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تصدر عن شركة المدى للصحافة واالعالم

رافد أساسي للنمو وأداة تسويق لصورة األردن الحضارية

السياحة العربية ثروة تستحق
تنميتها ال تبديدها
حسين أبو ّ
رمان

| ّ
حقق األردن إنجازات مهمة في ميدان االكتشافات األثرية وتهيئة البنية التحتية
للسياحة بأنواعها الثقافية والدينية والطبيعية والعالجية ،وبات يشهد أنماطاً جديدة
من السياحة مثل السياحة البيئية وسياحة المؤتمرات.
األردن الذي يتمتع بمقومات سياحية متميزة ،ويحتضن واحدة من عجائب
الدنيا السبع الجديدة ،لديه عناصر جذب سياحية إضافية هي األمن واالستقرار،
واعتدال وتنوع المناخ ،لذا فالتطلع لالرتقاء بسياحته إلى مصاف الدول المتقدمة
سياحياً ،طموح مشروع وواقعي.
عززت السياحة في السنوات األخيرة مكانتها في االقتصاد الوطني ،فقد قفز
الدخل الوطني من السياحة ألول مرة إلى  1.6مليار دوالر ،حسب إحصاءات وزارة
السياحة واآلثار لسنة  .2007بهذا تكون حصة السياحة من الناتج المحلي اإلجمالي
قد بلغت  14.4بالمئة ،وهو ثاني أكبر دخل لألردن بعد الفوسفات ،حسب تصريح
لوزيرة السياحة واآلثار مها الخطيب.
يبلغ عدد العمالة المباشرة في قطاع السياحة  34.455لعام  ،2007بزيادة
قدرها  10.9بالمئة عن العام  .2006وتشهد العمالة السياحية تطوراً مهماً
باإلحالل المتسارع للعمالة المحلية التي باتت تشكل  70بالمئة مقابل  30بالمئة
للعمالة الوافدة.
بلغ عدد السياح العام الماضي مليون سائح ،بينما كان هذا رقماً مستهدفاً
للعام  .2010ذلك يبين حجم اإلمكانات الكامنة للسياحة في األردن ،والتي تتطلب
وضوحًا أكثر في أولويات اإلستراتيجية الوطنية للسياحة ،وطموحاً أكبر في
تحديد أهداف النمو ،و تأمين مستلزماته .السياحة تثبت أنها قطاع مفتوح على
المستقبل ،وقادر على أن يسهم بقوة في إيجاد حلول لمعضالت التنمية ولمشاكل
الفقر والبطالة إذا ما أحسن استثمارها.
شكلت السياحة الدولية( األجنبية) تاريخياً المكون الرئيسي للسياحة في
األردن .لكن هؤالء السياح يأتون في الغالب عبر مجموعات سياحية ،وبسبب
مظاهر الضعف في البنية السياحية ،ال يمكثون طوي ً
ال في األردن ،وال ينفقون
سوى النزر اليسير فيه.
التتمة صفحة 6
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| يبدو أن الحكومة لم تكن جاهزة إلجراء
تطوير مهم على قانون االجتماعات العامة
رقم  7لسنة  ،2004بهذا كان األول��ى أن ال
تقدم على إجراء تعديالت غير ذات قيمة ،ألن
ذلك ال يقنع الرأي العام بأن تلك التعديالت
تشكل خطوة إلى األمام.
لقد أمر الملك بإنجاز حزمة من التشريعات
من بينها مشروع قانون االجتماعات العامة،
لكن الحكومة سارعت إلى “سلق” مشروع
قانون يشتمل على تعديالت “شكلية” على
القانون األص��ل��ي س��اري المفعول ،بما ال
يتساوق مع األمر الملكي!
ممثلو مؤسسات مجتمع مدني متفقون
على أن التعديالت ليست جوهرية ،ولم تكن
يوماً موضع مطالبات خاصة لتعديلها .نواب
عديدون طالبوا لدى عرض المشروع على
المجلس في بداية الدورة االستثنائية برده،
من بينهم :سليمان السعد ،وعزام الهنيدي،
وحمزة منصور من اإلسالميين ،إضافة إلى
علي الضالعين ،وبسام حدادين .المجلس
أح��ال المشروع إلى لجنة الحريات وحقوق
المواطنين لدراسته.
مدير مركز القدس للدراسات السياسية،
عريب الرنتاوي ،يوضح أن التعديالت على
القانون طالت جوانب إجرائية فيه ،لكن
أنشطة األحزاب والجمعيات ومراكز الدراسات
التي تقام خارج مقارها ما زالت بحاجة إلى
إذن مسبق ،وه��ذا بالضبط ما كان بحاجة
لمعالجة .فاألصل في ممارسة حق االجتماع
العام هو اإلباحة.
الرنتاوي ،يتفهم أن تكون هناك “ضوابط
بشأن المسيرات تحديداً ،بما يخص توقيتها
ومسارها ،وبما يسمح لها أن تكون موضوعاً
للتفاوض مع الجهة المنظمة .لكن ليس
مفهوماً أن تكون هناك مؤسسات مجتمع
مدني مرخصة بموجب القانون ،ومع ذلك
توضع قيود على حقها في االجتماع”.
التعديالت التي اقترحتها الحكومة على
القانون ،ق ّلصت الفترة الزمنية التي يجب
أن تسبق موعد طلب عقد اجتماع أو تنظيم
مسيرة من ثالثة أيام إلى يومين .وق ّلصت
الفترة التي يتعين على الحاكم اإلداري
الموافقة خاللها على الطلب أو رفضه من
يومين إل��ى ي��وم واح���د .وف��ي المحصلة ال
تمثل التعديالت الحكومية تجديداً لقانون
االجتماعات أو تطويراً له .أمين عام الحزب
الشيوعي األردن��ي ،منير الحمارنة ،يرى أن
“الجديد في التعديالت هو لهجتها األقل
عرفية وتقليص المدد الزمنية ،لكن ما تطالب
به األح��زاب ومنظمات المجتمع المدني هو
االلتزام المبدئي بروح النص الدستوري الذي
ال يستلزم الحصول على إذن مسبق لعقد
اجتماع عام أو تنظيم مسيرة”.
وذكر بأن قانون االجتماعات القديم لسنة
( 1953ملغى) كان يجيز عقد االجتماعات

العامة في المملكة بشرط إعطاء إشعار بذلك
قبل  48ساعة من عقد االجتماع ،من دون
الحصول على إذن مسبق.
الحق في عقد االجتماعات العامة يع ّد من
الحقوق الدستورية األساسية التي يعالجها
الفصل الثاني من الدستور الخاص بحقوق
األردنيين وواجباتهم في المواد من .23 5-
المادة  16من الدستور تربط في فقرتيها
األول���ى والثانية بين ح��ق األردن��ي��ي��ن في
االجتماع ضمن حدود القانون ،وبين حقهم
في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية .بهذا
فإن مسألة االجتماع ليست مسألة فنية قائمة
بذاتها ،بل هي الوجه اآلخر للحق في تأليف
الجمعيات واألحزاب.
بعض التعديالت على القانون كانت الفتة
في أنها استثنت أنشطة محددة من تقديم
طلب للحاكم اإلداري إلجازتها ،منها اجتماعات
الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والشركات
وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي،
واالجتماعات والتجمعات المهنية التي تعقدها
النقابات ،واالجتماعات والتجمعات التي
تعقدها األحزاب في مقارها.
“الطريف” في األمر أن تلك األنشطة لم
تكن بحاجة لتقديم طلب للحاكم اإلداري
إلج��ازة عقدها ،وكانت تخضع للفقرة (ب)
من المادة  3من القانون الحالي ،تنص على
أن “للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه
الغاية ،استثناء أنواع محددة من االجتماعات
والتجمعات من شرط الموافقة المسبقة على
عقدها نظراً ألن طبيعتها ال تستدعي ذلك”.
هذه األنشطة التي ال تستدعي طبيعتها ذلك،
ج��اءت التعديالت لتنص على بعض منها،
كما لو أن استثناءها جاء كرماً وعطفاً من
الحكومة!

ال��رن��ت��اوي ،م��ن موقعه كمدير مركز
للدراسات ،أعرب عن القلق من أن يكون عدم
إدراج مراكز الدراسات ضمن المؤسسات التي

ممثلو مؤسسات مجتمع
مدني متفقون على
أن التعديالت ليست
جوهرية ،ولم تكن يوماً
موضع مطالبات خاصة
لتعديلها
تستثنى االجتماعات التي تعقدها في مقارها
كاألحزاب ،من الحصول على إجازة مسبقة،
مقدمة للتضييق عليها ،وإلزامها بتقديم طلب
عقد اجتماع للحاكم اإلداري .وأعرب عن أمله
في أال تقابل السلطات الطموح في توسيع
الحريات بالتضييق عليها ،أو االرتداد عنها.
حكومة ن��ادر الذهبي ،أك��دت في بيانها
ال�����وزاري أن��ه��ا س���وف تسترشد ب��األج��ن��دة
الوطنية .األجندة الوطنية ارت��أت أن تيسير
عقد االجتماعات العامة لألحزاب ومؤسسات
المجتمع المدني يستدعي “إع���ادة النظر
بقانون االجتماعات العامة وإلغاء الموافقة
المسبقة على عقد تلك االجتماعات ،مع كفالة
حق السلطة التنفيذية في وضع اإلج��راءات

ال�لازم��ة للقيام بواجبها في ضمان األمن
والسكينة في المجتمع”.
رئيس مجلس النقباء ،نقيب األطباء،
زه��ي��ر أب��و ف���ارس ،ال يعتقد أن النقابات
المهنية مستهدفة من التعديالت على قانون
االجتماعات العامة .فهو ينطلق من أن “البند
الذي استثنى االجتماعات والتجمعات المهنية
التي تعقدها النقابات المهنية ،ك ّرس ما كان
معمو ًال به سابقاً” ،مضيفاً أن االجتماعات
واألنشطة التي تنظم في مجمع النقابات
المهنية لم يكن يطلب لها تصريح ،و”هذا
يشمل ،ليس فقط االجتماعات المهنية
البحتة ،بل كذلك األنشطة السياسية التي
تعبر خاللها النقابات عن مواقف إنسانية أو
قومية تجاه فلسطين مث ً
ال”.
أبو ف��ارس ،يؤكد أهمية تطوير قانون
االجتماعات العامة لتعزيز ق��درة األح��زاب،
ومنظمات المجتمع المدني على ممارسة
دورها الحقيقي في المجتمع .مثلما أن هذه
المؤسسات مطالبة بتطوير خطابها لالرتقاء
بالحياة السياسية وتنمية ثقافة الديمقراطية.
شهد العام  ،2007منع عدة ندوات بحثية
لمراكز دراس���ات ف��ي العاصمة دون إب��داء
األس��ب��اب ،وه��ذا المنع استمر في السنوات
األخيرة ليطال أنشطة ثقافية خارج العاصمة.
ه��ذا ع��دا عن منع أنشطة سياسية عديدة
ألحزاب المعارضة.
المعدل لقانون االجتماعات
مشروع القانون
ِّ
العامة ،بات في عهدة مجلس النواب ،المدعو
لالنحياز لصالح تفعيل حق االجتماع العام
باالستغناء عن شرط اإلذن المسبق ،ذلك
ألن استمرار الوضع القائم يحد من ممارسة
الحريات العامة ،ويعطل وجود حياة سياسية
حقيقية.
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أردني
الفيصل باالحتكام الى النظام القانوني والدستوري

تعتيم إعالمي على خطاب ملكي ّ
شفاف

السجل – خاص

| ارتفع حجم الشائعات ح��ول بيع أراض
حيوية ليطال رموز الدولة ولم يوفر أحداً،
بحسب ما نقل ن��واب حضروا لقاء الملك
وأصغوا الى حديث رأس الدولة،في رئاسة
الوزراء األسبوع الماضي.
اال ان الشائعات انتقلت من األراضي الى
ما دار في اللقاء ،ثم تضاربت بعد أن تناقل
نواب حديث الملك وما تناهى الى مسامعه
بأن ما يجري من بيع االراضي يتم “بإشرافه”.
الحديث الملكي امتزجت فيه المرارة بالغضب،
أم��ام عدد من السياسيين ورؤس��اء اللجان
في مجلس االم��ة وتميز بالتشديد على أن
«أرض المملكة األردنية هاشمية وستبقي
هاشمية ،وأن��ه شخصيا سيستشهد على
األرض األردنية الطاهرة إذا قدر له اهلل ذلك،
وأن هذه االحاديث ال أساس لها من الصحة،
وأن الهاشميين لديهم رسالة وسيواصلون
دورهم».

شفافية الملك في اللقاء المغلق بمقر
الحكومة ومفاتحته بالمقوالت والشائعات
التي طالت الديوان الملكي والنخبة العاملة
في معية رأس البالد حول أموال عمليات بيع
مفترضة للعقارات الحكومية ،دفعت بعض
الحضور الى نفي مثل هذه الشائعات،فيما اكد
رئيس الحكومة االسبق عبد الرؤوف الروابدة
الشائعات بالقول « نعم سيدي هذا ما يتداوله
األردنيون في جلساتهم المغلقة».

سخونة اللقاء دفعت
الحضور الى تناول
الكثير من العصائر
النائب اإلس�لام��ي حمزة منصور وصف
اللقاء ب «الصريح» اال انه اعتذر عن تأكيد أو
نفي ما نقل عما دار في الجلسة.
وضوح الخطاب الملكي تم نقله إعالميا
ب��ص��ورة «م��غ��م��غ��م��ة»،وذل��ك خ�لاف �اً لغاية

اللقاء،وما جرى فيه باعتماد الشفافية كأفضل
أسلوب للرد على الشائعات ووضع النقاط على
الحروف.
بينما ذك��ر م��ص��در نيابي فضل عدم
الكشف عن اسمه ان ما نقل شفوياً عن الملك
كان صحيحا .وذلك في إشارة الى ما تردد على
ألسنة بعض الحاضرين ،فيما حجبت وسائل
إعالمية المفاصل األكثر أهمية.
وأشار النائب متهكما الى ان سخونة اللقاء
دفعت الحضور الى تناول الكثير من العصائر
فيما ل��م يسمح ضيق ال��وق��ت العديد من
الحضور باالدالء بدالئهم رغم بقاء أيديهم
مرفوعة لوقت طويل التماساً لإلذن بالحديث.
اللقاء عقد بعد حملة غير مسبوقة قادها
رجال دولة وإعالميون من خلف الكواليس
وأمامها ضد «الرجل الذي أستأثر بالكثير من
السلطة» على زعم نواب ومسؤولين سابقين
حول بيع عدد من المرافق.
الحديث الملكي في رئاسة الحكومة وضع
حداً لشائعات وأقاويل ،واعتبر دعماً لخطط
الحكومة االقتصادية وتأييداً لرئيس الديوان
الملكي باسم عوض اهلل ،،وذلك من خالل
االستماع الى االراء مباشرة ،بدال من إستمرار
األحاديث في الغرف المغلقة.
رد الملك بصورة مباشرة على ما يتردد
بالقول «إن البيع لم يتم ،وإن الجميع سيتبلغ

به ،وإن عمليات البيع ستجري حسب األصول
في النظام القانوني والدستوري للدولة في
حال إتخاذها» .وكان الروابدة «أول رئيس
حكومة في عهد الملك عبداهلل الثاني ،الذي
أتمت حكومته عامها اليتيم بعد ماتراجعت
شعبيتها أمام استطالعات الرأي ،والعتراضها
على مشروع العقبة الخاصة ،قال حول بيع
عقارات الحكومة «ان القرار أتخذ وأنه سيبقى
يعارض بيع أراضي المدينة الطبية حتى لو
تمت الصفقة مستقب ً
ال».

الذهبي أوضح أن
الحكومة لن تختـبئ
خلف عباءة القصر
الملكي
ف��ي اللقاء أوض��ح رئيس ال���وزراء ن��ادر
الذهبي ،ب��أن «الحكومة ل��ن تختبئ خلف
عباءة القصر الملكي ال في ه��ذه القضية

وال في غيرها وأن الحكومة شفافة في كل
القضايا».
ووج��ه رئيس ال���وزراء األسبق علي أبو
ال��راغ��ب “ ال��ذي سنت حكومته ط��وال أربع
سنوات أكثر من  400قانون مؤقت ،انتقادات
ح��ادة لكل من امين عمان الكبرى ورئيس
شركة موارد واصفاً تصرفاتهما في العاصمة
عمان بانها كمن يملك “ مزرعة “ خاصة بهم.
وحضر اللقاء إضافة لرئيس الحكومة
رئيسا مجلس األعيان زي��د الرفاعي الذي
وص��ف اح��د النواب حديثه بأنه «تكلم ولم
يضف شيئاً» ،ورئيس مجلس النواب المهندس
عبدالهادي المجالي الذي طالب بتفعيل العالقة
ما بين المجلس والحكومة.
وحضر اللقاء ايضاً رؤس��اء الحكومات
السابقون فايز الطراونة ،عدنان ب��دران،
وطاهر المصري ،فيما تغيب عن اللقاء فيصل
الفايز ،وعبدالكريم الكباريتي .كما حضر اللقاء
رئيس الديوان الملكي باسم عوض اهلل الذي
لم يدل بأي حديث ،ومدير المخابرات العامة
محمد الذهبي ،ونائب رئيس مجلس النواب،
ممدوح العبادي ،ورئيس اللجنة المالية في
المجلس ،النائب خليل عطية ،ورئيس لجنة
الشؤون الخارجية ،محمد أبو هديب ،والنواب:
حمزة منصور ،وعلي الضالعين ،وعبد الكريم
الدغمي.

حدود الجدية في “معركة صور االستقالل”
السجل – خاص

| وضعية وزاوية تصوير كاميرا التلفزيون
االردني لحفل االستقبال الذي أقيم بمناسبة
ذكرى االستقالل ،التي أظهرت رئيس الديوان
الملكي ،باسم عوض اهلل ،متقدماً على رئيس
الوزراء ،نادر الذهبي كانت مثار نقاش أعقب
الحفل وتواصل أليام أخر.
دعي له رجال دولة ،ونواب ،وأعيان،
الحفل ّ
ونقابات ،وأحزاب ،واقتصاديون ،وأكاديميون
وغيرهم ،ودارت فيه أح��ادي��ث شتى حول
السياسة واالقتصاد ،إال أن زاوية التقاط كاميرا
التلفزيون طغت على ما عداها.
ساسة ُ
وكتّاب أطلقوا على ما تبع الحفل
«معركة صور االستقالل» وتناولت القضية
مواقع إلكترونية محلية وعربية مهاجرة ،فض ً
ال
عن ُكتّاب تطرقوا إليها منهم جميل النمري في
«الغد» وفهد الخيطان في «العرب اليوم» .
حملت القضية على غير محمل وفسرت
عبر أكثر من طريقة ،فالبعض رأى أن وضعية
الكاميرا متعمدة وتحمل مغازي شتى وآخرون
حملوا دائرة اإلعالم المعنية بتنظيم الحفل
المسؤولية المباشرة ،فيما اعتبرت من قبل
البعض أم��راً عابراً ال يحمل أية م��دوالت أو

اشارات.
التلفزيون بث الحفل بعد نصف ساعة،
فأغفل الجزء األول منه والذي تضمن تالوة
القرآن الكريم ،وقصيدة الشاعر حيدر محمود،
وفي هذا قال مصدر مطلع يعمل في التلفزيون
أن الشريط الجزء األول اختفى ،وهو ما نفاه
مدير عام عام مؤسسة اإلذاع��ة والتلفزيون
بالوكالة جرير مرقة.

ساسة ُ
وك ّتاب
أطلقوا على ما تبع
الحفل «معركة صور
االستقالل» وتناولت
القضية مواقع إلكترونية
محلية وعربية
وفيما تؤكد شخصية إعالمية تعمل في
التلفزيون فقدان الشريط عند البث األول
للحفل وتم تالفي األم��ر عند بث الخبر في
نشرة أخبار الثامنة حيث تم بث الحفل كام ً
ال،
ينفي المدير العام بالوكالة ذلك ،ويؤكد عدم

فتح تحقيق سواء في «إشاعة ضياع الشريط»
أو «وضعية الكاميرا التي أخذت منها صور حفل
االستقبال» ،ويستغرب الحملة التي وصفها
«بالمنظمة» التي يتعرض لها التلفزيون
ووصفها بالمنظمة ،قائ ً
ال «:بين فترة وأخرى
نقوم بالتشييك على الكاميرات ودراس��ة إن
كان هناك خلل ما لمعالجته ( )....أما أن يتم
تحميل القضية أكثر من هذا البعد فهذا أمر
غير جائز».
ولدى سؤاله عن قضية «صور االستقالل»
ق��ال مرقة «ال توجد قضية أو تحقيق في
الموضوع  ،بعض الكتاب حملوا القضية أكثر
مما تحتمل وفسروها بغير مقاصدها.
النائب ناريمان الروسان أظهرت امتعاضاً
من إبراز صور لها ،وهي تصافح رئيس الديوان
الملكي باسم عوض اهلل وإغفال سالمها على
الملك .اتصلت بوزير الدولة لشؤون اإلعالم
واالتصال ناصر جودة محتجة .تقول الروسان
إن جودة وعدها بمتابعة الموضوع ومعاودة
االتصال بها ،ولم يعد حتى «اآلن» لالتصال.
الروسان سبق لها أن حملت بشدة على
رئيس الديوان الملكي على خلفية قضية بيع
أراض في منطقة عمان الغربية.
النائب ذاتها أرسلت س��ؤا ًال إلى الحكومة
حول الموضوع مطالبة توضيح األسباب التي
أدت إلى ذلك ،وتوضيح مدى تعمد إظهار رئيس
الديوان متقدما على رئيس الوزراء على شاشة
التلفزيون .يؤكد مرقة عدم وصول أي سؤال
نيابي له حول الموضوع ،ويرفض في الوقت
ذاته اعتبار أن مسالة الصور «مقصودة».

| ناصر جودة

| جميل النمري

ت��ن��اول القضية كاتبان ف��ي صحيفتين
يوميتين ومواقع إخبارية إلكترونية ،فكتب
جميل النمري حولها في يومية «الغد» قائ ً
ال «
 ..قبل يومين أضيفت الصور على الكلمات في
هذه الحرب الغامضة .من أية زاوية التقطت
الكاميرا رئيس ال��وزراء ورئيس الديوان في
حفل االستقبال بمناسبة عيد االستقالل وأين
كان تركيزها؟ وعلى طريقة اإلعالم الشمولي
فكل سكنة أو حركة محسوبة بمقدار وبتوجيه
مركزي ،حتّى قيل إن لجنة تحقيق تشكلت
لهذا األمر ،وقد انبنى على ذلك المشهد تحليل
قوي يقول إنها رسالة دعم وتأكيد لبقاء رئيس
الديوان ،لكن تحليال آخر قرأ بها احتفاء وداعيا،
حمال أوجه وقراءة الرسالة
ولم ال؟ فكل موقف ّ
المحتملة تخمين في تخمين».
أما فهد الخيطان وهو من مناوئي عوض

اهلل  ،فكتب في «العرب اليوم» تحت عنوان
“خيمة زه��ران” ..الذهبي وعوض اهلل كما لو
كانا معا» «  ...وما كان الفتا في المشهد ليس
للضيوف فحسب وانما لمشاهدي التلفزيون
االردني وضعية كاميرا التصوير التي اظهرت
عوض اهلل على واجهة الصورة بينما الذهبي
في خلفية المشهد ال يكاد يظهر خلف صف من
الضيوف .الحاضرون من سياسيين واعالميين
ب���ادروا على ال��ف��ور بوضع خلفية سياسية
للمشهد ،واعتبروا ما جرى مقصودا بحد ذاته».
وج��ود مدير األخبار ف��راس المجالي في
ماليزيا في مهمة عمل ،وضياع الشريط خالل
فترة الحفل وغياب التنسيق وعدم المتابعة
أوالتشييك المسبق من قبل التلفزيون أظهرا
ضعفا في إدارة الحدث ،وساهم في تغذية
الشائعات وازديادها في المملكة.
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أردني
الرقم الوطني هو الحل!

عائالت “نصف أردنية” ترزح
تحت صنوف من المعاناة

محمد شما

| تعاني آالف األردن��ي��ات م��ن ع��دم ق��درة
أبنائهن وأزواجهن من االستفادة من الخدمات
الحكومية؛ الطبابة ،التعليم ،والتوظف في
مهن حكومية أو خاصة تشترط حصول
الموظف فيها على «ال��رق��م الوطني» ،ما
استدعى مطالبة منظمات حقوقية محلية
منها ودولية بضرورة وضع حد لهذا القرار
الذي تعتبره «جائرا».
استغلت منظمات حقوقية محلية انتخابات
األردن مطلع العام  2006عضواً في مجلس
حقوق اإلنسان العالمي ،فنفذت حملة لحث
الحكومة على التوقيع على مواد اتفاقية إنهاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،لكنه
تحفظ على المواد (/16 ،15/4 ،9/2ج،د،ز)
من االتفاقية .وال��م��ادة ( )9/2التي تقضي
«ب��ض��رورة منح الجنسية لألبناء وال��زوج»،
وكذلك الحال بالنسبة للمادة ( )15/4المتعلقة
«بالحق المتصل بحرية الحركة واختيار محل
السكن».
االتفاقية المشار إليها لم تكن الوحيدة
التي وق��ع عليها األردن ،إذ ك��ان وق��ع على
عدد آخر من االتفاقيات الدولية منها« :العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»،
«اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»« ،االتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري» ،لكن ذل��ك لم يشفع لألردنية
المتزوجة من غير أردني بمنح أبنائها جنسيتها.
الحكومات المتعاقبة ترى أن منح الجنسية
ألزواج األردنيات وأطفالهن ،وحصولهم على
«الرقم الوطني» ،هو «شأن سياسي مرتبط
بالتوطين »،وفق وزير الداخلية األسبق سمير
الحباشنة ،الذي أدلى بتصريحات خالل تسلمه
منصب وزي��ر الداخلية تفيد ب��أن الحكومة
آنذاك« ،تراجعت عن تجنيس أبناء األردنيات
المتزوجات من فلسطينيين ،بعدما ثبت أنه
يشمل حوالي نصف مليون فلسطيني».
وال يلوح في األفق أي تحرك حكومي قريب
نحو تعديل قانون الجنسية  ،الذي تتضرر منه
عائالت المواطنات المتزوجات من غير أردنيين،
وتستمر تبعاً لذلك مطالبة أكثر من مؤسسة
مجتمع مدني بضرورة منحهم الحقوق المدنية،
والمتمثلة بالقبول في المدارس أو في المراكز
الطبية أو في التوظف.
لكن المعارضة لمنح أسر المتزوجات من
غير أردنيين ال تقتصر على الجهات الرسمية،
بل تشترك فيه أيضا بعض منظمات المجتمع
المدني مثل «حركة اليسار االجتماعي» التي
أصدرت وثيقة قبل فترة ،لم تنشرها ،تناولت
هذا الملف .يقول خالد كاللده ،أمين عام هذه
الحركة لـ«السجل» إن «هيئة األمم المتحدة
بدأت تسقط مخيمات فلسطينية في األردن
من حساباتها وذلك من باب التوطين السيء.
هناك مشاريع لترحيل الفلسطينيين إلى

وطن آخر ،وإذا أيدنا توطينهم من باب العروبة
والوحدة فنحن نخدم اإلسرائيليين فقط».
الملكة رانيا العبداهلل أعلنت في كلمة
ألقتها ،لدى افتتاحها الدورة الثانية الجتماعات
قمة المرأة العربية الذي ُعقد في عمان في
 2تشرين الثاني العام  ،2002عن «توجه
الحكومة الح��ت��م��ال منح ال��م��رأة األردن��ي��ة
المتزوجة من غير أردني الحق في منح أبنائها
جنسيتها» ..ألن من ش��أن ه��ذه التعديالت
«إعطاء األردنية حق التقدم بطلب الحصول
على جواز سفر دون موافقة زوجها».

ال يلوح في األفق أي
تحرك حكومي قريب
نحو تعديل قانون
الجنسية  ،الذي تتضرر
منه عائالت المواطنات
المتزوجات من غير
أردنيين
بعض الشخصيات لم يرق لها هذا التوجه
ومن بينها العين السابق ،جهاد المومني،
رئيس تحرير صحيفة «شيحان» األسبوعية
آن���ذاك ال���ذي أع��ل��ن موقفه على صفحات
الصجيفة« .السجل» حاولت االتصال به لكنه
خارج األردن.
نسرين ليست مثل باقي زميالتها اللواتي
تخرجن معها من كلية الحقوق في جامعة
مؤتة قبل س��ن��وات؛ هن اآلن محاميات أما
هي فسكرتيرة براتب شهري مقداره 130
ديناراً« .درست الحقوق ألجد نفسي عاجزة
عن الحصول على حقي ».تقول نسرين أبو
العنين  33عاما متحدثة عن معاناة فتاة عذبها
سؤال الرقم الوطني؛ «أين القانون والعدالة؟
أحرم من العمل في تخصصي رغم أنني
لماذا ُ
مولودة في األردن ولم أغادره أبدا وأشعر أنني
أردنية 100بالمئة ».
تنتمي نسرين إل��ى عائلة أف��راده��ا :أب
«غ��زاوي» يحمل الجواز المؤقت ،وأم أردنية
تحمل الرقم الوطني وتتمتع بحقوقها كافة،
أما البنات الخمس فحالهن مثل حال أبيهن،
يجددن ج��وازات سفرهن المؤقتة مرة كل
سنتين بمبلغ خمسين ديناراً للجواز الواحد.
الشقيقات الخمس تخرجن من الجامعات.
األولى شريعة ،والثانية حقوق ،والثالثة إدارة
أعمال ،والرابعة فنون جميلة ،والخامسة علوم
مالية ومصرفية .جميعهن ال يعملن ،والسبب
هو عدم تمتعهن بالرقم الوطني ،فالقانون
ال يسمح للزوجة بمنح جنسيتها لزوجها
وأبنائها.
في العام  1996صدر قرار لمجلس التعليم

العالي تضمن نصوصا بمعاملة أبناء األردنيات
المتزوجات من غير أردنيين ممن يحملن دفتر
عائلة أردنياً ،معاملة الطلبة األردنيين من
حيث استيفاء الرسوم في الجامعات األردنية.
لكن أسيل  17عاما الطالبة في «التوجيهي»
تدفع أربعين دينارا رسومًا مدرسية وزميالتها
اللواتي يملكن الرقم الوطني يدفعن  6دنانير،
وه��ي تصف معاناتها «بالتمييز» .تقول:
«ببساطة أنا أعاني من وضع مادي سيء جدا،
ولتحصيل هذا المبلغ يستدين أهلي ،في كل
مرة يسألونني عن الرقم الوطني ،ويشطبون
اسمي من قائمة الطالبات .أسيل أردنية األم،
غزية األب.
فاطمة المغربي حاولت الحصول البنتها
على قرض جامعي ،لكنها لم تفلح ألنها ال
تملك الرقم الوطني ،تقول إنها شعرت بغصة
لعدم مساعدة ابنتها على إكمال دارستها
«اضطررت لتزويجها بعد سن  19لكي تأخذ
جنسية زوج��ه��ا وتكمل تعليمها ».تضيف
فاطمة« :ال استطيع مساعدتها وال أريدها ان
تعاني المزيد ،وقد فكرنا بالهجرة أنا وأوالدي
الخمسة وزوجي الغزّي».
قرار «فك االرتباط» بتاريخ 31/7/1988
بين األردن والضفة الغربية ،جرى اعتماده
كأساس لسلسلة إج���راءات رسمية وصفها
ناشطون حقوقيون «بالتعسفية» ،مثل سحب
وثائق إثبات الشخصية من بعض المواطنين
من أص��ول فلسطينية :دفتر العائلة ،جواز
السفر ،الهوية الشخصية ،إل��غ��اء الرقم
الوطني ،استبدال ج��وازات السفر العادية
بأخرى مؤقتة ،صرف بطاقة إحصاء الجسور
ذات اللون األخضر.
العام  2005أصدر المركز الوطني لحقوق
اإلنسان تقريرا طالب فيه بضرورة إجراء
تعديالت على قانون الجنسية وإلغاء تحفظ
األردن على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،لتأخذ
حقها بالتساوي مع الرجل ،في منح جنسيتها
ألطفالها؛ وذل��ك أم��ام األع���داد المتزايدة
لمواطنات متزوجات من غير أردنيين.
المركز الوطني ،وهو مركز مستقل ماليا
وإداريا ،اعتبر في تقريره الرابع الصادر العام
 2007أن «قرارات اإلدارة الحكومية المتعلقة
بسحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة
الجنسية األردنية ،تمس هذا الحق وتحول
دون التمتع به ،ودون اعتبار لدستورية هذه
القرارات أو عدم دستوريتها».
يعتبر المركز أن سحب هذه الوثائق« ،وما
يترتب عليها من تجريد المواطن من جنسيته
دون صدور حكم قضائي ابتداء ،يعتبر تعسفاً
وانتهاكاً أساسياً لحق هو األس��اس للتمتع
بالحقوق األخرى في البالد» .والحظ المركز
«أن محكمة العدل العليا ما زالت تعتبر قرار
سحب األوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة
بالحق في الجنسية  -استناداً إلى قرار فك
االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية
 عم ًال من أعمال السيادة للدولة؛ األمر الذي ال
يشجع المواطنين على رفع الدعاوى المتعلقة
بالحرمان من الجنسية أمامها ،حيث بلغ عدد
الدعاوى المرفوعة أمامها خالل العام 2007
تسع دعاوى فقط» .انعكس ذلك على عدد

«غ��ي��ر م��وث��ق» ل��م يتح
ل»السجل» الوصول إليه
من حاالت سحب وثائق
إثبات الشخصية األردنية
م���ن ح��ام��ل��ي��ه��ا (دف��ت��ر
العائلة ،ج��واز السفر،
الهوية الشخصية ،إلغاء
الرقم الوطني ،استبدال
ج��وازات السفر العادية
ب��أخ��رى مؤقتة ،صرف
بطاقة إحصاء الجسور
ذات اللون األخضر).
ت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون
الجنسية األردنية ضمن
| سمير حباشنة
ت��ع��ل��ي��م��ات ق�����رار فك
االرت��ب��اط ،يعتبر مخالفا ألحكام المادة ()5
من الدستور ،ال��ذي ينص صراحة على أن
(الجنسية األردنية تحدد بقانون) وال يتضمن
قانون الجنسية رقم ( )6لسنة 1954م أي
نص يجيز سحب الجنسية ،كما يقول خبراء
«السجل».
قانونيون لـ ّ
حمادة فراعنة ،نائب سابق في مجلس
ال��ن��واب ،ت��ن��اول ف��ي دورة المجلس مطلع
العام « 1997حقوق األردنيين من األصول
الفلسطينية» وطالب بإشراك األردنيين في
مؤسسات الدولة «من باب أنهم شركاء في
األمن الوطني واالجتماعي واالقتصادي» ُسجل
في تلك الجلسة انسحاب كل من النواب احمد
عويدي العبادي وخليل عطية وبرجس الحديد
،معتبرين ان الخطاب «فيه من العنصرية
والتجني الكثير ومن شأن خطابه إثارة البلبلة
ل»السجل» إنه
داخل المجتمع» ،لكنه يقول
ّ
آن األوان ألن تحل المسألة بشكل تدريجي
متأن».

خالد الكاللدة باسم
«حركة اليسار
االجتماعي» يدعو لنزع
حق األردنيين من أصل
فلسطيني في اإلنتخاب
يعتقد الفراعنة « أن��ه «يجب معالجة
المسألة ب���دون تعصب أو ادع���اء م��ن كال
الطرفين على أنهما أصحاب حق .لكن استمرار
الحال على ما هو عليه يبقي الباب مفتوحا
وتظل الضغوطات العالمية والعربية تطالب
بإنصافهم».
خالد الكاللدة ،يرى أن منطق األمور هو أن
تتساوى األردنية مع األردني؛ فكما أن األردني
يستطيع منح جنسيته لزوجته ،يفترض أن
يسري ذلك على األردنية أيضا ،لكنه يستدرك
بالقول« ،إن هذا له مطبات سياسية» والبد
من العودة إلى السياسة بما يخص األردنيين

من أصل فلسطيني تحديداً» .وهنا يذهب الى
موقف شديد التطرف حيث يدعو باسم حركته
الى نزع حق التصويت للبرلمان« ،عليهم أن
يبقوا كذلك بدون حق التصويت في البرلمان
إل��ى حين تحل القضية الفلسطينية مع
ضرورة عدم التضييق على الحقوق المدنية
من دراسة وعمل)...( ».
«هل أنت أردن��ي��ة»؟ هذا س��ؤال تواجهه
نسرين أبو العينين دوما و كان دافعا رئيسيا
لهرب شقيقاتها األربع من عذاب افتقادهن
«الرقم الوطني» بالزواج من أردنيين .أما
هي المحامية فقبلت مرة أن تكون «طابعة
كمبيوتر» في قصر العدل ،ورغم أنها تحمل
شهادة جامعية ،فقد رفض طلبها ألنها ال
تملك الرقم الوطني.
فاطمة المغربي ،تتمنى أن نكون مثل
الدول األوروبية «اإلنسان يولد لديهم حامال
الجنسية ،أما أوالدي فهم ال يأخذون الحقوق
ألنهم ال يملكون الرقم الوطني .أنظر إلى ما
تطبعه الطابعة على جواز السفر (ال يضاف
األوالد بسبب اختالف جنسية األب)..ه���ذه
الكلمة عطلت مجرى حياتنا».
هند عبد الفتاح متزوجة م��ن مصري
منذ  16عاما ،ولديها ثالثة أبناء :أحمد 16
عاما وصابرين  12عاما وع��ادل سنة وعدة
شهور؛ أوالدها الذين يدرسون في المدارس
ال يستلمون كتبهم إال بعد دفعهم الرسوم.
ابن هند األكبر حاز على «الحزام األس��ود»
في رياضة الكاراتيه ،ويريد أن يسجل في
المنتخب الوطني ،لكنه ال يستطيع ألنه ال
يملك رقما وطنيا.
إيفا أبو حالوة ،مديرة مؤسسة «ميزان»
الناشطة في حقوق اإلنسان لفتت إلى أن
المنظمة تتلقى عشرات الشكاوى شهريا
تتعلق بأردنيات متضررات من قانون الجنسية
األردنية «ال نستطيع مساعدة تلك النساء
ألنها تتعلق بالقانون».
في مجلس النواب ،تنشط كتلة (اإلخاء
الوطنية) المكونة من  19نائبا ألجل المطالبة
بتعديل قانون الجنسية .وقد تحدث النائب
رسمي المالح عن «فتح قنوات مباشرة مع
جهات عليا ألجل تعديل القانون ».وهو يؤكد
أن الكتلة تسعى لضمان حقوق تلك الفئة،
«فإذا استطعنا ضمان حقوقهم حتى لو كان
ذلك بعدم حصولهم على الرقم الوطني؛
فسوف يكون ذلك خطوة إيجابية».
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أردني

السياحة العربية ثروة تستحق تنميتها ال تبديدها
تتمة المنشور على األولى
| في العقد األخير  ،تم اكتشاف فرص
كامنة لسياحة خليجية على جانب كبير من
األهمية ،سواء بأعداد السائحين ،أو بحجم
اإلنفاق .هذه السياحة قابلة لالستدامة،
فهؤالء ال��زوار األشقاء ،ينشدون الطقس
المعتدل صيفاً ،و تطمئنهم حالة األمن
واالستقرار التي تتمتع بها البالد ،وتشابه
القيم واألعراف االجتماعية.
بإضافة زي���ارات ع��رب  ،48والسياحة
العالجية التي هي سياحة عربية أساساً ،فإن
هذا يضع السياحة اإلقليمية أو العربية في
موقع متميز ومتقدم  ،ما يتطلب إيالءها كل
االهتمام الالزم.
للسياحة الثقافية الدولية مكانتها في
األردن ،بالنظر إلى حجم وتنوع الموروث
الحضاري الذي تمثله اآلثار األردنية .تضاف
إليها المكانة الجديدة للبتراء التي ستجعل
منها هدفاً لعشرات ماليين السياح .لكن
مشكلة األردن مع السياحة الدولية ،هي أن
مردودها االقتصادي ما زال متواضعاً ،بسبب
المعدل المنخفض لعدد أيام المبيت للسائح،
ولضعف الخدمات والمنتجات المحلية التي
تعرض على السائحين.
يبلغ معدل مدة إقامة السائح في األردن
 4.4ليلة للسنوات  ،2002-2007حسب أرقام
وزارة السياحة ،وهي مدة قصيرة مقارنة
سجلت ضعف هذا الرقم منذ
بمصر التي ّ
أواسط التسعينيات ،وتبلغ حالياً أكثر من 11
ليلة ،في كل من مصر وتونس ،فيما تبلغ 14
يوماً في قبرص .القسم األكبر من المناطق
السياحية في األردن وبخاصة المناطق
الشمالية والشرقية يفتقر للبنية الالزمة
لإلقامة أو المبيت .ويشكل هذا أحد عوائق

إطالة أمد إقامة السائح.
فالسياحة كما يقول األك��ادي��م��ي في
الجامعة األردنية والخبير السياحي حابس
سماوي «ليست باصاً وفندقاً خمس نجوم
ومطعماً .بل هي كيف تجعل السائح ينفق
ما في جيبه من مال بمحض إرادته وبرغبته
الشخصية وهو مبسوط».
«ليس المهم زيادة أعداد السياح لتكون
سياحة البلد بخير .فالسياحة تكون ناجحة
أيضاً بمقدار ما تخلق مصالح مشتركة
للمجتمعات المحلية» ،يضيف سماوي الذي
يرى أن قيمة أي موقع سياحي هي أن يقود
إل��ى تشجيع األهالي على إقامة مشاريع
صغيرة لخدمة السياح ،وخلق فرص عمل
ألبناء المنطقة .بهذا المعنى ،ينبغي أن
يصبح كل موقع سياحي مشروعاً اقتصادياً،
يؤكد سماوي.
وب��س��ب��ب غ��ي��اب م��ث��ل ه���ذه األنشطة
االقتصادية في العديد من المواقع السياحية،
فإن أهل تلك المناطق ال يستفيدون من
السياحة ،وال يعني تطوير السياحة شيئاً
بالنسبة لهم .ومنها أم قيس وأم الرصاص
التي تع ّد من جيوب الفقر التي تزيد نسبة
الفقر فيها عن  25بالمئة.
الدليل السياحي يلعب دوراً أساسياً في
السياحة القائمة على المجموعات السياحية
والتي يتوقف نجاحها في جانب رئيسي
منها على نجاح الدليل في أداء عمله .هذه
الخصوصية تجعل الدليل السياحي صاحب
قرار بشأن أين يذهب أفراد مجموعته ،وأين
يأكلون ،ومن أين يشترون هداياهم.
هناك تقاليد في ه��ذا القطاع تجعل
األدالء يحصلون على عمولة تزيد على 20

بالمئة من قيمة مشتريات أو نفقات أفراد
مجموعتهم في المحال التجاري أو المطاعم.
لكن المشكلة هي حين يتصرف هؤالء
األدالء على نحو يجعلهم يوجهون مجوعتهم
نحو كبار المحال ،أو نحو محال بعينها طمعاً
بعموالت أكبر ،ما يلحق ض��رراً بأصحاب
المصالح والمشاريع الصغيرة الذين يشكون
من ارتفاع العموالت المطلوبة منهم ،أو
من تجاهل محالهم ،وهم في العادة أكبر
عدداً ،وأكثر حاجة للدعم ليتمكنوا من النمو
واالستمرار.
الخبير سماوي يلفت االنتباه إل��ى أنه
«يصعب نشوء سياحة مستدامة دون تنمية
السياحة الداخلية التي يتوقف عليها تحقيق
نقلة نوعية في السياحة الخارجية .وحينما
تنشط السياحة الداخلية تعمل على التقليل
من الموسمية السياحية وخاصة في أوقات
األزمات».
إن وجود مقومات سياحة داخلية ناشطة،
ال تفرضه فقط احتياجات تطوير السياحة
الخارجية ،بل ينبغي أن ينظر إليه باعتباره
من حقوق المواطنين األساسية .ولعدم
االهتمام الكافي بهذا النوع من السياحة،
مع موجة ارتفاع األسعار ،فإن أعداداً متزايدة
من المواطنين ،يقصدون أقطاراً مجاورة،
يشجعهم على ذل��ك االنخفاض النسبي
ألسعار العروض سياحية إليها.
هناك ضرورة وطنية ألن تصبح السياحة
الداخلية هدفاً رئيسياً ثابتاً في إستراتيجية
السياحة الوطنية ،بما يتطلبه ذل��ك من
توفير خدمات ومقومات سياحية تالئم ذوق
المواطن وتشبع رغباته ،وتناسب مستويات
معيشته .األص��ل في السياحة الداخلية

أن تكون متاحة لكل فئات المواطنين من
ذوي الدخول المتدنية أو المرتفعة .وبما أن
الوضع ليس كذلك ،تضطر أعداد كبيرة من
المواطنين أن «تتفسح» على جنبات الطرق.
او السفر نحو سورية او شرم الشيخ.
تعدد المواسم السياحية على م��دار
العام بسبب التنوع المناخي والمزاوجة بين
السياحة الدولية والسياحة اإلقليمية ،يعد من
أبرز خصائص السياحة األردنية التي ينبغي
استثمارها :الموسم األول يبدأ من منتصف
شباط ورواده أوروبيون وأميركان وآسيويين.
الموسم الثاني موسم صيفي ذروت��ه في
تموز/يوليو ،وآب/أغسطس ،ورواده عرب
وأردنيون مغتربون .الموسم الثالث خريفي
رواده أوروبيون وآسيويون.
«ينظر القائمون على السياحة غالباً
إلى الجانب االقتصادي المباشر بما له صلة
بالمردود المالي للنشاط السياحي ،لذلك
هناك تركيز فقط على المؤشرات العامة
التي تتحدث عن زيادة عدد السياح أو زيادة
مداخيل السياحة ومساهمتها في الناتج
المحلي اإلجمالي .لكنهم ال يعيرون اهتماماً
مماث ً
ال لآلثار االجتماعية للسياحة».
ليس ه��ن��اك سياحة ب���دون تأثيرات
اجتماعية .وبشكل عام فإن السياحة الثقافية
ليست مقلقة بسبب نوعية السائحين
وأعمارهم ،واألمر نفسه ينطبق على سياحة
العائالت العربية .مع ذلك ينبغي أن يبقى
المشهد تحت الفحص وال��درس .في هذا
اإلطار يجب إبعاد األطفال دون سن العمل
عن النشاط السياحي.
ذكر أكاديمي أردن��ي تع ّرف إلى سفير
بريطاني سابق في أثينا نق ً
ال عن األخير ،أن

السفيرين البريطاني واأللماني في العاصمة
اليونانية كانا يلتقيان في نهاية األسبوع
ويستعرضان المشاكل التي تسبب بها سياح
شبان من بلديهما ،كانا يضطران لمتابعتها
مع األمن اليوناني.
العالقة بين السياحة والبيئة ما زالت
ملتبسة في أعين المواطنين .كثير من
المصطافين يتركون األماكن التي استراحوا
فيها دون تنظيف .الخطر األكبر أن تفضي
التنمية واالستثمارات السياحية إلى “البطش”
بالبيئة .دول أوروبية عانت من ذلك حين
تحولت شواطئها إلى غابة من الباطون.
واألردن شهد ح���وارات ثرية بين ممثلي
منظمات البيئة و “دبي كابتال” حول إنشاء
استراحة سياحية في دبين .كان قاسمها
المشترك هو حماية البيئة.
بسبب نمو السياحة البيئية ،ال بد من
احترام التوازن بين متطلبات كل من السياحة
والبيئة ،بما يكفل عدم اإلضرار بالبيئة التي
أصبحت هي نفسها مورداً متنامياً للسياحة،
فهذا يجب أن يكون خطاً أحمر.
األردن حين يتطلع إلى تحقيق قفزات
نوعية في صناعة السياحة لديه  ،فهو ال
يفعل أكثر من التفكير بلغة العصر الذي
تمثل السياحة فيه أنشط الصناعات العالمية،
إذ تسبق صناعة السيارات ،وال يضاهيها
سوى االتصاالت فقط .بلغ الدخل السياحي
العالمي  733بليون دوالر العام الماضي.
وتحتل فرنسا المرتبة األولى عالمياً بعدد
السياح الذين يزورونها ،إذ يبلغ عددهم 80
مليون سائح مقابل  57مليون إلسبانيا حسب
أرقام عام  ،2007يليها الواليات المتحدة،
فإيطاليا.

السياحة البيئية ..دجاجة قد تبيض ذهب ًا
خليل الخطيب

| عند بداية ممرات المشاة في محمية ضانا
التي يجتازها الزائر سيراً على األقدام ،يطالع
الزائر لوحة إرشادية تقول“ :اقتصد في الماء
وحافظ على النظافة ،وتجنب قطف األزهار
وجمع الحجارة أو المستحثات ،والتزم الممرات
المخصصة للمشاة ،ودع��ك م��ن استعمال
الراديو ،أو األدوات الصاخبة ..تعال معنا إلى
عالم غني بالسكينة والهدوء ..أه ً
ال بك في
ضانا».
محمية ضانا الطبيعية ،هي واح��دة من
ست محميات تم إنشاؤها في األردن ،منذ
العام  1975حتى اآلن .وتشكل هذه المحميات؛
البرية منها والمائية والطبيعية المواقع
األساسية للسياحة البيئية في األردن .جمعية
حماية الطبيعة التي تأسست العام  1966أجرت
دراسات مسحية للبيئة األردنية ،فأعدت خطة
بعيدة المدى إلنشاء عشرين محمية ،أنجز منها
حتى اآلن ست ،وأربع منها قيد اإلنجاز.

ما هي السياحة البيئية

أستاذ ال��دراس��ات السياحية في الجامعة

األردنية ،حابس سماوي ،يب ّين أن السياحة
البيئية هي “أن يتمتع اإلن��س��ان بمعطيات
الطبيعة ،كما هي في واقعها ،بمناظرها
الجميلة ،وهوائها النقي ،وأن يعاين محتوياتها
من غطاء نباتي وكائنات حية برية وبحرية،
دون أن يؤثر في ه��ذا المحتوى الحيوي ما
أمكن”.
ويلفت سماوي إلى أن هذا النوع من السياحة
يحتاج إلى خدمات تتناسب مع متطلباته ،مثل:
توفير االستراحات ،والحراسة والمراقبة حتى ال
يعتدي الزوار على محتويات البيئة ،والتوعية..
الخ.
وال يخفي سماوي عدم رضاه عن مستوى
الخدمات المقدمة محليًا في مجاالت السياحة
المختلفة بشكل ع��ام ،وفي مجال السياحة
البيئية بشكل خ��اص“ .كنت ف��ي الماضي
أفخر بالخدمات التي تقدمها استراحة األزرق،
أما اآلن ،فإن الوضع محزن حقاً .لقد أديرت
هذه االستراحة بطريقة بعيدة عن التفكير
السياحي ”.يقول سماوي.
لكنه يستدرك قائال إن هنالك حاالت ناجحة
في بعض المواقع السياحية البيئية ،ويشير
إلى أنه جاء بطالب من البحرين لزيارة محمية
ضانا أكثر من مرة ،وكان انطباعهم رائعاً“ ،قال
بعضهم أنتم مقصرون في الدعاية لجمال
بلدكم ”.وهو يؤكد أن هنالك غيابا شبه تام
للخدمات في بعض المواقع السياحية البيئية،
“اذهب إلى محمية عجلون مث ً
ال ،ماذا تجد من
خدمات؟”

شروط ومحددات

نبيل ال��ور ،مدير التسويق في جمعية
الحياة البرية في األردن ،يوضح أن السياحة
البيئية لها شروط ومحددات ،وذلك لحساسية
هذه المناطق ألي تأثيرات خارجية من جهة،
وألن هذه المناطق تحتاج لمتطلبات معينة
فيمن سيزورها ،من جهة أخرى ،فمث ً
ال زيارة
المحميات التي تحتوي مناطق صخرية مثل
محمية ضانا “تحتاج إلى حذاء خاص بالتسلق”،
كما أن من غير المسموح في هذه المحميات
دخول من تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً،
لما يتطلبه ذلك من جهد.

سياحة التنزه تعتمد
على ما تبقى من غطاء
غابي
ويؤكد ال��ور أن أدوات السالمة ،واإلن��ارة
هي المتطلب األساسي ،أما أهم المحاذير
فهي كل ما قد يؤثر على بيئة هذه المناطق،
مثل :الصيد أو قطف األزهار أو االعتداء على
الكائنات الحية .ويؤكد“ :لدينا مفتشون يتابعون
هذه األمور بدقة ،ويتعاملون مع أي مخالفات

بسرعة وفعالية”.
ويق ّدر ال��ور عدد ال��زوار الذين يقصدون
المحميات الطبيعية بمختلف أنواعها بنحو 30
إلى  40ألف زائر سنوياً 60 ،بالمئة منهم من
األوروبيين ،والباقون أردنيون في الغالب“ .أما
العرب ،فنادراً ما يزورونها ”.بحسبه.
لكن الور يرى أننا “في الحقيقة ال نروج
للسياحة في المحميات على نطاق واسع،
بالعكس ،نحن نسعى لضبط األع��داد التي
تزور هذه المناطق بسبب حساسيتها الشديدة
للتأثيرات الخارجية ”.ويتابع“ :المحميات
الطبيعية تحقق نوعا من التنمية المستدامة
أله��ال��ي مناطقها م��ن خ�ل�ال تشغيلهم،
وربطهم بأرضهم ليحافظوا عليها ويحموها،
ولذلك فإنها غير ربحية الهدف ،وال تحقق إال
ما يغطي نفقاتها التشغيلية ،وما يزيد على
ذل��ك يذهب للدراسات واألب��ح��اث ،وتطوير
الخدمات».
عبداهلل عليان ،من وزارة السياحة ،يخالف
الور في قضية الجدوى االقتصادية للمحميات
الطبيعية ،فهو ي��رى أن بطاقات الدخول
للمحميات الطبيعية هي األعلى ثمناً من بين
بطاقات الدخول للمواقع السياحية ،كما أن
زي��ارة المحميات الطبيعية المخدومة جيداً
تتضمن المبيت ،وخالل المبيت ،فإن السائح
ينفق أكثر ،ومن هنا“ ،فإنها مجدية اقتصادياً،
وفي المستقبل ستكون أكثر جدوى”.
معن الصمادي ،مدير المحميات الطبيعية
في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يؤكد أن

المحميات الطبيعية ليست استثمارا اقتصاديا
قصير األج��ل“ ،إنها استثمار استراتيجي في
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وهي استثمار يزداد جدوى كلما ازداد تقادمه
مع المحافظة على سويته ،ويكفي أنه يشكل
رئة طبيعية ألي بلد يحميها من خطر التلوث،
والتصحر”.
بلغ دخل األردن من القطاع السياحي في
العام الماضي نحو  1.2بليون دينار بحسب
أرقام وزارة السياحة ،ولكن أي جهة في الوزارة
أو في جمعية حماية الطبيعة لم تؤكد لنا حجم
مساهمة سياحة البيئة فيها ،لكن من الواضح
أن سياحة االصطياف والتنزه تعتمد محلياً ،على
ما تبقى من غطاء غابي في مختلف مناطق
المملكة ،حيث يجد فيها المواطن األردن��ي
متنفساً له وألس��رت��ه لقضاء عطلة نهاية
األسبوع ،فيتجدد نشاطه ويعود إلى عمله
بحالة معنوية أفضل بحسب الصمادي.
المحميات الطبيعية ،محاولة للحفاظ على
ما تبقى من غطاء نباتي ،وبيئات جبلية،
وصحراوية جميلة ،لتبقى متنفساً يحمي البالد
من التلوث ،ويحافظ على حق األجيال القادمة
في العيش ضمن بيئة نظيفة ،لكن يبقى
السؤال معلقاً :هل سننجح فع ً
ال ،في المحافظة
على ه��ذه المحميات لتصبح الدجاجة التي
تبيض ذهباً أم أن المصير الذي آلت إليه محمية
األزرق المائية التي جفت مياهها ،وس��اءت
خدماتها سيكون مآل أخواتها من المحميات في
األردن؟

ّ
السجل

Thursday 5 June 2008

7

أردني

من إيلة إلى وادي القمر:
سياحة بين البحر والرمال
نهاد الجريري

| يعود أول توثيق للحياة في العقبة إلى
األلفية الرابعة قبل الميالد؛ فيها أقدم كنيسة
في العالم :أقدم من المهد في القدس والميالد
في بيت لحم .ذكرت في اإلنجيل عندما بنى
النبي سليمان أسطو ًال (في تل خليفة) أبحر به
إلى عوفر في الصومال اليوم ،وعاد حام ً
ال 420
قطعة ذهبية .أطلق المسلمون على مينائها
اسم “بوابة فلسطين” ،وظلوا يعرفونها باسم
آيال إلى أن أطلق عليها السلطان المملوكي
قنصوة الغوري اسم العقبة في القرن 14
الميالدي.
يضم خليجها  10أنواع من المرجان وأكثر
م��ن  1000ن��وع م��ن األس��م��اك ،والدالفين،
والحيتان ،والسالحف البحرية .تتميز مياهها
بالصفاء بسبب خلوها من التيارات المائية
العنيفة وبالدفء على مدار العام األمر الذي
يجعلها بيئة بحرية متميزة وخصبة ووجهة
لمحبي رياضات الغوص واإلبحار.

السياحة والمجتمع

هذه العوامل من شأنها أن تجعل العقبة
بيئة سياحية من ط��راز فريد على مستوى
العالم .أستاذ الجغرافيا في الجامعة األردنية،
حابس سماوي ،المتابع للشأن السياحي ،يعتبر
أنه حتى تصل العقبة إلى هذه المرحلة يجب أن
تكون سياحية خالصة .ويشرح“ :العقبة مدينة
صناعية ،وتجارية ،وسكنية ،بل هي أكبر
مدينة في الجنوب من حيث السكان؛ إذ يصل
عددهم  10آالف نسمة” ،وذلك يعطل التطور
السياحي فيها “فليس باإلمكان أن تصل إلى ما
وصلته شرم الشيخ القريبة التي تعد منتجعا
سياحيا صرفاً يخلو من أي سكان ”.ويستشهد
سماوي في ذلك بتجربة شرم الشيخ ،والغردقة
“فالغردقة بدأت قبل شرم الشيخ لكنها تراجعت
بسبب وجود السكان فيها”.
ويلفت سماوي إلى ض��رورة األخ��ذ باألثر
االجتماعي المتبادل بين السياح والسكان
المحليين“ ،فمجتمع العقبة محافظ له
خصوصيته ”.هذه الخصوصية ،بحسب سماوي،

قد تثير مضايقات من الجانبين.
لكن المسؤولين في مديرية السياحة في
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
يعتبرون أن العامل السكاني يشكل عامل
جذب سياحي ،فالعقبة ليست حكراً على فئة
من الناس ،بل هي مكان لاللتقاء بالسكان
والتعرف على طبيعة الحياة في األردن ،وهو
أمر نعتمد عليه في التسويق والترويج للعقبة
بوصفها مدينة تنبض بالحياة ،وليست مجرد
فنادق ومنتجعات.
كما أن طبيعة سكان العقبة تختلف عن
سكان أي منطقة أخرى في األردن ،فهم نشأوا
مع السياح وتعودوا على وجودهم من دون أي
مشاكل .ولكن ومن باب قطع الشك باليقين،
تقوم السلطة ببرامج لتوعية األهالي والطالب
بالعملية السياحية في المدينة .وللسنة الثالثة
على التوالي تقوم السلطة بتنظيم جوالت
لطالب ال��م��دارس على الفنادق والمشاريع
السياحية حتى يطلعوا على كيفية العمل فيها.
وفي نهاية الجولة تدعو السلطة األهالي
والطالب إلى يوم مفتوح في فندق  5نجوم
يحضره مديرو الفنادق ،ويتم فيه استعراض
قصص النجاح باإلضافة إلى غ��داء تفاعلي
بين جوانب العملية السياحية كلها .كما قامت
السلطة على مدى العامين الماضيين بتقديم
منح دراسية ألبناء المنطقة لدراسة السياحة
في الجامعات األوروب��ي��ة واألميركية .ومن
الموفدين فتيات عقباويات يدرسن السياحة
في قبرص ،بحسب مسؤول في السلطة.
أم م��روى ،تقيم في العقبة بحكم عمل
زوجها ،تستغرب ما يثار عن ضرورة مراعاة
خصوصية المجتمع العقباوي وتقول “إحنا
متعودين ع السياح ،كمان إحنا جزء كبير من
شغلنا وعيشتنا بسببهم”.

اإلنفاق السياحي

ال تتوافر إلى اآلن أرقام دقيقة عن حجم
مساهمة السياحة في اقتصاد العقبة .لكن رقما
تقريباً أولياً –من خالل إحصاءات سلطة إقليم
العقبة -يشير إلى أن الدخل في العام الفائت
ناهز  33.5مليون دينار ،إذ زار العقبة أكثر من
 432ألف سائح ،جاءت الجنسيات األوروبية في
مقدمة هؤالء بعدد إجمالي وصل  ،9311تليها
الجنسيات العربية بعدد  32738سائحاً .الدخل
من السياحة يأتي من خ��الل مبيت السياح
ومن حجم اإلنفاق الذي يضخونه في السوق
المحلية .تقرير أعدته السلطة منتصف 2006

أشار إلى أن الزوار من أوروبا الشرقية أمضوا
أطول فترة في العقبة بمعدل  7أيام ،فيما راوح
مبيت السياح المحليين ما بين  2-3أيام.
أما عن حجم اإلنفاق ،فجاء حملة الجنسية
السعودية في المرتبة األول��ى بحجم إنفاق
يومي وصل  96ديناراً ،تليها األميركية بمعدل
 94ديناراً ،ثم الهنغاريين  35ديناراً ،وألمانيا
وإسبانيا بحوالي  88دي��ن��اراً .إنفاق السياح
المحليين وصل  47ديناراً في اليوم الواحد.
يشكل التسوق جزءاً هاماً من إنفاق السائح
األجنبي والمحلي في العقبة وإن اختلف االثنان
في نمط الشراء .الدراسة نفسها أظهرت أن
65بالمئة من إنفاق السياحة المحلية يذهب
لشراء المكسرات والطعام وال��ش��راب ،فيما
47بالمئة ينفقون على المالبس ،واألحذية،
واأللعاب6 ،بالمئة ينفقون على قطع غيار
السيارات .أما سياح أوروبا الغربية فينفقون
41بالمئة على ش��راء التحف التذكارية،
26بالمئة يشترون المكسرات ،والطعام،
والشراب ،و 8بالمئة يشترون حلي الذهب.
و74بالمئة من السياح السعوديين ينفقون
على ش��راء المكسرات ،والطعام ،والشراب
نظراً ألن معظمهم يقضي إقامته في شقق
مستأجرة وليس في فنادق؛ في الوقت نفسه
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50بالمئة منهم ينفقون على شراء المالبس
واألحذية واأللعاب.

جاء حملة الجنسية
السعودية في المرتبة
األولى بحجم إنفاق
يومي وصل  96دينارا
السياحة المحلية

كثيراً ما تثار مسألة أن العقبة أغلى من أن
يستمتع بها السائح األردني .إال أن مواطنين
يشكون أكثر من عدم توافر مكان للمبيت
بخاصة في أوقات الذروة التي تتمثل في العطل
الطويلة واألعياد.
أبو هيثم ،وهو من سكان العقبة بحكم
عمان
عمله هناك ،كثيراً ما يستضيف زوارا من ّ
يقول“ :في هذه الفترات ،ال تتوافر أي غرفة
في أي فندق من أي تصنيف أو شقة سكنية
من أي نوع ،ما يضطر الزوار إلى المبيت في
خيام أو حتى في الشوارع.
ويضيف أبو هيثم أن بإمكان زائر العقبة
أن يستمتع بالمدينة بقدر ما يملك من مال:
فهنالك الغالي وهناك الرخيص .ويشرح20“ :
عمان إلى
ديناراً تكفي أج��رة مواصالت من ّ
العقبة ،شاملة الغداء ،والعشاء ،والفطور زائد
نصف كيلو مكسرات”.
ويضيف“ :وجبة الغداء في العقبة متاحة
بدينار وربع الدينار فقط ،يستطيع الزائر أن
يتناول الغداء وأن يستمتع بمياه العقبة على
شاطئ الغندور مث ً
ال”.

وادي القمر

ُس��م��ي وادي رم ب���وادي القمر لتشابه

تضاريسه مع سطح القمر .يتبع إلى سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .أعلن
محمية طبيعية العام  .1998بلغ عدد زوار
الوادي العام  2007حوالي  134ألف سائح فيما
وصل عدد ال��زوار في الثلث األول من العام
الجاري حوالي  81ألف.
إحصاءات السلطة تشير إلى أن معظم
زوار المحمية هم من الجنسيات األوروبية ،إذ
يشكل هؤالء ما نسبتته 67بالمئة من مجمل
الزوار ،فيما بلغ إجمالي اإلنفاق السياحي فيها
خالل العام الماضي حوالي مليوني دينار.
األميركيون ،والخليجيون بحسب اإلحصاءات
نفسها هم األكثر إنفاقاً في المحمية بمعدل
 27ديناراً يومياً للشخص الواحد.
توفر المحمية بيئة نادرة للسائح الدولي.
فتنظم رح��الت المشي ،والتخييم ،وتسلق
الكثبان الرملية ،باإلضافة إلى تنظيم جوالت
على مواقع أثرية مهمة تعود إلى أيام قوم عاد
وثمود .كما تعد المحمية نموذجاً للشراكة مع
المجتمع المحلي.
خليل العبدلالت ،مدير المحمية ،يقول:
“ 97بالمئة من موظفي المحمية هم من أبناء
المنطقة ”.ويضيف“ :من أولويات المحمية
العمل على تحسين المستوى المعيشي
واالق��ت��ص��ادي واالجتماعي والثقافي ألبناء
المنطقة ،من خالل عقد ال��دورات التدريبية
وتوفير اإلنترنت ،والحاسوب ،والدعم الالزم
للجمعيات المحلية العاملة في المجال السياحي
بتوفير محالت لها داخل مركز المحمية”.
وبكلمات الدليل السياحي ،علي القطاونة،
“يظل وادي رم طبيعة بكرا” ويضيف “أكثر
ما يثير فضول زوار رم هو عدم وجود أضواء
سوى النجوم”.
هذه الطبيعة استحوذت في اآلونة األخيرة
على اهتمام عربي الفت .ينقل أحد زوار رم
أنه شاهد على أطراف المحمية “بيتاً” للشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،حاكم دبي .ويصف
أن “الفيال مؤلفة من طابق واحد بني من صخر
المنطقة الضارب إلى الرمادي ،تتقدمه بحيرة
اصطناعية صارت أشبه بالواحة تتوافد عليها
الطيور من كل حدب وصوب”.
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أردني

استعدادات سياحية متواضعة لصيف 2008
حابس سماوي*

| تلعب السياحة في األردن دوراً كبيراً في
عمليات التنمية والتطوير ،وتوفير فرص
العمل المختلفة وجلب العمالت الصعبة
واستقطاب االستثمارات المحلية والدولية ،إال
أن تطور السياحة وازدهارها ال يتحقق بشكل
عفوي وع��ارض ،وإنما من خ�لال تجهيزات
واس��ت��ع��دادات تقوم بها األجهزة المختصة
والمشاركة في العملية السياحية.وبما أننا
اليوم على أبواب الصيف نتساءل :ماذا أعددنا
الستقبال الزوار والسياح لصيف هذا العام،
علماً ب��أن ه��ذه التحضيرات يجب أن تكون
أعدت سلفا ومنذ شهور عديدة ،ألن السياح
في األغلب يعدون خططهم وبرامجهم لقضاء
اجازاتهم منذ فترة بعيدة.
يتميز فصل الصيف في األردن عن بقية
شهور السنة ،بأنه وقت العطالت المدرسية
والجامعية واالجازات السنوية واالستجمامية.

تشير إحصاءات وزارة السياحة لعام ،2007
بأن إحصاءات الربع الثالث شكلت نحو 32.4
بالمئة  ،والربع الثاني نحو 24.8بالمئة ،
والربع األول نحو 22.2بالمئة ،في حين أن
الربع الرابع قد شكل فقط نحو 20.6بالمئة
 ،ه��ذا ف��ض� ً
لا ع��ن ع��ودة آالف المغتربين
األردنيين،بالتزامن م��ع مناسبات فصل
الصيف التي تعج غالبا بالمناسبات واألفراح.
ويغلب على فصل الصيف ق��دوم السياح
العرب الخليجيين الذين يأتون في األغلب
لغايات االستجمام والراحة.
في ضوء هذا الحدث الهام ،ليس هناك
في الوسائل اإلعالمية المختلفة وال من خالل
األجهزة الرسمية والشعبية ما يفيد بأي
استعدادات الستقبال هذه األفواج السياحية،
وكأننا في األردن متأهبون على مدار الساعة
الستقبال ه��ذه األف����واج بشكل اعتيادي
وسلس.
إن الصيف هو فصل األزمات واالكتظاظات
في المطارات والمراكز الحدودية وش��وارع
العاصمة .فماذا أعددنا لهؤالء ال��زوار من
برامج ثقافية وفنية وفولكلورية؟ .بعض هذه
اإلج��راءات كان موفقا كإعفاء زوار الصيف
العرب من رس��وم ال��دخ��ول لجميع المواقع
السياحية ومعاملتهم كاألردنيين ،ولكن من

األمور المستغربة إلغاء مهرجان جرش وقد
كان محفزا للعديد من السياح العرب الذين
يبرمجون زياراتهم مع أوقات المهرجان ،وهذه
خطوة غير موفقة ستؤثر على قدرة األردن
التنافسية على اجتذاب السياحة الصيفية

ال بد من توجيه االنظار
الستقطاب السياحة
العربية
لألردن.
إن ك��ل المقومات ألن ي��ك��ون األردن
مستقطبا للسياحة الصيفية متوافرة
وبامتياز ،فالجو األمني والسياسي الذي ينعم
به األردن ،وأحوال الطقس والمناخ والتنوع
الطبوغرافي والحيوي والذي تتمتع به مناطق
األردن كافة ،عالوة على تنوع عوامل ومناطق

الجذب السياحي ،وتوفر الخدمات واألنشطة
السياحية في العديد من المناطق ،كل ذلك
يجعل من األردن منطقة جذب هامة للسياحة
الصيفية.
ع��اش لبنان أزم��ة سياسية طاحنة منذ
أكثر من سنتين ،فما أن بزغ شعاع التوافق
السياسي ،حتى بدأ يلملم أم��وره ويستعيد
عافيته ،ب��ل أصبح م��ن أكبر المنافسين
الستقطاب السياحة الخليجية ف��ي هذا
الصيف .أدعو ألن يكون لألردن حصة جزيلة
في استقطاب السياحة العربية وحتى بوجود
لبنان المنافس ذي المزايا السياحية الجيدة،
وذلك عبراستراتيجية تسمح لنا بالدخول إلى
سوق السياحة العربية بقوة ،وأن ال نقتات
على الفتات.
ال بد لنا في األردن من توجيه أنظاره
والسياسات الستقطاب السياحة العربية ،وهذه
لها متطلبات واستحقاقات تختلف عن السياحة
الدولية ،وحيث نوجه اهتمامنا لهذه األخيرة
بالدرجة األولى  ،في حين أن السياحة العربية
وال حتى السياحة الداخلية تقع في صلب
األجندة األردنية ،فإذا نجحنا في ترتيب أمور
السياحة الداخلية سننجح في تلبية احتياجات
السياحة العربية ،وذلك لتشابه االهتمامات
واألمزجة لدى السياح األردنيين والعرب.

| حابس سماوي

لقد أش���ارت معظم ال��دراس��ات إل��ى أن
السائح العربي الخليجي هو األكثر إنفاقا في
العالم على رحالته السياحية ،بل ينفق ضعف
ما ينفقه السائح العادي ،ناهيك عن التقارب
الحضاري والديني واللغة المشتركة وتشابه
العادات والتقاليد ،كل ذلك يجعل من األردن
منطقة جذب سياحي مهمة للسياحة العربية
الصيفية وألنواع السياحة األخرى كافة .من
هنا على المعنيين تقديم جميع التسهيالت
وتبسيط اإلج��راءات أمام السياحة العربية،
إضافة إلى إعداد برامج وخطط تلبي رغبات
واحتياجات السائح العربي.
خبير سياحي -الجامعة األردنية

 42بالمئة من مرضى المستشفيات الخاصة من العرب

السياحة العالجية أمام مفترق طرق

خليل الخطيب

| تعتبر السياحة العالجية في األردن،
بوابة لدخول العمالت األجنبية للبالد .حيث
بلغت عائدات هذه السياحة في العام 2007
نحو  700مليون دوالر ،بحسب رئيس جمعية
المستشفيات الخاصة ،فوزي الحموري .لكن
هنالك أصوات تشكك في قدرة هذا القطاع
على االستمرار في رفد الخزينة بمبالغ كهذه
في المستقبل ،إذا لم تطرح الحكومة قانوناً
للمساءلة الطبية ،يضمن تعويضاً للمريض
العربي في حالة وقوع خطأ طبي ،ويحمي
الطبيب من الوقوع تحت المساءلة التي قد
تؤدي إلى توقيفه قبل إثبات وقوع خطأ أو
تقصير.
يبلغ عدد االتفاقيات المتعلقة بالتعاون
الصحي مع الدول العربية  24اتفاقية ،تنظم
شؤون التعاون الطبي والصيدالني ومعالجة
المرضى العرب في مستشفيات المملكة،
بحسب الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة.
هذه االتفاقيات تنظم دخول نحو 130
ألف مريض عربي سنوياً ،وهو عدد مرشح
لالرتفاع ليصل  160ألفا خالل عامين ،بحسب
الحموري ،لكن يبدو أن ه��ذه االتفاقيات
مهددة بانتكاسة خطيرة في ظل غياب قانون
للمساءلة الطبية يضمن حقوق المرضى،

بحسب المستشار الصحي ف��ي السفارة
السودانية بعمان ،ياسر أحمد الصديق ،الذي
يرى أن وج��ود مثل هذا القانون “سيجعل
الحاالت التي يشتبه بوجود أخطاء طبية في
معالجتها ،أو الحاالت التي ترتفع فيها فواتير
المستشفيات بصورة غير منطقية ،تعالج
قانونياً بعيداً عن قنوات الشخصنة المرهقة
والمملة ،وغير المفيدة غالباً”.

 130ألف مريض عربي
يرتادون سنوياً المراكز
الطبية في المملكة
ويؤكد الصديق أن أعداد المرضى الذين
يفدون من السودان إلى األردن للعالج كبيرة،
لكن هناك بعض الحاالت التي تحدث فيها
إشكاليات طبية أو مالية تسبب الكثير من
الحرج للمرضى ومرافقيهم وترهق السفارة،
ووزارة الصحة ،وجهات أخرى .وهو يؤكد “لو
كان هنالك قانون للمساءلة الطبية ألصبح
عالج هذه الحاالت أسهل وأكثر إقناعا”.
ويروي حكاية امرأة سودانية وصلت عمان
للعالج في إحدى المستشفيات الخاصة إلجراء
عملية .اتفق ذوو المريضة مع المستشفى
على مبلغ  11ألف دوالر تكاليف للمعالجة،
وأجريت لها العملية ،وأدخلت للعناية الفائقة

لمدة شهرين ،ثم توفيت وج��اءت الفاتورة
بمبلغ  105آالف دوالر”.
ويتابع الصديق فصول الحكاية“ :لقد
منع مرافقو المريضة من السفر واحتفظ
المستشفى بجثتها حتى يتم تسديد باقي
مبلغ الفاتورة الذي كان يفوق قدرات العائلة
بكثير ،حتى تكافل العديد من السودانيين
وجمع ما يصل  55ألف دوالر دفعوها ليتمكنوا
من استعادة الجثة”.
ويوضح الصديق“ :المرضى السودانيون،
أن���اس ف��ق��راء ،عندما ي��أت��ون إل��ى عمان
فمعظمهم يبيعون أرضهم أو سيارتهم أو
حتى دوابهم من أجل العالج”.
يعتقد الصديق أنه كانت هنالك شبهة
خطأ طبي في الحالة المشار إليها ،وذلك وفقا
ألحد األطباء الذي اتصل بالسفارة ليخبرهم
بذلك ،فطالبت السفارة بتشريح الجثة ،لكن
أهل المتوفية رفضوا.
يعلق الصديق على ذل��ك بقوله“ :لو
كان هنالك قانون للمساءلة لتكفلت الجهة
الضامنة ،كشركات التأمين ،بإيصال حقوق
المستشفى وحماية حقوق المريضة”.
ويؤيد المستشار الطبي في السفارة
اليمنية ،د .عبد الوهاب العلفي ،ما ذهب إليه
الصديق من ضرورة وجود قانون للمساءلة
الطبية ،ويشدد“ :تكاليف المعالجة في بعض
األحيان غير منطقية ،أمامي فاتورة لعملية
منظار أجريت لمريض يمني قيمتها 3250
دوالراً ،منها  2000دوالر لألدوية ”.وأضاف
مثاال آخر عن رئيس وزراء يمني سابق أجرى
فحوصات عامة دون عالج استمرت  4أيام
بلغت كلفتها  3200دينار”.

وينبه العلفي“ :نسبة المرضى العرب
في المستشفيات الخاصة األردنية هي 42
بالمئة من مجموع المرضى ،نصف هؤالء
من اليمنيين ،فهل المستشفيات الخاصة
األردن��ي��ة ،ق��ادرة على تحمل خسارة بهذا
الحجم؟”
ويتفق الصديق والعلفي على أن أعداد
المرضى من البلدين مرشحة للزيادة في
حال إق��رار قانون للمساءلة الطبية يحمي
ال��م��رض��ى م��ن األخ���ط���اء ،وي��ح��م��ي حقوق
المستشفيات واألطباء.
نقيب األط��ب��اء األردن��ي��ي��ن زه��ي��ر أب��و
ف��ارس ،يؤكد أن “وج��ود قانون للمساءلة
الطبية هو ض��رورة ملحة لحماية حقوق
المريض ،والطبيب والمستشفى ”.ويشير
إلى أنه قد تم وضع مسودة تمثل خطوطاً
عامة لمشروع قانون في هذا الشأن ،إال أن
ثمة خالفات تحتاج للمزيد من الحوار بين
الجهات المعنية ،ومن أهم أوجه الخالف في
هذا الشأن بحسب أبو ف��ارس “هل يكون
هذا القانون ضمن قانون نقابة األطباء أم
يكون قانوناً مستق ً
ال؟ ومن هي الجهات التي
ستخول بالحكم في القضايا الخالفية بين
المرضى والمستشفيات واألطباء؟ وهنالك
أيضا قضية توقيف األطباء قبل إثبات وجود
خطأ أو تقصير ،وتحديد بعض المفاهيم
مثل الخطأ ال��ط��ب��ي ،وال��ع��ارض الطبي،
والمضاعفات ،واإلهمال والتقصير..الخ”.
ويرى أبو فارس أن وجود قانون للمساءلة
يخدم مصلحة المستشفيات الخاصة التي
تعمل على الحصول على االعتمادية الدولية
لتصبح قادرة على استقطاب المرضى من

أميركا وأوروبا.
وي��ؤي��د رئ��ي��س جمعية المستشفيات
الخاصة ،فوزي الحموري ،ما ذهب إليه أبو
فارس من أن قانون المساءلة الطبية هو
مطلب لألطباء والمستشفيات ،كما هو مطلب
للمرضى ألنه يحمي حقوق جميع األطراف.
يضيف الحموري“ :لكن وجود قانون كهذا
سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعالجة،
األمر الذي يجري عليه نقاش للوصول إلى
بديل مناسب مثل :إنشاء صندوق تكافلي
في نقابة األطباء ،أو االعتماد على شركات
التأمين منع تحديد سقف لكل نوع من أنواع
التعويضات”.
لكن محامي نقابة األطباء ،وائل عيسى،
يقارب الموضوع من زاوية تجارب دول أخرى
مثل الواليات المتحدة األميركية مشيرا إلى
أن “وجود قانون للمساءلة الطبية أمر معقد
ويحتاج إلى دراسة مستفيضة ،بسبب تداخل
مصالح عدة أطراف مثل :المريض ،والطبيب،
والمستشفى”.
ويتابع عيسى قائال إن الدول التي شرعت
قانوناً للمساءلة الطبية ،ارتفعت كلفة العالج
فيها إلى أرقام مخيفة ،بسبب لجوء األطباء
للتأمين ضد األخطاء المهنية ،وذلك يشكل
خطراً على السياحة العالجية ،وعلى معالجة
المريض المحلي ،حيث أنه سيعجز عن دفع
تكاليف العالج.
ومن هنا يرى عيسى أن من الضروري
دراسة الموضوع بعناية شديدة ،قبل وضع
قانون يؤدي إلى رفع الكلف العالجية بصورة
قد ال تخدم مصلحة السياحة العالجية ،أو
المعالجة الداخلية.
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أردني
أفضل نماذجها ضانا

السياحة والمحميات :تكامل اإلنسان والطبيعة

نهاد الجريري

| بليون ومئة ألف دوالر ،كانت مكاسب والية
واشنطن األميركية فقط من ريع الخدمات التي
قدمتها ال��والي��ة للمصطافين في متنزهاتها
ومحمياتها الطبيعية ،بحسب تقرير نشرته
الوالية عام  .2003هذه النشاطات ،مثل تسلق
الجبال واستكشاف الوديان والتخييم ،قد تبدو من
المسلمات فحيثما كانت هناك وديان وجبال ،كان
هناك تسلق واكتشافات .وربما ظل األمر مستمرا
مثلما كان منذ األزل ،لو لم تظهر حاجة لتنظيم
العالقة بين اإلنسان/السائح وبين الطبيعة حتى
ال يتم تدميرها أو التعدي عليها .هذا باختصار،
هو مفهوم السياحة البيئية.
يعرف الصندوق العالمي للبيئة السياحة البيئية
بأنها “السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها
التلوث ولم يتعرض توازنها الطبيعي إلى خلل،
وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها
البرية ،وحضاراتها في الماضي والحاضر”.
من هذا التعريف تتضح أهمية وجود بيئات
محمية وخدمات تنظم النشاطات البشرية داخل
هذه البيئات بما يضمن االستمتاع بها من ناحية
والحفاظ عليها من ناحية أخرى.
السياحة البيئية على هذا النحو بدأت متأخرة
نسبيا في األردن ،وربما كانت بداياتها مع إعالن
المحميات الطبيعية في ضانا والموجب والشومري
وغيرها .باتر وردم الصحفي األردني المتخصص
في الشأن البيئي يعتبر أن المحميات هي “أنجح
نماذج السياحة البيئية التي حققت التكامل بين
االثنين ”،فمن ناحية تم الحفاظ على التنوع
الحيوي في هذه المناطق ،ومن ناحية أخرى تم
تنظيم التفاعل البشري معها بما يضمن مردودا
على الدخل القومي والمحلي ،من خالل انخراط
المجتمع المحلي في أعمال الضيافة واإلنتاج
الموجه للسياح.
التقرير السنوي للجمعية الملكية لحماية
الطبيعية لعام  ،2006حدد إي���رادات المحميات
األردن��ي��ة بنحو  3ماليين دينار – وإن ك��ان هذا
المردود تأثر كثيرا بسبب حرب لبنان في صيف
ذلك العام.
من بين المحميات األردنية وعددها  ،6تبرز
محمية ضانا باعتبارها مشروعا ري��ادي��ا ،على
مستوى المنطقة والعالم وليس على المستوى
المحلي فحسب .حابس سماوي األستاذ في الجامعة
األردنية والمتخصص في شؤون السياحة ،يعتبر أن
نجاح هذا المشروع يكمن في الفوائد االقتصادية
التي وفرها المشروع للسكان المحليين من خالل
مشاركتهم في أعمال الضيافة ،ومن خالل إقامة
صناعات خفيفة حرفية ومنزلية مثل صناعة الحلي
وتجفيف الفواكه والمربيات .سماوي يشدد أيضا
على أهمية تحديد نقاط الدخول للمحمية وهي
 3أساسية هي :تنظيم عملية الدخول ،وعملية
الخروج ،وتحديد الممرات السياحية ،ما يحول دون
العشوائية التي تهدد في كثير من األحيان التنوع
الحيوي في مثل هذه البيئات.
تقع محمية ضانا في محافظة الطفيلة ،وتمتد
على مساحة  310كم ،2من مرتفعات الشراة حتى
وادي عربة .أعلنت محمية طبيعية في .1989
االمتداد الجغرافي للمحمية في أقاليم مطرية
مختلفة ساهم في إث��راء التنوع الحيوي فيها؛
األن��واع النباتية بلغت  687نوعا ،منها  3سجلت
ألول مرة في تاريخ العلم في  ،1996واختير اسم
ضانا ليكون ضمن االس��م العلمي لهذه األن��واع

الثالثة ،علما بأن ضانا هو االسم العلمي لنباتات
طبية في الدرجة األولى .وفي ضانا ما بين 200
و  300نوع من الحيوانات الالفقارية ،ونوعان من
البرمائيات ،و 39من الزواحف – منها  4مهددة
باالنقراض .أما الثدييات ،فقد تم تسجيل  37نوعا
– منها  12مهددة باالنقراض مثل الذئب ،والنمر،
والوشق ،والقط البري ،والثعلب األفغاني ،والقط
الصحراوي ،والثعلب الفينيقي ،والثعلب الرملي،
والضبع المخطط ،والبدن ،والوبر الصخري ،والغزال
الصخري.

السياحة البيئية بدأت
متأخرة نسبيا في
األردن
قصة النجاح ه��ذه ق��ادت مؤخرا إل��ى تكرار
التجربة في غابات الشمال (إربد ،جرش ،عجلون).
يوسف زري��ق��ات المدير السابق لمحمية دبين
يقر بأن السياحة البيئية ظلت غائبة عن خطط
الجهات المعنية طول السنوات الماضية ،بالرغم
من أن هذه السياحة هي التي تستقطب السائح
المحلي والعربي تحديدا ،فيما يهتم السائح
األجنبي بالمواقع األثرية والدينية أكثر من أي
شيء آخر .ضمن هذه التوجهات ،قال مصدر في
وزارة السياحة أنه “مع نهاية شهر حزيران/يونيو
الجاري سيتم إطالق مشروع ‘األردن أجمل صيف‘
ضمن حملة لترويج السياحة في الشمال بمشاركة
المجتمع المحلي ”.وضمن هذه الشراكة ،يشير
المصدر ،إلى مشروع عبلين-ع ّبين في عجلون ،إذ
تم تقديم منحة لسكان المنطقة لترميم منازلهم
بما يمكنهم من استقبال السياح ،وخاصة العائالت
الخليجية ،وفق نظام المبيت-اإلفطار & Bed
 .Breakfastفي المنطقة أيضا تم التأسيس
لمشروع “بيت الصابون” ،ومشاريع صغيرة أخرى
تقوم على تجفيف الفاكهة وصنع المربيات .ويرى
زريقات أن “السائح سواء العربي أو األجنبي بات
راغبا في الحصول على منتجات أصيلة من صلب
المنطقة ،حتى لو توفرت مثيالتها المستوردة في
األسواق”.
وصلت السياحة البيئية منحنى هاما منذ عامين
تقريبا مع اإلع�لان عن مشروع متنزه دبين في
جرش ال��ذي تقوم بتنفيذه شركة دبي كابيتال
برأسمال  100مليون دي��ن��ار .الصيغة األولية
للمشروع تتضمن استغالل  450دونما من غابات
دبين إلقامة فندقين بسعة  500غرفة وشاليهات
ومركز للمؤتمرات ،باإلضافة إلى مرافق مختلفة
تخدم أنشطة خدمية وترفيهية مساندة ،مثل
األندية الصحية والعالجية .ضمن هذا التصور ظهر
جدل حول مدى مواءمة المشروع االستثماري مع
البيئة المحيطة الغنية بتنوعها الحيوي النادر في
أغلب األحيان.
أحمد الكوفحي المدير التنفيذي في جمعية
البيئة األردنية يعتبر أن المشروع بصيغته هذه
«يضر كثيرا بالبيئة المحلية بما ال يمكن إصالحه».
الكوفحي يشير تحديدا إل��ى عشرات األشجار
الصنوبرية النادرة المهددة باالنقراض ،والتي يبلغ
عمرها آالف السنين .عالوة على أن هذه الغابات
تمثل 88بالمئة من الغابات التي ال تتجاوز 1بالمئة
من مساحة المملكة .ويقول إن «زراع��ة أي عدد
بديل من األشجار لن يعوض عن تلك التي ستُفقد
نتيجة البناء».
في مرحلة الحقة ،تم تقليص المشروع ليغطي
 220دونما فقط ،ونقل موقع البناء إلى االستراحة

التي تملكها مؤسسة الضمان االجتماعي .لكن
هذا لم يكن كافيا ليهدىء مخاوف البيئيين .يقول
الكوفحي إن «االستراحة وحدها لن تستوعب
هذه المساحة ،كما أنه ال بد من األخذ في االعتبار
الطرقات التي سيتم شقها ،وعليه فليس منطقيا
أن هذا المشروع لن يؤثر إال على  40شجرة من
أشجار الغابة».
محمد ليحو رئيس جمعية البيئة األردنية
فرع جرش يؤيد المشروع قائال إن «دبي كابيتال
ات��خ��ذت موقفا رائ��ع��ا م��ن ال��وض��ع البيئي في
المنطقة ».ويشير إلى أنه تم نقل البناء إلى
مناطق تعتبر «مدمرة بيئيا» ،كما سيصار إلى
بناء الشاليهات بين األشجار للتقليل من إمكانية
قطعها .ويعتبر ليحو أن المشروع سيسهم في
رفد التنمية في منطقة جرش من حيث تنشيطها
سياحيا واقتصاديا بما يوفر المئات من فرص
العمل ألبناء المنطقة.
الجدل الذي أثاره مشروع دبين نتج عنه كذلك
أمر حميد .باتر وردم يشير إلى «ظهور ما صار يعرف
بخطة استخدام األراضي التي تصنف األراضي إلى
بيئات محمية وأخرى قابلة للتأهيل لتصبح محمية
وأخرى مختلطة يمكن استثمارها صناعيا وتجاريا».
مثل هذه الخطة ستحول دون التعدي على األراضي
الحرجية وتضع حدا لكثير من الجدل حول االستثمار
في مناطق بيئية حتى قبل أن يبدأ.
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أردني

السياحة الداخلية :أسباب عديدة والعزوف واحد
سليمان البزور

| يصر فراس الزعبي  35عاماً ،على الذهاب
إلى دمشق ومصايفها كلما سنحت له الفرصة
أثناء العطل واإلجازات السنوية ،رافضا الذهاب
إلى أي من المرافق السياحية األردنية .وهو
يعزو ذلك إلى ارتفاع األسعار وتدني مستوى
الخدمات .يشرح الزعبي للسجل“ :جربنا مطو ًال
السياحة في األردن ،ولم نعد قادرين على
تحمل كلفها العالية ،كما أن الخدمات المقدمة
في تلك المرافق تقتصر على المبيت ،وال
توجد أنشطة وفعاليات س��وى التسكع في
الشوارع وعلى األرصفة” .ويقارن الزعبي بين
دمشق والمصايف السورية وبين المناطق
السياحية األردنية “ :في دمشق هنالك برامج
متواصلة وفعاليات ثقافية وفنية وترويحية،
أما في األردن ،ولنأخذ العقبة مثا ًال ،وهي التي
يتم الترويج األردن��ي لها باستمرار ،ال تجد
سوى الشاطئ الشعبي وشاطئ الفنادق”.
يرى الخبير االقتصادي يوسف منصور أن
السياحة الداخلية أهم من السياحة الخارجية.
ويشرح منصور“ :السياحة الداخلية ال ترتبط
بظرف أو وضع أمني أو سياسي ،كما أن أثر
هذه السياحة االقتصادي أكبر ،ألن احتياجات
السائح المحلي أقل ،وهي ال تتطلب اللجوء
إلى األسواق الخارجية”.

السياحة الداخلية ال
ترتبط بظرف أو وضع
أمني أو سياسي ،كما
أن أثرها االقتصادي
أكبر
يستذكر منصور م��دى تأثر السياحة
الخارجية القادمة لألردن باألوضاع المحيطة:
“في العام 1996جرى إطالق النار على نحو
 50سائحاً في أس��وان في مصر ،فتأثرت
السياحة في األردن بشكل ملحوظ”.
ويختزل منصور المشهد في المعادلة:
“عندما تفشل في سياحة الداخل فهذا يعني
أن السياحة في الخارج ذات تنافسية عالية”.
ويعرف منصور التنافسية بأنها “الجودة
األعلى المصحوبة بالسعر الموازي أو السعر
األقل”.
على أن منصور يحمل الحكومة جزءا من
المسؤولية“ :طالبنا الحكومات مرارا بإنشاء
خط سكة قطار يصل بين أقصى الشمال
وبين الجنوب؛ عندها سيتنقل المواطن بين
المناطق بكل أريحية وبتكلفة أقل من تنقله
في سيارته الخاصة ،إضافة إل��ى اختصار
الوقت”.
على أن منصور يرى أن نمط الرحالت
الترفيهية البسيطة الذي ازداد مؤخراً بلجوء
المواطنين إلى الطبيعة التي ال تحتاج إلى
رس��وم دخ��ول ،هو نمط قديم ك��ان يسود

قبل عشرات السنين ،وهو يستمر اآلن نظراً
الرتفاع األسعار وغياب شبكة مواصالت ذات
كفاءة عاليه.
وي��رى منصور أن ذوي الدخل المرتفع
يقومون بالسياحة الداخلية ولكن ضمن حدود:
“بعضهم يذهب إلى مزرعته الخاصة ،وبعضهم
يلجأ إلى المنتجعات ليوم أو يومين”.
يرى الخبير السياحي حابس سماوي أن
إنجاح السياحة الداخلية يتطلب خلق مصالح
مشتركة في المجتمع المحلي ،ويقر سماوي
“نحن ال ننظر إلى السياحة المحلية ونهمل
السياحة الداخلية ،وم��ا يهمنا هو السائح
األجنبي ”.وهو يعزو تراجع السياحة الداخلية
وتوجه المواطنين إلى الخارج إلى األسعار
التي ال تتناسب وق��درة المواطنين ،كما أن
الخدمات المقدمة مختلفة كليا.
في السياق ذات��ه ،يشتكي محمد عبد
الرحيم 42 ،عاماً ،من ارتفاع أسعار المرافق
السياحية األردنية« :لو افترضنا أنني وعائلتي،
المكونة من زوجتي وثالثة أبناء وطفل ،أردنا
زيارة حمامات ماعين ،ونحن نقيم في الزرقاء
فستكلفنا تلك الرحلة التي ال تستغرق أكثر
من ساعات بسيطة ،ما ال يقل عن  80ديناراً،
فتذاكر الدخول إلى تلك الحمامات وحدها تبلغ
 10دنانير للفرد ،وإذا ما تحدثنا عن الجلوس
فقط دون تناول أطعمة أو أية طلبات أخرى،
فضال عن تكلفة الذهاب بالمواصالت الشاقة
أو بالسيارة ،فإن التكلفة ستكون مرتفعة
جداً ،فما الذي يجبرنا على تحمل مثل هذه
التكاليف إذا أردنا أن نرفه عن أنفسنا قلي ً
ال؟»
أستاذ علم االجتماع في جامعة فيالدلفيا،
سالم س��اري يرى أن المستجدات العالمية
كارتفاع األسعار والضغوط تؤدي بالمجتمعات
إلى تغيير أنماط حياتها.
وي��ق��ول»:اع��ت��اد األردن��ي��ون منذ القدم
على زيارة المتنزهات واألماكن العامة التي

تنتشر فيها األشجار ،إال أن هذا شهد تزايداً
ملحوظاً في السنوات األخيرة نتيجة الرتفاع
األسعار ،وهذا ما ساهم في تغير العالقات
االجتماعية».
يختلف تعريف السياحة الداخلية من دولة
ألخ��رى ،ففي ال��والي��ات المتحدة األميركية
تصنف السياحة الداخلية تبعاً للمسافة التي
يقطعها الفرد ،فإذا وصلت  100كم أو أكثر،
بعيداً عن مقر إقامته فإنه يصنف سائحاً
داخلياً .أما لدى بلجيكا والمملكة المتحدة ،فإن
السائح الداخلي يعرف بأنه الشخص الذي

ليال أو أكثر بعيداً عن سكنه،
يقضى أربع ٍ
لغير أغراض العمل.
ويرى محمد ،الموظف في مستودع أدوية،
أن هذا الواقع فرض عليه وعلى عائلته البحث
عن بدائل ،فكانت الطرقات التي ينمو عليها
بعض الحشائش واألشجار الحرجية مقصداً
لهم« ،أصبحنا نذهب كل جمعة إلى منطقة
دبين وغيرها من المناطق ذات المسحة
الخضراء ،نتناول وجبة الغداء ومعنا احتياجاتنا
من المنزل ،لنوفر على أنفسنا فتقتصر
التكاليف على بنزين السيارة».

“غرفة السياحة” مشروع حق يراد به باطل؟
ي��ب��دي ع���دد م��ن أص��ح��اب ال��وك��االت
السياحية األردن��ي��ة قلقهم ،من فكرة
إنشاء غرفة سياحة أردنية ،على غرار
غرفة الصناعة والتجارة ،العتقادهم بأن
ه��ذه الخطوة ستكون لمصلحة بعض
المتنفذين م��ن العاملين ف��ي القطاع
السياحي على حساب بقية الوكاالت.
مهند حدادين ،أحد أصحاب الوكاالت
السياحية القلقين من هذه الفكرة التي
يبدو أنها في طريقها إلى التنفيذ ،يرى
أنها تهدف إل��ى االستيالء على أم��وال
جمعية وكالء السياحة ،وإلغاء الجمعية،
وجمعية الفنادق ،وم��ن ثم رف��ع رسوم
تسجيل الوكاالت التي تبلغ حالياً 160
ديناراً تقريباً ،ورفع الكفاالت التي تتراوح
بين  25ألف و 100ألف دينار.
العديد من أصحاب الوكاالت التجارية
يؤيدون حدادين فيما ذهب إليه ،ومن بين
هؤالء
مذكور الكباريتي الذي يرى أن الهدف
الرئيس من هذه الخطوة هو رفع الكفاالت
على مكاتب السياحة بحيث تصبح هذه
المكاتب عاجزة عن االستمرار في سوق
العمل ،وبالتالي تغلق ليتم احتكار السوق

من قبل عدد قليل من المتنفذين في
القطاع السياحي.
ويؤكد الكباريتي أن هذه الخطوة ،إن
تحققت ،فسوف تدفع المئات من العاملين
في هذا القطاع نحو سوق البطالة ،وسوف
تخرب الكثير من البيوت والمصالح .وفي
سبيل الدفاع عن مصالح أصحاب الوكاالت
السياحية ،يشدد الكباريتي على ضرورة
“عقد اجتماع للهيئة العامة التخاذ قرار
بهذا الشأن ،ألنه ليس من حق أربعة أو
خمسة أشخاص أن ينفردوا مع الحكومة
في اتخاذ قرار خطير كهذا”.
«السجل» حاورت حيدر زيادات ،رئيس
ّ
جمعية وك�لاء السياحة السابق ،حيث
أن الرئيس الحالي محمد اإلم��ام خارج
المملكة ،وحيث تعذر االتصال مع ميشيل
نزال ،الذي يعتبره بعض أصحاب الوكاالت
ع� ّراب مشروع غرفة السياحة المقترح.
لـ«السجل» أنه شارك في صوغ
زيادات أكد
ّ
مشروع قانون غرفة السياحة .ويتابع
زي��ادات موضحاً“ :الهدف من المشروع،
هو جمع الفعاليات السياحية تحت مظلة
واح���دة ت��داف��ع ع��ن حقوقها ،وت��زي��د من
مستوى التنسيق بينها ”.لكنه ينبه إلى أن

“انتخابات غرفة السياحة ،وما ستفرزه من
مجلس إدارة سوف يكون محكوما بإرادة
أعضاء الهيئة العامة ،ولن يستطيع أحد أن
يفرض على الهيئة العامة إدارة ال تريدها،
فلماذا القلق؟!”
ومن جهة أخرى ،يشدد زيادات على أن
أموال الجمعيات القائمة هي حق ألعضاء
هذه الجمعيات ،ويمكن لكل جمعية أن
توزع أموالها على أعضائها قبل أن تنضم
لغرفة السياحة.
إن قراءة في رأي طرفي النزاع ،تعيد
إلى األذه��ان العديد من القصص التي
بدأت بدعوى توحيد أو تنظيم أو تطوير
قطاع ما ،وانتهت إلى وضع هذا القطاع أو
ذاك على طبق من ذهب بين أيدي حفنة
من المحتكرين.
يذكر أن قطاع ال��وك��االت السياحية
األردن��ي��ة ،يضم  400وكالة ،تعمل في
تنظيم ال��ب��رام��ج السياحية الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة ،ويعمل فيها نحو 2000
موظف داخ��ل��ي ،باإلضافة إل��ى أن هذه
الوكاالت تشغل عشرات األدالء السياحيين
والحافالت السياحية.

في واقع األمر ،هنالك عزوف عن السياحة
الداخلية وغياب لالهتمام الرسمي بتنشيطها،
يتضح ذلك من حصة مكاتب السياحة الداخلية
من مجمل المكاتب السياحية ،إذ يبلغ عدد
مكاتب السياحة والسفر في األردن زهاء 480
مكتباً ،من بينها  20مكتباً تختص بالسياحة
الداخلية.
«عمر ع��واد ما بيعيدها» ،بهذه العبارة
اختزل ناصر عبد اهلل عبد الرحمن  44عاماً
رحلته األخيرة إلى مدينة العقبة« :أردنا زوجتي
وأنا باإلضافة إلى أبنائي الخمسة والبنتين
الذهاب في رحلة إلى العقبة إبان إجازة عيد
العمال األخيرة .أردنا المكوث لمدة ثالثة أيام
وليلتين ،توجهنا في حافلة إلحدى الشركات
الخاصة فبلغت قيمة التذكرة للراكب الواحد
 8دنانير ،وعندما وصلنا إلى هناك بالتأكيد لم
نكن قادرين على استئجار غرف في الفنادق،
فالفنادق ذات النجوم الثالثة أو االثنتين
تتقاضى في الليلة زهاء  50ديناراً ،وتشتمل
على وجبات غذاء ال تغني أو تسمن من جوع،
لذلك أخذنا شقة مفروشة بأجرة بلغت 30
ديناراً لليوم ،ومع مصاريف األوالد والتنزه
والطعام وبعض المشتريات كنا قد دفعنا نحو
 300دينار ،وهذا بالنسبة لنا مبلغ كبير».
يقول عبد الرحمن إنه بعدما تحدث مع
زمالئه في العمل عما جرى« ،طرحوا علي ح ً
ال
أن اذهب في المرات المقبلة مع زوجتي فقط،
لتوفير مصاريف األوالد ،فرفضت ،ألن من
غير المعقول أن استمتع وزوجتي في السياحة
ويبقى األوالد في المنزل».
ترهق تكلفة دخول العديد من المرافق
السياحية في األردن كاهل المواطن ،وبحسب
أرقام وزارة السياحة فإن رسوم دخول المواقع
األثرية والسياحية كالتالي« :متنزه شاطئ
أمانة عمان /البحر الميت  6دنانير ،منتجع
ماعين السياحي  10دنانير ،محمية عجلون 2
دينار ،محمية ضانا  2دينار ،يضاف إليها رسم
ضريبة مبيعات بنسبة  16بالمئة».
بحسب مسح نفقات ودخل األسرة األردنية
لعام  ،2006ال��ذي أجرته دائ��رة اإلحصاءات
العامة ،تبين وجود فجوة تصل إلى حوالي
 1331دينارا سنويا بين متوسط اإلنفاق
وبين دخ��ل األس��رة .كما بلغ متوسط دخل
األس��رة األردنية السنوي  6220دينارا ،في
حين يعيش  14.8بالمئة من األردنيين تحت
خط الفقر.

ّ
السجل
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أردني
الدليل السياحي مرشد أم سمسار؟

اتهامات ألدالء بالتجارة ومحالت التحف تضج بالشكوى
سليمان البزور

| ال سياحة للمجموعات م��ن دون دليل
سياحي ،فهو المرشد إل��ى مناطق الجذب
السياحي العارف بأسرارها وبتاريخها والشارح
ألهميتها .لكن هذا ليس كل شيء عن الدليل
السياحي ،إذ كثيراً ما يتحول البعض منهم في
بالدنا من مرشد إلى ما يشبه “السمسار” ،أو
الشريك الصغير ألصحاب المحالت التجارية أو
المطاعم ،فيستفيدون منها بقيادة المجموعات
السياحية إليها ،بحسب أصحاب محالت التذكار،
والتحف والبازارات ،والمطاعم والمقاصف.

صاحب بازار :اذا لم
نرضخ لشروط األدالء
باعطائهم نسبة تصل
أحياناً لـ  40بالمئة
فانهم يبعدون السائح
عن متاجرنا
نشأت مهنة الدليل السياحي في منتصف
ستينيات القرن الماضي ،حيث ك��ان االدالء
ينشطون في الضفة الغربية بشكل اكبر ،وقد
بلغ مجموع األدالء الذين تم ترخيصهم للعمل
وفقاً لنظام أدالء السياحة ومراقبتهم رقم 48
لسنة  215 ،1966دلي ً
ال ،منهم  202دليال في
الضفة الغربية والبقية في الضفة الشرقية
من األردن.
تشير أرقام وزارة السياحة للعام ،2007
أن عدد األدالء السياحيين في المملكة بلغ 686
دلي ً
ال سياحياً.
في وسط مدينة مادبا ،وهي إحدى أبرز
مناطق الجذب السياحي ،يعيش أصحاب قرابة
 35متجراً ومعرضاً للتحف الشرقية والبازارات
السياحية وضعاً ال يحسدون عليه .بعضهم
وص��ف حالته بأنه على م��ش��ارف اإلف�لاس،
وه��و ما يعزونه إل��ى تدني ال��م��ردود المادي
واختالل المعادلة بين توازن الكلفة واإلنفاق
وبين المردود .كثير من هؤالء يحملون أدالء
سياحيين الجزء األكبر من المسؤولية لما آلت
إليه أوضاعهم.
م���روان ف��رح ال��م��ن��ص��ور ،ص��اح��ب ب��ازار
للتحف الشرقية في ش��ارع السياحة/مادبا
يشتكي”:أدالء سياحيون يتعاملون ،تحديداً ،مع
محالت تجارية ضخمة متخصصة بكل ما هو
موجود في معارضنا ،أقيمت أخيراً ،تحديداً في
منطقة صياغة/جبل نيبو” .ويضيف المنصور
إن األدالء باتوا يتعاملون مع ه��ذه المتاجر
الضخمة بناء على اتفاق ضمني للحصول على
نسبة من البيع ”.يشرح منصور حجم المعاناة
التي يواجهها وأصحاب المحالت المجاورة“ :إذا
لم نرضخ لشروط األدالء السياحيين وإعطائهم
نسبة تصل أحيانا إلى  40بالمئة من قيمة

المبيعات ،فإنهم يبعدون السائح عن متاجرنا،
ونحن غير قادرين على تحمل الكلفة والنسبة
الخاصة بهم .هنالك أرباح خيالية ألدالء فقد
تصل نسبتهم في بعض األيام  1000دوالر إن
لم يكن أكثر”.
للسجل
وديع معايعة ،صاحب بازار ،يقول ّ
”:لم تكن هنالك في الماضي أعداد كبيرة من
السياح في مادبا ،وأن الوضع كان بسيطا،
ولكن اآلن ،مع تزايد أع��داد السياح وال��زوار
إلى المنطقة ،بدأنا نطالب األدالء السياحيين
بضرورة إحضار السياح إلى متاجرنا ،لكنهم
يرفضون ألن النسبة ال��ت��ي نعطيها لهم
لم تعد تعجبهم ،وه��م يتذرعون بأنهم ال
يملكون الوقت الكافي للزيارة وإحضار األفواج
السياحية إلى متاجرنا ”.يضيف المعايعة“ :ال
يتوقف األمر عند هذا الحد ،فبعض األدالء باتوا
يروجون لمناطق في مرج الحمام وناعور ،وما
أن يأتي السائح إلى مادبا حتى يكون قد فرغ
من التسوق وجاء إلى المنطقة فقط اللتقاط
الصور التذكارية”.
يحدد نظام أدالء السياح األردنيين رقم 34
لعام  1998في المادة  3شروط مزاولة المهنة
بالتمتع بالجنسية األردنية ،وبلوغ العشرين
من العمر ،وخلو سجله من األحكام الجنائية أو
الجنح المخلة بالشرف واألخالق العامة .وعن
المؤهل العلمي اشترطت المادة الحصول على
الدرجة الجامعية األولى أو ما يعادلها ،أو دبلوم
في خدمات أدالء السياحة من كلية معتمدة
كحد أدنى.
نصت الفقرة  6من المادة ذاتها على أنه “ال
يجوز له مزاولة أي وظيفة أو مهنة أخرى بما
في ذلك التجارة والسمسرة”.
ون��ص��ت ال��م��ادة “ :9ع��ل��ى ال��دل��ي��ل أن ال

يقصر في أداء واجباته أو خدماته وأن ال
يخل بالتزاماته تجاه السياح أو أصحاب المهن
السياحية األخرى وعليه بشكل خاص االلتزام
بما يلي :عدم استغالل مهنته ألغراض غير
أخالقية أو تجارية ،واإلعالن عن نفسه بصورة
تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار
والسياح ،عدم اشتراط طلب العمولة أو المكافأة
من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها،
وعدم طلب اإلكراميات من األفواج السياحية
والزوار”.
على أرض الواقع يختلف األم��ر ،فبعض
األدالء يخالفون القوانين الناظمة وأخالقيات
المهنة ،ما دفع مجموعة من أصحاب محالت
التحف التذكارية في مادبا للتقدم بعريضة
احتجاجية على تعامل أدالء سياحيين معهم،
إلى وزارة السياحة ،قالوا فيها إنهم أصبحوا
يعانون من مشكلة خطيرة تهدد محالتهم
ومصادر رزقهم ،ويحددون السبب في ذلك
“قيام االدالء السياحيين بمنع السياح من الشراء
من محالتنا في وسط المدينة والتوجه بهم إلى
منطقة صياغة/جبل نيبو للشراء من هناك”.
“فوبيا” جديدة طفت على السطح أخيرا
هي الخشية من األدالء السياحيين ،فصاحبة
معرض مختص ببيع التذكارات الفسيفسائية
فضلت ع��دم ذك��ر اسمها تخوفاً من انتقام
“للسجل”“ :الدليل يطالب
االدالء فهي تقول ّ
بنسبة مرتفعة قد تصل إلى 50بالمئة وبالتالي
ينخفض هامش الربح لدينا ونكون وقتها
مضطرين لرفع األسعار ،ما يجعل السائح
يشعر بأن األسعار باهظة ما يثير انطباعاً بأن
األسعار في منطقتنا مرتفعة فيحدث إحجام
عن الشراء”.
توافقها ال��رأي ليلي الرواحنة ،صاحبة

محل للتحف الشرقية ،التي تبدي غضبها
الشديد على االدالء “ :نعاني األمّ��ري��ن مع
األدالء السياحيين ،فمن جهة ارتفعت النسبة
التي يتقاضونها تبعاً الرتفاع األسعار مؤخراً،
وأصبحوا يطالبون بنحو  40بالمئة من حجم
المبيعات ،ومن جهة أخرى يعطون انطباعاً
سيئاً عن متاجرنا ويقولون للسياح إن كل شيء
في متاجرنا مقلد ومستورد من الصين والهند،
ويطلبون منهم التوجه إلى محالت معروفة
سلفاً لهم وكل هذا ألننا ال نرضخ لهم” ،مدة
تجوال السائح في مادبا ضمن المجموعات
السياحية ،بحسب أرقام وزارة السياحة ومركز
زوار مادبا ال تتعدى ساعة ،و تضم مادبا عدداً
من المرافق السياحية تتوزع على  83فندقاً،
 24مكتباً سياحياً 116 ،مطعما سياحيا103 ،
متاجر للتحف الشرقية ،بحسب أرق��ام وزارة
السياحة للعام .2007

دليل سياحي :العمولة
التي يتقاضاها الدليل
عرف عالمي معمول به
في دول العالم كافة
في السياق ذاته ،يقول صاحب أحد المتاجر،
يوسف صوالحة“ :علينا االعتراف بأن متاجرنا
صغيرة المساحة بالكاد تتسع لستة أو ثمانية
سياح ،وهنالك أماكن أوسع وأكبر
افتتحت في منطقة صياغة،
ال نريد أن نقارن نسبة وحجم
ربحنا بهم ،لكننا أيضا نريد أن
نعيش ،وعلى األدالء أن يفهموا
ذل��ك ”.يستذكر صوالحة موقفاً
تعرض له قبل مدة اذ دخل إلى
محله أحد السياح واشترى قطعة
ثمنها  30ديناراً ،وبعدما انتهى
طلب الدليل نسبته فأعطاه خمسة
دنانير ،إال أن تلك النسبة لم
تعجبه فطلب المزيد مما اضطره
إلعطائه مبلغاً مماثال .ويواصل
صوالحة“ :أحد األدالء حصل قبل
أيام على نحو  6آالف دوالر كنسبة
من أحد المتاجر الضخمة عن شراء
السياح لمنتجات حريرية”.
يقترح صوالحة حال للمشكلة
“بإلغاء قانون األدالء السياحيين
وتحويلهم إلى موظفين في وزارة
السياحة برواتب ثابتة ،وتحديد
صالحيتهم والحد من دورهم مع
السائح”.
ال��دل��ي��ل السياحي معاوية
قطيش ي��رى أن العمولة التي
يتقاضاها الدليل ه��ي “ع��رف
عالمي معمول به في دول العالم
كافة ،ونحن لسنا مشتركين في
الضمان االجتماعي أو التأمين
الصحي ،فتترتب علينا أعباء
ماليه ك��ب��ي��رة ،”ً.ينفي قطيش
األرقام التي أشار إليها تجار التي
يتقاضاها االدالء كنسبة عمولة:
“ال تتجاوز نسبة عمولتنا 10-15
بالمئة ،ونحن نخضع في الجوالت

لرغبات السياح وهم الذين يختارون مكاناً ما
وال يحبذون آخر ،ومن ثم فإن السائح يحتاج
خالل جولته وتسوقه إلى مرافق ال تتوافر
لدى أصحاب محالت شارع السياحة كالحمامات
وغيرها ،”.وهنا يعترف قطيش بتقاضي نسبة
عمولة وهو خالفاً ،لنص المادة  9من قانون
االدالء السياحيين لعام .1998
ي��ط��رح قطيش ف��ك��رة لتطوير أوض��اع
البازارات“ :يجب إنشاء سوق حرفي كامل تتوافر
فيه المرافق العامة وكل ما يحتاجه السائح،
عندها سيتجول السائح بكل أريحية في أماكن
التسوق ،وهو ما يجده في المتاجر الضخمة
التي يتجول فيها ويعثر على ما يريد”.
على أن نسبة إنفاق الدليل لاللتحاق
بالمهنة ال تتطلب تكلفة مرتفعة ،ووفقاً لنظام
جمعية أدالء السياح رقم  65لسنة  1998نصت
المادة “ :25تستوفي الجمعية من العضو
الرسوم التالية :رسم االنتساب ألول مرة وقدره
ثمانون ديناراً ،رسم االشتراك السنوي وقدره
أربعون ديناراً ويتم دفعه خالل شهر كانون
الثاني من كل سنة”.
مدير مركز زوار مادبا حسين الشوابكة
يقول“ :قدمنا بالتعاون مع الوكالة األميركية
للتنمية ال��دول��ي��ة usaidالدعم للعديد من
المحالت التجارية في مادبا ،ولم يكن عليهم
س��وى تحمل نسبة  20بالمئة من التكلفة
الحقيقية ،وتمثل الدعم في تطوير وتنسيق
الواجهات واآلرمات واألبواب ،وأشركناهم في
دورات محاسبة وطرق التعامل مع السياح”.
يحمل الشوابكة أصحاب المحالت جزءاً من
المسؤولية“ :التجار يغلقون محالتهم في أوقات
مبكرة؛ في السابعة أو الثامنة مسا ًء ،رغم أن
هناك بعض السياح القادمين بشكل فردي
يبيتون في مادبا ويتجولون في المدينة في
ساعات الغروب والمساء ،وحين يجدون المحالت
التجارية مغلقة فإنهم لن يشترون بالتأكيد”.
“السجل” ،اتصلت بهناء أبو رمان ،من قسم
ّ
األدالء السياحيين في وزارة السياحة لتقف
على رأي الوزارة في هذا الشأن ،فردت بأنها
السجل
غير مخولة بالتصريح ،وحين سألتها ّ
عن العريضة ،التي كان قدمها أصحاب محالت
التحف التذكارية للوزارة ،أجابت بأن ذلك من
حق التجار فقط وليس أي طرف آخر.
رئيس جمعية االدالء السياحيين ،بشير
للسجل”:العمولة بحد ذاتها
الحناوي ،يقول ّ
ليست قانونية ،لكنها عرف عالمي ،بيد أننا ال
نحبذ التعامل مع العمولة بطريقة الفرض،
أو العرض ”.ويشرح الحناوي“ :بعض األدالء
يفرضون العمولة ،كما أن بعض التجار يقفون
أمام متاجرهم ،ويبدأون بمفاوضة االدالء على
العمولة ،وكلتا الطريقتين مرفوضتان”.
ويدافع عن االدالء السياحيين “ :الدليل
السياحي غير مشترك في الضمان االجتماعي
أو التأمين الصحي ،وهو أشبه بعامل المياومة،
لذا فهو يعتمد في عمله على نشاط الموسم
السياحي ،وقد يعمل يوما ويتوقف عشرة عن
العمل”.
العمولة األنسب بحسب الحناوي ،التي
ترضي الطرفين هي أن تكون بين 20-25
بالمئة .ي��زور مادبا من  1000إل��ى 1500
شخص يومياً بحسب مركز زوار مادبا ،وخالل
الربع األول من العام  2008زارها نحو 106
آالف سائح.
ما يجري في مادبا ليس حالة استثنائية،
يحدث ما يشبهه في مناطق أخ��رى .جرش،
البتراء ،والعقبة وغيرها.
ومادبا بذلك هي حالة نموذجية لما يجري
في المناطق السياحية كافة.
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أردني
يعانون انتشار األمية والتفكك األسري

“البدول” أحفاد األنباط وضحايا الحياة االستهالكية
منصور المعال

| من بين إفرازات السياحة بوصفها نشاطا
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ،ذل��ك النمط
المعيشي الجديد الذي طرأ على بيئة بدوية
تقليدية في قرية أم صيحون التي تقطنها
عشائر البدول على مقربة من مدينة البتراء.
ففي العام  ،1985أنشئت القرية لتضم
سكان المدينة الوردية األصليين ،ومع تشكل
مجتمع القرية تشكلت سلوكيات اجتماعية
وص���ور ذهنية ج��دي��دة ل��م يكن النشاط
السياحي الذي تعيشه القرية بعيدا عنها.
بحسب أستاذ علم االجتماع في الجامعة
األردن��ي��ة م��وس��ى شتيوي « ،ف��إن ال��ب��دول
يعتقدون جازمين بأنهم الورثة الحقيقيون
لألنباط ،إال أن روايتهم تلك غير مسندة
بدليل علمي».
شتيوي الذي عاش بين عشائر البدول في
فترة دراسته الجامعية ،وعاد إلى المدينة باحثا
في أواسط التسعينات من القرن الماضي،
يحتفظ في ذاكرته بكثير من مالمح «ناس
طيبي المعشر ،كانوا بنظره روادا للعولمة،
لتمتعهم بصالت وطيدة بسياح زاروا المدينة،
لتنشأ عالقة ما بين الطرفين تخللتها زيارات
متبادلة ،وفي بعض األحيان نتج عنها زواج
ومصاهرة.
العالقة بين البدول والسياح عز نظيرها
برأي شتيوي «ال��ذي دلل على ذلك بإجماع
رسمي وشعبي لمن ي��زورون المدينة على

أمانة البدول وحرصهم على راحة السياح.
إال أن البدول ،في رأي الرسميين العاملين
في القطاع «مصدر إزع���اج»  ،لمالبسهم
الرثة ،وانعدام التعليم فيما بينهم ،فيما يلمح
عاملون في القطاع إلى أن قرار عدم السماح
ألبناء القرية ببناء طوابق أخرى لمبانيهم،
أو التوسع في القرية جاء انصياعا لرغبات
متنفذين يملكون األراضي المجاورة للقرية.
مشكلة البدول ليست فقط في النظرة

تدني مستوى التعليم
بينهم انعكس على
تنشئة الجيل الجديد
الرسمية ،بل تتعدى ذلك إلى نظرات قرى
مجاورة تعتبرهم أقل شأنا النفتاحهم على
السياحة وتعاطي أبنائهم الكحول ،وإلقامتهم
عالقات جنسية مع سائحات .هذا السلوك دفع
سكان القرى المجاورة إلى النظر إليهم بنوع
من مشاعر االستعالء الذي يخفي في ثناياه
غيرة من الممارسات التي يستنكرونها علنا.
يقدر متوسط عدد أفراد األسرة في قرية
أم صيحون بنحو  7.40فرد/أسرة ،وهو رقم
مرتفع مقارنة بمستوى محافظة معان التي
تتبعها البتراء إداري��ا ،بحسب نتائج مسحية
ل��دائ��رة اإلح��ص��اءات العامة ،التي بينت أن
متوسط عدد أفراد األسرة يراوح حول 6.9
فرد/أسرة .
بحسب دراس��ة أعدتها جامعة الحسين

بن طالل في معان ،فإن نسبة األمية في
القرية تعادل  29.2بالمائة ،وهي نسبة ما
ت��زال مرتفعة عن نظيراتها على مستوى
المحافظة ،والتي تبلغ  15.2بالمائة .كما إن
هنالك فجوة كبيرة بين الجنسين من حيث
التمكن من القراءة والكتابة ،فاألمية ما تزال
مرتفعة لدى اإلن��اث ،إذ تبلغ تقريباً ضعف
النسبة لدى الذكور ،حيث تشكل أمية اإلناث
 37.3بالمائة ،في حين تشكل أمية الذكور
 19.7بالمائة ،وهي مرتفعة جداً مقارنة مع
مثيالتها على مستوى المحافظة والمستوى
الوطني  ،والتي وصلت  5.4بالمائة بين
ال��ذك��ور و 15.2بالمائة بين اإلن���اث على
المستوى الوطني.
ويالحظ انعدام الدارسين بعد المرحلة
الثانوية كليا ،أو حتى دارسين في مرحلة
التعليم العالي في القرية ،ما يعكس من
وجهة نظر الباحثين م��دى تأثير السياحة
في ه��ذا المجال ،فهي توفر دخ�لا سريعا
للمواطنين هناك ،وه��و دخ��ل يزيد كثيرا
عن دخل المتعلمين ،األمر الذي يؤدي إلى
عدم االهتمام بالتعليم العالي وعدم منحه
األولوية التي يستحقها.
تشكل نسبة ق��وة العمل من مجموع
الذكور نحو  63.0بالمائة ،شكـل المشتغلون
منهـم نحو  41.3بالمائة ،بينما بلغت نسبة
المتعطلين  58.7بالمائة .وفـي المقابل
شكـلت ق��ـ��وة العمل مـن اإلن��ـ��اث 17.8
بالمائة من مجموع اإلناث بين 15و 64عاما،
شكلت العامالت من بينهن ما نسبته 26.3
بالمائة ،بينما شكلت المتعطالت عن العمل
 73.7بالمائة .وفيما يتعلق بغير النشطين
اقتصادياً من الذكور فقد بلغت نسبتهم
 37.0بالمائة ،مقابل  82.2بالمائة من اإلناث،
وشكل الطلبة الذكور النسبة الكبرى من غير

البتراء تحفة عربية في عيون أوروبية
ّ
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| على بعد  262كم جنوب عمان تستلقي
مدينة البتراء في واد شق بين صخور تعددت
فيها درجات اللون الوردي.
بنى األنباط البتراء في العام  400قبل
الميالد نحتاً في الصخر ،وهو ما تعنيه كلمة
البتراء باللغة اليونانية ،لتكون عاصمة
لدولتهم الممتدة م��ن س��واح��ل عسقالن
في فلسطين غرباً الى صحراء بالد الشام
شرقاً .واليوم ،بعد أكثر من ألفي عام على
زوال دولة األنباط على أيدي الرومان الذين
حاصروها ومنعوا عنها مصادر المياه ،مازالت
مدينة البتراء تقف شاهداً على تاريخ مجيد
وهندسة عمرانية فريدة ،واختيرت البتراء
في  7/7/2007بوصفها واحدة من عجائب
الدنيا السبع الجديدة.

على إثر زل��زال كبير ضربها في العام
 746أفرغت البتراء من أهلها وبقيت تعيش
في طي النسيان حتى القرن التاسع عشر،
حين انطلقت رحالت المستشرقين للعالم
العربي ،فلفتت المدينة ال��وردي��ة انتباه
المستشرق السويسري “يوهان لودفيغ
بيركارت” ،عام  1812الذي ساهم من خالل
كتابه المطبوع العام  1828تحت عنوان
“رحالت في سورية والديار المقدسة” في
تعريف العالم الغربي بها.
وتعتبر جهود الرحالة الغربيين مصدراً
مهماً للمعلومات حول المنطقة في غياب
ال��دول��ة آن���ذاك ،ولعدم وج��ود وثائق لدى
الحكومة والمحاكم الشرعية ،رغ��م أن
أحكامهم تجاه العرب في حاالت عديدة كانت
قاسية ومتعسفة لم ينج منها المسيحيون
العرب.
ف��ي ال��ع��ام  1839زار ال��ب��ت��راء ديفيد
روبرتس ورسم “ليثوغرافيا للبتراء” ،وهو
ما أكسب البتراء شهرة واسعة في األوساط
الثقافية العالمية .وم��ن األع��م��ال الفنية
المشهورة للبتراء أيضاً لوحة فنية باأللوان
المائية للفنان شرانز في العام ،1840

وقبل ذل��ك وج��دت أول خارطة مخطوطة
للبتراء باللغة اإلنجليزية من رسم الرحالة
البودي العام  .1830بعد ذلك وتحديداً في
العام  1896زارها الرحالة التشيكي ألويس
موصل وكتب عنها كتاباً أسماه “Arabia
. ”petraea

ليثوغرافيا

“الليثوغرافيا” ،أو الطباعة الحجرية،
هي ن��وع من الطباعة على سطح أملس
من حجر الكلس أو سطح معدني مخشن،
وتقوم هذه الطريقة على مبدأ استحالة
امتزاج المادة الدهنية بالماء.
ترسم ال��ص��ورة أو الكلمات أوال على
السطح الحجري أو المعدني بحبر دهني
ي��ع��رف بالحبر الليثوغرافي ث��م يمسح
السطح بالماء فيعلق الماء باألجزاء غير
المحبرة ،ويرتد عن األج��زاء المحبرة ،ألن
المادة الدهنية الموجودة في الحبر تطرده،
ومن ثم يضغط السطح على ال��ورق بآلة
طباعية خاصة .وقد اكتشفت الليثوغرافيا
العام  1796وكانت تستخدم أكثر في طبع
الرسوم الفنية.

النشطين ،حيث بلغت نسبتهم  31بالمائة،
في حين شكلت اإلناث الطالبات  34.7بالمائة،
وشكلت رب��ات البيوت  46.7بالمائة ،وتدل
ه��ذه المعدالت بشكل واض��ح على ارتفاع
معدالت البطالة بين الجنسين ،مقارنة مع
المعدالت السائدة على المستوى الوطني؛
حيث بلغت بين الذكور  52.7بالمائة ،وبين
اإلن��اث  66.7بالمائة ،في حين بلغ معدل
البطالة في القرية  55.7بالمائة .وربما كان
بين أبرز أسباب ارتفاع معدالت البطالة هو
عدم توافر فرص عمل حقيقية في القرية
إضافة إلى تدني مستويات التعليم وانتشار
األمية ،وكثرة عدد أفراد األسرة.
وتعد السياحة المورد الرئيس للعيش
وكسب ال��رزق في قرية أم صيحون ،لعدم
وج��ود م��وارد اقتصادية أخ��رى تؤمن لهم
العيش الكريم ،باإلضافة إلى قلة األراضي
الزراعية.

البدول في رأي
الرسميين العاملين في
القطاع مصدر ازعاج
لمالبسهم الرثة
والسياحة ،بوصفها نشاطا اقتصاديا
هي حرفة غير دائمة الرتباطها بالسياسة
وب��االس��ت��ق��رار األم��ن��ي .أم��ا تدني مستوى
التعليم ،وبخاصة لدى أرب��اب األس��ر ،فقد

انعكس على تنشئة وتربية الجيل الجديد،
وتوجهه نحو العمل في القطاع السياحي
وإهمال الجانب التعليمي ،ما أدى إلى بروز
ظ��واه��ر سلبية مثل ع��دم اإلق��ب��ال على
التعليم في المراحل كافة ،وخاصة المرحلة
األساسية ،ما أث��ر على اإلع��داد والتنشئة
االجتماعية للجيل الجديد.
وساهمت السياحة أيضا في إضعاف دور
األس��رة في تنشئة الجيل الجديد ،وحماية
األطفال ووقايتهم من االنحراف والضياع،
وانتشار ظاهرة عمالة األطفال بشكل واسع.
يستذكر خبير السياحة الدكتور حابس
سماوي إجابة سيدة تقوم ب��اإلش��راف عن
بعد ،على المبالغ التي يحصلها ابنها من
بيعه لقطع من الحجارة لعدد من السياح
«أن السياح يتعاطفون مع الطفل الصغير
ويقومون بالشراء منه بينما ال يقومون
بااللتفات إليها هي».
هذه الحاالت أدت إلى اضعاف دور المرأة
داخ��ل األس���رة م��ن حيث العناية بالمنزل
واألطفال والعالقات الزوجية ،لخروجها للعمل
داخل منطقة البتراء ،والميل نحو ما يعتبر
في األوساط المحافظة انحالال اجتماعيا لدى
فئات من شباب القرية ،من خالل تقليد بعض
السياح في مظاهرهم وسلوكياتهم ،وانتشار
النزعة االستهالكية بين أفراد القرية ،نتيجة
لما يتحقق لهم من وفرة الدخل بشكل سريع
أثناء مواسم النشاط السياحي ،وبخاصة في
ظل تواضع الوعي بقيمة االدخار واالستثمار،
وانتشار أنماط من التشغيل غير المصرح بها،
التي تؤثر سلباً على الموقع األثري ،وتسهم
في االضرار به ،مثل :استخدام الحيوانات في
نقل السياح داخل البتراء ،أو بيع قطع الحجارة
الرملية الملونة بعد أن يم تحطيمها ،وأخذها
من مواقعها األصلية.
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أردني
بدويات من أوروبا

 ..يفضلن البتراء ووادي رم على حواضر الغرب
نهاد الجريري

| بدوية من نيوزلندا ،هكذا يعرف سكان
البتراء مارغريت ف��ان غيلدرمالسن ،التي
اختارت قبل أكثر من ثالثة عقود أن تعيش
حياة ال��ب��داوة ،هي النيوزلندية ذات األصل
الهولندي التي قضت سنوات شبابها األولى
في سدني بأستراليا.
ب��دأت قصة مارغريت أو “أم رام��ي” كما

يعرفها سكان المنطقة والسياح ،مع البتراء
العام  1978عندما كانت في رحلة إلى الشرق
األوسط أوصلتها البتراء.
في المدينة الوردية تعرفت على دليلها
السياحي محمد عطا اهلل عثمان ال��ذي كان
يملك محال لبيع التحف التذكارية .محمد
عرض عليها الزواج وهي قبلت.
منذ ذلك الوقت عاشت مع محمد في كهف
عمره  2000عام نحت في تلة من صخر البتراء
ال��وردي .تعلمت فنون الطبخ على الحطب،
وخبز أرغفة الشراك ،وجر الماء من الوديان
على الحمير ،والبحث عن األعشاب البرية
لتضيفها إلى الشاي .وفي موازاة ذلك ،فكرت
في أن تخدم مجتمعها الجديد من عشائر بدو
البتراء بأن تدير عيادة محلية ،هي الممرضة

عجائب الدنيا السبع الجديدة
| ف��ي ال��س��اب��ع م��ن ت��م��وز م��ن العام
الماضي ،ح��ازت البتراء على المرتبة
الثانية في مسابقة عجائب الدنيا السبع
الجديدة بعد سور الصين العظيم .وقد
جاء اختيار عجائب الدنيا السبع الجديدة
من طريق مشروع أطلقه منتج أفالم
كندي هو برنارد فيبر ،من خالل شركة
أسسها ف��ي ال��ع��ام  1999تحت اسم
“مؤسسة العالم المفتوح الجديد”.
واشترطت المؤسسة أن تكون هذه
العجائب بنيت من قبل اإلنسان قبل
العام  ،2000وأن تبقى صامدة لغاية
انتهاء التصويت.
بحصولها على هذا الموقع اكتسبت
ال��ب��ت��راء ش��ه��رة عالمية ،فدخلت في
المناهج التعليمية للدول ،وحازت على

ترويج مجاني ،ومن المتوقع أن يستمر
اسم البتراء في االنتشار في المستقبل.
وقد جاءت العجائب الجديدة كالتالي:
(س��ور الصين العظيم ،البتراء ،تمثال
المسيح الفادي في ريو دي جانيرو ،آثار
ماشو بيشو في البيرو ،مدينة شيشن
ايتزا في المكسيك ،الكوليزيوم في
روما ،معبد تاج محل في الهند).
ي��ق��ول الخبير ال��س��ي��اح��ي حابس
للسجل“ :علينا أن نولي البتراء
سماوي ّ
عناية فائقة ،بعد فوزها واختيارها
ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة في
العالم ،من خالل التعريف بها بشكل
أكبر ،وتطوير المرافق السياحية التي
تضمها ،وتنمية وت��ط��وي��ر المجتمع
المحلي هناك”.

الجمعية الوطنية للمحافظة
على البتراء
| بهدف الحفاظ على التراث الثقافي
والبيئة الطبيعية لمدينة ال��ب��ت��راء،
وللحفاظ على اآلثار ،تأسست في العام
 1998الجمعية الوطنية للحفاظ على
البتراء.
وعلى مدى يقارب العشرين عاماً
عملت الجمعية على كسب مساندة
المؤسسات ال��دول��ي��ة ،حيث ت��م إدراج
المدينة على قائمة المواقع التراثية
العالمية في العام  ،1985وهي قائمة
تضم ثالثمئة موقع حول العالم تتميز
بالقيمة الثقافية العالية والجمال
الطبيعي.
ما عملت الجمعية على زيادة الوعي

بأهمية المدينة كموقع أثري من خالل
 21مشروعاً بقيمة  3ماليين دوالر
إضافة إلى رصد التهديدات التي تتعرض
لها المدينة .وقد كان للجمعية دور فاعل
في رسم حدود محمية البتراء األثرية في
العام  ،1995وإنشاء هيئة واحدة إلدارة
ش��ؤون المحمية للتنسيق بين الدوائر
المختلفة.
وت��ه��دف الجمعية إل��ى تنمية روح
االهتمام محلياً ودولياً بأثر البتراء ،ورفع
مستوى االهتمام المحلي والعالمي
بأهمية المدينة ،وإع���داد ال��دراس��ات
والمسوحات ،ومراجعة وثائق العقود
والدراسات الخاصة بالمدينة.

القانونية المدربة.
أنجبت مارغريت شابين وفتاة.
رام�����ي ،األك���ب���ر ،درس ال��ه��ن��دس��ة
اإللكترونية ف��ي سدني بأستراليا
حيث ع��اش مع جديه وأخ��وال��ه .لكن
رامي ،مثل والدته ربما ،رفض الحياة
النمطية وق��رر ال��ع��ودة إل��ى البتراء
ليعمل في السياحة بدال من الهندسة.
يقول “في الهندسة ،العمل روتيني،
أما في السياحة فال تعرف ما يحمل لك
كل صباح”.
االب���ن األص��غ��ر م��ا ي���زال ي��درس
اإلع��الم الرقمي  Digital Mediaفي
سدني ،أما الفتاة فتعيش في مادبا
حيث تعمل في أكاديمية الملك King‘s
.Academy
توفي أبو رامي في  ،2002لكن أم
رامي ما تزال تعيش في قرية صيحون التي
انتقل إليها بدو البتراء في .1985
وثقت تجربتها في كتاب “الزواج من بدوي”
الذي وضعته باإلنجليزية ،وترجم إلى العربية
قبل حوالي شهر ،إذ قامت على نشره شركة
نشر سعودية تحت عنوان “تزوجت بدويا”.
يقول رام��ي إن والدته لم تكن راضية عن
الترجمة“ ،ألنها ال تعبر عن تجربة االنخراط
في مجتمع البداوة”.

النوق والجمال والحالل
والدجاج حيوانات ايرغا
المفضلة
تقول أم رام��ي في كتابها في معرض
التعريف به في أندية الكتاب والق ّراء“ :هذا
الكتاب ك��ان قصة غ��رام��ي بمحمد ..كيف

| ام رامي

استقريت ف��ي كهفه ون��م��ت (في
الخالء) تحت صفحة من النجوم ”.وتضيف
“الكتاب يصف التاريخ القريب للبتراء من خالل
قصصنا وقصص الناس الذين يشاركوننا
الحياة في الوادي ،وكيف كنت أنا بدوية من
نيوزلندا”.
الكتاب ن��ال استحسان ال��ق��راء ،فمهنم
من استحوذ عليه الفضول لمعرفة كيف
استطاعت تلك النيوزلندية أن تعيش حياة
البداوة ،ومنهم من أحب البتراء التي أحبتها
أم رامي ووصفتها في الكتاب .وهكذا ،وعلى
مر السنين تحولت أم رامي التي جاءت لتزور
معلما سياحيا فريدا ،إلى “معلم” ال يقل فرادة
من معالم المدينة الوردية.
وأم رامي واح��دة من حوالي  10سيدات
أجنبيات يعشن اليوم في البتراء ووادي رم،
فضلن حياة البداوة هناك على حياة المدينة
في أستراليا ،وأوروبا ،وأميركا.
كاثي سويسرية تزوجت قبل  12عاما من
عطا اهلل ،وهي تقيم إلى اليوم في صيحون
هي وأطفالها الثالثة :بنتان في الحادية عشرة
والسادسة من عمريهما وول��د في الرابعة.
على مقربة منها تسكن ليلى وهي إسبانية

متزوجة من هارون ،ولها ثالثة أطفال أيضا:
أيمن في التمهيدي ،ودنيا في الصف الخامس،
ودانيا في الصف الثاني.
على مقربة من البتراء وفي وادي رم،
تسكن إيرغا وهي أميركية من أصول ألمانية
في السبعين من عمرها .أمضت السنوات
العشر الماضية برفقة عائلة ضيف اهلل الذي
اشترى لها عددا من النوق و”الحالل” والدجاج.
الجمال هي حيواناتها المفضلة ،وهي تعرفها
بأسمائها ،وبخاصة الناقة صفرا .تقول إيرغا
التي تنقلت في حياتها بين ألمانيا وأميركا
وإسبانيا إن حلمها الكبير تحقق في وادي
رم .فهناك ترعى الجمال وتمضي أشهرا في
الصحراء ،إذ علمها البدو كيف تعتاش على
األعشاب ،وكيف تتعامل مع الشمس الحارقة
وكيف تبحث عن الماء .في منزل ضيف اهلل،
تملك إيرغا غرفة صغيرة فيها كمبيوتر
محمول تتواصل به مع العالم ،خزنت فيه
قصصا لألطفال كتبتها ع��ن شخصياتها
المفضلة :ال��ج��م��ال .أم��ا عائلة ضيف اهلل
فيعتبرونها فردا منهم ،وهم ينادونها بالجدة
أحيانا كثيرة ،وبخاصة الصغيرة وفاء.
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أردني
أوروبيون يزورون البتراء ويتوهمونها إسرائيلية

السياحة اإلسرائيلية :بدأت عشوائية وانتهت أمنية
خليل الخطيب

| يعتقد كثير من المواطنين أن التبادل
السياحي بين األردن وإس��رائ��ي��ل ال يفيد
السياحة األردنية ،بل يسبب لها الضرر ،ألن
إسرائيل تستأثر بالمزايا السياحية تاركة
األردن على الهامش من خالل ترويج األردن
سياحيا في برامجها الخاصة.
هذا االعتقاد ليس بال سبب ،وال ينطلق
دائ��م��ا م��ن موقف ع��دائ��ي مسبق م��ن مبدأ
التعاون مع إسرائيل ،بل يستند إلى مسيرة
عمرها  14عاما من التبادل السياحي بين
الجانبين ،الذي نصت عليه اتفاقية السالم
األردنية اإلسرائيلية الموقعة في وادي عربة
العام .1994
ينص البند  17من المعاهدة على “تعزير
التعاون فيما بينهما في حقل السياحة”،
و”يتفق الطرفان على التفاوض بأسرع وقت
ممكن وال��وص��ول خ�لال فترة ال تزيد على
 3أشهر من تاريخ تبادل الوثائق وتصديق
هذه المعاهدة وذلك من أجل تعزيز السياحة
المتبادلة والسياحة من الدول األخرى”.
ل��م تمض األش��ه��ر ال��ث�لاث��ة حتى كان
الجانبان قد وقعا ما يعرف بـ”اتفاقية النقل
والموانئ” التي حددت جميع أوجه التعاون في
مجال النقل البري ،الجوي ،المعابر ،الجسور
والتبادل السياحي.
تنص االتفاقية على أن “يتم تنظيم
تشغيل الحافالت السياحية بين البلدين من

خالل وكاالت السفر وشركات النقل السياحي
المسجلة والمرخصة في كال البلدين ”.وتتابع
االتفاقية “وي��ك��ون تشغيل الحافالت بين
البلدين على أساس نظام النقل من نقطة
إل��ى نقطة ،وال يسمح للحافالت بالقيام
بجوالت سياحية خارج خط سيرها المحدد،
أو القيام بجوالت سياحية إلى أماكن ابعد من
نقطة الوصول المقصودة”.
النصوص السابقة تكاد تنطق بالهاجس
األمني ال��ذي يهيمن على عالقات التبادل
السياحي ،ما جعل عملية التبادل السياحي
تخضع بصورة شبه مطلقة ،للرقابة األمنية،
وبخاصة حين تناقش التفاصيل ،فاالتفاقية
تنص في تفاصيلها على أن “تكون محطة
الوصول/المغادرة في بلد المقصد إما فندقا
أو محطة معتمدة للحافالت السياحية ،ويتم
تحديد خ��ط��وط سير ال��رح�لات السياحية
وإعادة النظر فيها بصورة مشتركة حسبما
تقتضيه الضرورة وذلك من قبل سلطتي
النقل المختصتين لدى الطرفين .وال يسمح
ألي سائح بالترجل و/أو النزول من الحافالت
على طول امتداد خط سير الرحلة في البلد
اآلخر”.
مع ذلك فتحت هذه االتفاقية المجال ،في
البداية على األقل ،أمام موجة متبادلة من
الزائرين على طرفي الحدود ،وهي موجة
“كانت إلى حد ما عشوائية ،وغير ملتزمة
بمعايير اتفاقية النقل التي برز فيها الجانب
األمني على حساب الجوانب االقتصادية ”،كما
قال مهند حدادين ،صاحب مكتب للسياحة
والسفر.
لكن ان��دالع االنتفاضة الفلسطينية في
العام  2000أحدث أثره على التبادل السياحي،
والسياحة اإلسرائيلية إلى األردن في صورة
خاصة ،فقد تشكل لدى السياح اإلسرائيليين

شعور بالخطر ،أزال عنهم الشعور النسبي
باألمان ال��ذي ك��ان قائما قبل االنتفاضة”.
كما أكد أكثر من صاحب مكتب للسياحة في
عمان.

نصوص المعاهدة
تكاد تنطق بالهاجس
األمني الذي يهيمن
على عالقات التبادل
السياحي
السياحة م��ن األردن باتجاه إسرائيل
ت��أث��رت ه��ي األخ���رى باالنتفاضة ،بحسب
م��ذك��ور الكباريتي ،أح��د وك�لاء السياحة
ال��ذي عمل بين األردن وإس��رائ��ي��ل .يقول
الكباريتي إنه “قبل االنتفاضة الثانية ،كان
عدد الزيارات أكبر من الجانبين ،حيث كانت
إسرائيل تتساهل في منح تأشيرات الدخول،
فدخل مئات من األردنيين لزيارة أقاربهم
ف��ي أراض��ي  ،48وج��زء منهم بقي هناك
فترة ،حيث وجد عم ً
ال .كذلك أعطت إسرائيل
عشرات تأشيرات الدخول كل عام للدخول لما
تسميه الحاالت اإلنسانية”.
أما السياحة الترفيهية ،حيث يسافر بعض
األردنيين إلى إسرائيل بقصد السهر ،وزيارة
األماكن الترفيهية األخرى ،فإن ذلك يقتصر
على ع��دد م��ن رج��ال األع��م��ال المرتبطين

سائحان إسرائيليان بجوازين بولنديين
| ق��رب جسر الملك الحسين التقت
“السجل” سائحا إسرائيليا دخل مع زوجته
ّ
األراضي األردنية ،بجواز سفر بولندي.
ال��س��ائ��ح ال���ذي اكتفى بالتعريف عن
نفسه باسم “إفرايم” وهو لقب يناديه
به أص��دق��اؤه ،ي��زور األردن مع زوجته
للمرة الثالثة منذ العام  .1995يقول
“نحن نمضي إجازتنا السنوية بعيداً عن
األوالد ،ونختارها قبل عيد زواجنا بأسبوع
في ال��ع��ادة ،لنستمتع سوياً باستعادة
ذكرياتنا ”.يقول «إفرايم» فيما تضحك
زوجته الخمسينية التي ع ّرفت عن نفسها
بـ«كاثرين».
يتابع «إف��راي��م»“ :في المرة األولى
جئنا ضمن مجموعة سياحية ،لكننا لم
نعد نرغب ف��ي المجموعات بعد تلك
التجربة المزعجة لشدة اإلجراءات األمنية،
فأصبحنا إذا أردنا أن نزور األردن أو أي بلد
عربي آخر نزوره بجواز السفر البولندي”.
وتؤكد «كاثرين» ما ذهب إليه زوجها:
“هكذا نكون أحراراً في التجول والتعرف
على عادات الناس وتقاليدهم ،والناس
هنا لطفاء ،ودودون مع اإلنسان األجنبي،

ف�لا أدري ل��م��اذا ك��ل ه��ذه اإلج����راءات
السخيفة؟” كما قالت.
ويعود “إفرايم” ليفسر “أنا أفهم سبب
اإلج��راءات األمنية ،لكنني غير مضطر
للتقيد بها ما دام لدي الوسيلة القانونية
لذلك .السياحة ضمن مجموعات محدودة
األفق وغبية ..تزور موقعا سياحيا ..تتناول
الطعام وتعود لتسجن في الفندق”.
“السجل” عما إذا كان
وعندما سألته ّ
اإلسرائيليون ال ينفقون خالل زياراتهم
السياحية أجاب ضاحكاً“ :هذا ألن معظم
السياح يأتون بتلك الطريقة الجماعية
الغبية ،برنامجهم محدد سلفاً وهم
دفعوا لوكيلهم سلفاً ،فلماذا يدفعون
نفقات إضافية؟”
لكن «كاثرين» التي أيدته فيما يذهب
إليه لفتت إلى أن “السائح الجماعي ال
وقت لديه للتسوق ،أما السائح الفردي،
فإن لديه كل الوقت للتمتع بذلك ،فأنا
مث ً
ال اشتريت الكثير من األشياء األردنية
الجميلة في زيارتي السابقتين ،وأنوي
هذه المرة أيضاً شراء بعض األشياء”.
ويعود «إف��راي��م» لينبه “يجب عدم

الخلط بين االقتصاد والتخطيط في
اإلنفاق ،وبين عدم اإلنفاق ،فنحن قبل
أن نقوم بهذه الرحلة وضعنا ميزانية لها
سنعمل بكل جد على أال نخرج عنها ،كأي
أمر آخر من أمور الحياة”.
«إفرايم» الذي يعمل مديرا للتسويق
في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات
في تل أبيب ،ولد في حيفا العام ،1951
وخدم في الجيش اإلسرائيلي في حرب 67
وهو “يرى أن الصراع العربي اإلسرائيلي
يشكل عبئاً على جميع سكان المنطقة،
وأنه طال إلى درجة مخيبة آلمال الناس
الذين يحلمون بالسالم”.
ال يهتم “إفرايم” الذي شارك في حرب
 ،1973أيضا وال زوجته التي كانت مجندة
في تلك الحرب هي األخرى ،بالسياسة،
“ك��ل السياسيين في نظرنا كاذبون،
لم نعد نهتم بالمشاركة بأي شكل من
أشكال في االنتخابات في إسرائيل ،نريد
أن نعيش بسالم فقط ”.يؤكد ضابط
االحتياط في الجيش اإلسرائيلي خالل
حرب  ،1982ومجندة االحتياط «كاثرين»
في الحرب ذاتها.

بعالقات عمل م��ع جهات إسرائيلية ،كما
يؤكد الكباريتي ،وعدد من وكالء السياحة
الذين عملوا في مجال السياحة بين األردن
وإسرائيل.
قبل االنتفاضة الثانية بحسب الكباريتي،
كان كثير من اإلسرائيليين مهتمين بزيارة
األردن ،وكانت أكثر المناطق جذباً لهم هي
البتراء ،ووادي الموجب ،والمحميات الطبيعية
األخرى .أما بعد ذلك ،فيجمع كل من الكباريتي
وحدادين ،وعصام حماد ،ومجدي أبو عجوة
وآخرين من وكالء السفر الذين استطلعتهم
“السجل” ،على أن «إسرائيل ب��دأت بوضع
ّ
عراقيل وتعقيدات أم��ام طالبي تأشيرات
الدخول ،إلى درجة انقطاع هذه العملية من
الجانب األردني ،وذلك رغم وجود بعض من
يرغبون بزيارة إسرائيل من األردنيين ،فيما
بقيت إجراءات دخول اإلسرائيليين إلى األردن
سهلة ،ال تعقيد فيها”.
يرى الكباريتي أن السياحة اإلسرائيلية
باتجاه األردن «غير مفيدة ،غالباً ،ألن السياح
اإلسرائيليين واألوروب��ي��ي��ن القادمين من
إسرائيل ،يأتون وفق برامج ينظمها وكالء
سياحيون إسرائيليون يهتمون بأن يقضي
السائح الغربي في إسرائيل معظم مدة
رحلته ،فينظمون لهم زيارة ليوم واحد إلى
األردن ،ال ينفق خاللها السائح سوى ضريبة
الدخول إلى الموقع السياحي».
يوافقه في ذلك ،عصام حماد الذي يؤكد
أنه “رغم أن األسعار في األردن أقل منها في
الدول المجاورة ،فإن طريقة تنظيم الرحالت
ال تتيح للسياح األوروبيين الوقت للتجول
والتسوق ،أما السياح اإلسرائيليون ،فإنهم
يحضرون زجاجات الماء والطعام معهم».
ويذهب مجدي أبو عجوة ابعد من ذلك،
فيشير إلى أن «معظم الشركات السياحية

األردنية ال تفضل التعامل مع اإلسرائيليين،
ألن تجربة الشركات التي ب��ادرت للتعاون
معهم لم تكن مشجعة ،إذ إنهم يتحايلون
على حقوق الشركات األردنية».
من جهة أخ��رى ،يلفت أبو عجوة إلى أن
“العامل النفسي ما زال يشكل حاجزاً قوياً
أمام التعامل معهم ”.ويتابع أن “األوروبيين
الذين يحضرون لزيارة البتراء ليوم واحد،
يتوهمون أنهم ي��زورون موقعاً إسرائيلياً،
وبخاصة أن اإلدالء الذين معهم إسرائيليون”.
ويعود الكباريتي الى قضية الزيارة ليوم
واحد ،فيحذر “إذا أردنا تحقيق فائدة فال بد من
وقف السماح بزيارة اليوم الواحد فوراً”.

اندالع االنتفاضة
الفلسطينية عام 2000
ّأثر على حركة السياحة
االسرائيلية الى األردن
ويلفت الكباريتي االنتباه إلى نوع آخر من
السياحة اإلسرائيلية باتجاه األردن ،فيشير إلى
أن اإلسرائيليين أبدوا اهتماماً كبيراً بمواقع
المحميات الطبيعية ،وبخاصة محمية الموجب،
مشيرا إلى أنهم يحضرون معهم أدواتهم
ومعداتهم ،وخرائطهم وكل ل��وازم البحث
العلمي .ويعلق“ :ه��ؤالء ال يأتون للسياحة
والترفيه ،وإنما للدراسة والبحث ،وبالتالي فان
نفقاتهم تكون قليلة ومحدودة”.

مكتشف وادي الموجب إسرائيلي؟!
| يعرب مذكور الكباريتي ،صاحب وكالة
سياحة وسفر ،عن خيبة أمله الشديدة
م��ن دور هيئة تنشيط السياحة في
الترويج للمواقع السياحية األردنية .لكن
خيبة الكباريتي ال تتوقف عند دور هيئة
تنشيط السياحة ،بل تزداد عمقاً تجاه جهل
األردنيين أفراداً ومؤسسات ،بما لديهم من
مواقع سياحية متميزة“ ،تخيل أن مكتشف
وادي الموجب هو إسرائيلي اسمه إليزار!”
ويتابع الكباريتي التعبير عن انزعاجه
“هناك باحث إسرائيلي آخر اسمه آتاي
صنف كتاباً ضخماً عن األودية األردنية”،
وال يتوقف األم��ر ب��رأي الكباريتي عند
ذلك «فالسياح اإلسرائيليون بعد معاهدة
السالم ،كانوا يأتون بحثاً عن المحميات
الطبيعية ليدرسوها ،مجهزين بمعداتهم
وخ��رائ��ط��ه��م ،وكتبهم ،بينما ن��زوره��ا
نحن  -إن زرناها  -بالشورت ،والطاقية
والموبايل».
مدير المحميات الطبيعية في الجمعية
الملكية لحماية الطبيعة ،معن الصمادي،
يقلل م��ن أهمية م��ا ق��ال��ه الكباريتي،
فالموضوع برأيه ال يعدو أن يكون المسمى

“إليزار قد أ ّلف كتاباً ،أو كتب مقاالت حول
وادي الموجب ال أكثر وال أقل”.
ويؤكد الصمادي أن وادي الموجب كان
ضمن المناطق العشرين التي اقترحتها
الجمعية ك��م��واق��ع لمحميات طبيعية
منذ السبعينيات ،في حين أن معاهدة
السالم وقعت العام “ .1995بعد ذلك بدأ
اإلسرائيليون يأتون كسياح ،لكن محمية
وادي الموجب تأسست فعلياً العام ”.1987
ويتابع مفسراً“ :انتشار مثل هذه األفكار
وارد في ظل الجهل العام عند الناس،
بمسيرة حماية الطبيعة واالنجازات التي
حققتها منذ العام  1966حتى اآلن”.
يذكر أن محمية وادي الموجب تقع على
بعد  90كم جنوب عمان ،وتبلغ مساحتها
 216كم مربع ،وهي عبارة عن واد سحيق
بين سالسل جبلية وصخرية ،وتمتاز بوجود
الينابيع المعدنية ،وبعض النباتات النادرة
كزهرة السحلب «األوركيدا» فيها  63عائلة
نباتية تضم  400نوع ،كما يعيش فيها
أنواع من الحيوانات مثل :الماعز الجبلي،
والذئب ،والوبر ،والضبع ،والوشق وأنواع
أخرى من الطيور.
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أردني
جرش ،الفحيص ،وشبيب

صعود وانهيار بعض مهرجانات الصيف
خالد أبو الخير

| يستعر الجدل مع دخول فصل الصيف بشأن
إلغاء مهرجانات “ج��رش والفحيص وشبيب”
واستبدالها بمهرجان األردن بفلسفة مختلفة.

مهرجان جرﺵ مؤسسة
أهلية ،ال يصح إلغاﺅه بقرار
حكومي
العين ليلى شرف ،المديرة السابقة لمهرجان
جرش ،اعتبرت إقدام الحكومة على إلغاء مهرجان
جرش خطوة “غير دستورية” ،على اعتبار أن
المهرجان تأسس بناء على “رسالة ملكية”،
وبالتالي ال يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار من
هذا النوع ،بحسب تصريحات أدلت بها لجريدة
«الغد».
يتفق م��دي��ر المهرجان على م��دى 14

عاماً ،أكرم مصاروة ،مع رأي شرف ،في عدم
دستورية القرار الذي اعتبره “مؤسفاً” .يقول:
“مهرجان جرش مؤسسة أهلية تابعة لمؤسسة
نور الحسين ،وبالتالي ال يصح إلغاؤه بقرار
حكومي”.
مصاروة الذي ال يعرف مبررات إلغاء مهرجان
جرش يقر أن المهرجان عانى من مشكالت عديدة
كان يمكن أن تعالج ،لكنه يميل إلى الرأي القائل
بالتريث لرؤية ما سيتمخض عنه المهرجان
الجديد” ،رغم أنه يبدي استغرابه لتسميته ب�
“مهرجان األردن”“ ،فليس في العالم كله مهرجان
يحمل اسم بلد!”.
مهرجان األردن ،بحسب وزيرة الثقافة نانسي
باكير ،مظلة تنضوي تحتها مختلف المهرجانات
التي كانت تقام في المملكة ،بغية إعادة النظر
بشكل شامل بفلسفة هذه المهرجانات .وسيقام
المهرجان الجديد في العديد من المدن بدل أن
يقتصر على مدن معينة.
وبرز في هذا السجال تصريح الفت لوزيرة
السياحة مها الخطيب ،أكدت فيه أن “مهرجان
ج��رش لم يتعرض لالغتيال ،كما ق��ال بعض
المتباكين عليه ،لكن األمر بحاجة إلى إعادة تقييم
وهذا ما نسعى له من خالل مهرجاننا الجديد”.
وطال اإللغاء ثالثة مهرجانات رئيسية هي:
جرش ،والفحيص ،وشبيب .بسبب التراجع الحاد

في إقبال الجماهير عليه ،والذي شهدته السنوات
األخيرة.
وهناك مهرجانات أخرى ثانوية ،ذات طبيعة
ثقافية أكثر منها فنية مثل :مهرجان األزرق،
وم��ه��رج��ان م��ؤت��ة ،وتستضيف كبار الشعراء
المحليين والعرب.

وزيرة السياحة :مهرجان
جرﺵ لم يتعرﺽ
لالغتيال!
وأث��ار ق��رار رئاسة ال���وزراء القاضي بإلغاء
مهرجان ج��رش الثقافي واستبداله بمهرجان
“األردن” ،حفيظة مثقفين رأوا أن القرار ضرب
عرض الحائط بربع قرن من الثقافة واإلبداع.
وجاء أقسى هجوم من نقيب الفنانين المخرج
شاهر الحديد الذي اعتبر “أن إلغاء مهرجان جرش
بمثابة مصيبة حلت على الوطن” .

مهرجان جرﺵ

انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون العام
 1981بمبادرة من الملكة نور الحسين رئيسة
اللجنة الوطنية العليا للمهرجان.
عرف المهرجان مواسم ناجحة في سنوات
الثمانينيات والتسعينيات ،لكنه شهد تراجعاً في
األلفية الثالثة ،وأصبح عبئاً مالياً نتيجة لفشل
العديد من الحفالت التي أقامها لنجوم كبار
تقاضوا أجورهم كاملة ،فيما لم تبع من تذاكر
حفالتهم سوى أعداد متواضعة.

مهرجان الفحيﺺ

أقيم مهرجان الفحيص األول العام ،1990
وأصاب في عقد التسعينيات عدة مواسم ناجحة،
لكنه ب��دأ في التراجع مطلع األلفية الجديدة
وتفاقمت مصاعبه المالية.
وفي العام  2005اجترح القائمون عليه ح ً
ال
ذكيًا يقوم على مبدأ التذكرة الموحدة ،ما أسهم
في ازدي��اد عدد الحضور في الجزء الفني من
المهرجان الذي احتفى ذلك العام بمدينة الناصرة
الفلسطينية ،وأعلن مشروع التوأمة بينها وبين
مدينة الفحيص.
لكن المهرجان واصل التراجع في السنوات
التي تلت ،على الرغم من التقدم النسبي الذي
أحرزه على صعيد الفعاليات المقدمة فيه والجانب
اإلداري التنظيمي له.

مهرجان شبيب

على الرغم من البدايات المتواضعة لمهرجان
شبيب ال���ذي انطلق ف��ي محافظة ال��زرق��اء
العام  1995فإنه حقق بعض النجاحات أسوة
بمهرجاني جرش ،والفحيص ،قبل أن يالحقه
التعثر ،ما اضطره أو ًال إلى التوقف لفترة قصيرة
مطلع األلفية الثالثة  ،ليعود أكثر قوة وزخما في
العام  ،2005ولكن خارج الزرقاء.
وأقيمت فعاليات شبيب ألول مرة في عمان،
رغم اعتراض جهات رسمية ،وخاصة في الزرقاء،
على ذلك اإلجراء الذي من شأنه حرمان المدينة
الثانية بعد عمان ،من حركة سياحية هي بحاجة
ماسة إليها كما جاء في حيثيات االعتراض.
لكن المهرجان عاد ومني كثير من فعالياته
بالفشل ،وازدادت خسائره المالية.
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أردني
بورتريه

سعد هايل السرور:

المهندس “المحافظ” يدعو لإلصالح
محمود الريماوي

| يعتبر سعد هايل السرور( 61عاماً) من الوجوه البارزة بين
سياسيي حقبة ما بعد العام .1989فقد سطع نجمه منذ ذلك
التاريخ بفوزه الدائم بمقعد نيابي عن بدو الشمال .ثم بتوليه
ثالث حقائب وزارية في حكومات مضر بدران ،والمرحوم
الشريف زيد بن شاكر ،وطاهر المصري ،وزيراً للمياه والري
ثم وزيراً لألشغال واإلسكان لمرتين( .يكن لرؤساء الحكومات
الثالثة االحترام ويخص بدران بتقدير استثنائي) .ثم بنجاحه
بترؤس مجلس النواب في العام .1995
على أن مسيرته السياسية بدأت قبل ذلك .فقد عين سعد
هايل السرور(ال ُيذكر اسمه إال ثالثياً )عضواً في المجلس
الوطني االستشاري في العام  ،1982وأختير عضواً في
مجلس األعيان وه��و في السابعة والثالثين من عمره،
بما يجعل منه رجل دولة بما تواله من مواقع في السلطة
التنفيذية وزيراً لثالث مرات ،وقبل ذلك مهندساً في أمانة
عمان.ثم في المواقع التي صعد إليها في السلطة التشريعية.
وقد خبر المؤسسات التشريعية الثالث :االستشاري ،واألعيان،
والنواب.
السرور ،ب��دوي األص��ل والفصل .من مواليد قرية أم
الجمال ،قرب المفرق .نهل الكثير من مضافة الجد ،وتع ّلم في
القرية السنوات الثالث األولى على يد معلم خاص استقدمه
األب لتعليم أبناء عشيرة المساعيد ،وهو منهم قبل أن ينتقل
للمفرق ثم لعمان التي أنهى فيها في كلية الحسين تعليمه
الثانوي .ومنها الى الواليات المتحدة لدراسة الهندسة.
يتمتع السرور الى ذلك بقيافة أهل المدن (صوره بمالبس
بدوية نادرة ) وبهدوء األعصاب ،وبتفكيره المنظم ،وتواصله
السلس مع سائر مكونات المجتمع ..يحظى باالحترام والمودة
لدى سائر النواب ،والسياسيين ،واإلعالميين ،لموضوعيته
وابتعاده عن شخصنة األمور العامة .وكذلك لنظافة كفه.
عمل لسبع سنوات مهندساً في السعودية ،بين عامي
 1974و 1981ثم قفل عائداً الى الوطن .لم يتحول إلى
رجل أعمال كما هو متوقع في مثل هذه الحاالت ”.أجني
المال وسريعاً ما أنفقه .موهبتي في اإلنفاق أكبر بكثير من
موهبتي في االدخار واالستثمار” يقول أبو هايل في اعتراف
ساخر.
يصفه بعضهم بأنه رجل دولة يتقيد بالخط الرسمي
بصورة شبه حرفية .وقد نأى عن ذلك في ترشحه النتخابات
رئاسة المجلس مؤخراً حين تحالف انتخابيًا مع اإلسالميين،
فمني بخسارة لم ُيمن بمثلها من قبل ،ما حمل على تفسيرها
بأنها جاءت عقوبة على تحالفه هذا..
على أن االقتراب من السياسي المهندس ،يلحظ أنه ليس
من فئة البيرقراطيين وال من حملة شعار “ليس في اإلمكان
أبدع مما كان” .فالرجل يلتزم حقاً بخط الدولة ،لكنه يؤمن
باألهمية الحاسمة لتوسيع هذا الخط.
الرجل الذي يعتز بأصوله العشائرية ،وبعالقاته المتشعبة،
والحميمة مع أبناء العشائر ،يدعو لتقديم مصالح وطنه وشعبه
على أية انتماءات أو مصالح فئوية .ويتحدث بنبرة ناقدة عما
أثمرته مرحلة التحول الديمقراطي من ثمرات طيبة مثل:
إطالق الحياة الحزبية ،واسئناف الحياة النيابية ،والحريات
اإلعالمية وسواها ،وكذلك من ثمرات عجفاء (التعبير ليس
ألبي هايل) تتمثل خصوصاً في الفرز ،والتنافس العشائري
المحتدم الذي حجب القضايا الوطنية ،وأضر بها وانعكس
ال جديداً متعصباً
سلباً على النسيج االجتماعي ،وأنجب جي ً

ضيق األفق تستقطبه العشائر والمناطق،وهو ما يفسر في
رأيه شغب الجامعات والمالعب والتزمت االجتماعي عموماً.
ي��رى أب��و هايل ض��رورة وطنية في استكمال حلقات
المسلسل الديمقراطي ،عبر إصالح سياسي يطال القوانين
واألنظمة ذات الصلة .ال يدعو أبو هايل جهاراً للتخلي عن
قانون الصوت الواحد ويكتفي بالتلميح إليه .بذلك ال يبدو
الرجل محافظاً  ،أو على تلك الدرجة من المحافظة كما في
انطباعات شائعة عنه .المشكلة بعدئذ أن أبا هايل لم يسهم
بصورة ملحوظة في بلورة تيار برلماني إصالحي ،رغم نزعته
اإلصالحية .ولم يعزز صورته كبرلماني وسياسي مستقل.
“اختلف مع اإلسالميين سياسياً ،لكني أرى في نوابهم
زمالء تحت القبة.وقد حدث أن تحالف غيري معهم وبدا األمر
طبيعياً ومقبو ًال حينذاك ،فلماذا يريد البعض تصوير األمر
معي على غير ما هو عليه؟”.
ال يضع أبو هايل نفسه مع حرس قديم أو جديد .يرى
أن هذه التصنيفات ملهاة ومجرد افتعال لمعارك ال مبرر لها
وال فائدة ترجى منها ،وأن األهم برأيه هو في وضع حلول
للمشكالت وعدم تركها تتفاقم.
لمواجهة التحديات االقتصادية وغيرها ،يطرح الرجل
رؤي��ة مفادها أن المجتمع السياسي انشغل بتصنيفات
أيديولوجية ،أو بمطاردة الناجحين وحملهم للدفاع عن
أنفسهم بـ”تهمة“ النجاح،أو طرح حلول “سحرية” ووصفات
شاملة للوضع االقتصادي ،ب��د ًال من دراس��ة االحتياجات
واإلمكانيات الفعلية ووضع حلول على هذا األس��اس .لكل
منطقة في األردن خصوصية ،كما يقول.ولها فرصها في
التنمية  :الجنوب يختزن امكانيات سياحية وغني بالمعادن.
بادية الشمال والوسط تحتاج لاللتفات الى الثروة الحيوانية
وما يتصل بها.
وادي األردن موطن ثروة زراعية ،لم يفلح تطور األبحاث
ووسائل الزراعة الحديثة في تنمية هذه المنطقة .الشمال
بطبيعته الخالبة يختزن امكانيات سياحية هائلة غير
مستثمرة.
تعرف المنتديات أبا هايل متحدثاً ومنتدياً وباحثاً .لكنه لم
يقرن ثقافته بنشاط سياسي وبرلماني جماعي ،وكان أنشأ
كتلة نيابية باسم “الكتلة الوطنية” في مجلسي العام 1989
و.1993
ويفسر عارفوه ذلك بنزوع أبي هايل الستقالل شخصي
والمراهنة على حضوره (إشعاعه) في المجلس ،وهو رهان
في محله .فهو بالفعل من قيادات المجلس البارزة والمتمكنة،
و ُيعرف عنه تمسكه بالنظام الداخلي للمجلس ومالحظاته
شبه الدائمة على إدارة الجلسات ،مما يحتسبه البعض غمزاً
من قناة المهندس المجالي رئيس المجلس.
لـ”السجل“ أخذ أبو هايل على النواب
في حديث سابق
ّ
“تشتت جهودهم بين ال��خ��دم��ات المناطقية وال��ش��ؤون
الشخصية”.واعتبر أن ”ال��ق��رارات والقوانين التي مررتها
البرلمانات المتعاقبة ال سيما االقتصادية منها ساهمت في
إفقاد المجلس شيئاً من شعبيته”.
شهادة السرور على جانب من األهمية ،وهي من قبيل
شهد شاهد من أهله ،إذ تقصد منزله في وادي صقرة في
الصباحات بصورة شبه يومية بكبات أصحاب المطاليب
والحاجات ،حتى بات قاطنو الحي يعرفون أين تتجه البكبات
المغبرة ،قبل أن تستقر أمام منزله(طابق في بناية).
“نتحدث عن الال مركزية والحكم المحلي ،ونحن ما زلنا
نطبق مركزية شديدة ،من مظاهرها أن الوزير يبت في سائر
القرارات المهمة واألقل أهمية ،وأن معامالت كثيرة تقتضي
من صاحبها أن يتوجه الى عمان .والى المعارف من كبار
الشخصيات لتسهيل األمور“.
أبو هايل من بينهم.الجميع يخسر بذلك كما يقول:
المواطن ،والنائب ،والثقة بالمؤسسات الحكومية وفرص
التنمية و..
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أردني
بورتريه

عبد الرزاق طبيشات:

رئيس البلدية العائد بحزب جديد

خالد أبو الخير

| إشكالي رغم هدوئه الظاهر ،يمتلك رؤية للبلديات ،لم
ينل منه اتهامه بقضية «الكابسات» التي دبرها «أعداؤه بليل»
بحسب ما يرى.
يتحدر عبد ال��رزاق طبيشات من البارحة ،تلك القرية
الزراعية الملقاة على أكتاف إربد ،وما زال يحمل طينة أولئك
المزارعين الذين أشهروا مناجلهم لحصاد.
والده الشيخ بديوي .كانت مضافته الوحيدة في المنطقة
في سنوات الثالثينيات ،يؤمها كبار رجال العشيرة ،والغرباء
الذين يمرون بالمدينة ،والمحتاجون.
«مضافة أبي كانت مدرستي االولى ،فقد علمني االختالط
بالناس الذين كنت أساعد في خدمتهم الكثير» .يقول طبيشات
المولود العام .1939
أما مدرسته الثانية فكانت في كتاب الشيخ مطيع ،الذي
قدم من غربي النهر معلما للقرآن والكتابة.
تأسست أول مدرسة نظامية في البارحة الواقعة في أيامنا
هذه في قلب إربد العام  ،1949بعد كفاح مرير ألبناء القرية
ووالده في سبيل العلم .غير أن مدير المدرسة رفض تسجيل
طبيشات وعشرين ولداً آخرين بدعوى أنهم كبار في السن .ما
اضطرهم لتزوير شهادات ميالدهم ،وااللتحاق بالصف الرابع
االبتدائي مباشرة.
تعرف على الحياة الحزبية في مدرسة إربد الثانوية التي
التحق بها العام  ،1952وبطريق الصدفة انتمى لإلخوان
المسلمين .على خلفية حادثة ال تخلو من طرافة :دعانا طالب
بعثيون الى اجتماع في مكتب المحامي المرحوم عبدالكريم
خريس في إربد ،وحين ذهبت فوجئت بأن قسما من الطالب
الحاضرين يدخنون ،ما اثار استغرابي أنا الفتى القادم من
بيئة مغرقة في محافظتها والدخان فيها بالنسبة للفتيان من
المحرمات .وعندما جاء المحامي ألقى خطاباً تحدث فيه عن
الديمقراطية والقومية واستخدم مصطلحات شائكة بالنسبة
لي ،فالتفت إلى طالب كان جالساً بجواري قائ ً
ال :شو هل ورطة؟
فأجاب فورا« :هذا حزب هدام يحارب االسالم ،فتعال معي الى
مكان آخر ألريك الفرق» .أخذني إلى دار اإلخوان المسلمين،
وكان األستاذ رشدي مريش يتحدث ،فاعجبت بكالمه الذي كان
مفهوما لي ،وانتسبت لإلخوان».
عالقته مع االخوان المسلمين استمرت في اثناء دراسته
في اسطنبول عام  ،1957ولم يؤثر عليه االنتقال من بيئة
محافظة الى اخرى منفتحة في عاصمة دولة علمانية نظراً
لدور االخوان «كانوا ضابينا».
فور انهائه لدراسته للطب العام  1963عاد إلى األردن وعمل
في الخدمات الطبية الملكية ،لكن مشواره مع الجيش لم يستمر
فلم يلبث بعد عامين أن افتتح عيادة خاصة في إربد.
تزوج في العام  ،1964زواجا تقليديا وله من األبناء ثماني
بنات ،وولدان أكبرهم «محمد».
بقي يعمل في عيادته حتى العام  1979حيث ترشح
لرئاسة البلدية وحاز المنصب.
كثيرون يذكرون لطبيشات ما أنجزه إلربد التي استمر
برئاسة بلديتها ثالث دورات متتالية ،وال يخل األمر من عداوات
ضده للسبب نفسه.
اختاره طاهر المصري العام  1991وزيرا للبلديات في
حكومته.
غ��داة استقالة حكومة المصري عاد وزي��را في حكومة
المرحوم الشريف زيد بن شاكر.

من مقعد الوزير انتقل إلى مقعد النائب حين فاز في
انتخابات  ،1993لكن مقامه في النيابة لم يطل ،فقد جاء
وزيرا للبلديات في حكومة عبد الكريم الكباريتي العام ،1996
ثم وزيراً للحقيبة نفسها في حكومة علي ابو الراغب العام
 2003ليقود مشروع دمج البلديات المثير للجدل.
أوك��ل رئيس ال��وزراء علي أبو الراغب إلى الوزير عبد
الرحيم العكور تنفيذ مشروع الدمج،بعد تفاقم مشاكل
البلديات ومراوحتها في أوضاع مأساوية ،ووصول مديونتها الى
 62مليون دينار.وصادف أن صرح العكور للصحف بأن تنفيذ
المشروع يحتاج الى  12سنة.
التقى طبيشات الحقاً الملك عبد اهلل الثاني ،وأكد أن «مشروع
الدمج يمكن تطبيقه خالل شهرين» .فجاء في اليوم التالي
وزيراً في حكومة أبي الراغب ،رغم أنه كان نائبا في البرلمان،
والحكومة كانت ترفع شعار الفصل بين النيابة والوزارة.
دافع طبيشات عن قانون الدمج ،ومبدأ تعيين نصف أعضاء
البلدية والنصف اآلخر عن طريق االنتخاب .ما أثار جد ًال واسعاً
وجر اتهامات للحكومة بالسيطرة على البلديات .وهو يرى أن
«مصلحة البلديات في قانون الدمج ،وفي التعيين لفترة معينة
حتى تستقر أمورها» ،لكنه يشير الى أن «وزراء أتوا بعده
لم يكونوا من ذوي الخبرة ،أساءوا للبلديات وقاوموا موضوع
اصالحها ،ما أعاد البلديات في أيامنا هذه الى الوراء».
إثر استقالة حكومة ابوالراغب جاء عضوا في مجلس
األعيان ،لكن لم يجدد له.
عالقته مع رئيس ال��وزراء السابق عبد ال��رؤوف الروابدة
متميزة ،وتربطهما صلة نسب ،فابن الراوبدة عصام متزوج
ابنته .تعرفا على بعضهما البعض حين كانا طالبين في ثانوية
إربد وانتميا الى االخوان المسلمين ،وبعد التخرج قويت العالقة
بينهما ومن ثم امتدت.
هدوءه الظاهر كسره مرة حين ثار ثورة «مضرية» في
مجلس النواب ضد النائب محمود الخرابشة الذي اتهم صهره
عصام بقضية فساد ،ووصل األمر الى حد التراشق «بكاسات
الماء» وتبادل الشتائم.
يقر طبيشات بأنه رغم الصلة القوية بينه وبين الروابدة
اال انه يختلف معه سياسياً ،كما افترقا في أدائهما النيابي «أبو
عصام له خطه السياسي الذي يختلف مع رؤيتي» .لكنه يعتبر
أن الروابدة « ذو مقدرات ادارية خارقة».
اتهمته حكومة معروف البخيت بالفساد ،وأحالت ملف
القضية التي اشتهرت بـ «الكابسات» الى مجلس النواب الذي
قرر منع محاكمة وزير البلديات األسبق باعتبار أنه لم يقم
دليل على أنه ارتكب الجرم» .بحسب قرار لجنة التحقيق
النيابة الخاصة في القضية.
يؤكد طبيشات براءته من التهمة ،ويغمز من قناة مراكز
قوى أرادت تصفية حسابات معه ،ويعيب على مراكز حقوق
انسان ،انها لم تدافع عنه.
أسس الى جانب زمالء له في البرلمان «أمجد المجالي وحازم
المؤمني « حزب الجبهة األردنية الموحدة» خالل هذا العام.
يرى بعض األكاديميين أن طبيشات والمجالي والمومني
«يريدون العودة إلى األضواء من بوابة الحزبية بعد أن انحسرت
عنهم ،والحزب برأيهم ولد ميتاً كونه لم يقدم جديداً».
يجادل طبيشات بأنهم «أرادوا حزبا جديدا يجمع العناصر
ويوحد جهد من يؤمنون بالثوابت األردنية :الدستور ،الميثاق
الوطني ،ال��والء المطلق للعائلة الهاشمية ،الديمقراطية،
تحقيق العدالة ومكافحة الفساد».
طبيشات اآلن متفرغ للحزب ،يرأس المجلس الوطني فيه،
ويمضي أحلى ساعاته في القراءة ومع أوالده وأحفاده « ..أخيرا
وجدت وقتا أمضيه معهم».
من بين مناصبه المتعددة يلحظ أن أقربها إلى قلبه منصب
رئيس البلدية ،وربما يتطرف في تذكره ،إلى ليالي الحصاد
واألهازيج والبيادر وما تبقى من ضوء قناديل الزيت في بيوت
غابت إلى األبد..
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زووم..

ال شرفة للمتعبين في “السنترال”
خالد أبو الخير

| كثيراً ما كنت ارتاد مقهى السنترال في وسط العاصمة عمان.
أذكر أنني كنت آتي باكراً .مع العصافير تقريبًا،
أجلس على شرفة المقهى الواسعة.
أتأمل الفجر يشق طريقه من جهة البنك العربي.
احتسي ما تيسر من القهوة،
والعصافير
العابرة متعبة وأشعة شمس الخريف.
في ذلك الوقت الذي يكتسي بشحوب ال مرئي ينسل العمال
بالبشر واألمل والعزم في مواجهة خياراتهم
الى أعمالهم ،طافحين ِ
البائسة .وشيئاً فشيئًا .تبدأ المدينة تستيقظ من سباتها :أصوات
باعة الكعك الصباحي ،وصرير أبواب المحال التي تُفتح ،وأجراس
تقرع لقطعان بال سبيل.
في مثل ذلك التوقيت كان يأتي ،بلحيته الكثة ومالبسه الرثة
صحيفة .يتخذ مقعده على الشرفة نافضاً
والمرتبة في آن ،متأبطاً
ً
الغبار عن الطاولة بضربات سريعة ومركزة.
يضع رج ً
ال على رجل ،وينهمك في القراءة.
لم أره قط يطلب فنجان قهوة .ولم أره قط يهتم بأكثر من
صحيفته التي بدت عتيقة وأوراقه التي يخرجها في مناسبات قليلة
ويستغرق في قراءتها والكتابة فيها مرات.
ومرات
إلي ،إن ما يكتبه أدباً ،أروع بكثير مما يكتبه أولئك المتأنقون،
ُخيل ّ
المخنوقون بربطات العنق ومتطلبات حياة .ووددت دائماً أن أقرأ ما
يكتبه.
ذات مرة أظنها وحيدة .سقطت من يده ورقة وهو يغادر .تقدمت
والتقطها وقبل أن أشرع بقراءة ما فيها .مجهزاً ذريعة مناسبة في
حال عاد أدراجه .فوجئت به يرمقني بنظرة شزرة .اعتذرت له وادعيت
انني كنت بصدد اعادتها له.
تناولها دون أن ينبس ببنت شفة.
وبدت مالمحه قاسية إلى درجة يكاد ينزف منها القرف.
مضت سنوات مذ عدت الى المقهى ذات��ه .الحظت ان الشرفة
العتيدة اختفت ،ليصار إلى استغاللها في عمل تجاري مبهم .فكرت
به ،وانتظرت ساعات دون أمل.
حين حاسبت النادل ومضي ناز ًال الدرجات لمحت فجأة صحيفة،
بدت عتيقة.
عتيقة جداً.

الخميس  5حزيران 2008
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اقليمي
شارون في غيبوبته قد ينقذ أولمرت

باراك ونتنياهو يتأهبان القتناص فرصة االنتخابات
عبدالسالم حسن

| القدس  -وك��أن شيئاً لم يحصل ،غادر
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت
الى واشنطن في رحلة تستمر ثالثة أيام،
بعد لقاء جديد و”غير مجد” ،جمعه بالرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،تاركاً خلفه أسئلة
مؤجلة وشركاء وخصومًا سياسيين ينشغلون-
كل من موقعه وبطريقته -في السعي الى
خالفته.
يريد أولمرت من زيارته هذه الى واشنطن
وكذلك من لقائه ،مع عباس غير المقرر سلفاً،
القول ضمنا -كما قالها صراحة أيضاً -أنه لن
ينكسر بفعل العاصفة القضائية والسياسية
التي يواجهها عقب الشهادة التي قدمها ضده
رجل األعمال األميركي ،موريس تاالنسكي،
واعترافه بتقديم  150ألف دوالر له.

 48بالمئة من
االسرائيليين أ ّيدوا
استقالة أولمرت
والتوجه النتخابات
مبكرة
لكن الواقع السياسي في إسرائيل لم يعد
كما كان ،وكرة الثلج أخذت بالتدحرج ،منذ
اللحظة التي خرج فيها أيهود باراك ،رئيس
حزب العمل ،الشريك الرئيسي لحزب “كاديما”

| باراك

في االئ��ت�لاف الحكومي ،لمطالبة أولمرت
بالتنحي عن منصبه ،إما باالستقالة أو بإعالن
العجز عن القيام بمهامه” ألن رئيس الحكومة
ليس باستطاعته إدارة شؤون الدولة وشؤونه
الخاصة في آن واحد”.
وأظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج���راه مركز
“تلسيكر” ونشرت نتائجه صحيفة “معاريف
نهاية أي��ار الماضي تأييد  48بالمئة من
اإلسرائيليين استقالة اولمرت والتوجه الى
انتخابات مبكرة ،على خلفية قضية الفساد
التي يواجهها ،فيما رأى  18.7بالمئة أن عليه
اع�لان عجزه عن القيام بمهمته واستمرار
الحكومة برئيس بديل من حزبه “ كاديما”.
وقال  25.9بالمئة من اإلسرائيليين إن على
أولمرت البقاء في منصبه حتى توجيه الئحة
اتهام بحقه.
ولوح باراك بأن حزبه سيفرض انتخابات
مبكرة إذا لم يتنح أولمرت .ودعا حزب كاديما
ألن يقرر وجهته منذ اآلن.
هذا الموقف دفع قيادات في حزب “ كاديما”
للخروج عن صمتها ،والبحث في خيارات
بديلة ،لتفادي خسارة كل شيء .فقد خرجت
تسيبي ليفني وزي��رة الخارجية في مؤتمر
صحفي دعت فيه الى تقديم موعد االنتخابات
التمهيدية لحزب كاديما واالستعداد لليوم
التالي الولمرت ،ما جعل أنصاره يتهمونها
بالتآمر عليه مع زعيم حزب العمل.
وقالت ليفني“ :لدي التزام للدولة ،ولدي
التزام لكديما .ال يسرني أن أصل الى هذا
الوضع..بيبي يتحدث مع شاس ،باراك يقود
خطوة ،وماذا نقول نحن؟ كاديما ملزم بأن
يقرر ماذا سيفعل .رئيس الوزراء يمكنه أن
يقرر ما يريد ،ولكن توجد هنا دولة .رئيس
ال��وزراء نفسه أيضاً يجب أن يرى مصلحة
الدولة”.
وكان نائب رئيس الحكومة ،حاييم رامون،
توقع ف��ي كلمة ف��ي مؤتمر ح��ول الشرق
األوسط عقد في واشنطن نهاية أيار الماضي
ان تجري االنتخابات العامة في إسرائيل في
موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتبرز أم��ام أنصار ح��زب كاديما عقبة
تتعلق بالنظام الداخلي للحزب .تجعل من
اقصاء أولمرت عن رئاسة الحزب والحكومة
أمراً معقداً يقترب من المستحيل.
فحين خرج رئيس الحكومة السابق
ارئيل ش��ارون من حزب الليكود بعد
تمرد عدد من قيادات الليكود عليه
وق���رر تشكيل ح��زب ب��دي��ل ه��و “
ك��ادي��م��ا” ،ح���رص ع��ل��ى تفصيل
النظام الداخلي للحزب الجديد على
مقاسه ،بحيث تصبح إقالة رئيس
الحزب الجديد أمراً عسيراً جداً إن
لم يكن متعذراً ،بذلك وفر شارون
وهو يغط في غيبوبته منذ سنوات
طوق نجاة لخلفه اولمرت.
إزاء ذل��ك ب��دأت ق��ي��ادات حزب
كاديما بالبحث عن مخرج لهذه
المعضلة .وق���د أخ���ذ النائب
تساحي هنغبي ال��ذي يقف
على رأس لجنة ش��ؤون
ال���ح���زب ع��ل��ى عاتقه
ق��ي��ادة عملية تغيير
ف��ي ال��ن��ظ��ام الداخلي
كي يسمح للمرشحين
باالستعداد لالنتخابات
والتوصل
التمهيدية
معهم الى موعد متفق
عليه لالنتخابات.

ويقضي النظام الداخلي لحزب كاديما أن
اقالة او الخروج على رئيس الحزب ال يمكن
ان تتم إال في حالة وفاته أو تقديم موعد
االنتخابات العامة .وإمعاناً في حماية نفسه
اشترط ش��ارون في نظامه الداخلي لتغيير
هذه القاعدة ،اجراء استفتاء عام بين منتسبي
الحزب وعددهم  60ألف منتسب ،حتى يتمكن
أعضاء الحزب من تعديل النظام الداخلي
وإقالة رئيس الحزب.
تظهر استطالعات ال��رأي أن ليفني هي
صاحبة الحظ األوفر في خالفة أولمرت في
حال تنحيه واستبداله بآخر من “كاديما”،
حيث أيدها  34.7بالمئة  ،مقابل  15بالمئة
لمنافسها األب��رز وزي��ر المواصالت ش��اؤول
موفاز.

يرى عضو الكنيست
سعيد نفاع ان العد
التنازلي لرحيل اولمرت
قد بدأ
كما أظهر استطالع آخر للرأي أجراه مركز
داحف ،حصول ليفني على  39بالمئة في
حال اج��راء انتخابات تمهيدية لرئاسة حزب
“ كاديما” ،مقابل  25بالمئة لموفاز ،و15
بالمئة لوزير األمن الداخلي آفي ديختر ،و8
بالمئة لوزير الداخلية مئير شطريت.
وإزاء هذا الوضع تقف الساحة اإلسرائيلية
أمام ثالثة سيناريوهات يمكن أن تؤول إليها
األمور في إسرائيل ،في التحالفات الممكنة
والخيارات المفضلة من قبل األط��راف كافة
في الساحة السياسية في إسرائيل .أولها :أن
أولمرت لن يستقيل ،وعندها سينفرط عقد
االئتالف الحكومي وسيضطر باراك لاللتحاق
بصفوف المعارضة .أو أن تمرداً سيحدث في
حزب “كديما” للضغط على أولمرت لمغادرة
منصبه .والمحصلة ستكون تقديم موعد
االنتخابات ،لتجرى بين  3و  5أشهر.
أما االحتمال الثاني ،فهو أن يبادر رئيس
ال����وزراء إلع�ل�ان استقالته تحت الضغط
الجماهيري والسياسي أو في أعقاب رفع
الئحة ات��ه��ام ض��ده ،والنتيجة ستكون إما
انتخابات مبكرة ،وفي هذه األثناء يواصل
أولمرت واليته .أو أن حزبي كديما والعمل
سيقيمان حكومة بديلة للحفاظ على التواصل
السلطوي ومنع صعود نتنياهو الى الحكم.
أما االحتمال الثالث :فهو أن يبادر أولمرت
الى اعالن عن “عجز مؤقت” كي يكرس وقته
للكفاح من أجل تطهير اسمه .والمحصلة
صعود وزي��رة خارجتيه تسيبي ليفني الى
رئاسة الحكومة ،وهذه احتمالية متدنية.
االت��ج��اه على األرض يسير نحو تأييد
مشروع قانون حل الكنيست الذي قدمه النائب
الليكودي سلفان ش��ال��وم ،وتقديم موعد
االنتخابات .فالشريكان الكبيران لكاديما
حزبا العمل وشاس ألمحا الى إمكانية تأييد
القانون.
وتوقع شالوم أن تصل نسبة التأييد لهذه
الخطوة ما بين  -80 70نائباً.
وأب��ل��غ ب���اراك أع��ض��اء كتلة العمل في
الكنيست يوم االثنين الماضي :إن إسرائيل

أق����رب م��ن أي وق���ت مضى
م��ن التوجه ال��ى صناديق
االق���ت���راع” “االن��ت��خ��اب��ات
ستعقد أغلب الظن هذا
العام .الوضع ال يمكن أن
يستمر هكذا نحن نريد
استقراراً سلطوياً ،ولكننا
أيضاً نستعد لالنتخابات”.
ويرى عضو الكنيست
ع�����ن ح�������زب ال��ت��ج��م��ع
الديمقراطي سعيد نفاع ،أن
العد التنازلي لرحيل أولمرت
قد ب��دأ ،مستبعداً حدوث
تطورات يستطيع من
خاللها االستمرار
ف���ي م��ن��ص��ب��ه،
وب��خ��اص��ة في
ض����وء م��وق��ف
ح����زب ال��ع��م��ل
شريكه الرئيسي
باراك.
وق����ال ن��ف��اع:
ب�������اراك ي���واج���ه
ص����ع����وب����ة ف��ي
االس����ت����م����رار م��ع | نتنياهو
أول��م��رت بسبب الضغط الجماهيري عليه
لمغادرة االئتالف .وفي الوقت ذاته هو يخشى
الخسارة امام زعيم الليكود ،وهذا سيكون
بمثابة نهاية لحلمه بالوصول الى رئاسة
الحكومة.
ال��خ��ي��ار األف��ض��ل بالنسبة ل��ب��اراك هو
استبدال أولمرت بشخص آخر من كاديما ال
سيما ليفني واستغالل الفترة المتبقية الجراء
االنتخابات في موعدها في 2010في استعادة
قدرته.
وق��ال مسؤول في مكتب أولمرت إنهم
يتعاطون مع باراك باستخفاف“ .هذا الرجل
ببساطة خرقة مهترئة .هو ال يعرف ماذا يريد
من نفسه .يخاف االنتخابات ألنه يعرف أن
بيبي سيحطمه .كما أنه ال يريد تسيبي في
رئاسة الحكومة.
في ضوء ذلك فقد قرر اعضاء كتلة حزب
العمل في اجتماعهم مهلة أسبوعين كي
يستبدلوا أولمرت .وإال “سنؤيد مشروع قانون
تقديم موعد االنتخابات”.
وحسب استطالع “معاريف” فإن الحظ
األوفر سيكون من حظ حزب الليكود برئاسة
بنيامين نتنياهو في ح��ال اج��راء انتخابات
مبكرة في إسرائيل حيث يتوقع حصوله على
 30مقعداً ،مقابل  25مقعداً لحزب كاديما
برئاسة ليفني ،و 18لحزب العمل برئاسة
باراك.
الخشية من انتخابات مبكرة في إسرائيل
قد تأتي بنتنياهو الى رأس الحكومة ،هو
هاجس القيادة الفلسطينية أيضاً التي -وإن
ل��م تعلن ذل��ك ص��راح��ة -تتخوف م��ن وقف
للمفاوضات الجارية ،مع إسرائيل وبالتالي
قطع الطريق أمام أية تسوية محتملة.
لكن عضو الكنيست ،نفاع قال إن المسار
الفلسطيني يعاني أص ً
ال حالة جمود ،ليس
بسبب الشبهات التي تحوم حول أولمرت ،وإنما
بسبب عجزه عن اتخاذ أية خطوات استراتيجية
تاريخية سواء على المسار الفلسطيني أو
السوري ،بسبب الخريطة السياسية وتركيبة
المؤسسة اإلسرائيلية ،وك��ذل��ك الموقف
الشعبي في إسرائيل.
وأض��اف :أم��ام تعثر المشروع األميركي
اإلسرائيلي في المنطقة ،يمكن ان يكون

هناك اتفاق ضمني بين األحزاب الصهيونية
في إسرائيل للذهاب الى انتخابات مبكرة
لوقف المسارات التفاوضية مع الفلسطينيين
والسوريين وال��ت��ي أدخلتهم ف��ي م��ازق ال
يستطيعون الفكاك منه إال بخطوة من هذا
النوع.

استبعد ايهود باراك
ان تفضي المفاوضات
مع سورية التفاق سالم
هذا العام
وقبل أن يتوجه الى واشنطن للمشاركة
في المؤتمر الدوري للوبي الصهيوني “ايباك”
دعا أولمرت الرئيس محمود عباس الى لقاء
في القدس ،لكن اللقاء لم يتمخض عن أية
نتائج ،بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة
االستيطان ،كما قال رئيس دائرة المفاوضات
في منظمة التحرير صائب عريقات.
وقد استبقت إسرائيل اللقاء باعالن خطط
إلقامة  884وحدة استيطانية في “ هارحوماه”
و”بسغات زئيف” في القدس.
أما المفاوضات على المسار السوري ،فإن
المسؤولين اإلسرائيليين انفسهم يعترفون
بأنها غير جدية.
واستبعد وزير األمن اإلسرائيلي ،باراك،
خ�لال اجتماع للجنة الخارجية واألم��ن في
الكنيست أن تفضي المفاوضات مع سورية
الى اتفاق سالم هذا العام .ووصف االتصاالت
مع سورية أنها لجس النبض فقط ،مضيفاً
”نحن نريد اتصاالت مباشرة وسرية وهم
يريديون اتصاالت غير مباشرة وعلنية”.
ومثل هذا الموقف صدر عن نائب رئيس
الحكومة ،حاييم رام���ون ،ال���ذي ق��ال في
واشنطن إن المفاوضات مع سورية لن تفضي
إلى نتائج.
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اقليمي

“فتح” تخوض حرب ًا هادئة مع فياض
بحث ًا عن موقع لها في الحكومة
عبدالسالم حسن

| ال��ق��دس -مع اقترابها من إنهاء عامها
األول ،بدأت الحكومة الفلسطينية برئاسة
سالم فياض ،تواجه تحديات من نوع مختلف،
في ظل ارتفاع أصوات قيادات في حركة فتح،
تطالب بتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها
مع الفصائل األخرى.
هذه الدعوات ليست جديدة ،فقد سبق
لرئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس
التشريعي ع��زام األحمد أن طالب الرئيس
محمود عباس بتعديل وزاري قبل عدة أشهر.
هذا المطلب عاد ليطفو على السطح مؤخراً،
وتجلى واضحاً عندما أدرج ضمن القرارات
التي اتخذها المجلس الثوري لحركة فتح في
دورته الخامسة والثالثين“ ،دورة وحدة الوطن
في مدينة رام اهلل” ،ما بين  24-26أيار/مايو
 ،2008بحضور عباس القائد العام لحركة
فتح وأعضاء لجنتها المركزية.
وكانت حكومة ط��وارئ برئاسة فياض
شكلت في  17حزيران/يونيو  ،2007بعد أن

أقال الرئيس عباس حكومة الوحدة الوطنية،
برئاسة إسماعيل هنية ،على خلفية الحسم
العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع
غزة ،واستولت فيه على السلطة .وقد ضمت
في كامل تشكيلتها وزراء من التكنوقراط،
فيما ظلت فتح خارجها.

الصراع الدائر داخل
فتح أو مع الحكومة
ال ينسجم مع أولوية
الصراع ضد االحتالل
وشهدت أروق��ة المجلس ال��ث��وري جد ًال
ساخناً ،عند مناقشة البند المتعلق بالحكومة،
حيث وج��ه البعض انتقادات ح��ادة لرئيس
الحكومة وطالبوا بتعديل وزاري .وبرز من
بين هذه األص��وات وزي��ر الداخلية األسبق،
اللواء نصر يوسف .غير أن الرئيس عباس
ألقى بكامل ثقله لدعم فياض وحكومته
قائ ً
ال“ :إنها حكومتي وأنا المسؤول عنها”.

الكاتبة الصحفية والناشطة النسوية،
ع��ط��اف ي��وس��ف ،ت��رى أن فتح ل��م تستطع
لغاية اآلن استيعاب ال��درس وظلت تتعامل
مع “نفسها” على أنها كما كانت دوماً تقول
“حامية المشروع الوطني والتنظيم األكبر،
وأنها هي من أنشأ السلطة ومن حقها أن
تكون جزءاً من الحكومة”.
لكنها في الوقت ذاته نوهت الى اشخاص
في فتح “أدم��ن��وا أن يكونوا وزراء” وهذه
الفئة تطالب بإلحاح بالعودة الى الحكومة،
مستبعدة أن تكون الدعوات لتعديل حكومي
نابعة من رغبة حقيقية في اإلصالح”.
وقالت يوسف :فتح بوضعها الحالي ال
تستطيع أن تفرض ما تريد ،فهناك تيارات
عديدة في الحركة ،وه��ذا يحتم عليها أو ًال
إعادة ترتيب أوراقها وإصالح بيتها الداخلي،
والتعجيل ف��ي عقد المؤتمر ال��س��ادس،
واستخالص العبر من التجارب السابقة”.
ف��ي��اض ه��و م��س��ؤول س��اب��ق ف��ي البنك
الدولي ،تولى منصب وزير المالية في عدة
حكومات فلسطينية متعاقبة ،منذ عهد
الرئيس الراحل ياسر عرفات ،وحتى حكومة
ال��وح��دة الوطنية ،قبل ان توكل له مهمة
تشكيل حكومة ط��وارىء ،تحولت فيما بعد
الى حكومة تسيير أحوال وتصريف أعمال وما
زالت تواصل عملها حتى اآلن.
وتسود حركة فتح بأطرها المختلفة حالة

من االنقسام في الرأي إزاء حكومة فياض،
فطرف يمنحها ثقته الكاملة ،وفي
مقدمة هؤالء الرئيس عباس ،وآخر
يطالب بتعديلها وإن اقتضى األمر
تغيير رئيسها .وهناك طرف ثالث
قد يبدي تحفظات على حكومة
فياض لكنه ال يجد أي جدوى من
تعديلها أو تغييرها في الوقت
الراهن.
الوزير السابق والقيادي
ف��ي ح��رك��ة ف��ت��ح ،ق���دورة
فارس ،رأى أن ال جدوى
حقيقية من أي تغيير
أو تعديل حكومي في
الوقت الراهن”:،لست
م����ن ال��م��ت��ح��م��س��ي��ن
للحكومة الحالية ،لكني
في الوقت ذاته أعارض
تضييع الوقت في أمور
هامشية”.
| سالم فياض
وأوضح أن الحكومة الحالية شكلت كنتيجة السؤال المطروح هو :هل أن تغيير الحكومة
لعملية االنقالب في غزة ،وهذا الوضع يجب يمثل أولوية على أجندة العمل السياسي
أن ال يصبح دائماً ،لهذا ،فإن الجهد يجب أن العام؟ وما الذي سيتغير على حياة الشعب
ينصب اآلن نحو إعادة توحيد الوطن ،والنظام الفلسطيني إذا جاءت حكومة جديدة؟. .
صحيفة “ال��ق��دس” الفلسطينية ،نقلت
السياسي ،وكنتيجة تلقائية لذلك سيكون
هناك تغيير حكومي .وأكد فارس أن فتح تملك في عددها  29أيار/مايو عن مصادر “واسعة
القدرة على إقالة الحكومة أو تعديلها ..لكن االط�ل�اع” ومقربة م��ن عباس وق��ي��ادة فتح
قولها”:إنه ال صحة على اإلط�لاق لما جرى
تناقله عن تعديالت مرتقبة على حكومة
فياض (حتى موعد  15حزيران/يونيو كما
نشر) .ووصفت ما يقال حول هذا الموضوع
بأنه “محض هراء وال أساس له من الصحة”.
وأكدت تمسك عباس بحكومة التكنوقراط.
ب��دوره استبعد المحلل السياسي ،خليل
شاهين ،أن يكون هناك تغيير ف��ي أداء
الحكومة سواء شاركت فتح أو لم تشارك،
طالما انها لم تعد فعلياً صاحبة القرار األمني،
كما كان عليه الحال في فترة الرئيس الراحل
ياسر عرفات .وقال شاهين إن مجمل الصراع
الدائر داخل فتح أو مع الحكومة لم يرتق الى
مستوى الصراع السياسي الحقيقي داخل فتح
حول قضايا كبرى مثل :قضية المفاوضات
السياسية ،والعالقة بين الضفة والقطاع،
وغيرها من القضايا الجوهرية ،وهذا اتضح
جلياً في مشروع البرنامج السياسي للمؤتمر
السادس الذي جرى تسريبه.
وأضاف :األمر كان يمكن أن يكون إيجابياً
لو أن الخالف الدائر اتخذ بعداً سياسياً ،لكن
بقاءه في دائرة التنافس على السلطة على
مستوى رام اهلل وحدها ،أمر يثير الشفقة.
اعتقد أن فتح لم تلتقط بعد ما يجري .هناك
بعض االش��ارات من بعض الكوادر الذين
فهموا أن ما جرى هو تهميش في صنع القرار
السياسي واالقتصادي منذ تشكيل حكومة
فياض ،لكن ما يحدث على األرض أعمق
بكثير”.
وأوضح  :ما يحدث سواء رغب فياض أم
لم يرغب هو توجه على المستوى األميركي
اإلسرائيلي إلعادة انتاج نموذج حكومة نور
المالكي في العراق وتطبيقه في فلسطين،
أي اقامة حكومة وسلطة تتسلح بقوة أمنية
وبتحالف سياسي أمني اقتصادي ،يتم دعمها
بعيداً عن الفصائل الوطنية ،وه��ذا يعني
إقصاء فتح عن مراكز صنع القرار في السلطة
المنقسمة على ذاتها”.
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إيران وشيعة العراق :رهان على الحضور السياسي
محجوب الزويري

| أثار الموقف اإليراني من التطورات التي
شهدتها مدينة البصرة أخيرا ،من صراع بين
تيارين شيعيين؛ تيار الصدر وتيار الحكيم،
موجة من التساؤالت ح��ول من هو التيار
الشيعي الذي يحظى بالتأييد اإليراني ضمن
الخريطة السياسية الشيعية اإليرانية .فمن
المعروف أن هنالك تأييدا غير خاف للمجلس
األعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم ،وكذلك
لحزب الدعوة والذي تسلمت شخصيتان منه
رئاسة ال��وزراء؛ إبراهيم الجعفري ،ونوري
المالكي.
في هذا السياق ،أث��ارت الخطة اإليرانية

بانتقاد الحكومة العراقية في حملتها على
التيار الصدري في البصرة الشهر الماضي
شيئا من االستغراب ،فالحكومة اإليرانية أجابت
الوفد العراقي -الذي سافر إلى إيران إلقناعها
بجدوى ما تقوم به الحكومة -بأنها “ال تستطيع
مساندة الحكومة العراقية وهي تستهدف
المدنيين” ،وهو موقف كان واضحا منه عدم
الرضا اإليراني ،وهو ما أدى إلى تعطيل الحملة
على مدينة الصدر في بغداد.
بالنسبة إلى إيران ،كان واضحا منذ العام
 2002أنها معنية بوجود خطوط مفتوحة
ومتوازنة مع كل ألوان الطيف السياسي في
العراق ،ومع بدء العراق مرحلة جديدة بعد
االجتياح العام  ،2003لم تتغير اإلستراتيجية
اإليرانية كثيرا ،فهي مع سعادتها بتولي الشيعة
زمام األمور في العراق ،عبرت عن رضاها في
إطار تيار دولي قبل بهذا التغير ،على أن من
المهم التذكير بأن ما يحكم الموقف اإليراني
وتغيراته هو طبيعة المواقف السياسة التي
تتبناها القوى الشيعية في العراق من قضايا

حملة دولية إلزالة
األسلحة العنقودية

مهمة مثل الوجود األميركي في العراق ،وكذلك
االتفاق األمني بين العراق وأميركا الذي يدور
الحديث عنه هذه األيام.

ما يحكم الموقف
اإليراني هو طبيعة
المواقف التي تتبناها
القوى الشيعية بالعراق
حين ساندت الحكومة اإليرانية المجلس
األعلى للثورة اإلسالمية في العراق برئاسة
عبد العزيز الحكيم في مشاركته في العملية
السياسية في العراق كان األم��ر مهما ،ألنه

شر منتشر اسمه القنابل العنقودية
ّ
السجل  -خاصد

صالح حزين

| اتفقت أكثر من مئتين من دول العالم
في نهاية أيار الماضي على إزال��ة األسلحة
العنقودية من ترساناتها الحربية .وكانت
بريطانيا بين أب��رز ال���دول الموقعة على
االتفاقية التي تم التوصل إليها في العاصمة
األيرلندية ،دبلن ،فيما غابت عن االجتماع
الواليات المتحدة وإسرائيل ،وروسيا ،والصين،
والهند ،وباكستان.

تشير إحصاءات الى أن
االطفال هم أكبر ضحايا
القنابل العنقودية
وبهذه االتفاقية المبدئية ،التي سوف توقع
رسمياً في العاصمة النرويجية ،أوسلو ،في شهر
كانون األول المقبل ،يكون على بريطانيا إزالة
جميع أنواع األسلحة العنقودية ،بما فيها نوعان
من القنابل هما M85 ،و M73وهما من صنع
إسرائيلي ،كانت بريطانيا قد استخدمتهما في
البصرة خالل عملية غزو العراق التي قادتها
الواليات المتحدة العام .2003
وقد بررت الواليات المتحدة عدم توقيعها
على االتفاقية بأنه يأتي خوفاً من تقصيرها
المحتمل عن المشاركة في عمليات حفظ

السالم ،والمساعدة في حاالت الكوارث التي
قد تتعرض لها الدول ،حيث أن جميع قواتها
تستخدم األسلحة العنقودية.
كما حاولت الواليات المتحدة إثناء بريطانيا،
تحديداً ،عن توقيع االتفاقية بذريعة أن ذلك قد
يفتح الباب أمام محاكمة الجنود البريطانيين
الذين استخدموا األسلحة العنقودية في
ال��ب��ص��رة ،غ��ي��ر أن االت��ف��اق��ي��ة ن��ص��ت على
عدم مالحقة الجنود الذين استخدموا هذه
األسلحة سابقاً .وبموجب ه��ذه االتفاقية،
ف��إن بريطانيا لن تسمح للواليات المتحدة
بتخزين أسلحة عنقودية في قواعدها على
األراضي البريطانية ،وهو ما أكده رئيس وزراء
بريطانيا ،غوردون براون ،الذي لعب دورا مهما
في إنجاح االجتماع الذي انتهى بتوقيع االتفاقية
مبدئياً ،مع منح الدول الموقعة مهلة تنتهي في
كانون األول المقبل ،للخالص من ذلك النوع
من األسلحة.
ويأتي التوقيع على هذه االتفاقية التي
وقعت عليها  110دول ،بعد نحو عقد من
التوقيع على اتفاقية إزالة األلغام األرضية.
وتعتبر األسلحة العنقودية من أكثر أنواع
األسلحة فتكاً ،وتتميز بأن فاعليتها ال تنتهي
بسقوطها بل تبدأ به ،وقد تبقى قابلة لالنفجار
شهوراً تصل أحياناً إلى العام بعد سقوطها،
حيث تعود إلى فاعليتها بمجرد لمسها .وتشير
إحصاءات إلى أن القسم األعظم من ضحايا
القنابل العنقودية هم األطفال.
وقد رحبت منظمات حقوق إنسان بتوقيع
بريطانيا على االتفاقية ،وبخاصة أنها لم تكن
واثقة من أنها ،أي بريطانيا ،سوف توقع عليها.
وأثنت على غوردون براون لدوره في توقيع
بريطانيا على االتفاقية.
وت��ق��در منظمات ح��ق��وق إن��س��ان ع��دد
األشخاص اللبنانيين الذين سقطوا بفعل
هذه القنابل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل
على لبنان في تموز العام  ،2006بنحو 200
شخص.

الجناح األكثر تنظيما مقارنة بالتيار الصدري
آن��ذاك ،وهو التيار الذي كانت إي��ران متنفذة
داخله ،لكنه في الوقت ذات��ه لم يكن يتمتع
بالدعم الجماهيري الشعبي الذي يتمتع به التيار
الصدري بصفته تيارا تشكل بعد االجتياح.
وبالنسبة إلى إيران كان وما يزال كال الجناحين
الشيعيين مهما يجب الحرص على التواصل
معه ،كما كان من المهم أن يكون الطرفان
في جبهة انتخابية واحدة ،ليحمل كل منهما
اآلخر للحصول على أصوات الناخبين .وفي هذا
السياق ،يالحظ أنه حتى عندما انتقد مقتدى
الصدر إي��ران لتدخلها في الشأن العراقي،
لم يكن هناك من تعليق إيراني على ذلك،
بل على العكس دافعت عنه عندما لم تؤيد
حملة الحكومة على مدينة الصدر ،وهو األمر
الذي ربما يعكس اإلبقاء على إيران مرجعية
سياسية للقوى الشيعية في العراق الجديد.
التيار الصدري مهم ،ألنه على ما يبدو
التيار الشيعي الشعبوي الذي حافظ على سياق
واضح في موقفه من الوجود األميركي في

العراق ،وهو الموقف الناقد الداعي النسحاب
سريع من العراق ،هذا الموقف ،بحد ذاته ،كاف
إليران لإلبقاء على هذا التيار حيا وفاعال ضمن
الخريطة السياسة العراقية ،فهناك تناغم
في المصالح بين إيران والتيار الصدري ،وهو
نفسه التناغم الحاصل فيما يتعلق بالموقف
من االتفاقية األمنية المنوى توقيعها بين بغداد
وواشنطن.
ال يبدو أن إي��ران تريد التركيز على تيار
بعينه وتضع كل ثقلها وراءه ،وربما كن ذلك
بسبب الديناميكية السياسية سريعة التغيير
التي تشهدها الخريطة السياسية العراقية،
وبخاصة الشيعية ،فالتحالف الجديد الذي أسسه
إبراهيم الجعفري استعدادا لالنتخابات المحلية
المقبلة ،يعكس نوعا من االنقسام في الجبهة
الشيعية العريضة التي تحاول الحفاظ على
وحدتها ،لذلك قد تبدو اإلستراتيجية اإليرانية
نوعا من االستجابة لهذه التغيرات والتي يهمها
أن تحافظ دائما على مستوى من الحضور
اإليراني في العراق في نهاية األمر.

في أثناء هجماتها على قواعد المقاومة
الفلسطينية هناك ،وذلك قبل اجتياحها الذي
وصلت به بيروت العام  1982الذي استخدمت
فيه القنابل العنقودية بكثافة.

التشغيل

| القنابل العنقودية أسلحة تلقى من الجو
أو تقذف من األرض .الغرض األساسي منها
هو قتل جنود العدو.
القنابل العنقودية أسلحة مثيرة للجدل
وخطيرة ج��دا .وتتكون من عبوة تنشطر
لينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة
التي تنتشر في الهواء لتصيب أهدافا مختلفة
مثل العربات المدرعة أو األشخاص أو إلضرام
الحرائق .وتغطي القنابل الصغيرة منطقة
كبيرة محيطة بالهدف ،ولكنها تفتقر للتوجيه
الدقيق .ويتم ق��ذف العبوة من ارتفاعات
متوسطة أو عالية ،ما يزيد من احتماالت
ابتعادها عن الهدف .ويقدر معدل فشلها
في إصابة الهدف كبيرا ،حيث يبلغ حوالي 5
بالمئة ،بمعنى أن كثيرا منها ال ينفجر ولكن
يستقر في األرض كألغام قد تنفجر ولو بعد
ُمضي سنوات .ويقال أن هناك آالفا منها في
كوسوفو.
كانت إسرائيل من أوائ��ل ال��دول التي
استخدمت القنابل العنقودية ف��ي لبنان

ما أن تقع القذيفة حتى تأخذ بالدوران
بفضل زعانف ال��ذي��ل .ويمكن أن يتفاوت
معدل الدوران بين ست مراحل قد تصل إلى
 2500دورة في الدقيقة .وقد ضبطت العلبة
كي تنفتح عند أحد االرتفاعات العشرة المحدد
سابقا ،والتي تبدأ من  100متر وتصل إلى
 1000متر .ويحدد مستوى االرتفاع ومعدل
الدوران في المنطقة التي تنتشر فيها القنابل
الصغيرة عندما تنفتح القنبلة.

االنتشار

القنابل الصغيرة وع��دده��ا  ،202هي
اسطوانات صفراء اللون ،تقارب في حجمها
علب ال��م��ش��روب��ات -طولها  20سنتيمترا
وعرضها  6سنتيمترات .وأثناء سقوط القنبلة،
تقوم أجزاء الذيل الذي توجد فيه أجزاء قابلة
لالنتفاخ بالمحافظة على توازنها كي تهبط
ومقدمتها إلى أسفل.

القنابل الصغيرة

تحتــوي القنــابــل الصغيرة من نوع
 BLU-97/Bعلى ما يلي:

 عنصر شحنة متفجرات ذات شكل خاصيساعد على خرق المدرعات .
 عنصر عبوة معدة بحيث تتفتت إلىحوالي  300شظية بعد االنفجار .
 عنصر حلقة م��ن ال��زرك��ون ال��ح��ارقإلشعال النيران .

المنطقة المتأثرة

يعتمد حجم المنطقة ال��ت��ي تغطيها
القنابل الصغيرة على معدل دوران وارتفاع
القنبلة عند انفجارها .وتغطي عادة مساحة
عرضها حوالي  200متر وطولها  400متر ،أي
ما يعادل ثمانية مالعب لكرة القدم.

االنفجار

تحدث القنابل الصغيرة عند انفجارها
أض��رارا و إصابات في مساحة واسعة حول
الهدف .وبإمكان شحنة المتفجرات اختراق
مدرعة يبلغ سمكها  17سنتيمترا .ويصل طول
نصف قطر المساحة التي يغطيها االنفجار إلى
 76متراً .يحتوي أحد أنواع القنابل العنقودية
على قنابل صغيرة تنجذب نحو ال��ح��رارة،
حيث تنطلق تلقائيا نحو العربات والمركبات
العسكرية .وتستخدم أنواع أخرى من القنابل
العنقودية لنشر األلغام األرضية .وقد ألقت
إسرائيل العديد منها على لبنان خالل حرب
العام  2006وما يزال العمل جاريا إلزالتها.
المصدر :ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة
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اقتصادي
اقتصاد  :101النمو والتنمية
يوسﻒ منصور

تدفق المغتربين ينعﺶ
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| حين ارتفع معدل النمو إلى 8.7بالمئة للناتج المحلي اإلجمالي
في  2004ظهرت ثالثة تيارات؛ األول منها يعزو النمو إلى نجاح
برامج اإلصالح وينادي بعدم احتياج األردن إلى مزيد من اإلصالح
االقتصادي .والثاني ،الذي نسميه الحكماء الجدد ،وهو من جيل
لم يعرف عهد اإلصالح ولم يحضره ،ال لصغره ،بل ألنه لم يكن
ّ
وينظر
مشغو ًال بالسياسة أو االقتصاد في التسعينيات ،فبدأ يتعلم
في اإلصالح بعد  2004ويخترع من بنات أفكاره ما يعتقده إصالحاً
وحوكمة أو حكمانية (سمها ما تشاء فأنا أعتقد أنها كلمة غريبة على
العربية والعرب) .أما التيار الثالث ،فلقد رأى بواشر النمو والتدفقات،
ووجد أنه أتى في الوقت المناسب حيث أن االقتصاد كان قد دخل
في مرحلة الصعود ،فركب الموجة على أنه من س ّبب النجاح ،وأوقف
اإلصالح ،فاستفاد وأفاد من أراد من مجموعة “نعم”.
التيارات الثالثة اتفقت في السنين السمان على وئد عملية
اإلصالح ،ساعدهم في ذلك معدالت نمو مرتفعة لم يتسببوا هم
بها ،فتراجعت إنتاجية موارد األردن ومواقعه في تقرير بيئة األعمال،
وتقرير التنافسية ،وتقرير الفساد ،بينما أصر دعاة الليبرالية ومبدأ:
“نحن سوبرمانات اإلصالح ال رجال حكومة ومؤسسات” بأن هذا
التراجع غير مبرر ،وأن تقارير الفساد غير موضوعية ،وأن تراجعنا
في التنافسية وبيئة األعمال كان بسبب دخول دول جديدة وكنا
نسألهم لماذا دخلت أمامنا وليس خلفنا؟ وبقوا هم ،بدالت أرماني
وسيارات فارهة ،وأموال تنمو بينما يعملون في القطاع العام وتنمو
أكثر بعد خروجهم منه ألن تشريعاتنا ال تمنع رجل القطاع العام
من االستفادة من عالقاته بعد المنصب .وكم مرة تذمروا من
المؤسسات ولم يصلحوها بل تركوها بعد أن خرجوا منها بسياسة
األرض المحروقة.
ما عالقة كل هذا بما يحدث اليوم؟ أعتقد أن صانعي مجتمع
السوبرمان“ ،الذين يعلمون كل شيء ”،ال يعلمون الفرق بين النمو
والتنمية .لذلك ،وقبل أن يحرجونا معهم في المحافل الدولية ،دعونا
نعود بهم إلى مادة سنه أولى اقتصاد ،أو مادة االقتصاد  .101يع ّرف
النمو االقتصادي بأنه التغير النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي،
وع��ادة ما يكون موجباً إال في سنوات الركود ،وكلما صغر حجم
االقتصاد ازداد أثر المتغيرات الخارجية فيه ،وأدى إلى معدالت تغير
مرتفعة.
وقد ينمو اقتصاد بلد بالصدفة ،أو نتيجة حرب أو هجرة أو ارتفاع
أسعار الموارد التي ينتجها كالنفط مثال .المهم أن أسباب النمو
قد تكون خارجية ،وهذا ما حدث في األردن في السنوات الخمس
الماضية نتيجة لحرب العراق ،وتداعيات  11سبتمبر ،وعودة أموال
الخليج من الغرب ،وارتفاع دخل الخليج وحصول الطفرة النفطية.
أما التنمية فهي ببساطة حصول معدالت نمو مطردة ومستدامة،
والتأكيد هنا على كلمة “مستدامة ”،أي لفترات طويلة من الزمن.
وتؤدي التنمية إلى ارتفاع دخل المواطن ،وتحسين معدالت توزيع
الدخل ،وتعظيم المشاركة في مكاسب النمو ،نتيجة تحسن موارد
اإلنتاج وازدياد الشفافية وتراجع الفساد .إذا ،التنمية ال تقاس فقط
بمعدل نمو سنة أو سنتين.
هل حصل تنمية في األردن في السنوات الخمس الماضية؟ بدأت
معدالت النمو في االرتفاع منذ  2003حين قفزت من 4.3بالمئة إلى
8.7بالمئة في  ،2004ثم انحسرت إلى 7.4بالمئة في  ،2005ثم إلى
6.7بالمئة في  ،2006وإلى 6بالمئة في  ،2007وأخيرا يتوقع صندوق
النقد أن ال يتجاوز النمو هذا العام 5.5بالمئة.
في الوقت ذاته لم تتغير معدالت الفقر والبطالة ،فلم تهبط
نسبة البطالة عن 13.1بالمئة وإذا ما أضفنا إليها نسبة المحبطين
الذين فقدوا األمل في الحصول على عمل لوجدنا أنها ارتفعت عما
كانت عليه قبل سنوات؛ كما لو أننا قمنا بإعادة تقدير خط الفقر
الذي كان يساوي  504دنانير للفرد في العام في  2003سنجد اليوم
أن نسبة الفقراء قد ازدادت كثيرا .وإذا نظرنا إلى معامل جيني الذي
يقيس عدالة توزيع الدخل نجد أنه أصبح يبين تراجعا أكبر في
العدالة في توزيع الدخل .وغيره من األرقام التي تبين تراجع التنمية
في األردن.
في أي بلد يقوم على المؤسسات والمؤسسية يحرسها وتحرسه
يجب أن يسأل السؤال :لماذا يتراجع النمو؟ تراجع النمو بسبب
المؤثرات والعوامل الخارجية ،وارتفعت معدالت النمو أيضا في
السابق بسبب المؤثرات والعوامل الخارجية .لذلك إذا قررنا أن ال
نلوم أحدا على التراجع ،فيجب أن ال نشكر أحداً على معدالت النمو
للسنين السابقة .ولكن نستطيع أن نلوم الكثيرين على عدم تحقيق
التنمية.

  

السجل  -خاص

| يمر قطاع العقار في المملكة بحالة من التباطؤ،
يأمل مستثمرون وعاملون في القطاع بتالشيها
بالتزامن مع تدفق المغتربين وإقبالهم على
التملك ،فيما يرى البعض أن التباطؤ هو حصيلة
عدة عوامل داخلية وخارجية اجتمعت لترفع كلف
إنشاء المساكن ،حتى باتت أثمانها تفوق قدرات
المواطنين الشرائية.
يقول رئيس جمعية المستثمرين في قطاع
اإلسكان المهندس زهير العمري “إن االقتصاد
األردني حقق خالل السنوات الماضية قفزات نوعية
شملت جميع القطاعات ،إال أن حالة ال��رواج التي
كانت سائدة خالل تلك الفترة وحتى منتصف عام
 2007انحسرت ،وكان قطاع اإلسكان من بين تلك
القطاعات التي تأثرت بتلك المتغيرات”.
غير أن��ه اس��ت��درك ق��ائ��ال“ :إن ف��ت��رة الطلب
تكون في فصل الصيف بالعادة ،تزامنا مع عودة
المغتربين الذين يقومون بالتملك خالل زياراتهم
للوطن”.
وتشير أرق���ام رسمية إل��ى ارت��ف��اع ح��واالت
العاملين األردنيين في الخارج إلى  589مليون دينار
في الربع األول من العام الجاري ،أي بزيادة نسبتها
 8.5بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي ،وهو
ما يدعم توقعات عاملين في قطاع الصيرفة بأن
تسجل قيمة تلك الحواالت رقما قياسيا جديدا هذا
العام.
ويؤكد العمري أن قطاع اإلسكان يواجه تحديات
جمة تستدعي تضافر الجهود بين القطاعين العام
َ
والخاص ،مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في منع
حدوث أزمات سكانية في المستقبل.
ويربط العمري بين المتغيرات الدولية وتأثيرها
على االقتصاد الوطني مشيرا إلى «إن ارتفاع
الكلف الذي طرأ على مختلف القطاعات والمناحي
االقتصادية في المملكة مرده سلسلة من العوامل،
وإن كان أبرزها عالمياً ،هو ارتفاع أسعار النفط
وتحليقها حول مستوى  135دوالراً للبرميل ،وقيام
الحكومة بتحرير أسعار الطاقة في البالد في الثامن
من شباط (فبراير) الماضي.

  
  
  
  
  
  
  
  



ويشير إلى جنون أسعار مدخالت قطاع اإلسكان،
باإلضافة إلى التراجع الكبير في سعر صرف الدوالر
عالمياً ،وفقدانه ما يقارب  50بالمئة خالل السنوات
األخيرة وانعكاساته على النقد المحلي في ضوء
ارتباط الدينار بالورقة الخضراء ال سيما وأن معظم
المواد المستخدمة في قطاع اإلسكان تعتمد على
مدخالتها من أوروبا ،أو أن تكون مستوردة بأكملها
من منطقة اليورو ،ما أدى إلى زيادة الكلف بنسب
كبيرة.

قطاع اإلسكان يواجه
جمة تستدعي
تحديات َ
تضافر الجهود بين
القطاعين العام والخاص
وتسبب تحرير قطاع الطاقة في المملكة
بصعود أسعار العديد من المواد المستخدمة في
قطاع اإلنشاءات مثل :الحديد بنسبة تجاوزت 100
بالمئة ،الخشب  30بالمئة ،البالط  100بالمئة،
الطوب  300بالمئة (من  12قرشا للطوبة إلى 36
قرشا) ،والحصمة  300بالمئة (من  30دينارا لكل
 10أمتار إلى  100دينار) ،واأللمنيوم  50بالمئة،
فيما ارتفع سعر طن اإلسمنت بنحو  10بالمئة.
واتفق المستثمر في قطاع اإلسكان المهندس

  



منير أبو عسل مع ما ذهب إليه العمري بالقول إن
كل ما ذكر قد أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر،
في التأثير على مقدرة المواطن األردن��ي على
مجاراة االرتفاعات الكبيرة التي طرأت على مجمل
السلع والخدمات ،وكذلك مقدرته على التملك ،ما
أدى إلى الشعور السائد لدى الجميع بتباطؤ الحركة
العمرانية ،وذل��ك على النقيض مما ج��رى في
السنوات الماضية.
وق��ال أب��و عسل إن «العديد من المغتربين
يوظفون مدخراتهم في قطاع العقار األكثر أمنا
لهم وألبنائهم ،وبالتالي فإن الصيف يشهد طلبا
على المساكن في العادة».
وكانت حواالت األردنيين العاملين في الخارج
شهدت نموا مطرداً خالل السنوات الماضية ،إذ
ارتفعت قيمتها من  1.4بليون دينار في العام
 2003إلى  1.45بليون دينار في العام ،2004
وواصلت ارتفاعها إلى  1.54بليون دينار في العام
 2005ثم زادت إلى  1.78بليون دينار في العام
 ،2006إلى أن سجلت مستوى قياسيا عند 2.12
بليون دينار العام الماضي.
وتأتي أكثر الحواالت من العاملين األردنيين
في الخليج العربي ،علما بأن دولة اإلمارات العربية
المتحدة والسعودية تعتبران على رأس الدول
الخليجية التي يعيش فيها أردن��ي��ون ،إذ يعيش
فيهما نحو  260ألفا و 250ألفا على التوالي.
وشدد أبو عسل على ضرورة اتخاذ اإلجراءات
الضرورية إلعادة النشاط لهذا القطاع المهم الذي
يساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي اإلجمالي
من خ��الل تشغيل أكثر من  35قطاعا صناعيا
وتجاريا آخر ،كما يساهم بتشغيل عشرات اآلالف
من المواطنين بشكل مباشر ،ما يعني المساهمة
في حل مشكلة البطالة والفقر».
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السجل

Thursday 5 June 2008

اقتصادي
أعلى مستوى منذ عام 1978

االرتفاع الكبير لمؤشر البورصة
يعيد إلى األذهان أداء  2004و2005
السجل  -خاص

| سجل ال��رق��م القياسي ال��ع��ام ألسعار
األسهم المدرجة في بورصة عمان خالل
األيام الماضية أعلى مستوى في تاريخه منذ
بدء التداول في البورصة عام  ،1978ببلوغه
 9387نقطة بارتفاع نسبته  0.92بالمئة،
لتتجاوز القيمة السوقية حاجز الـ 36بليون
دينار.

األسهم االستراتيجية
كان لها تأثير واضح
في بلوغ الرقم
القياسي العام
مستويات جديدة
وجاء هذا االرتفاع التاريخي نتيجة الطلب
القوي على األسهم االستراتيجية المؤثرة
في الرقم القياسي ،كالفوسفات والبوتاس
األردنية والمصفاة والكهرباء ،علما بأن هذا
العام شهد أيضا في  14أيار (مايو) الماضي
تسجيل المؤشر رقما جديدا عندما المس
مستوى  9330.7نقطة.
وشهد حجم التداول اإلجمالي تحسنا في
مستوياته ببلوغه يوم االحد الماضي 118.6
مليون دينار وعدد األسهم المتداولة 32.6
مليون سهم ،نفذت من خالل  21274عقداً.
وح��ازت  5شركات على  49بالمئة من
إجمالي حجم التداول في هذا اليوم هي
ال��ف��وس��ف��ات األردن��ي��ة وم��ص��ف��اة البترول
والتجمعات لخدمات التغذية واإلسكان وحديد
األردن والفارس الوطنية.
ووص��ل��ت القيمة السوقية للبورصة
إل��ى نحو  36بليون دينار نهاية األسبوع
الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 23.2
بالمئة منذ بداية العام الحالي ،في الوقت
الذي سارت فيه مستويات الرقم القياسي
بالموازاة معها مسجلة ارتفاعا نسبته 23.6
بالمئة منذ بداية العام جراء التحسن الذي
سجلته مختلف القطاعات في البورصة.
م��ن جهته ،ق��ال م��دي��ر ش��رك��ة األمين
لالستثمار أس��ع��د ال��دي��س��ي إن “األس��ه��م
االستراتيجية كان لها تأثير واضح في بلوغ
الرقم القياسي العام مستويات جديدة”.
وحول صعود تلك االسهم منذ بداية العام
أوضح الديسي “لها مبراراتها كالفوسفات
وال��ب��وت��اس التي ارتفعت أس��ع��ار خاماتها
لمستويات قياسية والتي ستنعكس على
نتائج أعمالها العام الحالي”.

وأغلق سهم الفوسفات األردن��ي��ة عند
الحدود العليا المسوح بها للتداول ببلوغه
مستوى سعريا مقداره  36.10دينار للسهم،
فيما كان سهم شركة البوتاس يسير على
نفس النسق الصعودي بإغالقه عند الحد
األعلى المسموح به للتداول لينهي عند 78
دينارا للسهم.
وتوقع الديسي أن تشهد أسهم شركات
العقار تحسنا في مستوياتها مع قرب الصيف
والنشاط الذي يشهده هذا القطاع جراء تدفق
حواالت المغتربين وإقدامهم على التملك.
وأظ��ه��رت إحصائيات البنك المركزي
ارتفاع حواالت العاملين األردنيين في الخارج
إلى  589مليون دينار في الربع األول من
العام الحالي بزيادة نسبتها  8.5بالمئة عن
ذات الفترة من العام الماضي.
علما بأن أكثر الحواالت تأتي من العاملين
األردنيين في الخليج العربي ،كاالمارات
العربية المتحدة والسعودية التي يعيش فيها
أردنيون ،إذ يبلغ عددهم  260ألفا و 250ألف
أردني على التوالي.
فيما اعتبر الوسيط المالي نصر البرغوثي
ان المكاسب التي حققتها مستويات أسعار
األسهم منذ بداية العام أسهمت بشكل كبير
في استعادة ثقة المستثمرين وإقبالهم على
عمليات شراء األوراق المالية.
وب��م��ق��ارن��ة أس��ع��ار اإلغ�ل�اق للشركات
المتداولة أمس والبالغ عددها  173شركة مع
إغالقاتها السابقة ،ارتفعت اسعار اسهم 89
شركة مقابل تراجع اسعار اسهم  66شركة.
وكانت الشركات الخمس األكثر ارتفاعاً
في أسعار أسهمها هي ميثاق لالستثمارات
العقارية والدولية للفنادق واألسواق التجارية
والبتراء للتعليم وإنجاز للتنمية والمشاريع
المتعددة بنسبة  5بالمئة ومناجم الفوسفات
األردنية بنسبة  4.97بالمئة.
يوم الثالثاء أيضا ،واصل الرقم القياسي
العام ألسعار األسهم المدرجة في بورصة
عمان تحطيم رقم قياسي ثان على التوالي
هو الثالث منذ بداية هذا العام ،بتسجيله
مستوى  9423نقطة ،بارتفاع نسبته 0.39
بالمئة.
ويعتبر مستوى  9387نقطة هو األعلى
في تاريخ بورصة عمان منذ بدء التداول
في عام  ،1978إذ تجاوزت القيمة السوقية
لألسهم حاجز الـ 36.5بليون دينار.
ما حدث في البورصة خالل هذا االسبوع
أعاد الى االذهان ما جرى في عامي 2004
و ،2005وي��ق��ول مستثمرون ف��ي السوق
ان “هذا االرتفاع التاريخي نتج عن الطلب
القوي على األسهم االستراتيجية المؤثرة
في الرقم القياسي.
الشركات الخمس األكثر ارتفاعاً يوم
اول ام��س في أسعار أسهمها هي ميثاق
لالستثمارات العقارية بنسبة  5.00بالمئة،
الدولية للفنادق واألسواق التجارية بنسبة
 5.00بالمئة ،البتراء للتعليم بنسبة 5,00
بالمئة ،إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
بنسبة  5.00بالمئة ،ومناجم الفوسفات
األردنية بنسبة  4.97بالمئة.
أما الشركات الخمس األكثر انخفاضاً في
أسعار أسهمها فهي الدباغة األردنية بنسبة
 5.00بالمئة ،الزرقاء للتعليم واالستثمار

بنسبة  5.00بالمئة ،تطوير العقارات بنسبة
 4.97بالمئة ،المركز األردني للتجارة الدولية
بنسبة  4.96بالمئة ،والنسر العربي للتأمين
بنسبة  4.92بالمئة.
كما أظهرت اإلح��ص��اءات ال��ص��ادرة عن
بورصة عمان بأن قيمة األسهم المشتراة من
قبل المستثمرين غير األردنيين منذ بداية
العام وحتى نهاية شهر أيار بلغت 1387.3
مليون دينار مشكلة ما نسبته  15.8بالمئة
من حجم ال��ت��داول الكلي ،في حين بلغت
قيمة األسهم المباعة من قبلهم لنفس
الفترة  1277.1مليون دينار ،وبذلك يكون
صافي االستثمار غير األردن��ي منذ بداية
العام وحتى نهاية شهر أيار قد ارتفع بمقدار
 110.2مليون دينار ،مقارنة مع ارتفاع قيمته
 230.9مليون دينار لنفس الفترة من العام
.2007
أما من ناحية المستثمرين العرب ،فقد
بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات شرائهم منذ
بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 1087.0
مليون دينار شكلت ما نسبته  78.4بالمئة
من إجمالي قيمة شراء غير األردنيين ،في
حين بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات شراء
غير العرب خالل نفس الفترة  300.3مليون
دينار شكلت ما نسبته  21.6بالمئة من
إجمالي شراء غير األردنيين .أما بالنسبة
للقيمة اإلجمالية لعمليات بيع العرب فقد
بلغت  1040.7مليون دينار شكلت ما نسبته

بلغت القيمة االجمالية
لعمليات بيع العرب
أكثر من بليون دينار
ما نسبته  81.5بالمئة
من اجمالي عمليات بيع
غير األردنيين
 81.5بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع
غير األردنيين ،في حين بلغت قيمة عمليات
بيع غير العرب  236.4مليون دينار ،شكلت
ما نسبته  18.5بالمئة من إجمالي قيمة بيع
غير األردنيين.
وق��ال مدير مكتب الوساطة ف��ي بنك
اإلنماء الصناعي نصر البرغوثي إن “ثقة
المستثمرين تتعمق في ج��دوى االستثمار
ب��األوراق المالية والتي تجلت في الطلبات
القوية على األسهم المنتقاة”.
وأك���د البرغوثي أن “وص���ول المؤشر
العام لمستويات تسجل ألول مرة في تاريخ
البورصة يعكس قوة التداوالت خصوصا أن
أحجام التداول تضاعفت منذ بداية العام
الحالي”.
ودعا إلى ضرورة التركيز على البيانات
المالية من قبل المستثمرين وع��دم تتبع
اإلشاعات في عمليات بناء المراكز المالية.

مجدداً :أداء البوررصة
وتعديالت مطلوبة
أحمد النمري

| الحقًا واستطراداً لمالحظات انتقادية ذكرناها في مقال العدد السابق حول
ممارسات غير سوية ومضاربات خطرة في العديد من عمليات التداول في بورصة
عمان ،والتي نجمت عن تقديرنا عن ثغرات ونواقص وأخطاء في قانون األوراق
المالية رقم ( ،)76وأنظمة وتعليمات البورصة الملحقة به ،فإنه من االنصاف القول
أيضاً بأن جانباً مهماً من التشوهات والتجاوزات التي حدثت وما تزال تحدث في
البورصة ،نجمت أيضاً عن قصور وعدم مالءمة في بعض مواد قانون الشركات
رقم ( )22لسنة  ،1997وفي أنظمة وتعليمات صادرة بموجبه عن وزارة الصناعة
والتجارة ،كما في التطبيق ،الى جانب مسؤولية واضحة يتحملها البنك المركزي
األردني باعتباره الوحدة الرقابية والتنظيمية لمسار البنوك التي تتخذ قانوناً
شكل الشركات المساهمة ،والتي تؤثر سلباً أو ايجاباً على نوعية وطبيعة التداول
باألوراق المالية.
وكان من ابرز التراجعات أو الصدمات النص في الفقرة (أ) من المادة ()113
من قانون الشركات على أن تتم زيادة رأسمال الشركة المساهمة عن طريق
طرح «أسهم الزيادة لالكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم ،وهو ما بات يعرف
بمصطلح «االكتتاب الخاص» ،الذي اصبح هو القاعدة المتبعة في الزيادة بدي ً
ال
عن طرح أسهمها لالكتتاب العام الذي من شأنه بخالف «االكتتاب الخاص» ضخ
دماء جديدة من المساهمين أو توسيع قاعدتهم في الشركات ،وهو الشرط
الضروري للوصول الى درجة أكثر تقدماً ونضوجاً في عمليات التداول التنافسية،
وكان القانون المؤقت رقم ( )1لسنة  1989أكثر تقدماً وتوازناً عندما جعل طرح
األسهم باالكتتاب العام على الجمهور هو األساس فيما كان االكتتاب الخاص هو
االستثناء المقيد بأكثر من شرط بما في ذلك شرط موافقة وزير الصناعة عليه
بعد الدراسة والتقييم.
المفارقة ان اضافة عبارة «او غيرهم» ،في عجز الفقرة الجديدة كانت اقرب
الى ذر الرماد في العيون إذ لم يؤخذ بها إطالقاً عند قيام عشرات الشركات
بزيارة رأس المال لتكون النتيجة تعمق تمركز ملكية األسهم في محافظ كبار
المساهمين وبالتالي امكانية تحكمهم في اتجاهات اسعارها والمضاربة بها.
قانون الشركات األخير ،لم يأت بأي جديد متقدم ملموس فيما يتعلق بشروط
المؤسسين للشركات المساهمة ،وامكانية تخفيض الحد األعلى لمساهمتهم
عن (75بالمئة) ،كما لم يتعرض لضرورة توفر مواصفات وكفاءات علمية وإدارية
فيمن يشغل عضوية مجلس اإلدارة ،ولم يتقدم كثيرا في عملية مراقبة ومتابعة
ومساءلة نشاط الشركات المساهمة وإداراتها وحاالت تعثرها وتصفيتها.
وساهمت وزارة الصناعة (مراقبة الشركات) امام توسع غير مسبوق في
تأسيس شر كات مساهمة جديدة ومن ( )161شركة في  2003الى ( )245شركة
في  ،2007معظمها في القطاع العقاري والخدمي والمالي ،فيما كان بعضها قد
خرج من رحم شركات قائمة ،أو أنها متحولة من شركات عادية ،بل وجرى اجازة
شركات مساهمة من مساهم واحد فقط!! ،وليس من الصعب علمياً وعملياً توقع
تعثر الحق ألكثر من شركة منها.
التداعيات لتوجيه ونهج السماح للمتمولين غير األردنيين أفراداً ومؤسسات،
أو حتى لشريك واحد بتملك غالبية أسهم الشركات والسيطرة عليها ،وكما حدث
في أكثر من بنك رئيس وشركة محورية ،اتسمت بالسلبيات بأكثر مما حققته
من ايجابيات مدعاة آنية ومستقبلية.
وخالفاً ألعراف مصرفية وبديهيات اقتصادية ال تحبذ وال تقر صرف قروض
وضع تسهيالت مصرفية بهدف التمكين من شراء اسهم او المتاجرة بها فان
البنك المركزي االردني لم يعترض على توسع البنوك الكبيرة في منح القروض
بشكل عام ،ولشراء األسهم والمتاجرة بها بشكل خاص ،والتي قفزت قيمتها من
( )23مليون دينار في  2003الى ( )428مليون دينار في نهاية  ،2007مرشحة
للزيادة ،فيما يمكن ان يكون الرقم أو الوضع الحقيقي أكثر بكثير من خالل
منح هكذا قروض تحت عناوين أهداف أخرى ،وكان هذا مدخال لنمو متقدم غير
واقعي من ارقام ومعدالت اداء البورصة ،وفي ارتفاع تضخمي في اسعار االسهم
التي اطلق عليها في السوق «اسهم المضاربة» بل امتد االختالل والنمو غير
الطبيعي ايضا الى االسهم المسماة بالقيادية الخاصة لبعض البنوك والشركات
الكبرى ،وليقفز مضاعف السهم العام ( )P/Eإلى ( )30مرة.
كما ح��دث في السابق ف��ان النمو غير الطبيعي في نشاط البورصة،
واالرتفاعات المتسارعة في أسعارها بما ال يتوازى مع واقع وحقائق الوضع
االقتصادي سيتبعه ردة فعل او حركة تصحيحية معاكسة تكون تداعياتها أكثر
خطورة وأصعب في المعالجة.
العديد من المحللين يتلمسون اشكالية توزع المسؤوليات والمهام في تنظيم
نشاط الشركات وت��داول أسهمها بين وزارة الصناعة وهيئة األوراق المالية
والبنك المركـــزي ،ويالحظــــون تناقضــــات في اكثر من مسألة في التوجيهات
والقرارات والمعالجات في غياب التنسيق والتعاون والتكامل المرغوب فيما
بينها.
ومن ثم نرى ان من األهمية بمكان المبادرة الى تنظيم ورشة عمل مشتركة
للجهات الثالث بحضور ومساهمة أطراف وفعاليات وخبرات مستقلة بهدف تجنب
التضارب والتعارض للوصول الى خطوط وقواعد عمل مشتركة أفضل في
التصدي لفقاعات مفتعلة قبل انفجارها العشوائي.
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اقتصادي

تزايد أعداد وقيم الشيكات المرتجعة
يهدد بﺈخراﺝ صغار التجار من السوق
السجل  -خاص

| يهدد تزايد قيمة وعدد الشيكات المرتجعة
العديد من تجار التجزئة بإغالق محالتهم ،ال
سيما الصغار منهم ،نتيجة تقصيرهم في
تغطية قيمة الشيكات الصادرة من قبلهم.
يأتي تزايد وتيرة االرتفاع في الشيكات
المرتجعة سواء من حيث قيمتها أو من حيث
تزايد أع��داده��ا ،على الرغم من اإلج��راءات
والتعليمات المشددة ال��ص��ادرة ع��ن وح��دة
الشيكات المرتجعة ل��دى البنك المركزي
األردن���ي ،والموجهة إل��ى البنوك المرخصة
العاملة في المملكة ،والمتضمنة حزمة من
اإلجراءات ،والتدابير الوقائية الرامية إلى الحد
من ظاهرة الشيكات المرتجعة وآثارها السلبية
على مجمل الفعاليات االقتصادية واألنشطة
التجارية.
مصادر البنك المركزي ،تؤكد أنها تلزم
البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة
طبع تحذير على دفتر الشيكات نفسه قبل
تسليمه للعميل ،يقضي بإدراج اسم العميل
المخالف ضمن القائمة ال��س��وداء للعمالء
المتخلفين ع��ن ال��دف��ع ،م��ع وق��ف التعامل
المصرفي معه واالمتناع عن إصدار أي دفتر
للشيكات له في المستقبل ،إلى أن تتم تسوية
الحقوق المعلقة كافة المترتبة على الشيك
المرتجع تجاه الغير.

نقيب تجار المواد الغذائية ،خليل الحاج
توفيق ،يقول :إن تزايد عدد وقيمة الشيكات
المرتجعة ظاهرة سلبية تدلل على ضعف
قدرات التجار على تسديد االلتزامات المالية
المطلوبة منهم.
بحسب ال��ح��اج ت��وف��ي��ق ،تعتبر ظاهرة
الشيكات المرتجعة ،ال سيما تلك المتعلقة
بعدم توافر الرصيد ،من أخطر الحاالت في
التعامل المصرفي ،نظراً لما يترتب على ذلك
من آثار سلبية تسيء إلى مصداقية التعامل
التجاري ،والمصرفي ،ومصداقية هذه الورقة
المالية.

النظام االلكتروني
الحديث لدى الجهاز
المصرفي ساهم في
التقليل من الخسائر
المالية وتبعاتها
السلبية
كما أن هذه المشكلة ،بحسب الحاج توفيق،
تنال من سمعة الشخص المسيء ،إذ يفقد ثقة
المتعاملين معه عالوة على إدراج اسمه ضمن
القائمة السوداء ،إلى جانب ما يناله من عقوبات

جزائية رادعة حيث أن مثل هذا التصرف يندرج
ضمن مفهوم التحايل ،وذل��ك وفقاً ألحكام
القانون ،وتصدر بحقه عقوبة السجن التي
قد تراوح بين عام أو عامين مع فرض عقوبة
مالية تصل نسبتها إلى  5بالمئة من قيمة
الشيك المرتجع ،بسبب عدم توافر الرصيد
الكافي لتغطية قيمة الشيك المسحوب.
ويرجع الحاج توفيق تزايد هذه الظاهرة
إلى سوء الظروف االقتصادية ،وارتفاع معدالت
التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وصلت
خالل الربع األول من العام الحالي إلى 11
بالمئة ،ويتوقع أن تتزايد خالل األشهر المقبلة
إذا ما تابع سعر برميل النفط تحليقه.
ظاهرة الشيكات المرتجعة أظهرت تزايداً
أحياناً وتراجعاً في أحيان أخرى بنسب متفاوتة
خالل السنوات الماضية ،إذ بلغت قيمتها 487
مليون دينار خالل العام  2002صعوداً إلى
 497مليون دينار خالل العام  ،2003لكنها
انخفضت إلى  466مليون دينار العام 2004
لتعاود الصعود في  2005إلى نحو  797مليون
دينار بنسبة ارتفاع  27بالمئة.
خالل العام  2007سجلت قيمة الشيكات
المرتجعة مستويات قياسية غير مسبوقة
لتصل قيمتها ما يزيد على 4ر 1بليون دينار،
وبنسبة ارتفاع  76بالمئة وه��ي من أعلى
النسب التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات
المرتجعة ،من ضمنها ما يناهز  733مليون
دي��ن��ار شيكات مرتجعة بسبب ع��دم توافر
الرصيد ،أي ما نسبته  52بالمئة من مجمل
قيمة الشيكات المرتجعة خالل الفترة ذاتها.
أما قيمة الشيكات المرتجعة ألسباب أخرى
مختلفة ،فبلغت قيمتها نحو  671مليون دينار
وشكلت  48بالمئة من أجمالي قيمتها.
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من أسباب إع��ادة الشيك أيضًا ،اختالف
التواقيع المعتمدة لدى البنوك ،أو عدم اكتمال
اسم المستفيد من الشيك ،إذ يشترط في هذه
الحالة أن يكون االسم رباعياً باإلضافة إلى
مضي الفترة القانونية لسحب الشيك ،التي
تقدر بستة أشهر على أقل تقدير.
يذكر أن تطبيق النظام اإللكتروني الحديث
لدى الجهاز المصرفي قد ساهم في التقليل من
الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية ،حيث تم
ربط إدارات البنوك المحلية المرخصة العاملة
في المملكة مع البنك المركزي األردني ،وذلك
في إطار تطبيق مشروع التقاص اإللكتروني.
وكان البنك المركزي قد بدأ بتطبيق نظام
التقاص اإللكتروني للشيكات بين البنوك ،إذ
يفترض ،بحسب هذا النظام ،أن تتم اإلجابة
عن الشيكات التي ترد إلى البنوك إلكترونياً،
وحال وصولها إلى البنك المسحوب عليه دون
أي تأجيل أو تأخير .وقد قامت البنوك بالتعميم
على عمالئها بهذا الخصوص ،وبما يوجب
توفير التغطية الكافية في الحسابات العائدة
للعمالء لتغطية أي��ة شيكات يتم تحريرها
من قبلهم ،فليس بمقدور البنك تأجيل أو

تأخير الرد على أي شيك يرده من خالل نظام
المقاصة اإللكترونية
ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خالل
فترة الربع األول من العام الجاري  2008إلى
مستويات قياسية أخرى ،وبلغت نسبة االرتفاع
حوالي  53بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من
العام  ،2007وبلغت قيمة هذه الشيكات حوالي
 418مليون دينار خالل الفترة ذاتها مقابل نحو
 273مليون دينار خالل فترة المقارنة من العام
الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن
البنك المركزي األردن��ي خالل الشهر الجاري
أن قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو
 197مليون دينار قيمة شيكات مرتجعة بسبب
عدم كفاية الرصيد الالزم لتغطيتها ،وشكلت
قيمة هذه الشيكات ما نسبته  47بالمئة من
مجمل قيمة الشيكات المرتجعة ،فيما بلغت
قيمة الشيكات المعادة ألسباب أخرى حوالي
 221مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها،
وشكلت ما نسبته  53بالمئة من مجمل قيمة
الشيكات المعادة.
كما أظهرت البيانات ذاتها أن قيمة الشيكات
المرتجعة شكلت ما نسبته حوالي  4.4بالمئة
من مجمل قيمة الشيكات المتداولة المقدمة
إلجراءات التقاص لدى البنك المركزي األردني،
والبالغ مجموعها حوالي  9.5بليون دينار فيما
بلغت أع��داد الشيكات المتداولة من خالل
إج��راءات التقاص فيما بين البنوك المحلية
المرخصة العاملة في المملكة خالل الفترة
ذاتها ،حوالي  2.9مليون شيك متداول كان من
ضمنها حوالي  183ألف شيك مرتجع ،وشكلت
ما نسبته  6.3بالمئة من مجمل أعداد الشيكات
المتداولة من خالل عمليات التقاص.

اإلعفاءات ..حالل على االستثمارات حرام على المواطن
السجل  -خاص

| يظهر الواقع أن اإلعفاءات الضريبية التي
تقدمها الحكومة للمستثمرين ال يعود إليها
الفضل في جذب االستثمارات ،ال سيما أن هذا
النمط بات تقليدياً لجلب االستثمارات.
بلغ عدد المشاريع المعفاة من الرسوم
والضرائب الجمركية ،والضريبة العامة على
المبيعات بالكامل حوالي  4آالف مشروع منذ
العام  ،1996فيما لم تتجاوز السلع والمواد
الغذائية التي تم اعفاؤها  100مادة.
يقول الخبير االقتصادي ،الدكتور يوسف
منصور“ ،اإلعفاءات الضريبية موضة قديمة
ألن المستثمرين ال يحصرون أنفسهم في
النظر إلى زاوية واحدة عند التفكير في القدوم
ألي دولة”.

ويضيف “ :إن المعايير المهمة للمستثمرين
تتمثل في البنى التحتية والطاقة وغيرها من
األمور ذات التأثير في الكلف”.
ويعتبر منصور تقديم اإلعفاءات الضريبية
للمستثمرين الخارجيين بمثابة إق��رار من
الحكومة بأن الضرائب مرتفعة في المملكة.
في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية
عالمياً تقوم الحكومة بين فترة وأخرى باعفاء
أو تخفيض للرسوم الجمركية والضريبية لعدد
محدود من المواد والسلع ،في حين أنها تقوم
بمنح المشاريع االستثمارية اعفاء من الرسوم
والضرائب الجمركية والضريبة العامة على
المبيعات بالكامل.
المشاريع االستثمارية المستفيدة من
قانون تشجيع االستثمار تضم حوالي 2000
مشروع سجلت خالل األع��وام 2004-2007
بحجم استثمارات وصل الى  5مليارات و222
مليون دينار ،من جانب آخر قامت الحكومة
بهدف الحفاظ على ت���وازن األس��ع��ار داخ��ل
األسواق باعفاء  13سلعة من الرسوم الجمركية
والضريبية بنسب تخفيض تراوحت بين 4-30
بالمئة وبكلفة اجمالية على الخزينة تصل الى

 30مليون دينار ،وتشتمل قائمة السلع على:
البقوليات ،والعدس ،واأللبان ،واألجبان ،واألرز،
والسكر ،والشاي ،والبن ،والحنطة ،والشعير،
والشعيرية ،والبرغل.

تخفض الحكومة رسوم
عدد من السلع وتمنح
المشاريع االستثمارية
اعفاءات جمركية
وضريبية
كما قامت الحكومة مؤخراً بمراجعة جدول
التعريفة الجمركية للتخفيض على المواد
والسلع الغذائية ورفعها على المواد والسلع

الكمالية ،إذ تم مراجعة قوائم مواد غذائية
أساسية لتخفيض الرسوم الجمركية عليها
مشتملة على  42مادة غذائية حيث تبلغ خسارة
ايرادات الخزينة من هذه المواد  9ماليين دينار،
وتم زيادة الرسوم الجمركية على قوائم مواد
كمالية تبلغ ايراداتها حوالي  7ماليين دينار
لتغطي العجز الذي سيحصل بعد اعفاء المواد
والسلع الغذائية.
ويتفق الخبير االقتصادي ،الدكتور مازن
مرجي ،مع ما ذهب إليه منصور ،مؤكداً أن
المواطن ال يشعر بفائدة من االستثمارات التي
تتدفق إلى المملكة وكذلك األرق��ام الفلكية
التي يعلن عنها.
ويشير إل��ى أن شعور المواطنين الذي
يترافق مع اإلعالن عن المشاريع الكبرى بأن
تكاليف الحياة سترتفع ،مؤكداً أن ذلك جاء من
واقع التجربة التي شهدها االقتصاد الوطني
منذ العام .2003
منذ إنشاء المؤسسة في العام 1995م
اس��ت��ن��اداً لقانون تشجيع االستثمار تقوم
المؤسسة بمنح المشاريع االستثمارية التي
تقع ضمن قطاعات (الصناعة ،والمستشفيات،

والفنادق ،والمزارع ،ومدن التسلية ،والترويح
السياحي ،ومراكز المؤتمرات ،والمعارض)
اعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية،
والضريبة العامة على المبيعات ،واعفاء من
ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية ،بهدف
جذب االستثمارات ،فيما تتحفظ الحكومة على
اتخاذ أي قرار يهدف الى تخفيض الضريبة او
الرسوم الجمركية على المواد والسلع الغذائية.
وعلى ما يبدو ،فإن االستثمارات أضحت
أهم من المواطن بالنسبة للحكومة ،فيتم
العمل حالياً على استراتيجية وطنية شاملة
لالستثمار في حين أنه ال توجد أي استراتيجية
للحد من ارتفاع األسعار.
استراتيجية االستثمار تأتي للمساهمة
في االرت��ق��اء بالبيئة االستثمارية األردنية
كي تتمكن من جذب المزيد من االستثمارات
الخارجية وتحفز االستثمارات المحلية من أجل
توظيفها في قطاعات اقتصادية ذات قيمة
مضافة عالية ،فيما يبقى المواطن يرزح تحت
ضغط ارتفاع األسعار دون وج��ود من يقوم
بالتخطيط لالرتقاء بقدرته على التنافس من
أجل العيش الكريم.
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استﻬالكي

عال الفرواتي

“الوعي باألسعار” ثقافة
ضرورية للمستهلﻚ
| أكثر من أي وقت مضى ،تفرض االرتفاعات
المتتالية على أسعار المواد الغذائية واقعا جديدة
على المستهلكين ،وبخاصة في بلد اعتاد فيه
المواطنون على “رعاية” حكومية لمشترياتهم
ذهبت مع ذهاب وزارة التموين ،ولكن آثارها ما
زالت باقية ،بحسب متخصصين وعاملين في
قطاع المواد الغذائية.
رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج
توفيق يؤكد أن المواطنين يعانون من “قلة
الخبرة” في كيفية إدارة مشترياتهم ،وتكييف
دخلهم ما يتناسب وحجم احتياجاتهم.
ويؤكد الحاج توفيق أن ازدياد حدة المنافسة
في سوق المواد الغذائية مع ازدياد عدد الموالت
ودخ���ول ع��دة العبين ك��ب��ار ف��ي ال��س��وق مثل
“هايبرماركت كارفور” ،فتح أمام المستهلكين
المجال لالنتقاء من عدة خيارات تتنافس في
تخفيض األس��ع��ار واج��ت��ذاب المواطنين إلى
أسواقها.
خالل عطلة نهاية األسبوع ،التي يستغلها
كثيرون ل��ش��راء حاجياتهم ،ام��ت��ألت الصحف
اإلعالنية المجانية بعروض الموالت والمحالت
الكبرى التي تقدم تخفيضات في األسعار تراوح
بين  10و  50بالمئة على عدة أصناف غذائية.
ويرى الحاج توفيق أن هذه اإلعالنات ،وقائمة
بأسعار الجملة تصدرها الجمعية أسبوعيا ،فضال
عن الموقع الجديد www.almostahelk.net
توفر للمواطنين فرصا مهمة وغير مسبوقة
الختيار أماكن ابتياع مشترياتهم والمقارنة بين

أسعار المواد.
العديد م��ن المواطنين أصبحوا يأخذون
صفحات اإلع���الن معهم إل��ى ال��م��والت عندما
يبتاعون مشترياتهم شهريا .سامر الكايد ،الذي
يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة ويقطن
خلدا ،يتوجه عند قبض راتبه إلى ثالثة موالت
في المنطقة ليشتري معظم احتياجاته من
مؤسسة السالم التابعة للمؤسسة االستهالكية
العسكرية ،ثم يتوجه إلى “كارفور” للحصول
على مواد أخرى لم يجدها في “السالم” ،ويبتاع
بعض احتياجاته األخرى من “سي تاون” ،وكلها
تقع في منطقة واحدة قريبا من شارع المدينة
الطبية.
يقول“ :بعد أن أقرأ العروض في الجريدة مع
زوجتي ،نذهب إلى هذه الموالت للحصول على
ما نريد ،ونحاول بذلك تقليل التكاليف ما أمكن.
في السابق كنت أتوجه إلى السيفواي فقط،
وأشتري كل ما أريد ،ولكن مع غالء األسعار لم
أعد استطيع ذلك ،لذا فأنا أتعب قليال بما يحقق
وفرا شهريا يتراوح بين  15-25بالمئة”.
الحاج توفيق يؤكد أن “العروض مستمرة”
مع زي��ادة الموالت واقتراب شهر رمضان الذي
تزداد فيه “حمى الشراء والتخزين ”،لذا فإنه ال
ينصح المواطنين بشراء كميات كبرى من المواد
الغذائية المعروضة بأسعار أرخص ،أوال للخوف
من تلفها ،وثانيا ألن ظروف التخزين في المنازل
ال تكون مثالية دائما.
لكن المشكلة ،برأي الحاج توفيق ،تكمن في
أن المواطنين لديهم أيضا ما يسميه
“ثقافة عيب االستهالك” التي
تمنعهم أحيانا من االستفادة
م��ن ال��ع��روض أو القيام
مشترياتهم
بتكييف
بذكاء.
ي��ق��ول“ :مثال
ي��س��ت��ط��ي��ع
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المواطنون تحقيق وفر كبير عند ابتياع عبوات
كبيرة وتوزيعها بين عدة أشخاص .مثال شراء
كيس أرز بحجم  50كيلو غراما أوفر من شراء
حجم  5كيلوغرامات ،ويستطيع خمسة موظفين
شراء هذا الكيس وتقسيمه فيما بينهم وال عيب
في ذلك ،ولكن الكثيرين يتحرجون من هذا”.
الحاج توفيق ال ينصح المواطنين في الوقت
ذاته بالذهاب إلى أماكن بعيدة عن مواقع سكنهم
البتياع سلع بأسعار مخفضة ،ألن حجم الوفر
يتالشى مع كلفة المواصالت أو البنزين.
العروض التجارية التي تقدمها الموالت ال
تخلو من الصبغة التجارية التي تقوم بها إدارات
الموالت الجتذاب المواطنين لشراء سلع بأسعار
ليست مخفضة ،أو لزيارة المحالت والمطاعم
األخرى في المول نفسه.
“هذه كلها أساليب تسويقية مشروعة في
ظ��ل انخفاض ال��ق��درة الشرائية للمواطنين
وبالتالي انخفاض مبيعات قطاع المواد الغذائية
بأكثر من  60بالمئة ”.يقول الحاج توفيق.
ويحذر المدير التجاري في أسواق الفريد نبيل
الفريد المواطنين من الغش التجاري الذي تقوم
به بعض الموالت ومحالت التجزئة ،وبخاصة في
فترات العروض .الفريد يالحظ مثال أن العبوات
ذات األسعار المخفضة ال تحتوي على كمية
المادة الغذائية المصرح بها على العبوة.
ويؤكد“ :مثال عبوات الزيت تكون بالشكل
واألبعاد نفسيهما ،ولكنها في الحقيقة ال تحتوي
على  2.5لتر كما هي العادة ،بل على  2لتر ،ولكن
الناس ال ينتبهون ،الن شكل العبوة لم يتغير”.
ومن األمثلة أيضا ،كما يقول الفريد ،أنواع
السمك المجمد المختلفة ،التي تباع على أن وزنها
“مثلجة”  500غرام ،ولكن عند تذويبها يتبين أن
وزنها  350غراما فقط.
ويضيف“ :نسمع عن كثير من العروض،
ولكنها ليست بريئة في كثير من األحيان .سعر
كيلو لحم الخروف الفحل يزيد عن المخصي
بنحو دينار ونصف ،ولكن الناس ال تميز ال في
الطعم وال في النوع .أما التفاح األميركي فيسعر
بنحو  1.5دينار للكيلو ،ولكنني أؤكد أنه قليال
ما يستورد التفاح األميركي ،وأن معظم ما يباع
على أنه أميركي إما أنه تركي أو من تشيلي”.
الفريد يشتكي في هذا اإلطار من أن أكثر من
 65بالمئة من المواطنين يفتقدون إلى ما اسماه
“بالوعي باألسعار” ،فأنت عندما تسأل المواطن
عن السعر الذي اشترى به علبة فول معينة ،فإن
معظمهم يقولون ال أعرف وهذه هي المشكلة.

7

نصائح أساسية لحفظ األطعمة:

غط جميع أنواع الطعام جيدا
ِ -1
قبل وضعها في الثالجة.
 - 2تخلصي من أي طعام مطبوخ
وض��������ع خ���ارج ال��ث��الج��ة ألك��ث��ر من
ساعتين
 - 3لتسخين الطعام المطبوخ،
سخني الطعام حتى درج��ة الغليان
لقتل البكتيريا وال تسخنيه أكثر من
مرة واحدة.
 - 4لحفظ اللحوم والدواجن النيئة،

بورصة االستهالك
البطاطا المحلية تتعافى
| ما زال محصول البطاطا المحلي يتعافى من آثار موجة الصقيع التي ضربت
محاصيل المملكة بداية العام الجاري .أسعار البطاطا ارتفعت أيضاً بفعل األزمة
اللبنانية ،فمن المعروف أن لبنان من أهم مصادر استيراد البطاطا للمملكة .وتوقع
المزارع مازن الحمارنة أن تسجل أسعار هذه المادة الغذائية األساسية انخفاضا عند
قطاف المحاصيل خالل الشهر الجاري.
| سعر البطاطا في السوق المركزي بالجملة يراوح بين  37و 45قرشاً للكيلو
الواحد ولكن متوسط سعرها في السوق يراوح بين  65و 90قرشًا للكيلو الواحد

ضعيها في عبوات مغلقة.
 - 5يجب طبخ اللحوم النيئة حتى
اختفاء الدماء وحتى يتغير لون اللحم
إل��ى ال��ل��ون البني الفاتح للدواجن
والغامق للحوم الحمراء.
 - 6لتذويب اللحوم ،ضعيها في
الثالجة أو المايكروويف ،وال تضعيها
في المطبخ في حرارة الغرفة العادية.
 - 7من الخطير جدا إعادة تجميد
اللحوم المجمدة بعد تذويبها.
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اعالمي
تغطية لقاء الملك بنواب وأعيان

بد ًال من اليوميات :مواقع اخبارية
وصحف مهاجرة قامت بالواجب
| اعتمدت الصحف اليومية كافة على الخبر
الرسمي الوارد من وكالة األنباء األردنية في
خبر لقاء الملك برئيس الوزراء وأعضاء من
مجلسي األعيان والنواب الذي عقد في دار
الحكومة األسبوع الماضي.
تقيد الصحف اليومية بالخبر الرسمي لم
يحل دون ظهور مقاالت في بعضها تناولت ما
دار في اللقاء من مداوالت ومواقف ودواعي
اللقاء ومسبباته.
بيد أن صحفاً عربية وم��واق��ع إخبارية
إلكترونية نقلت ما دار في اللقاء بالتفصيل،
فظهر الخبر الرسمي باهتا مقارنة بما كتب
في تلك الصحف وبعض المواقع ،وباتت
الفجوة كبيرة بين الخبر الذي نشر عقب اللقاء
وما كتب عنه الحقا.
اللقاء بحد ذاته حمل مدلوالت كبيرة إذ
عقد ألول مرة في دار الحكومة برئاسة الملك
وفي ذلك أكثر من إشارة أبرزها دعم ملكي
للحكومة وسياساتها االقتصادية واالجتماعية،
وفق النائب بسام حدادين.
صحيفة “القدس العربي” التي تصدر
من لندن نشرت تفاصيل اللقاء في تقرير
لمراسلها في عمان الزميل بسام بدارين،
كما نشر أجزاء مهمة منه على موقع عمون
اإللكتروني ومواقع أخرى.
الكتاب والمحللون ف��ي صحف يومية
تطرقوا لما دار في اللقاء بزوايا مختلفة
فكتب الزمالء فهد الخيطان ورنا الصباغ في
العرب اليوم وجميل النمري في الغد والنائب
بسام حدادين الذي كتب في الصحيفة ذاتها
تحليال إخباريا عن حيثيات اللقاء.
اللقاء ل��م يكن “س��ري��ا” وت��م ت��ن��اول ما
دار بمختلف تفاصيله اب��ت��داء م��ن مسألة
بيع األراض��ي م��رورا بالسياسة االقتصادية
للحكومة وال��دول��ة ،انتهاء بالعالقة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية وأهمية
التعاون بينهما في أكثر من مجال.

الخبر الرسمي الذي أوردته وكالة األنباء
األردنية (بترا) عن اللقاء أشار إلى المواضيع
التي تحدث بها “الملك” بعمومية ودون الدخول
في التفاصيل التي جاءت في ثنايا اللقاء.
أجمعت الصحف على عنوان واح��د بارز
على صفحاتها األولى يوم  27من أيار الماضي
جاء فيه “جاللته يدعو لبسط الحقائق حول
القضايا الوطنية أمام المواطنين” و “الملك:
ال نخشى على مستقبل األردن والوضع
االقتصادي التحدي األكبر أمامنا”.
أم��ا صحيفة “ال��ق��دس ال��ع��رب��ي” فكتب
مراسلها في عمان عن اللقاء تحت عنوان
“الملك اقترح على النخبة في لقاء مغلق
تقديم ب��دائ��ل ب��دال م��ن االس��ت��رس��ال في
التشكيك  .وأكد عدم وجود حرس قديم وآخر
جديد بل فقط حرس هاشمي .بيع العقارات
لم يتم بعد وال توجد حكومات ظل».
| بسام حدادين

ك ّتاب أشاروا في
مقاالتهم لبعض ما
تم في اللقاء ومواقع
إلكترونية نقلت عن
صحف خارجية
أما المواقع اإللكترونية التي يبدو أنها
ستكون وسيلة جديدة لمعرفة التفاصيل التي
تعزف الصحف اليومية عن الغوص فيها ،فقد
أشارت إلى اللقاء مستندة إلى المعلومات ذاتها
التي وردت في “القدس العربي” اللندنية،

ودون أن تستند إلى أي معلومة من صحف
محلية أو من وكالة األنباء الرسمية.
الكتاب والمحللون انتظروا يوما بعد اللقاء
كي يتلمسوا ما دار فيه ثم تناوله بعضهم
بالشكل ال��ذي يتساوق مع رؤيتهم ،بينما
عمد النائب حدادين في مقاله في صحيفة
“الغد” لتناول اللقاء من زاوية تحليلية أقرب
إلى القراءة في المضمون ،وتحليل الرسائل
والمدلوالت التي حملها.
الزميل وليد حسني من “العرب اليوم”
ال��ذي يتابع أعمال مجلس ال��ن��واب ق��ال إن
الصحف اليومية اعتادت على التعامل مع
الخبر المتعلق بجاللة الملك عبر وكالة األنباء
الرسمية الذي يرد بالتأكيد من خالل إعالم
ال��دي��وان الملكي ،وتترك الصحف لكتابها
الحديث في مقاالتهم عما يدور في مثل تلك

| فهد الخيطان

اللقاءات بالتحليل حينا وبث المعلومة أحيانا
أخرى ،مؤكدا أن بعض المقاالت في الصحف
اليومية تحمل طابعاً “خبرياً” أحياناً.
ي��وض��ح حسني أن الصحفيين الذين
يقومون بتغطية أعمال مجلس األمة يعرفون
تفاصيل ما دار في اللقاء أو لقاءات أخرى
مماثلة ،إال أن اعتماد الصحف اليومية على
مصدر موحد للخبر هو الوكالة الرسمية يحول
قيامهم بكتابة الخبر بأنفسهم.
يتفق مع هذه الرؤية الصحفي مصطفى
رياالت الذي يتابع أخبار البرلمان لصالح يومية
الدستور ،ويعتقد أن التحليل والقراءة التي
تتبع اللقاء تسلط الضوء على حيثياته وما دار
فيه وتكون ،في بعض األحيان ،مادة مسندة
للخبر الرسمي.
بعض األحيان يميل “صحفيو المجلس”

لمتابعة الخبر في اليوم الثاني من خالل
“تحليل إخباري” أو متابعة مع نواب وأعيان
حضروا اللقاء ،وف��ق حسني ،ال��ذي يؤكد
أن بعض ك��ت��اب ال��م��ق��االت يعتمدون في
تحليالتهم ومقاالتهم على الكم الكبير من
المعلومات المتوافرة لدى صحفيي المجلس
التي ال يتم نشرها بسبب السياسة التحريرية
للصحيفة.
في حقبة سابقة كان الجمهور يستقي
األخبار المتعلقة باألردن من مصادر خارجية
مثل إذاعة لندن وإذاعة مونتي كارلو ،ويبدو
أن البعض عبر حجب األخبار الهامة يريد
العودة بعقارب الساعة إلى الوراء مغفال أنه
بات في وسع من يشاء معرفة ما يدور في
األردن والعالم من خ�لال “نقرة” كمبيوتر
صغيرة.

الحرية الصحفية تعترضها قوى أصولية
| باتت حرية الصحافة في العالم العربي
تحت نيران قوى أصولية تعتبر نفسها تمتلك
الحقيقة المطلقة وال يجوز ألحد مناقشتها بما
تقول أو تفعل.
فبعد قيام الداعية المصري وجدي غنيم
بتحريك دعوى قضائية ضد صحيفة «األيام»
البحرينية ،عاد وانتقد بشدة االتحاد العالمي
للصحفيين لوقوفه مع الصحيفة وتوجيه
رسالة استنكار إلى المسؤولين في البحرين
حول القضية وقضايا أخرى طالت صحفيين
وجعلتهم يراجعون المحاكم بانتظام.
وقال الداعية المصري الذي يتهم الصحيفة
البحرينية بالتحريض ضده والسخرية منه
كداعية إن االت��ح��اد ب��دال من «الحديث عن
تهديد الحريات ليتكلم عن احترام الحريات
( )...كيف يعتدي علي ويجري تصويري على

داعية مصري يحرك
دعوى قضائية ضد
صحيفة األيام البحرينية
وينتقد تدخل االتحاد
العالمي للصحفيين
أنني وحش وإرهابي وعندما أدافع عن حقي

ينزعج االتحاد».
وكان االتحاد العالمي للصحفيين أعرب في
رسائل وجهها األمين العام إيدن وايت إلى كبار
المسؤولين عن قلقه الشديد حول القضايا
المرفوعة أم��ام المحاكم ضد الصحفيين
البحرينيين التي تحركها في األساس مصالح
سياسية.
وقال أيدن وايت في رسالته :بالنيابة عن
االتحاد الدولي للصحفيين اكتب إليكم هذه
الرسالة ألعبر عن قلق أكثر من  600ألف
صحفي هم أعضاء في االتحاد تجاه التهديدات
التي تتعرض لها حرية الصحافة في البحرين
وألدي��ن تلك التهديدات الموجهة من حركة
إسالمية سياسية ضد الصحفيين.
وذكر أن االتحاد الدولي منزعج للدعاوى
التي رفعها غنيم ضد رئيس تحرير األيام

ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى
الشايجي والكاتب الصحفي سعيد الحمد،
وذلك على خلفية العمود الذي كتبه الحمد في
صحيفة األيام مؤخراً والذي انتقد فيه جماعة
األخوان المسلمين.
عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة
األيام ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية،
وصف الدعوى القضائية التي رفعها ضده
الداعية اإلخواني وجدي غنيم بـ«الكيدية»،
وقال إن الداعية المصري استهدف المجتمع
البحريني بنشر أفكار «متخلفة ورجعية تدعو
للتفرقة».
وهاجمت صحيفة “األي���ام” ذات التوجه
الليبرالي “غنيم” ودع���ت إل��ى ط���رده من
البحرين ،ألنه “أس��اء للعالقات األخوية مع
الكويت” .وقالت إن الداعية المصري “حرض

على العنف والتفرقة الطائفية” في بلد يعتنق
أكثر من نصف سكانه المذهب الشيعي  .وكان
غنيم انتقد بشدة في بعض دروسه الشيعة
في البحرين.
وغ���ادر «غنيم» البحرين التي استقر
فيها لثالث سنوات في نهاية تشرين الثاني/
نوفمبر  2007بطلب من السلطات البحرينية
بعد اتهامه من قبل نواب سلفيين كويتيين
بـاإلساءة ألمير الكويت الراحل جابر األحمد
الصباح وللشعب الكويتي.
وق��ال الشايجي إن القضية التي رفعها
الداعية «ال تستند إلى أي حجة فنحن انتقدنا
وقدمنا أدلة وبراهين على ذلك» .وأضاف أن
صحيفته ستستمر في محاربة «الرجعية
والمتخلفين دون أن يخيفونا فنحن نثق
بالقضاء البحريني».
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الضغوط السياسية المحلية تهدد
االعالم في الشرق األوسط
| خلص 66بالمئة من صحفيي الشرق األوسط
وإفريقيا إل��ى أن الضغوط السياسية هي التهديد
األساسي الذي يواجه النشاط التحريري لدى الصحف
واستقاللها ،فيما أيد المذهب ذاته 19بالمئة فقط من
محرري األخبار على مستوى العالم.
كانت تلك خالصة استطالع رأي قامت به مؤسسة
زغبي الدولية بتفويض من منتدى المحررين العالمي
ووكالة رويترز للوقوف على رأي مؤشر قاعة التحرير
للعام  2008في العالم.
شارك في االستطالع  700من رؤساء التحرير وكبار
المسؤولين التنفيذيين اإلخباريين على مستوى العالم
من بينهم  56ممث ً
ال للصحافة في إفريقيا والشرق
األوسط.
كشف االستطالع تفاؤل العديد من المسؤولين
التنفيذيين عن الصحافة في مختلف أنحاء العالم
في سعيهم لالستفادة من الميول اإلعالمية الجديدة
وتخليهم بصورة تدريجية متصاعدة عن الممارسات
التقليدية.
أيد 44بالمئة أن الصحافة اإللكترونية ستكون

المنبر األكثر شيوعاً للتعرف إلى األخبار في المستقبل،
بيد أنهم أشاروا إلى أن هذا التغير لن يؤدي لالستغناء
تماماً عن وسائل األخبار التقليدية إذ ما زال 31بالمئة
من المستجيبين للدراسة يعتقدون أن وسائل اإلعالم
المطبوعة سوف تستمر باعتبارها المنفذ الرئيسي
لألخبار.
وفي هذا اإلطار قال 86بالمئة إن اندماج الوسائل
المطبوعة واإللكترونية في قاعة تحرير واحدة سوف
يصبح القاعدة في المستقبل ،كما يعتقد 83بالمئة أن
الناس سوف تتوقع من الصحفي أن يكون قادراً على
تقديم المضمون الصحفي باستخدام أشكال الوسائل
اإلعالمية المطبوعة واإللكترونية كافة.
في إفريقيا والشرق األوس��ط ،تشير االستجابات
لدراسة االستطالع أن اإلع�لام أصبح معتاداً بالكامل
على الضغوط الدافعة نحو عصر اإلع�لام الرقمي
المختلط ،رغم السرعة البطيئة التي يتخذها التحول.
أشار 44بالمئة أنه بعد عشرة أعوام سوف يظل اإلعالم
المطبوع المنبر األساسي لالطالع على األنباء بينما
سيكسب اإلعالم المنشور على شبكة اإلنترنت 28بالمئة

من القراء ،والهاتف الجوال 21بالمئة  ،والصحيفة
اإللكترونية 5بالمئة .
ويعتقد 72بالمئة من الصحفيين بأن عليهم التحول
للعمل في مجال الوسائط اإلعالمية المتعددة على الرغم
من التركيز على اإلعالم المطبوع لمدة طويلة.
رأى 58بالمئة من المشاركين في االستطالع
أن أعظم خطر يتهدد الصناعة على مستوى العالم،
يتمثل في تدني عدد الشباب الذين يقبلون على قراءة
الصحف.
كما رأى 38بالمئة أن وسائل اإلع�لام الرقمية
والمنشورة على شبكة اإلنترنت تشكل تهديداً ،ورأى
36بالمئة أن التهديد يتمثل في االفتقار إلى اإلبداع
التحريري ،ورأى 39بالمئة أن التهديد يتمثل في االفتقار
إلى االستثمارات الالزمة ،وكل هذا يسهم في عدم
تأمين جمهور جديد للصحف بين شباب اليوم.
أشار المستجيبون في أفريقيا والشرق األوسط،
بصورة خاصة ،إلى تفاؤلهم بشأن مستقبل قاعات
التحرير .حيث أع��رب 88بالمئة عن تفاؤلهم ،بينما
اعتقد 63بالمئة أن الجودة الصحفية سوف تتحسن
على م��دار األع��وام العشرة المقبلة .وعلى مستوى
العالم ،أعرب 85بالمئة من المستجيبين عن تفاؤلهم
بشأن المستقبل ،ويعزي هذا التفاؤل إلى مكاسب مالية
متوقعة ـ إذ توقع 45بالمئة من المحررين على مستوى
العالم تحسناً في مداخيلهم.
وقال المحررون من مختلف أنحاء العالم إن الحاجة
األكثر إلحاحاً تتلخص في ظهور هيئة عاملين تتسم
بالمهارة .كما قرر 46بالمئة من المستجيبين من
إفريقيا والشرق األوسط أنه يتعين عليهم أو ًال أن يعيدوا
تدريب صحفيين على المهارات اإلعالمية الجديدة ،وقرر
19بالمئة منهم ضرورة إعادة التدريب على المهارات
التقليدية .ويعتقد 67بالمئة من المستجيبين في
أفريقيا والشرق األوس��ط ،والنسبة نفسها في بقية
العالم ،أن صفحات التحليل والصفحات التحريرية سوف
تكتسب المزيد من األهمية.
يؤكد استطالع مؤشر قاعة التحرير أن اإلجماع
العالمي على مستقبل قاعة التحرير يعتمد بشدة على
الوسائط اإلعالمية المتعددة والعاملين القادرين على
التعامل بال أخطاء مع كل التقنيات الجديدة والتقاليد
السائدة منذ أمد بعيد.

فرنسا تضغط على الصحفيين لكشف مصادرهم
| تشهد الساحة اإلعالمية الفرنسية سجاال هذه
األيام ،وذلك إثر إصدار الحكومة الفرنسية األسبوع
الماضي لمشروع قانون ينص على إمكانية إلزام
الصحفيين بالكشف عن مصادرهم عندما «تكون
هناك ضرورة ملحة لذلك».
صياغة مواد وفقرات مشروع القانون اعتبرته
منظمات حرية الصحافة الفرنسية ومنظمة صحفيون
بال ح��دود التي تتخذ من باريس مقرا لها «غائمة
بصورة مبالغ فيها».
وقالت المنظمة :إن المشروع الجديد يعتبر قضايا
اإلرهاب أو اختطاف األطفال بمقتضى هذا القانون
من الحاالت التي قد يضطر فيها الصحفيون إلى
الكشف عن مصادرهم ،فضال على انه ال يوفر حماية
كافية لإلعالميين المحترفين من خالل إفساح مساحة
كبيرة لتأويالت المحققين الذين يستطيعون وحدهم
تحديد إن كانت «ضرورة ملحة للمصلحة العامة» تبرر
انتهاك الحماية المكفولة للمصادر».
وذكرت المنظمات الصحفية الفرنسية والصحف
أن مشروع القانون جاء عقب اتهام جييوم داسكييه،

الصحفي ب��ـ«ل��و م��ون��د» ،بنشر أس��رار ال��دول��ة في
مقال يستشهد فيه بتقارير سرية بكشفه عن علم
المخابرات الفرنسية ببعض خطط القاعدة قبل
اعتداءات  11سبتمبر  .2001وقد رفض داسكييه
اإلفصاح عن المصدر الذي أمده بهذه المعلومات.
الجدل الفرنسي أخذ مداه فقالت رشيدة داتي،
وزيرة العدل ،أن التشريع الجديد الذي كان الرئيس
نيكوال ساركوزي قد وعد بإصداره لدى انتخابه في
العام الماضي ،يحقق توازنا بين حقوق الصحفيين
واحتياجات الشرطة وقوات األمن.
بيد أن الصحف والهيئات ومؤسسات المجتمع
المدني تعتقد أن قانون حماية المصادر يجب أن
يقدم تعريفا أوسع لألشخاص المسموح لهم بحجب
مصادر معلوماتهم ،كما يجب أن يكون من حق
الصحفيين التصدي لمصادرة أي نوع من المعدات
التي يستخدمونها في جمع المعلومات ونشرها.
الجدال بشأن مشروع القانون بدا في البرلمان
الفرنسي وتم توجيه انتقادات حادة لساركوزي وحزبه
(التجمع من أجل الحركة الشعبية) بسبب اتهامهما

شرق غرب
مقتل صحفيين باعتداءين منفصلين
| انضم صحفيان عراقيان األسبوع الماضي إلى قائمة قتلى
اإلعالم ،إذ قتل وسام على عودة ،المصور بقناة آفاق التلفزيونية،
رميا بالرصاص أثناء عودته لمنزله ،شمال شرق بغداد .وفي
اليوم نفسه ،عثر على جثة صحفي آخر هو حيدر هاشم الحسيني
ويعمل صحفيا حرا في حقل بمحافظة ديالى وسط مجموعة
من الجثث مجهولة الهوية .وفق الفدرالية الدولية للصحفيين
فإن شهود عيان قالوا إن «قناصاً أميركياً» أطلق النار على عودة
في الحي الذي كان يشهد مواجهات بين الجنود األمريكيين
ومقاتلي جيش المهدي .تتبع قناة آفاق لحزب الدعوة الذي
يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .تقول الفدرالية إن  20على
األقل من الصحفيين والعاملين باإلعالم قتلوا على يد القوات
األميركية منذ بدء الغزو في  .2003وتضيف «الحادث األخير
ينضم إلى قائمة طويلة تدعو للقلق )...( .من حق أصدقاء
وأقارب وزمالء الضحايا أن يعرفوا حقيقة الظروف التي وقعت
في ظلها حوادث القتل» .قتل في العراق نحو  127صحفياً
و 50مساعداً إعالمياً على األقل منذ بدء الغزو بقيادة الواليات
المتحدة في مارس  ،2003مما يجعل من حرب العراق أكثر
صراعات العالم حصدا ألرواح العاملين بوسائل اإلعالم.

كردستان لم يعد حصنا لحرية الصحافة
| كانت كردستان العراق ملجأ للحرية والتسامح من بعد
حرب الخليج في العام  ، 1991إال أن لجنة حماية الصحفيين
قالت إن ذلك بدا بالذوبان وب��دأت المنطقة الشمالية من
العراق التي تتمتع بحكم ذاتي تفقد بريقها مع زيادة حوادث
االعتداء على الصحفيين خالل السنوات الثالث األخيرة التي
يقع أغلبها على يد المسؤولين .تقول لجنة حماية الصحفيين
إن تلك المنطقة الجبلية الواقعة بشمال العراق كانت موطن
«صحافة مستقلة ضئيلة لكن مكافحة» تتحدى األحزاب
الرئيسية باإلقليم باستمرار عن طريق نشر قصص جريئة
عن الفساد الحكومي وانتهاكات حقوق اإلنسان .لكن تواجد
هؤالء الصحفيين المتزايد على الساحة اإلعالمية فجر موجة
من االعتداءات واالعتقاالت والمحاكمات ،وقد استهدف أعنف
االعتداءات من كتبوا تقارير انتقاديه عن كبار المسؤولين
مثل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود
برزاني ،وزميله الزعيم الكردستاني جالل الطالباني-
الرئيس العراقي .احتجاجات اللجنة جاءت في أعقاب قيام
أربعة مسلحين في زي عسكري بإجبار ناصر عبد الرحيم
رشيد على استقالل سيارة شحن حيث قيدوه وغطوا رأسه،
ثم ألقوا به في منطقة مجهولة بعدما أبرحوه ضربا وهددوه
باألسلحة النارية قائلين إنه سيقتل إن لم يكف عن العمل.
رشيد كاتب مشارك بـ«كردستان بوست» ،الموقع اإلخباري
الكردي أعلن مرارا وتكرارا احتجاجه على سلوك سياسيين
في كردستان العراق ،األمر الذي لفت إليه األنظار .وفد من
لجنة حماية الصحفيين التقى رئيس كردستان العراق
مسعود البرزاني ،وطالبه إج��راء تحقيق علني في موجة
االعتداءات العنيفة على الصحافة.

ناشر تركي يفوز بجائزة عالمية
للناشرين
| منذ إنشائه لدار النشر الخاصة به« -بلج»  -مع زوجته آيسه
نور ،تعرض التركي رجب زراكولو لغضب السلطات التركية.
وقد ترتب على التهم التي وجهت إليه وإلى زوجته صدور حكم
بالسجن ضدهما ،ومصادرة الكتب وفرض غرامات باهظة
تهدد بقاء دار النشر .لكن زراكولو رفض التنازل عن حملته من
أجل حرية التعبير ،قائال إنه يكافح «كي ينتشر موقف احترام
األفكار والثقافات المختلفة في أنحاء تركيا» .تكريما لموقفه
قامت الجمعية العالمية للناشرين بإعالن فوزه بجائزة حرية
النشر هذا العام.

ترشيحات لجائزة باستيا لتعزيز اإلعالم الحر

| نيكوال ساركوزي

لإلعالم الفرنسي بالتحيز.
ساركوزي شكا خالل اجتماع مع نواب حزبه في
وقت سابق من هذا الشهر أن العديد من المنابر
اإلعالمية الفرنسية ،ومنها وكالة األنباء الفرنسية
و«ل��و باريزيان» و«ليكبريس» ،ال تقوم بتغطية
مناسبة له.

| دعا القائمون على جائزة فريديريك باستيا ،التي تكرم
أعمال تعزز مبادئ المجتمع الحر ببالغة وأسلوب الذع.
لتقديم أعمالهم المرشحة للمنافسة على الجائزة التي
تبلغ  15ألف دوالر أميركي ،تشرف على الجائزة شبكة
السياسات الدولية بالمملكة المتحدة ،وتحمل اسم كاتب
فرنسي ساخر وأحد دعاة الحريات المدنية في القرن التاسع
عشر ،هو فريديريك باستيا .أما المواد المطلوب إرسالها
فهي مقال منشور أو أكثر ،وس��وف يتم التقييم تبعا
للمحتوى الفكري والقدرة اإلقناعية لألسلوب اللغوي ونوع
اإلصدار الذي نشر فيه.
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ثقافي

لضمان نجاح معرض عمان الدولي للكتاب
محمد عبد اللﻪ الﻘواسمة*

| عندما يعلن عن إقامة معرض للكتاب فذلك يعني
أن هنالك حدثاً ثقافياً مهماً سيجري ،فكيف إذا كان
ّ
هذا المعرض دولياً؛ فالمعرض الدولي يشكل تظاهرة
عالمية ثقافية وفكرية ،تتالقح فيه الثقافات ،و يتم
فيه تبادل األفكار واآلراء حول قضايا األدب والفكر،
وتعرض فيه اإلصدارات العالمية الجديدة من الكتب،
وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الكتاب،
وما يلحق به من وسائل سمعية ومرئية.
إن هذا الحدث المهم وما يرافقه من نشاطات
ّ
فنية وفكرية يخص ع��دة أط��راف تعنى بالثقافة
واألدب ،وال يخص مؤسسة أو اتحاداً بعينه ،لذلك ال
بد من توسيع دائرة المساهمة في تنظيم المعرض
لضمان نجاحه يمكنها أن تنجح في تنظيم معرض
كهذا ،إنه يحتاج إلى طاقات بشرية مبدعة ومفكرة،
ت��وازن بين التسويق المادي والفكري ،بين الربح
المالي والمردود المعنوي ،كما يحتاج إلى إمكانيات
مادية توفر البنى التحتية والتنظيمية المالئمة إلقامة
مثل هذا النشاط العالمي.
على الرغم من أهمية هذا النشاط  ،فإن اتحاد
الناشرين األردنيين وحده قد قرر من خالل لجنته
التحضيرية للدورة الثانية عشرة لمعرض عمان
الدولي للكتاب ،إقامة المعرض بمبنى كلية المجتمع
العربي في تموز المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة
عمان الكبرى ،واختار شخصية المعرض لهذا
وأمانة ّ
العام ،وهو الدكتور خالد الكركي للتعريف بسيرته
وإنجازاته األدبية والفكرية..

الخشية في ان ينحصر التعاون بين االتحاد ووزارة
الثقافة وأمانة عمان الكبرى في أن توفر هاتين
المؤسستين اإلمكانيات المادية إلقامة المعرض،
أما المشاركة في التنظيم واختيار الفاعليات فليس
لهما دور في ذلك .والخشية أيضاً أن يغيب الجانب
الفكري واألدب��ي  ،لحساب الجانب المادي التجاري
من خالل عدم مشاركة األدباء والمفكرين وخبراء
المعلومات في صناعة القرار .إنهم مدعوون فقط
لتنفيذ البرنامج الذي قرره االتحاد.

معارﺽ الكتاب الدول ّية
تأخذ بعين االعتبار مشاركة
ناشرين ،ومؤلفين وفنانين،
وخبراء معلومات
أن هنالك
يتجاهل اتحاد الناشرين األردنيين بهذا ّ
جهات ومؤسسات كثيرة تعنى ب��األدب والثقافة،
وتشتغل بالكتاب صناعة وتسويقاً ،من بينها رابطة
الكتاب األردنيين ،وجمعية المكتبات األردنية ،وجمعية
النقاد األردنيين وراب��ط��ة الفنانين األردنيين، ،
مؤسسة عبد الحميد شومان فض ً
ال عن وزارة الثقافة،
والدائرة الثقافية ألمانة عمان الكبرى وغيرها من
المؤسسات .
إن معارض الكتاب الدول ّية تأخذ بعين االعتبار
ّ
عند تنظيمها مشاركة من يعنيهم األمر من ناشرين،
ومؤلفين وفنانين ،وخبراء معلومات ،وأمناء مكتبات،
ولنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد

من أعرق معارض الكتاب الدولية العربية مثال على
ذلك؛ فإن الهيئة المشرفة على هذا المعرض هي
الهيئة العامة المصرية للكتاب ،وليس اتحاد الناشرين
المصريين ،فهي التي تشرف على تنظيمه منذ
إقامته أول مرة العام  1969وحتّى اآلن ،وقد احتفت
بشخصيتين رئيسيتين عبر تاريخها الطويل ،فكان
نجيب محفوظ شخصية المعرض لعام  1989في
دورته الحادية والعشرين بمناسبة فوزه بجائزة نوبل
عام  ، 1988كما نظم المعرض احتفالية له في العام
الماضي في دورته الرابعة والثالثين بعنوان” نجيب
محفوظ 90 :عاماً من اإلب��داع” ،كما كانت شخصية
المعرض لهذا العام المرحومة الناقدة سهير القلماوي
التي كانت أول رئيسة للهيئة العامة للكتاب ،وهي التي
نفذت الفكرة بإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب،
وكانت أول رئيسة له ،أما صاحب الفكرة فهو ثروت
عكاشة الذي كان وقتها وزير الثقافة.
أن هذه الرؤية الثاقبة للقائمين على
من الواضح ّ
معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت وراء نجاحه
وسر تطوره من عام إلى آخر .من هنا يتعين القول
بما يخص معرض عمان الدولي للكتاب المزمع
إقامته في تموز المقبل :إن اتحاد الناشرين األردنيين
 ،ينقصه حتى اآلن اإلعداد الجيد بتشكيل لجنة عليا
تضم جميع األط��راف التي تعنى بالشأن الثقافي
واألدبي على الساحة المحلية ،ولجنة تنفيذية نشطة
تتولى تحقيق النشاط على أرض الواقع ،وأن تتعاون
اللجنتان من أجل أن يتطور معرض عمان الدولي
للكتاب ،ليتبنى مشروعات ثقافية كبيرة كإصدار
دوريات ثقافية وسالسل أدبية وفكرية في المسرح
وأدب الشباب والعلوم المبسطة ،ويستقدم شخصيات
عالمية كضيوف شرف على المعرض ،ويحتفي بأدب
األطفال واألدب المترجم ،دون ذلك لن يؤثر المعرض
تأثيراً كبيراً في الحياة الثقافية ،وسيظل يراوح مكانه
كما بدأ أول مرة.
*مدرس في جامعة البلقاء التطبيقية

“مائة سوناتة حب” ..الرغبة تمتزﺝ بالعسل
ﺟهاد ﻫديب

| كما لو أن شعره ال ينفد هو الذي تطالعنا
بين فترة وأخ��رى ترجمة إلى العربية ألحد
أعماله أو منتخبات من قصائده  ،التي باتت
مألوفة لقارىء الشعر بالعربية .إنه الشاعر
بابلو نيرودا ( )1973 – 1904الحائز على
جائزة نوبل لآلداب للعام  1971الذي توفي بعد
ذلك بعامين إثر االنقالب على حكم رفيقه
المنتخب القائد التشيلي سلفادور الليندي من
ِق َبل الجنرال الطاغية بينوشيه وبدعم وعزم
أكيدين من اإلدارة األميركية آنذاك.
مؤخراً صدرت ترجمة جديدة في العربية
لواحد من أشهر دواوينه ،حملت توقيع الشاعر
طاهر رياض وبتقديم للروائي اللبناني إلياس
خوري ،وهو ديوان :مائة سوناتة حب.
في هذا الديوان يسمي نيرودا األشياء
بغير أسمائها .ال تصير مجازية فحسب بل
تبدو األشياء العادية وقد تفجرت منها شعرية،
م��ن ذل��ك ال��ن��وع ال��ذي يجعلها عصية على

التوصيف أو التحديد:
ماتييلدا ،اسم نبتة ،أو صخرة ،أو نبيذ،
اسم أشياء تبدأ في األرض وال تنتهي،
كلمة ذاك الذي لنموه تف َتّح أول فجر،
وفي صيفه انفجر ضوء الليمونات.
يالحظ خ��وري في تقديمه الكتاب أن
الشعر لدى نيرودا في كتابه هذا إنما هو الذي
تقوله الرغبة ال ذكرى الرغبة .وحقا ال يجد
قارىء الكتاب ما هو أكثر إنصافا للشعر في
« مائة سوناتة حب» من هذا التوصيف األكثر
شفافية.
الشعر كله في ماتيلدا الزوجة التي تجمع
كل التوصيفات األخ��رى للمرأة المعشوقة؛
الغالبية والنبيلة كما لو أنها امرأة أسطورة
وح��ل��م .ماتيلدا ح��اض��رة روح��ا وج��س��دا في
التضاعيف وما بين السطور وفي صراحة
القول وبالغته:
أخض َر كان الصمت ،نديا كان الضوء،
شهر حزيران ارتعش كفراشة،
وأنت ،يا ماتيلدا ،تعبرين الظهيرة،
ِ
ت��ع��ب��ري��ن أق��ال��ي��م ال��ج��ن��وب ،ببحرها
وحجارتها.
إنما على الرغم من ارتباط بابلو نيرودا
بغير امرأة تبعاً لسيرته الشعرية الذاتية ،إال
أن ماتيلدا القصائد تبدو إمرأة موصوفة أو
بحس غريزي آثم وطهراني معا،
مغسولة
ﱟ

إنها المنزهة عن العادي والمألوف ،وفي
الوقت نفسه هي األقرب إلى نوع من البداهة
والتلقائية في شفافيتهما اإلنسانية العميقة:
ً
منك بين األخريات جميعا،
تقصيت
لمحة ِ
في نهر النساء المتموج الدافق،
في الجدائل ،في العيون المغضية خفرا،
في الخطوة الرشيقة التي تزلق ،مبحر ًة
في الزبد.
أن بإمكاني وصف
ويخطر ل��ي بغتة ّ
أظافرك –
المستطيلة ،بنات أخت الكرز : -
ثم ها هو شعرك يعبر ،ويخطر لي
أراك في صورة نار عظيمة تشتعل
أنني ِ
في الماء.
الحب في هذه السونيتات المائة ليس نابعاً
من الرغبة فحسب بل إنه مخلوط بعسل وله
رائحة اقتراب الذكر من األنثى؛ تلك الرائحة
التي يحسب قارىء الكتاب أنها صنيع أخالط
من القرفة والنعناع الطازج والزنجبيل والبهار
األخ��اذ من الروائح البرية إنما
وسواها من ّ
بمزاج خاص ومختلف:
حلمك في حلمي.
أنت لي .أريحي
ِ
واآلن ِ
أن تهجع
اآلن على
الحب واألل��م والعمل ْ
ّ
جميعا.
الليل يدير عجالته الالمرئية،
وأنت إلى جانبي نقية كالكهرمان الغافي.
ِ

غ��ي��رك،
ال أح���د
ِ
يا حبيبتي ،سيرقد
ف��ي ح��ل��م��ي .س��وف
تمضين،
معا سوف نمضي
فوق مياه الزمان.
غ��ي��رك
ال أح����د
ِ
س��وف يرتحل عبر
الظالل معي،
أنت ،يانعة
وحدك ِ
ِ
أب��داً؛ مشمسة أب��داً؛
مقمرة أبداً.
لعل م��ن المهم
أن
هنا اإلش��ارة إلى ّ
ال��خ��ي��ارات اللغوية
واالن���ت���ق���اءات في
ال��ت��رج��م��ة ت� ِّ�ن��م عن
ذوق رف��ي��ع يكشف
ل��ي��س ف��ح��س��ب عن
ملكات المترجم بل
ع��ن وج���ه ال��ش��اع��ر
طاهر رياض وأناقته
اللغوية الملحوظة
في هذه الترجمة.
ص��درت « مائة سوناتة حب « في 130
صفحة من القطع المتوسط عن دار كنعان

للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية في
دمشق.
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بيانات لمسرح عربي جديد
عواد علي

| دفعت نكسة حزيران العام  1967بعض
المبدعين العرب إلى إج��راء مراجعة شاملة
لألسس والمرجعيات التي يقوم عليها اإلبداع
الثقافي العربي لتجاوز الخلل الذي ينتابه،
واالنتصار على ضعفه ،فظهرت جملة بيانات
وتنظيرات وجماعات تدعو إلى التخلي عن
تلك األسس والمرجعيات ،وتأسيس مشاريع
إبداعية وفكرية تتسم بـ (األصالة ،والتأصيل،
والتأسيس) ،وتستند إلى روح المجتمع العربي
المعاصر ،وهويته القومية ،وتراثه الحضاري،
وتكسر المفهوم االنعكاسي في الثقافة ،أو
التبعية لمراكز خارجية ،وبخاصة الغربية منها.
ولعل المسرح كان أكثر الحقول اإلبداعية
التي شهدت ردة الفعل هذه بسبب طابعه
الجماهيري ،والتصاقه بإيقاع الحياة ونبضها
من جهة ،ووقوعه بشكل مباشر تحت هيمنة
مرجعيات وأسس ومدارس مسرحية غربية من
جهة أخرى.
ومن أبرز البيانات التي ق ّدمت تنظيرات
متقاربة ،في توجهها ،لمسرح عربي متحرر
من طغيان األدب وقوانينه البنائية وإكراهاته
األسلوبية ،وينهل من المنابع وأشكال الفرجة
المسرحية ،أو ي��ق��وم على نسق الفريق
والطاقم المسرحي المتكامل ،وينقلنا من إطار
التمثل المجرد إلى إطار اإلدراك :بيانات لمسرح
عربي جديد لسعداهلل ونوس عام  ،1970وهي
من أكثر البيانات تمث ً
ال للوعي الجديد الذي
ّ
تشكل في المشهد المسرحي العربي ،وربما

في المشهد الثقافي العربي بشكل عام ،في
أعقاب نكسة حزيران ،أما البيانات األخرى فقد
كانت ،في أغلبها ،باستثناء البيان االحتفالي،
استجابة لسؤال الهوية الذي فرضته الممارسة
المسرحية العربية ،والتجارب المسرحية
العالمية على المشتغلين في حقل المسرح،
وإذا ما وجدت صلة بينها وبين ثقافة مابعد
النكسة فإنها صلة غير مباشرة ،إ ّال إذا نظرنا
إلى سؤال الهوية بوصفه بحثاً في إمكانيات
ترميم ،أو إع��ادة بناء ال��ذات القومية التي
هشمتها النكسة.

ّ
شكل الجمهور الهاجس
األول لونوس ،ألنه
يعده المدخل األساسي
ّ
والصحيح للحديث عن
المسرح
لقد اتسمت بيانات سعد اهلل ون��وس
بالمنهجية ،منطلقاً من رؤيته الماركسية،
رغم اعترافه بأنها رؤوس أقالم وليدة تجربة
قصيرة في الممارسة المسرحية ،لموضوعات
تحتاج إلى وقفات أطول حتى يستوفيها البحث،
ويعمق ما تمس من قضايا وشؤون مسرحية
وثقافية ،أو فروض للبحث عن مسرح أصيل
يعي دوره في بيئته ،ويحاول أن يستوعب هذا
الدور ،ويضطلع به.
وقد ّ
شكل الجمهور الهاجس األول لونوس،

ألنه يع ّده المدخل األساسي والصحيح للحديث
عن المسرح وتبلوره وإشكالياته ،فهذا الفن
يمتاز عن بقية مظاهر النشاط الثقافي بأنه
في جوهره “حدث اجتماعي” منذ نشأته ،وهو
في أصله وأبسط أشكاله متفرج وممثل قد
يندغمان معاً في احتفال ،أو يظالن الواحد
منهما في مواجهة اآلخر ..المسرح ،من وجهة
نظر ون��وس ،يبدأ فع ً
ال عندما يتوافر ممثل
ومتفرجون يتابعون لعبة الممثل ،أو يشاركون
فيها ،وغياب أحد هذين العنصرين فقط هو
ال��ذي ينفي الظاهرة المسرحية ،في حين
أن كل العناصر األخ��رى التي انضافت إلى
الظاهرة ،وخالل مراحل متدرجة من تاريخ
تطورها ،النص ،اإلخراج ،المؤثرات ،وغيرها
ال يؤدي غيابها إلى نفي الظاهرة المسرحية
بمعناها األساسي.
وبعد تحديد هوية الجمهور ،تركيبه
االج��ت��م��اع��ي ،ظ��روف��ه الثقافية ،مشاكله
وصورمعانته تنبثق األسئلة ،حسب ونوس ،عما
يراد القول له ،وأسلوب االتصال به ،والوسائل
التي ينبغي أن تستخدم لتحقيق تفاعل أكيد
معه ،فال يكفي أن يص ّرح المسرحي ،راكباً
موجة االتجاه العام ،بأن الجمهور الذي يتوجه
إليه هو الطبقات الكادحة ،ثم ال يفعل بعدئذ
إ ّال أن يق ّدم في غرف مغلقة ،وأمام خمسين أو
ً
عبثية
مائة من «النخبة» أو «الطليعة» أعما ًال
عن األزمة الميتافيزيقية لإلنسان في الكون،
بل عليه أن يقدم لها مسرحاً شعبياً ملتحماً
ً
إضافة إلى
بها ،نابعاً من ظروفها ،يشتمل،
المتعة ،على فعالية تنمية وعيها ،وإدراكها
لمصيرها التاريخي المشترك ،ولمشاكلها
وقدرها االجتماعي ،ووعي حاجاتها ،وأنماط
تفكيرها ،وطرائق فهمها .وبذلك تنتهي ،كما
يرى ونوس ،واحد ًة من دوامات التخبط التي
يتوه فيها مسرحنا العربي.
وبما أن المسرح الذي يدعو إليه ونوس

ينطلق م��ن واق��ع
الجمهور العربي،
ويريد له أن يحقق
أعلى درجات االتصال
به ،والتأثير فيه ،فإنه
مضطر ،في رأي��ه،
إلى القيام ببحث جاد
ويومي عن تجربته
الخاصة في التعبير
ال���م���س���رح���ي ،عن
أسلوب ولغة وشكل | ،سعداهلل و ّنوس
وأم��ام��ه أف��ق واس��ع
لالختيار والتجريب ،كما أن لديه إرثاً غنياً من
األشكال وأنماط التعبير الشعبية (الفولكلورية)
يمكنه اإلفادة منها ،وتوظيفها بطريقة أجدى
وأسلم من تلك التي يتبعها أؤلئك الذين
ً
ثقافة على الفولكلور ،أو
يريدون أن يبنوا
لدواع سطحية في التجديد،
يستجيبوا فقط
ٍ
وتجريب األشكال.

كان أحد أهداف ونوس
الرئيسة من بياناته
هو تجاوز ما كتبه
توفيق الحكيم ،ويوسف
إدريس ،وعلي الراعي
إن ونوس في فهمه للمسرح ،حسبما تكشف
بياناته هذه ،ال يبدأ من نقطة الصفر ،بل يكمل

ما بدأه الرواد ،إذ يقول إنهم كانوا يدركون ،ولو
فطرياً ،طبيعة المسرح كظاهرة اجتماعية
تنشأ بين الناس ،فلم يربكوا أنفسهم بالصيغ
الجاهزة ،بل أخضعوها إلى إحساسهم الخاص
بجمهورهم ،وظروف هذا الجمهور ،ونوعيته
ومشاكله .وعلى أثر ذلك يرى أن المسرح هدفه
شحن المتفرج ،وليس تسليته ،أي أنه مسرح
التسييس ،وليس السياسي ،وهذا يتطلب أن
يكون المتفرج واعياً ألهميته ،فاع ً
ال في واقعه،
ومتخذاً موقفاً نقدياً من العرض ،على غرار
المتفرج في المسرح الملحمي الذي أسس له
بريشت .وكانت مسرحية ونوس (حفلة سمر
من أجل  5حزيران) التي كتبها العام ،1969
تطبيقاً ،سبق هذا التنظير ،للعالقة التفاعلية
بين الصالة والخشبة ،بين المتفرج والعرض
المسرحي.
لقد كان أحد أهداف ونوس الرئيسة من
بياناته هو تجاوز ما كتبه توفيق الحكيم،
ويوسف إدريس ،وعلي الراعي ،بل وإلى تعرية
الزيف الذي كانت ّ
جل المسرحيات العربية تغرق
ً
وبخاصة ما اتصل منها بهموم «حزيرانية»
فيه،
تغلب عليها الشكوى واألنين والتفجع في غياب
المنظور العلمي الواضح المتمكن من سبر غور
الواقع ،وتشخيص أسباب الهزيمة.

غرافيتي أردني :الفن في مدينة عصية الجدران
نهاد الجريري

| مشكلة وسام أنه ال يجد ما يكفي
من الجدران لتستوعب رسوماته .فهي
رسومات غير عادية تبالغ في تصوير
حجم األشياء ،وترفض أن تظل حبيسة
المعارض والغاليريات.
يقول وس��ام ذو الثالثين عاما ،إن
الرسم على ال��ورق ال يستهويه ،فهو
يبقى في النهاية رسماً .لكن الرسم على
الجدار أو الغرافيتي “يعبر عن إحساس
خاص يؤثر في المحيط العام”.
بدايات وسام مع الغرافيتي كانت في
جنوب إفريقيا حيث عاش فترة شبابه
األولى .ويذكر أن أول رسم خطه على
ج��دران جوهانسبيرغ كان صورة شاب
يخرج من رح��م المدينة .وف��ي عمان

يستذكر أن أول غرافيتي رسمه كان
أحس
في خريف ع��ام  ،2001عندما
ّ
“باضطراب” بسبب تغيير التوقيت من
الصيفي إلى الشتوي .على جدار مقابل
مبنى بنك اإلس��ك��ان رس��م شخصية
كاريكاتورية مضحكة “ب���رأس كبير
وجسم صغير” ،بدت تائهة ال تدري في
أي فصل هي :في الصيف أم الشتاء؟ .
ويتابع أن��ه ظ��ل ي��م��ارس هوايته
المفضلة وي��رس��م “خ��رب��ش��ات��ه” على
ج��دران غرفته؛ فيمحو “واجهة” ويعيد
رسمها .ومنها انتقل إلى الجدار المحيط
بالسطح؛ هناك ،يص ّور أحاسيسه وينفث
فيها الحياة فيعطيها وجهاً وجسماً ويطرح
من خاللها “وجهة نظر” خاصة به.
وس���ام ط���ور ه���ذه ال��ه��واي��ة حتى
امتهنها ،فكثيراً ما يطلب منه أصدقاؤه
أن “يرسم” أسماء محالتهم بطريقة
ثالثية األبعاد ،وأن يز ّين زاوية من زوايا
المكان.
لكن “الجدران” في عمان على كثرتها
تظل “عص ّية” على محبي هذا الفن.
يروي همام طالب الثانوية في مدرسة

عمال البلدية
البيادر أنه كثيرا ما يالحقه ّ
أو أصحاب البيوت والمحالت التجارية
،الذين يعتبرون هذا الرسم “نوعا من
التلوث البصري”.
ياسمين ط��ال��ب��ة التوجيهي في
المدارس العربية النموذجية تالحظ أن
رسوم الغرافيتي “القليلة” التي تراها
هنا وهناك “سرعان ما تختفي!” رغم
أنها “تشعرها باالبتهاج” ،وبخاصة مع
“األلوان التي تضفي رونقا يكسر رتابة
المكان” .
ياسمين ،التي عاشت سنوات في
بولندا ،تلفت إل��ى أن الغرافيتي في
األردن ل��م يتطور بعد إل��ى مواضيع
مميزة ،كما هي ح��ال الغرافيتي في
الغرب“ ،فهي ما زالت قاصرة في مجملها
على رسم الكلمات واألحرف اإلنجليزية
تحديداً ”.وهذا أمر متوقع بالنظر إلى
تجربة رسامي الغرافيتي األردنيين التي
لم تتجاوز سبع سنوات .هؤالء يتمنون
لو تتاح لهم الفرصة ليعكسوا هوية
المدينة بكل خلجاتها ،وليساهموا في
تجميلها بالطريقة التي يعرفون.
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ثقافي

نظرة على مجتمعات اسالمية

إصدارات

من منظور التطور القانوني

العدد الثالثون
من «أوراق»
اصدار رابطة الكتاب األردنيين
عدد ربيع ٢٠٠٨

مراﺟعة :نادية نادر*

| صدر العدد رقم  30لمجلة «أوراق» الفصلية التي تصدرها رابطة الكتاب األردنيين.ضم
العدد دراسات لعبدالرحيم العالم :كتابة الفقدان في رواية الحرب  ،وسوزان سونتاغ :الفنان
ُمعايناً نموذجياً ،ترجمة سعاد فركوح  ،وشكري عزيز الماضي  :دور «األشياء» في تشكيل البنية
والداللة ،وأماني سليمان  :األمثال العربية القديمة  :تأمالت في األبعاد الحضارية ،وجعفر حسن
 :أسئلة الرواية رهائن الغيب ألمين صالح نموذجاً.
واشتمل العدد الجديد من «أوراق» على قصص ل� :محمود شقير  ،ومحمود الريماوي ،واوغستو
مونتيرسو ترجمة نهى أبو عرقوب  ،وأحمد أبو خنيجر  ،ومنال حمدي .وقصائد للشعراء :محمد
مقدادي  ،ورشا عمران ،وغازي الذيبة ،وعصام السعدي ،وإدريس الميالني.
وفي العدد حوار مع هشام غصيب أجراه أحمد إبراهيم العتوم  ،ومع إزرا باوند ،ترجمه عن
اإلنجليزية أحمد الزعتري .ومع البيرتو جياكوميتي ،ترجمة وتقدبم محمد هاشم.
ورسوم مرفقة بكتابة لعبدالرؤوف شمعون.
في الشهادات كتب أمجد ناصر  :تأمالت في قصيدة النثر ،وسميحة خريس تحوالت الكتابة أو
الكتابة األنثى.
وتضمن العدد نصين لفيروز التميمي ،وحسين جلعاد .وقراءات لمصطفى الكيالني ومحمود
منير.
يتولى القاص سعود قبيالت ،رئيس رابطة الكتاب ،موقع رئيس التحرير المسؤول للمجلة،
والروائي الياس فركوح موقع رئيس التحرير ،وقد كتب للعدد افتتاحية بعنوان « :أوراق نخبوية».
من الحوار مع هشام غصيب هذا المقطع للمفكر«:لدي موقف فلسفي أزعم أنه متماسك
ترتبط فيه تجربتي العلمية بتجربتي الحياتية العامة ،بما في ذلك تجربتي األدبية والجمالية
والسياسية واألخالقية والتربوية .أرى أن رؤيتي الفكرية تندرج ضمن التيار العريض لحركة
التحرر القومي العربية وحركة التحرر العالمية ماركسية الطبع .لم أسع الى بلورة فلسفة خاصة
بي لكنني أنتجت رؤية فكرية متماسكة ،في سياق انخراطي في الصراع الفكري ومحاولتي فهم
العالم و االنخراط في تغييره .النقطة الجوهرية ان هذه الرؤية محددة المعالم ومتماسكة ،بحيث
أن تجاربي المتنوعة العلمية والسياسية واألخالقية والجمالية ،تلتقي كلها ضمن إطار مفاهيمي
متماسك».

بماذا ّ
تفكر الصين؟
*الناشر:فورت ستيت ـ لندن ٢٠٠٨
*الصفحات ٢٢٤ :صفحة من القطع
المتوسط
*تأليف :مارك ليونارد

| مارك ليونارد كاتب بريطاني مختص بالسياسات والعالقات الدولية .عمل لفترة من الزمن
مديراً لمركز السياسة الخارجية البريطانية ،ويعمل اآلن مديراً لقسم السياسة الخارجية في
مركز اإلصالح األوروبي.
«صنع في
إذا كان من المعروف أن «نصف الثياب واألحذية الجاهزة في العالم تحمل إشارة ُ
الصين» ،وأن  300مليون صيني قد دخلوا «عصر الحداثة» على مدى  30سنة فقط بينما كانت
أوروبا قد احتاجت ل� 200سنة للوصول إلى النتيجة نفسها .فإنه من غير المعروف إلى أين تتجه
السياسة الخارجية الصينية ،وما هو دورها في عالم الغد؟!
الخط الناظم لشروحات هذا الكتاب هو التأكيد على أن الدبلوماسية الصينية ،قد غدت نشيطة
أكثر فأكثر ،وذلك مع التركيز على أولويتين أساسيتين هما االستقرار اإلقليمي ومثابرة النمو
االقتصادي الصيني .هاتان األولويتان تبدوان أيضاً على درجة كبيرة من التداخل.
وإذا كانت الصين تثير في صعودها القوي الكثير من القلق والمخاوف وليس في المحيط
اإلقليمي ،فحسب ،وبخاصة لدى الجار الياباني الذي كان قد احت ّلها ذات فترة ،وإنما أيضًا على
الصعيد العالمي ال سيما في أوروبا ،والواليات المتحدة األميركية ،فإنها تؤكد بالمقابل على أنها
تريد تحقيق النمو االقتصادي المنشود «عن الطريق السلمي».

| مثلما يستخدم المسلمون الشريعة
لتأكيد هويتهم بطريقة سلطوية ،فإن
الغربيين يستخدمون القانون اإلسالمي،
للمجادلة في حاجة المسلمين لالندماج
في المواثيق القانونية الغربية .سامي
زبيدة ال يقوم بأي من هذين األمرين.
في هذا الكتاب ،القانون والسلطة
في العالم اإلسالمي ،يرى زبيدة أن تعبير
الشريعة يستخدم في صورة مغلوطة.
وهو يعارض القناعة المحافظة القائلة إن
“باب االجتهاد مغلق” ،ويجادل بأن القانون
اإلسالمي ليس واحدياً ،وأنه لم يتوقف
عن التطور .وبد ًال من ذلك ،يفترض زبيدة
أن القانون اإلسالمي المعاصر تطور عبر
الخطاب الثقافي للعلماء “المتقين” ،ثم
من خالل “السيطرة” على المؤسسات
السياسية.
وبذلك ف��إن كتابه يخاطب اإلس��الم
ماضياً وحاضراً من خالل التطور القانوني.
غير أن زبيدة يمضي عكس اتجاه االعتقاد
الشعبي باإلشارة إلى أن القانون اإلسالمي،
قد خضع ،تاريخيا ،للمساومة من قبل
الدولة وأنه يبقى مجرد مفهوم نظري
فيما يتعلق بالقانون العام .كما أن التوتر
بين المتدينين والعلمانيين ليس أمرا
جديداً على العالم اإلسالمي ،ولكن زبيدة
يمضي بعيداً ليجادل بأن الصراع بين
“األفراد الورعين” و”الدولة الفاسدة” كان
أكثر خصائص التاريخ القانوني اإلسالمي
وضوحا .وأكثر من ذلك ،فأنه يفترض أن
العالقة بين القانون والسلطة “المشرعين
والحكام” يحدد الجهد اإلنساني الذي ال
ينتهي إلدراك اإلرادة اإللهية .فمثال ،تحت
رعاية البالط في العصر العباسي األول
ك��ان الخلفاء يسمحون بالعمل العلني
لمدرسة فكرية فلسفية دينية بارزة ،هي
المعتزلة ،في تحد للمدارس الحرفية التي
كان أتباعها يصرون على قصر األحكام
القانونية على حدود “النص” .وقد انتصرت
الدولة في حربها حول الدين ،كما يجادل
زبيدة ،على الرغم من المقاومة الضارية
للعلماء ،الذين كانوا يعانون أحيانا نتيجة
لهذه المقاومة .وعموما ،فبعد “محنة” إبن
حنبل الشهيرة ،وجلد أبي حنيفة (الذي
رفض منصبا قضائيا قدمه له الخليفة)،
حقق العلماء بعض االستقاللية الذاتية.
القسم الثاني م��ن الكتاب يعالج
اإلص���الح العثماني وم��ا ي��دع��وه زبيده
“تأميم” القانون اإلسالمي ،مولياً االنتباه
آلثارها على مصر وإي��ران الحديثتين.
ويجادل زبيدة بأن كثيرا من المقاومة
اإلسالمية المعاصرة لإلصالح القانوني،
هو رد فعل رجعي على التطوير العثماني
(وف��ي ما بعد العلماني مثل جمال عبد
الناصر في مصر ورضا شاه في إيران)،
فالمؤسسات األصولية مثل األزه��ر في
مصر تسخط على اإلصالحيين ألنها

القانون والسلطة في العالم اإلسالمي
| تﺄليف :سامي زبيدة
| الناشر :توريس :نيويورك2005 ،
| عدد الصفحات255 :

بدلت العلماء وحافظت على استقالل
ذاتي محدود تجاه الدولة .والمقارنة بين
المثالين اإليراني والمصري ذكية في
صورة خاصة ألنها تقدم شرحا مستفيضا
للمقاومة السنية والشيعية .ويقيم زبيدة
توازيا بين مصر وتركيا ،ولكنه يشير إلى
أن االحتمال األكبر هو أن مصر سوف تتبع
المسار اإليراني.

المؤلف يترك أكثر
أسئلته أهمية من
دون إجابة :كيف
ولماذا يجب تشكيل
صورة القانون
اإلسالمي مستقب ً
ال؟.
القانون والسلطة في العالم اإلسالمي
يجادل في النهاية بأن “عودة الشريعة” هو
افتراض تبسيطي وغير محدد بأن القانون
اإلسالمي بقي موجودا على مدى التاريخ
اإلسالمي .ومع أن جداله مقنع ،فإن زبيدة
يحتاج إل��ى نقاش متماسك ح��ول وضع
المرأة داخل القانون اإلسالمي ،فقد كانت
المرأة المسلمة هي األكثر تأثرا بالتغييرات
القانونية ،التي يندر لكتاب من هذا النوع
أن يتجاهله ،فعلينا أن نعالج ديناميات
الجنوسة لفهم بنيات السلطة المجتمعية.
يكتب زبيدة القليل جداً عن اإلصالحات

العثمانية لقوانين األس��رة من دون أن
ينجح في ربطها بالجدل الشامل حول
القانون اإلسالمي والسلطة ،فهو ال يزيد
على أن يستخدم االستياء الراهن للمرأة
المصرية المسلمة ،لربط ذلك مع التفاؤل
بأن العلمانية سوف تتغلب على انبعاث
إسالمي واضح.
ومع أن األمر ليس سهال على الدوام،
فإن زبيدة ينجح في الربط بين السياسات
اإلسالمية في القرون الوسطى والحديثة
المبكرة والحديثة على مدى الكتاب .كما
أنه ال يفشل مطلقا في دراسة الشخصيات
الدينية البارزة ومنظري النظرية القانونية
دراسة مستفيضة .ويجري الكتاب متابعة
مميزة ألثر الشيعة والمتصوفة على تطور
القانون اإلس��الم��ي .غير أن انتصارات
مثل هذه تخبو في ضوء السرد المتقطع
لزبيدة ،فالكتاب يحتاج تقييما تتابعيا
لتطور القانون اإلسالمي.
ينصح بقراءة الكتاب الفئات الدنيا من
الطبقات التي شملها المسح في الشرق
األوس��ط ،وكذلك خريجو م��ادة القانون
اإلسالمي المتميزين( .ويجب مالحظة أن
معظم مصادر الكتاب ثانوية ،وهو أمر
غير مفهوم في ضوء مثل هذا المسح
الواسع ).ومع أن تقييمات خاصة للتاريخ
اإلسالمي الحديث والوسيط متاحة لغير
المختصين والخبراء ذوي العالقة ،فإن
زبيدة يترك أكثر أسئلته أهمية من دون
إجابة :كيف ولماذا يجب تشكيل صورة
القانون اإلسالمي في المستقبل؟.
*قسم التاريﺦ بجامعة كاليفورنيا،
سانت باربرا
* بالتعاون مع:
المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط
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حرياﺕ

حقوق اإلنسان في ميزان الكرامة والعدالة
ﻃالب السﻘاﻑ*

| يصادف هذا العام الذكرى الستين لصدور
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته
الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من
كانون الثاني/ديسمبر .1948
األم���م المتحدة أع���دت برنامجاً خاصاً
باحتفالية الذكرى الستين لإلعالن تحت شعار
“العدل والكرامة للجميع” .هذا الشعار يعكس
جوهر المبادئ والقيم التي يقوم عليها اإلعالن
العالمي بدءاً من االعتراف بالكرامة المتأصلة
في بني البشر م��روراً بالمساواة التامة بين
الناس جميعاً أمام القانون وفي فرص التمتع
بالحقوق دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون
أو الدين أو األصل االجتماعي أو الثروة أو أي
اعتبار آخر.
هذا الشعار يك ّرس عالمية حقوق اإلنسان
وأنها من حق البشر جميعاً دون اعتبار للحدود
السياسية والجغرافية وطبيعة أنظمة الحكم،
ومستويات التطور والنمو االقتصادي والمعرفي
للشعوب والجماعات واألفراد.
وربما يكون السؤال األهم الذي يستثيره
ه���ذا ال��ش��ع��ار ه���و :ه��ل حققت البشرية
بمنظوماتها الدولية واألقاليمية وأنظمتها
الوطنية ،الكرامة والعدالة للجميع ،أم أنهما ما
زالتا مطلباً ملحاً للجميع بعد ستين سنة من
اإلجماع الدولي على االعتراف بحقوق اإلنسان
وفق ما تضمنها اإلعالن؟.
أحداث كثيرة وتطورات مهمة تلت إصدار
ذلك اإلعالن العظيم امتدت عبر ستين سنة،
وإن كانت قد تركزت في الثالثين سنة األخيرة
بدءاً من عام  1976الذي أعلن فيه عن نفاذ
اتفاقيتين دوليتين ملزمتين ،هما :العهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
اللذان باتا يشكالن مع اإلع��الن العالمي ما
يعرف بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
توالت جهود المجتمع الدولي لتعزيز الشرعة
الدولية لحقوق اإلنسان بعدد من االتفاقيات
واإلعالنات والقواعد والمدونات واألدل��ة ذات
األث��ر الفعال ف��ي تحقيق مقاصد اإلع��الن
العالمي حتى تجاوز عدد الصكوك الدولية ذات
الصلة بحقوق اإلنسان الخمسمائة وثيقة ،كان
آخرها اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة للعام  ،2007هذا عدا
عن الجهود اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان
وتعزيزها ،وأبرزها جهود دول االتحاد األوروبي
واالتحاد اإلفريقي وآخرها جهود جامعة الدول
العربية التي أسفرت أخيراً عن إقرار الميثاق
العربي لحقوق اإلنسان في قمة تونس العام
 2004ونفاذه الفعلي في  16آذار/مارس2008
بعد اكتمال تصديق سبع دول عربية عليه!.

المثير لالهتمام في هذا الحدث هو أن
جامعة ال��دول العربية تعتبر أق��دم منظومة
دولية إقليمية ،إذ أنشئت الجامعة في أيار/
مايو  1945أي قبل ستة أشهر من إنشاء
األمم المتحدة ،لكن المنظمة الدولية وضعت
إعالنها بعد ثالث سنوات على إنشائها ،في
حين وضعت الجامعة العربية ميثاقها بعد أكثر
من  60سنة على إنشائها ،ما يعكس األهمية
والقيمة التي تحظى بها حقوق اإلنسان في كل
من المنظومتين الدولية والقومية العربية.

تجاوز عدد الصكوك
الدولية المتعلقة
بحقوق االنسان 500
وثيقة
وباعتباره الحدث األبرز في مجال حقوق
اإلنسان على المستوى العربي ،أثار صدور
ونفاذ الميثاق العربي في هذا الوقت وعلى
هذه الصورة ،انتقادات شديدة حتى من جانب
النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان،
وأعتبر ف��ي أفضل ح��االت��ه ت��ك��راراً مجتزءاً
ومشوهاً لنصوص ومعايير دولية تضمنها

اإلعالن العالمي واالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلن��س��ان التي انضمت إليها معظم ال��دول
العربية قبل سنوات من نفاذ الميثاق.
االنتقادات تضمنت ايضاً أن الميثاق ال
يشتمل على آليات رقابية أو حمائية لضمان
التزام الدول العربية بأحكامه من مثل لجان
المراقبة أو آلية قبول شكاوى األفراد أو إنشاء
محكمة عربية لحقوق اإلنسان .وأخيراً،هناك
االنتقاد الشديد الذي وجهته المفوضة السامية
لحقوق اإلنسان لويز آربور ( 30كانون الثاني/
يناير) لما تضمنه الميثاق في مادته الثانية من
مساواة للصهيونية بالعنصرية والدعوة للعمل
على القضاء عليهما ،باعتبارها تتعارض
مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
( 46/86انظر الموقع اإللكتروني للمفوض
السامي لحقوق اإلنسان).
ومهما يكن من أم��ر ،ف��إن وج��ود ميثاق
عربي لحقوق اإلنسان يعتبر خطوة أساسية
وضرورية لبناء نظام إقليمي فعال لحماية
حقوق اإلنسان وتعزيزها في منطقة تعج
باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بدءاً من
الحرمان من الحق في الحياة ،مروراً بممارسات
التعذيب وس��وء المعاملة واالت��ج��ار بالبشر
والتمييز بمختلف صوره وأشكاله ،وليس انتهاء
بالحرمان من سبل العيش الكريم والحق في
التنمية والرفاه واألمن ،ناهيك عن القيود التي
ال حصر لها لحرية التعبير والمعتقد والتجمع
والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة.
وبالعودة إلى سؤال الكرامة والعدالة وما
تحقق منهما للجميع أو لنا كعرب على األقل،

نجد أننا ملزمون بمراجعة منجزاتنا الوطنية
في ظل  60سنة من عمر اإلعالن العالمي
للوقوف على واج��ب��ات ال��دول والمجتمعات
تجاه المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتي
التزمت بها وما تحقق منها لضمان الكرامة
والعدالة للجميع  .ولتبسيط فكرة المراجعة
وآلياتها يمكننا تحليل واجبات الدول بموجب
اتفاقيات حقوق اإلنسان عبر ثالث منظومات
كبرى ،هي:
 - 1منظومة االعتراف :تشمل واجب الدول
في احترام حقوق اإلنسان المعترف بها لكافة
األشخاص الخاضعين لواليتها القانونية دون
أي تمييز من أي نوع .يدخل في هذه المنظومة
واجبات االنضمام لالتفاقيات الدولية وإنفاذها
على المستوى الوطني وتعديل التشريعات
الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية،
ونشر االتفاقيات على المأل وجعلها أساساً
في عمل السلطات العامة وجزءاً من واجبات
األشخاص المكلفين بتطبيق القانون ...إلخ.
فهل قطعنا باعترافنا بحقوق اإلنسان شوطاً
تحققت معه الكرامة والعدالة للجميع؟
 - 2منظومة التمكين :تشمل ما ينبغي
على ال��دول��ة ات��خ��اذه من تدابير تشريعية
وتنفيذية ،وقضائية ،وتربوية ،وإعالمية،
وتدريبية وغيرها لضمان تحقق القدرة
الفعلية لكل شخص خاضع لواليتها القانونية
من التمتع الحر بحقوق اإلنسان المعترف بها
دون أي قيود غير معقولة أو تنتقص من
جوهر الحق  ...إلخ .فهل اتخذت دولنا ما يلزم
من تدابير فعالة لتمكين رعاياها من التمتع

الحر بحقوق اإلنسان بكرامة وعدالة؟
 - 3منظومة الحماية :وقوامها تدابير
قضائية وغير قضائية تضمن حماية أي
شخص من أي تعرض أو منع أو قيد غير محق
يحد من حريته بالتمتع بحقوقه المعترف بها
وضمان آليات فعالة إلنصاف أي شخص تنتهك
حقوقه بما في ذلك مالحقة الجناة وضمان
عدم إفالتهم من العقاب وتعويض الضحايا
وإع��ادة تأهيلهم  ...إلخ ،فهل لدينا وسائل
إنصاف فعالة تضمن حماية الكرامة اإلنسانية
وتحقيق العدالة في اكتساب الحقوق والتمتع
الحر بها وحمايتها من أي تعرض؟

ما لم نعترف به من
حقوق وحريات املته
مقتضيات دينية،
اجتماعية ،ثقافية،
سياسية أو أمنية
ربما تكون اإلج��اب��ة أننا قطعنا شوطاً
معقو ًال في االعتراف بحقوق اإلنسان كما
تضمنتها المعايير الدولية ،وم��ا تضمنته
دساتيرنا وتشريعاتنا خير دليل على ذلك،
وأن ما لم نعترف به من الحقوق والحريات
هو قسم ضئيل أملته مقتضيات دينية أو
اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو أمنية .كما
أن لدينا منظومة تدابير وطنية تمكن من
التمتع بحقوق اإلنسان وإن كان يشوبها بعض
القصور أو تتآكلها أشكال من الفساد ،ولدينا
آليات الحماية الالزمة وإن كان يشوبها بعض
الضعف من نوع عدم االستقالل أو النقص
في الكفاءة أو غيرها من األسباب والعلل.
والحقيقة أن أح��داً ال يضمن أن يكون
الجواب :أننا حققنا الكرامة والعدالة للجميع،
وأن التمادي ف��ي ادع���اء مطابقة التدابير
الوطنية للمعايير الدولية في أي من منظومات
االلتزام الثالث ،وإن بمسائل فرعية ،ينطوي
على إغفال لخاصية أساسية من خصائص
حقوق اإلنسان وهي ترابطها بشكل يجعل
من العسير الحديث عن منجزات في الحقوق
المدنية دون السياسية أو بأي منهما دون
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وه��ذا التمادي سيوقعنا في وه��م تحقيق
الهدف المنشود وهو هنا “تحقيق الكرامة
والعدالة للجميع” .إن األفضل لمثل هذا الهدف
أن يظل شعاراً  /حلماً من أن يكون واقعاً
منقوصاً لدرجة الحرمان.
(*) محام .مقرر لجنة خبراء حقوق اإلنسان/
جامعة الدول العربية .مدير مرصد اإلنسان
والبيئة/األردن.
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االنترنت فضا ٌء بديل ُ
لفرص الزواﺝ ..والمجتمع ال يقبله!
سامر خير أحمد

| “أنا طالبة في قسم الحاسوب ،طموحة
ومثقفة ،وأحلم بتأسيس شركة حاسوب
خ��اص��ة ،أرغ���ب ب��االرت��ب��اط ب��ش��اب طموح
يساعدني على تحقيق أحالمي”“ .أن��ا فتاة
مرحة ،أحب الوسيقى والرياضة ،أرغب بالزواج
وأفضل
من رجل ثري ،يحمل جنسية أجنبية،
ّ
أن يكون صاحب صوت جميل”.
ه��ذان نموذجان من إعالنات للبحث عن
شريك ،نشرتهما فتاتان أردنيتان على موقع
“قران” المتخصص -مثل عدد كبير من المواقع
الشبيهة -بتمكين الرجال والنساء من عرض

“طلباتهم” للزواج ،متضمنة مواصفاتهم ،من
حيث الشكل والثقافة والهوايات واألحالم ..إلخ،
إلى جانب المواصفات المأمولة من الشريك
المطلوب ،كي يتمكنوا من االلتقاء ،وبعدها
يمكن أن يق ّيموا بعضهم البعض ،ويكملوا
“م��ش��روع ال����زواج” ،بالطريقة واإلج����راءات
المتعارف عليها اجتماعياً ،أو ال يكملوه.
مواقع اإلنترنت المتخصصة بالزواج ،يمكن
أن تتولى إرسال إشعارات لمشتركيها بتوافر
“المواصفات المطلوبة” لدى شريك محتمل،
م��ن خ��الل البريد اإلل��ك��ت��رون��ي .كما يمكن
للشخص استعراض الصفحات التي يعرض
فيها أشخاص من الجنس اآلخر مواصفاتهم،
ويكون متاحاً له اختيار من يراه مناسباً منهم،
ومراسلته عبر اإلنترنت ،ما يتيح له من ثم
التعرف إليه عن قرب.
وداد زكي ( 36عاماً ،غير متزوجة) اشتركت
منذ ثالث سنوات في أحد مواقع “الزواج” آملة
االلتقاء بشريك حياتها ،وقد ّ
تلقت خالل هذه

المدة عدداً من العروض من شباب اشتركوا
بالخدمة نفسها ،بعضهم كان جاداً ،وبعضهم
اآلخ���ر –ك��م��ا ت��ق��ول -ل��م يكن ك��ذل��ك ،لكن
“الشريك المطلوب” لم يتوافر حتى اآلن .تقول
وداد إنها لجأت لإلنترنت بعدما اقتنعت بأنها
وصلت مرحلة تق ّلصت فيها فرصتها بالزواج
من شخص تحدد هي مواصفاته ،فما بات
ممكناً من خالل المجتمع ،هو زوج يكبرها
سناً بكثير ،أو متزوج يبحث عن زوجة ثانية.
وتضيف أنها وجدت
أن البحث ع��ن زوج
من خالل اإلنترنت ال
يختلف أبداً عن مبدأ
“الخاطبة” أو االلتقاء
بشخص بالصدفة أو
من خالل المناسبات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ألن
الرغبة ب��ال��زواج في
ح��االت كهذه تتكون
ه��ي األخ�����رى ،كما
اإلنترنت ،من خالل
ان��ط��ب��اع��ات أول�� ّي��ة،
تتم بعدها دراس��ة
الموضوع ،والسؤال
ع��ن ال��ط��رف اآلخ��ر،
وم��ن ث��م ال���زواج أو
تشجع
عدمه .وداد،
ّ
الشباب على استخدام
اإلنترنت للبحث عن
ش��ري��ك ،وت��ؤك��د أن
إمكانية ال��خ��داع ،أو
االل��ت��ق��اء بشخص
غير ج��اد ب��ال��زواج،
�م��ه أن يتسلى،
ه� ّ
ليس مقصوراً على
اإلنترنت ،فهذا ممكن

بكل طرق الزواج األخرى ،لكنه في كل األحوال
سينكشف ،ما يعني أن خطورة الخداع من خالل
اإلنترنت ليست استثنائية.
مأمون سعيفان ( 27عاماً ،غير متزوج)
وضع هو اآلخر مواصفات شريكته المطلوبة
على أحد مواقع اإلنترنت ،لكنه يقول إنه عندما
فعل ذلك ،فإنه لم يكن يستهدف سوى خوض
تجربة التعارف عبر اإلنترنت ،كأنه يستكشف
همه فقط أن يلتقي بفتاة،
مجهو ًال أو مح ّرماًّ ،
من دون أن يجزم بما قد تؤول إليه العالقة.
ويقول إنه تلقى «عروضاً» من بعض الفتيات
حول الزواج منه ،ولمس من بعضهن جدية في
ذلك ،لكنه ما زال متردداً تجاه الفكرة ذاتها ،إذ
يفضل ال��زواج من فتاة يلتقيها مباشرة،
إنه ّ
ويقع في ح ّبها!
بعض هذه المواقع يحمل الصفة الدينية،
مثل موقع تابع لشبكة «اإلس��الم أون الين»
المقربة من الشيخ يوسف القرضاوي ،ما
يعني أن هذا الدور موافق عليه حتى من جهات
محافظة ،تبدو -في هذا الشأن -أكثر تقدمية
من قطاعات واسعة في المجتمعات العربية،
ومنها المجتمع األردن���ي ،م��ا زال��ت تتخوف
من هذه الطريقة ،فال تقبل االستفادة من
اإلنترنت لحل المشكالت المتعلقة بالزواج ،بما
فيها «العنوسة» ،رافضة إقبال عدد من الشباب
والفتيات على استعمال ما يوفره اإلنترنت من
فضاء بديل يمكن أن يكون م��الذاً للباحثين
عن الزواج .ويبرر الناس مواقفهم المتخ ّوفة
بعدة أسباب ،أبرزها التقاليد المحافظة ،وعدم
الطمأنينة لعالقات تنشأ «عن ُبعد»!
أك��رم الصقر ( 42ع��ام�اً ،م��ت��زوج) يؤكد
أنه يشجع على ال��زواج بأية طريقة ممكنة،
وال يمانع بالطرق المبتكرة ل��ل��زواج ،فكلها
في النهاية تخدم المجتمع ،لكنه ال يرى من
داع لفكرة ال��زواج من خالل مواقع التزويج
ٍ
اإللكترونية ،قائ ً
ال إن المجتمع لم يعدم الوسائل

األخ��رى التي يمكن من خاللها التعارف بين
الشباب والفتيات مباشرة ،التي تجعل –برأيه-
فرص الزواج أفضل مقارنة باإلنترنت ،فهذا
األخير يقدم مواصفات افتراضية ،قد تكشف
المشاهدة العيانية أنها غير صحيحة ،وبالتالي
ال يتم الزواج بعد أن يكون األمل قد تولد لدى
أحد الطرفين بأنه وجد شريكه.
أبو محمد ( 53عاماً) ،يرفض فكرة الزواج
عبر مواقع اإلنترنت من أساسها ،ويؤكد أنه
لن يوافق ولده ،لو جاءه يوماً طالباً الزواج من
فتاة تع ّرف إليها بعد أن عرضت مواصفاتها
على أحد مواقع اإلنترنت .يؤكد أبو محمد ،أن
دافعه األساسي التخاذ هذا الموقف ،هو ما
يتيحه اإلنترنت من فرص للخداع ،واصطياد
الطرف اآلخر من دون أن تكون لدى الشريك
المحتمل تلك األخالق الواجب توافرها لتكوين
أسرة صالحة.
إسالم أبو حية ( 33عاماً ،متزوج) يعتقد
أن من غير الالئق قيام الفتاة بعرض نفسها
عبر اإلنترنت ،فنحن –حسبما يقول -مجتمع
محافظ ،ومن عاداتنا التي تك ّرم المرأة ،أنه
ُيطلب منها ع��دم اإلفصاح عن رغبتها في
الزواج ،بل انتظار الزوج حتى يدق بابها ويطلب
يدها ،وعندها تضع شروطها قبل أن توافق
وأهلها على طلبه.
ن��داء جعفر ( 26عاماً ،متزوجة) ترى أن
طريقة ال��زواج هذه ال تساعد المجتمع في
شيء ،فهي لن تسهم في حل مشكلة العنوسة
مث ً
ال ،وإن فعلت فإن مساهمتها لن تتعدى
–بتقديرها -نسبة واحد بالمئة ،ومن ثم فإن
فرص التالعب والخداع التي توفرها ألصحاب
األخالق السيئة ،تتسبب في ضرر يزيد أضعافاً
على ما يمكن أن توفره من إيجابيات ،أو مجاالت
أمام الفتيات لعدم الوقوع في العنوسة.
ل���ل���م���ش�����ارك�����ة وإب������داء ال������رأي:
www.al-sijjil.com

أخبار
األردن في تقرير منظمة العفو الدولية

وقدمه قرباناً
ذبح ابنه ّ

| أص���درت منظمة العفو الدولية ،تقري����رها
السن���وي عن حالة حقوق اإلنسان في العال����م.
التقري����ر يتن���اول ضمن م���واده ،ح���الة حقوق
اإلنس���ان في كل واحدة من الدول .ع��ن األردن ،قال���ت
المنظمة إن وفوداً منها زارت المملكة خالل الع���ام
 2007في شه����ور :آذار /مارس ،أيلول /سبتم����بر،
وكان����ون األول /ديسم����بر .المنظمة انتق��دت
أوض���اع السج����ون ،واستم����رار الحكم بعق���وبة
اإلع���دام ،والتضييق على حرية التعبير وحرية
االجتماع وتشكيل الجمعيات ،ورفض السماح بعقد
ع����دد من األنشط���ة السلمي���ة .كذل��ك انتق���دت
“تقاعس السلطات عن حماية العمال األجانب” الذين
يتعرضون لسحب ج��وازات سفرهم من قبل أرباب
العمل ،والحرمان من الحصول على تصاريح إقامة ،ما
يجعلهم عرضة لالعتقال والترحيل.

| قالت «المدرسة الديمقراطية» ،وهي هيئة يمنية
تُعنى بحقوق اإلنسان ،إن رج ً
ال من أهالي قرية الكتبة
التابعة لمحافظة إب في اليمن ،قام بقطع رأس ابنه
البالغ من العمر سنة ونصف السنة ،في محاولة إلقناع
جيرانه الذين نشب بينهم وبينه شجار ،بجديته في
حل خالفه معهم .وأوضحت «المدرسة الديمقراطية»،
أنها سجلت ،منذ بداية العام الجاري ،عدداً من الجرائم
ارتكبها آباء ضد أبنائهم ،مثل :االغتصاب؛ والقتل؛
والضرب المبرح.

 15شهراً ،يدعى “جمعة بوفايد” .وكانت أجهزة األمن الليبية
اعتقلت بوفايد في شباط /فبراير من العام  ،2007بعد
مقابلة أجراها مع أحد مواقع اإلنترنت حول قيام السلطات
باعتقال شقيقه ،مع  13رج� ً
ال آخرين ،كانوا يخططون
لتنظيم تظاهرة سلمية ،إحيا ًء للذكرى األولى لمصادمات
عنيفة وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة بنغازي،
توفي فيها  11شخصاً على األقل .وطالبت المنظمة بإطالق
سراح المعتقلين اآلخرين ،الذين يخضع  12منهم للمحاكمة
بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ،أما الشخص الثالث عشر،
ويدعي عبد الرحمن القطيوي ،فما يزال مصيره مجهو ًال منذ
اعتقاله ،وال تُعرف عنه أية معلومات.

معلومون ومجهولون

إلغاء ..في اللحظة األخيرة

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش ،بإخالء الحكومة
| ّ
الليبية سبيل سجين سياسي ظل مكان احتجازه مجهو ًال لمدة

| قالت لجان ال��دف��اع ع��ن الحريات الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في سورية ،إن السلطات ألغت دون

بيان األسباب ،ندوة بعنوان «حرية الصحافة» ،كان
من المقرر أن يقيمها الصحفي مازن درويش ،مدير
المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير ،وذل��ك في
المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق ،يوم  25أيار/
مايو الماضي ،قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لبدء
الندوة ،رغم حصوله على موافقة رسمية مسبقة من
وزارة الثقافة ،وحضور العديد من اإلع��الميين وممث�لي
الهيئات الدبلوماسية إلى مكان انعقاد الندوة.

دعوة
| ت����دعو ے قراءها الك����رام لتزوي���دها بما
يتوافر لديه������م من أخبار ،أو يصادفونه من أحداث
تتعلق بالح���ريات العام����ة ،لنش����رها في ه���ذه
الزاوي�����ة ،وذلك من خالل زيارة موقعها االلكتروني
www.al-sijill.com



ّ
السجل

الخميس  5حزيران 2008

انﻔو تك

عال الفرواتي

اإلنترنت صفحة يكتب عليها من يشاء ما يشاء
| أصبح اإلنترنت ورقة بيضاء يكتب عليها
من يشاء ما يشاء .يؤكد باحثون وخبراء أن
هذا سالح ذو حدين ،فأفضل ما في اإلنترنت
هو أنه يقدم الفرصة للجميع “لبث” أفكارهم
ومعتقداتهم وأبحاثهم ،ولكن هذه الميزة هي
أيضا أسوأ ما في الشبكة العنكبوتية التي
تجاوزت كل العوائق وجعلت الجميع سواء في
حق االعتقاد والتعبير.
محليا وعالميا ،قال خبراء إن على الباحثين
عن معلومات على اإلنترنت أال يعتمدوا عليه
كمصدر وحيد لهذه المعلومات.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك
محمد المومني ،قال إن اإلتيان بالمعلومات
عن طريق اإلنترنت فقط “ال يساوي شيئاً”.
المومني ي��درس طالبه كيفية البحث عن
مصادر موثوقة لمعلوماتهم ،ولكن اإلنترنت
يأخذ مساحة ضيقة من ضمن المراجع التي
يوصي بها المومني.
يقول“ :ال تستطيع الحصول ،في معظم
األحيان ،على معلومات دقيقة وموثقة من
اإلنترنت ،إال في ح��ال ال��رج��وع إل��ى مواقع
موثوقة مثل موقع البنك الدولي أو صندوق
النقد الدولي”.
المومني يضرب مثاال على المعلومات
الخاطئة على الشبكة العنكبوتية بموقع
“ويكيبيديا” الذي انطلق العام  2001بوصفه

أول موسوعة مجانية على اإلنترنت .فهو
يرى أن القائمين على هذا المشروع اتصلوا
به لتدقيق المعلومات السياسية عن األردن،
“وعندما بحثت عن هذه المعلومات على موقع
الموسوعة وجدت أنها مليئة باألخطاء”.
م��دي��ر م��ح��رك البحث “ع��رب��ي” عصام
بايزيدي يرى أن ثقة الناس بما هو مكتوب
في المنطقة العربية أعلى بكثير من المناطق
األخرى ،بشكل أصبح فيه اإلنترنت في كثير
من األحيان المصدر الوحيد ألبحاث بعض
طلبة الجامعات .بايزيدي يفسر ذلك بأنه
“لفترة طويلة لم يكن ينشر شيئاً إال
بعد موافقات من العديد من الجهات،
لذا فالناس يعتقدون بأن كل ما يكتب
صحيح”.
يضيف“ :منذ  10سنوات مثال ،لم
يكن سهال على أحد أن يكتب وأن ُيقرأ
بعد ذلك من قبل المئات أو أكثر .لكن
اإلنترنت أعطى الفرصة ألي كان أن
يصبح كاتبا مقروءا”.
بايزيدي يؤكد أيضا أن السرعة التي
تغير بها واقع الكتابة والنشر لم يواكبها
تغير في قدرة الناس على التأكد من
صدقية المعلومات وصحتها ،مشيرا إلى
أن هذا سيأتي مع الوقت والتوعية.
وقد وج��دت دراس��ة أعدتها جامعة

هاتف محمول جديد يتسع لشريحتين
| تعتزم شركة “إي تن ”E-TEN
ط��رح هاتفها ال��ذك��ي الجديد التى
أطلقت عليه “ ”DX900في األسبوع
األول من يونيو المقبل.
أه��م م��ا يميز ال��ه��ات��ف الجديد
أنه يتسع لشريحتين باإلضافة إلى
كاميرا رقمية بدقة  3ميجا بكسل

مع الفالش ومع����ال���ج س��امس�ونج
بسرعة ())SC3 6400 533 MHz
وذاك��رة بسعة  128ميجابايت ..مع
فتحه لتوسعة بطاقة الذاكرة وشاشة
بقياس  2.8بوصة تستجيب لألوامر
باللمس .ويعمل ال��ه��ات��ف بنظام
ويندوز موبايل  ،،6كما يدعم شبكات
 GSMأربع موجات وUMT
UMT
ث��الث م��وج��ات و،،EDGE
باإلضافة لالتصال وتبادل
البيانات بتقنية “جي بي
آر إس”  ،إلى جانب النظام
العالمي لتحديد المواقع
” ،وت���م ت��زوي��ده
“،”GPS
بمنفذ لالتصال بتقنية
“واي ف��اي” وبلوتوث من
اإلصدار الثاني.

 Samsungتزود هواتفها بمتصفح Safari
 )Samsungهواتفها الذكية المزودة بمتصفح
| دشنت شركة سامسونج ()Samsung
 ..iPhoneوالذي تنتجه شركة (آبل).
سفاري ( ))Safariوالمستخدم في هاتف iPhone
وهاتف (- )Samsungوالمسمى ب�(  -)L870مصمم من مادة مقاومة للصدأ
ليدعم االتصال على شبكات  UMTS / HSDPAو  EDGE/GPRSويعمل
بنظام التشغيل سيمبيان  ) )9.3 Symbianو(.)3.2 S60
وهو ذو شاشة منزلقة من نوع  QVGAبعرض  2.4بوصة وذاكرة
) ،مع دعمه لكروت الذاكرة  Micro SDلمساحة
داخليه بسعة (،)100MB
) ،باإلضافة إلى كاميرا  3ميجا بكسل مشغل موسيقي
تصل إلى (،)4GB
وراديو .FM
يذكر أن الهاتف الجديد(  ))L870سبق الكشف عنه في مطلع هذا
العام خالل مشاركة  Samsungفي معرض برشلونة () MWC 2008
المتخصص في عالم االتصاالت  ،ومن المنتظر طرح (  )L870في األسواق
في آب/أغسطس القادم .

أوهايو أن معظم الباحثين عن معلومات على
اإلنترنت سيجدون معلومات صحيحة ،ولكن
المشكلة هي أن معظمهم لن يجد ما يبحث
عنه.
ال��دراس��ة ال��ت��ي أج��ري��ت عبر استخدام
اإلنترنت لإلجابة عن  60س��ؤاال وج��دت أن
اإلنترنت يعطي اإلجابة الصحيحة بنسبة 27
بالمئة من الوقت ،واإلجابة الخاطئة بنسبة 9
بالمئة ،ولكن في  64بالمئة من الحاالت لم
يجد الباحثون إجابات لهذه األسئلة.
وخلصت الدراسة إلى أن على الباحثين

عدم اللجوء إلى اإلنترنت باعتباره مصدراً
أساسياً يريدون البحث عنه ،واستخدام مصادر
أخرى مثل :الكتب والمراجع العلمية.
على الشبكة ،برزت عدة مبادرات تحاول
إعطاء الناس مؤشرات على مدى “موثوقية”
المعلومات على الشبكة .أبرز هذه المبادرات
هي “الثقة بالصفحة” أو  page trustالتي
قامت بها غوغل ،والتي تعطي ترتيبا أعلى
على سلم الصدقية للمواقع التي تشير إليها
دور أبحاث كبرى ،أو جامعات مرموقة ،أو تلك
التي تقوم جهات علمية و بحثية عالمية بوضع

وصالت لها على صفحاتها.

نصائح
| موقع جامعة جون هوبكنز على
اإلنترنت يقدم عدة نصائح للتحري عن
صدقية الموقع على االنترنت:
 - 1ه��ل ي��ح��ت��وي ال��م��وق��ع على
معلومات عن الكاتب :من يكون وكيف
يمكن االتصال به؟ وهل يوفر وسيلة
لالتصال به؟
 - 2هل يشرح لك الكاتب هدفه
من عرض أية معلومات؟
 - 3هل يظهر الموقع بشكل مهني
بما يتماشى مع نوع المعلومات التي
يعرضها؟
 - 4ه��ل يقدم الكاتب المراجع
والمصادر للمعلومات التي يعرضها؟
 - 5هل يعطيك الكاتب وسائل
لمزيد من المعلومات والتعلم؟
 - 6ه��ل الموقع تابع لمؤسسة
معروفة أو جامعة؟

 BenQتطرح جهاز عرض ضوئياً
| طرحت  BenQجهاز عرض ضوئي
( )Projectorف��ي ال��ش��رق األوس��ط
ويحمل الطراز اسم (.)BenQ SP870
ويتمتع الجهاز الجديد ()SP870
بميزة إض��اءة عالية تناسب متطلبات
مختلف قطاعات األعمال ..حيث يتمتع
ب��درج��ة سطوع عالية  5000أنسي
لومنز ()ANSI Lumens 5000؛ مما
يعني عدم الحاجة لتعديل إضاءة بيئة
العرض المحيطة.
وي���أتي ط��رح الجهاز ()SP870
بع���د الن�ج����اح الكب����ير ال���ذي
ح��قق���ه الطرازان ( )SP820و()SP831
اللذان يتم���تع��ان بم��ع���دل إض����اءة
(.)ANSI Lumens 4000
ويتمتع ( )SP870ب��وزن خفيف؛
مما يجعله مناسباً للنقل ..فض ً
ال عن

خصائصه االخرى والتي تتضمن:
 تقنية (برلينت كولرز). درجة نقاء لعرض مقاطع الفيديومشابهة للعرض السينمائي ،وهي
نفس التقنية التي يتمتع بها الجهازان
(  )SP820و(.)SP831
يمثل الجهاز الجديد ()SP870
بحسب بيان للشركة -خياراً مثالياًالحتياجات العرض الضوئي؛ ال سيما
قاعات المحاضرات وغرف االجتماعات
وال��م��ت��اح��ف وال��م��ع��ارض التجارية
ّ
سيمكن
ومناطق العرض العامة حيث
مستخدميه م��ن تشغيل العرض
من دون الحاجة إل��ى تعديل إض��اءة
المكان المحيط بحيث يمكنهم كتابة
المالحظات أو القراءة بالتوازي مع
متنابعة العرض.

نسخة جديدة من متصفح أوبرا للهواتف المحمولة
| أزاح��ت ش���ركة “أوب���را” الن����قاب
ع���ن إص����دار جديد من متصفح اإلنترنت
“ ”4.1 Opera Miniال��خ��اص بالهاتف
المحمولة؛ ليكون بدي ً
ال عن برامج تصفح
اإلنترنت التقليدية .ويتمتع اإلصدار الجديد
بمزايا عديدة؛ حيث تتيح تسهيل عملية
تصفح اإلنترنت على الهاتف المحمول..
مثل ميزة اإلكمال التلقائي للنص التي
تساعد على الوصول إلى عناوين مواقع
اإلن��ت��رن��ت ب��ص��ورة أس��ه��ل ،ع���الوة على
البحث السريع التي تساعد على العثور
على معلومات معينة في الموقع كما في
المتصفحات المستخدمة في الكمبيوتر .كما

يقوم البرنامج بتخزين نسخة عن المواقع
التي يتم تصفحها بحيث يمكن العودة
إليها الحقاً حتى في حال عدم وجود اتصال
باإلنترنت ،باإلضافة إلى إمكانية مزامنة
البيانات الخاصة به مع الكمبيوتر في حال
تثبيت متصفح (أوبرا) على الكمبيوتر أيضاً؛
وبذلك يمكن مزامنة المواقع المفضلة
( )Favoriteتلقائياً بين الهاتف والكمبيوتر.
ويمك����ن تحمي����ل الب���رنامج من
موقعه على اإلنترنت على الرابط التالي:
 www.operamini.comويعرض الموقع
أسماء أجهزة المحمول والشركات المتوافقة
مع اإلصدار .
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احتباﺱ حراري

الدب القطبي
مهدد باالنقراض

هل يمكنﻚ المساهمة
في الحد من االحتباس؟
على الطرقات

| يعمل احتراق الوقود على انبعاث غاز
ثاني أكسيد الكربون ،الذي يساهم بدوره
في التغير المناخي ،ولكن يمكن التخفيف
من حدة االنبعاثات من خالل تحسين فعالية
الوقود في السيارة ،ويمكن اتخاذ الخطوات
التالية للمساعدة:
 - 1اشتر ب��ذك��اء :قبل أن تفكر في
اقتناء سيارة سواء كانت مستخدمة حديثا
أو مستأجرة ،تأكد من أنها اقتصادية في
ص��رف ال��وق��ود ،كما يمكن تصفح موقع
وكالة البيئة األميركية EPA> www.
 epa.govللحصول على المعلومات حول
أكثر السيارات أمانا للبيئة ،والتي تالئم
احتياجاتك ،كما أن السوق أصبح مليئا
بالسيارات التي تعنى بشأن البيئة أكثر
من ذي قبل.
 - 2قد السيارة بذكاء :هنالك عوامل
تحسن وتقلل م��ن ص��رف ال��وق��ود في
السيارة ،ومن ثم تقلل من انبعاث غاز
ثاني أكسيد الكربون ،فال تضغط على
الكوابح ودواس��ة البنزين بشكل عنيف،
وتجنب ال��ت��س��ارع العنيف ،وح���اول قدر
اإلمكان تخفيف وزن السيارة من خالل
تخفيف المعدات التي تحملها
فيها.
 - 3قم

بصيانة س��ي��ارت��ك :إن صيانة السيارة
تساهم في تقليل صرفها للوقود ،ومن
ثم ال ينبعث منها كثير من غاز ثاني أكسيد
الكربون ،كما تساهم الصيانة في زيادة
األم��ان للسائق وال��رك��اب .قم بالصيانة
الدورية وغير زيت المحرك وفلتر الهواء
بشكل منتظم وباستمرار.
 - 4تفقد عجالت السيارة :يجب تفقد
العجالت باستمرار إذ يجب أن تحافظ على
نسبة معينة من الهواء داخلها ،وإال سوف
تصرف الوقود بشكل كبير.
 - 5أرح سيارتك :بين الحين واآلخر
استخدم المواصالت العامة ،أو امش كلما
كان ذلك ممكنا .أترك سيارتك لمدة يومين
في األسبوع فقط من أجل تقليل انبعاث
ال��غ��ازات السامة ،وق��م أيضا باختصار
أنشطتك الخارجية ق��در المستطاع ،أو
اجمع بين النشاطات الخارجية بحيث تقلل
من مدة قيادتك للسيارة.

في المدرسة

يلعب الطلبة والمعلمون وم��دي��رو
المدارس دوراً حاسماً في تقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة ،ويضع علماء البيئة بعض
النصائح للمساعدة:
الطلبة:
 - 1طبق ما تعلمته في حصة العلوم
على الطبيعة :تصفح الموقع المخصص
لألطفال حول التغيير المناخي http://
www.epa.gov/climatechange/
 kids/index.htmlوط��ال��ع كيف يؤثر
التغير المناخي على األرض .هذا
الموقع يوفر التسلية والمعرفة
للطلبة ولمعلميهم ،ويمكن من
خ��الل ال��م��وق��ع ،معرفة كيفية
المساهمة في الحد من هذه
الظاهرة المخيفة .كما يمكن
لطلبة ال��ث��ان��وي��ة العامة
التحقق من العالقة التي
تربط السلوك اليومي
ل��م��درس��ت��ه��م بالتغير
المناخي.

 - 2من المهم جدا أن يتعلم الطلبة
األمور التي تتعلق بالبيئة ،وما الذي يؤثر
في األرض من أجل تعلم طرق الحد من
انتشار هذه الظاهرة.
 - 3التوفير في الكهرباء :على الطلبة
أن يتعلموا أنه كلما شغلنا جهازا كهربائيا
ساهمنا في انبعاث الغازات السامة إلى
األجواء ،لذلك من الضروري إطفاء األنوار
وأجهزة الكومبيوتر والتلفزيون بعد كل
استخدام.
 - 4يمكن المساهمة ف��ي الحفاظ
على البيئة إذا مشينا إلى المدرسة بدال
من ركوب السيارات أو الباصات إذا كانت
المدرسة قريبة.
 - 5عندما تريد شراء أشيائك المدرسية
ابحث عن عالمة إعادة التدوير وعند شراء
األجهزة الكهربائية ابحث عن عالمة EN-
 ، ®ERGY STARألنك بذلك تساهم في
إنقاذ األرض.

المعلمون:

احرص على توجيه الطلبة وتعليمهم
أي ش��يء ح��ول التغير المناخي ،ويمكن
االستعانة باإلنترنت أو الكتب للحصول
على المعلومات الوافية التي تفيد الطلبة.
كما يمكن من خالل هذه المواقع التعرف
إلى الطرق التي تتبعها مدراس أخرى في
العالم للحد من انبعاث الغازات السامة.

مديرو المدارس:

 - 1على المديرين ،قبل القيام بشراء
األجهزة للمدرسة واألوراق والقرطاسية،
البحث عن كل ما هو آمن للبيئة.
 - 2ض���رورة التشديد على إغ��الق
وإطفاء جميع المعدات واألجهزة واألضواء
بعد انتهاء الدوام.
 - 3ض���رورة البحث ع��ن الجمعيات
والمصانع التي تقوم بالتدوير إلرسال
نفايات المدرسة الورقية ،وغيرها من
النفايات مثل :علب العصير ،والصحف
إليها ،وكذلك من أجل المساهمة في إنقاذ
البيئة.

| قرر علماء من واشنطن مؤخرا ،أنه
يجب العمل على حماية الدب القطبي
من خطر االنقراض بسبب ذوبان الجليد
في منطقة القطب الشمالي ،الناتج عن
االحتباس الحراري .وأكدت وزارة الداخلية
األميركية أنها أدرج��ت ال��دب القطبي
ضمن األنواع المهددة باالنقراض ،بسبب
ذوبان الثلوج في القطب الشمالي.
وأوض��ح وزي��ر الداخلية األميركي
ديرك كيمبثورن خالل مؤتمر صحفي
عقده مؤخرا لإلعالن عن هذا القرار ،أن
هنالك تناقصا ملحوظا في كمية الثلوج
في القطب الشمالي ،األمر الذي يهدد
الدب القطبي باالنقراض في المستقبل
القريب.
وأشار كيمبثورن إلى أن الدراسات
العلمية تظهر ذوب��ان الثلج في البحر
المتجمد الشمالي ،وتتوقع أن يتسارع
هذا التناقص ،األمر الذي سيؤدي إلى
اختفاء ثلثي أعداد الدببة القطبية مع
حلول منتصف القرن الحالي.
وحددت ال��وزارة خطة لحماية الدب
القطبي ،لكنها ش��ددت على أن ذلك
ال يعني تغيرا ف��ي سياسة ال��والي��ات
المتحدة تجاه قضية التغير المناخي ،أو
فرض أي قواعد جديدة على المصانع
والنشاطات االقتصادية األخرى التي لها
عالقة بالمناخ.
وتضاعف عدد الدببة في القطب
الشمالي في المنطقة الواقعة بين

“أالسكا” و”غرينالند” منذ عام 1960
ليصبح نحو  25أل��ف دب ،لكن من
المتوقع أن يتناقص العدد ليصل إلى
 10آالف خالل العقدين المقبلين.
وتعتبر هذه المرة األولى التي يتم
إدراج ح��ي��وان معرض للخطر بسبب
تأثيرات االحتباس الحراري.
وك��ان كيمبثورن ق��د اق��ت��رح على
العلماء قبل  15شهرا أن يحققوا في
أمر الدب القطبي إذا ما كان حقا معرضا
لخطر االن��ق��راض ،وبينت ال��دراس��ات
الالحقة أن الخطر المحدق في منطقة
القطب الشمالي هو الذي يعرض حياة
الدببة القطبية لخطر الزوال.
أش��ارت إحصاءات العام  2007إلى
وج��ود  950دب��ا قطبيا فقط مقارنة
بالعدد نفسه في خليج أالسكا العام
 1987الذي كان يقارب  1200من الدببة
القطبية .ويكمن الخطر الرئيسي الذي
يواجه الدببة القطبية في التغيرات
الجذرية التي تحدث في مناطق تواجدها
بسبب انصهار الجليد الناجم عن ظاهرة
االحتباس الحراري.
وه��ن��اك خطر آخ��ر يحدق بالدببة
القطبية ،لكنه لم يلق اهتماما بمستوى
ظاهرة االحتباس الحراري نفسها ،أال
وهو التلوث ،إذ أشارت دراسات بأن بخار
مادة ثنائي الفينيل المتعدد الكلورات
المنبعث من المصانع الثقيلة الذي
يدخل في عدة صناعات ،تؤثر بصورة
مباشرة على ال��غ��دد الصماء وجهاز
المناعة .وتعتبر م��ادة ثنائي الفينيل
المتعدد الكلورات  PCBsمن المركبات
التي تلتصق بالدهون الموجودة في
جسم الكائنات الحية ،ويؤدي هذا إلى
اإلجهاض وح��االت الوفاة عند ال��والدة
باإلضافة إلى كونها مادة PCB
مسببة للسرطان.
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متى يجب تغيير أسعار الفائدة؟
| عندما تقوم البنوك المركزية بتخفيض
أسعار الفائدة ()interest ratesف��إن المراد
م��ن ه��ذه السياسة النقدية (monetary
 )policyه��و تحفيز االق��ت��راض بشكليه
المعروفين .فالنوع االول ه��و االق��ت��راض
ألغ���راض االس��ت��ه��الك ال���خ���اص����(personal
 )consumptionوذل��ك لإلنفاق الفردي أو
االسري أو االثنين معاً .أما النوع الثاني من
االقتراض فهو الذي يتم استخدامه ألغراض
استثمار األعمال ( )business demandكي
يتسنى للشركات أو المستثمرين االنفاق
على المشاريع التوسعية أو االستثمارية
(business investments or expansion
 .)projectsفإذا ما تم االقتراض بالقدر الالزم
وتوافرت السيولة المالية المطلوبة لتحريك
عجلة االقتصاد بفعل الطلب على السلع
والخدمات وتفعيل البرامج االستثمارية ،فال
شك بأن ذلك سوف يؤدي بالنتيجة الى حزمة
من االيجابيات االقتصادية مثل :زيادة نسبة
النمو االقتصادي ( )economic growthورفع
معدل الناتج المحلي االجمالي ( )GDPوخلق
ف��رص عمل جديدة للمواطنين ،وبالتالي
تحسين مستوى معيشتهم والتخفيف من حدة
معدالت البطالة والفقر (unemployment
.)and poverty
ولكن إذا ما أخذنا بعين االعتبار ان خفض
هامش الفائدة سوف يساهم كثيراً في تغذية
التضخم ( ،)inflationوبالتالي رفع المستوى
العام ل��الس��ع��ار(،)general level of prices
كأسعار المواد والسلع االولية (كاألرز ،والذرة،
والفحم ،واإلسمنت ،والبوتاس ،والبترول،
وال��زي��وت ،وال��ذه��ب ،وال��ح��دي��د ،والنحاس،
والفضة  ...الخ) والسلع الغذائية واالستهالكية

يحول
حين ال ُ
”تزويﺞ الفتاة“
دون قتلها
| أس��ف للمجتمع ال��ذي ينظر بعين غير عين
اإلنسانية للمرأة التي كرمها اهلل ،قال تعالى (و ال
تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق) و نحن نعرف
تمام المعرفة ما هي مسوغات القتل في اإلسالم.
بأي حق تقتل فتاة ألنها كانت على عالقة بشاب؟
وهو ليس من أسباب إقامة حد القتل في اإلسالم،
في حين اننا نرى المرتدين بالكفر عن االسالم ال
يقتلون ،ونرى أولئك القتلة الذين قتلوا أبرياء عمدا
يخرجون من حد القتل بما يسمى عطوة او صلحة.
االس��الم فيه من العدالة ما يكفي الن يسير
حياتنا بكل الحرية والديمقراطية التي يدعو اليها
الغرب .
حد القتل يجب ان يكون في حدود و بيد ولي االمر
فقط ومن يقتل نفسا بغير حق يجب أن يقتل.
محمود األمير
* يشار إلى أن تقرير «حين ال يحول تزويج الفتاة
السجل في العدد  26المنشور
دون قتلها» نشر في ّ
في  15أيار/مايو .2008

والدواء والخدمات بأشكالها كافة ،فإن السؤال
ال��ذي يطرح هنا ه��و :هل تخفيض اسعار
الفائدة يؤدي بالضرورة الى تحفيز استثمار
األعمال بالشكل الكافي الذي يضمن تشغيل
العمالة بالكامل ،اي الوصول بحالة تشغيل
الطاقة الى أقصى حد (full capacity or full
)employment؟
بحسب مبادئ العالم االقتصادي المعروف،
جون مينارد كينز ()John Maynard Keynes
فإن الجواب طبعاً ال ،إذ إنه ال توجد هناك عالقة
عكسية ايجابية مباشرة ووشيكة بين خفض
معدالت الفائدة وبين زيادة نسبة استثمارات
االعمال ،وخصوصاً في الحاالت التي يعاني
فيها االقتصاد من تباطؤ في النمو أو ركود
أو كساد (economic recession/depres-
 .)sion/slackفواقع االمر انه في مثل هذه
الحاالت االقتصادية الرديئة فان كينز يعتقد
بأن الخطط االستثمارية للشركات عادة ما
تتأثر بالتوقعات المستقبلية لمجمل النشاط
االقتصادي العام ،وان معظم قياد ّيي عالم
االعمال ( )business leadersيميلون الى
التعامل مع أي وضع اقتصادي سيء بنظرة
متشائمة ،الى الحد الذي يجعلهم ال يقدمون
على االقتراض من البنوك أو االق��دام على
اي مغامرة في حقل االع��م��ال (business
)ventureحتى وان كانت اسعار الفائدة في
ادنى مستوياتها.
اما اذا كان االقتصاد في حالة جيدة بحيث
ال يمكن القول معه بأنه يعاني من ركود او
كساد او تباطوء او انكماش ،فإن السياسة
النقدية المتمثلة في عدم تخفيض اسعار
الفائدة هي سياسة سليمة وحصيفة بكل
المقاييس والمعايير ،اذ انها تعمل على ابقاء

العملة المحلية قوية ،وبالتالي الحفاظ على
االستقرار النقدي للدولة ،وتخلق حالة من
التوازن في سعر صرف العملة الوطنية مقابل
العمالت الرئيسة االخرى ،وتعمل ايضا على
توفير السيولة المالية بشكل اكثر توازنا من
شأنه ان يكبح عجلة االقتصاد من االنزالق
في منعطفات نقدية /مالية خطيرة كإضعاف
العملة المحلية او انهيار في وضع السيولة
المالية ،كما انها تعمل على الحد من تفاقم
الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن سهولة
االقتراض والتوسع في االنفاق االستهالكي او
االستثماري او كليهما معا.
اما اذا كان ال بد من تخفيض اسعار الفائدة،
فإنه يمكن للبنوك المركزية ان تتخذ حزمة
من االج��راءات الوقائية المضادة (counter
 )preventive measuresوذلك لتشديد القيود
المفروضة على اإلقراض المصرفي او على
حجم السيولة المالية ،كأن تقوم مثال بزيادة
معدالت االحتياطيات اإللزامية للبنوك التجارية
()reserve requirementsاو اصدار سندات او
اذونات خزينة ()treasury bonds or notes
لهذه البنوك اما الرغامها على ابقاء قدر اكبر
من اموالها في خزائنها او لتقليص كميتها،
وذلك بهدف التقليل من حجم السيولة المالية
الممكن تدفقها الى االسواق من خالل قروض
او اية تسهيالت بنكية اخرى .ويمكن للبنوك
المركزية ايضا ان تقوم بشراء كميات معينة
من العمالت الصعبة التي ترتبط بها عمالتها
المحلية وذلك بغية الحفاظ على قيمها من
االنخفاض او االنهيار ،االمر الذي من شانه ان
يؤدي الى منع المزيد من التراكمات التضخمية
وارتفاعات اكثر في االسعار.
د .اميل قسطندي خوري

| دائماً أحمل قلمي معي ..أينما ذهبت ،ولم يصدف أن نسيته مرة
في مكان ما ،أو مع شخص ما .وأصبح صديقاً لعيني وعقلي معاً..
يكتب ما تراه العين وما يحس به القلب من وجع بي وباآلخرين..
ظل يالزمني في الليل والنهار ،داخل الوطن وخارجه ،في البر
والجو والبحر ،وفي كل مكان ذهبت إليه وسكنت به.
نحن الذين طوانا الزمان وبقينا منسيين لعقود طويلة دون
سبب ودون عذر مهما كان تافهاً ،أو يستحق ذلك .نطرح على
أنفسنا السؤال :هل نحن ال نساوي شيئاً؟ وهل ما نكتبه أو ما نفعله
ليس له قيمة؟ هل عمرنا كله الذي استهلكناه ذهب هبا ًء وليس
له معنى؟ ..هل الذين يحققون مكاسب كبيرة ومواقع كذلك هم
بحجم ما يكسبون ويحتلون ،أم أن الحظ له دور في ذلك ،أو أن
الدعم والواسطة هي السبب؟ أعلم أن المواطن الصادق ،والكاتب
الملتزم ،والموظف النظيف ،واإلنسان المنتمي لوطنه حق االنتماء،
ووالئه هلل وألولي األمر ،يكاد يكون شهيداً .ال بل ال يجد له قبراً وال
من يحزن عليه .وألن الحياة تستحق دائماً المجازفة ،وألننا ال نزيف
الواقع ،وال نرتدي األقنعة ،وال نغ ّير ونب ّدل بالحقيقة.
واحساسنا المرهف واألم��ل بحتمية التغيير لألفضل هما
هاجسنا ،وهما اللذان يسيطران على معرفتنا ومفاهيمنا بأن الحق
يعلو وال يعلى عليه .وال بد له أن ينتصر مهما طال الزمان وطال
االنتظار ،ألن المطبلين والمنافقين وكل من يعبث بالقيم واألخالق
الحميدة ال بد له أن يسقط في شر أعماله ونواياه.
رضينا نحن بقدرنا ..وسيظل المبدعون ،واألنقياء والشرفاء
شموعاً تضيء عتمة الطريق التي يسلكونها ..وليسوا مثل هؤالء
وحصادي المكاسب.
وتجار المواقف وانتهازيي المناصب ّ
المقنعينّ ،
بل سيظل الحق أقوى لمن يحمل قلمه مدافعاً عن حقوق الناس
وهمومهم وتلبية مطالبهم ،وسيظل القلم أقوى من السيف على
رقاب هؤالء الفاسدين ،ألن اهلل مع الحق .وقول كلمة صادقة خير
من مواقعهم ومناصبهم وما يكسبون.
هنا يتبادر للذهن سؤال يبحث عن الجواب :متى ستمنح الفرصة
للمبدعين ور ّواد الكلمة وطالب الحق؟ هل هناك أمل قريب؟ أم بعد
وم ْن سيرحل أو ًال؟.
الرحيل؟ َ
واهلل من وراء القصد.
عارف سمور

عن برورتريهات
”السجل“
نشرتها ّ
محمد الحموري

| الدكتور محمد الحموري األستاذ المميز ،والعالمة
في القانون ويشهد له القاصي والداني بأنه من ابناء
هذا البلد المخلصين ،وليس غريباً عنه ألنه عاش
وترعرع في بيت راس وجاهد في الحياة حتى وصل الى
ما وصل إليه.
أبو طارق ،رجل معروف ومشهود له بالوطنية ومثال
يحتذى ومدرسة متكاملة .تربطني به عالقة افتخر بها،
فأنا احمل االسم نفسه وهو من أبناء عمومتي.
وفقه اهلل وأطال في عمره لبناء األردن تحت الراية
الهاشمية ،وقائد المسيرة الملك عبداهلل الثاني.
المهندس محمد سليم الحموري

مروان دودين

عملت مع معاليه عن ق��رب إب��ان ترؤسه لفترة
قصيرة لسلطة إقليم العقبة ،ووج���دت فيه ذلك
المتفاني بالعمل ،القارئ الجيد والمدقق لكل ما يقدم
له والمتروي في التقييم .وهذه صفة امتاز فيها عن
خمسة من نظرائه عملت معهم في ذلك الموقع.
د.م .محمد يعقوب خواج  -دار الرياض -الرياض-
المملكة العربية السعودية

ترحب ”ے“ بمقاالت الكتاب وكتابات وشكاوى القراء لنشرها في صفحة كاتب  /قارﺉ .يمكن المراسلة على البريد االلكتروني ، info@al-sijill.com :أو على ص.ب 4952 :عمان  11953األردن
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 ..حتى باب الدار
أحمد أبو خليل

نحو هيئة
لـ“تمشيط”
السياحة
()1

| يتعين إعادة النظر بكلمة “سياحة” وبخاصة عند
اإلش��ارة الى تنقل الناس داخ��ل بلدهم ،فهناك في
الواقع نفور شعبي من الكلمة ومشتقاتها.
يطلق الناس لفظة «سايح» على من يسير على
هواه بال غاية معروفة ،أما كلمة «سايحة» فهي غالباً
ذات دالالت «شتائمية» وبخاصة إذا قيلت في وصف
سيدة ،وكثيراً ما يضع الناس مفهوم السائح بمقابل
مفهوم المواطن ،ال��ذي عندما يدخل إل��ى محل ما
لشراء سلعة ما ويجدها مرتفعة الثمن ،تجده يصيح
بوجه البائع« :أنا لست سائحاً يا أخي ..أنا مواطن!».
والواقع أنه حتى من يقوم بالسياحة الحقيقية( ،في
الخارج يعني) يجد نفسه مضطراً إلى االعتذار الضمني
لمحدثيه بقوله« :صنعة الناس ،رحنا سياحة».
تنتمي السياحة عموماً في بالدنا إلى نشاطات
«ال َب َطر» الدولية ،أي تلك النشاطات التي يقوم بها
الناس دون النظر إلى التكلفة المادية ،ويعتبر السياح
بشكل عام «بطرانين» ،وإذا حصل أن تساءل سائح
بكثرة عن التكلفة وعن األسعار ،يتم فوراً تصنيفه
ضمن قائمة «سايح كحتة» وهو صنف معروف في
قطاع العاملين في السياحة.
أما ما نسميه سياحة داخلية ،فهو في األصل «شمة
هوا» أو «طشة» ،وعادة ما يلجأ قائد الرحلة وهو غالباً
رب األسرة إلى التوضيح ،أن ما يقوم به هو مجرد «أخذ
األوالد مشوار خارج البيت» وهو سلوك أبعد ما يكون
عن البطر ،وقد تجد من يصرح أن هدف المشوار ليس
أكثر من «كف شر» األوالد وأمهم.

()2

في الترويج اإلعالمي للسياحة األردنية الموجه
للسائح العربي ،نمتنع عن تقديم مشاهد شبيهة
بتلك التي يقدمها األشقاء السوريون ،واللبنانيون،
والمصريون ،والتوانسة ،وذلك تحت طائلة االتهام
باالقتراب من مسائل العيب والخجل.
مشهدنا األردن��ي المعروض مشهد وق��ور ،وغني
بالمناظر المأخوذة من المواقع األثرية والتاريخية
وبعض المناظر الطبيعية والصور التي تبين كرم
الضيافة ،وقد تكون هناك صور لشاطئ العقبة ملتقطة
من مكان بعيد تغيب عنه « التفاصيل» .بينما تكون
صور األشقاء غنية بالوجوه الحسنة ومشاهد الحفالت
والشواطئ والمسابح الغنية بالتفاصيل...الخ.
َمشاهد األشقاء أكثر جاذبية من مشاهدنا ،وهذا
من جهة يثير قلق « التيار السياحي» في األردن ،لكنه
من جهة أخرى يثير مقداراً من االعتزاز -المعلن على
األقل -عند أعداد كبيرة من الناس.
علينا في الواقع توجيه حمالتنا الترويجية الى سائح
عربي من صنف معين ،هو ما يمكن تسميته «السائح
المستور» أو « الباحث عن الستيرة».
ك��ون السائح مستوراً ال يعني أن��ه ال يريد أن
«يشوف!» مثله مثل غيره ،ول��ذا يمكن أن يرتب له
جوالت من «البصبصة» وهي صنف محبب من السياحة
عند السائح المستور ،إضافة الى أنه متوافر عندنا،
وهذا األمر يتطلب أن تحمل الحمالت الترويجية عناوين
مناسبة مثل« :ما بتخالش» ،أو «إن خليت بليت» أو
«طلبك عندي».
بهذا ،نستطيع التوفيق بين السياحة كمتطلب
اقتصادي جعلناه أساسياً دون أن يجبرنا أحد على
ذلك ،وبين االمتناع أو أحيانًا التمنع الثقافي الشعبي
تجاه االستجابة لضرورات «الموسم السياحي» ..واهلل
أعلم.

| بريشة الرسام االيراني بهران ازيمي

ال تركب أعلى ما في خيلك
| أبلغ وزير البلديات ،موظفي بنك تنمية المدن
والقرى ،الذين اعتصموا قبل أسبوع ،أن قيامهم
بمناشدة رئيس ال��وزراء عبر الصحف ،هو ما أخر
ص��دور القانون ال��ذي يطالبون به .أي أن إدخال
الصحافة الى الموضوع أضر بمصالحهم.
إذا صح كالم الوزير ،تكون الحكومة قد أعلنت أنها
ليست ممن يستجيبون «بالغصب» ،وأنها كانت تنوي

االستجابة ،لكنها تراجعت عن ذلك «دق��ارة» ،وهو
أسلوب معروف في التعامل بين األطراف المتنازعة،
وكل ما في األمر أن الحكومة طورت هذا األسلوب
من كونه أسلوباً متبعاً بين األفراد ،الى الممارسة
على مستوى الدولة في عالقتها مع مواطنيها،
وذلك تأسيساً لمنهج «مأسسة الدقارة» أسوة بباقي
«المأسسات» التي تجري في البلد.

بحسب مواصفات وتقاليد هذا األسلوب ،يتعين
على موظفي البنك أن «يميتو» القصة حالياً ولزمن
معقول وينسوا المطالبة الى أن يحن قلب الحكومة
ثانية.
بصورة عامة ،على المواطنين أن يتركوا الحكومة
«على فالها» فذلك أسلم وأحسن ،فهي بعد كثرة
المطالبات أصبحت «روحها براس خشومها».

السيارة للبيع
| تبين مؤخراً أن زيادة ظاهرة السيارات التي تتجول
في الشوارع وهي تحمل عبارة «للبيع» تعود الى أن
تجار السيارات أنفسهم اتخذوا هذه الوسيلة لتنشيط
البيع ،اعتماداً على االنطباع السائد عند المشترين
بأن البيع من قبل المالك مباشرة أرخص سعراً.

قد يكون ذلك تمريناً ميدانياً للتجار يطلعون فيه
على الحوارات التي يجريها الناس حولهم ،وسوف
يكتشفون جوانب طريفة من الصورة .عموماً تشتهر
في سوق السلع المعمرة عبارات مثل «من المالك
مباشرة» ،أو «الرجاء عدم تدخل الوسطاء» ،وهي

تعني أن البائع يريد البيع فع ً
ال ،وأن السعر الذي
سيتم االتفاق عليه هو سعر معقول يتم بعيدا عن
أساليب التجار ،وعلى ذلك قد يسمع صاحب معرض
السيارات من الباعة المتجولين الجدد هؤالء عبارة
مثل «المعارض أرحم منك» ويضطر للسكوت.

اللعي العربي المشترك
| هناك تخفيض جديد تم مؤخراً على أسعار
المكالمات الهاتفية بين الدول العربية.
صحيح أن ه��ذا يعني تدعيم قطاع «اللعي
العربي المشترك» ،لكنه في المقابل سوف يقلل
كثيراً من هيبة المكالمات الدولية المتبادلة بين
األفراد في هذه الدول.

س��وف تتراجع مكانة ع��ب��ارات مثل «أجتني
مكالمة م��ن ال��ق��اه��رة» ،ول��ن يكون هناك داع
للمتكلم أن يرفع صوته ألن المتحدث على الطرف
اآلخر يحكي من السعودية ،وستفقد عبارة :معي
مكالمة «اوفرسيز» الكثير من بريقها ،وسوف ال
يعود مقبو ًال منك االعتذار عن أي فعل مهما كان

بسيطاً ،بحجة أنك تنتظر مكالمة من بره ،أو أنك ال
تريد أن « ُتن ّ
َطر المتحدث من الكويت» على الخط،
وسوف ال تتمكن السكرتيرة من القول إن مديرها
«بحكي دولي» بالزهو السابق نفسه.
نعم ،سوف يتعاظم الناتج القومي من الكالم
عبر الهاتف ،لكنه سيكون كالماً أقل هيبة.
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رزنامة

عمان
سوق جارا ..تظاهرة ثقافية شعبية وسط ّ
السجل – خاص

| يعود س��وق ج��ارا التراثي صيف هذا
محم ً
ال بالجديد ،ومضيفاً إل��ى ما
العام
َّ
راكم من منجزات خالل األعوام الماضية،
َ
تم إعادة
إذ بدا التنوع فيه واضحاً ،كما ّ
تأهيل مكان إقامته لتستوعب مساحاتُه
العروض الفنية والثقافية مع الحفاظ على
وجديد هذا
سماته التاريخية والحضارية.
ُ
العام ظهو ُر المنتجات الزراعية كالعسل
والخضراوت واأللبان واألجبان في السوق،
إلى جانب تقديم األك�لات التقليدية في
مقهى السوق مع التركيز على القطع
الفنية م��ن األش��غ��ال اليديوية والحرف
التقليدية والتصوير الفوتوغرافي.
ّ
ويشكل السوق ال��ذي يقام برعاية
األمير علي بن الحسين ،الرئيس الفخري
لجمعية ّ
عمان ،بالتنسيق
سكان حي جبل ّ

عمان الكبرى ووزارة الثقافة،
مع أمانة ّ
ت��ظ��اه��رة ثقافية شعبية ،إذ يحتضن
العروض المسرحية واألمسيات الموسيقية
وع��روض األف�لام التي تقام بالتعاون مع
الهيئة الملكية لألفالم ،ويحقق السوق
بذلك بؤرة جذب للمواهب الشابة متيحاً
لها إط�لاق العنان إلبداعاتها وممارسة
أنشطتها ،ولذا فقد تم تخصيص مساحة
واسعة من السوق لتكون مسرحاً تؤمه
الجماهير التي ترتاد السوق.
وال تقتصر األن��ش��ط��ة والفعاليات
الثقافية المقامة في السوق على الكبار
حسب ،فهناك عد ٌد منها مخصص لألطفال،
ْ
وتتضمن عروضاً كرنفالية ومسرحيات
وأمسيات موسيقية ..حيث يبدو السوق
لزائره وكأنما ارتدى ح ّلة من حلل العيد،
تعمه أجواء البهجة والمرح ،خصوصاً مع
ّ
تلك الحركة الدائبة النابضة بالحياة لزوار
السوق الداخلين أفواجاً والخارجين أفواجاً
أيضاً.
ومنذ تأسيسه ،حافظ سوق جارا على
منطلقه األساسي في الترويج لمنتجات
المشاريع الحرفية والتلقيدية الصغيرة
والمتوسطة ،إذ تركز معروضات السوق على

الفلكلور الشعبي والفن المحلي والعربي،
ويعرض الفنانون التشكيليون أعمالهم
فيه من منحوتات وتحف ونحاسيات ،تتجاور
مع األشغال اليدوية واإلكسسوارات والحلي
والمجوهرات.
وتبدو القطع المعروضة ،والتي تم
ترتيبها وفق رؤي��ة تقدم الماضي بروح
العصر ،وكأنما هي ج��زء من مجموعة
متحفية؛ فعلى الشمال ثمة قطع من
األثاث القديمة بنقوشها وألوانها المميزة،
وعلى اليمين تنتشر أصص نباتات الزينة
واألزه���ار ومنحوتات الخشب من أقنعة
وشمعدانات وأشكال هندسية من الخزف،
وك��ذل��ك ثمة أم��اك��ن ُخصصت لعرض
األجهزة القديمة من راديوهات وتلفزيونات
وآالت موسيقية.
�م��ان الكبرى أع�� ّدت
وك��ان��ت أم��ان��ة ع� ّ
مسودة استراتيجية سياحية تهدف إلى
�م��ان لمنطقة سياحية جاذبة
تحويل ع� ّ
تمتلك القدرة على المنافسة عالمياً ،ليتم
تنفيذها بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار
وجهات من القطاع العام والخاص ،وهي
بصدد التنفيذ ،ويأتي سوق جارا كخطوة
من الخطوات على هذا الدرب.

قصص من عمان

فيلم “أورجا”

فيلم

المكان :الهيئة الملكية
لألفالم
الزمان :األحد  8حزيران/
يونيو الساعة  8.30مساء

المكان :مؤسسة عبد الحميد
شومان
الزمان :الثالثاء  10حزيران/
يونيو الساعة  7مساء

“”Repetence

| تعرض الهيئة الملكية
ل�لأف�لام ث�لاث��ة أف�ل�ام من
إإخراج أردنيين هي Butterf
 flyمن إخراج محمد حشكي
و  Fragileمن إخ��راج احمد
ام��ي��ن و  Greyم��ن إخ��راج
قاسم خرسا

| ي��ن��اق��ش ه����ذا ال��ف��ي��ل��م
ال��روس��ي م��ن إخ���راج نيكيتا
ميخالكوف الفجوة الثقافية
بين الروس القاطنين الجبال
وأولئك الذين يعيشون في
المدن .مدة الفيلم  120دقيقة
ومترجم إلى االنجليزية

المكان :مؤسسة عبد الحميد
شومان
الزمان :الثالثاء  17حزيران/يونيو
الساعة  7مساء
| يشرح الفيلم رج��وع محافظ
قرية جورجية قديمة للحياة بعد
دفنه وكيف تتهم الشرطة الروسية
إحدى النساء بإعادته للحياة ولكنها
تقول ان المحافظ لن يموت أبدا

السينما في أسبوع
Fool’s Gold

What Happens
in Vegas
بطولة:
كاميرون دياز  -أشتون كوتشير
وليزا البيرا
اخراج:
توم فوغان
| يلتقي شاب بفتاة في الس فيغاس
ويستيقظوا في النهار الثاني ليكتشفوا
بأنهم ت��زوج��وا في الوقت نفسه يربح
أحدهم مبلغا كبيرا
“سينما جراند”

IronMan

بطولة:
روبرت دوني جر  -تيرينس هيوارد
اخراج:
جون فافروي
| فيلممقتبسعناحدىالقصصالمصورة
 ،القصة والفيلم عن البليادير الطيب والمخترع
الذكي والذي يتعرض الى عملية اختطاف من
عصابة كبيرة الجباره على اختراع اسلجة
مدمرة فتاكة.
“سينما جراند”

بطولة:
ماثيو ماكنوغي  -كايت هادسون
إخراج :
آندي تونان
| فينن يبحث عن كنز مدفون منذ القرن
الثامن عشر و يواجه خصما عنيدا خالل
بحثه عنه
“سينما جراند”

Speed Racer
بطولة:
إميل هيرش  -سوزان ساراندون
اخراج:
أندي والري واشويسكي
| رج��ل مولع بسباق ال��س��ي��ارات لكنه
يكتشف فيما بعد كيف تم خداعه من قبل
السائقين اآلخرين
“سينما جراند”
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إنسوا الخامس
من حزيران!
محمود الريماوي

| يستذكر كثيرون هزيمة الخامس
من حزيران كي ينسوها ،وكمن يتذكر
ديناً معدومًا.بد ًال من ذلك تنتصب
ف��ي ال��ذاك��رة ص��ور محمود عباس،
وخالد مشعل ،وأولمرت على خلفية
من المباني االستيطانية المتناسلة،
والفاخرة في بيت المقدس.
ال أحد سواء في الوعي او الالوعي،
يريد التخلي عن وطن محتل .غير أن
السياسات القاصرة شوهت الصورة :
عبثت باألولويات وبددت التضحيات.
فباتت مناسبة مفصلية مثل :الخامس
م��ن ح��زي��ران ،م��ج��رد شبح يطوف
هائماً بال ق��وام في ال��ذاك��رة ،بينما
تتقدم عليها في األهمية مسائل
مثل :حكومة هنية ،وحكومة فياض،
والتهديد باقتحام معبر رفح باتجاه
مصر ،ب��دل الضغط لفتح المعابر
في غزة مع الضفة الغربية ،ومؤتمر
استثمار ،ونفوذ إيراني ،ومؤتمر عام
لفتح ،واعتداء على مسيحيين من أبناء
غزة ،واتفاق في مكة وآخر في صنعاء
بين حماس وفتح وما ال يحصى من
متفرعات.
القضية الفلسطينية ،التي كانت
عربية لم تعد ك��ذل��ك .ول��م تصبح
في الوقت نفسه قضية وطنية ذاتية
يقرر أصحابها مصيرها.باتت القضية
مادة وورق��ة ،للنفوذ والتنافس بين
المشروعين األميركي ،واإليراني على
المنطقة .بسبب هذا التنافس تتعرض
القضية ألب��ل��غ األض����رار ،تنخفض
مكانتها وال تتقدم .أميركا تريد اإلجهاز
على ح��م��اس ،وح��م��اس ت��ري��د محو
التاريخ الفلسطيني وتأديب وتربية
الشعب على نهجها القويم ،وبناء إمارة
مدعومة من الظهير اإليراني.
ومحمود عباس يخوض مفاوضات
هي مجرد حوار ومداوالت ال شك ً
ال من
أشكال الصراع ،والدليل أنه يعتصم
في مكتبه ،وينجح نجاحاً باهراً في
تمويت الحركة الشعبية المدنية
وإطفاء كل صوت احتجاجي مناوىء
لالحتالل ،مكتفياً باستقبال القناصل
وإدم���ان السفر ح��ول ال��ع��ال��م ،بدل
أن يتفقد أح��وال شعبه في الخليل،
وجنين ،ونابلس ،و..رام اهلل التي يتخذ
منها مكتباً ال غير.
أما القدس ،فيتم التداول باسمها
ف��ق��ط ،وال ي��س��ع��ى ع��ب��اس حتى
للصالة في مسجدها «حتى ال يثير
مشاكل فهو ال يحب المشاكل ..يحب
المفاوضات فقط حباً جماً يمتلك عليه
كل جوارحه ،وال ينازعه فيه حب آخر،
ف��إذا لم يجد من يفاوضه أغلق باب
مكتبه عليه ،وانهمك في التفاوض مع
ذات نفسه».
بين نهج ب��ي��روق��راط��ي ثقيل،
ودبلوماسية تقليدية خ��اوي��ة لهذا
الرجل ،وبين نهج انتحاري واستدخال
أطراف إقليمية وتمكينها من مد النفوذ
واالرت��ه��ان لوصايتها ،وبناء نموذج
«ع��ص��ري» لحكم طالبان ف��ي غزة
كما تفعل حماس ..بين ه��ذا وذاك
ال يعود غريباً أن تتغول المشاريع
االستيطانية ،وأن يستمر اجتياح قطاع
غزة واختطاف العشرات في الضفة
الغربية ،فيبدو كل يوم خامساً جديداً
من حزيران ،ويتراجع ذلك الخامس
ال��ذي تقادم عليه العهد منذ واحد
وأربعين عامًا ،الذي تحل ذكراه هذه
األي��ام .الناس تشيح بأنظارها عن
المناسية ،فالحاضر والمستقبل أدعى
لالهتمام والنقمة.

ويأتيك باألخبار
وأدرك البشير أهمية ودور اإلعالم

«غايبين طوشة»

| على ما يبدو أن وزير الخارجية ،صالح الدين البشير ،تنبه الى ضرورة قيامه بوضع الصحافة
بصورة السياسة الخارجية األردنية ،فعمد الى استقبال ُكتّاب في صحف يومية يوم االثنين تبعه
بلقاء مع رؤساء تحرير صحف يومية .البشير ،أجمل خالل اللقاءين السياسة الخارجية األردنية،
مستعرضًا أهدافها وآلياتها .الوزير أكد أيضاً بأن وزارته هي القناة األولى إلدارة الشؤون
الخارجية في المملكة .رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن وجود قنوات أخرى ال علم لديه بها.
الوزير البشير تعرض لنقد نيابي لغياب أي دور مؤثر للسياسة الخارجية األردنية على المستوى
حمل اإلعالم مسؤولية عدم إظهار الدور الخارجي األردني وتحديداً
العربي ،واإلقليمي .بيد أنه ّ
في اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين.

| بدا أعضاء في اللجنتين المالية واالقتصادية والقانونية في مجلس النواب
«تائهين» وغير قادرين على مجاراة المقترحات المقدمة من الحكومة أو التي
خرجت من قبل مالية وقانونية األعيان .نواب اكتفوا خالل اللقاء الذي جمعهم
بمعية أعيان برئيس الوزراء ،نادر الذهبي ،للحديث ووضع التصورات على مشروع
قانون مستقبلي للمالكين والمستأجرين بالتعقيب على المقترحات المقدمة
دون تقديم مقترحات أو إضافات باستثناء عدد محدود منهم .لجنتا األعيان
المالية والقانونية قدمتا تصورات أولية مقترحة لمشروع قانون جديد للمالكين
والمستأجرين ومالحظاتهما على القانون الحالي ،كما أن الحكومة فعلت األمر ذاته
حيث قدمت تصورات متكاملة حول الموضوع تضمنت مسودة تعديالت مفترضة.
وحدهم النواب لم يقدموا أية تصورات أو رؤية بهذا الشأن واكتفوا باالستماع
والتعقيب .نائب عتيق حضر اللقاء ورفض االفصاح عن اسمه خوفاً من حساسية
زمالئه ،كما قال ،علق قائ ً
ال «:كأن النواب غايبين طوشة عما يجري».

“شرفة الصحفيين” مستودع لألثاث المستعمل
| يستعد مجلس األعيان الستقبال نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين .النقيب
الزميل عبدالوهاب زغيالت اتصل بمجلس األمة لبحث ظروف عمل الصحفيين في المجلس
وتسهيل تحركهم  ،وذلك في ضوء المنع المتكرر من مجلس االعيان لعمل الصحفيين
.وآخر قرارات المنع هي حرمان الصحفيين من تغطية لقاء رئيس الحكومة نادر الذهبي
باللجنتين االقتصادية والقانونبة في مجلس االمة  .شرفة الصحفيين في مجلس االمة
أصبحت مستودعاص لالثاث المستعمل  ،حتى ان الحمام بات يجد مأوى له في الشرفة التي
تم تهجير الصحفيين منها .

الماسونية تحت طائلة القانون
| أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الجمعيات والهيئات الخيرية ،وذلك
انسجاماً مع اإلرادة الملكية التي دعت مجلس األمة الى االنعقاد في األول من حزيران الجاري.
الحكومة أقرت مشروع القانون وأحالته الى المجلس الذي كان وضع المشروع على جدول
العمالة االستثنائية .مشروع القانون الجديد يحظر اي جمعية ماسونية ونشاط الماسونية
في المملكة.

السماح للوافدين باالنضمام الى نقابات العمل والعمال
| بعد طول انتظار وأخذ ورد بين اصحاب العمل والعمال والحكومة ومفاوضات استمرت
ألكثر من 3سنوات  ،فقد اقتنعت الحكومة بضرورة تعديل قانون العمل بما يسمح للعمال
الوافدين باالنضمام الى نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل .وفق التعديل المفترض فإن
عمال الزراعة وخدم العمل مشمولون بالقانون .

تعليمات جديدة للثانوية العامة
| وزارة التربية والتعليم بصدد تغيير تعليمات امتحان شهادة الثانوية العامة
للعام  ،2009-2010وفق الوزير تيسير النعيمي ،الذي تحفظ عن اإلفصاح
عن تلك التعليمات مكتفياً بإعالن النية للتعديل والقول إنها «قيد الدراسة».
الوزير اعترف أن امتحان شهادة الثانوية العامة الحالي تشوبه عيوب ،وأن
التغيير والتعديل وتبديل تعليمات الثانوية العامة أمر إيجابي يراعي التطورات
والمستجدات ويأخذ بعين االعتبار الثغرات والنواقص .المعلومات التي رشحت
حول التعديالت المقترحة تفيد أن التعليمات الجديدة تتضمن منح عالمات على
المعدل للمدرسة ،بعكس الوضع الحالي الذي ال يعطي المدرسة فرصة لتقييم
الطالب أو منحه أية عالمات أو إضافات على شهادة الثانوية العامة.

 ....والضمان غاب عن االستثنائية
| غاب عن استثنائية مجلس األمة األولى مشروع قانون الضمان االجتماعي
الذي جهدت إدارة المؤسسة في تقديم تصوراتها بشأنه للنقابات ومؤسسات
المجتمع المدني وال��رأي العام .الحكومة لم تحزم أمرها حتى اآلن بشأن
التعديالت الواردة في مشروع القانون المرسل اليها من قبل إدارة مؤسسة
الضمان االجتماعي ،ما أدى الى غيابه عن استثنائية النواب رغم أن مدير عام
المؤسسة ،عمر الرزار ،أكد في أكثر من مناسبة أن مشروع القانون سيكون على
جدول األعمال .مصادر مطلعة لم تستبعد صدور إرادة ملكية الحقة تتضمن
إدراج مشروع القانون على االستثنائية إذا قيض للحكومة االنتهاء منه.

