��ودات المش��روع” إلنق��اذ
االس��تثمارات الفردي��ة ف��ي حال ل��م يكتمل
االكتت��اب ،بحس��ب الزعب��ي .وم��ن وجه��ة
نظرالزعب��ي“ :ال يح��ق للحكوم��ة أن تتمل��ك
موج��ودات المصف��اة إال بالقيمة االس��تبدالية
وباتف��اق الطرفي��ن” .م��ن بي��ن الخط��ط
الحكومية عرض منش��أة تابعة للمصفاة في
العقب��ة للبي��ع مقابل خمس��ة ماليي��ن دينار،
استنادا إلى قيمتها الدفترية بينما تقدر قيمة
هذه المنشأة في السوق ب 30مليونا ،بحسب
وزير سابق رفض الكشف عن هويته.
يؤكد الزعبي أن” أسهم الشركة باتت حقاً
مكتس��باً للمس��اهمين الذين دعموا المصفاة
منذ إنش��ائها ،وكان لهم دور ف��ي تثبيت هذا
الصرح االقتص��ادي الوطني وتقويته” .لذلك،
يضيف مدير المصفاة األسبق“ ،ليس من حق
أحد نزع موجودات الشركة التي أقيمت بأموال
المصفاة نفسها وبأموال أصحابها أنفسهم”.

ال توسعة

يذكر أن ش��ركة مصف��اة البترول خاطبت
الحكوم��ات المتعاقبة منذ عام  1996أكثر من
مرة بهدف توسعة مرافقها التي تقدر كلفتها
اآلن بحوالي  750مليون دوالر ،إ ّال أن الحكومة
لم تستجب لهذا االتجاه ،وظل التأجيل مصير
فكرة التوس��عة رغ��م انعكاس��اتها اإليجابية
عل��ى االقتص��اد الوطني ونوعية المش��تقات
النفطية المقدمة للمواطنين.
دخ��ول الش��ريك االس��تراتيجي يهدف الى
إتـمام عملية التوس��عة التي باتت ضرورة في
المرحلة الحالية ،لسببين األول يتمثــل بانــتاج
مش��تقات نفطي��ة بمواصفات عـالمي��ة ،مثل
البنزين الخالي من الرصاص والديزل بنس��ب
كبري��ت قليـلــة ال تتج��اوز  05ر %مقارنة مع
نسبة 1ر % 1حـــالياً .ثمة ضرورة مـــلحة لرفع

المق��در اآلن ب  100ألف برميل
حج��م اإلنتاج ُ
يومـــياً إلى  130ألفاً بحلول العام .2017
وزير طاقة أس��بق يرفض طروحات الزعبي
حول تقـــسيم مرافق المصفاة ،إذ يؤيد “دخول
ش��ركات جدي��دة إل��ى الس��وق” معتب��راً أن ذلك
“يس��اعد على تقدي��م منتجات أق��ل تكلفة في
حال تأهــــلت ش��ركات ضخمة” لعطاء التسويق
مث ً
ال .في المـــقابل ،يتفق الوزير الذي لم يش��أ
اإلفــــصاح عن اس��مه م��ع الزعبي ب��أن “هناك
ظروف��اً محلي��ة ط��اردة للمس��تثمرين الراغبين
في الدخول بمش��روع التوس��عة” إلى ذلك يحث
“الحكـــوم��ة عل��ى اتخاذ إج��راءات ع��دة الغراء
القط��اع الخاص بالدخول في ش��راكة توس��عة
المصفاة”.
أحد العوامل الطاردة للمستثمرين ،بحسب
الوزير األسبق“ ،عدم التزام الحكومة بتحرير
أس��عار المش��تقات النفطية ،وغياب سياس��ة
تس��عيرية واضحة تتبع لها السوق” .يرى هذا
الوزير أن “التخوف من بقاء س��يطرة ش��ركة
المصفاة على الس��وق في غير محله” معتبراً
أن حجم حصة الش��ركات الجديدة يعتمد على
قوته��ا الت��ي تح��دد إمكانياته��ا في اس��تيراد
منتج��ات نفطي��ة مكررة بأس��عار أرخص من
التي تعرضها المصفاة األردنية”.
ينتق��د المس��ؤول الس��ابق “التأخي��ر غير
المب��رر ف��ي ط��رح عط��اء ش��ركات تس��ويق
المشتقات النفطية التي أوصى بها أحد خبراء
البنك الدولي” كما يش��دد على “أهمية وضع
تش��ريعات ناظمة لعمل هذه الشركات لتجنب
األخطاء لدى التطبيق”.
نقي��ب أصحاب محط��ات المحروقات حاتم
العراب��ي يرى تناقض��اً كبيراً بين م��ا تتحدث
عنه الحكومة من وعود بتحرير الس��وق وبين
ّ
يش��كك العرابي
م��ا يجري على أرض الواقع.
باإلج��راءات الحكومي��ة ف��ي قط��اع الطاق��ة،
ويقول“ :ليس هناك تحرير لألس��عار فكل ما
يج��ري الهدف منه رفع الدعم عن المش��تقات
النفطي��ة” ،المق��رر أن تنجز حلقته��ا األخيرة
في مارس/آذار المقبل -وفقاً لخطة حكومية
مطبقة منذ سنوات
العراب��ي يتفق م��ع الزعبي ح��ول ضعف
الج��دوى االقتصادية إلنش��اء مصف��اة بترول
جديدة في المملكة بسبب صغر حجم السوق
وارتف��اع تكلف��ة المش��روع ،إذ تتج��اوز ثالثة
مليارات دوالر فضال عن ارتفاع كلفة وتعرفة
ش��حن المواد الخام ،علماً أن الس��عر العالمي
اخترق سقف  90دوالراً للبرميل.
تق��ول الحكومة إن فاتورة النفط تجاوزت
مليارا و 700مليون دينار منذ مطلع العام ،ما
يعادل رب��ع الناتج المحل��ي اإلجمالي ،ويكلف
كل دوالر زي��ادة ف��ي أس��عار النف��ط عالمي��ًا
الخزينة حوالي  30مليون دوالر.
يستش��هد العرابي بمشروع قانون تحرير
س��وق المش��تقــات النفطيـة ،ال��ذي عرضته
الحكوم��ة عل��ى النقـــابة .ويتضمن تقاس��م
المشتقات التي تبيعها محطات المحروقات ال
 360بين أربع ش��ركـــات تسويـق مقترحــة،
إل��ى جانب مصفاة البترول .كذلك ينص على
أن تح��دد الحكوم��ة س��عراً موح��داً يتغ ّير كل
شهرين ،تخضع له جميع الشركات ،األمر الذي
“يتنافى” مع فكرة السوق الحرة التي يحكمها
العرض والطلب.
أما نقيب الجيولوجييـن خالد الش��وابكــة،
فيذهب أبع��د من تطوير المصف��اة القــائمة
إل��ى الدعوة لبنــاء مصفـــ��اة جديدة تمتـــلك
تقني��ات تكرير «الصخر الزيت��ي» الذي يحتاج
لوس��ــائل دقيق��ة الحتوائـة نس��باً عالية من
الكبريت.

ّ
السجل

Thursday 8 November 2007



االقتصادي
مؤشر البورصة «يكسر حاجز  7000نقطة» مع نهاية العام

األسبوع باختصار...

ّ
السجل  -خاص

بينم��ا ت��درس الحكومة خي��ارات مختلفة لتعوي��ض األردنيي��ن عن رفع مرتقب ألس��عار
المحروق��ات من بينها زيادة األجور بما يقارب نس��بة الرفع ،يحذر اقتصاديون من أن غالء
المحروقات مرة أخرى س��يلقي بظالله على أسعار غالبية السلع والخدمات ،بما يشبه تأثير
الدومينو.

| توق��ع وس��طاء وخب��راء ف��ي س��وق رأس
المال أن يكس��ر الرقم القياسي العام ألسعار
األس��هم حاجز  7100حتى نهاية العام الجاري
وبداي��ة  2008مدفوع��ا بمس��تويات أس��عار
األس��هم دون قيمتها العادلة وانخفاض نسب
الفوائد البنكية ودخول استثمارات اجنبية الى
السوق االردني.
رئي��س جمعي��ة معتم��دي س��وق راس
الم��ال جواد الخ��روف يرى أن دخ��ول صناديق
اس��تثمارعربية وأجنبي��ة إل��ى الس��وق خ��الل
الش��هرين الماضيي��ن وزي��ادة اس��تثمارات
مجموع��ة الحري��ري و دخ��ول بن��ك بريطاني
ساهم بحمل المؤش��ر إلى تجاوز حاجز 6000
نقطةولربم��ا الوص��ول ال��ى حاج��ز ال 7000
بعد التراجع الكبير الذي ش��هدته السوق خالل
العامين الماضيين.
وتتعدد األس��باب التي أدت إلى تحسن أداء
السوق ومنها بحسب الخروف انخفاض أسعار
أسهم الش��ركات لمعدالت مجدية استثماريا و
قرار البنك المركزي تخفيض معدالت الفائدة
(رغ��م انها لم تنخفض بموازاة قرار المركزي
االميرك��ي األخي��ر القاضي بتخفيض اس��عار
الفائ��دة  .25ال��ذي لحقت��ه دول الخليج أيضا)
واتس��اع حجم اس��تثمارات غير األردنيين في
السوق .المحلل والخبير المالي محمد العفيفي
توقع ان ان يتراوح اغالق السوق لعامه الحالي
ما بي��ن( ) 7000- 6600نقطة راس��ما صورة
ايجابي��ة للمؤش��ر ال��ذي تراج��ع خ��الل عامي
2006و 2007ب��أن يتحس��ن م��ع انته��اء العام
الجاري ويزداد أيضا خالل العامين القادمين.
وينصح العفيفي المتعاملين في الس��وق
التعامل باس��هم الش��ركات التي حققت ارباحاً

أم��ن وأمان :أعدت الحكومة وثيقة ش��بكة األمان االجتماعي ضم��ن موازنة  2008بكلفة
 300مليون دينار .تخصص الش��بكة المتجددة لتحس��ين مس��توى معيش��ة المواطنين،
تخفيف آثار إرتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على األفراد.

| توقعات لمؤشر البورصة نهاية العام الحالي وبداية 2008
ًتش��غيلية واالبتعاد عن الشركات التي اخفقت
في تحقيق نتائج جيدة
وأك��د أن العام��ل األكث��ر تاثي��را ف��ي أداء
السوق هو أس��عار النفط العالمية التي بلغت
قيمته��ا  96دوالراً للبرمي��ل ويتوقع أن تتجاوز
 120دوالراً والتي س��تؤدي إلى ارتفاع نس��ب
التضخ��م بش��كل كبي��ر عل��ى معظم الس��لع
والخدمات باستثناء العقار والمعادن األمر الذي
يعني اصابة العديد م��ن القطاعات بحالة من
الركود الذي ينعكس على أدائها.
مؤش��ر الس��وق في العام الق��ادم ونتيجة
لع��دة عوامل س��يرتفع كم��ا يعتق��د العفيفي
بنس��بة  % 10وق��د تص��ل إل��ى  % 15معتمدا
على فائ��ض الس��يولة ف��ي دول الخليج التي
سترتقع مؤشرات أسواقها المالية أيضا نتيجة
للطف��رة النفطية ،اال انه يش��ير الى ان الخط
االمن لالس��واق فيما يتعلق باسعار النفط ان
تبقى ضمن سعر  75دوالر للبرميل.
ويرى العفيفي أن ش��ركات العقار بش��كل
ع��ام تمل��ك الفرصة لنم��و ف��ي  2008وايضا
قط��اع البن��وك بس��بب ارتف��اع الهام��ش بين
اسعار االيداع واالقراض.
النمو الذي س��يحققه الس��وق خالل العام
 2008مؤك��د ب��رأي العفيف��ي خصوص��ا وان
سهم البنك العربي الذي يشكل نصف المؤشر

مش��ددا على س��هم العربي واع��د ويتوقع ان
يبلغ س��عره  35ديناراً وأن تنمو أرباحه بنسبة
تت��رواح ما بين  % 15-20وس��يحمل المؤش��ر
صعودا.
لم يحدد الخروف أسهم لشركات محددة او
قطاعات سترتفع مؤش��راتها متوقعا ان تكون
اس��باب ارتفاع المؤشر مدروس��ة وموضوعية
وليس��ت عش��وائية مش��يرا ال��ى ان التجرب��ة
الصعبة التي عاش��ها مس��تثمرو الس��وق منذ
عام  2006زادت من وعيهم بأهمية االستثمار
بعيد ومتوسط المدى.
ويمي��ز الخروف بي��ن قيمة المؤش��ر وأداء
السوق مركزا على األخير ألهميته ويشير إلى
أن السوق قد يتعرض لعمليات تصحيح إال أنه
سيحافظ على اتجاهه الصعودي.
مس��ؤول مكتب الوس��اطة في بنك االنماء
الصناع��ي نص��ر البرغوث��ي توق��ع ان ي��دور
مؤش��ر الس��وق حول  7000نقطة محذرا من
األثر الس��لبي لتطبيق قانون التعامل النقدي
على السوق والذي أجلت هيئة األوراق المالية
تطبيق��ه حت��ى مطل��ع  .2008إل��ى ذل��ك أكد
البرغوثي ان المؤشرات اإلقتصادية االيجابية
الت��ي حققه��ا الس��وق والميزاني��ات الجي��دة
للشركات تدفع بالسوق إلى األمام ليبقى على
حالة االنتعاش التي يعيشها.

الغ��الء يقتحم آخر معاقل مس��تلزمات األطفال بع��د الحليب .إذ ارتفعت أس��عار الحلويات
والكع��ك والخب��ز االفرنجي المنتج��ة من الطحين غي��ر المدعوم بنس��بة  ،% 60-20فيما
انخفض بنس��بة  % 20سعر الخبز الصغير المحسن المنتج من الطحين الموحد المدعوم.
أرباب األسر الكادحة سيعودون إلى أبنائهم بكعكة وحيدة أو قطعة «بوتي فور» بدال من
شراء أساسيات األطفال بالجملة.
احت��ل األردن المركز التاس��ع عالمي��ا واألول عربيا ضمن التصني��ف العالمي للدول األكثر
توس��عا في مجال العولمة ،حسبما وجدت دراس��ة ّ
غطت  72دولة .أعد المسح شركة AT.
 Kearneyبالتع��اون مع مجل��ة  FOREIGN POLICYاألميركية .يقيس هذا المؤش��ر
كفاءة اقتصاد الدولة على التكيف مع معايير العولمة وجذب االستثمارات الخارجية.
صراع اليورو والدوالر يرفع حجم الدين الخارجي .إذ أن تقهقر األخضر أمام عملة األوروبيين
الموحدة رفع قيمة الدين العام بنسبة 2ر % 6وصوال إلى  7.8مليار دينار ( 11مليار دوالر)
نهاية الربع الثالث من هذا العام ،بحسب بيانات صدرت حديثا عن وزارة المالية .تغير سعر
الص��رف الدولي زاد الدي��ن الخارجي بقيمة  231مليون دوالر فيم��ا ارتفع الدين الداخلي
بمق��دار  225مليون دوالر .ينقس��م الدين العام إلى  5222ملي��ون دينار للخارج و 2583
مليونا داخليا.
تحويشة العمر :انخفض الرصيد التراكمي لعوائد التخاصية إلى 5ر 596مليون دينار حتى
نهاية آب /أغسطس مقارنة مع 8ر 611مليون دينار أواخر العام الماضي .تخطط الحكومة
الس��تخدام عوائد التخاصي��ة ،المنتظر أن تقفز إل��ى مليار دوالر مطلع الع��ام الحالي بعد
خصخصة شركة توليد الكهرباء ،لشراء ديون فرنسية وبريطانية -بعد أن وافق أعضاء في
نادي باريس على بيع مع إعادة خصم بمعدل .% 11
جنون األصفر يهدد بش��لل قطاع الذهب .فصعود المؤش��ر عالميا إلى مس��تويات جديدة
تجاوزت  800دوالر لﻸوقية -األعلى منذ  28عاما -يهدد بتراجع الحركة في السوق المحلية
إلى درك غير مس��بوق  .يترواح س��عر غرام الذهب عيار  24قيراط في السوق المحلية بين
 18و  18.10دينار ،فيما وصل سعر غرام  21قيراط إلى  15.60و  15.70دينار.

استمرار الضغوط على الدوالر بعد خفض الفائدة االميركية

ارتفعت نس��بة اس��تثمارات غير األردنيين في بورصة عمان  14.7مليون دينار في تشرين
األول/أكتوب��ر الماض��ي مقارن��ة ب  11.7مليونا في الش��هر الذي س��بقه ،أي بارتفاع % 2
تقريبا ،بحسب أحدث بيانات مركز إيداع االوراق المالية على موقعه االلكتروني.

د .رمزي حداد

وافق البنك المركزي على اعتماد «داركم» كأول ش��ركة مؤهلة لتأمين القروض السكنية
في األردن .ستس��اهم هذه الش��ركة في تقلي��ص اثر تطبيق مقررات لجن��ة بازل ( )IIعلى
البنوك ،التي تطالب بتخفيض س��قف القروض السكنية وزيادة الدفعة األولى لشراء العقار
تجنبا لتعثر القروض .كذلك س��تقلل من انعكاس��ات مقررات بازل على قطاع العقار وتع ّزز
قدرة األفراد على تملك الشقق السكنية.

اقت��رب س��عر صرف الي��ورو أم��ام الدينار
لمس��تويات قياس��ية هي األعلى منذ انطالق
العمل��ة االوروبية الموحدة ع��ام  2001حيث
بلغ س��عره دينار وثالثون فلسا ،كما بلغ سعر
صرف الجنيه االس��ترليني إلى مس��توى دينار
و 480فلساً هو األعلى منذ  26عاما.
محلي��ا ،يتوق��ع أن ي��ؤدي تراج��ع ال��دوالر
أمام العمالت الرئيس��ية ونتيجة لربط الدينار
بال��دوالر إل��ى زي��ادة عج��ز المي��زان التجاري
وقيمة المديونية التي تصل قيمتها  11مليار
دوالر وخدمتها.
وبش��كل ع��ام تأرج��ح الي��ورو عن��د
مس��توى 1.4400دوالر/ي��ورو ،بانتظار قرار
االحتياط��ي الفيدرالي خفض أس��عار الفائدة
 25نقطة اساس��ية لتس��تقر عند مس��تويات
 ،% 4.5ليصعد اليورو فوق مستويات 1.4500
دوالر  /ي��ورو عن��د نهاي��ة األس��بوع الماضي
وش��هدت التعام��الت ف��ي العمل��ة االوربي��ة
الموحده تداوال كبيرا مع األخذ باتجاه صعودي
أمام الدوالر االميركي.
وف��رض اله��دوء النس��بي ال��ذي ش��اب
س��احةاألخبار االقتصادي��ة في امي��ركا خالل
األسبوع الماضي الهدوء والتوتر على األسواق،
حيث لم تجذب هذه المس��تويات المستثمرين
لشراء او لبيع العمالت أمام الدوالر االميركي،
إذ ما يزال الخوف والترقب والتذبذب مسيطرا
على األس��واق ،األمرالذي لم يس��عف التخوف

تحاشيا لوقوع أزمة إمدادات «موسمية» ،ع ّززت شركة مصفاة البترول مخزونها من جميع
المشتقات النفطية التي يرتفع استهالكها في فصل الشتاء ،لتكفي سد احتياجات المملكة
حتى نهاية الفصل البارد .تمثل اإلجراء االحترازي برفع طاقة التكرير واستيراد كميات نفط
إضافية في بلد يستهلك أكثر من  100ألف برميل سنويا.

| مستوى قياسي لليورو أمام الدينار
من ارتفاع اكثر في معدالت التضخم العالمي
الناج��م جزئيا ع��ن رفع أس��عار النف��ط التي
تجاوزت  96دوالراً برميل في نايمكس ساقت
االقتصادي��ات العالمي��ة الى حال��ة من الركود
التضخمي والكساد وال نعلم ماذا بعد.
ورغم ص��دور بيان��ات اقتصادية أميركية
ايجابي��ة تتعل��ق بمعدل البطال��ة الذي حافظ
على مستوياته  % 4.7وتوليد  166ألف وظيفة
جديدة خالل الش��هر المنص��رم في االقتصاد
االميرك��ي بقي اليورو يتصاع��د أمام الدوالر
االميركي ،وتحرك اليورو بداية هذا االس��بوع
في نطاق ضيق حيث أن المستويات المرتفعة
للعمالت الرئيس��ة أمام ال��دوالر االميركي لم
تفرض فقط الثبات في االسواق ،بل أضافت
التوتر على المتعاملين الس��وق ،حيث يس��ود
تخ��وف فيم��ا إذا كان هو الهدوء الذي يس��بق
العاصفة! ام انه يوم هادئ آخر!.
ولي��س م��ن المنتظر ح��دوث أي تغير في
السياس��ية المالي��ة واالئتماني��ة ف��ي الوق��ت

الراهن البنوك االوروبية بشان أسعار الفائدة
على اليورو والجنية االس��ترليني على الرغم
من تسجيل عمالتها مس��تويات قياسية حيث
اس��تطاع الجني��ة االس��ترليني االرتق��اء إل��ى
أعلى س��عر ص��رف مقابل ال��دوالر االميركي
في حوالي  26عاما مرتدا من عند مس��تويات
 2.0900دوالر /جنية.
وكانت التعام��الت على الذهب ذات أحجام
جيدة مع ارتفاع سعر المعدن األصفر أكثر من
ثالثين دوالر /اونصة خالل األسبوع المنصرم
ليسجل مستويات  822دوالراً لالونصة خالل
تعامالت ي��وم الثالثاء والذي م��ن المتوقع أن
يص��ل إل��ى مس��تويات  850دوالراً لالونصة
قبل نهاية العام الحالي واستطاعت الفضة أن
تس��ير في نفس مس��ار الذهب واالرتقاء إلى
مستويات  15دوالراً لالونصة ومن المتوقع أن
تصل إلى مستويات  19دوالراً لالونصة خالل
العام الحالي بس��بب ارتف��اع الطلب الصناعي
على هذا المعدن النفيس.

بع��د تلكوء دام أش��هرا ،فازت مجموعة مؤسس��ات محلي��ة بعقد لتنفي��ذ المرحلة الثانية
واألخيرة من مش��روع مكافحة جيوب الفقر .وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت إحالة
برنامج جيوب الفقر الذي يغطي  16جيبا (تتراوح معدالت الفقر فيها بين  22.7و)% 53.5
إلى مؤسس��ة نهر األردن ،إئتالف الصندوق األردني الهاش��مي للتنمية البشرية ،مؤسسة
الشرق األدنى ومؤسسة نور الحسين.
تراجع االردن للمرتبة  49على مؤش��رات التنافس��ية العالمية من بين  131دولة بحس��ب
تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي.
أظهرت نتائج مس��ح القادمين والمغادرين بين تموز/يوليو  2006و حزيران/يونيو 2007
أن صافي الدخل الس��ياحي قفز إلى  1039ملي��ون دينار .كان يمكن أن يرتفع الدخل لوال
ارتف��اع إنفاق األردنيين في الخارج ،إذ وصل إلى  687مليون دينار فيما أنفق زوار المملكة
 1726مليون دينار.
توقع��ت مصادر حكومية أن يرتفع حجم الموازنة النهائي للعام  2008بواقع 250مليون
دين��ار عن القيمة التي وردت في بالغ الموازن��ة والمقدر حجمها بنحو 244ر 4مليار دينار،
ويق��در العج��ز المالي ب�  428مليون دينار بعد المس��اعدات أو 4ر % 3م��ن الناتج المحلي
اإلجمالي ليرتفع إلى  748مليون دينار قبل الحصول على تلك المساعدات.
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اإلعالمي
على الرصيف
تحليق من جديد
تس��تعد محطة ( )atvالتلفزيونية لالنطالق بع��د ان حالت ظروف غامضة فضال عن
مش��اكل اداري��ة وتش��غيلية دون بدء بثها ال��ذي كان مقررا في االول من اب/اغس��طس
الماضي .وغلفت الضبابية اس��باب توقف المحطة وتعثرها ،ثم انتقال ملكيتها لمستثمر
جديد ،فتعددت االجتهادات واختلفت التوقعات ،فذهب البعض الى القول بوجود مديونية
تص��ل الى حد الثالثي��ن مليون دينار ،بينم��ا تحدث اخرون عن ضغوطات مورس��ت على
رئي��س مجلس ادارة القناة م��ن قبل جهات “متنفذة” اوصلته ف��ي نهاية االمر الى اتخاذ
قرار البيع .وكانت هيئة االعالم المرئي والمس��موع اصدرت قرارا بوقف بث المحطة الى
حين تزويدها بمعلوم��ات متعلقة بالتراخيص الفنية وترددات البث الخاصة بالقناة التي
كان��ت بدأت بثها التجريبي على قمر نايل س��ات  102في منتص��ف يونيو الماضي ودفع
المبال��غ المترتبة على المحطة .وتكتم رئيس مجلس االدارة الس��ابق محمد عليان على
الظروف التي احاطت بمحطته واجبرته على البيع ،واكتفى باعالن بيع المحطة دون ذكر
االسباب ،واالعودة الى جريدة «الغد» مواصال رئاسته لمجلس ادارتها .وكان المدير العام
الس��ابق للمحطة مهن��د الخطيب اكثر جرأة في االفصاح عن اس��باب تعثر المحطة معلنا
ان البيرقراطي��ة وجه��ات اخرى ليس لها عالقة كانا الس��بب وراء تعثرها .وبعث الخطيب
رس��الة الى كافة العاملي��ن في المحطة ابلغهم فيها بالعقب��ات التي احاطت بانطالقها،
اال ان الرس��الة لم تتطرق الى الموض��وع المالي والمديونية التي قيل ان المحطة تعاني
منها .الخطيب آثر االستقالة اثر بيع الشركة لشركة العجايب التي تم تاسيسها في اليوم
الثان��ي من وقف ب��ث المحطة اي في الثاني من اب/اغس��طس الماضي ،وهي مس��جلة
باس��م اثنين م��ن المحامين .ورغم بيع المحطة للمس��تثمر الجديد ،اال ان��ه لم يتم االجابة
على اس��ئلة عالقة حول مستحقات العاملين ومصيرهم وحجم الدين على الشركة ،وان كانت
المحطة ستعاود بثها التجريبي عما قريب ،وان كان الموظفين سسيبقون في مناصبهم ام ان
هناك اعادة هيكلة س��تتم ،وحجم الخسائر التي لحقت بالشركة ،كل تلك االسئلة ال زالت دون
اجابات واضحة ومحددة .المالكين الجدد عينوا راضي الخص الذي كان مديرا عاما لمؤسسة
االذاع��ة والتلفزيون ومديرا اقليميا لراديو وتلفزيون العرب رئيس��ا لمجلس االدارة وزيد
الرشدان الذي عمل مديرا اداريا في وكالة رويترز لالنباء مديرا عاما للمحطة.
وتعاني المحطة وفق عاملين مطلعين فيها من مشاكل مالية وصلت الى حد اعادوة
مئ��ات العدي��د من الش��يكات ،والدخول في مفاوض��ات مع اصحاب الروات��ب العالية لجهة
تخفيضها ،علفى اعتباغعر ان ذلك سيساهم في تدني مديونية المحطة.

من التلفزيون االردني الى wtv
| انتق��ل الكات��ب جمي��ل النمري م��ن التلفزي��ون االردني ال��ذي كان يق��دم من خالله
برنامجا حواريا ،ليحط رحاله في تلفزيون  wtvالذي بدا بثه التجريبي مؤخرا ،ليقدم في
محطته الجديدة برنامجا حول االنتخابات النيابية التي ستجري في العشرين من الشـــهر
الحالي بعنوان (انتـــخبوني) ،يستضـــيف فيه مرشحين برلمــــانيين من كافـــة مناطق
المملك��ة .وب��دات قن��اة  wtvالت��ي يراس مجل��س ادارتها النائب الس��ابق رائ��د قاقيش
بثه��ا التجربي قبل الموعد المحدد بش��هر تقريبا ،وذلك حتى تق��وم بتغطية االنتخابات
النيابي��ة ،وفق قاقي��ش ،الذي كلفته المحـــطة عدة ماليــي��ن .ويرى قاقيش ان محطته
الجديدة س��تعمل على تقديم اعالم وطن يغطي الحدث ويتابعه على كافة مــــس��احات
الوطن ،مش��يرا ان عدم محطته س��تعمل على تغطية مس��احات ال يت��م تغــــطيتها من
قب��ل جهـــ��ات اعالمية وصـــحفية اخرى .الالفت ان النمري ال زال يقدم من على شاش��ة
التلفــــزي��ون االردن��ي برنامجا توعوي��ا يوميا حول االنتخابات النيابي��ة لمدة  20دقيقة،
بينم��ا توقف برنامجه الح��واري الذي كان يبث عبر التلفزي��ون االردني .يذكر ان النمري
ال��ذي يكتب ايضا عمودا يوميا في صحيفة «الغد» ،قدم برنامجا في التلفزيون االردني
ابان انتخابات  2003قامت فكرته على التنقل بين محافظات المملكة المختلفة.

البدري ...والعود احمد
وتزام��ن انتق��ال النمري ال��ى محطته الجدي��دة مع ع��ودة االعالمي هان��ي البدري الى
التلفزي��ون االردني بع��د ان طال الخصام بين الطرفين ليقدم برنامجا حواريا تقوم فكرته
عل��ى فكرة برنام��ج النمري الذي قدمه ف��ي انتخابات  .2003وحمل البرنامج الجديد اس��م
«صوت��ك وطن» يقوم من خالله فريق البرنامج بالتنقل ف��ي محافظات المملكة المختلفة
واالس��تماع الى هموم الناخبين وقضاياهم  .البدري ت��رك التلفزيون االردني اثر خالف مع
ادارته انذاك وتوجه للعمل في تلفزيون الكويت ،وبعد ذلك انتقل الى محطة “ ”atvالتي لم
ت�� َر النور حتى االن ،الخالف والعودة ال تزال اس��ئلة مطروحة دون اجابات .البدري ابتعد عن
التلفزيون الالردني لس��نوات عدة بعد ان كان مقدما للبرامج الالخبارية والحوارية ،ويعتقد
اعالميون بوجود رابط بين عودته للتلفزيون واغالق المركز االعالمي الكويتي في عمان.

صحفيون في ماراثون العبدلي
| يخ��وض احد عش��ر صحفيا واعالمي��ا واصحاب صحف ،الس��باق باتجاه مجل��س النواب
الخامس عش��ر في بعض الدوائر االنتخابية في المملكة وهم رئيس مجلس ادارة جريدة
السجل ورئيس مجلس ادارة االذاعة والتلفزيون السابق مصطفى حمارنة عن دائرة مادبا
االولى ،وعدنان الداوود الزعبي /مدير عام الفضائية األردنية سابقا عن دائرة اربد الرابعة/
الرمثا وضيغم س��الم خريسات /ناش��ر أس��بوعية الحياة عن دائرة البلقاء األولى وإبراهيم
العطيوي /ناش��ر أسبوعية ش��يحان عن دائرة الطفيلة األولى والصحفي أحمد سليم محمد
عياص��رة /جرش والصحفي عبد الحفيظ س��لمان أبو قاعود /مادب��ا والصحفي جمال محمد
حس��ن العلوي (دائرة الزرقاء الرابعة/الرصيفة والمذيع نجم الدين الطوالبه عن دائرة اربد
الخامسة /بني كنانه والصحفية خلود محمد عبيد اهلل الخطاطبة عن دائرة عجلون الثانية/
قداح ع��ن محافظة البلقاء واالعالمية ع��روب صبح عن الدائرة
كفرنج��ه واإلعالمي راكان َّ
الثالثة في عمان.

سباق ماراثوني باتجاه تغطية
صحفية لالنتخابات
ّ
السجل -خاص

| تتس��ابق الصح��ف اليومي��ة والمواق��ع
اإللكتروني��ة ومحطات التلف��زة واإلذاعة على
تغطي��ة االنتخابات النيابية التي س��تجري في
العشرين من الشهر الحالي.
وتختلف تغطيات الصحف ووسائل اإلعالم
ع��ن بعضها م��ن ناحي��ة الش��كل والمضمون
والقص��ة والخب��ر ،منطلق��ة م��ن المقول��ة
الشعبية “لكل شيخ طريقته” .وتدرك الصحف
أن االنتخابات فرصة سانحة “المتالك الملعب”
وتقدي��م كل جديد متعلق باالنتخابات س��واء
م��ن ناحية القراءات األولية او من خالل إظهار
الحرفية والمهنية والحرية.
وتختلف نوعية التغطيات اإلعالمية وزواياها
باختالف الموضوع ،فيذهب البعض الى مناطق
لم يصلها آخرون وتعيد صحف ترتيب أوضاعها
من اجل االلتحاق بركب المنافسة.
وأظه��رت بعض وس��ائل إع�لام “حيادية”
ف��ي التعامل مع الح��دث ،فيما أظه��رت أخرى
انحيازًا باتجاه مرشحين معينين متجاوزة قيم
صحفية ومواثيق إعالمية أساسية.
واس��تبقت نقاب��ة الصحفيي��ن والمجلس
االعل��ى لالع�لام ارتف��اع ح��دة المعرك��ة
االنتخابية ليصدرا “مدونة المبادئ الرئيس��ية
للعمل اإلعالمي والصحف��ي الخاصة بتغطية
االنتخابات”.
بي��د أن المهمة المناطة بوس��ائل اإلعالم
غير س��هلة وتتضمن تحديات يمكن أن تشكل
ضغط��ا متزايدا عل��ى المصداقي��ة اإلعالمية،
وذل��ك في ض��وء اخت�لاف الحم�لات اإلعالنية
ف��ي األردن ع��ن غيره��ا م��ن ال��دول س��واء
المتقدمة او دول العالم الثالث من حيث تكلفة
الحمالتة االعالنية ،ففي أميركا ،على س��بيل
المثال ،يقوم المرش��ح بجمع التبرعات لحملته
االنتخابية ،وهذا األمر يختلف عن المرش��حين

في الهند الذين يجهدون لقطف دقائق معدودة
على شاشات التلفزة او االذاعات ،حسب قانون
يحكم العاية االنتخابية.
ولتكري��س «الحي��اد» أص��درت هيئ��ة
اإلعالم المرئي والمس��موع تعليــــمات خاصة
بتغطــــي��ة الحم�لات االنتخابيـة ش��ددت على
ع��دم المس��اس ب��أي مرش��ح أو اإلس��اءة إليه
صراح��ة أو ضمنا ،وأال يتـجـ��اوز وقت الدعـاية
االنتخابية  3دقائق لكل مرش��ح في المحــطة
التلفزيوني��ة الواح��دة و  6دقائ��ق في االذاعة
وإل��زام المحط��ة الحياد وع��دم االنحي��از ألي
طرف من األطراف.
ودخل��ت المواق��ع االلكتروني��ة اإلعالمي��ة
ملعب المنافس��ة من الش��وط االول مكرس��ة
نفس��ها العب��ا اساس��يا ،ول��ذا اس��تقطبت
مرش��حيــن معلني��ن ،واخ��ذت عل��ى عاتقه��ا
تغطية اخبار آخرين.
وانزلق��ت وس��ائل اعالم من بينه��ا مواقع
الكترونية ال��ى ملعب المحاب��اة ،واخذت اتجاه
مرش��ح دون اخ��ر ،وزاد البعض لحد التش��ويه
على مرشحين منافسين لمرشحهم ،والوصول
الى درجة كتابة اخبار غير دقيقة.
ويعمـــ��ل مرش��حين عل��ى تغـــليـــ��ف
موادهـ��م االنتخــــابيـ��ة عل��ى ش��كل خبـــ��ر

صحفـ��ي ،دون ان يتـــ��م وضــع ذلك االعالن/
الخبـــ��ر ضم��ن اطـــ��ار واظــه��اره كم��ادة
اعالنية.
وتنوع��ت االخب��ار والتحلي�لات واللقط��ات
البرلمانية من حيث التركيز على المعلومة حينا
والرقم الدقيق اوقاتا اخرى ،فضال عن محاوالت
وس��ائل اع�لام الدخ��ول الى مالعب لم يس��بق
لمنافسين دخولها ،وتسليط الضوء على قضايا
لم يتم تسليط الضوء عليها ،اما تقصيرا او من
منطلق «ابعد عن الشر وغنيله».
واس��تفاد مرش��حون م��ن تن��وع وس��ائل
االتص��ال فعملوا عل��ى الظهور ف��ي اكثر من
محط��ة اعالمي��ة خصص��ت ج��زءا م��ن وقتها
لتغطي��ة االنتخاب��ات النيابي��ة ،وغ��زا اخ��رون
المواق��ع االلكترونية من خ�لال وضع اعالنات
ترويجية لحمالتهم االنتخابية.
واذا م��ا قورن��ت التغطي��ات االعالمية في
انتخابات  2007وانتخابات  2003يتم مالحظة
االزدحام في التغطيات نتيجة اتساع المنافسة
بس��بب ظهور صحف يومية وأسبوعية جديدة
ولدت في الفترة بين انتخابات  2003وانتخابات
 ،2007الت��ي اخ��ذت اس��همهما باالرتف��اع في
الس��وق المالي نظ��را لزيادة الدخ��ل المرتقب
من االنتخابات.

ما هي المدونة؟

| جاءت مدونة المجلس االعلى لالعالم ونقابة الصحفيين المتعلقة باالنتخابات حاملة
ع��دة معايير مهنية واخالقية لجهة زيادة المصداقية اإلعالمية في عمل وس��ائل اإلعالم
المتسارع نحو تسليط الضوء على جوانب العملية برمتها.
وش��ملت ثماني��ة مب��ادىء أساس��ية لتصب��ح مرش��داً لإلعالميي��ن والصحفيي��ن في
التغطي��ة الصحفي��ة لالنتخابات التي تقوم على التغطية الدقيق��ة والعادلة والمتوازنة ،
وتزوي��د المواطنين بالمعلومات ،وتعزيز القيم الديمقراطية ،وتش��جيع الحوار والنقاش
والمتابعة.
وتص��ف رئيس��ة المجلس االعل��ى لالعالم الدكتورة س��يما بح��وث أن المدونة جاءت
كمجموع��ة م��ن المعايير المهنية واألخالقي��ة لتزيد من المصداقي��ة اإلعالمية في عمل
وسائل اإلعالم المتسارع نحو تسليط الضوء على جوانب العملية برمتها.
وتبي��ن ان المدون��ة تدع��و للتميي��ز بوض��وح بين المضامي��ن اإلعالمي��ة واإلعالنية
والدعائي��ة ،وح��ق الرد والتصحي��ح  ،فض ً
ال عن الحرص على عدم نش��ر م��واد تنال من
المرش��حين أو تس��يء للعملية االنتخابية،واالهتمام بالمرأة والش��باب وشرائح المجتمع
الخاصة ،وااللتزام بالتشريعات ومواثيق الشرف الصحفية.

ّ
السجل

Thursday 8 November 2007

25

اإلعالمي

المد ّونون األردنيون يبحرون
عبر فضاءات اإلنترنت
باتر وردم

| أبلغن��ا ال��راوي الرس��مي وعمي��د التنمية
السياس��ية في الحكوم��ة األردنية فيما مضى
من غابر الزمان ،أن األردن يعمل على إنش��اء
ساحة للحرية يقول فيها األردنيون ما يريدون
لتكون رمزاً لحرية التعبير في هذا البلد .لكن
الحكومة سحبت وعدها بل عملت أحياناً على
تضييق مساحات الحرية من خالل عدة قوانين
وإجراءات ،حتى حاولت مؤخراً المساس بحرية
التعبي��ر اإللكترونية التي تمثل��ت في إخضاع
مواق��ع األخب��ار اإللكتروني��ة والمدون��ات إلى
رقابة دائرة المطبوعات والنشر.
الكثي��ر م��ن ردود األفع��ال خرج��ت م��ن
اإلعالميين األردنيين والتنظيمات السياس��ية
رافضة ه��ذا اإلجراء ،وتم طرح الموضوع في
لق��اء نقاب��ة الصحافيي��ن مع المل��ك عبد اهلل
الثاني على إفطار رمضاني تمخض عن وعد
مبدئ��ي بعدم المضي قدماً ف��ي هذا اإلجراء.
التركي��ز كان أكث��ر عل��ى مواقع األخب��ار التي
انتشرت مؤخرا ولكن القليل من الضوء تركز
على المدونات.

تركيبة المدونات األردنية

ب��دأت ظاه��رة المدون��ات باالنتش��ار في
األردن من��ذ منتص��ف الع��ام  ،2005مترافقة
مع نمو المدونات في العالم العربي وس��هولة
التكنولوجيا المطلوب��ة لبناء وإدارة المدونات،
وقد كان الجيل األول من المدونين األردنيين
من الشباب المولعين بالتكنولوجيا والمهتمين
بالش��ؤون العام��ة ،وأكث��ر م��ن نصفهم كان
يعي��ش في الوالي��ات المتح��دة وكندا وبعض
الدول األوروبية ويكتب��ون باللغة اإلنجليزية.
وحظ��ي المدون��ون األردني��ون بش��هرة ف��ي
اإلعالم اإلقليمي والدولي ،ألنهم كانوا يمثلون
أسرع وسيلة إعالم نقلت تفاصيل التفجيرات
اإلرهابي��ة ف��ي عمان ف��ي الحادي عش��ر من
تشرين الثاني /نوفمبر  .2005وكان بعضهم
ينق��ل الصور وتس��جيالت الفيدي��و من موقع
الح��دث ،ف��ي الوقت ال��ذي كانت في��ه األدوات
اإلعالمية الرسمية األردنية تعاني من الرقابة
األمنية التي عطلت دخولها إلى الحدث.
أفراد الجيل األول من المدونين األردنيين
اس��تمروا ف��ي التدوين حت��ى اآلن ،ولكن نمو
المواق��ع الت��ي تقدم خدم��ة التدوي��ن باللغة
العربي��ة مثل "البوابة" و"مكت��وب" و"جيران"
س��اهم ف��ي زي��ادة ع��دد المدوني��ن باللغ��ة
العربية .ومع أن بدايات التدوين باللغة العربية
كانت معتمدة على الخواطر الشخصية ،لكن
البعد السياسي والش��أن العام أخذ حيزاً كبيراً
م��ع دخ��ول كت��اب وصحافيي��ن محترفين إلى
مج��ال التدوين حي��ث توجد حالي��ا حوالي 20
مدونة إلعالميي��ن أردنيين مثل الكاتب كامل
النصيرات الذي تجاوز عدد زواره مليون زائر،
وكذلك ياس��ر أبو هاللة ،ومحم��ود الريماوي،
ويوس��ف غيشان ،وحلمي األس��مر ،وإبراهيم
غرايب��ة ،وبات��ر وردم ،ورلى الح��روب ،وأحمد
حس��ن الزعبي ،وزياد ابو غنيمة ،ورنا ش��اور
وغيرهم ،بينما أوقف كتاب مثل :جميل النمري
ومحم��د ابو رمان التجدي��د في مدوناتهم بعد
تجربة وجيزة.

| نمو مواقع التدوين ساهم في زيادة عدد المدونين باللغة العربية
لك��ن معظ��م المدونين-الصحافيي��ن
اكتفوا بنش��ر مقاالتهم ف��ي الصحف اليومية
واألس��بوعية المحكوم��ة بس��قف قان��ون
المطبوعات مع أنها تميزت بفعالية في الردود
والتعليقات ،وهي الميزة التفاعلية الرئيس��ية
للمدون��ات ،وهذا م��ا جعل مدوناته��م تكراراً
لمقاالتهم الصحافية وأفقده��ا الحيوية التي
ظهرت ل��دى مجموعة من المدونين الش��باب
اآلخرين.
بعض المدونين الش��بان من الجيل األول
احت��رف الصحاف��ة باللغ��ة اإلنجليزي��ة م��ن
خ�لال االنضم��ام إلى هيئات تحري��ر المجالت
الص��ادرة باللغ��ة اإلنجليزي��ة ف��ي األردن،
وأثبت��وا احترافي��ة عالية قد تب��دو أكثر كفاءة
من بعض الصحافيين المعتمدين رسمياً من
نقاب��ة الصحافيي��ن والمؤسس��ات اإلعالمية،

بأجوبة س��لبية .تلقت هذه المقالة س��ي ً
ال من
التعليق��ات وال��ردود ،وق��ام بع��ض المدونين
بكتاب��ة رس��ائل إل��ى العناوي��ن اإللكتروني��ة
للدي��وان الملكي ووزارة الصحة .وقام المدون
 /الكات��ب باتر وردم بكتابة مقال في صحيفة
"الدس��تور" ح��ول القضي��ة أثار فيه��ا اهتمام
الوزارة والت��ي أوفدت مدي��ر الرقابة الداخلية
لزيارة المريض ،ومن ثم وزير الصحة برفقة
من��دوب عن الديوان الملكي ،م��ع وعد بإجراء
تحقيق ح��ول الحادث��ة ومعاقبة المس��ؤولين
عنه��ا .هذه الحالة تظهر م��دى إمكانية العمل
الجماع��ي للمدوني��ن وقدرتهم عل��ى التأثير،
في تطوير حركة بهدف مشترك وتحقيق هذا
الهدف وليس شرطاً أن يكون سياسياً.
الم��دون نس��يم الطراونة صاح��ب مدونة
)www.black-iris.com) Black Iriكت��ب عن

المدونات باإلنجليزية أكثر جرأة لكن حاجز
اللغة يعيق انتشارها
مم��ا يثبت أن المدونات ق��د تكون أداة إلنضاج
المواهب اإلعالمية وصقلها بعيداً عن الطرق
اإلعتيادية.

مضمون المدونات

إلعطاء فكرة للقارئ عن نوعية المضمون
في المدون��ات األردنية يمكن أن نقوم بجولة
س��ريعة عل��ى أه��م م��ا تضمنت��ه المدونات
األردنية في شهر ايلول /سبتمبر الماضي.
في المدونات باللغة اإلنجليزية الموضوع
األكث��ر تأثيراً كان ح��ول قيام أح��د المدونين
وه��و حس��ين التميم��ي ()www.who-sane.com
المقيم ف��ي اإلمارات ،بنش��ر تفاصيل معاناة
وال��ده ال��ذي غ��اب ع��ن الوع��ي أثن��اء قي��ادة
الس��يارة ،وت��م نقله إل��ى مستش��فى األمير
حم��زة وبقي ف��ي المستش��فى لم��دة  9ايام
دون أن يق��وم المستش��فى بإب�لاغ العائلة أو
األمن وبدون تقديم الرعاية الصحية الكافية.
العائل��ة نجحت في اكتش��اف تواجد الوالد بعد
زيارة لمستش��فى األمير حم��زة والبحث عنوة
في ملف الزوار بعد  4محاوالت هاتفية انتهت

التراجع الكبير في حالة الحريات والديمقراطية
ف��ي األردن خالل العام  2007قائال  ":ال يوجد
ش��ك في أن العام  2007كان سيئا بطريقة ال
تصدق .الفجوة بين األثرياء والفقراء أصبحت
واضح��ة ،بحيث أنك تراها مث��ل النهار والليل
والحكوم��ة ل��م تقم حت��ى بالقلي��ل لمواجهة
ذلك .اإلص�لاح اإلعالمي ما زال ميتاً ويش��هد
عل��ى ذلك التغييب المباش��ر لتلفزيون آي تي
في ،وه��ي القناة الخاص��ة اإلخبارية الوحيدة
ف��ي األردن بدور من الحكوم��ة .وهناك ايضا
س��جن أحد السياس��يين وزيادة نس��ب الفساد
وكان��ت االنتخاب��ات البلدي��ة نكت��ة تضمن��ت
التالع��ب باألص��وات وتعرضن��ا للكثي��ر م��ن
الحاالت المتعلقة بسوء الرعاية الصحية ،ولم
تحظ دائ��رة المخاب��رات العام��ة بحرية أعلى
لممارس��ة الس��لطة وما زالت جرائم الش��رف
مستمرة وما زال التضخم يزيد".
المدون خلف الذي يستخدم اسماً مستعاراً
قق��ال ف��ي مدونت��ه What's Up in Jord
 )dan (http://ajloun.blogspot.comب��أن
االنتخاب��ات النيابي��ة القادم��ة يج��ب أن تكون

فرص��ة لليس��اريين والقوميي��ن أن يكس��روا
الحلق��ة المزدوجة المقتصرة على مرش��حي
العشائر واالتجاهات اإلسالمية ،ولكن هذا لن
يحدث إال في حال طور اليساريون والقوميون
برامج تعالج اإلحتياجات االقتصادية والتنموية
والسياسية األردنية في المقام األول .المدون
أحم��د حمي��ض صاح��ب مدون��ة East 360
 )(www.360east.comينتق��د األوض��اع
المتهالك��ة في الم��دارس العامة ف��ي األردن
ويطالب بثورة تعليمية تش��مل تطوير البنية
التحتي��ة للمدارس ،والتي هي أهم من أجهزة
الحواس��يب والش��بكات اإللكترونية لخلق جو
تعليمي مناسب.
الم��دون "حريق��ة" ال��ذي يم��ارس الط��ب
ف��ي الوالي��ات المتح��دة يكت��ب ف��ي مدونت��ه
 http://hareega.blogspot.comعن إمكانية انتش��ار
مرض اإلي��دز ف��ي األردن بناء عل��ى الثقافة
االجتماعية التي تحاول منع تشخيص المرض
أو كش��فه والتعميم على اإلصابات الحقيقية
وخاص��ة من قب��ل المرتحلين م��ن األردنيين
إلى دول العالم المختلفة س��واء من المدنيين
أو العس��كريين .المدونة خالدة صاحبة مدونة
 www.anolitasmind.comتكتب عن الحاجة
إلى وضع ضوابط على الممارس��ات العاطفية
بين الجنسين في األردن في األماكن العامة،
وترفض اإلدعاء بأن مث��ل هذه المراقبة هي
إعتداء على الحرية الش��خصية ،نظراً ألن من
يق��وم به��ذه الممارس��ات يعتدي أيض��اً على
الحري��ة العامة للمواطنين ف��ي الحفاظ على
"المشهد العام" من الممارسات غير الالئقة.
المدون��ة ناتاش��ا الطوال وه��ي صحافية
محترفة ،عملت س��ابقا في صحيفة "جوردان
تتايم��ز" كتب��ت ف��ي مدونته��ا www.nat
 tashatynes.org/mental_mayhemع��ن
قب��ول العراقيي��ن ف��ي الم��دارس العامة في
األردن وأن ه��ذا اإلج��راء يس��تدعي التقدي��ر
من قبل المؤسس��ات الدولية المعنية بحقوق
اإلنس��ان والمؤسس��ات اإلعالمية ،التي دأبت
على انتقاد األردن بس��بب عدم منح "الحقوق
الكافية" للعراقيين الهاربين من جحيم الحرب
األهلية.
المـــــدون��ة تولــــول��ي ف��ي مــدونته��ا
 www.tololy.comتنتق��د إج��راءات الحكومة
األخي��رة لمراقبة اإلع�لام اإللكتروني وتكتب
بأن س��جن "ش��اعر القاعدة" واعتق��ال النائب
الس��ابق أحمد العبادي بسبب مقاالت وكتابات
عب��ر اإلنترنت ه��ي مرحلة م��ن الرقابة على

التعبي��ر اإللكترون��ي ال تليق ب��األردن ،وتدل
عل��ى توجهات لف��رض المزيد م��ن التضييق
على حرية الرأي.
في المدونات العربية يقدم المدون محمد
عمر http://ammannet.net/blogs/momar
عش��ر نصائح للمواطن الذي يفكر في خوض
االنتخابات النيابية من أهمها  :اذا لم تكن من
عش��يرة كبيرة ج��دا ،واذا لم تجمع عش��يرتك
عل��ى التصويت لك ،فال تفك��ر في التصويت
وال في الترشح ،حتى لو كنت ممث ً
ال لتيار سواء
أكان علمانياً أم دينياً ،فكل التيارات واألحزاب
عندنا “يمكن جمعها على منس��ف” ،على قول
أح��د وزراء الداخلي��ة الس��ابقين” .اذا لم تكن
م��ن “جالي��ة” كبي��رة ،كالنوابلس��ة والخاليلة
والكوزة ،والشركس والشيشان والمسيحيين
والنس��اء ،فال تفك��ر ال في التصوي��ت وال في
الترش��يح ،فحظوظك سوف تكون معــــدومة
داخ��ل “الكوتا” وخارجه��ا ،ان لم تحصل على
اجماع الجالية ،وال تعتقد أنك “مواطن أو حتى
أحد افراد الرعية”حتى لو كنت تحمل برنامجاً
واضحاً ،فما انت سوى “أحد أفراد الجالية وأخيراً
ال تفك��ر اب��دا في الترش��ح لالنتخاب��ات إذا لم
يكن لدي��ك “نصف مليون دينار” احتياط على
االقل ،فلس��وف تحتاجها لدفع خمسين ديناراً
لكل صوت على االق��ل ،وللدعاية االنتخابية،
ودفع الرس��وم واقامة س��رادق الدعاية وشراء
ذمم الصحفيي��ن واإلعالميين ،وأخيرا ش��راء
المناس��ف والكنافة ،هذا ان لم يأكل الناخبون
تم��رك ويعص��ون أم��رك ،ويأكل��ون خي��رك
وينتخب��ون غيرك .”.كلها نصائ��ح في منتهى
الدقة.
المــــ��دون هش��ام غـــان��م ف��ي مدون��ة
http://hishamm126.maktoobblog.
 comيكت��ب هج��اء ف��ي التيار الوطن��ي الذي
ت��م العمل عل��ى بنائه م��ن قب��ل مجموعـــة
من السياس��يين في مقدمتهم رئيس مجلس
الن��واب عبد اله��ادي المجالي قائ�لا " :ال ّ
يكف
«السياس��يون» األردنيــــ��ون عن ادهاش��نا و
ادهـاش أنفس��هم ،على حد واحد و سواء .فما
كان الجتماع طائفة م��ن الرجـــال أن ينقــلب
حادثة «سياسية» ،لوال أن «الســـياسة» عندنا
��در عن أش��خـــاص (أو ش��خوص) و ليس
تص ُ
ْ
ع��ن مؤسس��ات و أع��راف و س��نـن و تقاليـــد
مدينية و ديموقراطية.
و األشخاص هؤالء ،الذين تنادوا و أشهروا
و جهـــروا ﺑ«ش��يء» قيل لنا إنه «ت ّيار» ،آثروا
أن ّ
ً
حقيق��ة و مجازاً؛
يـــطل��وا علين��ا من علٍ،
فـــــه��م اخت��اروا أعل��ى نقــــطة ف��ي عمان
(ال��دوار الثالـــ��ث) ،و أعلى فن��دق في األردن؛
ليعلن��وا من��ه «تياره��م» .ه��ذا م��ن الوج��ه
الحقيقي ،و أمـــا م��ن الوجــــه المجازي؛ فقد
ّ
دل دلي��ل ردود أصح��اب «الت ّيار» على أس��ئلة
وس��م
الصحاف��ة ،عل��ى حج��م التعال��ي الذي
َ
«ت ّيا َرهم»
بشكل عام يمكن االستفادة من المدونات
األردني��ة ،وبال��ذات ،تل��ك التي تنش��ر باللغة
اإلنجليزية في الحصول على مصادر معلومات
بديلة وأكثر ج��رأة من اإلعالم التقليدي ،لكن
حاجز اللغة يس��اهم في تقليص نسبة تأثير
هذه المدون��ات على القارئ والمتابع األردني،
وبخاص��ة ف��ي ظ��ل بق��اء المدون��ات باللغ��ة
العربي��ة في حالة من عدم االهتمام بالش��أن
الع��ام بالنس��بة لمعظ��م المدونين،واكتف��اء
الكتاب المحترفين بمقاالتهم المنشورة وعدم
استثمار مساحة الحرية المتاحة عبر اإلنترنت
للكتابة بطريقة أكثر جرأة.
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الشرق االوسط

يلزم انتصار واشنطن على الذات
كي ينجح مؤتمر الخريف
محمود الريماوي

| الغموض الذي ش��اب الدعوة لمؤتمر دولي
ف��ي الخريف الحالي ،بدأ يتب��دد جزئياً مع بدء
العد العكس��ي النعقاده .ولعل هذا المؤتمر إذا
عق��د هو األكثر غرابة بين ملتقيات سياس��ية
مماثل��ة .فقد تم��ت الدعوة اليه م��ن الواليات
المتحدة دون التنسيق مع أي من دول مجلس
األم��ن أو مع األطراف المعني��ة ،خالفاً لمؤتمر
مدريد مث ً
ال بخصوص الش��رق األوس��ط الذي
انعقد قبل ستة عشرعاما.
لق��د فوج��ىء الطرف��ان الفلس��طيني
واإلس��رائيلي بإط�لاق الدع��وة ،مع ف��ارق أن
حكومة أولمرت بدت متشائمة من اضطرارها
لتجرع ه��ذا الكأس ،بينما لم تكتم الس��لطة
الفلسطينية برئاسة عباس ترحيبها بالدعوة،
وبدت راضية رضا “من صبر ونال”.
التبدد الجزئي للغم��وض تم بعد ضغوط
عربي��ة وفلس��طينية عل��ى واش��نطن ،وب��دأ
يتمث��ل في حص��ر موض��وع البح��ث بالصراع
الفلس��طيني اإلس��رائيلي ،ال بتسوية شاملة،
وبالزي��ارات المتك��ررة للدكت��ورة راي��س الى

المنطقة وحملهم��ا الطرفي��ن المعنيين على
صياغة تفاهم��ات مش��تركة مكتوبة.وهو ما
ش��رعا فيه بالفعل وش��كال لجان��اً للتفاوض،
فيما سمى الجانب اإلسرائيلي الوزيرة تسيبي
ليفني لقي��ادة وفد حكومتها للتفاوض ،بينما
يق��ود أحم��د قري��ع الجانب الفلس��طيني وهو
نفس��ه من ق��اد المفاوضات الت��ي أدت التفاق
أوسلو قبل أربعة عشر عاماً.
ول��م يتب��دد الغم��وض حت��ى تاريخ��ه،
ح��ول األط��راف المدعوة الى جان��ب الطرفين
الرئيسين  ،وإن كانت مصادر مختلفة تحدثت
ع��ن مش��اركة  25دول��ة بينه��ا ال��دول دائمة
العضوي��ة في مجلس األم��ن ،ودول صناعية،
ودول عربية من “معس��كر االعت��دال” أبرزها
األردن والس��عودية ومصر ..ورغم أن مصادر
أميركي��ة تحدثت ع��ن دعوة دمش��ق لحضور
المؤتمر ،إال أن األمر ال يبدو محسوماً ،وهو ما
استبقته دمشق باشتراط إدراج قضية هضبة
الج��والن على ج��دول األعم��ال ث��م بتوضيح
أه��داف المؤتم��ر .ومن المس��تبعد البحث في
تسوية تضم لبنان وسوريا ألكثر من سبب.
أم��ا لبن��ان فقد أعلن غير مرة على لس��ان
رئي��س وزرائ��ه ف��ؤاد الس��نيورة أن حكومته
لم تتلق دعوة للمش��اركة ف��ي المؤتمر .ومن
الواض��ح أن االس��تحقاق الرئاس��ي واالحتقان
السياس��ي والت��أزم األمن��ي ،ه��و ما يش��غل
اللبنانيين كأولويات راهنة تطغى على قضية
مزارع شبعا وتالل كفر شوبا.

يذك��ر هنا أن األطراف العربية المعنية قد
واظبت خ�لال األش��هر الثالث��ة الماضية على
التحذي��ر من مغبة فش��ل المؤتم��ر ،لما لذلك
م��ن انعكاس��ات مأس��اوية ،أما ت��ل ابيب فهي
تتص��رف دون حماس��ة تذكر بل بق��در ظاهر
م��ن الالمباالة .ويثابر أيه��ود أولمرت ووزيرته
ليفني على القول بضرورة عدم رفع س��قف
التوقع��ات ،وذل��ك كتهيئ��ة إلفش��ال المؤتمر
والتنص��ل من االلتزام��ات .وبينما دعت ليفني
الجان��ب الفلس��طيني لـ “التحل��ي بالواقعية”،
ف��إن أولمرت يعمل من جانب��ه على تفادي أن
يخرج المؤتمر ببرنامج زمني للتفاوض.

ال سقف زمنياً !

التطور المتأخر الس��يىء هو في مماش��اة
واشنطن لتل أبيب ،بعدم وجوب تحديد سقف
زمني مس��بق لمدة س��تة أشهر حس��بما شدد
علي��ه الجان��ب الفلس��طيني .وم��ن الجلي أن
إبقاء التفاوض مفتوحاً هو تكتيك إس��رائيلي
ثابت سبق إلسحق شامير أن عبر عنه صبيحة
انعقاد مؤتمر مدريد .ومن ش��أن عدم االلتزام
مس��بقاً بأمد زمن��ي تحوي��ل المفاوضات الى
لعبة مكشوفة وبالغة الخطورة ،من أجل تأبيد
االحتالل وتعظيم الوقائع االستيطانية .تطور
آخر ال يقل سلبية ،يتمثل في محاولة واشنطن
مقايضة القضايا الجوهرية بلفتات إنس��انية
وتس��هيالت وإجراءات جزئية من قبيل تخفيف
ع��دد الحواجز العس��كرية وإزالة مس��توطنات

عش��وائية .زيادة على ذلك ،تش��ارك حكومة
أولمرت في التحضيرات للمؤتمر دون التوقف
عن سياس��تها التوس��عية ،فقد صادرت 1100
دونم من األراضي حول القدس المحتلة ،ولما
تلق��ت استفس��ارات من واش��نطن بخصوص
ه��ذا اإلجراء كان الج��واب أن هذه األراضي لم
تصادر لغايات االس��تيطان بل الستكمال بناء
الجدار!!

الرهان على العملية السياسية وحدها

مقابل ذلك يمضي الجانب الفلسطيني في
الره��ان على العملية السياس��ية وحدها ،دون
إطالق س��راح حركة ش��عبية مدني��ة ومنظمة
ضد االحتالل لتعزيز وضعه التفاوضي وإسماع
صوت الرأي العام ..وال تحظى التحركات األهلية
المدعومة من نشطاء ومناصري سالم أجانب
بأي دعم رس��مي ظاهر أو مش��اركة من قبل
مس��ؤولين في الس��لطة .فيما يتحدث أولمرت
بأن المعارضة الداخلي��ة ورقة مهمة لمجابهة
الضغ��وط بتقدي��م تن��ازالت للفلس��طينيين،
ولعل المطل��وب من الجانب الفلس��طيني هو
االستماع الى آراء القوى الديمقراطية وممثلي
المجتمع واألخذ بالمفيد منها.
تحتاج واشنطن هذه المرة لالنتصار على
الذات قبل اآلخرين ،كي تقود مؤتمر الخريف
الى النجاح  ..االنتصار على س��لبيتها وإهمالها
لقضي��ة الش��رق األوس��ط وعل��ى محاباته��ا
المقيتـ��ة لالحت�لال االس��رائيلي ،وتعطيله��ا

قرارات دوليــة وأحكام القانون الدولي .ويحتاج
األوروبيون الى تفعيل دورهم السياسي وعدم
االكتفاء بدعم اقتصادي على أهميته البالغة،
وإلى إثبات أن هناك سياسة أوروبية على قدر
من االس��تقالل بم��ا يخص قضاي��ا المنطقة،
وذلك يستلزم وقف االستجابة اآللية للضغوط
األميركية واالبتزاز اإلسرائيلي.
وكانـ��ت أط��راف عربيــ��ة ش��ددت عل��ى
عقد مؤتمر ج��دي ،حت��ى إن المملكة العربية
الس��عودية ،شككت على لسان وزير خارجيتها
األمير س��عود الفيصل ،في مش��اركتها إذا لم
تتضح صورة المؤتمر وأهدافه بصورة نهائية
قبل عقده .فيما طالبت مصر بـلسـان سفيرها
في واش��نطن نبيل فهمي ب��أن يدفع المؤتمر
نحو مفاوضات نهائية ،تقود إلى إرس��اء اتفاق
سالم خالل العام . 2008
أما الطرف الفلس��طيني فلن يس��عه توقع
تط��ور ذي ش��أن بمجرد إط�لاق المناش��دات،
فاألمر يستلزم اتخاذ مبادرات جريئة ،ال تتوقف
عند البرهنة على الذهاب بالعملية السياسية
الى نهايتها.
هن��اك حاجة عاجلة لتوس��يع إط��ار الجهد
السياس��ي بتمكي��ن المكون��ات السياس��ية
واالجتمــاعيـ��ة م��ن المش��ـاركة به��ذا الجهد
ومقـارعـة حمـاس على أرضية مشروع وطني
ديمقراط��ي ودينام��ي ،يق��ود ال��ى اش��تبـاك
سياسي مع االحتـالل في أروقة مؤتمر الخريف،
واشتباك تفاوضي بعد انقضاء المؤتمر.
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الشرق األوسط الجديد :وداع الهيمنة األميركية
ريتشارد هاس*

| بعد قرنين من وصول بونابارت إلى مصر
وما تبعه من سقوط اإلمبراطورية العثمانية
قبل  80عاماً و 50عاماً على انتهاء السياس��ة
االس��تعمارية وأق��ل من  20عام��اً على انتهاء
الح��رب الباردة ،ه��ا هي الحقب��ة الرابعة في
التاريخ المعاصر والمعروفة بحقبة السيطرة
األميركية في الشرق األوسط قد وصلت إلى
نهايتها.
وتتزايد بإطراد صعوبة تش��كيل الش��رق
األوس��ط من الخارج ،إال أنها س��تكون تحدياً،
ولعق��ود عديدة مقبل��ة ،للسياس��ة الخارجية
األميركي��ة إضاف��ة إل��ى إدارة المس��ألة
اآلسيوية.
ش��هد القرن الثامن عش��ر والدة الش��رق
األوس��ط المعاصر ،ويعتبر بعض المؤرخين
أن الحادث��ة األبرز كانت في ع��ام  1774التي
تمثل��ت بتوقي��ع اتفاقي��ة إنه��اء الح��رب بين
االمبراطوري��ة العثمانية وروس��يا .أما دخول
نابلي��ون لمص��ر بس��هولة ف��ي  1798فق��د
يكون س��بباً أهم ،إذ إنه ن ّب��ه األوروبيين إلى
أن المنطقة غدت لقمة س��ائغة للغزو ،وحفز
ذل��ك الكت��اب والمفكرين العرب والمس��لمين
للتس��اؤل ...كم��ا يفعل��ون اآلن .ل��م تراجعت
حضارته��م إل��ى ه��ذا الح��د خل��ف أوروب��ا
المسيحية.
وتزامن س��قوط العثمانيي��ن مع االختراق
األوروبي للمنطقة ببروز «الس��ؤال الش��رقي
« بخص��وص كيفي��ة التعامل م��ع آثار تداعي
اإلمبراطوري��ة العثمانية ...وهذا هو الس��ؤال
الذي حاول��ت أطراف عدي��دة االجابة عنه منذ
ذلك الوقت وبما يخدم مصالحها.
أنهت الح��رب العالمية األولى هذه الحقبة
وانته��ت الدول��ة العثماني��ة ،وأسس��ت الدولة
التركي��ة وتم تقس��يم مكاس��ب الح��رب بين
المنتصري��ن األوروبيي��ن .وهن��ا ظه��ر عه��د
االستعمار الذي سيطرت فيه فرنسا والمملكة
المتحدة .انتهت هذه الحقبة بعد حوالي أربعة
عق��ود امتص��ت الح��رب العالمي��ة الثانية قوة
األوروبيين ،وبرز تيار القوميين العرب واضعاً
القوتين العظميين في موقف المترقب.
«يحك��م العال��م م��ن يتحك��م بالش��رق
األوس��ط ،ومن لديه مصالح في العالم ،فإنه
حتماً يجد نفس��ه مهتماً بالش��رق األوس��ط»
كان هذا ما قاله الم��ؤرخ البرت حوراني الذي
توص��ل بنج��اح إلى أن أزمة الس��ويس 1956
كان��ت وراء إنهاء السياس��ة االس��تعمارية في
المنطق��ة وهن��ا بدأت حقب��ة الح��رب الباردة.
وكما كان الحال س��ابقاً ،فإن القوى الخارجية
لعبت دور المسيطر في الشرق األوسط.
إ ّال أن طبيعة الدور التنافسي بين الواليات
المتحدة واالتحاد السوفييتي قد اعطى لدول
المنطقة دوراً ثميناً للمناورة والتحرك.
وبرز مدى التأثر السلبي األميركي والدولي
للسيطرة على إمدادات النفط وعدم استقرار
األس��عار عندما تم اس��تخدام النفط كسالح

اقتص��ادي وسياس��ي.وخلقت الح��رب الباردة
س��باقاً حصلت من خالله دول الشرق األوسط
على حرية ذاتية مميزة لمتابعة ش��ؤونها .أما
الثورة اإليرانية عام  1979التي أس��قطت أحد
أهم أركان السياسة األميركية في المنطقة،
فق��د أثبتت أنه ال يمكن للدخ�لاء ان يتحكموا
في األح��داث الداخلية .وقاومت الدول العربية
محاوالت الواليات المتح��دة القناعها بالدخول
ف��ي مش��اريع تحالفي��ة مناهض��ة لالتح��اد
السوفييتي .وأدى احتالل إسرائيل للبنان عام
 1982إلى بروز حزب اهلل ،واس��تهلكت الحرب
اإليرانية العراقية هاتين الدولتين لعقود.

الهيمنة األميركية

ب��دأت الحقبة الرابعة في تاريخ المنطقة،
بانته��اء الح��رب الب��اردة وانته��اء االتح��اد
السوفييتي .وتمتعت الواليات المتحدة خاللها
بنفوذ غير مسبوق وحرية تامة في التصرف.
وكان تحري��ر الكوي��ت من المظاه��ر المميزة
للس��يطرة األميركية وكذل��ك التمركز طويل
األمد للق��وات األميركية البري��ة والجوية في
شبه الجزيرة العربية .أضف إلى ذلك المحاوالت
الدبلوماس��ية النش��طة لمحاولة التوصل إلى
ح��ل نهائي للنزاع العربي اإلس��رائيلي والذي
ظه��ر ف��ي محاولة الرئي��س كلينت��ون الجادة
والفاش��لة في كامب ديفيد وقد أظهرت هذه
المرحل��ة ،وأكثر م��ن أي مرحلة أخ��رى تعبير
«الشرق األوسط القديم».
تمي��زت المنطقة بع��راق عدواني محبط
وإي��ران مفكك��ة متش��ددة وضعيفة نس��بياً،
وإسرائيل كقوة رئيسية واألقوى في المنطقة
إضاف��ة إل��ى كونها الق��وة النووي��ة الوحيدة،
أس��عار نفط غير مس��تقرة ،وأنظم��ة عربية
رئيس��ة ظالمة لش��عوبها ،واس��تفحال للعداء
بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب.
قب��ل انقضاء عقدي��ن من الزم��ن انتهت
ه��ذه الحقبة نتيجة عدة عوام��ل بعضها كان
تلقائياً واألخرى مصطنعة.
وكان ق��رار الرئي��س ب��وش بمهاجم��ة
الع��راق عام  2003ومن ث��م التنفيذ متبوعاً
باالحت�لال ،جاع� ً
الس��نّية ضحية،
لا األغلبي��ة ُ
وه��ي الت��ي كانت قوي��ة وذات دواف��ع كافية
لتحجيم إيران الش��يعية .وطفت إلى السطح
التوت��رات الس��نية – الش��يعية ف��ي الع��راق
والمنطق��ة بأكمله��ا ،وق��د كانت كامن��ة حيناً
م��ن الوق��ت .اس��تطاع اإلرهابي��ون التمرك��ز
ف��ي العراق مطوري��ن ومصدري��ن تقنياتهم
الجدي��دة ،واقترن��ت الديمقراطي��ة بالفوضى
ونهاية التسلط السني.
أما الش��عور المضاد ألمي��ركا والقائم منذ
حين ،فقد تعزز ونتيجة النشغال الجزء األكبر
من الجيش األميركي ،إذ خفضت هذه الحرب
م��ن الوج��ود األميركي عالمياً .وم��ن المهازل
التاريخي��ة أن بدأت حرب الع��راق هذه الحقبة
األميركية بينما س��اهمت الح��رب الثانية على
إنهائها.
وبخص��وص العوام��ل األخ��رى المتعلقة
بالمسألة نفسها ،فأحدها موت عملية السالم
في الشرق األوسط ،فلطالما تمتعت الواليات
المتح��دة بالق��درة الفري��دة التقليدي��ة عل��ى
التعامل مع العرب وإسرائيل ،اال ان حدود هذه
القدرة كش��فت في كام��ب ديفيد عام ،2000
ومنذ ذلك الحين س��اهم ضعف خليفة ياس��ر

لكسب التفوق ومن أجل أن تحافظ واشنطن
على نفوذها ،عليها ان تعتمد على الدبلوماسية
أكثر من اعتمادها على القوة العسكرية

عرف��ات ،وظه��ور حم��اس ،وقدرة إس��رائيل
السياس��ية على تنحية الوالي��ات المتحدة في
تعزير هذه الخطوة بعدم اتخاذ ادارة الرئيس
بوش الخطوات الجدية لمتابعة الدبلوماس��ية
النشطة.
وساهم أيضاً في إنهاء هذه الحقبة فشل
األنظمة العربية التقليدية للحد من الحركات
اإلس�لامية الراديكالي��ة .واجه��ت الوالي��ات
المتحدة قرار االختيار بين من توقعوا كونهم
قادة فاسدين ،ومن هم متدينون ،وقد فضل
الكثي��رون ف��ي المنطق��ة االنحياز إل��ى الفئة
الثانية.
وج��اءت أح��داث  9/11لتوض��ح لق��ادة
الوالي��ات المتح��دة م��دى عم��ق الصل��ة بين
المجتمعات المنغلقة وبين رعاية الراديكاليين
األصوليين .وقد كانت شدة ردة الفعل لديهم
س��بباً في تمكين اإلرهابيين ومشجعيهم من
انته��از العديد من الفرص للتق��دم أكثر من
الس��ابق ،وان كان أغل��ب ردود الفع��ل دافعاً
س��ريعا النجاح االنتخابات ودون اعارة االنتباه
لألوضاع السياسة المحلية.
وفي النهاية ،فإن العولمة قد غيرت المنطقة
وبات أكثر سهولة للراديكاليين أن يحصلوا على
تمويل واسلحة وأفكار ومتطوعين .وأدى نشوء
وس��ائل اإلعالم العصرية ،وبخاصة الفضائيات
التلفزيونية ،إل��ى تحويل المنطقة العربية إلى
قرية كبيرة ومن ثم تسيس��ها .وأغلب المشاهد
المعروض��ة ف��ي ه��ذه الفضائي��ات م��ن عن��ف
ودمار في العراق ولقطات لعراقيين ومس��لمين
يخضع��ون لس��وء المعاملة والمعان��اة في غزة
والضفة الغربية واآلن في لبنان ،س��اهمت في
كراهي��ة الش��رق األوس��ط للوالي��ات المتحدة.
وكنتيج��ة لذل��ك ف��ان الحكوم��ات في الش��رق
األوس��ط تجد حرجاً وصعوبة ف��ي التعاون علناً
م��ع الواليات المتح��دة وان النفوذ األميركي في
الشرق األوسط قد تراجع.

ماذا يخبيء المستقبل؟

م��ا زال��ت معالم حقبة الش��رق األوس��ط
الخامس��ة في ط��ور التكوي��ن ،ولكنه��ا حتماً
متصل��ة بنهاية الحقب��ة األميركي��ة .وفي ما
يلي اثنتا عش��رة صفة تميز سياقات األحداث
اليومية:
أو ًال :س��تبقى الوالي��ات المتح��دة تتمت��ع
بالنف��وذ ف��ي المنطق��ة أكث��ر م��ن أي ق��وة
خارجي��ة أخرى ،غي��ر أن هذا النفوذ س��يكون
أقل مما كان عليه في الس��ابق.وهذا يعكس
التأثيرالمتزاي��د للق��وى الداخلي��ة والخارجية،
وتقلص الق��وة األميركي��ة ونتائ��ج الخيارات
السياسية األميركية.
ثانياً :ستشهد الواليات المتحدة ازدياداً في
التحدي��ات السياس��ية األجنبية لها ،وس��يقدم
االتح��اد األوروب��ي بع��ض المس��اعدات ف��ي
الع��راق ،وم��ن المحتم��ل أن يدف��ع بتوجهات
أخرى للمسألة الفلسطينية.
س��تعارض الصين اي ضغ��ط على إيران
محاول��ة الحص��ول عل��ى ضمانات إلم��دادات
الطاقة .أما روسيا فستعارض فرض عقوبات
عل��ى إي��ران ،وس��تحاول إظهار اس��تقالليتها
ع��ن الوالي��ات المتح��دة .وس��تنأى الصي��ن
وروس��يا والعدي��د م��ن ال��دول األوروبية عن
محاوالت الواليات المتحدة للترويج للتعديالت
السياس��ية في ال��دول غي��ر الديمقراطية في
الشرق األوسط.
ثالثاً :ستكون إيران إحدى الدولتين األقوى
ف��ي المنطق��ة ،وأم��ا ه��ؤالء الذين ظن��وا أن
إيران على وش��ك إدخال تغييرات ديمقراطية
فتيقنوا أنهم مخطئون في هذا الظن .فإيران
غني��ة جداً ولها نفوذ قوي خارجي في العراق،
وكلمة مس��موعة لدى حم��اس وحزب اهلل .إن
إي��ران ق��وة تقليدية مهيمن��ة لديها طموحات

إلع��ادة ترتي��ب الوض��ع ف��ي المنطق��ة بهذه
الصورة مع ترجمة أهدافها إلى واقع.
رابع��اً :ام��ا الدول��ة الثاني��ة األق��وى ف��ي
المنطقة فهي إسرائيل التي تعد الوحيدة في
المنطقة ذات االقتصاد الذي يرقى إلى صفات
العالمي��ة ،وتمل��ك ترس��انة نووي��ة وقوته��ا
تحمل أعباء
العسكرية األقوى ،غير أن عليها ُّ
احتالله��ا للضف��ة الغربية متعامل��ة بذلك مع
جهات وتحديات متعددة.
واس��تراتيجياً ،فإن موقف إسرائيل أضعف
الي��وم عم��ا كان عليه قب��ل األزم��ة اللبنانية
وبالتحدي��د في الصي��ف الماضي ،وسيس��وء
أكثر ،وكم��ا هو الحال في الوالي��ات المتحدة،
إذا ما ط ّورت إيران سالحها النووي.
خامس��ا :من غير الواضح أن تلوح ُبش��رى
لس�لام وإن كان ضعيفا في المستقبل ،فبعد
عمليات إسرائيل في لبنان فإن حكومة كاديما
ذات األغلبية ستكون أضعف من القيام بإسناد
ألية سياسة قد تتصف بأية مخاطرة أو عنف.
أم��ا ف��ك االش��تباك فهو غي��ر محتم��ل اآلن،
وبخاص��ة بعد انس��حاب إس��رائيل م��ن لبنان
وغزة ،وعدم وجود اي طرف فلس��طيني لديه
القدرة عل��ى قبول التن��ازل أو يتنازل بالفعل
مما يعطل فرص إجراء المفاوضات.
لق��د فقدت الواليات المتح��دة مصداقيتها
على األقل في الوقت الراهن .بينما ستستمر
إسرائيل بسياس��ة توسيع المستوطنات وبناء
الطرق معقدة بذلك المحاوالت الدبلوماسية.
سادساً :اما العراق الذى يعد مركز الشرق
القوي في الش��رق األوس��ط تقليدياً ،فيتبقى
في وض��ع متأزم وحرج لس��نوات عديدة تحت
ظ��ل حكومة مركزية ضعيفة ومجتمع مفكك
وعن��ف طائفي مس��يطر ،وأس��وأ االحتماالت
انه سيغدو دولة فاش��لة تحطمها حرب أهلية
شاملة التي ستمتد إلى الدول المجاورة.
سابعاً :سيبقى سعر النفط مرتفعاً بسبب
ازدياد طلب الصين والهند عليه ،والفشل في
حد االستهالك في الواليات المتحدة ،والتهديد
المستمر في تراجع اإلنتاج.
وم��ن المرج��ح ان يرتف��ع س��عر البرميل
إل��ى ما فوق  100دوالر ول��ن ينخفض إلى ما
دون  40دوالراً معطي��اً ذل��ك الفرص��ة إليران
والسعودية للربح غير المحسوب.
ثامناً :ستستمر الميليشيات بالنمو وتزداد
قوة ،وكذلك الحال ف��ي الجيوش الخاصة في
العراق ولبنان والمناطق الفلس��طينية .وهذه
المليش��يات هي نتيجة ضع��ف الدولة ،وكلما
ظه��ر عجز فعل��ي في الس��يطرة واإلمكانيات
فيه��ا ازدادت ق��وة الميليش��يات .ويثبت ذلك
القتال الذي دار مؤخراً في لبنان حيث كس��بت
منظم��ة ح��زب اهلل الح��رب م��ن خ�لال عدم
تعرضها لهزيمة شاملة بينما خسرت إسرائيل
الح��رب بع��دم تحقيقها نص��راً تام��اً معطية
ومعززة لحزب اهلل ومؤيديه الجرأة.
تاسعا :اإلرهاب هو :اس��تعمال القوة ضد
المدنيين لتحقيق اهداف سياس��ية .وسيبقى
يسم المنطقة ،وهو ينمو في بيئة تكون فيها
المجتمع��ات مفككة مثل الع��راق ومجتمعات
تس��يطر عليها الراديكالي��ة طمعا في إضعاف
الحكومات وس��حب الثقة منها مثل السعودية
ومصر .ستس��تمر الحرب ضد االرهاب بطرق
متطورة ،وستبقى أداة تستخدم ضد إسرائيل
والوجود األميركي وقوى أخرى غير معروفة.
عاشراً :س��يطغى اإلس�لام على األوضاع
السياسية والثقافية في العالم العربي واضعاً
األس��س لسياس��ات األغلبية في المنطقة .ان
القومية العربية واالش��تراكية هي شيء من
الماضي ،أم��ا الديمقراطية فهي في أحس��ن
الظروف ،ستتحقق في المستقبل البعيد .فقد
تع��زز وجود إيران ومن يرتب��ط معها وتأزمت
المح��اوالت لتوطيد العالقات بي��ن الحكومات

العربية والواليات المتحدة ،وستنمو الهوة في
المنطقة بين السنة والشيعة مسببة االزمات
ف��ي المجتمعات المنقس��مة مث��ل :البحرين،
ولبنان ،والسعودية.
ح��ادي عش��ر :س��تبقى ،وعل��ى األغل��ب،
األنظم��ة العربي��ة مس��يطرة وضائق��ة ذرعًا
بالتيارات الديني��ة المعادية للواليات المتحدة،
وأهمه��ا مص��ر والس��عودية اللت��ان وضعت��ا
اصالح��ات اقتصادية ويش��كل س��كانهما ثلث
الس��كان ف��ي العال��م العرب��ي .غي��ر أن هذه
السياس��ات فش��لت ب��ل عل��ى العك��س ف��إن
النظام المصري ،وفي تصميمه على إس��كات
التقدميي��ن القل��ة فق��د فرض على الش��عب
اختي��ار إم��ا الحكوم��ة القائم��ة أو اإلخ��وان
المسلمين .وتكمن الخطورة هنا اذا ما اختاروا
االخ��وان لي��س ألنهم يفضلونه��م بل ألنهم
س��ئموا من الحكوم��ة الحالية .وعكس��ه فإن
النظام قد يتش��به باإلس�لاميين المعارضين
ف��ي محاول��ة لتحجيمه��م وعرقلته��م للن��أي
بأنفسهم عن الواليات المتحدة.
اما في السعودية ،فإن الحكومة والصفوة
م��ن العائل��ة المالكة يعتم��دون على توظيف
الدخ��ل الضخ��م للس��يطرة عل��ى المطالبات
بالتغيير ،والمش��كلة ه��ي أن التغييرات التي
تم��ت وأذعن��ت له��ا الحكوم��ة كان��ت بضغط
من ال��وازع الدين��ي وليس من تي��ار اإلصالح
التقدمي مما جعل التأييد يتجه نحو تشجيعه
اجندة التيار الديني.
وختاماً ،فإن المؤسسات االقليمية ستبقى
ضعيفة ومتأخرة عن تلك في أماكن أخرى.
وال تضم المنظمة العربية،األكثر ش��هرة
وه��ي الجامع��ة العربي��ة ،الدولتي��ن األكث��ر
ق��وة في المنطقة وس��تبقى اله��وة العربية-
اإلسرائيلية تقف بوجه أي مشاركة إسرائيلية
في عالقات وشؤون المنطقة .سيحبط التوتر
بي��ن إيران ومعظم الدول العربية أي محاولة
لتنظيم المنطقة .وستبقى التجارة متواضعة
حي��ث ان القلي��ل م��ن ال��دول تق��دم خدمات
ومنتجات مم��ا تحتاجها دول أخرى على نطاق
واسع وتبقى األفضلية للسلع المطورة خارجيا
وعل��ى الرغ��م من الحاج��ة الماس��ة لمميزات
العولمة االقتصادية فإن القليل منها سيصل
إلى المنطقة.

األخطاء والفرص

بالرغم من أن المالمح األساس��ية للحقبة
الخامس��ة في الشرق األوس��ط المعاصر غير
مرغوب��ة كثي��راً إ ّال أنه من غي��ر المحتمل أن
تكون متش��ددة .وس��تكون األغلبي��ة خاضعة
لدرجتها.
هناك ف��رق جوهري بين افتقار الش��رق
األوس��ط إلى اتفاقيات س�لام رس��مية وبين
تل��ك التي يفضله��ا اإلره��اب والخالفات بين
الدول والحرب األهلية .فواحدة تش��مل إيران
قوية وأخرى تس��يطر عليها إي��ران .أو واحدة
عالقاتها متوترة م��ع الواليات المتحدة وثانية
تفي��ض كرهاً له��ا .ويت��رك الوق��ت بصماته
فقد تس��تمر حقب في الش��رق األوسط لقرن
م��ن الزم��ن وقد تبق��ى فقط لعق��د ونصف
العق��د .ومن الواضح أنه من مصلحة الواليات
المتحدة وأوروبا أن تقصر فترة الحقب وتكون
متبوع��ة بحقب أخرى حمي��دة .ولتحقيق ذلك
فعل��ى صانعي القرار في الواليات المتحدة ان
يتفادوا الوق��وع في غلطتين ،وأن يتمس��كوا
بفرصتين.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية األميركية
والمس��ؤول الس��ابق لدائرة رس��م السياس��ات
الخارجي��ة في إدارة بوش األولى ،والمقال نش��ر
مؤخرا في مجلة “فورين أفيرز” ،المتخصصة في
الش��ؤون الخارجية .ترجم المقال عن االنجليزية
“للسجل” طروب العارف.
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الثقافي
لماذا
“السجل الثقافي”؟
ّ

| ربم��ا كان م��ن األج��در أن نض��ع
الس��ؤال ،ومن ثم الجواب ،في سياقه
األعم األشمل :لماذا “السجل” أص ً
ال؟
اإلجاب��ة ،ببس��اطة ،ه��ي أن هذا
الركن ،شأنه شأن المنبر الذي ينطلق
منه ،يصدر في تناوله لقضايا الثقافة
بصورها كاف��ة ,عن المبادئ نفس��ها
الت��ي تس��تظل به��ا ه��ذه الصحيف��ة
وتستهدي.
إن “الس��جل الثقافي” مظلة رحبة
مفتوح��ة على الجه��ات األربع ،تلتقي
فيها ،في حوار تفاعلي طليق ،تجليات
الثقاف��ة الفتي��ة اإلبداعي��ة النقدي��ة.
وه��ي ليس��ت ش��ابة بمعايي��ر العمر،
وال ‘ش��بابية’ بمعايير األذواق الرائجة
والتقليعات العابرة ،بقدر ما هي فتية
ومنفتحة في إطاللتها على كل ما هو
جديد وخالق ومس��تقبلي في ميادين
األنشطة الثقافية الفكرية واإلبداعية
بش��تى صوره��ا ف��ي مج��االت اآلداب
والفنون ،وفي الدراس��ات اإلنس��انية
واالجتماعي��ة ،والفن��ون األدائي��ة
والتشكيلية ،ووسائل التعبير المرئية
والمسموعة والمكتوبة.
وبه��ذا المعنى ،فإننا ال نهدف إلى
‘احتضان’ المواهب ،بل إلى تحفيزها،
وإلى اس��تفزازها ،لتخ��رج بكل ما هو
خالق ومجدد ومستنير وتنويري وغير
تقلي��دي ،وترفد المكون��ات التقدمية
الحي��ة ف��ي الثقافة العربي��ة القائمة.
وه��ي دعوة ملح��ة ودائم��ة تهيب بنا
أن نقرأ ،ونس��تقصي ،ونؤثر ،ونتأثر،
ونتج��اوز المع��ارف الت��ي أرغمنا على
اكتس��ابها وقبوله��ا وإع��ادة إنتاجه��ا،
لنص��ل إل��ى إنت��اج مع��ارف ومنتجات
ثقافي��ة مبتك��رة تواك��ب وتنس��جم
ونبض الحياة الجديدة.
وق��د يك��ون ف��ي ه��ذه الدع��وة
خ��روج ع��ن المألوف ،و”انح��راف” عما
ه��و مأث��ور أو متع��ارف علي��ه .وربما
تنطوي على ع��ودة إلى روافد ثقافية
مهمشة أو مهجورة ,أو ابتكار توجهات
ومضامي��ن وقوال��ب م��ن ش��أنها أن
تحرك الس��بخات والبرك الراكدة التي
أوشكت الطاقات اإلبداعية الوليدة في
مجتمعن��ا الثقافي على االختناق فيها.
والجدي��د ال��ذي نس��عى إلي��ه ال يعني
رفض الواق��ع الثقافي الراهن برمته،
أو االنقطاع الكلي عن منابعه وأصوله
التراثي��ة .فهو ،على العكس من ذلك،
دعوة إل��ى االحتف��اء بالمكونات الحية
الت��ي تتفق وإيق��اع التغيير والتحديث
والتجدي��د المجتمع��ي الذي ننش��ده،
وإحي��اء لمنظومة من العناصر والقيم
التي يخلق بن��ا تعظيمها وإدامتها في
حياتنا المعاصرة.
إنه��ا ،ببس��اطة مرة أخ��رى ،دعوة
ْ
الــ”كليب -ثقافة” التي غمرت
إلى نبذ
حياتن��ا الفكري��ة واألدبي��ة والفني��ة
بخليط من الغثاثة والرثاثة ،وتحقيق
اختراق��ات ق��ادرة ،عل��ى تواضعه��ا،
عل��ى “إحداث أث��ر” ما ف��ي تضاريس
الحياة ،والس��ير خطوة أخرى في هذه
المسالك الوعرة.
ونريدك��م ،جميع��اً ،أن تكون��وا
معن��ا  ...ب��ل نريد منك��م أن تتقدموا
الصفوف!
د .فايز الصياغ

من هموم الو ّراقين

المؤلف والناشر مقابل  22رقيباً عربياً
أهمية اللجوء إلى اس��تخدام النس��ــخ األصلية
طالما كان��ت متوفرة أو يمكن الحصول عليها،
وأن يتم طلب حق االستنس��اخ القانوني وفق
نص��وص قانون حماية ح��ق المؤلف  .وينبغي
أيض��ا تفعيل تطبي��ق قانون حماي��ة حق هذا
المؤل��ف ،وزي��ادة تدخ��ل المكتب��ة الوطني��ة،
وتش��جيع أصحاب الحقوق على تنظيم قضايا
أصولي��ة تس��د الثغ��رات الت��ي يس��تفيد منها
القراصنة.

السجل  -خاص

| هك��ذا تكل��م ،قبل بض��ع س��نوات ،فتحي
الب��س ،المدي��ر الع��ام لدار الش��روق للنش��ر
والتوزيع ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب،
في معرض حديثه عن معوقات انتشار الكتاب
العربي وتزمت الرقابة وانحسار الديمقراطية
وحري��ة التعبير .ويبدو اآلن أن الصورة العامة،
وإن ب��دا عليه��ا بع��ض التحس��ن الظاه��ري
الطفيف في ناحية أو اثنتين ،قد ازدادت سوءا
في نواح عديدة أخرى.
هل ثمة تغيرات أساسية في اآلونة األخيرة
في أوضاع صناعة الكتاب العربي؟
م��ا زال توزي��ع أي كت��اب ف��ي كل ال��دول
العربية يحت��اج إلى الحصول على إذن الرقابة
المحلية المس��بقة قب��ل الطباع��ة أو التوزيع.
وتتفاوت صرامة الرقاب��ة من دولة إلى أخرى.
وحي��ث تزده��ر صناع��ة الكت��اب ف��ي بع��ض
ال��دول ،كلبنان ومصر ،فإن القوانين الصارمة
يت��م التغاض��ي عنه��ا ف��ي كثير م��ن األحيان
وحس��ب األحوال السياس��ية الس��ائدة ،ولكنها
تمارس بصرام��ة وفجأة ض��د عناوين منتقاة
ومؤلفي��ن يصنفون على أنه��م تطاولوا على
الدي��ن واآلداب العامة أو نظام الدولة أو الدول
الصديقة.
وكيف نتجاوز هذه المعيقات؟
الطري��ق طوي��ل ووع��ر ،وم��ا زلن��ا ،على
الصعيدي��ن العرب��ي والعالم��ي ،بعيدين عما
ينبغي عمله في هذا الس��بيل .فالعالم ،بقرار
من اليونس��كو ،يحتفل في الثالث والعش��رين
من نيسان من كل عام باليوم العالمي للكتاب
وحقوق التأليف والنش��ر .ويهدف االحتفال إلى
تأكي��د األهمية التاريخية للكت��اب ،كواحد من
أهم أوعية حفظ الثقافة ونش��رها وتوزيعها،
وض��رورة االهتمام بصناعة النش��ر ،وبحقوق
التألي��ف وصونه��ا ومحارب��ة ظاه��رة العزوف
عن الق��راءة ،المستش��رية الت��ي تتفاقم كل
يوم ،حيث يتوجه الجمهور إلى الحلول السهلة
لتحصي��ل المتعة أو المعرف��ة غير الكافية من
وس��ائل اإلعالم األخرى ،وخاص��ة التلفزيون.
وتحتف��ل العديد م��ن دول العالم به��ذا اليوم
ببرام��ج ثقافي��ة كثي��رة ومتع��ددة ومتنوعة،
يشارك ،فيها السياس��يون والقراء والمؤلفون
والمبدع��ون وأمن��اء المكتب��ات .وأس��وق على
سبيل المثال ،احتفال مصر منذ عامين باليوم
العالم��ي للكت��اب ،فق��د أُطلقت حمل��ة وطنيه
ش��املة تحت ش��عار "الكتاب مص��در اإلبداع"،
خص��ص فيه��ا ي��وم مفت��وح عل��ى شاش��ات
التلفزيون وش��بكات الراديو إلج��راء الحوارات
والمقابالت مع رموز الفكر والمعرفة والثقافة،
ف��ي مصر والعالم العرب��ي ،إضافة إلى برامج
مختلفة ف��ي الجامعات والم��دارس والمصانع
واألحي��اء المختلف��ة .وكم كن��ت أتمنى لو يتم
تنظيم احتفال مش��ابه لدينا ف��ي األردن ،في
مرحل��ة يت��م الحدي��ث فيها على أوس��ع نطاق
ف��ي بلدنا ،وعل��ى كافة المس��تويات والصعد،
ع��ن أهمي��ة الثقاف��ة والتنمي��ة السياس��ية
والتعددي��ة وإطالق الحريات  ،وهي التي يمثل
الكتاب واحدا من رموزهـا األساس��يــة .وليــت

وزارة الثقـــاف��ة ووزارات التربي��ة والتعلي��م
العال��ي ومؤسس��ات وزارة اإلع�لام تب��ادر
إلط�لاق حملة وطنية لتش��جيع القراءة ودعم
الكت��اب وصناعتـه ،ومؤلفيـ��ه ،والحفاظ على
حقوقهم.
كثيرا ما يدور الحديث في أوساط الكتاب
والمؤلفين والناشرين على السواء عن
القرصنة بأشكالها المتعددة ،وهي واسعة
االنتشار في إنتاج الثقافة عموما ،فماذا تقول؟
 ه��ذه إحدى المش��كالت الكب��رى البالغةاألهمي��ة ،إذ إنه��ا ت��ؤدي إل��ى خس��ائر مادية
فادحة للناش��ر والمؤلف ،فته��دد األول وتحرم
األخي��ر م��ن حقوق��ه الناجمة عن بيع النس��خ
المقرصن��ة كبديل للنس��خ األصلية  .وذلك ما
يجعل الناش��رين يفكرون أل��ف مرة قبل إنتاج
أعمال كب��رى أو أي كت��ب مه��ددة بالقرصنة،
وتؤدي إل��ى تثبيط هم��ة المؤل��ف وإحباطه ،
وفي نهاي��ة األمر ،يح��رم المجتمع م��ن إنتاج
ثقاف��ي وإبداعي يس��هم في تطوره وس��رعة
نم��وه .والحماية مس��ؤولية جماعية ،يش��ترك
فيه��ا القائمون على تفعي��ل وتنفيذ القوانين
والتش��ريعات ،ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي
وأفراده عموماً.
وما هي ،حسب خبرتك ،طبيعة القرصنة التي
تتعرض لها صناعة النشر  ،أردنياً وعربياً؟
أول ه��ذه األش��كال ه��و الس��طو عل��ى
المحتوى .ويمارس��ه في الع��ادة ُم َّدعو التأليف
واإلبداع واالبتكار ،بحيث يلجأون إلى الس��رقة
الم َمنْتجة
الحرفي��ة أحياناً للن��ص ،والس��رقة ُ
ف��ي أحيان أخرى ،بتغيي��ر الترتيب أو العناوين
الرئيس��ية و الفرعي��ة  ،وف��ي أحي��ان أخ��رى
االقتباس ،دون توثيق أو إش��ارة ،ألجزاء كبيرة
جداً ،و غير ذلك من األس��اليب التي يمارس��ها
كت��اب ومؤلف��ون أحيان��اً ،وقراصن��ة يغيرون
أس��ماء المؤلفين ،أو ينس��بونها إلى أنفس��هم
 ،دون وج��ه ح��ق ،وأظ��ن أنه ت��م اإلعالن عن
كثي��ر م��ن ح��االت القرصن��ة الت��ي تم��ت في
األردن خالل س��نوات س��ابقة  .والن��وع الثاني
هو استنس��اخ الكت��اب بكمي��ات تجارية وبيعه
بأسعار أرخص .وذلك ألن القرصان ال يتحمل

أ ّي��اً من كلف اإلنتاج األساس��ية ،إذ إنه ال يدفع
حق��وق تألي��ف ،ويستنس��خ الكتاب كم��ا هو،
متحم� ً
لا ثم��ن ال��ورق وكلفة الطباع��ة فقط،
موف��راً الكلف��ة الباهظـــ��ة لحق��وق التألي��ف
واإلنتاج م��ن صف وإخ��راج وتصميم وتدقيق
وخالف��ه و الت��ي يدفعها الناش��ر عن��د إصداره
للكت��اب  .ولألس��ف ،ف��إن ه��ؤالء القراصن��ة،
يلق��ون أحياناً حماية اجتماعي��ة ،بادعاء توفير
الكتاب بأس��عار تتناس��ب مع القوة الش��رائية،
ويلب��س ه��ؤالء القراصنة ومن يش��جعونهم
جب��ة الواع��ظ ،الحريص على نش��ر المعرفة،
الذي يمنع االستغالل من قبل الناشر والمؤلف.
وقد ظهر في السوق األردني توجه خطير ،هو
قرصنة الكتب العربي��ة و األجنبية ،التي نادراً
ما يكتش��فها أصحاب حقوقها ،وإن اكتشفوها
فإنه��م يكتف��ون بالتش��هير ب��األردن كمركز
للقرصن��ة ،تجنباً لكلفة التقاضي أو يأس��اً من
الوصول إلى نتيجة.
إذن ،ما هو الحل؟ وما هي اإلجراءات الالزمة
للقضاء على ظاهرة القرصنة واالعتداء على
حقوق الملكية الفكرية ،أو على األقل الحد
منها إذا كان القضاء عليها مستحي ً
ال ؟!
 أرى أن األم��ر يتطل��ب إج��راءات محلي��ةفيم��ا يتعلق بالكتاب األردني والعربي ،وأخرى
خارجي��ة فيم��ا يتعل��ق بالكت��اب األجنب��ي  .إذ
ينبغي ،على المس��توى الوطني ،إطالق حملة
وطني��ة للتوعي��ة باآلث��ار المدم��رة للقرصنة
على األردن ،وتوضيح الشراكة بين الناشرين
والمؤلفي��ن وتنظيم العالقة القانونية بينهم،
والتوقف عن التراشق واالتهامات.
ال يمك��ن أن تزده��ر حرك��ة التأليف بدون
صناعة نشر مزدهرة ،وال يمكن أن يكفل ذلك
إال االلت��زام بحماي��ة حقوق الملكي��ة الفكرية
وحص��ول أطرافها على حقوقه��م كاملة  .كما
يتوجب على المؤسس��ات التعليمية اتخاذ أشد
اإلج��راءات التأديبي��ة بحق األس��اتذة الذيــــن
يخالف��ون القوانين واألنظم��ة ،ويعملون على
اس��تغالل وضعه��م لتحقي��ق مكاس��ب مادية
ش��خصية ،وكذل��ك منع التدريــس بدوس��يات
مصورة أو كتب منسوخة ،ومنع االستنساخ غير
القانوني في مؤسساتهم ،وتوعية الطلبة إلى

صدر منذ فترة قانون جديد معدل لقانون
المطبوعات والنشر في األردن .فهل من
تغيير حقيقي؟
نعم  ...هناك تغيير جوهري ...فقد ألغيت
الرقابة المس��بقة على طباعة الكتب المحلية،
وترك األمر للمتضرر ليلجأ إلى القضاء التخاذ
إج��راء منع ت��داول الكتاب .وهذا إجراء س��ليم
يتي��ح للمؤلف وللناش��ر إنج��از الطباعة بدون
تعقي��دات ،وممارس��ة رقابة ذاتي��ة ومنطقية
بحي��ث ال يك��ون هناك تج��اوز أو اعت��داء على
حري��ة اآلخري��ن أو معتقــــداته��م .وفي حالة
الخالف يكـــون الحك��م للقضاء .وذلك أفضل
بكثير م��ن أحـــ��كام الرقيـــ��ب الجزافية التي
حرمت المواطن األردني في السنوات السابقة
م��ن عش��ــرات العناوي��ن المهم��ة لمبدعي��ن
وسياس��يين تب��وأ بعضه��م مناص��ب عليا في
الدول��ة لس��نوات طويل��ة ،فأرخ��وا لمرحلتهم
وكان له��م رؤية مخالفة لمعتق��دات الحكومة
ومزاج الرقيب.
إن ه��ذا التغيي��ر جوه��ري ألن��ه يت��رك
المج��ال لل��رد عل��ى ال��رأي بال��رأي المخال��ف
وعل��ى الكتاب بكت��اب ،مما يثير ح��راكاً ثقافياً
وسياسياً واجتماعياً يقود إلى التفاعل الوطني
واإلبداع��ي االيجاب��ي .وآم��ل أن ال تأخذ دائرة
المطبوع��ات والنش��ر صفة االدع��اء في حالة
ص��دور كتب تثير قضايا جوهري��ة ،وان تترك
األم��ر للمواطنين وألصحاب ال��رأي والقلم أن
يلجأوا هم إلى القضاء..وأشير إلى هذه النقطة
ألن في دائرة المطبوعات من اس��تمرأ الرقابة
واتخذ صف��ة االدعاء على الكتاب والناش��رين
وتحويله��م إلى القضاء ،كم��ا حصل منذ فترة
عندما ادع��ت دائرة المطبوعات والنش��ر على
عدد من كب��ار الناش��رين والموزعي��ن بتهمة
توزي��ع كتب ممنوع��ة ،وتبين فيم��ا بعد أن ال
أساس لهذا االدعاء.
كم��ا ص��در من��ذ فت��رة ق��رار م��ن الدائرة
بالرقابة المس��بقة على المواقع االلكترونيـة،
في رغبة لممارسة دور الرقابة التي ال تتنازل
عنها الدائرة بسهولة.
وال اع��رف الحكم��ة من تغيي��ر آخر حصل
بش��أن الرقابة على الكتب ال��واردة من الخارج
للتوزيع ف��ي األردن ،حيث ترك القانون لمدير
المطبوعات والنش��ر وضع اإلجراءات المناسبة
لدخ��ول الكت��اب ،وت��رك ق��رار من��ع الت��داول
للقض��اء .وواقع األمر أن المس��تورد لن يذهب
للقض��اء من اجل رفع دعاوى ش��به أس��بوعية
احتجاج��اً على قرار منع تداول بضع نس��خ من
كت��اب يس��تورده ،ألن في ذلك كلف��ة باهظة
وإرغام��اً للم��وزع عل��ى البق��اء ف��ي المحاكم
باستمرار.
والصحي��ح هو أن يدخل الكتاب إلى األردن
ب��دون إج��راءات معق��دة ويت��رك األم��ر أيضا
للقض��اء إذا ما لجأ إلي��ه المتضررون ،كما هي
الحال بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب
المطبوع��ة في األردن ،وبذل��ك يتاح للمواطن
األردني تلقي منتجات اإلبداع والفكر والمواقف
المختلف��ة دون وس��اطة ،كما ن��ص على ذلك
الدستور ومواثيق حقوق اإلنسان.
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مشروعات عربية
لحشد العقول والطاقات
وتشجيع الإبداع والابتكار؟
| درج جان��ب كبي��ر م��ن المفكري��ن العرب
على أن يضعوا موضع التس��اؤل المش��روعات
والمب��ادرات الرس��مية وغي��ر الرس��مية الت��ي
ترفع ش��تى الش��عارات التنموية ،وبخاصة في
المجاالت السياس��ية واالقتصادي��ة والثقافية،
وعلى وجه أخص ما يشتبه بمراميه وبمصادر
دعمه وتمويله .بل إن موقف التردد والتشكيك
يطال حتى المشروعات التي تبدو في الظاهر
مبرأة من الش��بهات واألغراض “غير الوطنية
وغير القومية” .إذ ينظر إلى كثير منها بوصفه
تظاهرة اس��تعراضية عاب��رة ،أو مبادرة نبيلة
المقاص��د س��رعان ما تنحس��ر وتتكش��ف عن
مؤسسات بيروقراطية ونفعية ضيقة األفق.
وم��ن المؤمل أن ال ت��دخ��ل ه��ذا الباب
“م��ؤس��س��ة محمد ب��ن راش���د آل مكتوم”،
التي أطلقت في مؤتمرها األول في أواخر
تشرين الثاني في دبي حزمة من المبادرات
والمشروعات النوعية للتطوير المعرفي في
المنطقة ،بدعم من ْ
وق ٍف قد ُره  10مليارات
دوالر .وأُع � ِل��ن في المؤتمر ،ال��ذي شارك
فيه نحو  300من المفكرين واألكاديميين
والمثقفين ال��ع��رب ،ع��ن إط�لاق أكثر من
خمس وعشرين مبادرة ستعمل المؤسسة
على تفعيلها ،ومنها إطالق “تقرير المعرفة

ال��ع��رب��ي” التحليلي ال��ذي سيصدر سنويا
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لتحديد ال��خ��ط��وات ال�لازم��ة للتغلب على
المعوقات واالرت��ق��اء بالمستوى العلمي
والثقافي ،إضافة إلى برنامج تحسين جودة
التعليم العالي .كما تتضمن قائمة المبادرات
برنامجا للبعثات يستهدف نخبة المهنيين
العرب الشبان الراغبين في دراسة الماجستير
في أكثر الجامعات تقدماً في العالم ،وبرنامجا
للماجستير اإللكتروني ال��ذي يخدم النساء
الطموحات اللواتي تحول التزاماتهن العملية
والعائلية دون االلتحاق بالمعاهد والجامعات
الستكمال الدراسات العليا ،وآخر لتأسيس
صندوق لتطوير المحتوى العربي على شبكة
اإلنترنت.
وتتمثل أب��رز المبادرات التي ستتبناها
المؤسسة في مجمع المعرفة ال��ذي وصفه
بأنه سيكون بمثابة القلب النابض للمؤسسة،
وأوج��ز رسالته في توفير مصادر المعرفة
ونشرها وتسهيل الوصول إليها ،ورعاية
المشاركين في إنتاجها ،والقادرين على
اإلنتاج ،خاصة الشبان والشابات الموهوبين
والمبدعين من خالل عدد كبير من البرامج
والمشاريع المعنية بالترجمة والنقل المعرفي

وتشجيع التأليف باللغات األجنبية ،وتعزيز
قدرات دور النشر العربية ،إضافة إلى إصدار
مجلة شهرية متخصصة في متابعة وعرض
إصدارات دور النشر العربية واألجنبية .وترافق
ذلك منح تفرغ لألدباء والباحثين والمفكرين،
لتمكينهم من إنجاز مشاريع كتبهم وأعمالهم
الجديدة ،وجوائز لتكريم المبدعين في اآلداب
واألبحاث ،سواء لألعمال الجديدة أو لمجمل
األعمال.
وسينتظر المراقبون العرب كذلك ما
س��ي��ؤول إل��ي��ه م��ش��روع «التقرير العربي
األول للتنمية الثقافية» ،الذي أعلنه رئيس
«مؤسسة الفكر العربي» مؤخرا في جدة
بغرض تقديم المعلومات واإلحصاءات لتكون
في متناول واضعي السياسات وصانعي القرار
في المجال الثقافي العربي .وس ُيعنى التقرير
السنوي برصد وتشخيص وتحليل مكونات
اقتصاد المعرفة ،مع تسليط الضوء على واقع
التنمية الثقافية في المجتمع العربي ،وأدوات
اإلنتاج الثقافي في مجاالت اإلعالم واإلبداع
األدبي والفني ،وحركة النشر عموما ،والتعليم
والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات ،وإعداد
خريطة معرفية للمؤسسات الثقافية العربية
في مختلف قطاعاتها.

)حبر( ...7iber.com
محطة الكترونية لمن يبحث عن االختالف
| يس��عى ش��باب من فصيلة دوت.كوم إلى
تخطي حواجز الرقابة غير المرئية عبر نش��ر
عش��رات األخبار المحلية على موق��ع 7iber.
( comحبر.كوم) ،الذي أطلق في عيد استقالل
األردن 25 ،أيار/مايو الماضي.
عب��ر هذا الموقع باللغ��ة االنكليزية ،يبحر
الزائ��ر ص��وب مجموع��ة أخبار ،ص��ور وأفالم
فيــــدي��و لم تجد طريقها للنش��ر في اإلعالم
المطــبوع ،المرئي أو المس��موع.
يف��رد المــــوق��ع ،األول م��ن نوع��ه ف��ي
الصـــحافـــة المجــــتمعية باللغة االنكليــــزية،
مساحـــات لعش��ـــرات المقــاالت واألخــــبار ال

تــــوردهــــا الصحافــــة المحلية.
“عم��ان نت”
يحاك��ي  7iber.comمـــوق��ع ّ
ال��ذي ر ّوج للصحــــاف��ة المجتمعـــي��ة ،لك��ن
يتـــوس��ع ليطــلق
باللغـــة العربيـــة ،قبل ان
ّ
إذاعــة موازية.
يق��ف وراء  7iber.comثالث��ة ش��باب هم
صاحب��ا مدونت��ي ( Black Irisالسوس��نة
الس��وداء) نس��يم الطراون��ة Into the Wind
((في مهب الريح) لينا عجيالت فضال عنRamz
 zi Tesdellوهو أردني-فلس��طيني يقيم في
الواليات المتحدة.
م��ن بي��ن عناوين ه��ذا الموق��ع التفاعلي

“محطـــ��ة الغ��د األردني��ة :التلفزي��ون غي��ر
الث��وري”“ ،الحـــــرائ��ق تع��ود إل��ى مخي��م
البقع��ة”“ ،رمض��ان ف��ي المخيـــم��ات”“ ،ف��ي
حضرة أسطورة :فيروز” وتنمية “أحزاب األردن
السياسية”.
يفت��ح الموق��ع أيض��ا ناف��ذة تح��ت عنوان
“رقاب��ة االنتخاب��ات” ،وهي تعط��ي تفصيالت
عن مجمل سير العملية االنتخابية.
يس��تقبل الموق��ع  200نقرة زائ��ر يوميا،
بحس��ب لينا عجيالت ،التي تؤكد أنه تلقى 30
أل��ف نق��رة ،غالبيتها م��ن خ��ارج األردن ،منذ
إنطالقه قبل خمسة اشهر.

سوق وال فخر !
محمود الريماوي

| يس��تخدم على نطاق واسع تعبير «المش��هد» للتدليل على الحياة الثقافية
المحلي��ة .والتعبير اتفاق��ي أو تقريبي ،ويقصد به المظاه��ر والظواهر العامة،
كأجيال المبدعين واألجناس األدبية والمواس��م المسرحية والحراك التشكيلي،
والمناب��ر من مجالت ورابط��ة كتاب ومالحق ثقافية للصح��ف ومجمل المنتوج
الثقافي ،وس��وى ذلك من مظاهر معه��ودة أضيفت اليها مظاهر جديدة ،مثل
نش��وء اتح��اد كتاب اإلنترن��ت العرب بمب��ادرة اردنية ،وحف�لات تواقيع الكتب
الجديدة ونش��وء نظام التفرغ االبداعي ،وما يتخلل ذلك من مس��تجدات تطرأ
بين الحين واآلخر ،دون أن يكون بين هذه المستجدات مث ً
ال نشوء حوار مفتوح
أو تراسل ملحوظ بين الفاعلين الثقافيين ،من مبدعين ونقاد ومحررين.
ما تم التواضع على تسميته ب«المشهد» يشهد منذ أمد غير قصير ،ركوداً
مزمن��اً رغم أن��ه ال يخلو من حيوية.وق��د يبدو في األمر تناق��ض ،وهو كذلك.
فالحياة الثقافيةاألردنية ال تتسم بتراكم يذكر ،وال تؤسس لتقاليد متطورة ،وال
تقي��م اتصا ًال وتفاع ً
ال حياً ال مع جمهرة القارئي��ن والمتلقين في الداخل وال مع
العالم العربي ناهيك عن العالم .والبادي أن ما تقدم ذكره مرش��ح لالس��تمرار
و«التفاقم» ،رغم زيادة المنتوج وتضاعف أعداد المنتجين من موهوبين وممن
هم أقل موهبة .وهذا األمر محل تحس��س إن لم يكن موضع شكوى عامة من
الفاعلي��ن في هذه الحقول .وقد يجد بعض الدارس��ين في االجتماعيات جذورا
لهذه الحالة في عدم نش��وء حالة مديني��ة (رغم أنها كانت قائمة في العاصمة
ول��و بصورة أولي��ة فبل نصف قرن) واخت�لاط البنى التقليدي��ة بأنماط الحياة
الحديث��ة في ص��ورة هجينة.مما ال يوفر بيئ��ة صالحة الزدهار الحي��اة الثقافية
ورس��وخها.وقد يرى باحثون في التحوالت االقتصادية أن الضغوط المعيش��ية
المس��تجدة والمفاجئة وش��يوع حمى االس��تهالك ،قد ضربت حالة االس��تقرار
واألمان ،علماً بأن المنتجين الثقافيين ينتمون للطبقة الوسطى مع شرائح من
الفئات الفقيرة.
وهناك من ي��رى في ثورة االتص��االت والوس��ائط التكنولوجية ،حيث كان
األردن س�� ّباقاً في التعامل مع هذه الوس��ائط ،دوراً في تش��تت الحياة الثقافية
واضطراب نواتها إذا كانت لها نواة ،وفي اختالط ال سابق له في المعايير.
وإلى ما تقدم ذكره برز واقع جديد ،فصورة المشهد الثقافي بدأت تختلط
بعالقات وبذهنية السوق.وفي رأي شاعر على تماس مباشر مع المرافق الثقافية،
فقد بدأت هذه الظاهرة تتبلور منذ العام  2002مع اختيار عمان عاصمة ثقافية
عربية لذلك العام .لق��د اقترن ذلك بتخصيص ميزانيات حكومية ألمانة عمان
ولوزارة الثقافة ،وقد أفادت منها مؤسس��ات وهيئات وأفراد .وهو أمر جيد،دلل
على استعداد رسمي لدعم فعلي والكف عن التقتير.
ونش��أت بعدئ��ذ حاالت م��ن التمويل األجنبي لنش��اطات فنية ومس��رحية،
وتس��ويق ألعمال تش��كيلية .ومن المفارق��ات أن ذلك أنعش الحي��اة الثقافية
كمياً،لكن��ه اقت��رن بتراجع دور النقد ،فل��م يعد هناك من فرق ف��ي المتابعات
الثقافية بين نص وآخر ،بين عمل فني وآخر بين مبدع وآخر ،في مرآة الخطاب
اإلعالم الثقافي الس��ائد ،وجرى التقديم والتعتيم وفقاً لعالقات السوق وازدهار
فن العالق��ات العامة والخاصة بصورة مطردة واس��تثمار المنابر وحتى بعض
الهيئ��ات ألغ��راض فردية .وهو ما وق��ع فيه موهوبون وضعيف��و موهبة على
الس��واء .وق��د وقع ذلك كله عل��ى بيئة ثقافية غير متماس��كة في األصل.وبات
مبدع��ون يس��تعيضون ع��ن عزلتهم في مجتمعه��م بالتمتع بف��رص معنوية
وغي��ر معنوية .وقد أس��هم الغي��اب المزمن للنق��اد والدارس��ين األكاديميين
عن «المش��هد» خال اس��تثناءات محدودة ومعدودة ،في ذه��اب الوضع إلى ما
ذه��ب اليه .بما جع��ل الوضع الثقافي في النهاية رخ��واً بغير تحصين أو مناعة
تذك��ر .فيصعب الحديث تبع��اً لذلك عن حراس للضمي��ر الثقافي ،او عن نزعة
«أخالقي��ة» مكينة ،تحول دون الخلط المتم��ادي للمعايير وحتى عدم االعتراف
بالحاجة لهذه الضوابط ،بعدما س��ادت عقلية «الش��اطر بش��طارته» واهتبال
الفرص .وبعدما دخلت أو اس��تدرجت مؤسسات تجارية لدعم أعمال فنية.ومثل
هذا الدعم مطلوب من القطاع الخاص ،وهو دليل حيوية المجتمع غير أنه يتم
في معظ��م الحاالت دون ضواب��ط أو رؤية بعينها ،ويخض��ع للعالقات الخاصة
ويحظى بتغطية «مناس��بة» في الصفحات الثقافية ،نتيجة آلية المتابعات التي
تعتمد على الكم ،وعلى تفادي النقد واعتبارها ش��راً مستطيراً تجنباً لزعل فالن
أو جهة ما.
وهذا بعض المقصود بمنطق «السوق» الغالب الذي يزداد استشراء ،ويجد
بع��ض المبدعي��ن مصلحة لهم في��ه .وليس المقصود التطير والش��كوى من
الصناعة الثقافية وال من المبادرات الفردية.وهناك مظاهر إيجابية لها س��وف
تتناولها «السجل» في أعدادها المقبلة مع فتح صفحاتها لمن يشاء للمساهمة،
والشرط الوحيد هو الرصانة ،والنأي عن شخصنة األمور مدحا أو قدحاً.
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الثقافي
مفكر تونسي تخصص بعلم االجتماع بالمصادفة

لبيب :الخطاب العربي انتقائي
حاوره :د .فايز الصياغ

| يب��دو الطاهر لبيب ،للوهلة األولى ،صوتاً
ب ّري��اًّ ،غريباً ،طازجاً ،فيه َع�� َر ُم البداوة األولى
ونفح��ة م��ن الحداثة أو م��ا بع��د الحداثة .وال
ت��دري م��ا إذا كان ق��د اقتح��م س��احة العلوم
االجتماعي��ة م��ن بواب��ة األدب ،أم باحة األدب
من نواف��ذ علم االجتم��اع؛ بيد أنه غ��دا ،عبر
الع َلم” في
عقدي��ن أو ثالثة ،ه��و
الـ”الم َع ِّل��م َ
ُ
مضمار سوس��يولوجيا الثقاف��ة اإلبداعية في
الحياة الفكرية العربية المعاصرة.
قل لي ،أو ًال ،من أي آفاق أتيت ،وأي طريق
أخذتك إلى الثقافة ،إجما ًال ،وإلى علم
االجتماع ،تخصيصاً؟
 كي��ف ل��ي أن أرى ،اآلن ،آفاق��اً بعي��دة،وأن أختصر الطريق؟ أكتفي بمش��هد البداية،
وبم��ا يبدو لي مبدأً عاماً ّ
تحكم ،بعد ذلك ،في
رس��م ،أو ف��ي عدم رس��م الطريق :المش��هد
هو مش��هد الضرورات التي ل��م يكن التعليم
واحداً منها ،في صغري .أرض س��رابية ،شبه
رعوية ،جنوب الوسط التونسي ،يح ّرك أهلها
تتب��ع األمط��ار والمراعي .أذكر هذا المش��هد
ألش��ير إلى أنه ل��م يكن في��ه موضوعياً ،كما
يق��ال ،م��ا يؤه��ل لغي��ر ضرورات��ه .اللحظة
المؤسس��ة لم��ا علي��ه أنا اآلن هي ن��ور قذفه
اهلل ف��ي قلب وال��دي ،وفاجأ به المش��هد .أما
الطريق ،بعد ذلك ،فقد رس��مته العالقة بين
الرغبة والصدفة .سأكون م ّدعياً إذا حاولت أن
أجد منطقاً ما بعدياً لمس��اري ،وسأكون أكثر
إدع��اء إذا حاولت أن أبرر محطات��ي المعرفية
أو الفكري��ة بخي��ارات إرادي��ة .توجه��ي نح��و
عل��م االجتم��اع ،مث ً
ال ،ل��م يكن خي��اراً ،وإنما
كان محض صدف��ة ،وكذلك كان توجهي إلى
باري��س .موضوع أطروحتي نفس��ه تغير من
“ثقافة المهاجرين” إلى “سوس��يولوجيا الغزل
العرب��ي” بفضل صدف��ة جمعتني بلوس��يان
غولدمان ،لكنها صدفة صادفت رغبة قديمة.
ذلك أن حبي األول هو األدب.
لكن هذا ال ينفي أن “سوسيولوجيا الغزل
العربي” الذي صدر بالفرنسية ثم صدرت منه
ثالث ترجمات مختلفة إلى العربية كان عم ً
ال
جديداً من نوعه وأثر تأثيراً واسعاً في أوساط
الطلبة والباحثين.
ال من��ا يكت��ب كتاب��اً واح��داً
 أعتق��د أن ك ًف��ي حياته .ه��ذا إذا كتب .البقي��ة تفرعات أو
إضاف��ات ،وأحياناً تك��رار بصيغ جدي��دة .لهذا
الس��بب نميل إلى االحتفاظ ألغلب المفكرين
والمبدعين ،بكتاب واح��د ،في ذاكرتنا .وعلى
كل ،فبالنس��بة ل��ي ،أحتفظ لنفس��ي بكتاب
“سوس��يولوجيا الغزل العربي” .أما تأثيره فله
قص��ة ،وقد تكون له مب��ررات علمية :القصة
هي أن هذا الكتاب ،بعد أن صدر بالفرنس��ية،
ل��م يهتم به علماء االجتماع العرب ألنه “أدب”
وواجه��ه متخصص��و األدب ألن��ه “تدخ��ل في
األدب” من قبل علماء االجتماع .وأذكر أن ندوة
عقدت ،في تونس ،بمش��اركة أساطين األدب
العرب��ي في الجامعة ،للتش��هير به��ذا الكتاب
وبتطفل صاحبه على األدب وتاريخه .النتيجة
أن طلب��ة األدب أقبلوا على ه��ذا الكتاب إقبا ًال

ل��م يكن منتظ��راً .أم��ا الترجمة إل��ى العربية
فله��ا دافع آخر :كتب المستش��رق الفرنس��ي
أندري ميكال ع��ن الكتاب في جريدة لوموند،
ث��م نوه ب��ه في كت��اب ع��ن س��يرته الذاتية،
مش��يراً إلى أنه ل��م يعد باإلم��كان النظر إلى
الش��عر العذري ،كم��ا كنا ننظر إلي��ه ،بعد أن
تم
نطلع على “سوسيولوجيا الغزل العربي”ّ .
الرج��وع ،أيضاً ومطو ًال ،إلى الكتاب ،في كتاب
صادر عن المدرس��ة الفرويدية التي يتزعمها
المحل��ل النفس��ي الكان .بعدها استش��هد به
روالن بارت .كان ه��ذا كافياً لكي يلفت انتباه
المتخصصين العرب وأن ينقلوه إلى العربية.
ال أظ��ن أن ترجمت��ه كان��ت عن اط�لاع وعن
قناعة بقدر ما كانت تأثراً برأي غربي .على أن
العبرة من كل هذا هو أن العرب الذين يحبون
أدبهم ويمجدونه يتحفظون أو يترددون كثيراً
في تحويله إلى مادة سوسيولوجية.
الكتاب له جانب منهجي ويقترح آليات لتحليل
اإلنتاج األدبي ،في عالقته بالواقع االجتماعي،
لكن ما هي ،من حيث المضمون ،أهم النتائج
التي توصل إليها تحليل الظاهرة العذرية؟
إجما ًال واختصاراً ،بينت في هذا العمل أن“العالم العذري” ،كما بناه الشعراء العذريون،
ال يعبر ،كما هو في الرأي السائد منذ القديم،
ع��ن امتثالية ديني��ة أخالقية ،من ن��وع الورع
والعفة وما ش��ابه ذل��ك ،وإنما عن هامش��ية
اجتماعية ،بل وحت��ى أيديولوجية .بنو عذرة،
الذين ه��م ع ّينة فقط ،تبنت النموذج العذري
وصاغته ،وليس��ت أص ً
ال له ،كما يتردد ،وجدوا
أنفس��هم ،مع مجيء اإلسالم ،في وضع تؤكد
المعطي��ات األنتروبــــولوجي��ة واالقتصادي��ة
والسياس��ية واأليديولوجـــية أنه أصبح وضعاً
هامشياً ،بالنسبة للقوى الصاعدة آنذاك .هذه
الهامشية عبروا عنـــها ،رمزياً ،بصورة المرأة
“العذرية” ،التي ال تــُـد َرك ،امرأة “بال جنس”،
أي غي��ر “منتج��ة” ،مـــثلم��ا ه��و رأس الم��ال
همش��هم .هذا
غير المنتج ،بالنس��بة لمــــن ُي ّ
يعن��ي ،في نهاية األمر ،أن ص��ورة المرأة في
الش��عر العذري ال تحيل عل��ى عالقة واقعية،
في مس��توى الممارس��ة ،بين الرجل والمرأة،
يمك��ن التس��اؤل ع��ن صدقهــ��ا أو زيفه��ا .ال
يهم ،في هذه الحال��ة ،إن كان قـــيس وليلى
أو جمي��ل وبثين��ة قد وج��دوا ،فع� ً
لا ،أو كانوا
م��ن صنع المخيال الجماع��ي .المهم أن هناك
“استراتيجيا جنسية” لجأت إليها جماعة ،باسم
“العذرية” ،لحل مشكل طرحه الواقــع عليها.
لم أك��ن أتوق��ع أن نتائج البحث ه��ذه ،والتي
كنت أول من تفاجأ بها ،ستصـــدم الكثيرين،
إلى حد منع الكتاب في بعض البلدان العربية.
ف��ي البداي��ة ،ظنن��ت أن ماركس��يـــته ه��ي
الس��بب ،ولكني اآلن ،مع المس��افة الزمنــية،
واث��ق من أن المخيال العربي لم يقبل تجريد
العذريي��ن من المـثالية التي م��ا يزال يتمثلها
ويتغنى بها.
لو كان لك أن تعيد النظر في “سوسيولوجيا
الغزل العربي” ،ماذا كنت تعدل فيه؟
طلب��ت من��ي دار نش��ر فرنس��ية أن أعيد
النظ��ر في��ه لتنش��ره ،م��ع مقدم��ة يكتبه��ا
المستش��رق أندري ميكال ،وق��د كتبها فع ً
ال،
ولكن��ي رفض��ت ،مب��رراً رفضي ب��أن الكتاب
“ش��هادة” عل��ى مرحل��ة م��ن التفكي��ر ،ال من
وجهة ش��خصية وإنما من وجه��ة جيل كامل.
ش��خصياً ،أك��ره االعت��ذار ع��ن فك��ر مرتبط
بمرحلة .عندم��ا أنجزت العمل كانت المرحلة،
تحدي��داً في فرنس��ا ،مرحلة النيوماركس��ية،

وكنت متأث��راً بها ،ومعجب��اً برموزها ،ومنهم
لوس��يان غولدمان .ومع ذلك ،ل��و أقبلت على
إع��ادة النظ��ر فإن��ي ،قطع��اً ،ل��ن أتخلى عن
المقاربة الماركسية ،ألنه بدونها ينهار العمل
كام� ً
عل��ي إدراجه ه��و مفهوم
لا .م��ا أرى أنه
ّ
الوس��ائط الذي كنت وجدته عند لوكاتش ثم
عن��د لوس��يان غولدم��ان ،ولكن��ي أهملته بال
مب��رر .مفهوم الوس��ائط بين الفك��ر والواقع
يخفف ،بدون ش��ك ،من بع��ض الميكانيكية
الت��ي أرى أن عملي لم يكن تخلص منها ،في
ذلك الوقت.
تأثير لوسيان غولدمان واضح في عملك،
بل إنك أشرت في مقدمة الكتاب إلى أنك
تطبق البنيوية التوليدية التي ّ
نظر لها ،لكني
أفترض أن اهتمامك بأنطونيو غرامشي
ساهم في هذا اإلحساس بالحاجة إلى إدراج
بعض المرونة في المقاربة الماركسية.
صحيح .غرامش��ي هو ال��ذي نبهني أكثر
من غيره ،وربما مع بولنتزاس ،إلى حد ما ،إلى
أن العالقة بين ما يس��مى بني��ة فوقية وبنية
احتفظت به من
تحتي��ة هي أكثر مرونة مم��ا
ُ
قراءاتي األولى .قراءة غرامش��ي كانت ،فع ً
ال،
منعطف��اً هاماً في نظرتي للظواهر الثقافية.
خصصت ل��ه ف��ي الجامعة ثالث س��نوات من
التدري��س ،وكان ه��ذا ف��ي وقت تص��وغ فيه
الحركات التقدمية ،وخاص��ة حركات الطالب،
مالم��ح المثق��ف العض��وي المنتظ��ر .طبعاً،
تبي��ن ،في ما بعد ،أن المثق��ف التقليدي أكثر
عضوية ،ف��ي الواقع ،من المثق��ف العضوي.
أعتقد أن غرامش��ي هو المفكر الذي اهتممت
به أكثر من غيره .ساهمت ،مع أربعة آخرين،
ف��ي تأس��يس الجمعي��ة الدولي��ة للدراس��ات
الغرامش��ية في روم��ا .كتاب “سوس��يولوجيا
الثقافة” الذي صدر في بلدان عربية مختلفة،
ب��دون عل��م مني طبع��اً ،ل��م يكن إال س��ياقاً
لتمري��ر مق��والت غرامش��ي وللتعري��ف بها.
كتب��ت عن��ه ،أيضاً ،مق��االت كان��ت خالصتها
المقال عن “غرامش��ي في الخط��اب العربي”
الذي ظهر في كتاب بالفرنسية ،ثم في مجلة
الطريق البيروتية .غرامشي ،في هذا المقال
الطوي��ل والموثق ،كان مث��ا ًال لما يصبح عليه
أي مفكر كبير يدخل الخطاب العربي َ
المؤدلج.
اتضح ،مث ً
ال ،أن غرامشي في الخطاب العربي
ب��دون غرامش��يةٌّ .
كل يأخذ منه م��ا أراد أو ما
اس��تطاع .في المغ��رب العربي ه��و “مثقف”،
بالدرجة األولى ،وفي المش��رق هو “مناضل”
ف��ي المق��ام األول .أول من خص��ص ملفاً له
في مجل��د هي حركة إس�لامية ف��ي تونس.
مجتمع��ة المدن��ي تس��يب وأصب��ح يعن��ي،
رغ��م أنفه ،عكس ما يعني��ه ،أص ً
ال ،وهكذا...
وبالمناس��بة ،فإني لم أكن أرى ،في اهتمامي
بغرامش��ي ،أي جانب نضال��ي .كنت أهتم به
كمفك��ر يس��تحق االهـــتــمام ،يس��اعد على
فهم الواقع ،ال أكثر.
من مساهماتك المعروفة ،أيضاً ،طرحك،
مبكراً ،لموضوع اآلخر واآلخرية ،من منظور
سوسيولوجي.
 ح��رب الخلي��ج األول��ى نبهتن��ي إل��ى أنالع��رب ال يعرف��ون ،بالق��در الكاف��ي ،وال
يفهم��ون اآلخ��ر الغربي .هم يتش��كون دائماً
من أنه يش��وه صورتهم ولكنهم ال يتساءلون
عن تش��ويههم ،هم ،لصورت��ه ،وكأنهم ذوو
معرفة دقيقة وموضوعية به .دعوت ،باس��م
ٍ
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إل��ى مؤتمر دولي ش��ارك فيه حوال��ي مائتي
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عالم اجتماع من مناطق العالم المختلفة .وقد
ص��درت بعض أعمال ه��ذا المؤتمر في كتاب
“صورة اآلخر :العربي ناظ��راً ومنظوراً إليه”،
ويص��در قريباً ،ف��ي بريطاني��ا ،باإلنكليزية.
وليس من ش��ك في أن هذا المؤتمر كان أول
مناس��بة علمية اس��تعملت ،بالعربية ،مفهوم
اآلخرية كموض��وع سوس��يولوجي .وأذكر أن
اش��تقاق اآلخري��ة واج��ه ردود فع��ل رافضة،
ولكني أص��ررت على اس��تعماله ،موضحاً أنه
أكثر دقة وحيادية ،سوسيولوجياً ،من مفهوم
الغيرية الت��ي دافع البعض على اس��تعمالها.
اآلن أصب��ح المفهوم مس��تهلكاً .ومهما يكن،
ف��إن ما ركزت عليه ف��ي تناولي هو أن صورة
اآلخ��ر بناء في المخي��ال وأنها ليس��ت الواقع،
وإن كان��ت تلع��ب دوراً ،كفض��اء وكوس��يلة
ص��راع على الواق��ع .ثم إن ما يلف��ت االنتباه،
من وجه��ة الصيرورة التاريخي��ة للصورة ،أن
الع��رب لما كانت ثقافتهم واثقة من نفس��ها،
غير مهزوزة ،وكانوا غير مهددين من الخارج،
كان مجال اآلخرية واس��عاً ومتعدداً ،ولم يكن
اآلخر ،بالنس��بة إليهم ،ع��دواً ،بالضرورة .أما
بعد أن تعرضوا للتهديد ثم لالستعمار ،وبعد
أن اهتزت ثقافتهم ،نتيج��ة لذلك ،فإن زاوية
النظ��ر إل��ى اآلخر أصبح��ت ح��ادة ،بالمعنيين
للكلم��ة .أصب��ح اآلخر ه��و الغرب وتش��نجت
العالقة به.
ما انعكاس هذه المساهمات ،حسب رأيك،
في الفكر العربي أو ،على األقل ،في مجال
العلوم االجتماعية؟
 لي��س ل��ي أن أق��ول إن كان��ت هن��اكانعكاس��ات .ف��ي حدود ضيق��ة فق��ط ،واعتماداً
على ما كتب اآلخرون ،مث ً
ال في الكتاب التكريمي
الصادر ف��ي تونس بعن��وان “الثقاف��ة واآلخر”،
يب��دو أنني س��اهمت ف��ي توجيه طالب��ي ،أو ًال،
وبع��ض األعم��ال ،ثاني��اً ،نح��و سوس��يولوجيا
تفهمي��ة ،إجم��ا ًال ،ونح��و مس��ارب بحثي��ة غي��ر
مطروقة ،ف��ي البحث السوس��يولوجي العربي.
هذا م��ا يقال ،على األقل .هناك مؤش��رات أكثر
وضوحاً ،كما هو الحال مع غرامش��ي ،إذ ال ش��ك
أن تدريسه ،ألول مرة في الجامعة ،كان له تأثير
لدى الط�لاب ،وخاصة منهم م��ن كانت له صلة
بالحركات الطالبية .لم أكن أعلم ذلك في وقته،
ولكنه اتضح في وقت الحق ،بعد سنوات.

يبـدو أنك متـــحفظ في ذكر تأثيرك ،لكن
من هم أبرز من تأثرت بهم ،فكرياً ،في
حياتك؟
م��ن الصع��ب أن يجي��ب أح��د ع��ن ه��ذا
الس��ؤال ،إذا اعتبــ��ر أن فكره ،ف��ي لحظة ما،
ه��و حصـــيلة تفاعله مع كل ما ّ
تلقى .األمــر
أس��هل ،نس��بياً ،ف��ي مج��ال التخـص��ص .إذا
اعتب��رت نفس��ي – وهذا ال أتمس��ك به – أني
باح��ث ف��ي علم االجتم��اع فيمك��ن أن أختزل
القائمة في غرامشي الذي تحدثت عنه سابقاً،
وغولدم��ان الذي وجهني إلى سـوس��يولـوجيـا
اإلبداع األدبي والفني ،وبروديـل الذي وجهني
إل��ى الكليات وإل��ى المدى الزمن��ي الطويــل،
وروالن ب��ارت ال��ذي وث��ق عن��دي عـــالق��ة
المعرف��ة بالمتعـة فأبعدنـ��ي عن كل عمل ال
متعة فيه.
وم��ن المتعة ،طبعاً ،أن تك��ون في العمل
كتاب��ة .وبم��ا أني أذك��ر الكتابة كش��رط من
شروط اإلنتاج ،بما في ذلك السوسيـولوجي،
فـــإن��ي أضيف إل��ى قائـمة الذي��ن أطالعــهم
باس��تمرار كتاباً من نوع أبي حيان التوحيــدي
والن ّ
َفري وشعراء من نوع المتنبــي وأراغــون
ودرويش وأدونيس.
أخيراً ،أال ترى أنه عليك أن تنتج أكثر؟
أن��ا مــقل في الكتابة .قد يكون هذا عجزاً
أو كس� ً
لا ،ومع ذلك أشعر أحياناً بأن علي أن ال
أكتب أكثر.
إن ما أالحظه من طفرة الكالم ومن إفتاء
كل من هب ودب ف��ي كل المواضيع ،وخاصة
ف��ي وس��ائل اإلعالم ،هو ظاه��رة تبعث على
الحيطة في الكتابة.
إن أغــــلب ما ينتشر في الــعـــالم العربي
م��ن المــكتـــــ��وب والمق��ول ال ينتــج معنى،
ب��ل عل��ى العكــــس م��ن ذلك ،هــــ��و يــنتج
الالمعنى ويـــر ّوج له .لهـــذا أفـــضل أن أكون
مــــق ً
ال.
وإذا صادف أن أكتب ،يوماً ،شيئاً يرضيني
فطموح��ي أن يكون أقرب ما يكون إلى األدب،
حب��ي األول .ل��م يعد لن��ا ،في م��ا أعتقد ،من
إمكاني��ة التعبي��ر ع��ن الوع��ي الممــك��ن إال
اإلب��داع األدبي والفني .البقي��ة ،أغلبها تعبير
عن وعي تجـــريب��ي ،كثـــير اإلدعاء ،ولكن ال
عـــمق له.

ّ
السجل
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الثقافي
مكتبة لكل أسرة والقراءة للجميع
ليلى األطــــــــرش*

| تأخرت وزارة الثقافة األردنية سنوات في توسيع دائرة خدماتها الثقافية وانشغلت
بمجرد دعم “المثقفين” بنش��ر مؤلفاتهم ،أو منح جوائز ،أو رعاية نشاط ،حتى حولت
كثي��راً منهم إل��ى مرابطين في مكاتبها بحث��اً عن عطاياها .وقد تحول��ت الوزارة في
اآلون��ة األخيرة إل��ى لع��ب دور اجتماعي مؤثر من خ�لال خطة تنمي��ة ثقافية هدفها
“الناس” أينما كانوا؛ فاستهدفتهم للمرة األولى في تاريخها بمشروع وطني هو مكتبة
األس��رة األردنية ومهرجان الق��راءة للجميع  .2007فكانت الدول��ة العربية الثانية بعد
مصر في هذا المجال.
ويرمي المشروع ،في مراميه البعيدة ،إلى معالجة مسببات عزوف الناس عن القراءة،
كغالء ثمن الكتاب في وضع اقتصادي يضيق على المواطن بأولوياته ،ثم تعويد النشء
عل��ى الق��راءة والتأكيد على أهميته��ا ،خاصة أن وزارة التربي��ة والتعليم تعامل حصص
المطالعة كوقت فراغ ضائع ال بد من االستفادة منه بما ينفع من علوم أخرى.
وعل��ى الرغم م��ن جالل الفكرة وس��مو أهدافها  ،وهي توفير الكتاب بس��عر رمزي
وبأعلى المواصفات ،وضمان وصوله متزامناً إلى جميع محافظات المملكة في “مهرجان
قدر بعد أهمية المشروع وآفاقه ،فخصص
القراءة للجميع” ،إال أن َ
منْ وضع الخطة لم ُي ِّ
له ميزانية أقل من ميزانية ما يس��مى “التفرغ اإلبداعي” لعش��رة من الكتاب األردنيين!
وفي هذا إجحاف كبير كان على الوزارة االلتفات له .فال ريب في أن للمثقف األردني حقاً
على الدولة لرعايته وتشجيع إنتاجه ،إال أنه ال يجوز أن يخصص لعشرة من الكتاب 150
أل��ف دينار ،بينما يخصص لمش��روع هو األهم في تاري��خ وزارة الثقافة  40ألفا فقط،
رفعها وزير الثقافة من بنود أخرى لتتساوى مع مخصصات منح التفرغ.
وم��ا فتئت الدولة تتحدث ،من أمد بعيد ،عن تنمية سياس��ية واجتماعية وثقافية.
بأن بأن ال فرص عمل وال تحسين
غير أن ما كان غائباً في جميع األحوال ،هو االعتقاد ْ
دخ��ل مع الجهل ،وال قيادات ش��ابة ب�لا ثقافة أو معرفة خارج حدود الكتاب المدرس��ي
المق��رر ،أو حتى ما “يمليه” الم��درس الجامعي على طلبة .وذلك هو ما يجعل الكتاب
في أهمية الخبز والماء في مجتمع المعرفة الذي تسعى الدولة إلى الوصول إليه.
و”مش��روع مكتبة األس��رة” فكرة رائدة بدأته��ا دولة مصر عام  ،1993وش��عارها
“المعرفة بال حدود” ،وهي حق للناس جميعاً .وتهدف إلى إيصال الكتاب بس��عر زهيد
إل��ى كل مواط��ن تحول ظروفه الخاصة أو العامة دون اقتنائه ،وأهمها غالء الكتاب أو
ع��دم توفره في ظل مركزي��ة التوزيع التي تتجاهل األقالي��م والمناطق الصحراوية
والقرى النائية ألسباب تجارية ،وغياب المكتبات العامة في النجوع البعيدة .فاستعاضت
الدولة عن ذلك بمهرجان القراءة للجميع في أنحاء مصر كلها.
وعلى الرغم من حرص د .عادل الطويسي وزير الثقافة ،رئيس اللجنة الوطنية
العلي��ا لمش��روع مكتبة األس��رة األردنية ،عل��ى االطالع عل��ى تجربة مص��ر الرائدة،
بإيجابياته��ا وبعض الس��لبيات في آلية العمل فيها ،ثم التنس��يق معها لتوفير بعض
إصداراته��ا المميزة ،إال أنه ال يمكن المقارنة بين المش��روعين ،ال من حيث الميزانية
وال الكوادر العاملة ،وال عناوين اإلصدارات أو عدد النس��خ .فمش��روع مصر يتوجه إلى
شعب تعداده أكثر من عشرة أضعاف سكان األردن.
ث��م إن الوزير اعتمد على كوادر وزارته إلنجاز المش��روع الرائد ،وهو ما جعل طموحه
يصطدم كثيراً بقيود بيروقراطية العطاءات والحسابات وذهنية الموظف لمعظم القائمين
بأعمال��ه اللوجس��تية ،وعدم تخصي��ص كادر يؤمن بالمش��روع .ولوال إص��راره على عدم
الفش��ل ،ومتابعة التفاصيل يومياً ،لما قدر لهذا الحدث الوطني أن يتم في الوقت المحدد.
ومن المؤسف أن ال تقدر الحكومة أهمية هذا المشروع وتعتبره من أهم إنجازاتها.
ولكن ما يدعو لألس��ف الحقيقي هو عزوف القطاع المالي والمصرفي والشركات
الكب��رى والمؤسس��ات الخاص��ة والعام��ة ف��ي األردن عن رعاي��ة هذا الح��دث الكبير
والمشروع الوطني الحيوي .فقد توجهت اللجنة الوطنية إلى هذه المؤسسات ،لتوسيع
اإلص��دارات ،فلم يكلف بعضها نفس��ه عناء الرد ،بل إن ش��ركة كب��رى أقامت إفطارا
لموظفيه��ا في رمضان بمبل��غ  96ألف دينار وربحت ماليي��ن الدنانير في أيام العيد،
تبرعت بعد عدة محاوالت بمبلغ ألفي دينار لمشروع وطني .وحسناً فعل وزير الثقافة
حي��ن رد تبرعهم إليهم .غير أن مؤسس��ات أخرى ال يصل عدده��ا أصابع اليد الواحدة
اس��تجابت بمبال��غ صغي��رة متفاوتة ،وهو ما يعك��س أزمة عدم وعي األهمية بنش��ر
الثقافة العامة للمواطن ،وتبني المشروعات الثقافية.
ومع أن اإلصدار األول لمش��روع مكتبة األس��رة األردنية يطمح إلى تأسيس سالسل
معرفي��ة تغطي اهتمام أفراد األس��رة وميوله��م،إال أن كثيراً من المعيق��ات حالت دون
التوس��ع في إصدارات هذه السالس��ل ،ولعل أهمها الحصول على حق النشر وما يتأتى
عن��ه من حق الملكي��ة الفكرية ،كما حصل مع ورثة مؤنس الرزاز ،أو عدم الوصول إلى
عنوان أصحاب الحق أحياناً .وعدم وجود كادر متفرغ للتدقيق والمتابعة مما جعل العمل
في المشروع مضنياً إلى أبعد الحدود.ورغم ذلك تمكن المشروع من التأسيس لسالسل
تغطي جميع حقول المعرفة ،مهارات الحياة والعالقات األسرية النفسية ،والتواصل بين
األجيال والحوار وقبول اآلخر ،ثقافة الش��باب،وأدب الطف��ل ،واإلبداع العربي والعالمي،
والتراث والفكر وسير وأعالم ،والتاريخ ،والعلوم .وتشمل السالسل خمسين عنواناً طبع
من كل منها خمسة آالف نسخة ،أي ما مجموعه ربع مليون كتاب.
وما يحتاجه مش��روع وطني بأهمية مشروع مكتبة األسرة من حيث أهدافه ونتائجه
عل��ى المجتمع هو إيمان الحكومة به أو ًال ،ودعمه في الس��نوات القادمة لتوس��يع مجاله،
ومس��اندة وسائل اإلعالم له للتوعية بأهميته .ويكفي أن سعر الكتاب فيه لن يزيد على
 35قرش��اً لكت��اب “نمر بن عدوان” لروك��س العزيزي مث ً
ال الذي يباع بعش��رة دنانير في
الس��وق المحلي ،أو “تاريخ األنباط” إلحس��ان عباس أو “اللص والكالب” لنجيب محفوظ،
أو “حياة محمد” لمحمد حس��نين هيكل ،و”الش��يخ والبحر” لهمنجواي ،و”تساؤالت الحامل
واالضطراب��ات النفس��ية عن��د الطفل” ،وعش��رات من المؤلف��ات اإلبداعي��ة والتثقيفية
األخرى.
كاتبة وروائية أردنية

| لوحتان من معرض “نقاط لقاء”

«نقاط لقاء» في زيارة ثالثة إلى عمان
دياال الخصاونة*

| عاد مهرج��ان نقاط لقاء بزي��ارة ثالثة إلى
عم��ان ف��ي أ ّول التش��رين ثاني ،ويتن�� ّوع فيما
ّ
يق ّدم��ه من فنون معاص��رة .و”نقاط لقاء – 5
المظاهرة الفن ّية
عمان” ،هو الفرع المح ّل ّي من ُ
ّ
العالم ّي��ة“ ،نق��اط لق��اء “ ،5ويتو ّل��ى تنظيمه
“م��كان” ويدعمه المرك��ز الثقافي الفرنس��ي
عم��ان الكبرى.
ومعه��د
غوته-عم��ان ،وأمان��ة ّ
ّ
العالمي” ه��ذا العام،
ويتأ ّل��ف “نق��اط لق��اء 5
ّ
الذي تش��رف على إقامته المدي��رة الفن ّية فري
اليس��ن ،من  100فن��ان وفنانة م��ن المنطقة
العرب ّي��ة والعال��م ،ويمت��د طوال ثالثة أش��هر
فني من ش��تى
ويق�� ّدم  40معرضا و 200أداء ّ
ضروب الفنون المعاصرة في تسع مدن عرب ّية
عمان ودمش��ق وبيروت
ومدينتين أوروبيتينّ :
والقاه��رة واإلس��كندر ّية والمني��ا والرب��اط
وتونس ورام اهلل وبرلين وبروكسل.

مدن عرب ّية أخرى مثل القاهرة واإلس��كندرية
وتونس .الهدف الرئيس من هذه اللقاءات هو
الترويج للفنانين واألعم��ال الفن ّية المعاصرة
ف��ي المنطقة وتش��جيع حرك��ة ّ
وتنقل هؤالء
الفناني��ن وهذه األعم��ال بي��ن دول المنطقة
نحو تفعيل وتكوين عالقات بين العاملين في
الف��ن والثقافة ف��ي مختلف األماك��ن واألفراد
ويوس��ع المش��هد الفنّي
والجماهير مما ُيغني
ّ
في الدول المختلفة والمنطقة ككل.
تش��ارك ه��ذا العام أرب��ع فنان��ات أردن ّيات
5عمان” ،ما بين 4ف��ي مهرجان” نقاط لق��اء
ّ
و 11تش��رين الثاني .اس��تجابت هذه الفنانات
عم��ان وتبحث
لألس��ئلة الت��ي تتن��اول مدينة ّ
في ش��عورهن وأفكارهن عن ه��ذه المدينة،
مدينته��ن .تط�� ّورت أعماله��ن جميع��ا عل��ى
عامة في
ش��كل ُمداخالت متن ّوعة ف��ي أماكن ّ
العام��ة هي أعمال فن ّية
والمداخالت ّ
المدين��ةُ .
العامة و/أو تُش��رك
تهم
موضوع��ات
تُخاط��ب
ّ
ّ
تفاعلي كم��ا تكون في
بش��كل
فيه��ا
العام��ة
ّ
ّ
عامة غالباً.
أماكن ّ
 تُخاط��ب لين��ا صع��وب ،بمش��روعها“عماني” ،عبر لوح��ات إعالن ّية كبيرة في قلب
ّ
عمان شرقا
عمان ،االنقسام في مدينة ّ
مدينة ّ
وغربا .تشير بذلك إلى االختالفات في أسلوب

أربع فنانات أردن ّيات في أداء تفاعلي مع
الجمهور من دارة الفنون حتى سوق الخضار
المركزي
مش��روع “نق��اط لق��اء” صن��دوق
أس��س
َ
“شباب المسرح العربي” ،وهو مؤسسة معن ّية
العرب��ي المعاصر من مختلف
بالتروي��ج للفن
ّ
ّ
وينظم
أنواع��ه ف��ي بروكس��ل ،ع��ام.2003
الصن��دوق ه��ذه الفعال ّي��ة ككل ،وتدعمه��ا
ع�� ّدة مؤسس��ات ه��ي المفوضي��ة األوروبي��ة
في دمش��ق ،ومعه��د غوتة ،ومجل��س الفنون
السويس��ري ،ومؤسس��ة المجتم��ع المفت��وح،
ومؤسس��ة فورد ،ومؤسسة س��يدا السويد ّية،
والمؤسسة الثقافية األوروب ّية.
ف��ي ع��ام ، 2003أصب��ح “م��كان” ،وه��و
مس��احة للتعبير والتب��ادل واإلب��داع للفنانين
المحل��ي
عم��ان ،ه��و الش��ريك
الش��باب ف��ي ّ
ّ
وتوس��ع “نقاط لق��اء” .ومع
األ ّول ف��ي تط�� ّور
ّ
حل��ول الع��ام  ،2004أصب��ح صن��دوق ش��باب
المس��رح العربي ُينظم فعال ّيات فن ّية معاصرة
بالتع��اون مع مؤسس��ات ثقاف ّية مس��تق ّلة في

المعيش��ة بين مختلف المجتمعات وتس ّلط في
الوقت ذاته الضوء على نقاط التشابه بينها.
أما عريب طوقان ،بمشروعها” هل يمكنك
 ّأن تراني  ”:مونولوج في الهواء ،فتضع مجموعة
م��ن األس��هم باتّجاه��ات مختلفة على س��طوح
أبنية في المنطق��ة المتداخلة بين جبل اللويبدة
ووس��ط البل��د .تُخاطب بذلك ،ف��ي حديث أحادي
الطرف ،الطائرات التي تطير فوق هذه السطوح
وتتساءل من خالله عن ملك ّية هذا الهواء.
(س ْعدى) في” إعادة
 تتح ّدث مها أبو عياش َال��دروب” عن الصراع والنزاع على المس��احات
العامة مثل الش��وارع بين المش��اة ،وهم ر ّبما
ّ
أهل المس��احة األصليون  ،وسائقو الس ّيارات.
يتم ّثل هذا العمل ف��ي طبعات المعة وضخمة
على ش��كل دعس��ات أحذية على إس��فلت 34
شارعاً ينبع من وادي وسط البلد.
حجاوي
سماح ّ
 -في” ذاكرة خيال ّية” ،تطرح ّ

مهرجان يفتح
للشباب مساحة للتعبير
واإلبداع
موضوع الحالة المؤقّتة التي يعيشها العديدون
عم��ان وذلك انتظ��ارا وتط ّلعا نحو
ف��ي مدينة ّ
خيالي تل ّون��ه ذكريات ش ّوش��ها الحنين
وط��ن
ّ
ورس��متها األحالم واحتمال ّي��ة الحياة األفضل.
تفاعل��ي عام
فن��ي
تت��رك المج��ال ف��ي عمل
ّ
ّ
أمام المش��اركين اختي��ار الصور الت��ي تك ّون
الخيالي.
الحقيقي
بمجموعها صورة الوطن
ّ
ّ
عدا ع��ن الفنانات المحل ّي��ات ،يأتي “نقاط
عمان” بعدد من الفعال ّيات س��ينبض
لق��اء ّ – 5
عمان لم�� ّدة أس��بوع .يفتتح
بها قل��ب مدين��ة ّ
الموس��يقي.
المهرج��ان بأداء كاميلي��ا جبران
ّ
ما يزال الكثيرون ّ
يتذكرون األمس��ية الرائعة،
ف��ي نق��اط لق��اء  ،2003التي غنّته��ا كاميليا
المغاير المعاص��ر والتقنية األدائ ّية
بأس��لوبها ُ
العالي��ة م��ن تركي��ب وتهديم وإع��ادة تركيب
للكلم��ات واأللح��ان ت��روي من خالله��ا رحلتها
الموس��يق ّية من فلس��طين إل��ى باريس ومن
الجرأة والحنين والتلميحات الحس ّية.
سينشغل ّ
كل من مسرح كل ّية التراسنطة،
ومسرح البلد ،ودارة الفنون ،و”مكان” ،وشوارع
عمان وسطوح بيوتها ،وموقف س ّيارات
مدينة ّ
فندق كراون ،وسوق الخضار المركزي ،ومق ّر
بالفعال ّي��ات المتن ّوعة من
الجمارك األردن ّي��ة،
ّ
عروض موس��يق ّية وع��روض أدائ ّي��ة وفيديو
عامة قادم��ة من باريس
ورق��ص ُ
ومداخ�لات ّ
والقاهرة وري��و دي جانيرو وم ّراكش وتونس
والدار البيضاء ورام اهلل وطنجة وبيروت ومن
سويسرا وألمانيا.
أصب��ح مهرجان نقاط لق��اء َح َدث��اً فن ّياً ينمو
ّ
كل م ّرة يأتي بها إلى المدينة بفنّانيه ونشاطاته
توسع هذه الم ّرة
وبامتداده
ليضم مدنا أكثر وقد ّ
ّ
ليض��م مدينتي��ن أوروبيتين .يعم��ل مكان على
ّ
ُمش��اركة الفنانين والفنانات من األردن في هذه
التجربة العالم ّية .فيدعو الفنانين ويعمل معهم
من��ذ بدايات األف��كار على تطويره��ا وتصميمها
وتمويله��ا وإنتاجه��ا .وبتركيز مكان هذه الس��نة
العـامة دعـو ٌة
على األعمــال الفن ّية في األمــاكن
ّ
للجمــاهيــر للمشاركة في المهرجــان مشـــاركة
الفن إلى الشارع ،وتستخدم
تفـاعـل ّية .يأخذ مكان ّ
المش��اركات المس��احات واأليقـونــات
الفنان��ات ُ
واألس��اليب العاد ّي��ة والتجار ّي��ة والمألوف��ة ف��ي
أفكارهن ومشاعرهن.
التعبير عن
ّ
* ناشطة في الوسط الثقافي
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الثقافي
“المسألة الصهيونية” لجاكلين روز

الرعب ﺇذ يكمن
“المقدﺱ”
في قلب
ّ
مراجعة :ﺻالﺡ حزين*

| ته��دي جاكلي��ن روز كتابه��ا “المس��ألة الصهيونية”
إلدوارد س��عيد .ولكنها تستدرك قائلة في بداية الكتاب
“إن إدوارد س��عيد كان من المؤك��د أال يوافقها على كل
ما ج��اء في كتابها ه��ذا” ،وهي محقة ف��ي حذرها هذا
ألن إدوارد سعيد كان يتبنى وجهة نظر خاصة به تقوم
عل��ى أن أرض فلس��طين الصغيرة ال تتس��ع لش��عبين
وأن الحل األمثل بالنس��بة له هو “دولة واحدة للشعبين
الفلسطيني واإلسرائيلي”.
ف��ي البداي��ة تؤك��د جاكلي��ن روز أن “الصهيوني��ة
انبثقت من رغبات مش��روعة لشعب مضطهد للحصول
على وط��ن” ،رافضة ما قاله توم بولي��ن بوصفه إلغاء
للتفكير والج��دل حول الصهيونية .وف��ي المقابل تتبع
روز خطي��ن متوازيي��ن حين��ا ومتداخلي��ن أحيان��ا ف��ي
الحرك��ة الصهيوني��ة؛ خط عدواني قتال��ي عنيف يمثله
القادة الصهاينة السياس��يون أس�اسا منذ شبتاي تسفي
الحاخ��ام الترك��ي من أص�����ل برتغالي ،وحت��ى تيودور
هرتزل ،وبن غوريون ،وحاييم وايزمن ،وإس��حق رابين
ف��ي مرحل��ة م��ن م���راحل حيات��ه ،وخط آخ��ر عقالني
إص���الحي كان ينتمي له نعوم تشومس��كي في شبابه
وال��ذي كان ي��رى أن “اليه��ود في فل����س��طين يجب أال
يقيموا دولة مستقلة في فلسطين”.
وت��درج روز في ه��ذا االتج��اه عددا م��ن المفكرين
والمثقفين الصهاينة مث��ل آحاد هاعام ويهودا ماغنس
ومارت��ن بوب��ر الفيلس��وف الصهيوني المع��روف الذي
اعتبر ق���ي�ام إس��رائيل عام “ 1948نكبة” على اليهود،
حت��ى تصل إلى ي��وري أفيني��ري والراف���ضين للخدمة
العس���كرية في الجي����ش اإلسرائيلي.
انطالق��ا من ه��ذه الفك��رة تحاول روز إحي��اء الخط
الواصل بي��ن فكرة الرس��الة الخالصي��ة بالمعنى الذي
عرضت��ه وبي��ن الفك��رة الصهيوني��ة التي ت��رى أن من
الممك��ن النظ��ر إليها في صورتها األكثر تبس��يطا على
أنها أول حركة خالصية يهودية منذ شبتاي تسفي.
أم��ا الصهيوني��ة العلماني��ة فت��رى أن الرس��الة
الخالصية “سلبية” و”انتظارية” لذا فإنها حاولت فصلها
ع��ن الصهيونية بدعوى أن الثورة الصهيونية العلمانية
هدفت إلى إنزال الخالص من السماء إلى األرض .ولكنها
م��ع ذلك تالحظ أن لغة الصهيونية العلمانية تحمل آثار
ون��دوب الرواي��ة الخالصية التي ت��كاد أن تبحث عنها أو
تفش��ل في قمعها ،فالصهيونية العلمانية والصهيونية
الخالصية تش��تركان ف��ي أنهما تعتمدان عل��ى التوراة:
فبالنس��بة ألوائل الصهاين��ة العلمانيين بقي��ت التوراة
هي النص التأسيس��ي فليس من الض��روري أن تكون
تلك كلم��ات اهلل حتى تحتفظ بقوتها لتش��كيل الهوية
القومي��ة والفردي��ة لليه��ود .ومن زاوي��ة خاصة يمكن
النظ��ر إل��ى الصهيوني��ة بوصفه��ا النس��خة العلمانية
للخالص اليهودي“ .ألن اإليمان باألرثوذكس��ية كان في
انحدار طوال عصور التنوي��ر ،بحيث أصبحت األمة هي
اإلله الجديد” (ص)45
ه��ذان الخط��ان؛ الرس��الي الخالص��ي ،أي الديني،
والعلمان��ي الذي قد يكون ليبراليا وقد يكون اش��تراكيا
أو قوميا أو إنس��انيا كان��ا العمادين اللذين قامت عليهما

الحركة الصهيونية ،وهما تجس��دا ف��ي التيارين اللذين
أش��ارت إليهما من قبل وهم��ا التيار العدوان��ي القتالي
الذي يتوسل العنف لتحقيق أهداف الصهيونية ،والتيار
العقالن��ي اإلصالحي ال��ذي كان يمثل أفكار االنش��قاق
عن الحركة الصهيونية ،وتسترس��ل روز في استحضار
الش��خصيات الصهيوني��ة األكث��ر تمثيال ل��كال التيارين
اللذين ق��ادا الحركة الصهيونية وم��ازاال يقودانها حتى
اليوم.
أول م��ن تخت��اره روز م��ن األص��وات المنش��قة هو
غيرشوم شوليم الذي كتب من القدس رسالة للفيلسوف
األلماني الش��هير والتر بنيام���ين عام  1931أعرب فيها
عن اعتق����اده بأن هناك إمكانية حل المسألة اليهودية
من خ��الل تط��بيع اليهود“ ،وبالتأكيد فإنني ال أعتقد أن
هذه المسألة يمكن حلها في فلسطين”.
وتنق��ل عنه قوله إن االس��تيالء عل��ى األرض يجب
أال يتم على أس��اس مزاعم ديني��ة( .ص )56وفي العام
 1929ح��دث جدل بين��ه وبين الكاتب يه��ودا بورال على
صفحات صحيفة دافار قال فيه ش��وليم“ :أرفض تماما
أن الصهيونية حركة رسالية خالصية وأنها تملك الحق
الستخدام مفردات دينية ألهداف سياسية.
إن خ��الص الش��عب اليه��ودي ال��ذي أرغ��ب في��ه
كصيهوني غير متطابق أب��دا مع الخالص الديني الذي
أرغ��ب فيه مس��تقبال” ومن بين هذه الش��خصيات حنة
أرانت التي كتبت عام  1944تقول إن الصهيونية أرادت
قبل كل شيء “استقالال قوميا خياليا (يوتوبيا)”.
وتتن��اول الكاتب واألدي��ب الصهيوني آح��اد هاعام،
مؤس��س م��ا يع��رف بالصهيوني��ة الثقافي��ة ،بوصف��ه
صوتا آخر من أصوات االنش��قاق ع��ن الصهيونية وأحد
األص��وات النقدي��ة النادرة التي تحدث��ت عن الطموحات
القومية للعرب بطريقة إيجابية ،وبوصفه أبرز منتقدي
هرتزل ،مش��يرة إلى رس��الة كتبها في ع��ام  1918إلى
حايي��م وايزم��ن قال فيه��ا إن “هذه الب��الد هي وطنهم
القومي ،وهم أيضا يمتلكون حق إقامة س��لطة وطنية
تناسب إمكانياتهم.
وف��ي مقاب��ل ه��ذا التي��ار العقالن��ي ف��ي الحركة
الصهيونية تلقي المؤلفة ضوءا كاشفا على التيار اآلخر
العدواني القتالي وغي����ر اإلنس��اني .وتضع على رأس
قائمة هذا التيار ثيودور هيرتزل الذي اعتبرته مؤسس
ه��ذا الخط المتص��ل في الحرك��ة الصه��يوني��ة والذي
يعتمد العدوانية والقوة وإسكات اآلخر وكذلك ت����هجير
الفلس��طينيين ،أي ما يعرف بالترانسفير ،فهي تسجل
أن “إبعاد الف���لسطينيي���ن إلى الدول العربية المجاورة
(الت����رانس��فير) قد عبر ع���ن��ه ثيودور هرتزل بوصفه
خيارا في وق��ت مبك����ر يعود إلى عام  ”.1895وأهم ما
تنقله روز ع��ن هرتزل في ه����ذا المج��ال هو أنه كان
يعرف ،رغ��م نفي��ه لذل��ك ،أن الق����ومي��ة اليه����ودية
احت��وت عل��ى عنف عليه��ا أن تجد مكان��ا لتص����ريفه”،
ومن هذه الحقيق���ة تفس��ر س����ياس��ة تكسير العظام
التي اتبع����ها إسحق رابين ضد الفلسطينيين في بداية
انتف���اضتهم األولى.
ف��ي القلب م��ن ه��ذا الخي��ط المتصل م��ن صقور
الحركة الصهيونية تضع روز دافيد بن غوريون مؤسس
الدولة اإلسرائيلية الذي تجمعت في شخصيته الصفتان
الديني��ة والعلماني��ة ،فهو اش��تراكي صهيون��ي ،ولكنه
يؤم��ن “أن األح��داث الجوهري��ة الحاس��مة ف��ي التاريخ
اليهودي بقيت بالنس��بة له ط��وال ح���ي�اته هي الخروج
وجبل سيناء وغزو األرض بقيادة يوشع وأخيرا تأسيس
دولة إسرائيل” )47( .وبالنسبة لها فإن العنف تجلى في
الخط��ة داليت التي وضعها ب��ن غوريون في آذار 1948

والتي كانت تقضي بتدمير ق��رى عربية بأكملها وطرد
أي عرب��ي يقاوم التقدم اليهودي إلى م��ا وراء الحدود”.
(ص )136
ه��ذا الخ��ط المتصل يش��مل أيضا منظم��ة يمينية
متطرف��ة مث��ل “غ��وش إيموني��م” الت��ي تق��ود حركة
االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة .كما تضع
ف��ي الخط نفس��ه القائمة المكونة من أريئيل ش��ارون
وآخرين من الساسة اإلس��رائيليين مثل موشيه يعلون
رئي��س أركان الجيش اإلس��رائيلي الس��ابق الذي نقلت
عن��ه أنه “قال لبعض جنوده (خالل عملية اقتحام مخيم
جنين عام  )2002إنه ال يكترث إن بدا أفراد الجيش مثل
المجانين” .وعموما فإنها تعتقد بأن الصهيونية لم تكن
لتلح��ق كل ه��ذا الظلم بالعرب لو لم يكن ذلك بس��بب
العن��ف الذي يعترف حت��ى أكثر المدافعين السياس��يين
حماس��ة أنها كانت تقوم ب��ه ،ليس ضد العرب فقط بل
وضد نفسها”( .ص)121
وتعتقد روز أن الهولوكوست كان فكرة مركزية في
تب�����لور العنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيي���ن ،وحتى
اليوم فإن الهولوك���وست أبعد من أن يسكت ،فهو يغذي
حت��ى الت�خ������مة الوعي اإلس��رائيلي ويخل��ق “تماهيا
وحيد البعد” بين التجربة اليهودية وبين اله���ولوكوست
في أذهان الش��باب اإلسرائيلي ”.وت��ستش��هد بإج����ابة
ألح��د ق��ادة الجي����ش اإلس�����رائيلي على س��ؤال حول
حقيق��ة أن واحدا من كل خمس��ة قت��لى فلس��طينيين
من األط����فال بق���وله “أتذكر الهول��وكوس��ت .إن لدينا
خي��ار أن نكافح اإلره��اب أو مواجهة االحتراق في اللهب
ثانية”.
وت��رى روز أن الث��ورة الفلس��طينية الكب��رى 1936
–  1939كان له��ا أكب��ر األث��ر ف��ي تح��ول اليه��ود ف��ي
فلسطين إلى مزيد من التشدد .فهي ساعدت في تحول
الشخصية اليهودية من شخصية “الرائد” إلى “المحارب”
وهذا ما يصفه إس��حق الؤور بأنه الوقت الذي بدأت فيه
“قص��ة الحب بين األمة والجي��ش” ،وتنقل عن الروائي
اإلس��رائيلي ديفيد غروس��مان قوله “إن إس��رائيل هي
أكثر عس��كرة وتطرفا قوميا وعنصرية مما كانت عليه
في يوم من األيام”.
ت��رى روز أن م��ن المس��تحيل الدخ��ول ف��ي نقاش
منطق��ي حول الصهيونية “م��ن دون االعتراف بحقيقة
العداء للس��امية وأثر االضطهاد ال��ذي لقيه اليهود على
الصهيونية السياسية ،فالصهيونية كما ترى تقوم على
خلفية من العداء األوروبي للس��امية من جهة والمجازر
في أوروبا الشرقية من جهة أخرى”.
وفي هذا المجال تش��ير إلى نظرة هرتزل إلى فكرة
الع��داء للس��امية والتي تعتبره��ا نظرة ملتبس��ة على
األقل ،فهي ترى أن بعض فق��رات كتابه “دولة اليهود”
تبدو وكأنها قد استلت من كتاب معاد للسامية.
وف��ي العام  1895كتب يقول“ :إن العداء للس��امية،
وه��ي قوة مؤث��رة وإن لم تك��ن واعية بي��ن الجماهير،
ل��ن تعود على اليه��ود بأي أذى ”.ولكن المس��الة األهم
بالنس��بة لها هي “ماذا يصنع الش��عب بمعاناته ”.وبعد
هذا العرض المستفيض تطرح المؤلفة سؤاال جوهريا
ه��و “كي��ف أصب��ح أح��د أكث���ر ش��عوب العال��م تعرضا
لالضطه��اد تجس��يدا ألكثر مظاهر القس��وة ف��ي دولة
قومية ح����ديثة؟” وتس��تنج أن “م��ن الخطأ اإليمان بأن
الصهيوني��ة السياس��ية كانت يوم��ا س��اذجة أو ع��مياء
أو بريئ��ة ،بل كانت عل��ى علم ،منذ وق�����ت مبكر جدا،
باألبع��اد المعجزاتي��ة لطموحه��ا الخ��اص وبالثم��ن
المحتمل( ”.ص)120
كاتب ومترجم اردني

كتب

نصارى القدس
دراسة في ضوء الوثائق العثمانية" أحمد حامد إبراهيم القضاة .مركز
دراسات الوحدة العربية ( )2007ص 576
أ ّول دراسة تتناول األحوال العامة للنصارى في القرن
التاسع عشر في ضوء معطيات سجالت محكمة القدس
الشرعية في القدس العثمانية .والمعلومات الواردة في
هذه السجالت في غاية األهمية وهي فريدة من نوعها
وال تتوافر في المصادر التقليدية.
جاءت الدراس��ة في تمهيد وس��تة فص��ول ،وتحدثت
ع��ن طوائف النصارى التي عاش��ت في مدين��ة القدس،
وع��ن الحي��اة االجتماعي��ة .وتناولت األحوال الش��خصية
الت��ي تمتعت به��ا طوائف النصارى ودوره��م في اإلدارة
والتعليم.
كما تحدث��ت عن الحياة االقتصادية والحياة الدينية
وع��ن موق��ف الدولة العثماني��ة من التنصير وإس��الم
بعض النصارى ،وعالقاتهم بالمسلمين.

بؤس الفلسفة
رد على فلسفة البؤس لبرودون كارل ماركس .ترجمة:
محمد مستجير مصطفى دار الفارابي ()2007
وضع الكتاب في ش��تاء  1846وخ��الل العام  1847في
الوق��ت الذي كان��ت قد اتضحت فيه أم��ام ماركس المبادئ
األساس��ية لنظريته التاريخية واالقتصادي��ة الجديدة.وقد
أتاح ل��ه كتاب برودون"مذه��ب التناقض��ات االقتصادية أو
فلسفة البؤس".

Thursday 8 November 2007

اعالن
صفحة كاملة اورنج
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الثقافي

نموذجان لمقاربة اإلرهاب
في مسرح عربي
حق العباد والبالد ،يغرق (الناصر األب) في إحباطه
ّ
ثم إلى
الذي يؤ ّدي ب��ه إلى المرض العض��ال ومن ّ
الوف��اة وينتهي الع��رض بإدانة “األجهزة” للش��اب
مي) ال��ذي ير ّد على خش��ونة
المتد ّي��ن ِ
(حمد ب��ن ّ
جّ
والتمس��ك بنهج العنف،
الديه بمزيد من التح ّدي
ّ
يتضح فيه أن المتهم هو
في مش��هد اعتراف مثير ّ
م��ن مواليد  15نوفمب��ر  ، 1987في إش��ارة بليغة
إلى أن��ه من أبناء ما ُيعرف بـ “جي��ل العهد الجديد”
الذي راهنت عليه السلطة في حربها االستئصال ّية
للتط�� ّرف الدين��ي ،فاكتش��فت أنّها “أنتج��ت” جي ً
ال
مسخًا تائهاً ،متوتراً وناقماً على الجميع.

عواد علي*

| تعم��ل الحركات الدينية السياس��ية المتطرفة،
المغلق��ة على فهم دوغمائ��ي للدين ،أو على رؤية
سياس��ية رجعية مغ ّلفة بالدين ،على غسل منظم
ألدمغة الناس ،وبخاصة الش��باب منهم ،فتجعلهم
ميالين إلى التعصب والشدة والقسوة في أحكامهم
وتصرفاته��م ،رافضي��ن التعاطي م��ع َمن يختلف
عنهم من أبنا ِء مجتمعهم وجنس��هم ،ومس��تعدين
للتضحية بأنفس��هم في عمليات انتحارية بش��عة.
وتق��وم ه��ذه األيديولوجي��ا عل��ى مق��ت اآلخ��ر
وتكفي��ره ،ومعاداة الحي��اة والديمقراطية ،وحقوق
اإلنس��ان ،وتبيح العنف (المادي ،أو المعنوي) سواء
من خالل قمع الخصم ،أو إقصائه ،أو قتله.
وغالباً م��ا يحمل الفعل اإلرهاب��ي  ،حينما يقع
ً
رس��الة إلى ضحايا
على ش��خص م��ا أو جماعة ما،
محتملين آخرين ،بحيث يوقع الرعب في نفوسهم،
ويثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية .وبمعنى
آخر إذا كان «العنف» من نصيب الضحية المباشرة،
فإن الرعب واإلرهاب يكون من نصيب كل المجتمع
ال��ذي ينتم��ي إليه الضحي��ة ،على حد ق��ول فيليب
كاربر.
وق��د دفع ازدي��اد وتي��رة التط��رف الديني ،في
بعض الدول العربية ،ونزوعه إلى اس��تخدام القوة
والعن��ف واإلره��اب ،خ�لال العقدي��ن الماضيي��ن،
العديد من كتاب الدراما (الس��ينمائية والتلفزيونية
والمس��رحية) الع��رب ومخرجيها إلى إنت��اج أعمال
فنية تغوص في بواطنه ،وتضيء زواياه المعتمة،
وتكش��ف عن جذوره ودالالته وتأثيراته السياسية
واالجتماعي��ة والنفس��ية .ومن بين أه��م األعمال
ً
ً
درامية
مقارب��ة
المس��رحية األخي��رة التي ق ّدم��ت
رفيع��ة المس��توى ،نصاً وإخراجاً ،عمالن للمس��رح
التونس��ي الذي ُعرف بتجاربه الطليعية المتقدمة،
وجرأت��ه ف��ي اقتح��ام موضوعات حيوية وش��ائكة
يم��ور به��ا الواق��ع العرب��ي .العم��ل األول بعنوان
«خمس��ون» ،أو «اجس��اد رهين��ة» تألي��ف وتمثيل
جليلة ب��كار ،وإخ��راج الفاضل الجعايب��ي .والثاني
بعن��وان «رهائ��ن» تألي��ف وتمثيل ليل��ى طوبال،
وإخراج عز الدين قنون.
تبدأ مسرح ّية «خمس��ون» ،التي أنتجتها فرقة
محجبة
(أميليا) ،من حادثة مفجعة :أس��تاذة فيزياء ّ
تفجر نفسها
في مدرس��ة ثانوية ،اس��مها (جودة)ّ ،
أمام زمالئها وزميالتها في المدرس��ة التي تد ّرس
فيها ،وس��ط العاصمة التونسية ،وتحت علم بلدها
في يوم االحتفال بالعيد الخمسين الستقالله ،على
خلف ّية مشهد يص ّور جماعة من المتد ّينين تمارس
الوض��وء والص�لاة بش��كل يطغى علي��ه االهتمام
المفرط بالتفاصيل والحرص المغالي على النقاوة
والطه��ارة ،يتل��وه الظه��ور الصاخب لجه��از األمن
السياس��ي بأس��اليبه المعتادة المتك ّررة ،اذ يحاول
عناصره الوصول إلى الحقيقة من خالل االستجواب
المباشر ّ
لكل معارف المد ّرسة االنتحار ّية ،معتمدين
القليل من الترغيب والكثير من الترهيب والتعذيب،
كما تش��ير إل��ى ذلك (مريم) ،الت��ي ّ
ّ
المحقق
ذكرت
بتجربته��ا مع ج��دران غرفة التحقي��ق منذ اعتقال
والدها اليوس��في في الس��تينات ،م��رو ًرا بالحركة
الطالب ّي��ة وصع��ود اليس��ار واعتقاله��ا م��ع زوجها
ورفيق دربها في السبعينات ،إلى شقيقها النقابي
في أحداث  28يناير ،ووصو ًال إلى اليوم حيث ُي ّ
حقق
معها من جديد لالش��تباه بضل��وع ابنتها (أمل) ذات
التوجهات اإلسالم ّية في عمل ّية التفجير ...وكالعادة
ّ

مسرحية أخرى

| الممثلة جليلة بكار
بأن
تحاول (مري��م) إقناع المم ّثل األمني للس��لطة ّ
هذه األخيرة تك ّرر األخطاء نفسها منذ نصف قرن،
وأن الحداث��ة والتق ّدم ال ُيحم َي��ان باإلكراه والرعب،
ّ
وتأت��ي اإلجابة مبهمة من رج��ل األمن الذي يتع ّلل
بتطبيق��ه لألوام��ر ،بع��د عج��زه ع��ن اإلجابة عن
الحجج المنطق ّي��ة لمخاطبته التي خطفت منه دور
المستجوب الباحث عن الحقيقة...
ً
مرتدي��ة الخمار،
وحين تعود أمل من فرنس��ا،
يرف��ض والداه��ا الناصر ومري��م بق�� ّوة اختيارها
التد ّي��ن ،ويص��ل الرفض إلى أقص��اه عندما يمتنع
الوالد تقبيلها ومقابلتها بخمارها ،فتقرر هجرهما
إلى “أخواته��ا” و”إخوانها” في الدي��ن ،وتحاول من
خالل عالقته��ا بهم أن تالم��س الحقيقة المطلقة
والراحة النفس�� ّية الت��ي وجدتها في الدي��ن ،لكنّها
أن الصورة ال تخلو من الشوائب ،فتخوض
تكتشف ّ
معه��م ،على خلف ّية مش��اهدة أحد أف��راد الجماعة
ألمها تخرج من حانة ،صراعاً مريراً تدافع
المتد ّينة ّ
فيه ع��ن رؤية معتدل��ة ومقاصد ّي��ة للدين مقابل
أخ��رى نص ّية حرف ّية تغ ّلب الش��كل عل��ى الجوهر،
في مشهد اختزل فيه “التراش��ق” باآليات القرآن ّية
الكريم��ة عمق أزمة الخط��اب الديني المتزمت في
مجتمعاتن��ا ،وصعوب��ة تأقلم��ه م��ع قي��م الحداثة
ومتطل ّباتها.
تتك ّرر مش��اهد االس��تجواب العنيف للمتهمين،
وحتى لمعارفهم مثل مدرب المالكمة ،في إش��ارة
إلى عدم قدرة رجال األمن ،رغم ق ّوتهم ووجودهم
ف��ي كل مكان ،على التعامل الس��ليم حتى مع من
أي جرم ،مما يضاعف من أسباب الغضب
لم يرتكب ّ
ان األحداث
والش��عور بالظلم .كما تبين المسرحية ّ
التي يش��هدها الوط��ن العربي والعالم اإلس�لامي
من ح��روب واحت�لال واس��تبداد خارجي ،أس��همت
بدورها في تغذية مشاعر االضطهاد والنقمة على
ّ
المحتل الذي تح�� ّول ،أو ُح ّول ،في ذهن
المعت��دي-
المتحمس ،بفعل سياسات التفقير
الش��باب
بعض
ّ
الثقاف��ي ،وانتش��ار الفك��ر الماضوي ،وح�� ّدة أزمة
اإلنتماء ،إلى ذلك األجنبي -الكافر.
المتهمي��ن -الضحاي��ا بمزي��د م��ن
ويك��ون ر ّد
ّ
التط�� ّرف ع ّب��رت عن��ه مش��اهد التهيي��ج العاطف��ي
والخط��ب الملتهب��ة ،الت��ي تنطلق م��ن رفض واقع
ّ
ُقس��م
الهــزيم��ة
وال��ذل إلى معاداة الجميع بعد أن ت َّ
األطراف المقابلة إلى مؤمنة وكافرة.
وف��ي الوق��ت الذي تح��اول فيه مري��م فهم ما
يجري من خالل مطاردة (ق ّدور المنقلة) جال ّد زوجها
السابق ،ومحاس��بته على ما ارتكبه من خطايا في

وتع��رض مس��رحية (رهائ��ن) ،والت��ي أنتجها
مس��رح الحمراء الثقافي ،قصة س��تة مسافرين ال
ش��يء يوحد بينهم سوى الس��فر صوب المجهول،
ص��وب البحث عن مس��تقبل آخر ،ع��ن فضاء آخر،
ع��ن هو ّي��ة ،ع��ن ح ّري��ة .كان��وا ينتظ��رون موعد
لما فاجأهم ع��دد من اإلرهابيين
انط�لاق الباخرة ّ
دون تحديد ه ّويتهم ،واختطفوهم ورموا بهم في
غياه��ب فضاء مغلق م��ن كل جانب ،فيحدث اللقاء
بينه��م رغم الظالم ،ويتحدث��ون عن مصائرهم و
أحالمهم ،ع��ن آمالهم وطموحاتهم ...وعن آالمهم
أيضا.
ويعي��ش المختطف��ون لحظات طويل��ة مم ّلة،
تحمله��ا ل��وال ال��كالم.
قاس��ية ال يس��تطيعون ّ
إنه��م يهرب��ون م��ن الخ��وف والرعب إل��ى الكالم،
فيتح ّدث��ون ويتحدث��ون ،و يتح ّول الخ��وف إلى ق ّوة
داخلي��ة للمواجه��ة ..مواجه��ة اإلره��اب والتطرف.
أن اله��رب إلى المجهول هو
وف��ي النهاية يدركون ّ
المضي قدما صوب
الذي يش��جع اإلرهابيين عل��ى
ّ
ّ
المعطلة للعق��ل والحداثة ،ولذا
تحقيق أهدافه��م
عليه��م أن ال يس��افروا ،وأن يواجه��وا مس��تقبلهم
بثق��ة جدي��دة ف��ي أنفس��هم تدفعهم إل��ى تنق ّية
المجتم��ع م��ن اإلرهابيي��ن ،ولكن أيض��اً بمقاومة
األسباب التي جعلت اإلرهاب يعشش في النفوس،
ويوقف اإلبداع ،وينتصر للتخلفُ .يق ّدم عرض هذه
المسرحية أحزان الشخصيات المختطفة على شكل
مونولوجات قصيرة  ،تعرفنا على دواخلها الممتلئة
بأحالم بسيطة ظلت تدور في فضائها الذاتي دون
أن تتمكن يوماً من جعله حقيقة ،وإن كان يبدو األمر
على غير هذا النحو بالنس��بة للفتاة التي تحلم بأن
تكون مطربة مش��هورة ،أو الع��ب كرة القدم الذي
يقدم نفسه في ذلك الظالم الدامس ،وهو رهينة،
عل��ى أنه العب كرة قدم ش��هير إل��ى أن نفاجأ بأن
تلك الفكرة من صنع هواجس��ه فقط .ولكن ليس
هن��اك طموحات لكل ش��خصيات العرض ،فالفتاة
“صوفيا” ،الموظف��ة اللطيفة ،تحب كل الناس إلى
درجة أنها تهدي خاطفيها أغنية التشفع لها .وأكثر
الش��خصيات المحتجزة إثارة لالستغراب ليس ذلك
الولد الذي يهرب من س��يطرة والدته ورعايتها ،بل
تلك المرأة المريضة نفس��ياً التي عاشت في مصح
عقل��ي التهامها بقت��ل ابنتها .وال ن��دري ما عالقة
تلك الشخصيات البس��يطة بالقضايا الكبرى التي
يتنازع عليها الكبار ،وتذهب ضحيتها نماذج ش��ابة
مثل هؤالء المخطوفين؟
على أية حـال هذه ه��ي الحيـاة المعــاصرة ،وهذه
هي قيم عصرنا الحالي ،التي لم يعد بمقدورها إال أن
تدهس أحالم البسطاء ألن الزمن ،لألسف ،ليس لهم،
ب��ل لألقوياء الذين أصدروا قوانينه��م .هذا ما يصوره
الع��رض ،على األق��ل ،حين يظهرهم محش��ورين في
م��كان مظلم ،عاجزين عن مواجهة قوى مس��لحة ،فال
يمتلكون سوى الحوار ،والشيء يساعدهم في الخروج
من محنتهم .إنهم رهائن الشيء ،يخافون من النسيان
والتحول إلى ذكرى ،ووس��ائل اإلعالم تس��تغل الحدث
وتتعامل معه بوصفه سبقاً صحفياً ال غير.
*كاتب عراقي مقيم في االردن

التاريخ والحداثة

هناك دائماً جديد
تحت الشمس
سليم النجار*

| إن مقارب��ة الحداثة والحداثية باالجتهاد الفردي قد يبدو مش��روعاً
بال��غ الطموح ب��ل ومقنعاً ،ليس بس��بب جس��امة المجه��ود التوثيقي
المطلوب فحسب ،بل نظراً لديمومة الموضوع ومالزمته المترافقة مع
مراحل التاريخ الذاتي الباطني للكائن البش��ري العاقل والواعي بحالته
كمنشأ ومحرك لتاريخه الوضعي الطويل.
وإذا م��ا أش��رنا إلى لفظ��ة «الحديث» من منظ��ور تفاعلي تطوري
لرأين��ا أنها ليس��ت اختراعاً وابت��كاراً للجيل الذي أضف��ى عليها طابعها
المؤسس��ي واسع االنتش��ار بل على العكس ،فقد ظهرت في العصور
الوس��طى ،وبوس��عنا القول بهذا الخصوص إن المخلوق البشري صار
«إنساناً حديثاً» لحظة تناوله لثقافة المعرفة ودفع اصبعه إلى صدغه
ولى وذهب يعني «ش��يئاً مختلفاً» جديداً
لا متس��ائ ً
ُمتأم� ً
ال !..إن كل ما ّ
ومتميزاً من «ش��يء مختلف آخر» ،وس��ابق ،كما يعني في الوقت ذاته.
وم��ن حيث ماهي��ة الكائ��ن ..التمرد وتج��اوز التقاليد المق ّي��دة للعطاء
اإلبداعي ،وعلى كل ما هو مانع للتطور.
في هذه الحالة ،ينبري س��ؤال ملح :هل هناك حقاً ما هو «حديث»
و»حداث��ي»؟ .وإذا كان ال��رد باإليج��اب ،فهل أتت ه��ذه الحداثة لمجرد
مرحل��ة من المراح��ل المتالحق��ة المترابطة أم .هي مج��رد حدث من
األح��داث المتك��ررة دوري��اً ف��ي صعوده��ا الحلزون��ي .إلى ح��د النفاد
واإلضمحالل الذاتي؟.
«إن الش��مس تُش��رق وتغ��رب وترك��ض نحو مش��رقها ك��ي تبزغ
م��ن جديد! الذي كان س��يكون والذي حدث س��وف يح��دث ال جديد تحت
الشمس»!.
بي��ن هذا التأمل الذي تقرؤه في األس��اطير التوراتية وبين اإلعالن
الش��هير للشاعر الفرنسي «آالثر رامبو» الهاجس بضرورة بل بحتمية
أن نكون «حداثيين بأي ثمن» مس��افة زمنية شاس��عة تمتد على مدى
ألفي س��نة كان خاللها اإلنس��ان المبدع الباني ،كما اإلنسان التفكيكي
المدم��ر قد تقدم عب��ر التاريخ ،تاركاً خلفه «ش��يئاً» قاصداً ألن يكون.
«شيئاً آخر» وهو :اإلنسان ما بعد اإلنسان!.
بي��ن األس��طورة التوراتي��ة القدري��ة الناطق��ة بدوري��ة وتكرارية
الحلزون من ناحية ،وبين «إعادة بناء اإلنس��ان» كمهمة وغاية أساسية
للحداثة ولما بعدها ..بين المس��تويين تاريخ تفاعلي ذاتي وموضوعي
نلح��ظ فيه كيف أن اإلنس��ان فأكثر يع��ود إلى ذاته وإل��ى قدرته على
استعادة هذه الذات األصلية المفقودة ،واسترجاعها.
يتحدث في هذا المجال «جورج لويس يورفيس» في كتابه «مكتبة
باب��ل» الذي يتناول��ه أيضاً الكاتب البرتغالي «خوس��يه مارا ماغو» في
روايته «قصة حصار لش��بونا» وهو اإلحساس بالدخول إلى كون مجزأ
التكوي��ن ،فإذا ما أردت اكتش��اف ه��ذا الفضاء باللج��وء إلى النصوص
الحظت أن كل كتاب يحيلك إلى كتاب آخر ،فكل مجلد يضم قسطاً من
الكل الذي ال ينكش��ف إ ّال باكتش��اف كل كتاب وكل نص على حدة .إنه
العالم المضلل المحير الذي يصعب رؤيته كوحدة متكاملة ومنس��جمة
مع ذاتها.
في عام  1863كتب الش��اعر الفرنس��ي «شارل بودلير» قائ ً
ال« :إن
الحداث��ة تُجس��د كل ما هو انتقال��ي وعابر وطارئ ،وإنه��ا نصف واحد
بينما النصف اآلخر هو ذلك الذي يحتوي على السرمدية».
المه��م هنا أن الحي��اة تتجدد مع بداية كل س��نة جديدة ،كما يقول
الم��ؤرخ الرومان��ي المعاصر (لوس��يان يوبا) «الفص��ول األربعة» تعود
باس��تمرار وبصورتها المعروفة نفس��ها ،النباتات تثم��ر و«تموت» كل
س��نة كي تنبت وتعيش وتموت من جديد .إنها سلس��لة ال متناهية من
حلقات الموت والحياة ،إنها العودة الكونية الدائمة إلى الجذور».
م��ا يهمن��ا هنا ه��و إدراك الحداثة كـ«حالة» وظ��رف كي نجيب عن
الس��ؤال« :هل ه��ذه الحال��ة تعبير عن مرحل��ة يعيش فيها اإلنس��ان
الحدي��ث في غليان وتمرد واس��ئصال ،أم هي مج��رد موضة طارئة ال
غير؟.
ف��ي ضوء ذل��ك ،فإننا غي��ر مقتنعين ب��أن بداية الـ(ما بع��د) تعبر
بالض��رورة عن «النهاية» بل قد تعبر عن معنى «البداية الجديدة» ألن
التحديث هو ،في آخر المطاف ،بمنزلة ترك ش��يء والس��ير نحو ش��يء
آخر؛ بهدف اإلصالح والتصحيح.
*كاتب أردني

ّ
السجل
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الثقافي
هل يفتقد األردنيون من يضحكهم؟

المرض يبعد هشام يانس عن جمهوره الرمضاني
خالد أبو الخير

| لعل الجلطة الدماغية التي باغتت الفنان
هشام يانس هي المشهد ال��درام��ي الذي
لم يلعبه هذا الفنان الكوميدي الذي ُعرف
بالسخرية من كل شيء« ..دور» المريض
في «مسرحية الحياة» أخرج المخضرم يانس
من دائرة مسرحيات رمضان الفائت ،وأثار
عالمات استفهام حيال مصير الفنان وغياب
شبكات األمان االجتماعي والصحي.
يانس يرقد اآلن على سرير الشفاء في
منزله بعد مغادرته المدينة الطبية مؤخراً،
وحالته ل��م ت��زل صعبة ،رغ��م أن األطباء
يتحدثون عن تحسن ما ،يمثل الفرق بين
طريقة تقبل مريض وآخر لمثل هذا العارض
الصحي ،يعد األمل بالنجاة منه ضعيفاً، ،كذا
مدى االستجابة للعالج.
السيدة هبة أحمد ،زوجة يانس ،اعتبرت
أن حالة زوجها أفضل ،مشيرة إلى أنه يبدي
تحسناً ،ويحاول أن يتكلم ويمشي.
ورب��م��ا لتكتمل السخرية ال��ت��ي امتاز
بها يانس ،تلفت السيدة هبة في حديثها
لـ«السجل» إلى أن األطباء يقولون« :إن حالته
ّ
خاصة» مقارنة مع السجل المرضي للجلطات
الدماغية التي ال ينجو منها اال قلة وتترك
ض��رراً يصعب ت��ج��اوزه ،وتفسر ذل��ك بأنه
يتقدم صوب الشفاء بشكل جيد.
وتلخص الفنانة أمل الدباس ،رفيقة درب
ّ
وشقه الكوميدي الثاني،
هشام المسرحي
طريقة تلقيها للخبر بالقول« :ال اعتراض
على حكم اهلل ..لكن الخبر كان صعباً جداً
وأشبه بالصاعقة بالنسبة لي».
وغ���اب الثنائي ي��ان��س و ال��دب��اس عن
الجمهور ف��ي رم��ض��ان ه��ذا ال��ع��ام ،وهما
اللذان كانا يمألن األجواء الرمضانية ضحكاً
وحضوراً .وكان مثيراً سكوت وسائل اإلعالم
المحلية عن هذا الغياب وكأن شيئاً لم يكن.
عدا قلة من المقاالت ومنها مقالة ألحد كتاب
الرأي أشار فيها الى غزو الفنانين اللبنانيين
لمسارح فنادقنا في ظل غياب يانس والدباس
وغيرهما.
وعلى الرغم من أن غيابه في رمضان
عن شاشة التلفزيون ومسارح الفنادق ترك
فراغاً كبيراً اال أن قلة من الشعب األردني
يعرف ما أصابه ،ما يعكس ضعف التغطية
اإلعالمية لمرضه وقلة االهتمام حتى بمن
زرع االبتسامة على وج��وه ال��ن��اس ..وهم
المتهمون بعدم االبتسام.

زوجته :األطباء
أفادوا بإمكانية عودته
بنسبة  ٪ 90وأنا أقبل
بعودته حتى ..٪ 80
بس يعود

ت��ق��ول ال���دب���اس :ك��ن��ا نحضر ألع��م��ال
رمضانية عندما داهمت هشام الجلطة ،وأنا
اآلن «مش عارفة شو أعمل وحاسة بالضياع..
اهلل يشفيه».
وتتفق مع زوجة يانس بأن الشفاء من
الجلطات الدماغية ليس سه ً
ال ويستغرق
وقتاً طوي ً
ال ..لكنها تشير إلى أن «األطباء
متفاجئون من سرعة تخطيه لها» وتتابع
قائلة :أنا أزوره كثيراً ،وهو يتحسن ،ونتحدث
معه ويحاول أن يتكلم ،ونغني معاً والبسمة
ال تغيب عن وجهه.
وامتاز الممثل والمخرج المسرحي هشام
يانس ب��أداء أدوار الشخصيات السياسية
والمحلية والعربية والدولية ،ومن أبرزها
شخصية الملك الراحل الحسين بن طالل،
والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
والرئيس الليبي معمر القذافي ،والرئيس
العراقي الراحل ص��دام حسين ..وغيرهم
وشكل مع أمل الدباس ثنائيًا فنياً ساخراً
والذعاً في أحايين كثيرة.

أمل الدباس :كان
الخبر أشبه بالصاعقة
وإلى اآلن “مش عارفة
شو أعمل وحاسة
بالضياع ..اهلل يشفيه”
ولم يحل الخالف القديم والكبير بينهما،
من أن يتجاوزه الفنان نبيل صوالحة ويقوم
بزيارة رفيق دربه السابق و«توأم سخريته»
في ماضي األيام ،على سرير الشفاء.
لـ«السجل» :بمجرد أن عرفت
صوالحة قال
ّ
بحالته ،أصبح الخالف ثانوياً ،فذهبت وزرته،
وك��ان في ب��داي��ات ال��م��رض ،ثم زرت��ه مرة
ثانية ،وكان في وضع أفضل ،لم يكن يتكلم
لكن معنوياته كانت مرتفعة ،وبدأ يضحك
وضحكنا معاً .في المرة الثالثة ،قلقت عليه..
فلم يكن كما رأيته في السابق ولم يكن
يتفوه اال بجملة واحدة هي «يا سالم سلم».
أتمنى له الشفاء من كل قلبي ،وأع��رف أن
عالجه سيكون طوي ً
ال وآمل ان يرجع يتكلم
ويتحرك.
وكان يان��س أس��س مس��رح هش��ام
السياس��ي ،الذي أغلقته أمان��ة عمان الكبرى
ف��ي كان��ون الثاني/ديس��مبر  2006لتخلف��ه
عن دفع الرس��وم ،ربما لكي تكتمل صورة أن
األردنيين ش��عب ليس فقط ال يبتسم وانما..
ال يحب االبتسام؟!.
يومها غضب يانس ،وأعلن أنه سيعتزل
العمل المسرحي ،وق��ال« :اذا ك��ان هناك
إحساس ،أن المسرح معلم حضاري ،فيجب
أن يدعم سواء من الحكومة او من القطاع
الخاص ،لكني ال أرى أياً من هذه البوادر ،ولو
أردنا حضارة وسط هذه الديمقراطية فيجب
أن يجد المسرح من يدعمه».
وتعلق أم��ل ال��دب��اس قائلة :ال شك أن
القانون فوق الجميع ،ولكن هناك استثناءات
دائماً للمواقع الحضارية والثقافية .وكنا
ننتظر أن تكون هناك تسوية مع األمانة بشأن

| هشام يانس
الرسوم ،خصوصاً ان المبلغ ليس كبيراً ،وهذا
مسرح يرتاده المئات من المشاهدين ،وهناك
«بيوت مفتوحة من ورائ��ه» .كنا نتطلع أن
يطبق القانون بروحه وليس بحذافيره ،وهذا
ما لم يحدث لألسف.
لكن الموقف الرسمي من جلطة يانس
كان مختلفا ،فقد تكفلت الحكومة بنفقات
عالجه سواء في المستشفى الخاص الذي
نقل اليه ف��ور ح��دوث��ه��ا ..او ف��ي المدينة
الطبيةالتي نقل اليها الحقاً.
ويقول صوالحة :الحق أنهم لم يقصروا،
فقد تكفل الديوان الملكي والحكومة بعالجه،
لكنه يشير إلى ان دعم الفن في األردن ما زال
متواضعاً وشبه معدوم مقارنة مع دول اخرى
كمصر وسورية ،ال توجد سياسة لدعم الفن
لدينا ..تاركين الفن وأهل الفن «بعل»!!
لا بأن��ه إذا أراد أن يقدم عم ً
وض��رب مث� ً
ال
للتلفزي��ون األردني ،فيتعي��ن عليه ان ُيحضر

راعي��اً للعمل لالنفاق عليه او ًال ومن ثم يقدم
الف��ن ثاني��اً “ وأنا فنان ولس��ت رجل عالقات
عامة مث ً
ال”.
وحول «سيناريو» إصابة يانس بالجلطة،
تقول السيدة هبة  :لقد تعرض في الواقع
لجلطتين ،داهمته األولى ،وكانت خفيفة يوم
 23حزيران/يونيو عندما كان موجوداً في أحد
البنوك النجاز معاملة ،ونقل على اثرها إلى
أحد المستشفيات ووضع في الـ( ،)I C Uحيث
داهمته الجلطة الثانية القوية بعد ساعتين
من وقوع األولى .و«اآلن تقول السيدة هبة
بواقعية  -أعرف ان زوجي لن يعود كما كان..
ومن الصعب أن يعود بنسبة  ٪100واألطباء
يقولون إنه قد يعود بنسبة  ٪90وأنا أقبل
بأن يعود حتى  ٪80بس يعود».
وعن الجانب الخفي عن جمهور يانس
تقول«:هشام إنسان بيتوتي أوالده هم
كل حياته ،صبور وطويل بال ومحبوب وذو

طاغ» .وتضيف «:أنها اكتشفت منذ
حضور ٍ
أشهر فقط أن��ه ك��ان ينفق على ع��دد من
الطالب في الجامعات ،ومن هؤالء من زاره
في المستشفى وعندما رأوه على تلك الحالة
أجهشوا في البكاء وألسنتهم تلهج بالدعاء».
وتصف أمل الدباس هشام يانس بأنه
«إنسان بمعنى الكلمة ،محب للناس ،متعاون،
مرح ،وعالقتي به تتعدى الزمالة ،إلى العالقة
العائلية .وهو أو ًال وقبل كل شيء إنسان
مسؤول عن كل من يعمل معه».
ال تلفزيونياً
وكتب هشام يانس  82مسلس ً
و 15مس��رحية سياس��ية ،منها :نظام عالمي
جديد ،ومؤتمر قمة عربي ،والسالم يا سالم،
والتطبيع ،وأه ً
ال حكومة ،والحصار اللي صار،
والصدم��ة وص��دام .ومعظ��م ه��ذه األعمال
شاركه في كتابتها نبيل صوالحة ،ويعد نسب
هذه األعمال ألحدهما واحداً من نقاط الخالف
بينهما.
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الثقافي

بالك ووتر :نهوض أقوى جيش
للمرتزقة في العالم
جيرمي سكاهيل

| س��يظل إري��ك برينس رئيس ومؤس��س
ش��ركة الخدمات األمنية الخاصة“ ،بالكووتر”،
يص��ر على أنه يملك الدليل عل��ى أن الحراس
التابعين لش��ركته تم إط�لاق النار عليهم في
الح��ادث الذي وق��ع في بغ��داد وأدى إلى مقتل
 17عراقي��ا ف��ي أواس��ط أيلول الماض��ي ،وأن
“رجال الش��ركة لم يكونوا يطلقون النار على
بعضه��م البعض ،وال عل��ى مدنيين عراقيين
دون س��بب” ،وأن��ه س��عيد ألن “ال أف ب��ي آي”
س��تحقق في الحادث ،ألنهم سيكونون “طرفاً
محايداً”! وس��تظل الحكومة العراقية ،لبعض
الوق��ت ،تطلب م��ن الحكوم��ة األميركية إنهاء
تعاقداتها مع شركة بالكووتر في العراق خالل
ستة ش��هور وتس��ليم الحراس الذين تورطوا
ف��ي الح��ادث ،م��ع أن بغ��داد تعلم ح��ق العلم
أنه ال س��لطة قانونية له��ا على قوات االحتالل
األميركي��ة ،وال عل��ى عش��رات اآلالف مم��ن
تس��تخدمهم في العراق ألداء خدمات أمنية أو
أية مهمات أخ��رى ال تؤديها تلك القوات .وربما
س��تظل الحكومة العراقية تطال��ب بالكووتر،
التي يوج��د مقرها في والية ن��ورث كارولينا،
ب��أن تدفع ثمانية ماليين دوالر كتعويض لكل
أس��رة فق��دت ضحية ف��ي الحادث الذي أس��فر
كذلك عن إصابة  27عراقياً آخرين.
ف��ي تلك األثناء يص��در الباحث والصحفي
األميركي جيرمي س��كاهيل الكت��اب الذي بدأ
بإعداده منذ عام  1998بالكووتر :نهوض أقوى
جيش للمرتزقة في العالم” .واستقبل الكتاب
فور صدوره قبل نحو شهرين باهتمام بالغ في
أوساط المراقبين والمحللين والصحفيين ،ألنه
يكش��ف النقاب ،ربما للم��رة األولى ،عن خفايا
إمبراطوري��ة بالكووت��ر الصغي��رة ،وارتباطها
العض��وي الوثي��ق مع المؤسس��ة العس��كرية
الصناعي��ة األميركية في جميع أنح��اء العالم.
ومن جملة العشرات من التحليالت التي نشرت
ع��ن الكت��اب ،نخت��ار المراجع��ة التي نش��رها
جيم��س مي��ك ف��ي مجلة “لن��دن ريفي��و أوف
بوكس” الصادرة في أوائل آب الماضي.
إيري��ك برينس مؤس��س ومالك بالكووتر
–  38س��نة والوريث لثروة صنعها والده (رجل

األعمال من ميتش��غان الذي اخترع حافة زجاج
الس��يارة األمامي) )ليس بوغ��د في الحقيقة.
وال يمكن أن يحكم عليه بأنه وغد بس��بب أنه
ل��م يذهـــب لمدرس��ة عامة بل تلقى دروس��اً
خصوصـــية وبأنه ملتزم بالمذهب الكاثوليكي
وعضو س��ابق في القوات الخاصة في البحرية
األميركية وأب لس��تة أطف��ال .كذلك ال يجعله
وغ��داً أنه ص��رح“ :هدفنا الرئيس��ي هو توفير
أدوات لمس��اعدة األم��ن الوطن��ي مثلم��ا فعل
فيدكس لخدمات البريد العام”.
وقد كان متدرباً في إدارة الرئيس األسبق بوش
إال أنه انحاز إلى بات ديوكانان اليميني المتطرف.

وقت��ل أن��اس أبرياء ف��ي العراق ،ومقت��ل أربعة
م��ن مرتزقة بالكووتر في الفلوجة بس��بب عدم
تزويدهم بس��يارات مصفحة مناس��بة وأس��لحة
للقوات العاملة والتدريب والتعليمات أو الخرائط،
كم��ا قتل ثالث��ة أميركيين في أفغانس��تان على
ي��د طاقم طائرة مس��تهتر .حس��نا  ...إن المتابع
لألح��داث يعتق��د أن برين��س ش��خص وغ��د .إال
أن كل ذل��ك س��يجعله وغ��داً بطريق��ة متح��ررة
وإنس��انية وأخالقية .بل إن القانون األميركي ال
ي��رى أن برينس ق��د ارتكب ،س��يئًا بل هو على
العكس من ذلك  ،وطني ومسيحي ملتزم ....أي،
بمعنى آخر ،إنه رجل جيد.

Blackwater:
The Rise of the World’s Most
Powerful Mercenary Army
Jeremy Scahill
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وال يجع��ل منه وغدا أنه وه��ب ربع مليون
دوالر لحملة تبرعات للسياسيين الجمهوريين،
وال أنه تبرع بربع مليون دوالر لمنظمة أسسها
تش��ارلز كولس��ون المجرم المتهم لدوره في
فضيح��ة ووترغيت ،وال يصن��ف برينس وغدا
ألنه ف��ور حدوث إعصار كاترين��ا ،وعندما كان
الناج��ون يتض��ورون جوع��اً وعطش��اً وبحاجة
للم��أوى والمعدات الطبية ،نقلت ش��ركته جواً
ذخائ��ر زودت بها جماعات المرتزقة المدججين
بالسالح في منطقة نيوأورلينز المنكوبة .وقد
س��اهم بتمويل المعارضين الرتفاع الضرائب
واإلنفاق بينم��ا حصلت بالكووتر على ماليين
الدوالرات كرسوم تكبدها دافعو الضرائب منذ
 .2001وعلى الرغم من ذلك فهو ليس وغدا.
إن رج ً
ال اس��تأجر فريقاً من صفوة المحامين
ليحصلوا على حصانة لش��ركته ضد المسؤولية
ف��ي حال��ة م��وت واحد م��ن رجال��ه ،س��واء كان
أجنبي��ًا أو أميركياً ف��ي أي بقعة من العالم وعلى
الرغ��م من حادثة واحدة عل��ى األقل إلطالق نار

لقد أنشأ برينس شركة بالكووتر لغرض معلن،
وهو تدريب وكاالت حكومية على إطالق النار،
وكان قد استنكف عن مقابلة المؤلف سكاهيل
أثناء اإلعداد لهذا الكتاب في العام .1998

لقد أنشأ برينس شركة بالكووتر لغرض
معلن ،وهو تدريب وكاالت حكومية على إطالق
الن��ار ،وكان قد اس��تنكف ع��ن مقابلة المؤلف
سكاهيل أثناء اإلعداد لهذا الكتاب عام.1998
وعندم��ا ح��اول المس��لحون الع��رب ،م��ن
مرك��ب صيد مصن��وع من الفايب��ر غالس في
عدن إغراق المدمرة كول سنة  ،2000حصلت
بالكووت��ر على مناقصة قيمته��ا  35.7مليون
دوالر م��ن البحرية األميركي��ة لتدريب البحارة
لحماية س��فنهم بأس��لحة فعالة .وجاء هجوم
القاعدة ف��ي  11/9/2001وما تبعه من تدخل
في أفغانستان ومن بعده غزو العراق فانهمرت
على بالكووتر الماليين الت��ي يتكبدها دافعو
الضرائ��ب األميركي��ون .كم��ا أتاح��ت الفرصة
لبالكووتر للتحول من شركة وظيفتها تدريب
موظفي الحكومة على إطالق النار إلى شركة
تزود وت��وزع مقاتليها لتقديم الخدمات.في أي
مكان في العالم.
وف��ي نس��يان /ابري��ل 2002 ،عندم��ا لم
تتق��دم أي ش��ركة أخ��رى ب��أي س��عر ،ح��ازت
بالكووتر عل��ى عقد قيمت��ه  5.4مليون دوالر
لتزويد مركز وكالة االستخبارات األميركية في
كابول بعشرين حارسا بمعدل  270،000دوالر
ل��كل ح��ارس ولمدة س��تة أش��هر .وذلك ليس
بالثمن البخس .ومنذ ذلك الحين يقوم أسلوب
التعام��ل مع ه��ؤالء المرتزقة عل��ى التفاوض
المباش��ر ال تقدي��م العطاءات ،مما أس��فر عن
إب��رام عق��ود تقدر قيمته��ا بأكث��ر من نصف
بليون دوالر .ومنذ غزو العراق ،حققت ما يزيد
عل��ى  100ملي��ون دوالر لحماية رج��ل أميركا
في بغ��داد بول بريم��ر والجماع��ات واألجهزة
التابع��ة .وقبل مغادرته للع��راق ،أصدر بريمر
قانون��اً يمنح الحصانة م��ن القوانين العراقية

| غالف الكتاب
للمقاولي��ن الخاصين يحميهم م��ن عواقب أي
فعل يتخذونه في سياق متابعة أعمالهم.
وعندما أقيل دونالد رمسفيلد من منصبـــه
كوزير الدفاع كان عدد المقاولين الخصوصيين
العاملي��ن لصال��ح الحكوم��ة األميــركي��ة في
الع��راق يرب��و عل��ى  ،100،000وه��و أعل��ى
عش��ر مرات من عددهم في حرب الخليج عام
 .1991وقد قدرت عدة مؤسس��ات حكومية أن
تــــكاليف الخدمات األمنية ومحاوالت تصحيح
آث��ار الحص��ار والح��رب والس��رقات والعمليات
المس��لحة أثن��اء وبعد الغزو تبلغ بي��ن  15إلى
 ٪25من تكاليف العقود.
أما تقديرات المؤلف المحافظة لكلفة األمن
الخ��اص أثن��اء إعادة إعم��ار الع��راق فهي 5.6
بلي��ون دوالر .وتعطي هذه األرقام مؤش��رات
مرعب��ة على “الخصخص��ة” المتوقعة للجيش
األميرك��ي .فه��ل يعن��ي ذل��ك أن بالكووت��ر
تس��تحق الوصف الذي أطلقه عليها سكاهيل
بأنه��ا “أقوى جيش للمرتزق��ة في العالم؟ “وال
نعتقـــد أن ثمة مـــبالغة في هذا الوصف .ففي
أقل من عقد من الزمن ،ارتفعت بالكووتر من
العدم في شمال كاروالينا لتصبح أشبه بقوات
وطنية إلدارة ب��وش في “الحرب العالمية على
اإلره��اب” .وعندم��ا أعيد انتخاب ج��ورج دبليو
بوش ،أرسل المدير التنفيذي لشركة بالكووتر
غاري جاكسون إلى جميع العاملين معه رسالة
بريدية إلكترونية تقول “ :بوش كس��ب ألربع
سنوات” مرحى مرحى!!!

ونح��ن نعل��م أن ش��ركات عدي��دة م��ن
المرتزقة تعمل في مختلف بقاع العالم ،ومنها
الشركة البريطانية “آرمور غروب” التي تعمل
في العراق بقوة تقدر بـ  1200جندي بما فيها
 240عربة مس��لحة .وهي تخوض حالياً قتا ًال
متواص ً
ال أثناء أدائها مهماتها في مرافقة قوافل
اإلمدادات وحمايتها .وقد تعرضت للهجوم 293
مرة في األش��هر األربعة األولى من عام 2007
حسب تقديرات الواشنطن بوست.
وم��ع تركي��ز س��كاهيل عل��ى التعامل مع
مؤسس��ة حماية أميركية واحدة ،فقد فاته أن
يقدم تحليال ش��امال يناق��ش نظرية الجيوش
الخاص��ة عموما .وقد أخفق في توضيح الفرق
بي��ن مقاول��ي الجي��وش الخاص��ة عل��ى غرار
بالكووت��ر ،العالية الكلفة المجهزة باألس��لحة
المتقدمة التسليح ،والتي تتكون من موظفين
سابقين مهووسين بالمعدات ومجندين للقيام
بمهمات مرافقة قواف��ل أو حماية إداريين من
جه��ة ،وغالبي��ة مؤسس��ات المقاول��ة الخاصة
غير العس��كرية التي ت��ؤدي أعماال يتعذر على
الجيش األميركي النظامي القيام بها من جهة
ثانية.
وبالنس��بة للع��راق وبقاع أخ��رى في هذا
العالم المضط��رب المتصارع ،ف��إن بالكووتر
ونظراءه��ا واألجه��زة العس��كرية األميركي��ة
المناظ��رة لها ،تظل على الجانب نفس��ه الذي
يؤكد تغل��ب قوة الن��ار على الوع��ي الثقافي،
وقدرات التفاوض ،واإلدارة المدنية.

ّ
السجل

Thursday 8 November 2007



الرياﺿي
المال وحده اليصنع النجوم

تطور بطيء للرياضة االردنية
واتساع الفجوة في المنافسة العربية

ﺻالﺡ عمر

| يقول رواد الرياضة االردنية ان مس��تويات
المنافسة في الس��نوات الماضية كانت افضل
بكثير مما هي عليه االن ،مستشهدين بالنتائج
الت��ي كانت تحققه��ا المنتخب��ات الوطنية في
مختلف االلع��اب خالل المش��اركات الخارجية،
فيم��ا يذهب بعضهم الى الق��ول بان الرياضة
االردنية تطورت كثيرا عن الس��ابق ولكن في
الوقت نفس��ه تراجعت نتائجها على اعتبار ان
الدول االخرى قد شهدت تطورا اكبر مما اصاب
االردن .ويبدو ان االعتقادين صائبان.
في مطلع الستينيات كان مستوى الرياضة
االردنية افضل بكثير مما هو عليه في العديد
من الدول العربية وخاصة الخليجية ،كما يرى
المتابع��ون ،ولكن مع م��رور الوقت بدأت هذة
الفجوة ف��ي االختف��اء بل اصبح��ت تميل الى
مصلح��ة ال��دول االخرى ،وب��دأت تتفوق علينا
ف��ي العديد من االلع��اب .والس��بب ان التقدم
الرياضي فيها كان اسرع واكبر من االردن.
ومن الظلم ان نقول ان الرياضة االردنية
ل��م تتط��ور ،ولكن التطور ل��م يكن في حجم
طموحاتنا وال يتناس��ب مع التطور الذي اصاب
الرياض��ة ف��ي ال��دول االخ��رى ،فب��دا لن��ا ان
الرياض��ة في االردن ق��د تراجعت علم��ا بأنها
تقدمت س��واء على صعيد اس��اليب التدريب او
االداء او حتى المنشآت واالدارات ايضا .

األسبوع باختصار...
يلتقي غدا الجمعة فريقا الفيصلي وش��باب االردن في اياب نهائي كأس االتحاد االسيوي
في نسخته الرابعة  ،ويحتاج شباب االردن الذي تقام المباراة على ارضه الى التعادل للظفر
بالبطول��ة للمرة االولى في تاريخه “القصير” فيما يحت��اج حامل اللقب الفيصلي الى الفوز
ب��اي نتيج��ة باس��تثناء “ ”0/1للحفاظ على لقبه للع��ام الثالث على التوالي  .وكان ش��باب
االردن حقق الفوز في لقاء الذهاب على الفيصلي بهدف مقابل الش��ي سجله الالعب عدي
الصيفي  .وبعيدا عن حسابات الفوز والخسارة فان اللقب سيكون من نصيب االردن للعام
الثالث على التوالي بعد ان احرزه الفيصلي في الموسمين الماضيين.

فش��ل ممثال الكرة االردنية الفيصلي والوحدات بتحقيق الفوز في اطار مباريات ذهاب دور
ال 16من دوري ابطال العرب .وقد فرط “وصيف” البطولة السابقة الفيصلي بالفوز ،عندما
نجح بالتس��جيل في مرمى البنزرتي التونس��ي عن طريق حيدر عبد االمير ،اال ان التونسي
عدنان الباغولي نج��ح بادراك التعادل لفريقه لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما
وب��ات الفيصلي في حاجة الى تعادل س��لبي في عمان او الفوز ليضم��ن االنتقال الى دور
المجموعات .في الوقت نفس��ه فش��ل فري��ق الوحدات بتحقيق افضل م��ن نتيجة التعادل
السلبي امام ضيفه طالئع الجيش المصري ،وبات بحاجة الى التعادل االيجابي في القاهرة
خالل لقاء الرد على اقل تقدير ،او احراز الفوز باي نتيجة لينتقل الى دور المجموعات.ويذكر
ان الفيصل��ي وص��ل الى هذا الدور بعد اقصائه لفريق الش��عب االماراتي في الدور االول ،
فيما تأهل الوحدات بعد فوزه على المغرب التطواني  .وحسب تعليمات البطولة يقام دور
ال 16عل��ى نظام خروج المغلوب في مجموع المباراتين في حين يقام دور الثمانية بنظام
دوري المجموعات .

| الكر ة االردنية تقدمت لكنها ما تزال دون الطموح
ان الم��ال وح��ده ال يصن��ع النج��وم ،ب��ل
يس��اهم فقط ف��ي صقل مواهبه��م وتطوير
مس��توياتهم ،وإنم��ا االص��ل ه��و الموهب��ة،
والمال هو ج��زء فقط من آلية تطور الرياضة
الت��ي تحت��اج الى عدد م��ن العناص��ر لتكتمل
دائ��رة التطور ،فنحن اذا كنا نبحث عن التقدم
والتط��ور الرياض��ي علين��ا ان نط��وراالدارة
الرياضية واس��اليب التدريب ال��ى جانب تغيير
مفهوم المنافس��ة عند الرياضيي��ن المحليين
واالنتق��ال به��م ال��ى مب��دأ المنافس��ه ف��ي
المش��اركات الخارجية ،واالبتع��اد عن مفهوم
المشاركة من اجل المشاركة .
منتخ��ب ك��رة الق��دم نج��ح في الس��نوات
الماضية بالتقدم خطوات واسعة ،وحقق خالل
فت��رة قصي��رة ما لم يحققه عل��ى مدى عقود

من الزمن عندما تأهل الى نهائيات اسيا ،فيما
تأهل منتخب الشباب الى نهائيات كأس العالم
للمرة االولى في تاريخ االردن.
ومنتخب كرة الس��لة كان االول عربيا قبل
ان يتراجع الى الخل��ف ،ليع���ود مرة أخرى الى
الواجه��ة بعد ان اتجه اتح��اد اللعبة الى ادخال
مفهوم االحتراف لالن���دية والالعبين .والسبب
يعود ال��ى تغيير مفه��وم المنافس��ة وتطوير
اساليب التدريب.
اذا كن��ا نس��عى ال��ى تط��ور ش��امل ف��ي
الرياض��ة محلي��ا ،علين��ا ان نط��ور االدارات
الرياضية ونغير التش��ريعات التي تحكم عمل
االتحادات الحالية ،لننتق��ل الى مبدأ االحتراف
الرياض��ي والب��دء ف��ي صناعة النج��وم حتى
نعوض ما فاتنا.

نج��ح االردن ف��ي الوص��ول الى المب��اراة النهائي��ة للبطول��ة العربية المقام��ة حاليا في
االس��كندرية بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي على نظيره الس��عودي بواقع “،”52/79
وس��يواجه المنتخب الوطني نظيره المص��ري في المباراة النهائية الت��ي وصل اليها بعد
فوزه على المنتخب التونس��ي بواقع “ .”60/64المنتخ��ب الوطني الذي يبحث عن المركز
االول في البطولة نجح بتقديم مستوى جيد ومطمئن قبل خوض منافسات الدورة العربية
الحادية عشرة والتي تنطلق في القاهرة مطلع االسبوع المقبل .

استهل منتخب الشباب مشواره بتصفيات المجموعة االسيوية الرابعة المؤهلة للنهائيات
بلقاء نيبال .ويشارك في منافسات المجموعة الى جانب االردن ونيبال؛ اوزبكستان واليمن
وفلسطين ،وتقام منافساتها في العاصمة االوزبكية طشقند .ويسعى منتخب الشباب الى
تكرار االنجاز الذي س��جله منتخب الش��باب السابق الذي تأهل الى النهائيات واحرز المركز
الرابع وتأهل الى نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت في كندا العام الماضي.

موسم الهجرة الى الخليج يتواصل
واالندية تتداعى النقاذ الوضع
| عمان -تداعت اندي��ة الدرجة الممتازة الى
االجتماع خالل االس��بوع الماضي لبحث قضية
هروب نجوم الك��رة االردنية الى اندية الخليج
مس��تغلين وج��ود ثغرة ف��ي تش��ريعات اتحاد
الكرة تتيح لالعبي��ن التعاقد مع اندية خارجية
دون الحاجة الى موافقة النادي االصلي لالعب،
وطالب رؤس��اء االندية في مذكرة سترفع الى
اتحاد الكرة بضرورة تعديل تش��ريعاته بحيث
يتم حماية االندية وحقوقها وحتى ال يتواصل
هروب الالعبين  .كما اتفق الجميع على توقيع
ميثاق ش��رف ينص على ع��دم التعاقد مع اي
الع��ب يحت��رف خ��ارج االردن ب��دون موافق��ة
فريق��ه االصلي بعد انته��اء عقده االحترافي .
من جهته ارس��ل اتحاد كرة القدم امين الس��ر
محم��د العرس��ان ال��ى س��وريا لالط��الع على
التجربة الس��ورية في االحتراف ،وتم ارسالها
الى االندية المحلية الب��داء المالحظات حولها
تمهيداً لقرار االحت��راف في االردن اعتبارا من
الموسم المقبل.

تعديل التشريعات النقاذ االندية

يعكف اتحاد الكرة على تعديل تش��ريعاته
واق��رار االحت��راف واجبار االندي��ة على توقيع
عق��ود مع العبيها اعتبارا من الموس��م القادم
لمعالجة الثغرة التي استغلتها االندية الخارجية
ف��ي عملية التعاق��د مع الالعبي��ن االردنيين ،
وحس��ب قانون االتحاد الدولي يحق لكل العب
تجاوز س��ن ال 18س��نة من عم��ره التعاقد مع
اي ن��اد ب��دون موافق��ة ناديه االم م��ا دام انه
لي��س مرتبطا بعقد معه ،وتعتب��ر االردن من
ال��دول التي تمارس لعبة ك��رة القدم كهواية،
اذ ال يوج��د احت��راف فيه��ا وال ترتب��ط االندية
مع العبيها بعقود احترافية ما س��مح لالعبين
باستغالل هذة النقطة للهروب.
وك�����ان اول الع��ب اس��تغل ه��ذة النقطة
عب��داهلل ذيب الع��ب الوح��دات الذي ب��رز في
بطول�����ة كاس العال��م للش��باب الت��ي اقيمت
مؤخرا ف��ي كن���دا ،وتعاق���د مع ن��ادي الرفاع
البح��ريني بدون م���واف���قة ناديه الوح���دات

ال��ذي اص�����ر عل��ى التمس��ك ب��ه ،وت��م رفع
القض��ي��ة ال��ى االتح��اد الدول��ي للب��ت فيها ،
وفج��ر العب الح���س��ين ارب��د مفاج��اة اخرى
عندما س��افر لالنضمام ال��ى الرفاع البحريني
ب��ذات الط��ريق��ة ،ورش��حت بع��ض االن����باء
ع��ن ان هن��اك العبي��ن م��ن الرم����ث��ا بصدد
الس��فر الى ُعمان لالن���ضمام الحدى انديتها.
االي���ام المقبلة يتوقع ان تشهد احداثا ساخنة
واالن���دي��ة تتحرك بس��رعة النق��اذ ما يمكن
انق��اذه قب��ل ان يت���واص��ل ه��روب النج���وم
الذي��ن تج����ذبه��م العق�����ود االحت���رافي��ة
المغرية.
ولك��ن يبق��ى الس��ؤال ه��ل انديتن��ا قادر
عل��ى االحتراف ؟ وهل هي مس��تعدة لالنتقال
الى ه��ذة الخطوة ؟االجاب��ة صعبة خاصة وان
االحت��راف بحاج��ة الى تعديالت ف��ي القوانين
واالنظم��ة ،كم��ا ان��ه بحاجة الى انف��اق مبالغ
كبيرة على عملية التعاقد مع الالعبين وابرام
العقود معهم.

| عبداهلل ذيب طار الى البحرين
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انﻔﻮ تك
األردنيون على فيس بوك (:)Facebook

تعارف وتسلية..
والقليل من السياسة
عال الﻔرواتي

| يصف��ه كثيرون باالدم��ان الجديد ،واصبح
لدى الكثير من األردنيين محطتهم الصباحية
األول��ى عل��ى االنترنت ،فيم��ا يعتق��د العديد
حول العالم انه تجس��يد واضح لثورة الشبكات
االجتماعية.
وأصبح “فيس بوك” بسرعة ،خصوصا انه
اطلق في ش��باط/فبراير  ،2004فقط ،وسيلة
االتصال االكثر استعماال في جميع انحاء العالم
بعدما اعلن ان عدد االعضاء الناش��طين به قد
تجاوز  34مليون من كل أنحاء العالم.
ويالق��ي في��س ب��وك رواج��ا واس��عا بين
الش����بان والش��ابات في العالم العربي خاصة
انه فكرته البس��يطة والخالق��ة تتمحور حول
ان���ش��اء صفح��ة ل��كل مس�����تخدم تخل��ق
ش��بكة من العالق���ات االجتماعية التي تربط
المس��تخ���دمين بعضهم ببع��ض ،وتتيح لهم
م���ش��اركة صورهم وأخبارهم ونشاطاتهم،
م��ع زمالئه��م وأصدقائه��م ،وتبقيه��م عل��ى
اتصال.
ويعتب��ر “فيس ب��وك” ميزة مهم��ة للجيل
الثان��ي  Web 2.0م��ن االنترن��ت ال��ذي يوفر
للمس��تخدم ملفا ،يتضمن صورة رئيسة ،وأي
معلوم��ات أخ��رى  ،فض��ال عن ج��دار (وهمي)
يكتب فيه المشترك ما يشاء ويضيف ألبومات
صور وملفات أخرى وقائمة باألصدقاء ،الذين
«يضيفهم» هو.

األردنيون :األكثر نشاطا

وبجولة على صفحات “الفيس بوك” ،نجد
االردنيي��ن نش��طون ج��دا على هذه الش��بكة
االجتماعي��ة المتنامي��ة ،يضيف��ون الص��ور

والمحتوي��ات والكثي��ر من الدعوات لألنش��طة
الثقافي��ة ،خصوص��ا ان الموق��ع يوف��ر خدمة
الدعوة الى االنشطة وخدمة تأكيد حضورها.
وتض��م مجموع��ة «األردن» عل��ى الموقع
نحو  58ألف مشترك ،مقارنة بمجموعة سوريا
التي تضم حوالي  24الف عضو فقط .وتضم
مجموع��ة «مصر»  211أل��ف عضو ومجموعة
«المغرب» نحو  14ألف عضو فقط .وبحس��بة
بس��يطة ،يتبين أن األردنيين نس��بة الى عدد
الس��كان من أكث��ر الش��عوب «نش��اطا» على
“فيس بوك”.
ويقول أنس فوزي الذي يس��تخدم الموقع
منذ ستة أشهر ان أكثر ما يميز الموقع بالنسبة
له ه��و توفيره لدرجة عالي��ة من الخصوصية
بحي��ث يتيح ل��ه التحك��م بع��رض المعلومات
والص��ور الت��ي يريده��ا لﻶخري��ن ،أو حجبها،
بحي��ث ال يراها إال هو فقط ،أو من يختاره من
اصدقائه.
وكون المش��تركون األردنيون مئات وربما
ِّ
آالف المجموع��ات على الش��بكة التي تراوحت
بي��ن التس��لية مث��ل مجموعة «يرح��م جدك»
التي تجمع أكثر م��ن أربعة آالف عضو ،كونها
المس��تخدم االردني «م��و عرف��ة» ،وتتمحور
ح��ول أن يأتي المس��تخدمون بأكث��ر ما يمكن
م��ن العب��ارات الت��ي تب��دأ ب “يرح��م ج��دك”
مث��ل“ :يرحم ج��دك كان يفكر عب��دون زلمة”
ال��ى «يرحم ج��دك كان ي��اكل بزر بالش��وكة
والس��كين» وحت��ى «يرحم جدك كان يس��بح
بسيل الزرقاء».
كما تتس��م كثي��ر من المجموع��ات بصفة
الفكاه��ة مث��ل مجموع��ة “الى متى س��نظل
نش��رب الشاي في كاس��ات الجبنة” ومجموعة
“الفي��س بريس��لي كان اصل��ه م��ن الزرقاء”
و“مجموعة محبي المنسف”.

وسيلة «غير متناهية» لربط األصدقاء

وف��ر الموق��ع للكثير م��ن األردنيي��ن كما
المس��تخدمين حول العالم فرص��ة البحث عن
اصدق��اء انقطع��ت صلتهم به��م أو زمالئهم

الجامعيين ،او حت��ى تكوين مجموعات عائلية
خاص��ة مثل مجموعة عش��ائر ش��مال األردن،
أو مجموع��ات عائ��الت خاص��ة مث��ل العال��ول
والقاض��ي ومجموع��ات خاص��ة بخريج��ي
الجامعات مثل األهلية والتطبيقية.

فيس بوك وسيلة للتسويق

ويقوم العديد من المستخدمين باستخدام
الموقع للدعوة ال��ى حفالت أو فعاليات خاصة،
مثل االعالمية س��يرين األحمد التى دعت اكثر
م��ن  200مس��تخدم للموقع ال��ى حفل اطالق
كتابها «أوراق على حبل غسيل».
وتق��ول األحم��د“ :أعتق��د ب��أن في��س
ب��وك وس��ي��لة تس��ويق رائعة ج��دا ،حيث لم
يس��تغرقني خل��ق مجموع��ة الدع���وة ودعوة
الكثير م��ن اص���دقائي أكثر م��ن  15دقي�قة،
وحض��ر الحف��ل ال��ذي أقمت����ه كثي��ر م��ن
المس��تخ��دمين الذين دع��وا أصدقاءهم أيضا
بواسطة فيس بوك”.
ولكن الكثير م��ن األردنيين تجنبوا الموقع
لما وصفوه بأنه “يش��جع عل��ى بعض العادات
الس��يئة” ،مث��ل الرغبة ف��ي التلص��ص على
اآلخرين والفضول ف��ي معرفة أخبارهم مثل
المعلم��ة هب��ة مطر الت��ي وجدت في��ه إدمانا
يستنزف وقتها.
كما قامت ايمان عمري بإلغاء صفحتها في
الموق��ع بعدم��ا اصبحت تقضي ف��ي تصفحه
أكثر م��ن  5س��اعات يوميا ،وقال��ت انه اصبح
يس��تنزف وقتا كثيرا تس��تطيع “ان تستخدمه
في الشغل وعمل شيء مفيد”.
وفي حمى المعركة االنتخابية في األردن،
يتم اس��تخدام الموقع للترويج لمرشحين مثل
مجموع��ة مرش��ح الدائرة الثالث��ة عبد الرحيم
البقاعي ،أو المرشحة فداء مصاروة حتر ،ولكل
منهم��ا «صفحة» عل��ى الموقع يس��تخدمانها
لوضع معلومات ش��خصية وبيان��ات انتخابية،
فيما امتألت ه��ذه الصفحات بدعوات اعضائها
للمرشحين بالتوفيق والنجاح في السباق نحو
البرلمان.

سوق سوداء لفك تشفير آي
فون ( )iPhoneفي األردن
خلق��ت ش��عبية الهاتف الجوال من أبل آي فون «س��وقا س��وداء» متنامية في
الوطن العربي لبيع وفك تش��فير هذا الهاتف لجعله يعمل مع أي ش��بكة خلوية،
وذلك بعد أن تمكن كثيرون من فك ش��يفرة أبل الت��ي ارادت جعل الهاتف يعمل
مع شبكة أي تي اند تي األميركية فقط.
واغتنم كثيرون في األردن هذه الفرصة ليقوموا ببيع الهاتف وفك تش��فيره
حي��ث أصب��ح آي فون ذي الذاكرة حجم  4جيجابايت يب��اع ب  550دينارا ،و 6جيجا
باي��ت بنح��و  650دين��ارا وهو مش��فر ليعمل على جمي��ع الش��بكات الخلوية في
األردن.
وتقدم مواقع إنترنت عديدة مثل  iphonehacks.com :ما تزعم أنها وسائل
لفك الربط بالش��بكة األصلية لجعل الهاتف يعمل على أي ش��بكة ،فيما يتم بيع
أجهزة آي فون التي يمكن تش��غيلها حالياً بواس��طة شركات محمول خارجية في
موقع (إي بي) على اإلنترنت بواقع  500أو  600دوالر للجهاز.
وحذرت ش��ركة آبل من تنزيل أي برنامج لفك التش��فير ،وهددت بأن عملية
مماثلة س��تؤدي إلى تعطيله تماما في حال اكتشاف أي برنامج من «طرف ثالث»
حيث حذر طاقم من تس��ويق الشرق األوسط وموزع منتجات حواسيب آبل «أرب
بيزنس مشينز  ”ABM-المستخدمين من شراء هواتف  iPhoneالمستوردة ومن
محاولة “فك اقفالها” عن طريق برامج محملة.
وق��ال جو صفي��ر ،مدير التس��ويق في  ABMف��ي تصريح مش��ترك مع آبل:
“اكتش��فت آب��ل أن العديد م��ن برامج ف��ك األقف��ال غيرالمرخص��ة متاحة على
اإلنترنت وتلحق تلفاً ال يمكن إصالحه ببرنامج  iPhoneاألمر الذي قد ينجم عنه
أن الجهاز المعدل س��يصبح غير قابل للتشغيل نهائيا عندما يتم مستقب ً
ال إدخال
برنامج محدث ل�ه من قبل آبل”.
وأضاف صفير أن آبل “ال تش��جع المس��تخدمين أبداُ عل��ى تنصيب برامج فك
اإلقفال غيرالمرخصة على أجهزتهم” ،كون المستخدمين الذين يقومون بإجراء
مث��ل هذه التعديالت على برنامج الجهاز يخترقون اتفاقيات الترخيص ويبطلون
صالحية الكفالة”.
وفي محاولة جديدة لمنع تنامي هذه الس��وق الس��وداء ،اعلنت الش��ركة انها
لن تس��مح ببيع أكثر من جهازين للزبون الواحد ،معللة ذلك ب� «منع االتجار غير
القانوني ،واإلبقاء على مخزونها من األجهزة حتى أعياد الميالد».
ورغبة منه��ا في اقتفاء أثر المبيعات ،منعت الش��ركة البي��ع النقدي للهواتف
وحددته عن طريق بطاقات االئتمان.
وأعلنت أبل عن بيع  1.4مليون جهاز بعد ثالثة أش��هر من إطالق آي فون في
حزيران الماضي ،مضيفة أنها تأمل ببيع  10ماليين جهاز آي فون نهاية .2008
وكان صبي من مخترقي أنظم��ة الكومبيوتر المعروفين بالهاكرز تمكن أول
أيل��ول الماضي من فك ش��يفرة اآلي فون وبيع اكتش��افه الجديد مقابل س��يارة
جديدة.
وأعل��ن هوت��ز ف��ي موقع��ه على ش��بكة االنترن��ت أنه ب��اع هات��ف أي فون
 iPhoneالمعدل مقابل س��يارة من نوع نيسان  Z350وثالثة أجهزة من نوع GB
.iPhones
وقد اس��تغرقت عملية فك ش��يفرة الجهاز  500س��اعة ،أي حوالي  8س��اعات
يوميا ،منذ بدء ترويج جهاز أي فون  iPhoneفي التاس��ع والعش��رين من حزيران
الماضي.

ّ
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“المهرجان العربي الخامس للصورة الفوتوغرافية” في قاعة المدينة
| تزينت جدران “المهرجان العربي الخامس
للص��ورة الفوتوغرافية” مبن��ى قاعة المدينة
بمس��اهمات صورية حية لفنانين ومصورين
عرب في مساهمات التقطت مشاعر وجماليات
زاخ��رة ف��ي المعرض ال��ذي تنظم��ه الجمعية
األردنية للتصوير ويس��تمر حتى مساء السبت
المقبل.
وحض��ر المع��رض ف��ي افتتاحه م��ا يربو
عل��ى  400زائر أت��وا لمش��اهدة ابداعات نحو
 250مص��ور م��ن ع��دة دول عربي��ة ،توزعت
مس��اهماتهم على محورين أحدهما عام وآخر
يتعلق باالثار.
وش��ارك ف��ي المهرج��ان ال��ذي تنظم��ه
الجمعية س��نويا مصورون من  13دولة عربية
ه��ي األردن ،البحري��ن ،الجزائر ،الس��عودية،
الس��ودان ،س��ورية ،العراق ،عمان ،فلسطين،
لبنان والمغرب.
وفاز في مسابقة المهرجان الرسمية ستة
مصوري��ن عرب وس��تة أردنيين وه��م الفنان
لطفي موس��ى الذي حاز على الجائزة الذهبية
وأيمن الفايز الفضية والمهندس��ة رنا الس��قا
البرونزية ،وفي محور اآلثار حصل الفنان آدم

عيس��ى على الميدالية الذهبية وأديب عطوان
الفضية ود .شومان محمد البرونزية.
فيما فاز من العرب الفنانون :الفلسطيني
وس��ام نصار بالجائزة الذهبية والمصري نور
الدي��ن الرفاع��ي بالفضية والس��وداني محمد
بش��ير بالبرونزي��ة ع��ن المحور الع��ام ،وعن
مح��ور اآلثار فاز الفنان الس��وري حس��ام عبد
الن��ور بالجائزة الذهبية ،وتقاس��م المصريان
أش��رف كمال عوض وجالل رفع��ت الجائزتين
الفضية والبرونزية.
وعكس��ت األعمال المقدمة ح��االت الناس
واحالمه��م وامالهم وطبعت كثي��ر منها صورا
طبيعي��ة خالبة غاصت ف��ي الطبيعة االردنية
والعربي��ة والتقط��ت لحظ��ات جم��ال االث��ار
وعم��ق التاري��خ العربي االصيل .وش��ارك في
المع��رض المصورون األردنيون وحيد حيمور،
فؤاد حتر ،ف��ادي حداد ،وائ��ل حجازين ،محمد
عادل ،د .ش��ومان محمد ،نبي��ل كوني ،دارين
س�لام ،هنادي الرمحي ،نس��رين هاني ،علي
الساحوري ،سقراط قاحوش ،أميرة الحمصي،
راس��م الكيالني ،منال زق��زوق ،دانا خريس،
عب��د الجبار بنات ،س��لمان مدانات ،عبد العزيز

الحمصي ،رنا الس��قا ،يحيى بن��ي أحمد ،عمر
الظاه��ر ،ولي��د الترتي��ر ،بك��ر أب��و جاموس،
أس��امة عوكل ،يوس��ف أبو السبع ،عقبة فرج،
أيمن الفاي��ز ،أديب عطوان ،خلدون أبو طالب،
صالح عيد ،محمد س��والمة ،أحمد السفاريني،
مه��ا الش��رفا ،مصطف��ى أبو الذني��ن ،ميرفت
حم��دي ،فائق أبو غزالة ،محمد الطرزي ،مهند
حمدان ،سمر أبو صالح ،هيفاء القاضي ،سعاد
نوف��ل ،آدم عيس��ى ،عب��د الرحم��ن صوالحة،
لطف��ي موس��ى ،عاط��ف مل��كاوي ،طاه��ر
التهتموني ،حــسام العكرماوي ،شريف نزال،
قاس��م القـــيعان ،عـــاطف بطـــارس��ة ووليد
الخطيب.
وتأسست الجمعية األردنية للتصوير التي
ترأسها فخريا سمو األميرة منى الحسين ،في
الع��ام  1994هادفة لنش��ر ثقافة الصورة من
خالل تشجيع الهواة وتنمية االهتمام باألبعـــاد
الجمالي��ة للص��ورة والتعري��ف بالمــــناط��ق
الس��ياحية والتاريـــخي��ة ف��ي األردن ،وخدمة
البيئ��ة والح��ث عل��ى اإلنتاج الفن��ي في مجال
التصوي��ر وتمثيل األردن في المناس��بات ذات
العالقة.

| صورة آلثار جبل القلعة في عمان

سينمات عمان
| تتنوع األفالم التي تطرحها سينمات عمان
ه��ذا األس��بوع ،م��ن الكوميدي��ا إلى اآلكش��ن
وأف�لام العائل��ة ،فللراغبين بمش��اهدة أفالم
الكوميديا العربية ،وما اصطلح على تس��ميته
س��ينما الش��باب ،يمكنه��م اختيار فيل��م (كده
رضا) من بطولة نج��م الكوميديا أحمد حلمي
والنجم��ة من��ة ش��لبي ،وه��و مع��روض ف��ي
سينمات (سيتي ،رويال ،غاليريا ،وبالزا).
| ت��دور أحداث فيلم «كده رضا» حول ثالثة
أش��قاء مختلفي��ن ف��ي الطب��اع األول يعش��ق
مش��اهدة أف�لام األكش��ن والثان��ي يفض��ل
مشاهدة مباريات كرة القدم ..أما الثالث فليس
لدي��ه هواي��ات ودائما يعان��ي م��ن االكتئاب..

أجندة
فرقة ثالثي شيكاغو الغنائية
| المكان :مركز الحسين الثقافي.
| الزمان :االثنين 8 ،مساءً 12 ،تشرين
الثاني /نوفمبر.
| تعتبر هذه الفرقة احدى سفراء الثقافة
االمريكي��ة .وقام��ت الفرق��ة بج��والت في
الصين ،كوبا ،فنزويال ،باربادوس ،فيتنام،
تركيا ،اثيوبيا ،مالي ،روسيا وتايالند.

خدمات

غاليريهات

والفيل��م من تأليف أحمد فهم��ي واخراج أحمد
جالل.
ويعرض في (سيتي) و(غاليريا) فيلم (عندليب
الدقي) ،من بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.
ويجـــس��د هنيدي ش��خصيتين لتوأمين؛ أحدهما
مــص��رى وه��و ف��وزي واألخ��ر خليج��ى ويدعى
فواز  ،ويس��ـــعى ف��وزي لتحقيق حلمه للش��هرة
حيث يتمن��ى أن يصــبح مطرباً ش��هيراً  ،وتحدث
ل��ه العديد م��ن المواق��ف الكوميدي��ة والصعبة،
خصوص��ا عندما يس��افر للقاء ش��قيقة فواز في
أحدى دول الخليج.
وتش��ترك ف��ي البطول��ة هب��ة ن��ور ،وه��و
م��ن اخراج وائل إحس��ان .ويعرض في (س��يتي)

و(رويال) فـيلم “أس��د وأرب��ع قطط” ،من بطولة
هان��ي رمزي م��ع فــريق الغن��اء اللبنان��ي الفور
كاتس ،ويدور حول “ش��بل” ،وهو ضابط شرطة
م��ن أس��رة متوس��طة يعي��ش ف��ي حي ش��عبي
“إمباب��ة” مع عم��ه، ويكلف بمهم��ة تأمين فريق
الفـــ��ور كات��س الغنائ��ي أثن��اء قيامه��م بحفلة
في مصر ,وخ�لال الحفل تقع حادث��ه قتل يكون
ش��هودها الفور كاتس .والفيلم من تأليف سامح
س��ر الختم ،ومحم��د نبوي ود وليد يوس��ف ،ومن
إخراج سامح عبد العزيز.
وتنفرد س��ينما (س��يتي) بعرض فيلم النجم
العرب��ي ع��ادل إم��ام (مرج��ان الس��يد مرج��ان)،
والفيل��م يعرض تفاصي��ل ومراحل ال��زواج بين

فيلم “األم واالبن” من
روسيا

مسيرة إمشي معنا وشارك
محاضرة «علم الفلك والتنجيم
عند العرب في القدم»

| المكان :مؤسسة عبد الحميد شومان.
| الزم��ان :الثالث��اء 13 ،تش��رين ثاني /
نوفمبر.6-7:45 ،
| فيل��م للمخرج الكس��ندر س��وكوروف
أفضل مخرجي األفالم الفكرية الروس��ية.
نال هذا الفيلم عدة جوائز أوروبية .تموت
في��ه األم بهدوء ف��ي حضن ابنه��ا المحب
له��ا .الفيلم باللغة الروس��ية ومترجم الى
االنجليزية.

|
|
|
|
|

بنك الدم
الدفاع المدني
طوارئ الكهرباء
شكاوى المياه
شكاوى المجاري

4749121
5661111
4750981
5679141
4891892

رأس المال والمجتمع مرورا بالسلطة ،وهو يفتح
الباب لمناقشة التغيرات االجتماعية التي حدثـــت
في المجتمع المصري في السنوات األخيرة وكيف
أصبح المال سلـــطة خامسة.
ولمحبي أفالم اآلكـــش��ن ،يمكنكم شـــاهدة
فيلم (المملكة) ،المعروض في س��ينمات (سيتي،
غرانـ��د ،ورويال) ،وهو يتطـــرق م��رة أخرى إلى
م��ا ب��ات يــعرف ف��ي الغرب عل��ى أن��ه (اإلرهاب
اإلس�لامي) .ويحـــك��ي الفيل��م قص��ة التفجي��ر
ال��ذي حدث في الس��عودية واس��تهدف أميركيين
م��ع عائالته��م ،فيهرع عم�لاء وكال��ة التحقيقات
األميركية إلى الس��عودية بأس��لحتهم وعتادهم،
للكشف عن الجناة.

| المكان :مركز هيا الثقافي.
| الزم��ان 8-6 :مس��اءً ،الخمي��س 8
تشرين ثاني /نوفمبر.
| في هذه المحاضرة ،يلقي البروفيسور
س��امي ش��لهوب (رئي��س قس��م العل��وم
األساس��ية في معه��د الت��راث العلمي في
جامع��ة حلب) بعض الض��وء على موضوع
عل��م الفلك (علم الهيئ��ة) والتنجيم (علم
األحكام) في التراث العربي واإلسالمي.
|
|
|
|
|
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| تش��جيع الش��باب عل��ى المش��اركة
باالنتخابات النيابية.
| الم��كان :س��احة مجل��س الن��واب
الخارجية.
|  16تشرين ثاني .2007
| نقطة االنطالق :
| المدين��ة الرياضي��ة – عم��ان.
نقط��ة الوص��ول :مجل��س الن��واب.
حيث س��يتم إقامة مهرجان شبابي يتخلله
األغان��ي الوطني��ة وكلم��ات من الش��باب
والضي��وف ،باإلضاف��ة لجدارية س��توضع
بس��احة مجلس الن��واب الخارجي��ة ليقوم
المش��اركين بكتابة مطالبهم من مجلس
النواب القادم.

| معه��د ثيربانتي��س :مع��رض
الص��ور الفوتوغرافي��ة (أس��بانيا:
لحظات روحية” ،للفنان وداد قعوار،
ويس��تمر حتى التاس��ع م��ن كانون
األول المقبل.
| صالة فن��دق موفنبك  -العقبة:
مع��رض جماع��ي لعش��رين فنانة
وفنان تشكيلي ،بتنظيم من غاليري
زارا ورواق البلق��اء ،ويس��تمر حتى
الثاني عشر من الشهر الجاري.
| غالي��ري الينز :مع��رض لبعض
مقتني��ات الغالي��ري م��ن اللوح��ات
والمنحوت��ات ،لثماني��ة عش��ر فنان
محليا وعربيا.
| غالي��ري مرك��ز رؤى :مع��رض
المصمم��ة لمى حوراني ،وتش��مل
أعماله��ا خ�لال ش��هري تم��وز وآب
الماضيين.
| مؤسس��ة خال��د ش��ومان – دارة
الفن��ون :معرض��ان فني��ان ،األول
للفنان الس��عودي فيصل الس��مرة،
والثان��ي للفنان الفلس��طيني الذي
يحم��ل الجنس��ية األميركية س��عيد
نسيبة.
| غالي��ري دار األن��دى :مع��رض
الفن��ان التش��كيلي العراق��ي ف�لاح
السعيدي.

| الح��االت القنصلي��ة الطارئ��ة م��ن داخ��ل
5359970
| طوارئ األمانة
األردن (مجاني) 080022278
| شكاوى هيئة التأمين5685671
| شكاوى المياه والصرف الصحي  | 5679141م��ن خ��ارج األردن والهوات��ف النقال��ة
| ش��كاوى المركز الوطني لحقوق اإلنس��ان 0096265501444
| دائرة اإلفتاء العام 5698359
5920396 - 080022320
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ويأتيك باألخبار...

الناقل الوطني في حراك
| الناقل الوطن��ي “الملكية األردنية” س��تقلع
من موقعها في مجمع بنك اإلس��كان حيث مثلث
االزدحام والتقاء مناطق الشميس��اني والعبدلي
وجب��ل الحس��ين لتحط ف��ي مبنى جديد س��يتم
العمل على البدء ببنائه قبل نهاية العام الحالي
ف��ي منطقة ال��دوار الخام��س .المبن��ى الجديد
الذي تق��رر البدء به بعد فش��ل محاوالت اإلدارة
لبن��اء مكاتب تج��اور المطار ،س��يتكون من بناء
ثماني��ة طواب��ق عل��ى قطع��ة أرض فارغة تقع
على ثالثة شوارع تحاذي المركز العربي للقلب،
وفندق بريستول ،ومؤسس��ة نهر األردن .أمانة
عم��ان الكبرى رفضت إقام��ة المبنى على كامل
القطع��ة البالغة مس��احتها  10دونمات ،بيد أنها
س��محت بإقامته عل��ى ثمانية دونم��ات ،تاركة
الدونمين المتبقيين إلنش��اء حديقة عامة .يعود
عم��ر اس��تمالك الحكومة لقطع��ة األرض ألكثر
من  45عامًا ،وكش��ف مخطط البناء الجديد عن
وجود طابقين الى ثالثة تحت األرض يستعمالن
كمرآب يتس��ع لـ 300س��يارة باإلضافة إلى مرآب
على مستوى األرض يتس��ع للمزيد من سيارات
ال��زوار والموظفي��ن البال��غ عدده��م نحو 400
موظف.

مركز بيروت يجتاز العاصفة
| س��اهم دعم عرب��ي تلق��اه مركز دراس��ات
الوحدة العربية الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية
بي��روت مقراً له في إطالة عمر المركز لس��نتين
آخريين ،وترحيل المش��اكل المالي��ة التي عانى
منها ط��وال الفترة الماضية ،بيد أن المس��تقبل
فيم��ا بع��د ذل��ك س��يكون رهن��اً بم��ا س��ينجزه
المركز وما يمك��ن أن يحققه لكي يبقى صامداً
مواص� ً
لا لعمل��ه ،وتأس��س المركز ف��ي بيروت
بتاري��خ  18آذار/مــ��ارس  1975بهـــ��دف جم��ع
الوثائق والنشرات والمـــؤلفـات والمخطــوطـات
والمطبوعـ��ات المتعــلق��ة بالوح��دة العربي��ة
والمجتم��ع العرب��ي  ،وإعـــ��داد الدراس��ـات على
أس��اس علم��ي ونش��ــرها ،والقيام بأي نش��اط
علم��ي آخ��ر ضم��ن ح��دود الغاي��ة األساس��ية
المنص��وص عليه��ا في الم��ادة الثاني��ة من هذا

النظ��ام .يذك��ر أن جهات كثي��رة ،وبخاصة كتاب
أردني��ون وع��رب قام��وا بحملة دعائي��ة لغرض
تسليط األضواء على المحنة التي عاشها المركز
ومطالبة الجهــات العربيــة الرس��مية والشعبية
العمل على إخراجه منها.

جدل حول موت المسماري
| نش��ر في صحف أردنية يومي��ة أخيراً إعالن
نع��ي لفيص��ل ن��وري المس��ماري ،نج��ل مدير
تش��ريفات العقيد الليبي معم��ر القذافي ،الذي
وافته المنية في العاصمة الليبية طرابلس قبل
عدة أس��ابيع ،واختلفت روايات الصح��ف الليبية
في س��بب وف��اة نجل مدي��ر التش��ريفات ،ففي
الوقت الذي قالت صحيفة “أخبار ليبيا” إن الوفاة
ناجمـة عن عملية ‘اغتيال” طالت القتيل من قبل
ش��خصين مجهولين قاما باقتحام بيته ،وأطلقا
علي��ه النار به��دف اغتياله ،وغ��ادرا المكان على
عج��ل ،اال أن الضحية لم يم��ت ،وقام باالتصال
بالجه��ات األمـــنية مبلغاً إياه��ا بالحادثة ،وأدلى
بأوص��اف القاتــــلين وكل ما عرفه في اللحظات
الت��ي س��بقــت العـــملـــي��ة ،ونُق��ل محـــف��وظ
المـــس��ماري ال��ى المســـتش��فى النق��اذه ،اال
أن جه��ود األطب��اء ب��اءت بالفش��ل ،بالمــــقابل
قــــــــالت صحيفــة “ليبيا المستقبل” إن تفسير
عائل��ة الضحي��ة للح��ادث بأن��ه لم يك��ن نتيجة
محاول��ة إغتي��ال وإنم��ا نتيجـــة ح��ادث في أثناء
قيام القتيل بتنظيف س�لاحـــة (مسدس ويبلي
 ج��رار) مما أدى الى إصابت��ه ونقله على الفورال��ى المستش��فى حي��ث توفى هن��اك ،وفيصل
نوري المس��ماري عس��كري برتب��ة عقيد يعمل
بالمراسم ،متزوج وله طفالن.

مدراء حمالت في دورات انتخاب
| عقدت إحدى شركات الدعاية واإلعالن ورشة
عمل لتدريب مديري حمالت انتخابية على آليات
الوص��ول للناخ��ب وطريقة مخاطبته ،الش��ركة
أعلنت عن عقد الورش��ات في الصحف المحلية،
ولكنها لم تفصح عن ماهية الورشات وأجندتها
وبرامجه��ا ،واكتفت بذكر أرق��ام التلفونات التي
“السجل” علمت
يستطيع الراغب االتصال عليهاّ .

فيما بعد أن لدى الش��ركة مخططات أخرى حول
الدعاية االنتخابية وطريقة التعامل حيث ستقوم
باإلع�لان عن ذلك الحقاً ،وتعمل الش��ركة التي
تقوم بحمالتها لصالح فضائية (سفن ستار) على
اس��تقطاب مرش��حين مفترضين في االنتخابات
النيابية المقبلة التي س��تجري في العشرين من
تش��رين الثاني/نوفمب��ر المقبل ،لجه��ة القيام
بحمالت انتخابية عبر شاشة التلفزيون ،وينتقل
البرنامج من محافظة في المملكة الى أخرى مع
لقاءات ح ّية مع مرش��حين وأبن��اء المنطقة ،كما
يستمع البرنامج الى مالحظات أبناء الدائرة حول
مطالبهم.

الضمان يقيم ممتلكاته
| تعتزم الوحدة االس��تثمارية في المؤسس��ة
العام��ة للضم��ان االجتماع��ي تقيي��م األراضي
والعق��ارات المملوكــ��ة للمؤسس��ــة ،وقالــ��ت
الوح��دة ف��ي إعالن��ات صحفية نش��رتهـــا خالل
الش��هر الماض��ي إن على كل م��ن يــرغب فــي
الدخــ��ول بتقييــ��م محفظــ��ة المؤسس��ــة
العقاريــ��ة وفــي التق��دم للعط��اء أن يكون إما
مس��احاً مرخصاً ولديه ش��هادة مقدر عقاري من
دائ��رة األراضي والمس��احة س��ارية المفعول او
أن يك��ون مكتب��اً عقــارياً مرخصــ��اً مع رخصة
س��ــارية وحاص ً
ال على ش��هادة مق��در عقار من
دائ��رة األراض��ي والمس��احة س��ارية المفعول،
وتبلغ االس��تثمارات العقارية لمؤسسة الضمان
االجتماعي نح��و  302مليون دين��ار من إجمالي
االس��تثمار ،بم��ا يع��ادل  7،6من القيم��ة الكلية
الستثمارات المؤسسة.

“الحل” ليس حكرا على االسالميين
| لم يعد شعار “الحل” حكرا على االسالميين،
الذين يرفعون شعار “االسالم هو الحل” اذ دخل
البن��ك االردن��ي الكويتي  ،على خط المنافس��ة
حين رفع في آخر اعالناته ش��عار البنك االردني
الكويت��ي “ه��و الح��ل” ،اضاف��ة الى ش��عار “كنا
وس��نبقى خير عون” .مجلس ادارة البنك يراسه
رئيس الوزراء االس��بق عبد الكري��م الكباريتي
الكباريتي “ابو عون”.

مسلسل على الهوا وكاتب خلف القضبان

لمن ارس��لت هذه الرس��الة وإن كانت عش��وائية،
كما حملت الش��بكة العنكبوتية رسائل اخرى عن
مفقودي��ن مماثلي��ن ،وكان أراد وطي��ار آخر أجبرا
عل��ى الخروج م��ن طائرتهم��ا فوق جن��وب لبنان
ف��ي تش��رين األول /أكتوب��ر عام س��تة وثمانين.
واس��تطاع الجيش اإلس��رائيلي اس��ترداد الطيــار
اآلخر ،لكن أراد ظل في أيدي محتجزيه.

| تزامن عرض المسلس��ل الب��دوي “وضحا
وابن عجالن” الذي عرضه التلفزيون االردني
في رمضان الفائت مع وجود كاتب المسلسل
الدكت��ور احم��د العوي��دي العبادي ف��ي مركز
االص�لاح والتاهيل منفذا حكما قضائيا قضى
بس��جنه عامين بتهم��ة المس بهيب��ة الدولة
ومكانته��ا عبر اذاعة اخب��ار كاذبة في الخارج
واالنتس��اب لجمعي��ة غي��ر مش��روعة وتوزيع
منشورات صادرة عنها من خالل بيانات باسم
الحركة الوطنية االردنية-غير المرخصة التي
يتراس��ها ومواد عبر الموق��ع االلكتروني لذات
الحرك��ة تضمنت نقدا ش��ديدا لجه��ات نافذة.
وع��رف ع��ن العب��ادي النائ��ب االس��بق ،الذي
يحاكم ايضا على قضية تش��هير اقامها ضده
وزي��ر الداخلي��ة عي��د الفاي��ز ،اراءه المخالفة
للحكومات وانتقاده من خالل مقاالت وبيانات
باس��مه السياس��ة االردنية.ووقف��ت هيئ��ات
حقوقية ومؤسس��ات مجتمع مدني وعشيرته
موقفا محايدا ازاء قضية العبادي المنحدر من
ذات العش��يرة التي ينحدر منها رئيس لوزراء
معروف البخيت ،ولم يجد اضرابه عن الطعام
الذي اس��تمر ع��دة ايام احتجاج��ا على ظروف
اعتقاله استجابة من مؤسسات مجتمع مدني
او افراد العشيرة.

| تمنعت الحكومة عن عرض بقيمة  5ماليين
دين��ار تقدمت به الش��ركة الس��ياحية القابضة
(زارا) لشراء بناية (البرج) .البناية تضم مديرية
ضريبة الدخل ،وتقع في جبل عمان بالقرب من
الدوار الثالث وتجاور فندق األردن انتركونتنتال
الممل��وك من الش��ركة ذاتها؛ التمن��ع الحكومي
أدى بالش��ركة ال��ى ص��رف النظرع��ن عملي��ة
الشراء ،ولم يشفع قول الحكومة بوجود عرض
مقدم له��ا مقداره  7.5مليون دين��ار ،في إقناع
الش��ركة بزيادة العرض ،رئي��س مجلس إدارة
«زارا» صبي��ح المص��ري اعتب��ر خ�لال اجتم��اع
للهيئة العامة للش��ركة أن عدم ش��راء البناية ال
يعتبر خس��ارة كبيرة ل��ـ» زارا» ،ذاكراً أن البناية
رغم أنه��ا (قد) تخدم أغراض الش��ركة ،اال أنها
تتعرض لمش��اكل كثي��رة لجهة عق��ود اإليجار
والملكية.
والعمر والصيانة ُ

اسرائيل تبحث الكترونياً عن آراد

دبلوماسي معمرجي ومحقق

| حمل��ت رس��الة إلكتروني��ة حطت عل��ى بريد
مستخدمين عرب تعرض عليهم مبلغ  10ماليين
دوالر اذا تمكن��وا من إعط��اء معلومات بخصوص
مصير رون أراد (جندي إسرائيلي سقطت طائرته
في لبنان) ومكان احتجازه.وقالت الرسالة اذا كانت
لدي��ك او لدى أقارب��ك معلومات علي��ك االتصال
بمؤسس��ة «ولد للحري��ة» ،لقـــ��اء جائـــزة نقدية
بقيم��ة  10ماليي��ن مضمونــــ��ة للش��خص الذي
يق��وم بتزوي��د المؤسس��ة بمعلوم��ات موث��وق
بصحته��ا ،وأضافت الرس��الة بس��م اهلل الرحمن
الرحي��م والصالة والس�لام على رس��وله الكريم
القائ��ل ( :اطعم��وا الطع��ام وافش��وا الس��ــالم
وعــ��ودوا المريض وفكـــوا العانـــي)» ،ولم يعلم

| الدبــلوماسي األميركي إيريك بوزويل الذي
أشرف على مرحلة بناء الس��فارة األميركية في
عم��ان عندما عمل مدي��راً لإلدارة في الس��فارة
في منتصف الثمانينات ،ورد اس��مه ضمن لجنة
التحقيق التي تم تش��كيلها للنظ��ر في ما عرف
بفضيحة “شركة بالك وواتر” في العراق ،والتي
ق��ام عناصره��ا باطالق النار عل��ى  14مواطنًا،
م��ا اس��تدعى تش��ـكيل لــجن��ة للتحقي��ق ف��ي
الحادث برئاس��ة الس��فيـــر باتري��ك كندي ،كان
بوزوي��ل من بين أفراده .بعـــد مــغادرته األردن
عمل بوزويل في س��فارات أميركي��ة متـــعددة،
حي��ث رف��ع الى رتبة س��فير ومس��ؤول ش��ؤون
االستخبارات.

الحكومة تتمسك بالبرج

