|3

اﻷﻗاليم الﺘنمويﺔ :مشروﻉ يﺘطلب شفافيﺔ أﻛبر

|4

اﻷردن والعراﻕ :اتفاﻕ لﺘبادل السجناﺀ بين البلدين

|5

ﹰ
ﻗرارا بﺘشﻜيلﻪ
المجلس اﻻﻗﺘصادي واﻻجﺘماعي ينﺘﻈر

34 27

المﺆﺳسﺔ اﻻﺳتﻬالﻛيﺔ
المدنيﺔ تﺨﻔﺾ أﺳعار ٦٧
ﺳلعﺔ

------------

مﻮقﻊ عربي
يﺤاﻛي
Facebook

www.al-sijill.com

الخميس  30تشرين أول  /2008العدد »/ «49السنﺔ اﻷولى

ﹰ
فلسا
350

أﺳبﻮعيﺔ  -ﺳياﺳيﺔ  -مستقلﺔ
تصدر عن شرﻛﺔ المدﻯ للصحافﺔ واﻻعالﻡ

سليلة تاريخ وحضارات ممتدة في المنطقة

شجرة الزيتون:
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني
نهاد الجريري

| تعكس شجرة الزيتون جانبًا ال ُيستهان به
من تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وحتى
السياسية ،في هذا البلد.
ن��ظ��ر ٌة إل��ى رقعة زراع���ة الزيتون المتسعة
باستمرار في المملكة ،تكشف ما حققته هذه
ال��زراع��ة من قفزات نوعية ،وبخاصة منذ عقد
السبعينيات من القرن الفائت .كانت األوضاع في
السبعينيات ارتبطت بنكسة العام  1967في غير
جانب ،ومن ضمنها  -وليس أق ّلها أهمية  -عدم
القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الزيتون،
المفضلة لدى األردنيين ،وعلى زيت
وجبة اإلفطار
ّ
الزيتون الذي يدخل عنصراً رئيسياً في كثير من
الوجبات الغذائية الشائعة والشعبية .األمر الذي
اضطر األردن إلى التفكير بتغيير خططه الزراعية
لتعويض الزيت الذي فقده -أو ُمنع من استيراده-
باحتالل الضفة الغربية.
أم��ا حقبة الثمانينيات ،فقد ارتبطت برخاء
اقتصادي أنعش الطبقة الوسطى من ناحية،
وشهدت عودة أفواج من المغتربين األردنيين في
الخارج من ناحية أخرى ،ما ساهم في انتشار ظاهرة
شراء األراضي ،واستثمارها كمزارع وحدائق عائلية
احتوت معظمها على أشجار زيتون ،نظراً لسهولة
العناية ب�»الزيتونة» ،وقلة استهالكها للمياه مقارنة
بأنواع أخرى من األشجار المثمرة.
التتمة صفحة 6

أردني

حرياﺕ

إعالمي

ثقافي

بورتريﻪ

عامالﺕ المناﺯل ما
ﺯلن يﺘعرﺿن لﻺساﺀﺓ

اﻷردن يﺘراجﻊ في
تصنيﻒ حريﺔ الصحافﺔ

ﹲ
ﺫريعﺔ لمزﺝ
السرد
السياسﺔ في اﻷدب

| اعتبر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية
أن “عشرات اآلالف من الخادمات الوافدات في
األردن ،يواجهن العزل واالستغالل وإساءة
المعاملة” ،بينما رأت وزارة العمل أن التقرير
“مبالغ فيه”.
32

| انسجمت تقارير دولية حول الحريات الصحفية
في المملكة مع أخرى محلية قالت إن الحريات
الصحفية “ف��ي ت��راج��ع” .فبعد أن ك��ان ترتيب
المملكة  122عالميا تراجع ست نقاط ليصبح
 ،128وفق مؤشر حرية الصحافة.
28

| يتنازع المفك َر عزمي بشارة في كتابه
“نشيد األنشاد الذي لنا” اتجاهان يحددان
مسار الكتابة في نص اقترح له معارضة
أدبية حديثة لنص قديم هو “نشيد األنشاد
الذي لسليمان” الذي يرد ِس ْفراً في التوراة.

رجاﺋي المعشر:
| فن السباحة في بحار هائجة

فوﺯي ﻏرايبﺔ:
| ناسك أحراش زي

È

20

È

È

È

30

2

ّ
السجل

الخميس  30تشرين أول 2008

أردني
توقعات باستقالة قريبة ألبو غيدا
أﺳبﻮعيﺔ -ﺳياﺳيﺔ-مستقلﺔ
تصدر في عمان
عن شرﻛﺔ المدﻯ
للصحافﺔ واﻻعالﻡ
رﺋيﺲ مجلﺲ اﻹدارة/المدير العام

مصطفى الحمارنﺔ

رﺋيﺲ التﺤرير المسﺆول

لجنة التحقيق النيابية تلقت وﺛائق
“مفيدة” من “األشغال”

محمود الريماوي

العﻨﻮاﻥ
 79شارﻉ وصفي الﺘل )الجاردنز(
بنايﺔ دعسان ،الطابﻖ الرابﻊ

حمزﺓ السعود

العﻨﻮاﻥ البريدي
ص.ب  4952تالﻉ العلي
عمان 11953
ﻫاتﻒ
06-5536911
06-5549797
فاﻛﺲ
06-5536991
التﻮزيﻊ
أرامﻜس ميديا

البريد اﻹلﻜتروني
info@al-sijill.com
المﻮقﻊ اﻹلﻜتروني
www.al-sijill.com

Al-Sijill

Weekly Newspaper
Published by
Al-Mada for Press and Media
Chairman
Mustafa Hamarneh
Responsible Editor
Mahmoud Rimawi
Address
79 Wasﬁ Al-Tal "Gardens" St.
Da'asan Building, 4th ﬂoor

| ضمن سلسلة اجتماعات متباعدة الفترات،
تعقد لجنة التحقيق النيابية في العطاء المحال
على المكتب الهندسي لزوجة رئيس منطقة
العقبة االقتصادية ،اجتماعها الرابع االثنين
المقبل الثالث من كانون الثاني.
يأتي االجتماع المرتقب متزامناً مع حصول
اللجنة على األوراق التي طلبتها من وزارة
األش��غ��ال العامة واإلس��ك��ان ،وال��ت��ي وصلت
الثالثاء الماضي ،حسب ما أكد مصدر موثوق
فضل عدم نشر اسمه ،ل�”حساسية
ل�”ے”ّ ،
الموضوع” كما قال.
األوراق التي ُطلبت من وزارة األشغال
العامة واإلسكان ،تكشف عما إذا كانت هناك
أي عطاءات محالة على مكتب عمان الهندسي،
منفردة أو متآلفة مع مكاتب أخرى ،وقيمتها
منذ العام  1999إلى اآلن؛ أي منذ تولي حسني
أبو غيدا رئيس منطقة العقبة منصب وزير
األشغال.
المصدر نفسه أكد ل�«ے» أن أبو غيدا
في طريقه لتقديم استقالته  -أو إقالته  -في
غضون أسبوعين على األكثر.
لجنة التحقيق اجتمعت للمرة الثالثة،
برئاسة النائب منير صوبر ،في الثالث عشر

من تشرين األول/أكتوبر الجاري بسرية تامة
وبعيداً عن األض��واء ،وقد اطلعت اللجنة على
األوراق والملفات التي استكملتها من مراقبة
الشركات ونقابة المهندسين ،والتي تبين كافة
التفصيالت المتعلقة بمكتب عمان الهندسي؛
من ضمنها أسماء الشركاء في المكتب ومقدار
حصصهم والتغييرات التي طرأت على المكتب
منذ العام .1999
وت���زودت اللجنة آن��ذاك بشهادة تسجيل
الشركة األميركية  -التركية ()AQABA PBI
التي حصلت على امتياز من مؤسسة المدن
الصناعية.

إحــالة عطــاء العقبة
تم في عهد أبو غيدا
دأبت اللجنة النيابية ،على القول إن بعض
األوراق التي طلبتها قد استكملت ،ولكن الحكم
على القضية ما زال مبكراً ،وتشير في الوقت
ذاته إلى أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع
وال رأي لها حتى في ما تتضمنه األوراق.
كانت اللجنة قد ناقشت بين أعضائها
الملفات التي تسلمتها من الحكومة ،كما
استمعت إل��ى م��دي��ر ع��ام مؤسسة المدن
الصناعية عامر المجالي ،وحضر االجتماع مدير
الشركة األميركية التركية.

اللجنة ،بعد مضي أس��ب��وع واح���د على
تشكيلها من المكتب الدائم السابق في مجلس
النواب ،كانت على وشك عقد اجتماع للبحث
في تراخي الحكومة بتزويد اللجنة باألوراق
والوثائق المتعلقة بالقضية التي كانت طلبتها
على وج��ه السرعة ،وم��ن ثم توجيه رسالة
“واضحة” إلى الحكومة.
األوراق التي طلبتها اللجنة من رئيس
ال���وزراء ،تتضمن وثائق تاريخ طرح العطاء
وتواريخ تتعلق بإحالته والمكتب الهندسي الذي
أحيل إليه وقيمته.
المعلومة الوحيدة عن األوراق التي وصلت
اللجنة من رئاسة ال��وزراء ،وحصلت «ے»
عليها من أحد أعضاء اللجنة؛ تبين أن إحالة
العطاء تمت في عهد أبو غيدا ،فقد كان موعد
إحالة العطاء محدداً في السادس عشر من
كانون الثاني للعام الجاري ،بينما تحدد موعد
طرح العطاء يوم  ،2007/11/29أما التقديم
فقد تم .2007/12/26
وكان مقرر لجنة التحقيق ،النائب مبارك
العبادي ،أكد في إحدى تصريحاته أن اللجنة
ستخلص إلى نتائج التحقيق قبيل بدء الدورة
العادية الثانية لمجلس النواب“ ،إذا وجدت اللجنة
تعاوناً حكومياً” ،ما يعني أن استمرار اللجنة في
استكمال األوراق والتحقق منها ،يشير إلى أن
اللجنة لم تلق هذا التعاون.
وك��ان النواب قد انقسموا حول قانونية
تشكيل لجنة التحقق النيابية في هذه القضية،
فمنهم من أيد تشكيل اللجنة من باب أنها إحدى
واجبات مجلس النواب ،في حين شكك آخرون
أبرزهم النائبان بسام حدادين ،وخليل عطية،

| حسني أبو غيدا

بقانونية وصوابية تشكيل اللجنة ألن المجلس
«غير منعقد ،وباعتبار القضية قيد التحقيق
من قبل هيئة مكافحة الفساد ،وربما في إحدى
المحاكم األردنية».
االنقسام النيابي ح��دا برئيس مجلس
النواب باإلنابة ،ممدوح العبادي ،آنذاك لتوجيه
سؤال لرئيس المجلس القضائي صامد الرقاد،
استفسر فيه إن كانت قضية العقبة منظورة
لدى أي محكمة من المحاكم األردنية أم ال؛ فجاء
جواب الرقاد بالنفي.
أبو غيدا أب��دى في حينه ثقته بقانونية
العطاء المحال على شركة االستشارات المملوكة
لزوجته ،من باب أنه أحيل على المكتب «من
الشركة المطورة ،وال عالقة للمفوضية به».
لكن الذين ذهبوا مع قانونية العطاء،
اعتبروا أن من واجب المسؤول تجنب الشبهات.
وك��ان المكتب الدائم ،السابق ،لمجلس
النواب ق��رر في  31آب /أغسطس الماضي
تشكيل لجنة من ستة نواب هم :منير صوبر
رئيساً ،مبارك العبادي مقرراً ،وعضوية كل من
ناريمان الروسان ،يوسف القرنة ،طارق خوري،
وفخري اسكندر ،للتحقق من قضية إحالة عطاء
تطوير في سلطة العقبة االقتصادية الخاصة
على زوجة رئيس السلطة.

انتهت بصلح عشائري ودعوات لمنع تكرارها
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| في مشهد يعيد إلى األذهان ،التناحر القبلي
والعشائري قبل نشوء اإلمارة ،أدى خالف رياضي
(«وحداتيون» و«فيصالويون») بين عشيرتين
منقسمتين على أساس إقليمي إلى مشاجرة،
نتج عنها إصابة العشرات في حي الجبل األبيض
الفقير في محافظة الزرقاء.
المشاجرة حدثت الجمعة الماضية 24
تشرين األول /أكتوبر الجاري ،بين مجموعة
كبيرة من شبان المنطقة الذين أحرقوا عدداً
من المحال وكسروا الواجهات الزجاجية لعدد من
المنازل ،وب ّين عدد من المواطنين الذين التقتهم

“ے” أن خلفية الشجار تعود ألسباب رياضية،
حيث يشجع الطرف األول من المتشاجرين فريق
“الفيصلي” ،بينما يشجع الطرف اآلخر فريق
“الوحدات”.
فيما قال عدد آخر من األهالي ،إن سبب
الشجار يعود الى أن مجموعة من أهالي الجبل
أطلقوا اسم أحد األشخاص من المقيمين في
المنطقة على دوار “الدلة” ،فقام أشخاص من
الطرف اآلخر باقتالع اللوحات التي حملت اسم
ذلك الشخص.
قوات األمن (الدرك) ف ّرقت المتشاجرين من
خالل الغاز المسيل للدموع ،واعتقلت عدداً كبيراً
من الطرفين لغايات التحقيق في القضية.
على خلفية األحداث أقيم صلح عشائري بين
العشيرتين في منطقة الجبل األبيض في الزرقاء
بعد ليلة دامية من المشاجرات والمناوشات،
استمرت لساعات طويلة تخللها تبادل إلطالق
النار بين أبناء العشيرتين ،وإحراق إطارات في
الشوارع ،وإتالف بعض المحالت التجارية.

أب��ن��اء العشيرتين
ال��خ��الي��ل��ة وال��دواي��م��ة،
استعانوا ب�«فزعة» من
أبناء العشيرتين القاطنين
في محافظات أخرى ،في
مشهد يكرس العصبية
والجهوية ،حيث قدم من
محافظة العاصمة ومادبا
عدد من أبناء عشيرة الدوايمة ،وقدم من قرى
غرب الزرقاء ومناطق أخرى في المحافظة عدد
من أبناء عشيرة الخاليلة ،بغرض التعزيزات.
المحامي محمد الحجوج ال��دواي��م��ة ،ب ّين
ل�����”ے” أن ال��ع��ق��الء م��ن ك��ال الطرفين،
وبالتعاون مع األجهزة األمنية قاموا بحل الخالف
وإجراء صلح عشائري بين الطرفين.
الحجوج ،أوضح أنه سبق أن وقعت مشاجرات
بين العشيرتين في السنوات الخمس السابقة،
على خلفيات مختلفة .ووصف الصلح الذي جرى
ب�”الخطوة اإليجابية” ،مستدركاً“ :لكنه ال يحل

المشكلة من جذورها” .وبيان حجم الخسائر التي
وقعت في الممتلكات العامة ،بحسب مصادر في
األمن العام.
قامت األجهزة األمنية ،بعد إج��راء الصلح،
بتخفيف الطوق األمني عن المنطقة الذي استمر
لثالثة أيام.
وكان أكثر من ألف شخص من كلتا العشيرتين
ونواب المحافظة ووجهاء من العشيرتين ،اتفقوا
على إنهاء الخالف ،وأن العشيرتين تجمعهما
وحدة حال في الدم والنسب ،وش ّددا على ضرورة
طي صفحة الخالف نهائياً.
ّ
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أردني
صاغته لجنة ملكية وبقي طي األدراج

األقاليم التنموية:
مشروع يتطلب شفافية أكبر
حسين أبو ّ
رمان

فضل عدم ذكر اسمه ،يقول
| وزير سابق ّ
“تمثل البلديات نموذجاً تاريخياً لالمركزية
اإلداري���ة” قبل أن تتغول عليها الحكومات،
متسائ ً
ال“ :لم ال نعيد للبلديات صالحياتها،
بدل أن نذهب في اتجاه مشروع غير واضح
المعالم”.
مشروع األقاليم التنموية الذي أعدته لجنة
ملكية ترأس أعمالها رئيس مجلس األعيان
زيد الرفاعي أواخ��ر العام  ،2005أحيل بعد
أن رفع آنذاك إلى الملك عبد اهلل الثاني ،إلى
حكومة عدنان بدران التي كانت على مسافة
ثالثة أيام من الرحيل.
في كتاب التكليف الملكي لحكومة معروف
البخيت ،أكد الملك أن في توصيات لجنتي
األجندة الوطنية واألقاليم ،ما يمكن أن يعد
هادياً ومرشداً للحكومة لالستناد إليها ،في
تبني برنامج اإلص�ل�اح الشامل اجتماعياً
واقتصاديًا وسياسياً.

لم ّ
يطلع الرأي العام
على النص الرسمي
لمشروع لجنة األقاليم
حكومة البخيت ،أكدت في بيانها الوزاري
أنها ستسترشد بمخرجات لجنتي األجندة
الوطنية واألقاليم ،كإطار لتسريع وتيرة
اإلصالح ومأسسته في جميع الجوانب .لكن
توصيات لجنة األقاليم ظلت حبيسة األدراج
،إل��ى أن أمر الملك عبد اهلل الثاني مؤخراً
بإعادة دراستها ،فقررت حكومة نادر الذهبي،
بعد اجتماع م��ع رئيسي مجلسي األعيان
وال��ن��واب ،عضوي اللجنة الملكية ،يوم 20
تشرين األول/أكتوبر ،تشكيل “فريق فني
متخصص” للنظر في تنفيذ توصيات لجنة
األقاليم بشكل متدرج ،ودراسة تداخلها مع
التشريعات النافذة.
وك���ان الملك ّ
ذك���ر ف��ي خ��ط��اب العرش
بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس
األمة يوم الخامس من تشرين األول/أكتوبر
ال��ج��اري ،بتكليف لجنة ملكية وض��ع تصور
إلدارة الحكم المحلي في المملكة ،على أساس
احتياجات األقاليم وأولوياتها ،وأشار إلى “أن
المشاركة في صنع القرار وتنفيذه ،وخاصة
في المحافظات ،تستدعي التفكير في أسلوب
إدارة محلية ،يميل إلى الالمركزية” ،وش ّدد
على ض��رورة أن تبادر الحكومة ،بالتعاون
مع مجلس األمة ،إلى “دراسة توصيات لجنة

األقاليم ،ووضع تشريع يستند إليها”.
لم ّ
يطلع الرأي العام على النص الرسمي
لمشروع لجنة األقاليم ،لكن بات من المعروف
أن اللجنة الملكية بلورت تصوراً يقوم على
تقسيم المملكة إل��ى ثالثة أقاليم :إقليم
الشمال ويضم محافظات الشمال األرب��ع
(إرب��د ،عجلون ،ج��رش ،والمفرق) ،وإقليم
الوسط ويضم ثالثاً من محافظات الوسط
(الزرقاء ،البلقاء ،ومادبا) ،حيث تم استثناء
المحافظة الرابعة وهي محافظة العاصمة،
وإقليم الجنوب ويضم محافظات الجنوب
األربع (الكرك ،الطفيلة ،معان ،والعقبة) .وبما
يخص مجالس األقاليم ،فإن كل واحد منها
يتشكل باالنتخاب المباشر من قبل مواطني
اإلقليم ،بحيث يخصص لكل محافظة العدد
نفسه من المقاعد وهو عشرة.
وبحسب مصدر مقرب من أح��د أعضاء
لجنة األقاليم ،فإن موازنة اإلقليم تتقرر من
خالل موازنة الدولة ،وينطبق األمر نفسه
على تقسيم موازنة اإلقليم بين المحافظات
المكونة لإلقليم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن قسطاً مهماً
من عمل اللجنة في بداياته ،انصب على
صياغة عناصر لقانون بلديات جديد ،وأن
توزيع الصالحيات بين رئيس البلدية ومدير
البلدية ،احتل حيزاً مهماً من المناقشات.
التصور الذي اقترحته اللجنة ،ال يبدو أنه
يقدم صيغة مبتكرة لترجمة الرؤية الملكية
لألقاليم التنموية ،فاألقاليم الثالثة صيغة
متداولة في األدبيات التنموية األردنية ،ال

سيما ل��دى وزارة التخطيط ،ولكنها مجرد
صيغة لتقسيمات جغرافية ،ولم تكن يوماً
محركاً للتنمية .ويمكن أن يع ّد موضوع
التمثيل المتساوي للمحافظات المعنية في
مجلس اإلق��ل��ي��م ،بمثابة وص��ف��ة سحرية
قد ت��ؤدي لتأليب المحافظات الكبيرة ضد
المشروع ،ألن التمثيل المتساوي للوحدات
الجغرافية المتباينة في عدد سكانها ،يأتي في
ثان من التمثيل بعد مستوى
العادة كمستوى ٍ
أول يعكس فيه التمثيل الثقل السكاني ،هذا
فض ً
ال عن أن إخراج العاصمة من المشروع،
وهي التي تمثل أكثر من  38بالمئة من عدد
سكان المملكة ،يعتبر أمراً كافياً لوضع العصا
في دواليب المشروع.
فالعاصمة ليست مجرد حاضنة لوزارات
ومؤسسات حكومية مركزية ليتم استثناؤها
من صيغة األقاليم ،فمحافظة العاصمة تضم
سكاناً مثل سائرالمحافظات لهم احتياجاتهم
وقضاياهم ،ولها أي��ض�اً مثل المحافظات
األخرى حاكم إداري ،ومديريات عامة تابعة
للوزارات الخدمية .وقد أكد الملك بوضوح
على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ،فكيف
يستقيم ذلك إذا استثنيت المحافظة األكبر
من التمثيل اإلقليمي؟!
لجنة األقاليم ل��دراس��ة ه��ذا المشروع،
ص��درت اإلرادة الملكية لتشكيلها ي��وم 31
كانون الثاني /يناير 2005من  12شخصية،
بعضوية زيد الرفاعي ،عبد الرؤوف الروابدة،
فايز الطراونة ،عبد الهادي المجالي ،مروان
الحمود ،رجائي الدجاني ،عوض خليفات،

نايف القاضي ،ممدوح العبادي ،عقل بلتاجي،
هشام التل ،ومها الخطيب.
بعد مضي نحو عشرة أشهر على تشكيلها،
قدمت اللجنة يوم  23تشرين الثاني /نوفمبر
 2005نتائج أعمالها إلى الملك ،ثم أحيل
الملف إلى الحكومة.
لقد تضمن الخطاب الملكي عدداً مهماً من
المبادئ واألسس واألهداف والعناصر الخاصة
بهذا المشروع ،لكن يبقى أن هناك مساحة
واسعة لالجتهاد بشأن شكل األقاليم المنشود
قيامها ،وأس��س انتخابها ووظائفها وآليات
عملها وعالقتها بالحكومة المركزية .فإلى أي
مدى ،اقتربت لجنة األقليم من ترجمة فحوى
الخطاب الملكي؟.
حكومة البخيت التي تسلمت نتائج أعمال
لجنة األقاليم الملكية ،وضعت هذا الملف
برمته على ال��رف ،ول��م تقم ب��أي مبادرة،
ال بتحويل هذه النتائج إلى مشروع قانون
لعرضه على البرلمان ،وال بطرح هذا الملف
للنقاش العام ،بغية التعرف إلى ردود فعل
المجتمع والقوى السياسية عليه.
لقد أثار طرح مشروع األقاليم التنموية
اهتماماً كبيراً في أوساط الرأي العام األردني،
وقوبل بترحيب واسع من الكتاب الصحفيين
والمعلقين السياسيين واالقتصاديين ،لكن
اإلسهام بأفكار جديدة أو رائدة أو بدراسات
معمقة تثري المشروع كان متواضعاً.
م��ن بين اإلس��ه��ام��ات ف��ي ه��ذا المجال،
دراسة قدمها الكاتب في ندوة متخصصة في
حزيران /يونيو  ،2005بحثت في الخيارات

المختلفة لقيام تشكيالت تنموية ونشرت
في مجلة “قضايا المجتمع المدني” ،ودعت
إلى تقسيم المملكة إلى ( )10أقاليم تنموية
من بينها إقليم خاص بوادي األردن (األغوار
الشمالية والوسطى والجنوبية)  ،وإقليم
خ��اص بمحافظتي ج��رش وعجلون ،وآخ��ر
خاص بمحافظتي الكرك والطفيلة ،واستندت
الدراسة في ذلك إلى أن التواصل الجغرافي ال
يشكل ،بحد ذاته ،عنصراً كافياً لكي يجعل من
األقاليم التنموية الواسعة ،كأقاليم الشمال
والوسط والجنوب ،أرضية مناسبة للتخطيط
التنموي واإلدارة الالمركزية.
يلتقي مع هذه الرؤية ،الكاتب الصحفي
والخبير البيئي باتر وردم ،ال��ذي يعتقد أن
األقاليم التنموية يمكن أن تنشأ باالعتماد
أساساً على خصائص ال��م��وارد الطبيعية،
مستخلصاً أن هناك ستة أقاليم متميزة ،جاء
عدد منها مماث ً
ال للمقترح السابق بما يخص
وادي األردن ،محافظتي الطفيلة والكرك،
محافظة معان ،ومحافظة العقبة.

اللجنة لم تقدم صيغة
مبتكرة لترجمة الرؤيا
الملكية
ورأت الدراسة أنه ال بد من البحث عن
التجانس والخصوصية التي تعكس تحديات
تنموية محددة ،كمنطلق لتشكيل اإلقليم
التنموي .ضمن هذا المنظور ،شددت على
أن الخيار المفضل في المدى المباشر ،أن
يتم تشكيل أقاليم تنموية صغيرة الحجم
نسبياً ،واع��ت��م��اد ن��ظ��ام التمثيل النسبي
لتشكيل مجالس األقاليم .كما رأت الدراسة
أن يتم تمثيل األقاليم الصغيرة بـ ( )9أعضاء،
والمتوسطة بـ ( )13عضواً ،والكبيرة بـ ()19
عضواً ،وإقليم العاصمة بـ ( )29عضواً.
ولاللتفاف على مشكلة ضعف األحزاب
السياسية ،اقترحت الدراسة اعتماد مفهوم
«القوائم االجتماعية» التي قد تتشكل من
حزب أو ائتالف حزبي ،أو من مواطنين غير
حزبيين يأتلفون في قائمة اجتماعية واحدة،
ويشترط لذلك أن تعلن هذه القوائم عن
نفسها رسمياً وتتبنى برنامجاً انتخابيًا معلناً.
في ه��ذا اإلط��ار ،دع��ت ال��دراس��ة إل��ى تمثيل
المرأة بما ال يقل عن  20بالمئة من مقاعد
كل مجلس.
“األقاليم التنموية” مشروع يلفه الغموض،
فلم يسبق أن قامت لجنة ملكية بإعداد تصور
لقضية عامة ،أو صياغة وثيقة أو مشروع ما
وأبقته الحكومة المعنية طي الكتمان ،كما هو
الحال مع هذا المشروع العتيد .أجواء التكتم
رافقت عمل اللجنة ،وشجعت على إشاعة
تأويالت عن أن المشروع هو جزء من تصور
لحل إقليمي للقضية الفلسطينية ،يكون
األردن طرفاً فيه.
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أردني
المؤتمر األورو متوسطي الذي لم ُيعقد

الموقف من مشاركة “الجامعة” هو السبب

منصور المعال ومحمود منير

| نفى وزير الخارجية صالح الدين البشير،
ما نُسب لمصدر حكومي بأن «عدم انعقاد
مؤتمر المياه األورومتوسطي سببه خلل
إداري» ،وأكد في تصريح خاص لـ “ے”
أن الحكومة األردنية ال تريد تسجيل سابقة
بعدم دعوة جامعة الدول العربية للمشاركة
في أعمال المؤتمر.
وق��ال البشير“ :القضية األساسية هي
موضوع مشاركة الجامعة العربية ،إذ إن هناك
عقبات حالت دون دعوتها ،وليس هناك أي خلل
أجل انعقاد المؤتمر”.
إداري ّ
وكانت صحيفة يومية نقلت الثالثاء 28
تشرين األول/أك��ت��وب��ر ال��ج��اري ،تصريحات
لمصدر حكومي نفى فيها أن تكون خالفات
عربية أو فيتو إسرائيلي على مشاركة الجامعة
العربية حالت دون انعقاد المؤتمر المائي األورو
متوسطي ،مشيراً إلى قضايا “إدارية “أحدثت
خل ً
ال أربك إيصال اللجنة المشتركة للمؤتمر
دع��وة رسمية إل��ى أمين ع��ام جامعة ال��دول
العربية عمرو موسى”.
البشير أعاد التأكيد على تصريحات أدلى

بها لـ “بترا” األحد الفائت قال فيها« :إن عدم
موافقة األردن على اتخاذ مواقف مسبقة أو
أحادية ،من شأنه التأثير على المناقشات التي
ستجري في االجتماعات المقبلة».
وأوضح أن “األردن بذل جهوداً كبيرة وأجرى
اتصاالت مع الرئاسة المشتركة لالتحاد ،في
محاولة لتجنب اتخاذ موقف مسبق من موضوع
مشاركة الجامعة العربية ،إال أن تلك الجهود
اصطدمت ببعض العقبات ،ما دعا األردن إلى
اتخاذ قرار التأجيل ،حتى يتسنى التوصل إلى
توافق حول المسائل كافة».
ولفت الوزير إلى «حرص األردن على عقد
االجتماع ،واستعداده الدائم الستضافته في
وقت الحق» ،مشيراً إلى أن االردن من أوائل
ال��دول التي انضمت إل��ى مسيرة برشلونة
والداعمة لفكرة «االتحاد من أجل المتوسط»،
وأنه «يلعب دوراً فاع ً
ال في دفع هذه المسيرة
قدماً لما فيه مصلحة شعوب الدول األعضاء في
المسيرة».
البشير وصف تصريحات عمرو موسى،
أمين عام جامعة الدول العربية ،بأنها «أوضحت
طبيعة الموقف األردني ودوافعه» ،ودعا الوزير
للرجوع لتلك التصريحات.
موسى اعتبر في تصريحات سابقة أن
«موقف األردن يمثل إجابة قاطعة وحاسمة
ويمثل الموقف العربي المحترم مع الجامعة
العربية» .وأكد موسى عدم قبول أن تكون
الجامعة «مواطناً من الدرجة الثانية داخل
االتحاد من أجل المتوسط» ،مشيراً إلى موقف

رسمي للجامعة بشأن م��ا ت��ردد ع��ن فيتو
إسرائيلي إزاء مشاركة الجامعة في اجتماعات
االتحاد األوروبي.
أمين عام الجامعة العربية أشار الى رفض
الفيتو قائ ً
ال« :الموقف العربي الرسمي يرفض
الفيتو اإلسرائيلي ،وقرار الحكومة األردنية
إلغاء المؤتمر المتوسطي للمياه يشكل إجابة
قاطعة وحاسمة ،ويمثل الموقف العربي
المحترم مع الجامعة العربية ،إما هذا ،وإما ال
تنعقد االجتماعات».

عدم انعقاد المؤتمر ال
يعود كما تردد إلى خلل
إداري
تصريحات البشير حسمت ج��د ًال استمر
ط��وال األسبوع الجاري في وسائل اإلعالم
المحلية والعالمية ،بينما دعا مصدر أردني
موثوق إلى «انتظار ما سيسفر عنه اجتماع
مرسيليا» في  3تشرين الثاني/نوفمبر المقبل،
وهو أحد االجتماعات المتفرعة عن اجتماعات
الدول األورو متوسطية ،وإن كان متوقعاً «أن
يكون هناك موقف عربي واحد يتم التنسيق

له بين الدول العربية المشاركة ومنها:
مصر ،وسورية ،ولبنان ،واألردن ،وأن
تجري المطالبة بمشاركة جامعة الدول
العربية».
اختلفت التقييمات ح��ول المؤتمر
األورومتوسطي الذي كان من المفترض
عقده في األردن ،فبينما نظرت إليه
وزارة المياه والري على أنه حدث تسعى
من خالله المملكة إلى شرح المزيد عن
مشكلته المائية وفقره المائي ،اعتبره
مصدر رسمي «سياسياً بالدرجة األولى
وليس فنياً» .وكان هدف المؤتمر المعلن
هووضعالخطوطالعريضة«الستراتيجية
مائية طويلة األمد في المتوسط ،وتحديد
| صالح الدين البشير
المشاريع األولى المتعلقة بقطاع المياه».
متخصصون في الشأن المائي لم يع ّولوا على وليس قناة وال يندرج في سياق التطبيع ،وإنما
المؤتمر األورومتوسطي ،مبدين خشيتهم أن يعبر عن حاجة أردنية إلى مياه الشرب.
وحول التخوف الطبوغرافي لدى المصريين،
ال تتجاوز حدود المناقشات سقف «حوار الفقر
لفت المحاسنة إلى «أن األردن والدول العربية
المائي».
خ�ل�ال ذل���ك ذك���رت ص��ح��ف م��ص��ري��ة أن وقفت إلى جانب مصر في إنشاء السد العالي
«إسرائيل سحبت مشروعها المشترك مع على الرغم من التأثيرات البيئية الكبيرة على
األردن والسلطة الفلسطينية لتوصيل مياه طبوغرافية نهر النيل».
وفي وقت اعتزمت فيه وزارة المياه والري
البحر األحمر إل��ى البحر الميت من مسودة
اجتماعات وزراء المياه لدول االتحاد من أجل شرح وضع المملكة المائي أمام وزراء مياه 50
دولة يحضرون المؤتمر ،استبعد المختصون
المتوسط».
أمين ع��ام سلطة وادي األردن األسبق ،وج��ود دور «م��ؤث��ر» للمؤتمر المائي على
دريد محاسنة ،وصف االعتراض المصري على عالقات المملكة ب��دول الجوار ذات المصادر
مشروع ناقل البحرين بأنه «غير منطقي» المائية المشتركة والتي دافعت عنها مسودة
وخصوصاً أن المشروع هو عبارة عن ناقل استراتيجية المياه لألعوام .2022 - 2008

يبدأ حيز التنفيذ قريباً

األردن والعراق :اتفاق لتبادل السجناء
محمد شما

| ف��ي خ��ط��وة ُوص��ف��ت ب��ـ«ال��م��ت��أخ��رة» أو
بـ«االستدراكية» في أحسن األح��وال ،اتفق
الجانبان األردني والعراقي على تبادل السجناء
بين البلدين ،على أن يكمل السجناء األردنيون
على اختالف محكومياتهم فترات سجنهم في
سجون األردن ،فيما ُينقل السجناء العراقيون
من سجون األردن إلى السجون العراقية لقضاء
بقية محكومياتهم هناك.
الحكومتان لم تعلنا رسمياً عن االتفاق،
عمان سعد جاسم
إال أن السفير العراقي في ّ
الحياني ،أعلن لوسائل اإلعالم قبل يوم من
انعقاد مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقي
عن االتفاق المبرم.
الحياني ق���ال« :إن األردن واف���ق على
طلب ب�لاده السماح للسجناء العراقيين في

األردن قضاء بقية محكومياتهم في السجون
العراقية ،شريطة معاملة نظرائهم األردنيين
في السجون العراقية بالمثل».
وكان جواد البوالني ،وزير الداخلية العراقي،
عمان ،عشية مؤتمر وزراء
أعلن قبل مجيئه إلى ّ
عمان
داخلية دول جوار العراق الذي عقد في ّ
يوم  23تشرين األول /أكتوبر الجاري ،عن بحث
الوفد العراقي «مسألة تسليم واستالم السجناء
بين األردن والعراق».
يبلغ عدد المعتقلين األردنيين في السجون
العراقية واألميركية في العراق  -وفق ما تعلنه
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  -زهاء 50
معتق ً
ال ،لكن الحكومة األردنية تقول إنه بقي
زهاء  15سجيناً بعد أن تم اإلفراج عن  18أردنياً
في تموز /يوليو الفائت ،غالبيتهم اعتُقلوا
في ربيع العام  2003بعد االحتالل األميركي
للعراقُّ ،
وجلهم طالب في الجامعات العراقية
وتجار قصدوا العراق ألجل االستثمار هناك.
فيما يبلغ ع��دد السجناء العراقيين في
األردن  21سجينًا ،كما أكد السفير العراقي،
لكن صحيفة «الغد» نشرت في عددها 22
تشرين األول/أكتوبر الجاري تقريراً تحدث
عن وجود ما بين  40إلى  50سجيناً عراقياً في

السجون األردنية.
االتفاق المبرم بين الحكومتين ،استثنى
عضو تنظيم القاعدة ف��ي بالد الرافدين
العراقي زي��اد الكربولي ،ال��ذي ُحكم عليه
ب��اإلع��دام م��ؤخ��راً ،على خلفية إدانته بقتل
السائق األردني خالد دسوقي في العام 2005
بالعراق ،وكذلك المتهمة ساجدة الريشاوي
التي ُحكمت هي األخرى باإلعدام لضلوعها
عمان التي وقعت في التاسع من
في تفجيرات ّ
تشرين الثاني /نوفمبر  2005وأدت إلى مقتل
 60مواطناً أردنياً وإصابة نحو مائة بجروح.
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،نأت عن
نفسها ملف السجناء في السجون العراقية
واألردنية ،وأعلنت عدم توافر معلومات لديها
حول السجناء األردنيين أو غيرهم في السجون
التابعة للحكومة العراقية ،بسبب منع ممثليها
من زيارة هذه السجون.
ال تتدخل اللجنة في الشؤون السياسية أو أي
مفاوضات بين الدول إلطالق سراح المعتقلين
أو السجناء ،ويقتصر دورها على تأمين خروج
السجناء وإعادتهم إلى بالدهم ،ونقل الرسائل
من السجناء إلى ذويهم.
حول الزيارات ،يقول الناطق باسم اللجنة

الدولية للصليب األحمر  -بعثة العراق،
هشام حسن« :الحل هو في ملعب األطراف
الثالثة ذات العالقة :الحكومتان األردنية
والعراقية ،وال��ق��وات متعددة الجنسيات
األميركية والبريطانية التي تسيطر على
بعض المعتقالت في العراق”.
كانت وزي���رة حقوق اإلن��س��ان العراقية
وجدان ميخائيل قالت خالل زيارتها للمملكة
يوم  13تموز /يوليو الماضي إن الحكومة
العراقية «شكلت لجنة وزارية رباعية للعمل
على تسهيل عودة سجناء أردنيين،ممن أنهوا
فترة محكوميتهم في السجون العراقية إلى
األردن».
وأوضحت ميخائيل أن الحكومة العراقية
شكلت لجنة مكونة من وزارات :حقوق اإلنسان
والداخلية والعدل والخارجية« ،ستعمل على
تسهيل عودة سجناء عرباً وأجانب ومن بينهم
أردنيون ممن أنهوا فترة محكوميتهم في
السجون العراقية إلى بلدانهم في حال رغبوا
في ذلك».
هاني الدحلة ،رئيس المنظمة العربية
لحقوق اإلنسان في األردن ،يرى أن خطوة
التبادل «إيجابية» وإن جاءت «متأخرة» ،ألن

| سعد جاسم الحياني

قضية المعتقلين األردنيين تعود إلى العام
« ،2003وقد نفد صبر أهالي السجناء الذين
جلهم من الطلبة الدارسين في الجامعات
العراقية وال شأن لهم سوى بالعلم والدراسة».
الدحلة أضاف أنهم في المنظمة ليسوا على
علم باالتفاق المبرم ،إال أنهم ال يمتلكون سوى
«أمل تبادل السجناء وعودتهم إلى بالدهم
سالمين»   .
سبق أن زودت الحكومة العراقية نظيرتها
األردن��ي��ة بقائمة تتضمن أسماء األردنيين
المعتقلين في السجون العراقية في شهر أيلول
 /سبتمبر الماضي ،وكشف السفير العراقي في
األردن حينها عن «اتصاالت» سبقت االتفاق
المبرم ،لكن االقتراح كان وفق السفير «إما
إط�لاق سراحهم جميعا أو أن يتم تبادل
المحكومين العراقيين في األردن بالمحكومين
األردنيين في العراق وإكمال بقية محكوميتهم
في بالدهم».
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أردني
بعد  10أشهر على صدور نظامه

المجلس االقتصادي واالجتماعي
ينتظر قراراً بتشكيله

حسين أبو ّ
رمان

| رغ���م أن ط��ري��ق ت��ش��ك��ي��ل المجلس
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي سالكة ،إذ دخل
النظام الخاص به رقم  117لسنة  2007حيز
التنفيذ منذ الثاني من كانون األول/ديسمبر
الماضي ،فإن المجلس الذي تتفق األطراف
المعنية على أهميته لم يتشكل بعد ،وليس
هناك أسباب وجيهة تبرر التأخير.

رئيس اتحاد العمال
ينتقد التباطؤ الحكومي
يحمل
ووزير العمل ّ
األطراف األخرى
المسؤولية
المجلس االقتصادي واالجتماعي هيئة
تمثل أطراف اإلنتاج من حكومة وعمال وأرباب
عمل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وظيفة المجلس تقديم استشارات للحكومة
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ،من
موقعه كإطار مؤسسي للحوار الوطني بين
الفرقاء االجتماعيين ،بما يمكن من الوصول
إل��ى أفضل الحلول التوافقية للمشاكل
والتحديات في عالم العمل واإلنتاج والبيئة،
وإل��ى الموازنة في كل استشارة أو تشريع
مقترح بين أبعاده االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية.
قبل نحو ستة أشهر قدمت مجموعتا
العمال وأرب��اب العمل ،أسماء ممثليها إلى
وزارة العمل ،ولم يكن جرى تسمية ممثلي
الحكومة والمجتمع المدني ،بحسب حمادة
أبو نجمة ،مدير الدائرة القانونية في وزارة
العمل ،الذي اعتبر آنذاك أن تشكيل المجلس
يحتاج إلى وقت.
يتكون المجلس االقتصادي واالجتماعي
من  44عضواً ،إضافة إلى الرئيس الذي يعين
بقرار من مجلس ال��وزراء ويرتبط برئيس
الوزراء.
المجموعات المكونة للمجلس أرب��ع
لكل منها  11ممث ً
ال ،األولى تمثل الحكومة
وتتكون م��ن ثمانية متخصصين يمثلون
وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية ،وثالثة
من أصحاب الخبرة والكفاءة في الشؤون
االقتصادية واالجتماعية .أم��ا المجموعة
الثانية ،فتمثل أصحاب العمل ويتم اختيارها
بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة ونقابات

أصحاب العمل ،فيما تمثل المجموعة الثالثة
العمال ،ويتم اختيارها بالتنسيق مع االتحاد
العام لنقابات العمال .وتمثل المجموعة
الرابعة مؤسسات المجتمع المدني .ويراعى
في جميع الحاالت أال يقل تمثيل المرأة عن
اثنتين في كل مجموعة.
رئيس االتحاد العام لنقابات العمال مازن
المعايطة ،يقول «هناك تباطؤ حكومي رغم
المطالب المتكررة لإلسراع في إشهار هذا
سموا
المجلس ،ال سيما أن أط��راف اإلنتاج ّ
ممثليهم ف��ي��ه» .يضيف بأنهم ينتظرون
تشكيل الحكومة لهذا المجلس ألهميته
البالغة في مساعدة أصحاب القرار في الشأن
االقتصادي واالجتماعي ،وبخاصة أن األردن
يمر بمرحلة دقيقة تعتريها اختالالت في
الساحتين العالمية والمحلية.
يستدرك المعايطة بأن االتحاد «بصدد
استبدال بعض ممثليه في المجلس بخبرات
اقتصادية وتشريعية مناسبة تمثل جانب
العمال».
وزي��ر العمل باسم السالم ع��زا تأخير
تشكيل المجلس لوجود أمور عديدة بحاجة
إلى ترتيب ،مؤكداً أن «ما ال يقل أهمية عن
تشكيل المجلس هو التوافق على أسماء

أعضائه ،حتى يأتي المجلس فاع ً
ال».
ونفى السالم أن يكون البحث عن رئيس
مناسب للمجلس هو السبب في تأخير اإلعالن
عن تشكيله ،مؤكداً أن «الحكومة ليست سبباً
في التأخير» ،مشيراً إلى أن «بعض األطراف
الشريكة في المجلس قامت بتبديل ممثليها
المقترحين ثالث مرات».
وأوض��ح السالم أن وظيفة وزارة العمل
في تشكيل المجلس هي التنسيب بممثلي
الجهات المكونة له إلى مجلس الوزراء ،وكذلك
التنسيب بالبدائل.
مشروع المجلس االقتصادي واالجتماعي
تمتد جذوره إلى مشروع الحوار االجتماعي
بين أط��راف اإلنتاج ،ال��ذي أطلقته منظمة
العمل الدولية العام  2000وتبنته أكثر من
 50دول��ة .األردن انضم إل��ى المشروع في
أي��ار  .2003وق�� ّدم االتحاد األوروب���ي دعماً
معنوياً ومالياً أساسياً إلنجاح مشروع الحوار
االجتماعي ،وعمل المجلس.
زكي األيوبي المدير العام لغرفة صناعة
األردن ،أك��د تسمية الغرفة لممثليها في
المجلس ،وتمنى أن يدرك الرأي العام األهمية
الكبرى لدور المجلس في معالجة التحديات
التي تواجه المجتمع ،مركزاً على بعدين

| باسم السالم

| مازن المعايطة

أساسيين هما حصيلة التجربة التاريخية لهذه
المجالس في أوروبا؛ األول يتعلق بـ «السلم
االجتماعي» بالنظر إل��ى تفاوت وتعارض
المصالح بين أطراف اإلنتاج ،والثاني يتعلق
بالحوار الموصل إلى مبادىء وأسس «لحل
المشاكل بالمفاوضات بطريقة سلمية».
يقول األيوبي إن هناك قضايا تهم أمن

المواطنين وسالمتهم ،ال ينفع معها االنقسام
بين مؤيد ومعارض ،ألن هناك إجراءات تخص
قطاعات إنتاج وعمل وخدمات ينبغي اتخاذها،
وفي هذه الحالة فإن المجلس يتحول إلى
ماكنة لغربلة األمور ،والوصول إلى إجماع أو
توافق قبل أن تنتقل األمور إلى صاحب القرار
في الحكومة أو البرلمان .األيوبي يرد ضمناً
هنا على بعض معارضي تشكيل المجلس،
ممن يعتقدون أن��ه ينافس البرلمان على
وظائفه.

األيوبي يؤكد دور
المجلس على صعيد
السلم االجتماعي وحل
المشاكل بالحوار
يتولى المجلس المهام والصالحيات
ذات الصلة برسم السياسات العامة لعمله،
تقديم االستشارات ،تقييم األوضاع وتقديم
االس��ت��ش��ارة ب��ش��أن نوعية ع�لاق��ات العمل
القائمة والتطورات المتعلقة بها والمفاوضات
الجماعية ونزاعات العمل الفردية والجماعية،
والسياسات االقتصادية واالجتماعية بصورة
عامة.
يصدر المجلس قراراته بشأن االستشارات
المقدمة إليه بأغلبية ثلثي أع��ض��اء كل
مجموعة على األقل .وإذا تعذر ذلك ،يؤلف
المجلس لجنة خاصة لدراسة األمر المعروض
على المجلس ،للتوصل إلى اقتراح توفيقي
بشأنه.
ولمجلس ال����وزراء طلب االس��ت��ش��ارة
م��ن المجلس ف��ي ال��س��ي��اس��ات والخطط
والتشريعات الخاصة بالمجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذلك
بمشاريع القوانين الخاصة بعالقات العمل
وظ���روف العمل والقوانين ذات العالقة
بالحوار االجتماعي.
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أردني
شجرة الزيتون :قيمة مضافة لالقتصاد الوطني
تتمة المنشور على األولى
| التسعينيات ارتبطت بحرب الخليج
الثانية ،وعودة أعداد إضافية من المغتربين
األردنيين الذين وجدوا في حقول الزيتون،
استثماراً مربحاً ومريحاً ،كما تنسموا فيها
عبق األجداد.
ك��ان��ت ال��دول��ة عكفت منذ منتصف
الستينيات ،على إطالق عدد من مشاريع
شجعت بشكل أو
استصالح األراضي ،التي ّ
بآخر زراعة الزيتون تحديداً .هدفت هذه
المشاريع إلى تشجيع االستقرار في الريف
والحد من الهجرة إلى المدينة ،وربما عكس
التيار ،بتشجيع الهجرة من المدينة إلى
الريف هذه المرة .أرقام وزارة الزراعة العام
الفائت ،تشير إلى أن أكثر من  60ألف عائلة
أردنية تعتاش من أشجار الزيتون ،ما أصبغ
على العمل في هذا القطاع صفة «العمل
العائلي».
التوسع في زراعة حقول الزيتون امتد
ال��ى المناطق الصحراوية ،وبخاصة في
البادية الشمالية والشرقية ،ما أسهم في
تشجيع االستقرار في تلك المناطق .إال
أن هذا لم يخرج ب�»الزيتون الصحراوي»،

وكذلك زيتون األغوار ،من دائرة الجدل في
�ة كهذه ،تستهلك
ما يتعلق بجدوى زراع� ٍ
كميات ضخمة من المياه الجوفية أو مياه
الري.
اتساع رقعة الزراعة وارتفاع معدالت
اإلنتاج ،جعال قطاع الزيتون في مقدمة
القطاعات الزراعية في األردن ،التي تد ّر
دخ � ً
يقدر ب�70
ال معتبراً لخزينة الدولة َّ
مليون دينار سنوياً .فض ً
ال عن أن األردن في
السنوات الخمس األخيرة ،حقق اكتفاء ذاتياً
من زيت الزيتون ،فلم يستورد من الزيت
شيئاً ،فيما كمية الزيتون المستوردة خالل
هذه الفترة بالكاد تُذكر.
أهمية الزيتون االقتصادية واالجتماعية
تع ّدت هذين المنتجين .فمع االرتفاع غير
المسبوق في أسعار المحروقات في العامين
توجه حثيث على مستوى
األخيرين ،تبلور ّ
األف���راد وعلى مستوى صناعات ناشئة،
الستغالل بقايا ثمار الزيتون «الجفت»
الناتج عن عصر الزيتون زيتاً.
التجربة العملية وال��ب��ح��ث العلمي،
ُيظهران أن احتراق الجفت بطريقة آمنة

ُينتج طاقة قليلة التكلفة وكفيلة ببث
الدفء في المنازل ،بل وتشغيل المولدات
الكهربائية .ترافق هذا مع ظهور صناعات
موازية ،مثل صناعة المدافئ والبويلرات
المع ّدة الستخدام الجفت ،إضافة إلى إنشاء
معامل لتصنيعه ،وإن ما زال هذا على نطاق
ضيق ويحتاج الى المزيد من التطوير.
مؤسسة تشجيع االستثمار انتهت أخيراً
لب
من دراسة لتصنيع منتج غذائي «مخلل ّ
الزيتون» من الجفت .هذا المنتج سيضاف
إلى قائمة طويلة من األطعمة والوصفات
زيت الزيتون
الغذائية الشعبية التي تعتمد َ
عنصراً أساساً فيها.
من المكمورة إلى المسخن ،من الخبيزة
والعكوب «ال��ح��وس» وأق���راص السبانخ
ومناقيش الزعتر والمقدوس والشطة
ب��زي��ت ،إل��ى «رش���ة» ال��زي��ت على صحن
السلطة ببصل ،و»قدحة» الثوم والبصل
فوق طبق من العدس َ
«الف ّت».
ه��ذا االس��ت��خ��دام ال��واس��ع للزيت في
األطباق األردنية – الفلسطينية ،ربما جاء
بديهياً بحكم كثرة أشجار الزيتون في

المنطقة؛ إال أن فوائده ال تخفى على غير
المختصين ،حتى صار البحث العلمي في
العالم كله يروج ألهمية زيت الزيتون كغذاء
صحي.
تشجع إدارة الغذاء وال��دواء األميركية،
على تناول ملعقتين من زي��ت الزيتون
يومياً ،للتقليل من مخاطر اإلصابة بأمراض
القلب .دراسة أجرتها جامعة نورثويسترن
في شيكاغو األميركية أظهرت أن زيت
الزيتون يقلل من مخاطر اإلصابة بسرطان
ال��ث��دي .كما يقلل م��ن مخاطر سرطان
القولون ،ويقاوم هشاشة العظام .بهذا فإن
منتجاً في متناول اليد،يحمل لصاحبه مزايا
صيدلية طبيعية .
الترويج للكشوف الطبية عزز سوق زيت
الزيتون عالمياً ،فصار سلعة رائجة ومربحة.
رافق هذا وضع مقاييس ومواصفات دولية
لضمان س��الم��ة ال��زي��ت .ورب��م��ا ك��ان في
اكتشاف فضيحة غش الزيت اإليطالي مطلع
العام الجاري بماليين ال���دوالرات ،مؤشر
على ربحية هذه السوق من ناحية ،وعلى
ضرورة التق ّيد بالمعايير الدولية من ناحية

قدسها اليونان والرومان
الزيتونةّ :
وﺫكرتها الكتب السماوية
دﻻل سالمﺔ

| تقول األسطورة إن اإللهة أثينا إلهة الخصوبة والزراعة
والحرب والحرف اليدوية ،قد أهدت البشر شجرة الزيتون
لتكون رمزا للسالم والحكمة واألبدية.
ربما كان ارتباط شجرة الزيتون بفكرة األبدية هو ما
منحها هذه القداسة التي ال تجمع عليها الديانات السماوية
فقط ،ولكنها تمد جذورها في قلب الحضارات القديمة
أيضاً.
ورغم أن التاريخ لم يعرف أنه كانت لشجرة الزيتون
أهمية خاصة لدى قدماء المصريين ،فإن الباحث األثري
الفرنسي ماسبيرو اكتشف قريبا من مدينة طيبة مقابر
فيها باقات من أوراق الزيتون ،كما أن واحدة من المومياوات
كانت ترتدي تاجاً مصنوعاً من أوراق الزيتون.
اليونان أيضاً قدسوها واتخذوها شجرة لمنيرفا ،إلهة
الحكمة لديهم ،ولم يكونوا يسمحون لبلدة أن تقطع أكثر
من شجرتي زيتون في العام.
أما الرومان فكانت لديهم عادة المسح بالزيت ،خصوصاً
للضيوف في األعياد واالحتفاالت ،ولم يكونوا يسمحون
بحرقها إال إذا كان ذلك تكريماً ألحد آلهتهم.
وكان العبرانيون يستعملونه ،بحسب نصوص التوراة،
لمسح الملوك ورؤساء الكهنة ،وكانوا يمسحون به اآلنية
المقدسة.
وفي سفر التكوين ،فإن يعقوب عندما أراد أن يبني
صب الزيت على رأسه على سبيل التبرك“ :وبكر
بيتاً للربّ ،
يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه
وأقامه عموداً وصب زيتاً على رأسه ،ودعا ذلك المكان بيت
إيل”.
وفي سفر الخروج فإن الزيت كان من بين التقدمات

المقدسة التي طلبها الرب من بني إسرائيل على لسان
موسى ،فقد طلب “الذهب والفضة وزيتاً لإلنارة ”.وفي
سفر الخروج أيضاً كان األمر كذلك “أنت تأمر بني إسرائيل
أن يقدموا إليك زيت الزيتون مرضوضاً نق ّياً للضوء إلصعاد
السرج دائمًا”.
وكان اليهود في األعياد واألفراح يمسحون به كل البدن،
وأحيانًا الرأس أو القدمين فقط ،وكان ترك المسح يعتبر
عالمة من عالمات الحزن.
في المسيحية ،يعتبر المسح بالزيت دلي ً
ال على حلول
الروح القدس ،ويستخدم في طقوس المعمودية ولمسح
المرضى ،يقول يعقوب الرسول في رسالته“ :أمريض أحد
منكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت
باسم الرب”.

وفي إنجيل مرقص“ :ودهنوا بزيت مرضى كثيرين
فشفوهم” .كما أن الزيت يلعب دوراً كبيراً في حياة
المسيحيين أثناء الصيام ،الذي يبتعدون فيه عن المنتجات
ذات األصل الحيواني ،فيكون هو عماد وجبات يتناولونها في
هذا الموسم ،وهي وجبات تتكون أساساً من نباتات تنتجها
األرض في فصل الربيع الذي يوافق موسم الصيام مثل:
الخبيزة والعلت وغيرها.
وكما هو الحال في األديان األخرى فإن اإلسالم ،اعتبر
الزيتونة شجرة مباركة ،وفي القرآن أقسم اهلل بها ،كما في
قوله“ :والتين والزيتون وطور سنين“.
كما أنه وردت عن الرسول أحاديث ع��دة ،حثت على
استخدام زيت الزيتون ،ومنها قوله“ :كلوا الزيت وادهنوا به
فإنه من شجرة مباركة”.

ثانية ،لضمان استمرار تدفق صادراتنا من
الزيت.
هنا في األردن وبمبادرة ملكية ،سيصار
إلى وضع شعار التاج الملكي على منتج
الزيت األردني المستوفي شروط الجودة.
من شأن هذه الخطوة اإلسهام في تحسين
ج��ودة الزيت األردن��ي وتقديمه بالصورة
الالئقة ،وبالتالي زيادة قدرته التنافسية
محلياً وإقليمياً وعالمياً .كما تم تشكيل
مجلس وطني أردن��ي (ف��ي العام )2003
يضم  4فرق لتذوق زيت الزيتون البكر،
بهدف تصنيف ال��زي��ت وف��ق�اً للمواصفة
األردنية ،المتوائمة مع المواصفة الدولية
الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون .من
المتوقَّع أن يتولى األردن رئاسة المجلس
في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
أهمية الزيتون في بالدنا ال تقتصر على
الجوانب االقتصادية والغذائية والطبية.
فالزيتون جزء من موروثنا الديني والحضاري.
شجرة الزيتون مباركة في القرآن واإلنجيل.
ما أضفى عمقاً روحياً على رمزيتها ،عن
السالم والديمومة على حد سواء.

زيت توسكاني
ليلى سليم

| أفضل زيت زيتون في العالم موجود في مقاطعة
توسكاني في إيطاليا ،ويلقب ب�«ملك زيت الزيتون».
ويصل ثمن عبوة زنتها  500مليمتر من بعض أنواعه
إلى  60دوالرا أميركيا ،أي ما يعادل  43دينارا أردنيا.
هذا الزيت الذي يعتبر من أجود الزيوت في العالم
بسبب نكهته فائقة الجودة ،ورائحته النفاذة العطرة ما
زال بعض من المصانع هناك
يستخدم الطريقة التقليدية
ف��ي ع��ص��ره ،أي باستخدام
حجر الغرانيت .
ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ط��اف تتم
بدقة ،فعندما تصل الثمار إلى
حجم معين تنصب الشباك
تحت األشجار ،ويقطف باليد،
ث��م يعصر على ال��ب��ارد في
غضون س��اع��ات قليلة ،ثم
تتم عملية التعبئة في عبوات
زجاج معتمة في غضون 24
ساعة .وكل ذلك يمنح الزيت
نكهته الكثيفة الناعمة ولونه
المضيء.
الطريف أن عملية القطاف
ال تشمل ك��ل ال��ث��م��ار على
الشجرة ،بل ُيترك جزء منها
ليكتمل نضجها ،وعندما يتم
قطافها في ما بعد فإنها تُنتج
زيتا بالجودة نفسها ،ولكن
لونه يكون معتما أكثر ونكهته
أك��ث��ر ح��� ّدة ون��ف��اذاً ،ويقوم
بعض المصنّعين هناك بدمج
النوعين معاً للحصول على
نوع ثالث بطعم جديد.

ّ
السجل
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أردني
اتسعت زراعته بعد فقد سوق الضفة

زيتون األردن :من  52ألف دونم في
 1947إلى  1.2مليون اليوم
الفترة؛ فقد تعرضت التفاحيات واللوزيات في
المناطق الوسطى والشمالية من المملكة إلى
آفة ّ
“حفار جذر اللوزيات  ،”Cap Nodisفقضى
على معظم البساتين هناك .وتزامن ذلك مع
شح في األمطار وارتفاع في أسعار المياه .وعلى
اعتبار قلة الصيانة والمياه التي تحتاجها الزيتونة
مقارنة بغيرها من التفاحيات واللوزيات ،وجد
المزارعون الصغار وأصحاب المزارع العائلية
ضالتهم في التحول في اتجاهها .ومن الطريف
أن سببا مماثال كان وراء التحول نحو زراعة
الزيتون في السلط ،بحسب ما يؤرخ له الطاهر
في كتاب “شجرة الزيتون” .يقول الطاهر“ :لم
يكن لزراعة الزيتون أهمية تذكر في السلط،
العتماد جل مزارعي البلدة والقضاء على شجرة
الكرمة ،ولكن إصابة األخيرة بآفة تسببها حشرة
الفيلوكسرا واختفاء كثير من كروم العنب فتح
عيون األهلين على اإلقبال على زراعة أشجار
مثمرة أخرى وبخاصة شجرة الزيتون”.

نهاد الجريري

| قد ال يلتفت العابرون بشارع المطار إلى
بساتين الزيتون التي امتدت على جانبي الطريق
في منطقة القسطل تحديدا فيما ُيعرف بمزارع
عاكف وعناد الفايز .لكن أبو معاذ المولود في
بلدة أم ُ
ندم القريبة (البشارات سابقاً) ،يدرك،
الك ُ
كلما م ّر بالمكان ،أن أمرا قد تغير هناك على
مدى الثالثين أو أربعين عاما الماضية .فلم تكن
القسطل وقتئذ قد تبنت الشجرة المباركة .حال
القسطل حال كثير من المناطق األردنية التي
عرفت الزيتون في وقت حديث نسبيا.

عجلون حازت نصيب
األسد من المساحات
المزروعة زيتونا
في العام  ،1947لم تتجاوز مساحة األراضي
المزروعة زيتونا في المملكة  52ألف دونم،
بحسب إحصائية وزارة الزراعة التي وثقها كتاب
علي نصوح الطاهر “شجرة الزيتون” الصادر
عمان
في العام نفسه .جاء في اإلحصائية أن ّ
العاصمة كانت األقل حظا من حيث مساحات
الزيتون ،فلم تتعد حصتها  160دونما .وع ّلق
الطاهر على اإلحجام عن زراع��ة الزيتون في
“القضاء” بأن هذا النوع من الزراعة ليست له
أهمية تذكر ،ويقول“ :من النادر أن يمر المرء
على كروم زيتون تزيد في مساحتها عن بضعة
دونمات في المنطقة كلها” ،والتي شملت “قرى”
الجبيهة ،الزيود ،صويلح ،العساف ،عمان ،الفقها،
القويسمة ،ماركا ،المناصير ،ناعور ووادي السير.
ولم يرد في خارطة الزيتون في األردن في ذلك
الوقت ،أي ذكر لمدينة مادبا أو لوائها مثال .أما
عجلون فحازت نصيب األس��د من المساحات
المزروعة زيتونا ،إذ بلغت نحو  21ألف دونم.
اليوم ،وبحسب التقرير السنوي ل��وزارة
الزراعة للعام  ،2007وصلت مساحة األراضي
المزروعة بالزيتون حوالي  1،2مليون دونم ،أي
عما كانت عليه في
بزيادة مقدارها  23ضعفا ّ
العام  .1947فمث ً
ال ،زادت مساحات الزيتون في
عمان إلى  133ألف دونم؛ فيما ظهرت مادبا على
ّ
خارطة الزيتون بمساحة تبلغ  59ألف دونم.
ما بين أرقام العامين  1947و ،2007ثمة
محطات اتسعت فيها رقعة األراضي المزروعة
زيتونا في األردن بشكل الفت ارتبط بعوامل
سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية .تجلت
معالم هذا التزايد المطرد في عقد السبعينيات؛
إذ إن الزيادة في المساحات الزيتونية لم تكن
ذات بال في الفترة من نهاية األربعينيات وحتى

الستينيات .مع نهاية الستينيات لم تزد المساحات
الزيتونية إال بمقدار بضعة آالف من الدونمات
وصلت  69ألف دون��م ،من  52ألفا فقط .أما
في نهاية السبعينيات ،فقد تضاعفت المساحة
لتصل حوالي  154ألف دونم ،وفي الثمانينيات
تضاعفت ثانية لتصل  302ألف دونم .القفزة
النوعية ح��دث��ت ف��ي التسعينيات ،إذ زادت
المساحات الزيتونية  3أضعاف ،فبلغت في 2001
حوالي  908آالف دونم.
جمال البطش ،رئيس وح��دة الزيتون في
وزارة الزراعة ،يرى أن التحول المفاجىء والالفت
نحو زراعة الزيتون في السبعينيات والثمانينيات
والتسعينيات ،حدث ألن األردن ،سعى مع بداية
السبعينيات ،إلى سد حاجته من الزيت والزيتون
تعويضا عما فقده من زيتون الضفة الغربية
العام  ،1967والبالغة ستة ماليين شجرةُ .يضاف
إلى ذلك ارتفاع أسعار الزيت واضطرار األردن
الستيراده حتى العام  .1999األردن حقق في
السنوات الخمس األخيرة ( )2007-2003اكتفا ًء
ذاتيا من الزيت والزيتون؛ فلم يستورد أية كميات

من الزيت خالل هذه الفترة ،بينما استورد 163
طنا فقط من زيتون المائدة للفترة نفسها
(بحسب أرقام المركز الوطني للبحث واإلرشاد
الزراعي).
وفي بعد سياسي واجتماعي آخ��ر ،يعتبر
فهمي شتات ،اختصاصي البتسنة الشجرية
والتخزين في كلية الزراعة بالجامعة األردنية،
أن عودة المغتربين إبان حرب الخليج الثانية
( )1992/1991ساهمت في التحول نحو زراعة
الزيتون .ويشرح أن هؤالء المغتربين وجدوا
ربحا مريحا في االستثمار في مزارع الزيتون،
وساعدهم في ذلك أن هذه الشجرة تحتاج إلى
الحد األدنى من العناية من حرث وتقليم وتسميد.
لكن فيصل عواودة ،مدير المركز الوطني للبحث
واإلرشاد الزراعي ،يقول إن هذا اعتقاد خاطىء،
إذ إن إيالء الزيتونة العناية الوافية يعود على
المزارع بنفع كثير وقيمة ربحية مضاعفة .وهنا
تجدر اإلش��ارة إلى أن األس��واق العالمية باتت
مفتوحة على مصراعيها الستقبال أي منتج
عالي الجودة من الزيت والزيتون ،نظرا للوعي

العالمي بأهمية هذا المنتج من النواحي الطبية
والغذائية والتجميلية ،وهو ما يجعل من التصدير
إلى الخارج ،إلى جانب التسويق المحلي ،عملية
مربحة.
وب��ع��ي��دا ع��ن م��ب��دأ ال��رب��ح وال��خ��س��ارة في
الزيتون ،يرى شتات أن تشكل ظاهرة “حديقة
نهاية األسبوع” ،أو “مزرعة العائلة” التي برزت
في الثمانينيات والتسعينيات ،ساهمت في زيادة
المساحات الزيتونية .رافق هذه الظاهرة حركة
بيع لقطع أراض بمساحة ال تتجاوز  10دونمات
أقبل عليها المغتربون العائدون وأفراد الطبقة
الوسطى من المجتمع .شجرة الزيتون كان لها
نصيب األسد من األشجار المثمرة التي استغلت
في تخضير هذه المساحات ،لقلة ما تحتاجه من
صيانة ولتحملها مناخ هذا البلد .وبكلمات المزارع
أبو محمد ،فإن “شجرة الزيتون مثل اسم محمد
واألنبياء والصالحين ،ال يخلو منها بيت”.
شتات ،يذهب إلى ما هو أبعد من العوامل
االجتماعية والسياسية ،ويعتبر أن حدثا بيئيا
زراعيا ساهم في انتشار الزيتون في هذه

الزيتون ومهرجاناته
| منذ بداية األلفية الجديدة بدأت وحدة
الزيتون في وزارة الزراعة إقامة مهرجان
س��ن��وي للزيتون ومنتجاته ،وسيعقد
مهرجان الزيتون التاسع في شهر كانون
األول /ديسمبر المقبل ،وت��ت��م دع��وة
السفارات العربية واألجنبية للمشاركة في
هذا المهرجان ،الذي يمثل فرصة لتقديم
الزيتون والزيت األردني إلى العالم ،والذي
يفتح إلى جانب هذا الباب أمام الشركات
والمعاصر لتقديم إنتاجها والبيع المباشر
إلى الجمهور ،حيث تعرض أصناف متعددة
لبيعها .ومن ضمن الفعاليات يتم تكريم

«المرأة الريفية» لما لها من دور كبير في
عملية قطاف الزيتون وجمعه ،وينجح هذا
المعرض في استقطاب أعداد كبيرة من
المشاركين في كل عام.
وي��ذك��ر جمال البطش ،مدير وح��دة
الزيتون في وزارة الزراعة ،أن هذا المهرجان
ينظم كل سنة بالتعاون مع وزارة السياحة،
الستغالل ه��ذا المنتج لترويج األردن
سياحياً ،وإلعطاء صورة متميزة عن الزراعة
األردن��ي��ة ،وه��ذا المهرجان يساعد على
تطوير قطاع الزيتون في األردن ،والعمل
على تحسينه بشكل دوري .ويقام إلى

جانب هذا المهرجان ،معرض ،بالتعاون مع
نقابة المهندسين الزراعيين ،في منتصف
شهر تموز ،لفتح أسواق جديدة للمغتربين
الذي يزورون األردن في هذا الوقت ،ويفتح
الباب أمام المزارعين لتصريف إنتاجهم
المتبقي من الموسم الفائت قبل الدخول
في الموسم الجديد.
وقد أخذت دول مجاورة مثل السعودية
ه��ذه الفكرة ،وب��دأت تنظيم مهرجانات
للزيتون في م��دن مثل الجوف وسكاكا،
وتحقق مثل هذا المعارض مبيعات كبيرة،
للعاملين في هذا القطاع.

تط ّو ُر قطاع الزيتون
يمثل قصة نجاح
حقيقية
يضاف إل��ى ذل��ك كله أن وزارة الزراعة
عكفت على مشاريع وطنية شجعت على
زراعة الزيتون .ويرجح أن أول هذه المشاريع
كان مشروع تطوير األراض��ي المرتفعة الذي
أصبح الحقا مشروع األراضي المشتركة .بدأ
العمل في هذا المشروع منتصف الستينيات.
ويذكر أبو طارق من سكان السلط ،أنه في
تلك السنوات ،كانت “الدولة” توزع على أهالي
المنطقة “مونة” مكونة من سمن وأرز ،في
مقابل أن يستصلحوا األرض ويهيؤوها ويبنوا
“السناسل” أو الجدران االستنادية من الصخر
والحجارة ،حتى يزرعوها بأشتال الزيتون .ثم
تتابعت هذه المشاريع مثل مشاريع المصادر
الزراعية في الكرك والطفيلة ،ومشروع تطوير
ح��وض نهر اليرموك وم��ش��روع ح��وض نهر
الزرقاء .ويشرح البطش ،أن الوزارة تقوم في
كل مشروع بتقديم خدمات مجانية؛ من صيانة
التربة ،إلى تحديد األرض وتشييكها ،إلى وضع
خطة علمية لالستفادة من قطعة األرض
على النحو األمثل ،وصوال إلى تقديم الغراس
واألشتال وهي في معظمها من الزيتون .وتوزع
ال��وزارة أشتال زيتون بأسعار مدعومة تبلغ
بالمعدل  150ألف غرسة.
ت��ط � ّو ُر قطاع الزيتون ف��ي المملكة في
الخمسين عاما األخيرة يمثل قصة نجاح حقيقية.
فقد تح ّول الزيتون من محصول هامشي إلى
المنتج الزراعي األول في المملكة بحصة من
الدخل القومي بلغت  70مليون دينار سنويا.
وبهذا ،تح ّول األردن من زراع��ة الزيتون في
بضعة آالف من الدونمات إلى رئاسة المجلس
الدولي للزيتون :أرفع مؤسسة في العالم تُعنى
بالزيتون ومنتجاته.
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توسع متزايد في زراعة الزيتون
شمل أماكن غير مالئمة
عدي الريماوي

| ب��دءاً من المناطق المرتفعة وحتى منطقة وادي
األردن والمناطق الصحراوية ،تغطي حوالي  17مليون
شجرة زي��ت��ون أكثر م��ن مليون دون��م م��ن األراض��ي
الزراعية .تتوزع هذه الحقول من إربد وجرش وعجلون
في الشمال ،إلى البلقاء والزرقاء ،مروراً بالعاصمة عمان
ووصو ًال إلى الطفيلة في الجنوب .وتتزايد أعداد األراضي
المزروعة بالزيتون كل عام ،الهتمام الناس بزراعتها
ولدعمها الكثير من القطاعات الحيوية .ويزرع الزيتون
في فلسطين في مناطق نابلس وجنين التي تضم
أشجاراً زرعت منذ مئات السنين ،وينتشر في محافظات
الضفة الغربية كون أراضيها جبلية وعرة ال تصلح لزراعة
منتجات أفضل من الزيتون ،وتحمل هذه الشجرة معاني
األصالة والتمسك باألرض ألهالي األراضي المحتلة.
تحتل مساحة األراضي المزروعة بالزيتون حوالي 72
بالمئة من األراضي المزروعة باألردن باألشجار المثمرة،
وتمثل  34بالمئة من كامل المساحة المزروعة في األردن.
وتتوزع أشجار الزيتون على أقاليم المملكة ،فيضم إقليم
الشمال  48بالمئة من مساحة هذه األراض��ي ،ويليه
إقليم الوسط ب� 44بالمئة ،وتزرع كميات قليلة في إقليم
الجنوب ال تتجاوز نسبتها  8بالمئة من األراضي .وتبلغ
مساحات األراضي المزروعة بالزيتون  1.28مليون دونم
بحسب إحصاءات العام  ،2007تنتج حوالي  145ألف طن
من الزيتون ،يصل إنتاج الزيت منها إلى  20ألف طن،
وتضم محافظة إربد مساحات كبيرة منها تصل أعدادها
إلى  295ألف دونم ،كما تضم محافظة البلقاء حوالي
 250ألف دونم ،وتتوزع باقي أكبر هذه المساحات على
محافظات عمان والزرقاء .ويزرع في البلقاء أكثر من
 236ألف دونم من أشجار الزيتون ،تنتج  21ألف طن من
الثمار ،يحول منها  4آالف طن إلى زيت الزيتون ،في حين
يعتبر لواء بني كنانة في الشمال من أكبر األلوية التي
تزرع الزيتون ،ويضم  92ألف دونم ،تنتج  6آالف طن من
الزيتون ،يحول نحو ألف منها إلى زيت الزيتون.

مساحة األراضي المزروعة
بالزيتون  72بالمئة من
األراضي المزروعة باألشجار
المثمرة في األردن
يقول جمال البطش ،مدير وحدة الزيتون في وزارة
الزراعة ،إن الزيتون بات يزرع اآلن في أغلب محافظات
المملكة ،لما له من أهمية كبيرة على مختلف األصعدة،
فهو ذو أهمية اقتصادية متميزة في دع��م القطاع
الزراعي في األردن ،وهو مرتبط بحياة وعادات المجتمع
األردني ،وذو أهمية كبيرة على المستوى البيئي“ .تعمل
الوزارة على تشجيع زراعة هذه الشجرة ،وتعميم زراعتها
على جميع محافظات المملكة ،للنهوض بالقطاع الزراعي
في األردن” .ويؤكد بأن الشجرة تحتاج إلى ظروف مالئمة
لضمان اإلنتاج الجيد منها ،فالزيتون عندما يزرع في
محافظات الشمال مثل إربد ،فإنه يعتبر مجدياً اقتصادياً،

أكثر منه عندما يزرع في أماكن ترتفع فيها درجة الحرارة
مثل األغوار والكرك.
يذكر شراري الشخانبة ،وزير الزراعة األسبق ،أن
قطاع الزيتون في األردن نما نمواً ممتازاً وانتشرت
زراعته في المملكة من شمالها إلى جنوبها،دون أن
ترافقه عملية صحيحة لإلرشاد الزراعي والبحث العلمي
لتنظيم هذا القطاع“ ،رغم أنه حقق النتائج المطلوبة من
تحقيق االكتفاء الذاتي ،إال أن الكثير من األخطاء وقعت
في زراعة الشجرة في أماكن غير مالئمة لها ،تكون فيها
التربة عميقة وتحتاج لكميات كبيرة من الري ،ما يؤدي
إلى زيادة الكلفة على المزارعين” كما يقول الشخانبة
الذي يؤكد على ضرورة سن قوانين وتشريعات ملزمة،
لتنظيم هذا القطاع الحيوي حتى تتم االستفادة من جميع
ميزاته “لقد تأخرنا كثيراً في استصدار قانون الستغالل
األراضي ،فال تكفي عمليات التوعية التي تطلقها وزارة
الزراعة ومراكز اإلرشاد ،فال بد من تعليمات ومخططات
واضحة لتوزيع زراعة هذه األشجار”.
مع اإلقبال المتزايد على زراعة هذه الشجرة ،والعوائد
الكبيرة التي تتحقق من زراعتها ،أصبحت شجرة الزيتون
تزرع في مناطق ال تعتبر مثالية لها ،فهناك في منطقة
األغوار حوالي  5آالف دونم تزرع بالزيتون ،ال يتجاوز
إنتاجها  650طناً ،لعدم مالئمة مناخ تلك المناطق لزراعة
هذه الشجرة ،إضافة إلى العقبة التي تضم أيضاً  6آالف
دونم تنتج حوالي ألف طن من الزيتون في كل عام.
عن الشروط والبيئة المناسبة لزراعة الزيتون،
يقول عبد اهلل الزبن ،صاحب مزارع للزيتون“ ،المناطق
المرتفعة ما بين  800 - 600متر فوق سطح البحر،
واألراضي التي تصلها كمية أمطار من  500-700ملم،
تعتبر األفضل لزراعة الزيتون ،ويجب مراعاة شروط
أخ��رى مثل الرياح الخماسينية ،ويفضل اختيار وقت
للتشجير حتى تتأخر عنها هذه الرياح” .ويؤكد بأن كمية
األمطار هي أهم العوامل لنجاح زراعة الزيتون ،وأنه
كلما زاد يزيد إنتاج هذه الشجرة“ .يجب على المزارع
تقييم األرض قبل زراعتها ،وااللتزام بالقوانين الزراعية
للحصول على أفضل النتائج ،وهذا نفتقده في األردن
.أغلب المزارع عشوائية وتفتقر للتنظيم ،لهذا ال تكون
النتائج مرضية للمزارع” .ويشير الزين إلى أن هناك
الكثير من العادات الخاطئة التي يتبعها الناس في
قطف الزيتون ،مثل تأخير قطفه ،وهو ما يؤدي إلى قلة
جودته.
في فلسطين هناك أكثر من  850ألف دونم من
األراض��ي مزروعة بالزيتون .تضم محافظتي نابلس
وجنين أكثر من  170ألف دونم في كل منها ،في حين
تحتل محافظات رام اهلل وطولكرم مساحات واسعة من
هذه األراضي تزيد على  100ألف دونم ،ومعظم هذه
المساحات تتمركز في الضفة الغربية ،في حين يضم
قطاع غزة حوالي  20ألف دونم فقط مزروعة بالزيتون.
وتنتج هذه المساحات حوالي  160ألف طن من الزيتون،
يكون ناتج الزيت منها حوالي  30ألف طن .وفي كل
عام يعاني الفلسطينيون في موسم قطاف الزيتون،
وما يشاهد اآلن على شاشات التلفاز ،من مشاهد “حرب
قطف الزيتون” التي يعيشها المزارع الفلسطيني هذه
األيام مع المستوطنين ،وهناك الكثير من اإلصابات التي
تقع يومياً بين صفوف قاطفي الزيتون ،نتيجة االعتداءات
المستمرة التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين
وجنود االحتالل.
بهذا تحتل شجرة الزيتون مكانة كبيرة على الخريطة
الزراعية في األردن ،لما تمثله من دعم لمختلف القطاعات
في كل بلد ،وبعدما استطاع األردن من خالل المساحات
الكبيرة التي تزرع بالزيتون على أراضيه ،التقدم على
سلم الدول المصدرة للزيت والزيتون .لكن القطاع ما
زال بحاجة للتطوير والتحسين ،للوصول إلى المنافسة
مع دول حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال مثل اليونان
وإيطاليا وإسبانيا.

أصناف الزيتون في األردن
| يتميز قطاع الزيتون في األردن بعدد كبير من أصناف
الزيتون التي تتباين في صفاتها واستعماالتها .،تبلغ
األصناف الشائعة منها زهاء عشرين صنفاً ،تضم إلى

جانب األصناف البلدية ،أصنافاً تعتبر دخيلة وأصولها من
دول أخرى ،كما تذكر نشرات وزارة الزراعة ،ومن أبرز هذه
األنواع:

 - 1النبالي البلدي :من أشهر األصناف المحلية ،ويتميز بثمرة
بيضاوية مستطيلة منبسطة في أحد جانبيها ومنتفخة في الجانب اآلخر،
ومتوسط وزنها  4غم .يمكن استعمال هذا الصنف ألغراض التخليل عند
القطف المبكر ،وتصل نسبة الزيت فيه إلى  24بالمئة ضمن الزراعات
البعلية.
 - 2الرصيعي :ويطلق على بعض سالالته نبالي محسن ،وهو
من األصناف ثنائية الغرض ،ذو ثمرة مستديرة كروية يصل متوسط
وزنها إلى  4.5غم تقريباً ،يصلح ألغراض الكبيس األخضر إذا ما
قطف مبكراً واألسود في وقت الحق ،وتصل نسبة الزيت في ثماره
إلى  16بالمئة.
 - 3نصوحي جبع :حجم الثمرة كبير وطويل ،ويتميز بأنه ذو لب
غزير وقشرة رفيعة جداً ،ويعتبر من األصناف المناسبة للتخليل األخضر
واألسود (ألغراض الكبيس) .وقد سميت هذه الثمرة على اسم المؤرخ
الفلسطيني ،نصوح الطاهر ،و جبع قرية تقع قرب جنين .
 - 4الصوري :ذو ثمرة بيضاوية مستديرة وقصيرة ،ومتوسط وزن
الثمرة  2.5غم وقد يصل وزنها إلى  3.5غم .اللب غزير رقيق القشرة،
وهو صالح للكبس األس��ود ،ويحتوي على نسبة زيت تصل إلى 25
بالمئة ،وينتشر هذا النوع بكثرة في فلسطين.

من األصناﻑ ذات األصول الخارجية من الزيتون في األردن ،التي تعتبر “دخيلة” :
 - 1جروسادي (إسباني األصل) :ذو ثمرة متوسطة إلى كبيرة الحجم
يصل وزنها إلى  7غم ،يصلح بشكل رئيس ألغراض الكبيس ،ويصل
متوسط نسبة الزيت فيه إلى  18بالمئة ،تصلح أشجار هذا الصنف
للزراعة في المناطق البعلية ذات المعدالت العالية من األمطار.
 - 2كوراتينا (إيطالي األصل) :ذو ثمرة صغيرة إلى متوسطة الحجم
يصل وزنها إلى  4غم ،يستعمل بشكل رئيس ألغراض الزيت ،وتصل
نسبته إلى  20بالمئة ،وال ينصح باستعماله ألغراض التخليل .يصلح
للزراعة في المناطق المروية أو البعلية عالية األمطار ،ويعرف هذا
الصنف بغزارة إنتاجه.
 - 3تلمساني (جزائري األصل) :ذو ثمرة صغيرة إلى متوسطة الحجم،
يصلح للتخليل األخضر واألسود بدرجة متوسطة ،ومتوسط نسبة الزيت
فيه  16بالمئة.
 - 4باروني ( تونسي األصل) :ثمرة كمثرية مقلوبة الشكل كبيرة
الحجم قد يصل وزنها إلى  7غم .ثمار هذا الصنف ذات لون أحمر نبيذي
عند النضج ،يصلح للتخليل األخضر ومتوسط نسبة الزيت في ثماره
 18بالمئة.
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دليل المواطن إلى أجود
أنواع الزيت األردني
دﻻل سالمﺔ

| ك��ان سلطي األسعد يقف حائرا أم��ام إحدى
معاصر سحم الكفارات القريبة من إرب��د ،حين
جاء ،كما يفعل كل سنة ،ليشتري مؤونة العام من
زيت الزيتون .مبعث الحيرة ،أنه ال يملك من الخبرة
ما يمكنه من الحكم على جودة الزيت ،فما هو
معروض أمامه يبدو له متشابها تماما ،وهو كثيرا
ما تعرض للغش.
حيرة سلطي تعكس حيرة كثير من الناس
الذين يتناقلون فيما بينهم مصطلحات تصنف
الزيت إلى مراتب ،فيقال :زيت بكر وغير بكر أو زيت
عصرة أولى وآخر عصرة ثانية .وهي مصطلحات
يستخدمها التجار في األساس لترويج بضاعتهم،
فيتناقلها الناس فيما بينهم دون أن يدركوا على
وجه الدقة معناها الحقيقي ،فالذين يقبلون مثال
على شراء الزيت البكر باعتباره أفضل األنواع ،ال
يدركون أن التسمية تطلق أيضا على أحد أنواع
الزيت غير الصالح لالستهالك البشري.
م .جمال البطش رئيس وح��دة الزيتون في
وزارة الزراعة ،يشرح المعنى :يؤكد أن الزيت البكر
هو الزيت الذي تم استخالصه عن طريق عملية
الطرد المركزي ،أي بطريقة ميكانيكية ،ودون
استخدام ط��رق أخ��رى تساعد على استخالص
المزيد من الزيت من عجينة الزيتون ،كإضافة مواد
معينة أو تعريض الزيتون إلى درجات
حرارة عالية.
ينبه البطش إل��ى أن
ال���زي���ت ال��ب��ك��ر نفسه
ينقسم إل���ى أن���واع:
فهناك البكر الممتاز
وهو األفضل عالميا،
ون����س����ب����ة

الحموضة فيه ال تزيد على  0.8بالمئة ،والبكر ،وال
تزيد نسبة الحموضة فيه على  2بالمئة ،أما البكر
العادي ،فال يجب أن تزيد حموضته عن  3.3بالمئة،
فإذا زادت عن هذه النسبة يصبح الزيت من نوع
البكر الوقادي ،وهو زيت غير صالح لالستهالك
البشري ويستخدم ألغراض صناعية.
إلى ذلك ،فإن تصنيف الزيت إلى عصرة أولى
وثانية ،لم يعد تصنيفا يعكس الواقع الحالي،
فبحسب على العمري ،ال��ذي يعمل خبيرا فنيا
في إحدى معاصر سحم الكفارات ،لم يعد هناك
مايسمى بعصرة أولى وثانية ،فقد كان ذلك قائما
في المعاصر التقليدية القديمة ،التي لم تكن
مؤهلة الستخالص كامل كمية الزيت من العصرة
األولى كما تفعل المعاصر اآللية الحديثة“ ،فكانت
العملية تتم على أربع مراحل ،وكانت جودة الزيت
تقل بتكرار عملية العصر ،إل��ى أن يصبح في
العصرة الرابعة غير صالح لالستهالك” ،كما يقول.

األردن سيترأس المجلس
الدولي لزيت الزيتون
ابتداء من العام 2009
ويؤكد البطش على ذلك ،مشيرا إلى أن هناك
دوال تقوم بعصر الجفت ،ولكن هذه تقنية غير
مستخدمة في األردن ،ألن الزيت الناتج يحتاج إلى
معالجة ليصبح صالحا

لالستهالك البشري .
ومع ذلك ،فإن العمري يشير إلى تجربة حاول
فيها اح��د مصانع الصابون استخالص الزيت
المتبقي من الجفت ،ولكن “لم ينجح المصنع في
ذلك ،فالزيت المتبقي في الجفت ال تزيد نسبته
على  1.5بالمئة من الحجم الكلي ،ولم تكن بالتالي
تجربة مجدية اقتصاديا”.
أم��ام المعصرة ،وفي وقت كان الجميع فيه
يوقفون عرباتهم ويقومون بتنزيل ش��واالت
الزيتون ،فقد كان هناك مشهد يجري بالمعكوس،
فأبو نضال كان يقوم بإعادة تحميل شواالته إلى
شاحنته الصغيرة ،فقد رفضت المعصرة عصر
زيتونه“ :قالوا لي إنه في حالة سيئة ،وطلبوا مني
أن أعود في نهاية الموسم”.
الفني علي العمري ،يشير إلى أن حالة مثل
ه��ذه تتكرر ،وتعكس أخطاء كثيرا ما يرتكبها
المزارعون ،وهي أخطاء تكلفهم الكثير :لقد قطف
الرجل زيتونه مبكرا وخزنه في شواالت البالستيك
شهرا كامال ،وعندما وصل كان في حالة سيئة جدا،
وعصره كان سيلوث أدوات المعصرة ويؤثر في
طعم الزيت المعصور بعده“ .في وضع مثل هذا
نطلب من المزارع أن يعود في نهاية الموسم،
ونقوم بعصر الزيتون مباشرة قبل صيانة اآلالت”.
يقول العمري.
سوء التخزين للزيتون ليس هو الخطأ الوحيد
الذي يرتكبه المزارعون ،فاألخطاء بحسب البطش
تبدأ منذ اللحظة األولى لزراعة الشجرة:
“إهمال الشجرة يؤثر في نوعية الثمار ويؤدي
إلى إصابتها باآلفات ،وهذا يؤثر في نوعية الزيت ،
كما أن القطاف بطرق عنيفة يسبب التهتك للثمرة
ويتلفها  ،باإلضافة إلى خزن الزيتون لمدة تتجاوز
اليومين في عبوات محكمة اإلغالق وتفتقر إلى
التهوية”.
يشير البطش في هذا السياق إلى ممارسات
خاطئة أخرى تتعلق بتخزين الزيت ،مثل خزنه
في أوعية زجاجية شفافة ،ما يعرضه لتأثير
الضوء ،أو خزنه في أماكن رطبة .وهو يقول إن
“أفضل األوعية لتخزين الزيت ،هي المصنوعة من
الستيل ،كما تفعل المعاصر ،أو من الزجاج المعتم،
أما استخدام عبوات البالستيك ،كما يفعل الناس
غالبا فهذا يؤثر في طعم الزيت”.
لذلك فإن رفع مستوى الوعي لدى المزارعين،
كان واح��دا من األه��داف الرئيسية التي تركز
وزارة الزراعة على تحقيقها ،من أجل النهوض
بصناعة الزيت األردني ،وجعله مطابقا للمعايير
العالمية ،كي يحظى بسمعة تمكنه من اختراق
األسواق العالمية.
من هنا أيضا تأتي أهمية الخطوة التي قام
بها األردن في العام  ،2002عندما انضم إلى
المجلس الدولي لزيت الزيتون  ،IOOCوهو
منظمة عالمية تعمل على تشجيع تسويق
منتجات الزيتون في أنحاء العالم ،وساهم
انضمام األردن إليها في حصوله على مكتسبات
كثيرة ،منها االستفادة من حمالت الترويج التي
نفذها المجلس ،والتي ساهمت في الوصول
إلى أسواق واع��دة .وكذلك الحصول على دعم
فني لمختبرات فحص الزيت في المملكة ،شمل
األجهزة والمعدات الالزمة ،باإلضافة إلى تعريف
المنتج األردن��ي بآخر المستجدات العلمية فيما
يتعلق بالزيتون والزيت.
األردن الذي سيترأس ابتداء من العام 2009
المجلس الدولي لزيت الزيتون ،وهو منصب يتناوب
عليه األعضاء بشكل دوري ،يأمل في أن يسهم
ذلك في تعزيز مكانته في هذا القطاع ،ومساعدته
على اختراق األسواق العالمية.

تجارة مربحة للمافيا

الخبراء فقﻂ
يمكنهم كشف
الزيت المغشوش
سراب الخفاجي

| ثمة ثالث طرق للغش في الزيت ،األولى ،أن ُيخلط زيت الزيتون البكر أو
الممتاز بكميات من زيت زيتون أقل جودة مثل الزيت العادي أو زيت الجفت
وهو صنف غير صالح لالستهالك البشري ويقتصر استعماله على األغراض
الصناعية.
طريقة ثانية للغش ،تتم بإضافة مادة الكلوروفيل إلى زيت نباتي
رخيص ،ما يعطيه لونا أخضر جذابا ،وبعضهم يزيد بإضافة منكهات تعطي
طعم ورائحة الزيت .هذه المنكهات ،تباع لدى العطار باسم “أسانس زيت
الزيتون” .والثالثة تتم بخلط زيت الزيتون بزيوت نباتية رخيصة مثل عباد
الشمس أو الصويا أو السمسم .أبو سميح ،من كبار مزارعي الزيتون في
منطقة جرش ،يقول إن ذلك يتم بإضافة ما نسبته  15-20بالمئة من زيت
الصويا مثال ،لكل تنكة زيت ،فإذا اعتبرنا أن كيلو الزيت يباع بسعر 4.5
دينار ،فيما يبلغ سعر كيلو الصويا  1.25دينار ،وإذا احتوت كل تنكة زيت
(سعتها  16كيلو) على  4كيلو غرامات من الصويا ،فسيكون ربح التاجر من
الغش حوالي  13دينارا في كل تنكة.
الغش في الزيت ظاهرة عالمية ،ففي اآلونة األخيرة ،هزت إيطاليا
فضيحة غش تصدرتها عصابات تعرف بمافيا الزيت .كان هؤالء يغشون
الزيت ويسوقونه في أوروبا وأميركا على أنه زيت بكر ممتاز .قبل شهرين،
نشرت صحيفة نيويورك تايمز األميركية مقاال جاء فيه أن  40بالمئة فقط
من الزيت البكر الممتاز المباع في أميركا أصيل فعال .وأضاف المقال أن
“صناعة” الغش في الزيت تدر ربحا يعادل الربح من الكوكائين ،ولكن من
دون المخاطر المتعلقة بالصنف األخير.
من هنا ،يبدو جليا أنه من الصعب جدا كشف الغش في زيت الزيتون.
إذ ال يستطيع الشخص العادي غير المجرب أن يم ّيز الزيت المغشوش من
الزيت األصيل ما لم يكن ذواقه على درجة عالية من الخبرة ،وإال فال بد
من اللجوء إلى المختبر .مع هذا ،يقول البعض إن الناس قديما كانوا يأتون
بقارورة زيت محكمة اإلغالق مملوءة إلى النصف ،فيخضونها خضا عنيفا
حتى تتشكل فقاقيع الهواء على سطح السائل .فإن كان نقيا ،اختفت
الفقاعات بسرعة ،وإن كان مغشوشا فإن الفقاقيع تبقى طافية على
السطح .ويقول آخرون إن في اإلمكان تمييز الغث من الثمين من خالل
تعريض الزيت للحرارة (القلي) ،إذ تختلف رائحة الزيت النقي عن رائحة
الزيت المغشوش.

زيت وزعتر في إيران
| في إيران ،يباع الزيت ضمن مواصفات عجيبة .فال يكفي أن تخبر
البائع أنك تريد شراء زيت زيتون ،بل عليك أن تحدد إن كنت تريده
برائحة زيت الزيتون أم بدونه ،وإن كنت تريده بطعم رائحة زيت
الزيتون أم بدونه .وغالباً ما يفاجأ الباعة هناك إذا طلبت زيت زيتون
بطعم ورائحة زيت الزيتون! ولبعض العرب من بالد الشام الموجودين
في إيران للدراسة أو العمل ،ال تبدو رحلة البحث عن زيت الزيتون
(بطعمه ورائحته) مضنية مقارنة برحلة البحث عن الزعتر؛ التوأم
الروحي للزيت .بالرغم من أن الزعتر ينمو هناك في الطبيعة ،إال
أنه غير معروف بشكله الجاف المدقوق مع السماق والسمسم وحبات
الحمص “القضامة” .فلم يكن ثمة شيء يع ّوض عن الزعتر األردني،
أو الزعتر الحلبي .فكان الزعتر الهدية المثالية خاصة ألطفال بعض
العراقيين الذين وقعوا على الفور في غرام المناقيش الزيت والزعتر.
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أردني
إلى كونه غذاء ودواء وعلفاً

الجفت :طاقة الفقراء البديلة
بعد ارتفاع أسعار المحروقات

سراب الخفاجي

| “ستة كيلو غ��رام��ات من الجفت بسعر
إجمالي  60قرشا ،تمنح من ال��ح��رارة على
مدى  12ساعة متواصلة ما تمنحه تنكة ديزل
بسعر  14دينارا” .هذه ،باختصار ،المعادلة
التي اتبعها أبو رمزي العام الماضي في تدفئة
منزله ،مستعينا بمدفأة حطب قديمة .أبو
رمزي ليس الوحيد في المملكة الذي اضطره
ارتفاع أسعار الوقود إلى البحث عن مصادر
بديلة والعودة إلى أي��ام زم��ان ،أي��ام الجفت
والج ّلة ،فهناك كثيرون ،ولكنه ربما كان األقدر
على تلخيص التجربة.
الجفت هو ،ببساطة ،التفل ،أو ما يتبقى
من ثمار الزيتون بعد عصرها ،وهو مكون
من أخشاب البذور وألياف اللب .وغالبا ما
يشكل الجفت  40-45بالمئة من وزن الثمرة.
بلغت كمية الجفت الناتج عن عصر الزيتون
في  2007حوالي  34ألف طن ،فيما بلغ إنتاج
الزيت في العام نفسه  21ألف طن .إال أن
نسبة بسيطة من هذه الكميات تم استغاللها
اقتصاديا.
للجفت استعماالت تقليدية؛ وقود ،علف،

سماد ،باإلضافة إلى أنه يحوي كميات محدودة
من الزيت يمكن االستفادة منها صناعيا.
ولكن ثمة استعماالت غير تقليدية كاالستفادة
منه في الدواء والغذاء .وفي كلتا الحالتين ،لم
تتبلور بعد صيغة الستغالل الجفت استغالال
اقتصاديا كامال ،وإن ساد في األعوام األربعة
األخيرة توجه نحو تصنيعه كفحم للمدافىء
المنزلية والمنشآت الصناعية .إال أن هذا
التوجه لم يعمم على مستوى وطني.

أثبت الجفت فعالية
كعلف للماشية ،بديال
عن الشعير
هيثم خوري ،عضو نقابة أصحاب المعاصر
ومنتجي الزيتون األردنية ،كانت له تجربة في
مجال تصنيع الجفت ،حيث أنشأ مصنعا في
دير الورق بالمفرق؛ إال أن المصنع أغلق العام
الماضي .يعزو خوري بعضا من أسباب ذلك
إلى «عدم توافر دعم حكومي» ،باإلضافة إلى
ضياع سوق العراق الذي كان المستهلك األكبر
لهذه المادة.
ويصار إلى تحضير الجفت إلنتاج الفحم
من خالل معالجته بتجفيفه أوال لمدة
ت��������راوح ب��ي��ن

شهرين وستة أشهر ،ومن ثم يتم تجميعه
لكبسه في قوالب خاصة ،ثم يقطع بأشكال
مختلفة منها المكعبة أو األسطوانية ،ويترك
مدة من الزمن ليستكمل عملية التماسك.
ويستعمل على ه��ذه ال��ح��ال ف��ي أغ��راض
التدفئة وتوليد الطاقة للمنشآت الصناعية،
وحتى كحجر فحم في األرجيلية.
ب��م��وازاة ه��ذا التصنيع ،نشأت صناعات
محلية مكملة مثل المدافئ المزودة بـ”بوري”
لحمل الدخان الناتج عن عملية االحتراق إلى
خارج المنزل .يراوح سعر هذه المدافئ بين
 17-20دينارا .كما ظهرت البويلرات الخاصة
المعدة الح��ت��راق الجفت والمستخدمة في
المنشآت الصناعية ،مثل م��زارع الدواجن
والمعاصر نفسها .على مدى األعوام الخمسة
ال��م��اض��ي��ة ،ك��ان��ت م��ص��ان��ع اإلس��م��ن��ت هي
المستهلك الرئيس للجفت .فثالثة أطنان من
الجفت بتكلفة  195ديناراً (على أساس سعر
الطن  65دينارا) تعادل ألف ليتر من الديزل
بكلفة  662ديناراً.
التنبه إلى الجدوى االقتصادية للجفت،
زادت من أسعاره عاما بعد عام وبشكل مطرد.
قبل حوالي  4سنوات ،لم يتجاوز سعر الطن
 5دنانير ،ليرتفع إلى  15دينارا ثم  ،20وفي
العام الماضي وصل  60دينارا ،ويتوقع البعض
أن يرتفع إلى ما بين  100و 120دينارا للطن.
وثمة  3مستويات ألسعار الجفت بحسب الحالة
المباع فيها :فالجفت “الطازج” من المعصرة،
يقل سعره عن المجفف (يراوح بين 20-25
دينارا للطن) ،وهذا يقل سعره عن المكبوس.
وف��ي ه��ذا التقسيم تجارة مربحة .إذ يلجأ
بعض التجار إلى شراء الجفت “أخضر” ،أي
رطبا ،بسعر رخيص نسبيا ليقوم الحقا ببيعه
جافا وبسعر أعلى.
بعض المعاصر تنبهت إلى أهمية الجفت؛
أبو محمد ،الذي أدار معصرة في منطقة جرش
في األعوام األخيرة ،يقول إن من المعاصر
من يرفض رد الجفت إلى صاحب الزيت،
فيأخذونه بدل العصر.
وقد أثبت الجفت فعالية
كعلف للماشية ،بديال عن
الشعير؛ وكمبيد حيوي
لآلفات الزراعية بدال عن
المبيدات الكيماوية.
وزي��ر ال��زراع��ة األسبق
محمد العالونة ال��ذي
ي��ج��ري أب��ح��اث��ا على
الجفت منذ الثمانينيات،
ي��ق��ول إن���ه ل��م ينجح
ف��ي تحصيل تمويل
محلي لمشروع المبيد
ال��ح��ي��وي ،ف��ن��ف��ذه في
مصر حيث أثبت فعالية.
الح��ق��ا ،أخ��ذ العالونة
وكالة هذا المنتج في
األردن ،كما أجرى أبحاثا
على تصنيع الحرير
وال������ورق م���ن خشب
ال��ج��ف��ت .ورب��م��ا كانت
أكثر أب��ح��اث العالونة
إث���ارة لالهتمام ،أنه

“الدق” :تدفئة مأمونة
| يذكر علي نصوح الطاهر ،صاحب كتاب
“شجرة الزيتون” ،أنه في أربعينيات القرن
الماضي ،كانت األفران العامة والصناعية
والمصابن (معامل الصابون) في نابلس،
تستعمل الجفت الذي يحول بعد حرقه إلى
ما يسمى “بالدق” ،والذي شاع استعماله
للتدفئة شتا ًء في جميع القرى الجبلية
آنذاك؛ فكان أهل نابلس يطفئون الجفت
تمكن من تصنيع غذاء ودواء من الجفت .فيما
يتعلق بالغذاء ،فإن باإلمكان إنتاج زيتون قابل
للدهن مثل الزبدة ،ونوع من المقبالت يشبه
صلصة البندورة ،ونوع ثالث يشبه الجبن في
قوامه .ويقول العالونة إن طعم هذه المواد
“ممتاز”.
نشرة أصدرتها وزارة الزراعة تقول إن
الجفت يحتوي على نسبة جيدة من المادة
الغذائية وإن��ه سيصار إلى إنتاج مخلل لب
الزيتون .فقد أجرت مؤسسة تشجيع االستثمار
دراسة حول هذا المنتج كونه سيدخل السوق
كمنتج جديد.

المحترق في فرن المصبنة برشه برذاذ
الماء فيتحول إلى ذرات فحمية ،ويترك
حتى يبرد ،ويكوم في أك��وام ثم يباع
لالستهالك المحلي .ومن خصائص “الدق”
أنه ال يسبب اختناقا إن أشعل داخل غرفة،
كما هي الحال في الفحم .ومن الناس من
يتركه داخل غرفة النوم دون أن يخشى
منه.
أما عن االستعماالت الطبية ،يقول وزير
ال��زراع��ة األسبق إن أبحاثه أظهرت أن في
الجفت مادة “تحيل دهون الجسم إلى أحماض
بسيطة يسهل التخلص من الزائد منها ،ما
يحد من مشاكل الكولسترول مثال” .وفيه مادة
أخرى تعالج أمراض األعصاب والروماتيزم
وتمنع الشيخوخة المبكرة .ويقول العالونة
“إن مادة في الجفت تشبه المادة التي يفرزها
الدماغ وعمر اإلنسان بين  15و 35عاما ،وهي
سنوات الشباب” .لكن العالونة يشدد على
ض��رورة أن يكون الجفت “طازجا” حتى تتم
معالجته للحصول على هذه المواد.

“رم” :أقدم منطقة زرع فيها الزيتون
| الزيتون :وجدت في بالد الشام ونقلها
الفينيقيون إلى ضفاف المتوسط يعود
تاريخ زراع��ة شجرة الزيتون إل��ى آالف
السنين, ،وتعتبر من اآلثار الخالدة للعديد
من الحضارات ،فقد زرع الزيتون منذ
العصور األولى للتاريخ .وكان الفينيقيون
أول من نشروا الزيتون من بالد الشام
إلى حوض البحر المتوسط ،وصو ًال إلى
إفريقيا وجنوب أوروبا ،ثم حمله اليونان
وال��روم��ان إل��ى مناطق أوروب��ا الغربية.
من هناك بدأ انتشار الشجرة في إيطاليا
وإسبانيا .وتعتبر منطقة شرق المتوسط،
وبخاصة س��وري��ة الطبيعية ،الموطن
األصلي لهذه الشجرة .وقد وصلت شجرة
الزيتون عبر مكتشفي العالم الجديد مثل
كريستوفر كولومبوس في القرن السابع
عشر ،لتصل أميركا الشمالية والجنوبية،
وتنتشر زراع���ة ال��زي��ت��ون ف��ي مناطق
متعددة من الواليات المتحدة ،وأشهرها
والية كاليفورنيا .ووصلت هذه الشجرة
إلى أستراليا في أقاصي األرض.

لكن الجدل يتواصل حول أقدم شجرة
زيتون في العالم ،فهناك شجرة زيتون
موجودة في قرية الولجة في القدس
الجنوبية يزيد عمرها عن  5500عام،
ويطلق عليها السكان اسم شجرة “سيدنا
احمد ال��ب��دوي” .وهناك حكايات تنسج
حولها  ،فالسكان يخشون التعرض لها
بسوء مثل قصف غصن منها ،أو استخدام
ثمارها.
وقبل أشهر أعلن فريق فرنسي
أردن��ي لآلثار أن قرية «هضيب الريح»
في منطقة رم في الجنوب ،هي أقدم
منطقة زرع فيها الزيتون ،ويعود تاريخه
إلى العصر النحاسي ،أي قبل أكثر من 7
آالف عام.
ظهر الزيتون في معظم الحضارات
المتعاقبة على بلدان حوض البحر األبيض
المتوسط ،وارتبط على مر الزمن بالكثير
من الثقافات المختلفة ،فأصبح جزءاً من
عادات وتقاليد هذه البلدان ،ال مجرد شجرة
شامخة وثمرة شهية.
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أردني
 45شهيداً واقتالع  1.5مليون شجرة

حرب المستوطنين على حقول الفالحين:
إرهاب إسرائيلي ضد الزيتون الفلسطيني

محمود منير

| «الحرب العنصرية الشرسة التي يشنها
االحتالل اإلسرائيلي على شجرة الزيتون،
ستؤدي إلى انتفاضة شعبية فلسطينية في
مواجهة هذا القهر ».هذا ما توقعه مصطفى
البرغوثي ،النائب في المجلس التشريعي
الفلسطيني وأمين عام المبادرة الوطنية ،الذي
يرى أن «الهدف من حروب حقول الزيتون هو
تركيع الفلسطينيين وشل إرادتهم من خالل
القضاء على المصدر الرئيسي لرزقهم ».وهو
يضع هذه «الحروب» كما يسميها ،في إطار
الهجمات التي يشنها المستوطنون على حقول
الزيتون أثناء قيام الفلسطينيين بجنيه ،بهدف
إخالء ما تبقى من أرض فلسطين من أهلها.
حجم العنف الذي يمارس ضد الفالحين
الفلسطينيين استدعى ،ألول مرة ،تصريحات
إسرائيلية تندد بممارسات المستوطنين ،إذ
قال أيهود باراك إلذاعة الجيش اإلسرائيلي:
«أدي��ن ه��ؤالء الرعاع الذين يعيقون قطاف
الزيتون الذي يشكل قطاعا مهما في االقتصاد
الفلسطيني» ،وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي
عمير بيريتس قد صرح قبل شهر أن كل من
يضايق المزارعين الفلسطينيين خالل موسم
قطاف الزيتون سيتعرض لعقوبات قاسية.
ن����واف ال�����زرو ،ال��ب��اح��ث ف��ي ال��ش��ؤون
«السجل» عما أسماه
اإلسرائيلية ،تحدث لـ
ّ
«أدلجة اإلرهاب الصهيوني ضد شجرة الزيتون
الفلسطينية» ،مشيراً إلى إحدى فتاوى الحاخام
عوباديا ي��وس��ف ،الزعيم ال��روح��ي لحركة
شاس األصولية ،التي جاء فيها« :لوالنا – أي
اليهود -لما نزل المطر ،ولوالنا لما َن َب َت الزرع،
وال ُي ْع َق ُل أن يأتينا المطر ،ويأخذ األش��رار
–الفلسطينيون -ثمار الزيتون ،ويصنعون
منه الزيت».

البرغوثي :الهدف تركيع
الفلسطينيين بالقضاء
على المصدر الرئيسي
لرزقهم
وك��ان��ت مواجهات عنيفة اندلعت بين
الفالحين الفلسطينيين وقوات االحتالل في
موسم الزيتون الذي بدأ أوائل الشهر الجاري،
وكان آخرها في مناطق العمل الجارية إلقامة
الجدار في قرية نعلين غربي رام اهلل قرب
مستوطنة حالميش بمحاذاة الجدار الفاصل،
وازدادت ض��راوة أثناء محاولة قطف ثمار
الزيتون ،واستخدمت قوات االحتالل ألول مرة،

إضافة إلى العيارات النارية ،قنابل غازية
سامة جديدة ،ما أصاب عشرات الفلسطينيين
باالختناق.
رئيس بلدية نعلين أيمن نافع أشار إلى أن
«أراضي القرية انكمشت منذ احتالل ،1948
فقد كانت مساحتها قبل النكبة تزيد على
 58ألف دونم ،وباتت مع مجيء االحتالل في
 1967عشرة آالف دونم قضم منها الجدار
الفاصل حتى اآلن ،ثالثة آالف دونم مزروعة
بأشجار الزيتون».
ويعاني المزارعون في أكثر من  75قرية
فلسطينية من صعوبة الوصول إلى حقول
زيتونهم لقطافها بسبب المستوطنين ،تتوزع
هذه القرى على النحو التالي ،محافظة نابلس:
بيت فوريك ،بيت دجن ،سالم ،دير الحطب،
عورتا ،يانون الفوقا ،عقربة ،بورين ،عراق
بورين ،عصيرة القبلية ،الساوية ،خربون،
جالود ،قصرة ،الناقورة ،عينبوس ،حوارة،
كفر قليل ،ت��ل ،وق��رى محافظة طولكرم:
فرعون ،بيت ليد ،رامين ،كفر اللبد ،سوفة،
كفر صور ،الرأس ،الزاوية ،أما قرى قلقيلية
فهي :جين صافوط ،كفر القف ،عزون ،حبلة،
رأس عطية ،رأس طير ،جيوس ،كفر قدوم.
وتضم قرى سلفيت :مسحة ،حارس ،كفل
حارس ،سلفيت ،اسكاكا ،كفر ياسيف ،دير
استيا ،كفر الديك ،برقين ،وقرى رام اهلل هي:
اللبن الشرقية والغربية ،ترمسعيا ،رنتيس،
المزرعة ،م��زارع النوباني ،رأس كركر ،أبو
اشخيدم ،بيت إكسا ،بيت دقو ،المديه ،قطنة،
ح��زاب اللحم ،ينما تضم ق��رى بيت لحم:
نحالين ،حوسان ،بتير ،تقوح ،كيسان ،وقرى
الخليل :جبع ،صوريف ،صافا ،دير رازح ،كرمة،

يطا ،أم الخير ،الش ّيوخ ،سعير ،بني نعيم.
وزارة الزراعة الفلسطينية ح �ذّرت من
خطورة االنعكاسات الكارثية الناجمة عن
استمرار االعتداءات التي يشنها المستوطنون
بتواطؤ مع ق��وات االحتالل ضد المواطنين
وأراضيهم المزروعة زيتونا ،وأك��دت «أن
مواصلة هذه االعتداءات من شأنه التسبب
في فقدان ما نسبته  30بالمئة من إنتاج
زي��ت ال��زي��ت��ون لموسم ال��ق��ط��اف الحالي،
المتوقع أن يبلغ إنتاجه لهذا العام نحو 28
ألف طن من الزيت ،إن لم يتعرض العتداءات
المستوطنين».

الزرو :شجرة مثمرة
ُتقتلع كل دقيقة في
األراضي الفلسطينية
وبحسب نواف الزرو فإن الحصيلة النهائية
لمجزرة الزيتون بسقوط  45شهيداً من
المزارعين الفلسطينيين على يد المستوطنين
منذ بداية انتفاضة األقصى العام 2000
وحتى اآلن ،وأن «شجرة فلسطينية مثمرة
تقتلع كل دقيقة في األراضي الفلسطينية»،
ليصل عدد أشجار الزيتون المقتلعة والمدمرة
إلى أكثر من  1.355290شجرة فلسطينية،

ونحو  200ألف شجرة نخيل ،بينما تم تجريف
 76867دونما من األراضي الخصبة ،إضافة
إلى تجريف  31263من شبكات الري وتدمير
 902662مترا من خطوط المياه ،كما جرى
االستيالء على  125ألف شجرة مقتلعة بينها
 36ألف شجرة زيتون وإع��ادة زراعتها داخل
الخط األخ��ض��ر ،ال��ط��رق االلتفافية وج��دار
الفصل العنصري والتوسعات االستيطانية
عزلت عشرات آالف األشجار عن أصحابها
وأصبحت بال عناية وال تجد من يقطفها،
وفق تقرير صدر مؤخراَ عن وزارة الزراعة
الفلسطينية.
م��ن جهته أش��ار محمد رم��ض��ان اآلغ��ا،
وزي��ر الزراعة في الحكومة المقالة بغزة،
إلى أن توقعات اإلنتاج من زيت الزيتون لعام
 ،2008تبلغ في الضفة  103700طن من
الزيتون ،و 19أل��ف طن من زي��ت الزيتون،
وأن حجم استهالك مواطني الضفة من
الزيت يبلغ  15ألف طن ،أي أن هناك فائضا
يقدر بنحو ستة آالف طن من زيت الزيتون
مشك ً
ال تراجعاً ملحوظاً بالنسبة إلحصائيات
السنوات الماضية ،أما في قطاع غزة فبين
أن من المتوقع أن يبلغ اإلنتاج  12300طن
من الزيتون ،و 1450طناً من زيت الزيتون،
فيما حجم استهالك مواطني قطاع غزة من
الزيتون يبلغ  5200طن ،ومن زيت الزيتون
 3100طن ،أي أن هنالك عجزا مقداره 1650
طناً من زيت الزيتون.
واستناداً للمعطيات المتوافرة لدى مركز
إحصاءات وزارة الزراعة الفلسطينية ،فقد
ت��م اق��ت�لاع وتدمير ق��راب��ة مليون ونصف
م��ل��ي��ون ش��ج��رة زي��ت��ون فلسطينية ،منذ

االنتفاضة األخ��ي��رة ،وبخاصة أثناء عملية
فتح الطرق االلتفافية ،وعمليات بناء الجدار
وتوسعة الطرق والمستوطنات والمعسكرات
اإلسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد اختارت زهرة «قرن
الغزال» الفلسطينية وشجرة الزيتون لتمثيلها
في حديقة الورود التي افتتحت في أولمبياد
بكين هذا العام.
أوري أفنيري ،أحد أهم أقطاب «معسكر
السالم» اإلسرائيلي ،الذي يقول «إن الحرب
الحقيقية في الضفة إنما تدور رحاها على
امتداد أراض��ي الضفة الغربية وقطاع غزة
وال��ق��دس ،وأسلحتها تتكون م��ن :الخرائط
والقرارات واألوام��ر العسكرية والبلدوزرات،
وهي حرب مصيرية على األرض يتعلق بها
مصير ماليين اإلسرائيليين والفلسطينيين،
فإما الحياة وإما الموت».

وزارة الزراعة
الفلسطينية :استمرار
االعتداءات ستتسبب
في فقدان ما نسبته
 30بالمئة من إنتاج
زيت الزيتون في موسم
القطاف الحالي
وي��ع��رض ال���زرو لمقال ن��ش��ره «ي��ه��ودا
ليطاني» ،الصحفي اإلسرائيلي في صحيفة
معاريف جاء فيها أن «الجرافة أصبحت أداة
حرب للجيش اإلسرائيلي ،أداة تشبه الدبابة
وترمي إلى الدمار وليس إلى البناء» ،وعزز
ذل��ك الكاتب «عوفر شيلح» في مقال آخر
ش ّدد فيه على ضرورة أن« :تواصل صديقتنا
الجرافة تصميم الواقع في الضفة الغربية».
ول��م يقتصر األم��ر على تدمير لشجرة
الزيتون ،بل طال ذاكرة هذه الشجرة ،ففي25
أيار  ،2006اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي
متحف البد األث���ري ف��ي مدينة بيت لحم،
وحطمت البوابة الرئيسية للمتحف ،وعبثت
بمحتوياته ،ما أسفر عن تحطم عدد من الجرار
والقوارير الفخارية األثرية (التي كان يحفظ
فيها الزيتون قديماً) وبعض اللوازم المكتبية،
وهذا االقتحام ،هو الثاني لهذا الموقع األثري
بعد أن كان قد اقتحم أثناء اجتياح بيت لحم
وحصار كنيسة المهد في نيسان .2002
ويضم المتحف الذي افتتح في العام 1999
من قبل وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية
في مبنى (بد جقمان األث��ري) ،قطعا أثرية
وأثنوغرافية تتعلق بموسم الزيتون بدءا
من عملية القطف وانتهاء بعملية عصر
الزيتون الستخراج الزيت ،كما يضم أدوات
تتعلق بالصناعات المرتبطة بشجرة الزيتون
ومنتجاتها.
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الصابون النابلسي:
صناعة أنعشت الزراعة في البلقاء
محمود منير

| لم ترتبط مدينة نابلس بأي صناعة مثلما
ارتبطت بصناعة الصابون .في الثالثينيات من
القرن الماضي ،اشترت شركة مصرية حق
إنتاج الصابون النابلسي من “صبانة” شاهين،
وحمل الصابون الذي أنتجته اسم “نابلسي
شاهين”.
مع الدمار الذي ألحقه االحتالل اإلسرائيلي
بمدينة نابلس ،التي ظلت دوم��ا العاصمة
االقتصادية لفلسطين ،كان قطاع صناعة
الصابون األكثر تضررا ،فلم يبق من مصابن
المدينة سوى صبانتين.
نائل القبج ،مدير ص ّبانة طوقان في مدينة
نابلس ،أوج��ز في حديث خ��اص ل��ـ”ے”،
ألمت بقطاع صناعة الصابون
المعاناة التي ّ
النابلسي ،وعقد مقارنة بين الوضع الحالي
لصناعة الصابون وبين ما كانت عليه في
الستينيات من القرن الفائت ،حيث شهدت تلك
المرحلة ذروة إنتاج الصابون النابلسي ،ووصل
عدد «المصابن» فيها إلى  70ص ّبانة .ومن
األمور ذات الداللة أن عدد المصابن تراجع بعد

االحتالل اإلسرائيلي للمدينة في العام ،1967
ليصبح عددها زهاء  30ص ّبانة في السبعينيات.
واستمر مسلسل إغالق المصابن ،حتى تقلص
عددها إلى  5مصابن بعد االنتفاضة الثانية،
وهو ما أثر على كمية اإلنتاج ،فتراجع إنتاج
صبانة طوقان من  650ألف طن سنوياً ،إلى
 300طن حالياً ،وجرى االستغناء عن العمال
الذين وصل عددهم قبل االنتفاضة إلى 35
ال ليصبح اليوم  20عام ً
عام ً
ال ،فقد تسرب
هؤالء العمال ،وأغلبهم من الفنيين المختصين،
للعمل في مهن أخرى ،أو اللجوء للعمل داخل
األراضي المحتلة في العام .1948
أما اليوم ،فلم يعد في نابلس اليوم سوى
مصبنتين هما« :صبانة الجمل» التي تعود
ملكيتها آلل الشكعة ،و«ص ّبانة طوقان» ،وذلك
بعد أن أغلقت «صبانة النعامة» التي تعود
ملكيتها لمحمد المصري ،أبوابها أخيرا.
يذكر التاريخ أن نابلس شهدت أزمة مماثلة
ح ّلت بصناعة الصابون في زم��ن االحتالل
الصليبي .المقدسي ،المؤرخ والرحالة الذي
عاش في القرن العاشر الميالدي ،يورد في
كتابه الشهير «أحسن التقاسيم في معرفة
األقاليم» أن صناعة الصابون ُحظرت على أهل
نابلس وأصبحت حكرا م َلكيا ،فكان الصليبيون
ومنع أصحاب المصانع
هم المسؤولون عنهاُ ،
من ممارسة هذه الصناعة إال بعد أن منحهم
عقدا من ملك بيت المقدس يسمح لهم فيه
بصنع الصابون ،ليضمن الملك بذلك مورداً

مالياً جيداً وثابتاً من أصحاب المصابن.
ويؤرخ المقدسي النتقال صناعة الصابون،
على أيدي الصليبيين ،إلى أوروب��ا ،وبخاصة
فرنسا ،إذ تأسست مصانع للصابون المصنوع
من زيت الزيتون في مرسيليا ،وكانت هذه
تحضر الصابون بطريقة مشابهة
المصانع
ّ
لطريقة تحضير الصابون النابلسي.
م��ن جهة أخ���رى ،تكشف ُكتب الرحالة
األوروبيين الذين زاروا األردن في القرن التاسع
عشر ،عن التأثير الكبير لصناعة الصابون
في يافا ونابلس ،على تطور ال��زراع��ة في
شرق األردن ،ومساهمتها في تكبير الحيازات
الرحالة كيفية جلب
الزراعية .تعرض كتب ّ
عشبة القلي التي تتواجد في منطقة البلقاء،
وبخاصة حول «ي��اج��وز» ،إلى نابلس ويافا،
حيث يجري إحراقها واستعمال رمادها كمك ّون
أساسي في صناعة الصابون.
في رواية متصلة قدِم التاجر صالح أبو جابر
من نابلس إلى شرق األردن ،وعقد شراكة مع
أبو جنيب ،أحد شيوخ بني صخر ،لجمع القلي
ونقله غربًا في قوافل من الحمير كانت تتم
حراستها خشية اعتداءات البدو آنذاك.
في السياق نفسه ،قام أبو جابر بزراعة
أراض في اليادودة وأحضر معه فالحين من
ٍ
نابلس والقدس والسلط ليقوموا بفالحة
األرض ،كما بنى بيتاً له في اليادودة العام
 ،1873وت��ط� ّورت حيازة أب��و جابر لألراضي
الزراعية من  60فداناً إلى أكثر من  20ألف

ألف عام من صناعة الصابون
| ي��ع��ود ت��اري��خ صناعة ال��ص��اب��ون في
نابلس إل��ى أكثر م��ن أل��ف ع��ام مضت.
ستد ّل على ذلك من كتابات كثيرة د ّونها
و ُي َ
رحالة ومؤرخون قدماء ،منهم «المقدسي»
ّ
ال��ذي عاش في القرن العاشر الميالدي.
وأول وصف لصناعة الصابون جاء على
لسان شمس الدين محمد بن أبي طالب
األن��ص��اري الدمشقي الملقب بـ«شيخ
الربوة» ،الذي قال إن الصابون كان يصنَّع
في المدينة ويحمل إلى سائر البالد.
ال ُيعرف على وج��ه التحديد من هو
َمبتكر هذه الصناعة ،وهل بدأت في نابلس
أم نُقلت إليها من مدينة أخرى؟ لكن الثابت
أن هذه الصناعة َوج��دت لها في نابلس
البيئة والظروف المناسبة التي ساعدت
على تمركزها في هذه المدينة أكثر من
غيرها .ساعد على ذلك وفرة زيت الزيتون
في منطقة نابلس ومحيطها .فالزيت هو
المادة األساسية في صناعة الصابون.
الحمامات التركية العامة
وكان النتشار ّ
في المدينة دور في استمرار هذه الصناعة
وزيادة الطلب عليها ،فقد ارتبط الصابون
النابلسي قديما بالحمامات العامة ،إذ كان
ُ
العامل ينتهي من عمله مسا ًء ويشتري
قطعة من الصابون ويذهب بها إلى أحد
الحمامات ليغتسل.
ّ
وق��د تشابهت المصابن في هيكلية

البناء لدقة العمل وخصوصيته ،فكانت
المصبنة تنقسم إلى أقسام رئيسية ،أو ًال:
اآلب��ار التي تقع تحت الطبقة األرضية،
وفيها يخزَّن الزيت .ويتراوح عدد اآلبار من
ثالث إلى سبع ،وتختلف سعة كل منها من
خمسة أطنان إلى ثالثين أو أكثر ،والبئر
الكبرى كانت تسمى «البحرة» ،بينما تسمى
الصغرى «الجانبي» ،وتُلفظ «الجنيب».
أما القسم الثاني فيحتل كل الطبقة
األرضية ذات السقف العالي ،ويتم تصميمه
بحيث يمتص الحرارة المنبعثة من عملية
الطبخ .وف��ي م��ؤخ��رة الطبقة األرضية
وعلى جانبيها كانت تقوم مستودعات
المواد األولية األخرى :القلو والشيد وخزان
م��اء .وك��ان «القميم» يقع تحت مستوى
الطبقة األرضية ،ويتم الوصول إليه عبر
بضع درج��ات ،وفوق القميم كانت القدر
النحاسية التي تزن نحو طن ،وفي جوار
القميم كانت بئر الزيت (الجنيب) التي كانت
تتسع للكمية نفسها من زيت الزيتون التي
يستوعبها القدر ،وقد ُصمم موقع هذه
البئر بحيث يوفر الوقت في عملية الكيل
ويتم الحفاظ على الطاقة؛ فعندما تنتهي
الطبخة األولى تكون الثانية قد أصبحت
دافئة جاهزة للشروع فيها .القسم الثالث
من المصبنة ك��ان يسمى «المفرض»،
وكان يحتل الطبقة الثانية كلها ،وفيه كان

الصابون ُينشر و ُيقطع و ُيجفف.
في مراحل اإلنتاج األولى ،كان يوضع
مزيج القلو والشيد في جرن حجري ثم يدق
بـ«مهباج» خشبي حتى يصبح مسحوقاً
ناعماً ،وف��ي ه��ذا الوقت يسارع العامل
في المصبنة لفرش «الشيد» في حوض
قليل العمق ،وينقع في الماء حتى يجف،
ثم يطحن المادة طحنا ناعما ليخلط بعد
االنتهاء من ذلك المسحوقين ويضعهما في
صف من أحواض التخمير ،وهي في العادة
بين ثالثة وستة مرتفعة عن األرضية.
ت��أت��ي بعد ذل��ك مرحلة ص��ب الماء
الساخن من مبذل يقع في أسفل القدر
النحاسية؛ ألن الزيت كان يبقى في األعلى،
وعندما يمتص المحتوى الكيماوي للمزيج،
يجري تقطيره قطرة قطرة ،في مجموعة
مماثلة من األح��واض أدنى من نظائرها
وأعمق منها.
تتكرر هذه العملية حتى يصل المحتوى
الكيماوي للماء إلى درجة معينة من القوة،
ثم يضاف الماء إلى القدر النحاسية كي
يمتص الزيت المواد الكيماوية وتنتهي
الدورة .وكانت هذه الدورة تتكرر عشرات
المرات (متوسطها  40مرة) ،بينما يحرك
سائل الصابون الساخن في القدر باستمرار
بوساطة الدكشاب (قطعة خشبية شبيهة
بالمجداف).

دون��م مع بداية الحرب العالمية
الثانية .ويذكر ج��ورج طريف في
كتابه «السلط وج��واره��ا خالل
الفترة  »1921 1864-هجرة عدد
كبير من العائالت النابلسية إلى
السلط في تلك الفترة ،ومنها:
ط��وق��ان ،وال��ع��م��د ،والبلبيسي،
والسختيان ،والبسطامي ،وشاهين،
ودروزة ،ومنكو.
يستعرض القبج المحطات
الرئيسة التي م�� ّرت بها صناعة
صابون «مفتاحين» ،التي تنتجها
ص ّبانة طوقان منذ تأسيسها قبل
أكثر من  120عاماً على يد حافظ
وعبد الفتاح طوقان .ويشير إلى أن
آلية التصنيع القديمة كانت تعتمد
على جلب عشبة القلي من جبال
البلقاء حيث تنبت بكثرة هناك
وتنقع في أح��واض خاصة بالماء
والشيد الستحالب خالصتها التي
تح ّول الزيت إلى صابون ،ثم يوضع
الزيت في صهاريج ضخمة وتوقد
تحتها النار الموقدة بالجفت حتى تجهز الطبخة
فيتم بسطها (فردها) وتحضيرها للتقطيع
لترتب على شكل هرم حتى تجف.
يضيف القبج أنه كان يتم إرسال الصابون
إل��ى األردن ،بهدف تصديره ل��دول الخليج
ومصر.
المبنى ال��ذي يضم المصنع ما زال في
موقعه في ميدان الحسين في قلب نابلس،
ويقوم على مساحة مقدارها دونم ونصف
الدونم .وما زال محافظاً على حاله ،بعد أن
معلماً تاريخياً.
تحول ْ
بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية
ف��ي ال��ع��ام  ،1967ت��م اللجوء إل��ى الصودا
المستخلصة من عشبة القلي ،وهي مصنعة
كيميائياً ،حيث يتم طبخ الزيت بالماء والصودا
على النار بتسخينها بوساطة الديزل ،وتراقَب
لمدة أس��ب��وع حتى تجهز الطبخة ،ويجري
االنتظار يوما أو يومين حتى تسمح درجة
صالبة الصابون بالتقطيع الذي يتم يدوياً.
بحسب القبج ،فإن المنتجين الرئيسيين
اللذين تنتجهما الصبانة هما :الصابون
األبيض ،المخصص لالستحمام ،والصابون
األخضر المصنّع من العصارة الخامسة من
الجفت ،و ُيستعمل في غسيل المالبس .لكن

صناعة الصابون األخضر توقفت ،بسبب دخول
مصانع الصابون الحديثة إلى الضفة الغربية،
وأصبح هذا الصابون ُيصنع من الشحوم .يلفت
القبج إلى أن «صبانة طوقان حصلت على
شهادة الجودة من الجمعية العلمية الملكية في
األردن ،ودائرة المواصفات الفلسطينية ،وهي
شهادات معتمدة أوروبياً».
عن تطوير صناعة الصابون النابلسي
بإدخال تحسينات على شكله وتغليفه ،أو
إضافة الروائح المعطرة ،يقول القبج« :هناك
توجه لتصنيع قطع صغيرة في عبوات خاصة،
ّ
لكن ،وفق المراسالت التي تمت بين الصبانة
ومصانع صابون في إيطاليا وألمانيا ،فقد نصح
الخبراء بتقطيع األحجام الصغيرة يدوياً لعدم
وجود ماكينات يمكن أن تقطع الصابون».
القبج يشكو من تعرض الصابون النابلسي،
وبخاصة ماركة «المفتاحين» ،إلى التزوير.
ويؤكد أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية في
البلدان التي تمت فيها عمليات التزوير .لكن
التزوير ما زال مستمراً.
يطالب القبج ال��دول المعنية بالمحافظة
على هذه الصناعة العريقة ،وذلك بتخفيض
ال��رس��وم والقيود المفروضة على تصدير
الصابون.

ّ
السجل
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أردني
موسم الزيتون أيام زمان

يبدأ بالجول وينتهي بالتصييف

ليلى سليم

| من يستمع إل��ى أم صالح حز ّين ،وهي
ت��روي ذكرياتها ع��ن قطاف الزيتون أي��ام
زمان ،سيدرك أنها تشبه واحدة من شجرات
الزيتون التي تروي عنها ،فهي مثل الزيتونة
التي تبقى محافظة على خضرتها وألقها
رغم م��رور السنين .تدخل أم صالح عامها
ال��واح��د والتسعين بوجه مشرق مشدود
وعينين المعتين مقبلتين على الحياة ،وهي
مثل الزيتونة ،ما زالت ،رغم البعد ،ضاربة
جذو َرها في قريتها؛ عين كارم ،فتروي وعلى
رغم البعد في الزمان ،ما زالت تروي بذاكرة
حديدية ،تفاصيل التفاصيل ألحداث م ّر على
بعضها ثمانون عاما ،وهي أخيرا مثل زيتونة،
تجلس في منزلها في جبل األشرفية مثل
شجرة اقتُلعت من جذورها فضربتها ثانية في
األرض الجديدة.
تروي بفخر عن والدها الذي كان يتولى
عملية الزراعة ،وتقول إنه كان أفضل من
أي مهندس زراعي في هذه األي��ام ،وتتذكر
كيف أنها مرة شهدته يزرع شتلة زيتون“ :كنّا
نسمي شتلة الزيتون تنقيلة ،ألنها كانت تنقل
من مكان إلى مكان ،واستغربت كيف أنه عندما
حفر الحفرة ،جاء بكومة من الحجارة متوسطة

الحجم ووضعها فيها ،ثم وضع الشتلة فوق
الحجارة ،ومن ثم أهال عليها التراب .وعندما
أحن من
أبديت استغرابي ،قال لي إن الحجر ّ
التراب على الشتلة ،ألنه سيسمح لجذورها
بأن تمتد وتتفرع”.
كان موسم القطاف يبدأ في بداية تشرين
الثاني /نوفمبر ،وقبلها بقليل ،كانت تتم
عملية جمع ح ّبات الزيتون الساقطة تحت
الشجر ،وكانت هذه العملية تسمى في تلك
األي��ام “ج��ول” ،ويقوم بها أصحاب الزيتون
أنفسهم ،بعكس عملية “التصييف” ،وهي
حب الزيتون المتبقي بعد انتهاء الموسم.
جمع ّ
كان يقوم بذلك الفقراء ،ممن ال يملكون أرضاً
وال شجراً .بحسب أم صالح فإن األراضي في
تلك األيام كانت تقاس بالمدة التي تحتاجها
للحراثة ،فيقال :أرض حراثتها يومان أو ثالثة
أيام ،أو ثالثين“ :المساحة نفسها ستحتاج إلى
مدة حراثة أقل إذا لم تكن مزروعة بالشجر،
فالشجر يجبر الح ّراث على االلتفاف حوله،
وه��ذا يطيل الوقت .كانت مساحة أرضنا،
زوجي وأنا واألوالد ،حراثة يوم ،وفيها سبع
شجرات ،وأغنى واحد في البلد ،كان من بيت
أبو جابر ،ولقبه الحمدون ،كان يملك أرضا
مساحتها حراثتهاة ثالثون يوما”.
موسم القطاف ك��ان مناسبة تشترك
فيها العائلة بجميع أفرادها ،فقد كان العمل
كثيرا وشاقا ،ويحتاج إلى كل يد متاحة ،لكن
الناس كانوا يجدون دائما وسيلة للتغلب
على المشقة ،فيس ّلون أنفسهم بأغان كانت
مخصصة للموسم ،وهي أغان كانت تعدد
أنواع الزيتون وصفاته ،وتع ّبر عن تفاؤلهم

حاطوم تستحضر الصابون
رمزاً للهوية الفلسطينية
| الفنانة ذات األصل الفلسطيني منى
جسدت سيرة الصابون النابلسي
حاطوم ّ
المصنوع من زي��ت الزيتون في عمل
تركيبي بعنوان “فعل الحاضر” ق ّدمته في
معرضها الذي أقيم على صالة “أناديل”
في مدينة القدس العام .1996
حاطوم استحضرت الصابون رمزاً
يع ّبر عن الهوية الفلسطينية في عمل
من  2200قطعة من الصابون النابلسي
جرى ترتيبها على شكل مربع ُرسمت
عليه خريطة اتفاقية أوسلو وح��دود
المناطق الفلسطينية ،بواسطة خرز
زجاجي أحمر اللون ُغرز في الصابون،
قسمت المكان إلى
إشارة للخريطة التي ّ
عدد ال متنا ٍه من المناطق الصغيرة غير
المتصلة بعضها ببعض ،فيما الخرز
كان أشبه بمرض ّ
حل بالصابون.
تعلل حاطوم استخدامها للصابون:
قابل للزوال ،وكان
عمل
“أردت خلق
ٍ
ٍ
شعوري تجاهه شعوراً إيجابياً ألنني
كنت أفكر بأن هذه الحدود السخيفة
ستزول يوماً ما ،وبعض الناس الذين
ج��اءوا إلى المعرض استجابوا للعمل

بالطريقة نفسها” .وتضيف “ :كان
الناس يدخلون إلى المعرض ،ينظرون
يشمونه ويتعرفون عليه،
إلى الصابون ّ
ثم يبدأ الواحد منهم بالتحدث عن جدته
أو جده وكيف كان الناس يستعملون
الصابون في القرية .كان هناك تفاعل
مع العمل على مختلف المستويات دون
االكتراث لمسألة إن كان هذا فناً أم ال،
أو التساؤل عن الثقافة التي يمثلها .لقد
كانت تجربة خيالية”.
الفنانة ذات الجنسية البريطانبة
تلفت إل���ى أن ه��ن��اك الزم���ة تتكرر
باستمرار ف��ي أعمالها ،ه��ي فقدان
الثقة في استقرارية ما يحيطنا ،وثبوت
األنظمة التي ُيفترض أنها موجودة
لتدعمنا .وتوضح“ :القطع الفنية التي
أخلقها ت ّ
ُذكرنا بواقع األشياء ،إنها ال
تحاول القول إن هذه األشياء يجب أن
تتغير وتعود إل��ى منفعتها أو األم��ان
األولي التي كانت عليه ،إنها
واالستقرار َّ
تحاول أن تدفعك للتفكير بهذه األمور
وتذكيرك بأن ثمة أم��وراً خفية تكمن
خلف مظاهر األشياء”.

بأن يكون موسم خير:
“يا زيتون بو مـــــ ّري
ُهــ ّر ّلي بلــــــح ه ّري
يا زيتون بو عرموش
ه ّرلي ذهب وقروش”
أو:
“يا زيتون الحق عليـــك
واطلع زيتك من عينيك”
أو كانت أغاني تصف عملية قطاف األنواع
المختلفة من الزيتون:
“يا زميري زيتك طيب
أما لقاطــــك بيش ّيب
يا صـ ّري زيتــك م ّري
أما لقـــــاطك بس ّلي”
والزيتون الزميري هو نوع من الزيتون
يتميز بجودة زيته ،لكنه صغير الحجم وقطافه
شاق .أما الص ّري فهو زيتون كبير الحجم،
قطافه سهل ،ولكن زيته أقل جودة.

موسم القطاف كان
مناسبة تشترك فيها
العائلة بجميع أفرادها
وهناك األغاني التي كانت تعتمد السخرية
والفكاهة ،وكانوا يرددونها للترويح عن
النفس:
“دادوا الشويخ دادوه
لبــاب البير وارمـــوه
عســى حـــ ّية تالقيه
وتفــرغ سمــها فيه”
وتتذكر أم صالح أغنية حظي بها الرجل
األكثر ملكية للزيتون في القرية أم كانت
تردد في موسم الزيتون:
“يا جابر وافتح بير الزيت تنضوي عالليـنا
عصـــيتك يا بوجابـر عنقـــرنا طواقينــــا
يا جابر وافتح بير الزيت تنبل الرويقــاتي
عصيتك يا بوجابر عنقروا الشبــاباتـــي”
موسم الزيتون كان أيضا فرصة للتبادل
التجاري“ :كان أهالي غزة يأتون إلينا حاملين
خروجا ،مليئة بالليمون والبرتقال والبلح
وقصب السكر ،وكنّا نبادلها بالزيتون”.
بعد انتهاء عملية القطاف ،كان الزيتون
يحمل إلى البيوت لينشر على األسطح إلى
أن يحين دوره للعصر في المعصرة التي
كان أصحابها يحددونه مع الزبائن من أبناء
القرية .وفي بلدة أم صالح كان هناك ست
معاصر آلية ،إضافة إلى ثالث معاصر قديمة
التي كانت تدار بواسطة الحيوانات ،وتسمى
“البدود” ومفردها “ب ّد” .وما زالت تفاخر بأنه
كان في عين كارم ستة معاصر آلية من أصل
 15معصرة في قضاء القدس بأكمله.
أما أجرة العصر فكانت محددة ،إذ تأخذ
المعصرة جزءا من الزيت المعصور كأجر:
(هواه) يتم
“كان هناك (كيلة) حديد تسمى ْ
بها كيل الزيت ،وكان أصحاب المعصرة يأخذون
“هواه” واحدة مقابل كل عشرة يعصرونها”.
بعد عصر الزيتون يبقى “الجفت” ،الذي
كان يتم استخراجه بطريقة خاصة“ :كان
المتبقي من الزيتون المعصور يوضع في
قفة مصنوعة من الصوف ،ثم توضع فوقه
كتلة حديدية ،ثم ترص هذه الكتلة بحجر

كبير ،ويتم بمساعدة
الماء استخراج الكمية
القليلة المتبقية من
الزيت ،فيبقى الجفت
الذي كنّا نأخذه ونخزنه
لنستخدمه وق��ودا في
الطابون ،وللتدفئة في
الشتاء”.
وألن الجفت نوع
م���ن ال���وق���ود يتميز
بنظافته وط��ول مدة
اشتعاله ،فإنهم كثيرا
م��ا ك��ان��وا ي��دخ��رون��ه
لالستخدام وق��ودا في
الشتاء ،أما في الصيف
فقد كانوا يستعيضون
عنه بأغصان الزيتون
التي زادت بعد عملية
ال��ت��ق��ن��ي��ب وال��ح��ط��ب
واألعشاب الجافة“ .كنّا
نستفيد منه حتى بعد
| أم صالح حزين
اح��ت��راق��ه ،ف��ق��د ك��ان
هناك أشخاص يأتون لشراء رم��اده ،لخلطه إلن��ارة المشاعل التي كانت تستخدم في
مع ملح البارود ،واستخدامه لعمليات تفجير األفراح .وتذكر أن األفراح التي كانت تستمر
الصخور للحصول على حجارة للبناء وأغراض على مدى ليال طويلة قد تصل عشرا ،أن
أهل البلدة كانوا يأتون بجذع شجرة زيتون
أخرى”.
زيت الزيتون ،في تلك األيام ،لم يكن مادة قديمة ،ويشعلونها حتى نتنهي السهرة،
غذائية فحسب ،لقد كان عماد حياتهم .وأم فيصبو عليها الماء إلطفائها ،ثم يعودون
صالح تستذكر استعماالته“ :كنّا ننقط منه إلشعالها في الليلة التالية ،وهكذا .كما كان
في األذن عند الشكوى من آالمها ،ونشرب يستخدم إلنارة المنازل .فالزيت يتميز عن
كميات منه لمعالجة آالم البطن ،وندهن الكاز بأنه يستمر فترة أطول ،وتتذكر هنا
الصدر عند السعال ،كما كانت النساء يدهن كيف أنها كانت مرة في زيارة ألحد أبنائها،
وانقطعت الكهرباء ،فأخذت قطعة قماش،
به شعورهن للزينة”.
وتتذكر أم صالح زيارات الداية عليا النعجة وصنعت منها فتيلة ،ثم نقعتها بالزيت،
للمرأة بعد والدتها“ :كانت الداية تأتي لمدة ووضعتها في صحن صغير ،وأشعلت فيها
أربعين يوما بعد ال���والدة لتحمم الطفل ،ال��ن��ار ،صانعة منها س��راج��ا متغلبة على
ويكون ذلك مرتين في األسبوع أحد وأربعاء ،انقطاع الكهرباء ،ومقتطعة من الزمن فترة
وكانت تدلك جسم الرضيع بالزيت والملح ،عادت فيها إلى أم صالح أكثر من ثمانين عاما
إلى الوراء ،مستعيدة تلك األيام التي كانت
لمنع السماط”.
كما ك��ان الفالحون يستخدمون الزيت تسهر فيها على سراج من الزيت.

الثورة الفلسطينية 1936
انطلقت من مصابن نابلس
| لعبت مصابن نابس دوراً سياسياً
واجتماعياً ب���ارزاً منذ تأسيسها في
أواخ���ر ال��ق��رن التاسع ع��ش��ر ،وه��و ما
تؤكده الوثائق الفلسطينية .إذ إن كبار
الزعماء والتجار والعلماء في المدينة،
وكذلك بعض أعضاء مجلس المبعوثان
العثماني وأعضاء في المجالس البلدية،
كانوا يمتلكون المصابن .وتشير الوثائق
العثمانية إلى وجود قاعة خاصة في كل
ص ّبانة لالجتماع بين صاحب المصبنة
والوجهاء واألثرياء وكبار موظفي الدولة،
فيما كان يعرف باسم “الديوانية” ،حيث
يتبادلون الحديث واآلراء ويتشاورون في
األمور العامة.

ويوثق أكرم زعيتر في وثائق الحركة
الوطنية الفلسطينية أن أهم قرار سياسي
في فترة االنتداب البريطاني اتخذ في
ديوانية “ص ّبانة الشكعة” .فبعد أن اعتدى
اليهود على فلسطينيي يافا في 17-4-
 ،1936تحركت نابلس لنصرة يافا ،وعقد
اجتماع تمهيدي بتاريخ  19-4-1936في
تلك المصبنة ،ووضعت في هذا االجتماع
أس��س وم��ب��ادئ التحرك ال��ث��وري ال��ذي
انطلق العام  ،1936وتم االتفاق على
أمور ،أهمها إعالن إنشاء اللجنة القومية
لإلشراف على سير الحركة الوطنية ،وأن
يتم إعالن اإلضراب العام في نابلس ،وأن
تدعى سائر مدن فلسطين إلى اإلضراب.
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أردني
جيفرسون :مات وفي نفسه
شيء من شجرة الزيتون
خالد أبو الخير

| توماس جيفرسون ،أحد اآلباء المؤسسين
للواليات المتحدة والواضع الرئيسي للدستور
األميركي ،وقع في غرام شجرة الزيتون عندما
خدم سفيرا لبالده في فرنسا .كان ذلك تحديدا
في العام  1787في عيد ميالده الرابع واألربعين.
جيفرسون الذي أصبح الحقا ثالث رئيس للواليات
المتحدة بعد االستقالل ،اختار ،في عيد ميالده،
أن يرتحل على بغل في جنوب فرنسا باتجاه
الشرق ليصل إلى إيطاليا .وكان هدفه أن يطلع
على التجربة اإليطالية في زراعة حقول األرز
حتى يفيد منها أبناء شعبه .لكن شجرة الزيتون
فتنته ،فقال عنها إنها “هبة الطبيعة األكثر
إسعادا لإلنسان” فطوال الطريق ،شاهدها في
كل أحوالها مزهرة ومثمرة .وفي كل مرة كان
يدون معلومات عن حجم الشجرة وطرق زراعتها
واستخالص الزيت منها .أكثر ما لفت انتباهه
فيها أنها كانت تعيل قرى بأكملها ،فرأى آالف
القرويين يعتاشون منها ،وأعجبه مذاق زيتها
الذي “كان يحيل أبسط األطباق من الخضراوات
إلى وجبات غنية” .وهنا تشكلت لديه رؤية بأن
“ي��زرع كل عبد أميركي شجرة زيتون تقضي
على عادة تناول األرز المضرة بالصحة ،والتي
تزرع الحياة في يد والموت في يد أخرى” .نظام
الرق ظل سائداً في الواليات المتحدة منذ العام
 1607حتى  1865عندما صدر التعديل الثالث
عشر للدستور ،الذي ألغى العبودية رسمياً.
بأي حال ،تحول شغف جيفرسون بالزيتون
إلى “واجب وطني” ،إذ عقد العزم على القيام
بهذا الواجب في والية كاروالينا الجنوبية ،التي

تقع في جنوب ش��رق ال��والي��ات المتحدة على
ساحل األطلسي .أول حزمة من غراس الزيتون
وصلت إلى ميناء تشارلستون في الوالية العام
.1791
في العام  ،1804وكان وقتها رئيسا للواليات
المتحدة األميركية ،تلقى أنباء ب��أن جنوب
كاروالينا فشلت في زراع��ة الزيتون ،فألقى
بالالئمة على “عدم مباالة” أهل الوالية تجاه
الشجرة.
لكن الواقع أن الرطوبة العالية في بعض
المناطق وم��وج��ات الصقيع العشوائية في
مناطق أخرى من الوالية هي المسؤولة عن
فشل زراعة الزيتون ،التي القت نجاحا باهرا في
والية كاليفورنيا على الساحل الغربي المقابل،
والتي تتمتع بمناخ شبه متوسطي .وظل األمل
يحدو جيفرسون في أن يتمكن ببعض العقد
التي نجت من “مستعمرة الزيتون” من تأسيس
مزرعة منتجة .لكنه لم يتمكن من تحقيق
حلمه .أما الزيتونة فظلت مالزمة إي��اه .فكان
يحرص كل عام على استيراد  4أو  5غالونات
من الزيت البكر الفرنسي ماركة  ،Axisفكان
بمثابة “ضرورة من ضروريات الحياة” للرجل،
شأنه شأن الكتب والنبيذ.

زيتون فلسطين :حقائق وأرقام
| في العام  ،2007أصدر الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني تقريره السنوي حول
موسم الزيتون .وق��د أش��ار التقرير إلى
أن عدد معاصر الزيتون في هذا الموسم
قد بلغ  265معصرة ،منها  224معصرة
عاملة و 41معصرة مغلقة بشكل مؤقت،
أم��ا المعاصر العاملة فكان بينها 194
معصرة أوتوماتيكية و 30معصرة قديمة
ونصف أوتوماتيكية .وقد حملت البيانات
إشارات إلى وجود توجه نحو إنشاء المعاصر
األوتوماتيكية خالل العقدين الماضيين،
وإل��ى تركز معاصر الزيتون العاملة في
منطقة شمال الضفة الغربية ،وبخاصة
في محافظة نابلس ( 41معصرة) تليها
محافظتا جنين وطوباس ( 47معصرة).
يقدر التقرير كمية الزيتون المدروس
لموسم العام  2007بنحو  360327طناً،
وكمية الزيت المستخرجة بنحو 88697
طناً مقارنة مع  34002طن من الزيت تم
استخراجه من  159059طنا من الزيتون
في موسم العام  .2006وقد سجلت أكبر
كمية للزيتون المدروس في محافظتي

جنين وطوباس ،حيث بلغت  66805طن،
تم استخراج  15766طناً من الزيت منها.
أما أقل كمية زيتون مدروس فقد كانت في
محافظة بيت لحم ،إذ بلغت نحو 14514
طنًا ،تم استخراج  3521طن زيت منها.
وق ّدر التقرير إجمالي أعداد العاملين في
معاصر الزيتون وتعويضاتهم في موسم
عام  ،2007بنحو  1,100عامل 68.0 ،في
المئة منهم عاملون بأجر ،في حين بلغ عدد
العاملين في موسم عام  2006نحو 1,595
عامال 68.7 ،في المئة منهم عاملون بأجر.
وق��د بلغت تعويضات العاملين في هذا
القطاع لموسم عام  2007نحو  499ألف
دوالر أميركي ،وذلك مقابل  10993ألف
دوالر أميركي في موسم عام .2006
ركز التقرير على انخفاض قيمة اإلنتاج
لمعاصر الزيتون في صورة ملحوظة في
ع��ام  ،2007إذ بلغت  49356أل��ف دوالر
أميركي مقارنة مع  123194ألف دوالر
أميركي للعام  ،2006في حين بلغت القيمة
المضافة في موسم عام  2007نحو 32048
ألف دوالر أميركي.

إبداعات فلسطينية ومتوسطية

الكتابة بغصن الزيتون

محمود منير

| «يا زيتونة يا ليمونة ،غنالك طير الحسونة،
غنالك أحلى موال ،حتى تعودي يا حنونة»،
ه��ذا ال��م��وال القديم ك��ان يغنيه الفالحون
الفلسطينيون وهم يقطفون أشجار الزيتون
في قراهم ،لتظهر فجأة جرافات إسرائيلية
تقترب منهم وتبدأ باقتالع أشجار الزيتون
الروماني التي تعود ألكثر من ألفي عام .بهذا
المشهد بدأ فيلم «موال فلسطيني» للمخرج
األميركي من أصل فلسطيني ،نداء سنقرط،
والذي ّ
وظف فيه شجرة الزيتون توظيفا جيدا
في فيلمه الذي يعالج فيه قضية جدار الفصل
العنصري.
لم تكن نداء سنقرط ،أول من استخدم
شجرة الزيتون رمزا في عمل سينمائي ،إذ
إنها حظيت باهتمام العديد من السينمائيين
الفلسطينيين الذين استحضروا الزيتون في
أفالم عدة ،كان من أهمها فيلم «زيتونة»
للمخرجة ليانة ب��در ،التي أظهرت تماهي
ال��م��رأة الفلسطينية م��ع شجرة الزيتون،
لتحيلنا إلى داللة أخرى تتجسد في مقولة لها
بالفيلم« :كلما اقتلعت شجرة زيتون حذف
مكان ،والمكان هوية».
ول��م يقتصر اس��ت��خ��دام ال��زي��ت��ون رم��زا
فلسطينيا على الفن السينمائي ،فهنالك
نماذج عديدة في األدب والفن استلهمت
ش��ج��رة ال��زي��ت��ون ل��ت��رم��ز ف��ي��ه إل���ى صمود
الفلسطيني وارتباطه بأرضه ووفائه لها،
صورة تك ّرست في الرواية والشعر والقصة،
من أبرزها ما كتبه الشاعر الراحل محمود
دروي��ش في قصيدته «ع��ن الصمود» من
ديوانه «أوراق الزيتون» :لو يذكر الزيتون

غارسه /لصار الزيت دمعا!/يا حكمة األجدادِ/
ُ
لو من لحمنا نعطيك درعا! /لكن سهل الريح،
ال يعطي عبيد ال��ري��ح زرع���ا! /إن��ا سنقلع
بالرموش /الشوك واألح��زان ..قلعا! /وإالم
ِ
نحمل عارنا وصليبنا! /والكون يسعى/..
ستظل في الزيتون خضرته /،وحول األرض
درعا!!
كما اس��ت��خ��دم الفنانون التشكيليون
الفلسطينيون الزيتون رم��زا فنيا ،فتظهر
الزيتونة في أعمال الفنان الراحل إسماعيل
شموط وعبد الحي مسلم وغيرهما.
وألن الزيتون متوسطي ،كان الحضور
األول واألبرز له في إبداعات متوسطية عديدة,
لعل من أبرزها ما ورد في ملحمة «األوديسة»
لهوميروس ،إذ كان سرير العاشقة بينيلوبي
مصنوعا من شجر الزيتون ،في داللة على
وفائها المطلق لحبيبها يوليسيز ورفضها
للزواج من غيره أثناء انتظارها عودته من
رحلته الطويلة.
وصنع اإلغريق تماثيل آلهتهم من شجرة
الزيتون ،وكانت شجرة الزيتون أحب األشياء
إلى اإللهة أثينا ،ربة الحرب وحامية المدن
وربة الحكمة ،لذلك اعتبرت مانحة الزيتون
للبشر.
ف��ي األدب ال��ح��دي��ث ،ال تختلف كثيراً
صورة شجرة الزيتون لدى كتّاب أوروبيين
�م��ا ه��ي عليه ف��ي األدب
متوسطيين ع� ّ
الفلسطيني ،ففي رواي��ة للفرنسي جان
جيونو يرفض البطل اعتبار الزيتونة مجرد
مشهد ،فهي روح وجسد ،بحسب رؤيته ،وهو
يجد في م��ذاق الزيتون طعم األرض ،أما
رواية «همس الزيتون» للروائي اإليطالي
جيوزيبي ب��ون��اف��ي��ري ف��ن��رى فيها شجرة
الزيتون تحاور اإلنسان وتتناغم معه في
حياته اليومية كمصدر للنور .وهو يشير إلى
أن أشجار الزيتون تبدو مهزومة أمام الريح
الساخنة حين يهجر الفالح الريف ،كما تشكل
الزيتونة فضا ًء ومالذاً لبطل رواية «الريح
الكبيرة :لإليطالي فرانشيسكو يامونتي»

بفضل هوائها المقدس.
وال تختلف ال��ن��ظ��رة ك��ث��ي��راً ل��دى أدب��اء
متوسطيين آخرين ،بسبب تراكم نسق ثقافي
يدخل في مكوناته الكتاب المقدس والتراث
اإلغريقي ،وهو ما ينسحب على «مسلمي
المتوسط» ،بالنظر لتشابه النسق الثقافي
المستمد من القرآن الكريم والتراث العربي.
إ ّال أن األدب العربي القديم احتفى بجمال
الزيتونة التي تشبه الجميلة من النساء،
بحسب الشاعر محمد بن دانيال األندلسي:
كأنما الزيتون حول النهر
بين رياض زخرفت بالزهر
عقد زمرد هوى من نحر
أو خرز خرطن من بازهر
وفي مكان آخر على المتوسط ،تحضر
شجرة الزيتون في األدب التركي الحديث
كرمز من رموز الهوية الوطنية التركية ،ومن
أبرز النماذج قصيدة «الزيتونة الم ّرة» للشاعر
محمد ياشين ،حيث تتماهى الزيتونة مع
صورة األب ،بأذرعها المجعدة المكسوة بالجلد
القاسي ووجها المضيء الذي يتع ّرف على
الشاعر من بعيد.
منذ أن أطلق النبي نوح الحمامة – كما
جاء في سفر التثنية في التوراة -ليرى إذا
كانت المياه قد ّ
جفت عن األرض فعادت إليه
الحمامة وفي فمها ورقة زيتون خضراء معلنة
انتهاء الطوفان ،غدت شجرة الزيتون رمزاً
للحياة والسالم ،وفي إشارة أخرى في التوراة
تقول :إن األشجار عندما أرادت أن تنتخب ملكا
عليها اختارت شجرة الزيتون ،لكنها رفضت
قائلة :لن أترك زيتي الذي باركه الرب من
أجل أن أحكم األشجار؟”
شك ّلت شجرة الزيتون رم��زاً مهماً في
آداب وفنون البحر المتوسط منذ أكثر من
ثالثة آالف عام وحتى اليوم ،وقد استطاع
الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو أن يثبت مشهد
الحمامة التي تمسك في فمها بغصن الزيتون
في أذه��ان العالم ك ّله عندما جسده شعاراً
لحركة السالم العالمي.
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زيت الزيتون :صيدلية من أدوية طبيعية
فريهان الحسن

| أثبتت تجارب مخبرية أن لزيت الزيتون
فوائد عديدة تميزه عن باقي الزيوت،
فهو يتمتع بتركيبة غذائية مكونة من
أحماض دهنية وخواص حمضية ،بحسب
اختصاصية التغذية وم��دي��رة المركز
الريادي للغذاء والتغذية ربى العباسي.
ترى عباسي أن أهمية زيت الزيتون
تكمن في فائدته لجميع أجهزة الجسم،
خصوصا القلب ،فضال عن احتوائه على
أح��م��اض مفيدة مثل حمض األول��ي��ك،
ونسبة من أوميغا  ،3وفيتامين أ.د.ك.هـ.
يساعد زيت الزيتون على رفع نسبة
الكوليسترول الحميد في الدم ،وهو المادة
التي تحمي القلب .تشير العباسي إلى
أن سكان منطقة حوض البحر األبيض
المتوسط ،أقل إصابة بأمراض القلب
لدخول زيت الزيتون بنسبة جيدة في
غذائهم ،كما أنه يسهم في خفض ضغط
الدم الشرياني بطريقة جيدة ،ويساعد
مرضى السكري في خفض مستويات
السكر في الدم ،فهو محفز قوي لحرق
المواد الغذائية ما يؤدي إلى تخفيف الوزن
الزائد .إلى ذلك ،يحتوي على مواد مضادة
للتأكسد تحمي الجسم من سرطانات
القولون والمعدة.
تبين العباسي أهمية ت��ن��اول زيت
الزيتون لمرضى الجهاز الهضمي ،فهو
قليل الحموضة ،وال يتعرض كغيره من
الزيوت إلى عمليات كيماوية ألنه يعصر
في المعاصر العادية.

تنصح خبيرة التغذية مرضى المرارة
بتناول زيت الزيتون ،ألنه يخفف أعراض
ومشاكل القولون العصبي ،ويساعد
مرضى الروماتيزم وهشاشة العظام،
كونه يقلل من التهابات الخاليا العظمية،
ويحمي المفاصل واألرداف.
ويساعد زيت الزيتون مرضى الجهاز
التنفسي والمصابين بالربو ،لذلك تنصح
العباسي بإضافة زيت الزيتون إلى الماء
الدافئ مع العسل الطبيعي وتناوله عند
االستيقاظ من النوم ،فهو يعمل على
التخفيف من التهابات الجهاز التنفسي.
ول��ك��ب��ار ال��س��ن ت��ق��ول العباسي إن
تناول الزيت يساعد على تقوية الذاكرة،
والتخفيف من أعراض الزهايمر ،ويسهم
في تجديد خاليا الجسم.
ويحتوي زي��ت ال��زي��ت��ون على م��واد

زيـت الزيتون يساعد
عــلى إبطاء ظهور
آثار الــسرطان عــلى
الجلد
مسكنة تشبه في تأثيرها دواء البروفين،
ويمكن أن يتم دهن مكان الجرح بالزيت،
ما يساعد العالج وتخفيف األلم.
تشدد العباسي على ض��رورة إدخال
زيت الزيتون بارداً إلى األطعمة ،وعدم
تعريضه للحرارة التي تؤدي إلى فقدان

خواصه المفيدة ،ويتحول عندها إلى
مركب بعناصر ضارة بالجسم.
تتعدد فوائد زيت الزيتون للجسم،
وتب ّين اختصاصية التغذية عبير دويكات
ف��وائ��ده الغذائية العالية ،فهو غني
بالدهون األحادية غير المشبعة وهي
دهون جيدة للجسم ،فض ً
ال عن أنه غني
بمضادات األكسدة التي تساعد في منع
انسداد الشرايين.
وتشير دويكات إلى أن زيت الزيتون
يساعد ف��ي الحفاظ على المستويات
المرتفعة للكولسترول الحميد  ، hdlإلى
جانب مساهمته في خفض ضغط الدم
ونسبة الكولسترول ،وبالتالي خفض
اح��ت��م��ال ال��ت��ع��رض ل�لإص��اب��ة ب��أم��راض
القلب.
ليس هناك زيت نباتي طبيعي ،يحتوي
على كميات كبيرة من األحماض الدهنية
المفيدة للجسم مثل زيت الزيتون ،بحسب
دويكات.
وكشفت دراس��ات طبية حديثة عن
كثير من الفوائد الصحية لزيت الزيتون،
منها حماية القلب وتحسين أداء األوعية
الدموية والوقاية من اإلصابة بسرطان
الجلد واألمعاء والثدي.
وأكد باحثون فى إسبانيا أن مركبات
«الفينول» فى زي��ت الزيتون مسؤولة
عن فوائد متعددة للجسم الحتوائها مواد
مضادة لألكسدة وااللتهابات ،كما تعمل
على منع تجلط الدم وتحسين أداء األوعية
الدموية القلبية وحماية القلب.
وتوصل الباحثون إلى أن زيت الزيتون
يساعد على إبطاء ظهور آثارالسرطان
على الجلد ،ويقلل م��ن حجم األورام
السرطانية إذا ما تم مسح الجلد به ،فضال
عن أن مسح الجلد بزيت الزيتون بعد
التعرض للشمس يقلص من احتماالت
اإلصابة بسرطان الجلد.

تخزين
| تنصح اختصاصية التغذية ربى العباسي
بتخزين زيت الزيتون في أوعية زجاجية معتمة
أو مصنوعة من البورسالن ،وأبقائه بعيدا عن
الرطوبة وأشعة الشمس ،واالبتعاد عن حفظه

في أوعية بالستيكية .فالزيت يخزن لمدة تراوح
بين عامين و ثالثة أعوام ،لكن خواصه وفعاليته
تستمر على قوتها لمدة ستة أشهر ،ثم تبدأ بعد
ذلك بالتناقص تدريجياً.

ألنه يسبب الحساسية ويعيق السير عليها

عمان :نهاية صداقة بعمر المدينة
اقتالع زيتون أرصفة ّ

سماح الخطيب

| صداقة أهل عمان مع شجرة الزيتون لم
تنحصر فقط بما يمتلكونه في منازلهم أو
مزارعهم ،بل تعدته إلى الشوارع التي زرعوا
شجرتهم األثيرة فوق أرصفتها.
غير أن تلك الصداقة انتهت بقرار يقضي
ب��إزال��ة األش��ج��ار دائمة اإلخ��ض��رار من هذه
األرصفة لتنتهي أواصر صداقة عمرها من
عمر المدينة في طورها الحديث.
القرار الذي اتخذته أمانة عمان الكبرى
في تشرين الثاني/أكتوبر من العام الماضي
والقاضي بـ «إع��ادة تأهيل األرصفة» ،أثار
استياء بعض المواطنين لما تمثله الشجرة

من رمزية ارتبطت بها أرصفة المدينة،
وبخاصة األحياء الحديثة منها ،فضال عن أنها
مصدر مهم للحصول على الزيت والزيتون
بالنسبة لبعض المواطنين الذين يعتمدون
في الحصول على محصولهم السنوي من
الزيتون ،على األقل ،من زيتون أرصفتهم.
ويقول مدير قسم األرصفة في أمانة
عمان الكبرى محمد رحاحلة ،مبررا صدور
القرار ،بأن موسم الربيع من كل عام يشهد
ارتفاعا في شكاوى مواطنين عن معاناتهم
من مشاكل تنفسية وتحسس بسبب أشجار
الزيتون ،ويطالبون بنقلها من األماكن العامة،
فضال عما تمثله ه��ذه األش��ج��ار من إعاقة
لحركة المشاة على األرصفة ،كونها تنمو
أفقيا وعموديا في الوقت نفسه.
ويضيف رحاحلة أن األمانة سعت لنقل
أشجار الزيتون المزروعة على األرصفة عبر
حملة وطنية ،بغية «إعادة األرصفة للمشاة،
والمحافظة على صحة المواطنين من اآلثار
الجانبية السلبية لهذه األشجار».

حمزة :غبار الطلع
الخاص بأزهار الزيتون
أكثر خطورة على الجهاز
التنفسي لإلنسان من
أي نوع آخر
خميس خطاب ،رئيس جمعية األمراض
الصدرية والتنفسية ،يتفق مع ما قاله رحاحلة
عن وج��ود مسوغات صحية إلخ�لاء أرصفة
عمان من أشجار الزيتون ،الفتا إلى أن شجرة
الزيتون تسبب فعال ،مشاكل تنفسية عديدة،

خصوصا في فصل تفتح الزيتون الذي يستمر
من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ،ويبدأ مع
نهاية فصل الربيع .وهو يرى أن عددا كبيرا
من سكان عمان يعانون من حساسية تسببها
لقاحات األشجار في الفترة من شهر نيسان/
أبريل وحتى حزيران/يونيو من كل عام،
حيث ي��زداد عدد مراجعي عيادات األمراض
التنفسية.
وزير الصحة األسبق زيد حمزة من أكثر
المتحمسين لقرار إزالة أشجار الزيتون من
على األرصفة وزرع أنواع أخرى بدال عنها مثل
شجر الزينة األقل ضررا على صحة اإلنسان.
حمزة ،الذي اهتم بتلك الفكرة منذ أكثر
من خمس س��ن��وات ،يبين أن «غبار الطلع
الخاص بأزهار الزيتون أكثر خطورة على
الجهاز التنفسي لإلنسان من أي نوع آخر»،
فهو يسبب الربو ،خصوصا عند األطفال.
ويضيف أن لجنة من األطباء االختصاصيين
وذوي الخبرة قام بتشكيلها وزير الصحة قبل
عامين لدراسة واستقصاء هذا الموضوع جيدا،

رفعت تقريرا إلى أمين عمان الكبرى ،يوصي
بنقل أشجار الزيتون إلى أماكن أخرى ،بسبب
زيادة حاالت التحسس الناتجة عن أغبرة أزهار
األشجار المثمرة المزروعة داخل المدن.
ولكن يبدو أن األمر ال يتوقف عند حدود
التأثير على الجهاز التنفسي لإلنسان ،إذ تبين
اختصاصية التغذية ،ومديرة المركز الريادي
للتغذية والحميات ربى العباسي أن «نسبة
التهوية واألكسجين الطبيعيين يؤثران في
نمو شجرة الزيتون ،كما أنهما يؤثران سلبا
في نسب العناصر الغذائية في ثمارها».
وتشير إلى أن شجرة الزيتون المزروعة
على األرص��ف��ة تمتص ال��غ��ازات والملوثات
كالرصاص والزئبق الناتجين عن ع��وادم
السيارات ،وتحتفظ بهما ،وأن تلك الغازات
تؤثر في ثمرة الزيتون ،وتفقدها فائدتها
وعناصرها الغذائية ،وتلفت إل��ى أن من
الممكن أن تتسبب في أض��رار لألشخاص
الذين يتناولونه في حال كان متشربا لنسبة
كبيرة من تلك الغازات.
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زيتون البادية :زراعة تثير الخالف حول جدواها
نهاد الجريري

| في السبعينيات ،بدأت عينا أبو محمد في
االنتباه إلى شجرة بدت جديدة على المشهد
شبه الصحراوي الذي اعتاد على رؤيته طوال
حياته ،فقد الح��ظ انتشارا بطيئا لمزارع
الزيتون التي أخذت في منطقة المفرق؛ في
صبحا وصبحية ودي��ر الكهف وأم القطين،
والتي كانت أع��داده��ا ت��زداد عاما بعد عام
محدثة تغييرا على المشهد الذي ألفه بحكم
عمله ضامنا لحقول البندورة والبطيخ.
زادت المساحات الصحراوية المزروعة
بالزيتون في السنوات األخيرة ،والتي تمتد
جغرافيا م��ن المنطقة الواقعة م��ن شرق
المفرق باتجاه الحدود العراقية ،أي على جانبي
الطريق الدولي الموصل إلى بغداد ،باإلضافة
إلى المساحة الممتدة من شرق الرمثا حتى
المفرق على امتداد الحدود السورية ،أو على
طول ش��ارع إرب��د المفرق .تُضاف إلى ذلك
مناطق مثل الموقر (شرق سحاب).
بحسب إحصائيات العام  ،2007بلغت
مساحات الزيتون في البادية الشمالية  31ألف

دونم ،أنتجت  11ألف طن من الزيتون .أما
عمان ،فيحتل زيتونها مساحة
الموقر ،شرقي ّ
إجمالية تُقدر بنحو  8766دونماً ،تنتج 582
طنا من الزيتون.
تقوم زراعة الزيتون في الصحراء على
ال��ري ،فهي تنضوي تحت عنوان الزراعة
المروية ،التي تشكل  23بالمئة فقط من
مجمل زراعة الزيتون في المملكة.
وقد كان لوفرة هذه المساحات الشاسعة
القريبة من مصادر المياه الجوفية ،ما شكل
إغراء لكبار المزارعين والتجار لالستثمار في
زراعة الزيتون هناك ،ال سيما وأن الزيتونة
معروفة عموما بقدرتها على تحمل مناخ
تلك المنطقة .وأهم من ذلك أنها معروفة
بقدرتها على تحمل الملوحة هناك .من
أشهر أصناف الزيتون التي تتحمل الجفاف:
النبالي المحسن والرصيعي وغ��روس��ادي
إسبانيا؛ باإلضافة إلى أصناف تتحمل المناخ
الصحراوي تحديدا ،ويمكن ريها بالمياه
المالحة ،وهي األصناف التركية عموما ،مثل
آيفوليك وجيكر وأورمجيك ،بحسب ما جاء في
الموقع اإللكتروني لوزارة الزراعة.
لكن هذا لم يكن ليجعل زيتون الصحراء
يحظى بمباركة جميع األوس���اط المعنية،
فبعضها ي��ؤي��د ه��ذا التوجه ويعتبر غزو
الصحراء على هذا النحو قصة نجاح ،فيما يراه
آخرون مضيعة للجهد وتبذيرا لمياه عزيزة.
فهمي شتات ،اختصاصي البستنة الشجرية

والتخزين في كلية الزراعة بالجامعة األردنية،
ينتمي إلى الفريق األول المؤيد لغزو الصحراء
بشجر الزيتون .ويعتبر أن هذا التوجه يمثل
“صمام أم��ان” بالنسبة إلنتاج الزيتون في
ّ
المملكة ،الذي يتأثر بتذبذب األمطار من عام
إلى عام .ويعتبر شتات أن اآلبار الجوفية التي
تشكل مصادر مياه لهذه المزارع “ال تقع تحت
تصرف األردن وحده ،بحيث تُوضع سياسات
محددة الستغاللها” .ويخلص إلى أنه “إذا لم
نستغل هذه اآلبار ،فسوف يستغلها اآلخرون”،
سواء شرق الحدود السعودية أو شمال الحدود
السورية.

تقـــوم زراعــة الزيتون
فــي الصحــراء على
الري
لكن محمد العالونة ،وزير الزراعة األسبق،
يعتبر أن “الزيتون مكانه الجبل والصخر”.
ويعتقد أن الجدوى االقتصادية ال تتحقق
بزراعة الزيتون في الصحراء .وبحسبه ،فإن
كيلو الزيتون في البادية يكلف نحو ثالثة

الزيتون وزيته باألرقام
| بلغ إنتاج المملكة من زي��ت الزيتون
بحسب احصائيات وزارة الزراعة للعام 2007
 ،حوالي  21ألف طن  ،مقارنة ب  37الف طن
في العام الذي سبقه ،في حين تتراوح حاجة
المملكة بين  20-18الف طن سنويا.
انخفاض انتاج الزيت في العام الماضي
جاء رغم وصول االنتاج الى  243الف طن
مقابل  142الف طن في العام الذي سبقه .
وكانت الحكومة االردنية فتحت باب
استيراد الزيتون والزيت في العام الحالي
 ،بهدف خفض االسعار في ظل توقعات
بتجاوز سعر تنكة الزيت حاجز  80دينارا ،
في حين علقت الحكومة باب استيراد الزت

قبل حوالي  10سنوات لوجود كميات كبيرة
منه محليا.
وتشير تصريحات لعاملين في قطاع
الزيتون ان االستثمار في زي��ت الزيتون
وصل الى  100مليون دينار  ،متوقعين اال
تقل مستوردات العام الحالي من الزيتون
عن  25الف طن.
واعترضت االوساط الزراعية في المملكة
على فتح باب استيراد الزيتون لعدم حاجة
السوق لذلك وكفاية االنتاج المحلي  ،فيما
دخلت الى اسواق الممكلة حوالي  151طن
من زيت الزيتون من اسواق سوريا وتركيا
،والرقم مرشح للزيادة في الفترة المقبلة.

جبل الزيتون “الطور”
ووصلت المساحة المزروعة بالزيتون
نحو  1.260مليون دونم منها  1.040مثمر
و  220الف دون��م غير مثمر  ،في الوقت
الذي تعادل هذه المساحة  71%من مساحة
االراضي المثمرة و  % 34من كامل االراضي
المزروعة فعال في االردن حسب دراسات
وزارة الزراعة.
وتشير احصائيات الموسم الماضي
 2007-2008الى ان انتاج قطاع الزيتون
من الثمار كان  167,8الف طن تم تحويل
 31.5ال��ف طن منها للتخليل وت��م عصر
الباقي  136.3الف طن نتج عنه  21.2الف
طن من الزيتون.

مصطلحات خاصة بالزيتون
| ه��ن��اك مصطــلحات أردن��ي��ة تصف
عمليات قطاف الزيتون وأدواته المختلفة،
بعضها ان��ق��رض وبعضها م��ا زال قيد
االستعمال:
 العصا التي تستخدم لقطاف الزيتونالعالي :رطيبة  /شاروط  /مشراط /طالعة
/جدادة  /شاقوصة.
 عملية قطف الزيتون :فرط  ،فراطة .فراط  ،لقاط  ،ج ّد.
 -عملية قطف ال��زي��ت��ون بواسطة

العصي :شراط.
 الغطاء ال��ذي يوضع تحت الشجرةالستقبال الزيتون المقطوف :شليف (إذا
كان من الشادر أو الحصير أو الخيش)،
مف ّرش (إذا كان من البالستيك).
 بقايا شجر الزيتون بعد التقنيب:شقيح.
 الكمية التي تقتطع من صافي الزيتالمعصور كأجرة لعصره :ر ّد.
 -مقص تقليم الشجر :ز ّبار.

دوالرات ،بينما يكلف في المناطق السهلية
دوالرين ،وال تزيد كلفته في الجبل عن نصف
دوالر .ويتساءل العالونة عن جدوى االستثمار
في الصحراء بينما تظل  4ماليين دونم من
األراضي البور في المرتفعات.
جمال البطش رئيس وحدة الزيتون في
وزارة الزراعة يتفق مع العالونة في االحتراز
من تكلفة إنتاج الزيتون العالية في الصحراء
مقارنة بمثيالتها في المناطق البعلية .ويقول
إنه في العام  ،2007بينما بلغت كلفة إنتاج
صفيحة الزيت البعل  35دينارا ،بلغت مثيلتها
المروية  41دينارا.
ال��ب��ط��ش يلفت أي��ض��ا إل���ى أن ال��زي��ت
الصحراوي ال ينافس كثيرا في األس��واق،
وعليه فإن معظم اإلنتاج ُيستغل في الكبيس
والتخليل .وهو ما يتضح من أرق��ام وزارة
ال��زراع��ة للعام الماضي .فمثال ،بلغ إنتاج
الموقر من زيتون الكبيس  103أطنان ،مقابل
 78طنا من الزيت؛ البادية الشمالية أنتجت
 2835طنا من الزيتون الكبيس مقابل 153
طنا من الزيتون .لكن في مناطق بعلية مثل
محافظة البلقاء ،كان واضحا تغلب إنتاج الزيت
على الزيتون الكبيس؛ فبلغ األول  4809أطنان
فيما بلغ الثاني  2479طنا.
وبلغة األرقام أيضا ،يجادل المؤيدون بأن
حجم إنتاج الزيتون من المزارع الصحراوية
أكبر منه في مثيالتها البعلية ،ألن الزراعة
في األولى تخضع للسيطرة بينما تظل الثانية

رهنا بما تجود به السماء .ويمكن اإلشارة هنا
إلى أن ما مجموعه  31ألف دونم في البادية
الشمالية ينتج  11ألف طن من الزيتون؛ بينما
 76ألف دونم في عجلون تنتج  16ألف طن
زيتون .ومرة أخرى ،قد يجادل الطرف اآلخر
بأن العبرة في النهاية لصافي اإلنتاج .إذ تنتج
عجلون  2460طنا من الزيتون المخلل و 2893
طنا من الزيت ،أما زيتون البادية فيخلص إلى
 2835طنا من الزيتون المخلل مقابل 153
طنا فقط من الزيت.
زراع��ة الزيتون في الصحراء ما تزال
محل جدل حتى في أوس��اط وزارة الزراعة
نفسها .وقد جاء في موقع الوزارة اإللكتروني:
“ساعدت زراعة الزيتون على توسيع الغطاء
النباتي فظهرت شبه محميات من المزارع
الخاصة في المناطق الصحراوية ،ما يحسن
خصائص التربة” .لكن فقرة الحقة تقول
إن “زراعة الزيتون في تلك المناطق أدت إلى
ازدي��اد التلوث الناجم عن مخلفات المعاصر
والبالستيك الزراعي ،وظهرت آفات زراعية
في أماكن لم تكن تظهر فيها ،وحدث خلل
في ال��ت��وازن الحيوي نتيجة ال��رش بالمواد
الكيماوية” .وبالرغم من كل هذا وذاك فقد
“أدى انتشار زراع��ة الزيتون في المناطق
الصحراوية إلى استقرار السكان في مناطق
البادية وخلق فرص عمل جديدة في تلك
المناطق ،ما أوجد حالة اجتماعية جديدة وظهر
في األردن ألول مرة المزارع المتفرغ”.

 قصف ال��زي��ت :تعريضه للشمسللتخلص من الماء الموجود فيه.
 زي��ت م� ّ�رط��ل :ال��زي��ت عندما يكون
إنتاجه وفيرا ،ويعني أن م ّد الزيتون ينتج
رطلين من الزيت.
 جمع ح��ب ال��زي��ت��ون الساقط علىاألرض قبل البدء بعملية القطاف :جوال
أو جول.
 جمع ح��ب ال��زي��ت��ون المتبقي بعدالقطاف :بعارة أو تصييف.

المطل على المسجد األقصى
خالد أبو الخير

| حمل جبل الزيتون اسمه  ،نسبة الى قممه
المكس ّوة بأشجار الزيتون دائمة االخضرار
طوال العام .يطلق عليه السكان المحليون
أيضا اسم “الطور” ،وهو اسم يطلقه العرب،
إضافة إلى جبل الزيتون ،الواقع في أراضي
القدس الشرقية .يطلق االس��م أيضا على
جبل في سيناء وعلى جبل جرزيم في نابلس،
والطور كلمة آرامية األصل ،تعني الجبل.
تعود تسمية جبل الزيتون أو الطور
بهذا االسم إلى زمن قديم يعود إلى ما قبل
الميالد ،وأصل االسم هو “طور زيتا” أي جبل
الزيتون.
ي��ط��ل ال��ج��ب��ل ع��ل��ى المسجد األق��ص��ى
المبارك ،ويعتبر أعلى جبال ال��ق��دس ،إذ
يبلغ ارتفاعه  826متراً عن سطح البحر،
ول��ه أهمية تاريخية ودينية ،حيث تنتشر
فيه كنائس وأديرة الصعود الخاصة بجميع
الطوائف المسيحية .فبحسب هذه الطوائف ،
فإن يسوع المسيح صعد من هذا الجبل إلى
السماء .يضم الجبل مقبرة لليهود ،وفيه مقام
رابعة العدوية ومقام السيدة مريم العذراء.
كشفت األبحاث األثرية في الجبل ،عن

وج��ود ع��دد م��ن القبور تعود إل��ى الحقب
الرومانية والبيزنطية ،وقبور تعود إلى
األل��ف الثاني قبل الميالد ،أي��ام الهكسوس
“األمراء الرعاة الذين احتلوا مصر وحكموها”.
تشير هذه األبحاث إلى أن الموقع كان في
القديم مقبرة القدس في الحقبة اليبوسية،
واليبوسيون هم سكان القدس األصليون،
وهم كنعانيون وفد عليهم النبي إبراهيم
“ابرام”.
تعرض الجبل إلى كثير من أعمال التدمير،
ولحقت به أضرار على مر التاريخ ،فقد دمرت
جميع أبنيته مع مقدم الفرس العام .٦١٤
وأعاد المسيحيون بناءها ،من ثم دكت مجددا
إبان الحروب الصليبية .كما دمرت العديد من
األبنية القديمة في حربي  1948و.1967
وقد ارتبط جبل الزيتون بذكرى يسوع،
ال��ذي كان يمر منه مع تالميذه في ذهابه
وإي��اب��ه من القدس إل��ى أريحا وبيت عنيا.
تدل الشهادات على أن معظم الجبل كان
زاخراً بالكنائس واألديرة منذ القرن الخامس
الميالدي.
لما استولى الصليبيون على القدس،
ضم جميع هذه األبنية
ش ّيدوا بنا ًء ضخما ّ
وحصنوه ب��األب��راج .واستعملوا الكثير من
م��واد الكنائس البيزنطية وبنوا كنيسة
مثمنة األض�لاع فوق موضع الصعود .بعد
عودة المسلمين إلى المدينة ،بقي الجزء
العلوي الذي يحتفظ باألساسات الصليبية
تمت
المثمنة األضالع ،والقبة الوسطى التي ّ
تغطيها .

ّ
السجل
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زيت الزيتون:
مستحضر طبيعي صديق للبشرة
فريهان الحسن

| ال تقتصر فوائد زيت الزيتون على الناحية
الغذائية ،بل تتعداها نحو الجانب الجمالي
ال��ذي يمكن للزيت أن يضمنها ،خصوصا
بالنسبة إلى البشرة ،فهناك الكثير من شركات
التجميل تعتبره واحدا من المكونات الرئيسية
لمستحضراتها.
وف��ي الوصايا الشعبية المتداولة بين
السيدات هناك العديد من الوصفات التي
تختص كل واحدة منها بصفة جمالية معينة،
خصوصا أن هذه الوصفات آمنة ،وسالمتها
ت��ف��وق س�لام��ة كثير م��ن المستحضرات
المتوافرة في األسواق ،والتي تشتمل على
بعض التراكيب الكيميائية.
يعتبر زيت الزيتون مرطبا ومنعما للجلد،

وذل��ك من خالل مسح الجسم به بوساطة
القطن مرة واحدة في اليوم قبل النوم.
إضافة إلى ذلك فهو بلسم للشعر ،إذ
تحصل المرأة على شعر جميل وذي لمعان،
ب��وس��اط��ة تسخين نصف ك��وب م��ن زيت
الزيتون مع قليل من عشبة إكليل الجبل حتى
درجة  40م ،ويوضع الخليط على الشعر ،ثم
يمشط باستخدام المجفف لمدة 15دقيقة،
وبعد ذلك يتم غسله كالمعتاد.
وزيت الزيتون يعتبر مزيال فعاال للماكياج،
وبدرجة تفوق مزيالت الماكياج الموجودة
في األسواق.
الفوائد ال��ع��دي��دة التي يوفرها زيت
الزيتون للبشرة والجسم من ناحية جمالية،
تؤكدها اختصاصية التجميل مي الترك التي
تؤكد أنه يدخل في كثير من مستحضرات
التجميل التي تعالج البشرة وتخفف من
التجاعيد.
وتبين أن زيت الزيتون مهم جدا لبريق
ونقاوة البشرة ونعومتها وتألقها ،فضال
عن أنه مضاد جيد لاللتهابات واالحتقانات،
ويعالج البثور التي تظهر على الوجه.

ويعالج زيت الزيتون البشرة الحساسة،
وتبين الترك فوائد الماسك المصنوع من
زيت الزيتون واللوز المطحون ،إذ يتم دهنه
على الوجه ليبقى مدة  15دقيقة ،ومن ثم
ينظف بماء الورد.

شركات التجميل تعتبر
زيت الزيتون أحد
المكونات الرئيسية
لمستحضراتها
ويستخدم زي��ت ال��زي��ت��ون ف��ي تدليك
الجسم عن طريق إضافة زي��وت عطرية
أخ���رى ،فهو يحافظ على ط���راوة الجسم
ونعومة وراحة الجلد ،فضال عن أنه يساعد

على عمل مساج جيد لجلد األطفال.
إلى ذلك تكمن فائدته لكبار السن في
معالجة الترهالت والتجاعيد التي تظهر في
الوجه والبشرة ،كما يساعد في تقشير بشرة
الوجه وإعادة نضارتها.
وتنصح الترك السيدات باستخدام زيت
الزيتون للوجه والبشرة كلما استطعن ،فهو
يساعد على تنفس البشرة وشدها.
كما يساعد ف��ي تقوية الشعر ومنع
تساقطه ،عن طريق تدليك فروة الرأس به
كل مساء ولمدة عشرة أيام ،مع تغطيته ليال
وغسله في الصباح.
ويساهم زي��ت ال��زي��ت��ون ف��ي معالجة
شوائب الجلد والبشرة الدهنية ،عن طريق
عمل «ماسك» ،بمزج  4مالعق كبيرة من
مسحوق الطين ،وملعقتين كبيرتين من
زيت الزيتون ،إذ توضع طبقة كثيفة من هذا
المزيج على الوجه ،ويترك لمدة  10دقائق،
ليغسل بعدها بالماء.
وال تكاد تتوقف ف��وائ��د زي��ت الزيتون
عند حد ،فهو يعد أحد أهم الزيوت النباتية
ألغراض التجميل ،إذ يمتاز بقدرته العالية

على امتصاص أشعة الشمس الضارة (األشعة
فوق البنفسجية) ،لذلك يستعمل كمستحضر
واق من أشعة الشمس ،فضال عن استخدامه
كذلك في دهان األظافر لعالج التشققات.
وتكاد ف��وائ��د زي��ت الزيتون ال تنتهي
بالنسبة للبشرة ،بحسب ما تقول أخصائية
التجميل لوبا الجالد ،إذ يستخدم للجسم
كبديل عن الكريمات المرطبة ،فهو يساعد
في تفتح مسامات الجسم بطريقة إيجابية.
وتضيف بأن زيت الزيتون يساعد في
جعل البشرة «تتنفس» الفتة إلى أهمية
دهن الجسم به بشكل يومي ،مما يساعد
على ترطيب ونعومة البشرة لتصبح شبيهة
ببشرة الطفل.
وتنصح باستخدام زي��ت الزيتون على
بشرة الوجه دون أي إضافات أخرى ،إذ يساعد
على إعادة الرونق والبريق والحيوية لها.
وتؤكد الجالد بأن أفضل مستحضرات
التجميل التي تعتني بالوجه والبشرة باتت
تدخل زيت الزيتون كأحد مكوناتها الرئيسية
ال���ذي يساعد ف��ي ع�لاج مشاكل البشرة
وترطيبها.

الزيت والزيتون :نجمان على موائد الفطور والعشاء
ّ
السجل  -خاص

| قد يكون طبقا الزيتون وزيت الزيتون،
من أكثر األطباق حضوراً على موائدنا،
نظرا النتشار الشجرة الكبير في جميع
المناطق األردنية .بسبب األلفة مع الشجرة،
ابتكر األردنيون أطباقا خاصة ،تنسجم مع
بيئتهم ومع الغذاء المتوافر فيها ،ووضعوا
أطباق استوردوها
لمستهم الخاصة على
ٍ
من الخارج.
الزيتون يكاد يكون طبقا دائم الحضور
على موائد العائالت في وجبتي اإلفطار
ال��ع��ش��اء ،وه��و طبق أس��اس��ي لمقبالت
المطاعم بمختلف مستوياتها.
يقدم الزيتون األخضر عادة بطريقة
“الكبيس” ،أي منقوعا بالماء والملح ،إما
مرصوعا أو مشروطا “تجريح بالسكين أو
بالشفرة”.
وقد يقدم الزيتون محشوا ،حيث يتفنن
ال��ن��اس ف��ي مكونات حشوته ،إذ تدخل
المخيلة الخصبة في طرائق وأنواع الحشوة،
بعد نزع النواة من البذرة ،لتحتضن الثمرة
أنواعاً كثيرة من الخضراوات مثل الجزر
والبندورة وغيرها.
الزيتون األسود يقدم هو اآلخر بأشكال
ع��دي��دة ،يجمع بين معظمها أن��ه يكون

محفوظا بالزيت ،كون قشرة هذا النوع
تكون أرق من قشرة الزيتون األخضر ،وال
تحتمل الملح والماء اللذين يمكن أن يذيبا
القشرة.
زيت الزيتون طبق مصاحب للزعتر،
وه��و طبق يعرفه ال��م��واط��ن��ون بجميع
مستوياتهم االجتماعية فهو أساسي
في وجبتي الفطور والعشاء ،ويشتريه
األردنيون في شكل “مناقيش” ،حيث تخبز
الشطيرة بالزيت ويضاف إليها الزعتر،
و”المناقيش” من أشهر الوجبات محلياً.
إلى ذلك ،يدخل الزيت عنصراً رئيسياً
في مكونات أك�لات شعبية مهمة ،مثل

بسبب األلفة مع
الشجرة ،ابتكر
األردنيون أطباقا خاصة،
تنسجم مع بيئتهم ومع
الغذاء المتوافر فيها
“المسخن” و”المكمورة”.
“ال��م��س��خ��ن” ،ال��وج��ب��ة الشعبية ذات
األص���ول الفلسطينية وال��م��ع��روف��ة في
األوس���اط الريفية أس��اس��ا ،تتكون من

خبز “طابون” أو خبز “مشروح” ،مشرب
بزيت الزيتون ،وينثر على سطحه البصل
والسماق ومكونات أخ��رى ،وفوقه أجزاء
من ال��دج��اج ،ثم تدخل الفرن إل��ى حين
نضوجها.
أما “المكمورة” فهي طبق مصدره شمال
األردن ،وهي قريبة الشبه بـ”المسخن” ،إذ
تتكون من البصل والدجاج أو اللحم ،لكن
الخبز يصنع في عجنة خاصة ،توضع على
طبقات .هناك اختالف آخر ،فالطبخة توضع
في وعاء معدني كبير ،وتقفل جميع أجزائه
المفتوحة بالعجين خوفا من التسريب،
وبعدها يحفر لها في األرض ،وتدفن على
عمق نحو نصف متر ،ثم تغطى بالجمر
إلى حين نضوجها.
يستعمل األردن��ي��ون زي��ت الزيتون
كحافظ لألغذية المختلفة ،كما الزيتون
األس��ود ال��ذي يحفظ في أوعية مملوءة
بالزيت ،وكذلك في المقدوس ،المكون
من الباذنجان صغير الحجم ،والمحشو
بالمكسرات ،خصوصا الجوز ،حيث يغمر
بأكمله بزيت الزيتون.
على مر السنوات ،ظل زيت الزيتون
متوافراً بكثرة في م��زارع األردنيين ،ما
أهله ألن يكون صديق موائدهم الدائم.
مع اقتراب الموسم الحالي للقطاف،
ي���رى ك��ث��ي��رون ض����رورة تغيير أن��م��اط
استهالكهم لهذا “الصديق” ،بعد أن فرضت
التعقيدات الحديثة حضورها على أسعار
الزيت ،وال��ذي يتوقع أن يرتفع  ،وقد ال
تتمكن معه العائالت من التعامل معه كما
كانت تفعل في السابق.
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زووم..

وحمص وفول
زيت ّ
خالد أبو الخير

قدم مع صحن
| و ّلى ذلك الزمان الذي كان فيه زيت الزيتون ُي َّ
الحمص أو الفول في المطاعم الشعبية.
ّ
بل إن جمهرة من تلك المطاعم ،رغم شهرة بعضها ،تبخل
حتى بخليط من زيت الزيتون مع زيوت نباتية أخرى .وق ّل ٌة منها
ما زالت تمزجه مع زيت “البسطة” ،فيبقى محافظاً على لونه
األخضر الرائق والمميز.
الحمص والفول الوحيدة التي ما زالت تقدم زيت
مطاعم ّ
الزيتون خالصاً أو مخلوطاً بنسبة قليلة مع زيوت أخرى ،هي تلك
عمان الغربية ،وسعر الصحن فيها يتجاوز ضعف
الموجودة في ّ
عمان الشرقية.
مطاعم
سعر مثيله في
ّ
نعم ،و ّلى ذلك الزمان ،لكن بالبال جلسة هانئة مع صحبة
�م��ص وف���ول ،ويطلبون
يغمسون خبزهم بزيت زي��ت��ون وح� ّ
ُّ
التذكر!
“تصليحة” أيضاً ..إمعاناً في
ً
* زيت البسطة :زيت نباتي ُيمزج ع��ادة مع زيت الزيتون،
ويمتاز بخل ّوه من الطعم والرائحة.
* تصليحة :تعبير ك��ان متعارفاً عليه في الماضي ،بين
أصحاب المطاعم الشعبية والزبائن ،حين تفرغ الصحون ،فتُطلب
الحمص أو الفول الذي
“التصليحة” ،وهي عبارة عن قليل من ّ
حاسب عليه.
ُي َّ
قدم مجاناً ،وال ُي َ
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رجائي المعشر:

فن السباحة في بحار هائجة
محمود الريماوي

| منذ نحو أربعة عقود يحتل رجائي المعشر ( 64عاماً)
موقعه في صدارة الحياة االقتصادية (المصرفية بخاصة)،
وفي قلب المؤسسة السياسية والتشريعية :وزيراً وعيناً
ألكثر من مرة منذ العام 1974؛ ثم في الحياة اإلعالمية
مجلس إدارة “شركة الطباعون العرب” مالكة
بترؤسه
َ
صحيفة “شيحان” (سابقاً) ،وصحيفة “العرب اليوم”.
بذلك حقق أبو نبيل ،وما زال ،حضوراً الفتاً في الحياة
العامة ،زاد منه نشاطه في هيئات اجتماعية منها هيئات
معنية بإعمارالسلط وبالعادات االجتماعية فيها ،وهو
سليل إحدى عائالتها الكبيرة البارزة .نجح خالل ذلك،
أن ينأى بنفسه ما وسعه الجهد عن استقطابات مراكز
القوى ،فقد عمل وزيراً لالقتصاد والصناعة والتجارة،
مع قط َبي الحكومات في السبعينيات والثمانينيات:
زيد الرفاعي ومضر بدران .وكانت خدمته في الوزارة
شاقّة ،كما ينقل مقربون منه ،فقد تولى الوزارة وهو
في الثالثين من عمره ،وكان يصطدم بمتطلبات وزارة
المالية وتقييد صالحيات الوزير اإلدارية ،واقتصار وزارة
االقتصاد التي توالها في البدء على شؤون االقتصاد
والتجارة ،ال االقتصاد الوطني برمته.
لم ينغمس في نشاط سياسي أو حزبي في شبابه،
وه��و االب��ن البكر ل�لأب النائب وال��وزي��ر الراحل صالح
المعشر ،الذي كان مقرباً من الراحل سليمان النابلسي.
وكان األب استقال في العام  1957من عضوية مجلس
النواب ،بعد منحه “الثقة” لخطاب العرش ألن “المؤسسة
أفرغت من مضمونها” .العرش ف��وق الخالفات ،أما
الحكومات فشيء آخر (كما قال األب البنه) .هذه الواقعة
ر ّبما و ّل��دت لدى الفتى رجائي آن��ذاك إدراك �اً مبكراً بما
يكتنف عالم السياسة من تعرجات وحساسيات ،لكنه
بحكم تق ّيده بخط الدولة ،دخل الحقًا عا َل َم السياسة من
الباب الرسمي وزيراً ،ولم يدخلها من أي باب آخر.
انصب اهتمامه خالل يفاعته على التحصيل العلمي،
وقد لقي دفعاً هائ ً
ال من والده في هذا االتجاه نحو العلم
والمعرفة .في ندوة استذكارية عن الراحل صالح المعشر،
تحدث رجائي من ضمن ما تحدث به في المناسبة ،عن
تشجيع األب البنه لقراءة ثالثية نجيب محفوظ (زهاء 700
صفحة) .غير أنه لم ُيعرف عنه في ما بعد ولعه باآلداب
والفنون .لكنه ّ
ظل أميناً على الميراث الممتد للعائلة ذات
االهتمامات االقتصادية والتجارية.
ورغ��م أن��ه اتجه في الجامعة األميركية ببيروت
لدراسة الكيمياء ،إال أنه في دراسته العليا في الواليات
المتحدة اختار دراسة إدارة األعمال والتسويق ،األقرب
إلى توجهات العائلة وإلى مواهب الشاب نفسه ،الذي لم
يبدأ من الصفر في مجال األعمال ،وبالذات في الحقل
المصرفي (البنك األهلي) .فقد كان آل المعشر من
مؤسسي البنك في العام  :1955يوسف وإلياس المعشر،
إلى جانب الوزير سليمان السكر .وظلت حصة آل المعشر
َ
األساسية في هذه المؤسسة ،التي تع ّد أول بنك محلي
النشأة.
بعد نيله الدكتوراه من جامعة ألينوي األميركية،
عمان ،اندفع رجائي نحو تأسيس شركات
وعودته إلى ّ
خاصة به منها :شركة التأمين العامة  ،شركة المنظفات
الكيميائية ،شركة السلفو كيماويات (أفاد من دراسته

للكيمياء في تأسيس هاتين الشركتين) ،ثم الشركة
األهلية التي تحولت بعدئذ إلى بنك االستثمار.
خ�لال مسيرته الممتدة في “األه��ل��ي” نجح ،لكن
ليس بغير عناء ،في دمج بنوك“ :االستثمار” و”األعمال”
و”فيالدلفيا” و”االعتماد” ،في “البنك األهلي” ،الذي تحول
إلى مؤسسة كبيرة مع تركة ثقيلة لعملية االندماج،
نظراً الختالف ثقافة العاملين وسلوكهم المهني .عالوة
على تبعات األزمة االقتصادية الكبرى أواخر الثمانينيات،
وانخفاض سعر الدينار.
نجح رجائي المعشر رغم هذه الصعوبات في الحفاظ
على البنك ،الذي يتخذ من غصن الزيتون شعاراً له ،وفي
فرعين له في دبي وبيروت ،واألخير ما زال عام ً
ال
فتح َ
وناجحاً ،أما فرع دبي فقد أُغلق بعد أن اصطدم بقوانين
محلية خاصة بالبنوك األجنبية ،كما تفيد بذلك معلومات
وردت في كتاب “البنك األهلي األردني خمسون عاماً من
العطاء” الذي أعده عبداهلل المالكي.
وج َه بتحديات
الطموح الهائل الذي توفّر عليه الرجلُ ،و ِ
عرف كيف يتخطاها .بل إن أبا نبيل يختار أحياناً طرقاً
صعبة دون سواها ليسلكها ،ومن ذلك شراؤه لـ”العرب
اليوم” التي كانت َ
مثقلة بالديون أواخر القرن الماضي،
ُّ
وتمكنه من السداد والنهوض بالمؤسسة.
أزمة التسهيالت المصرفية التي اتُّهم فيها سميح
البطيخي ومجد الشمايلة في العام  2001انعكست على
“األهلي” الذي بقي لسنوات ،غير قادر على توزيع أرباح
لمساهميه .لكن رئيس مجلس إدارة البنك ،تمكن من
استعادة معظم المبالغ الممنوحة كقروض من البنك
“على التلفون” ،وبدأ توزيع أرباح وأسهم مجانية منذ
العام .2004
ال يعتزم أبو نبيل وال يرغب في العودة للعمل في
القطاع العام ،وكان استقال من حكومة زيد الرفاعي
األخيرة قبل أشهر من اندالع األزمة االقتصادية ،دون أن
ُيخلي طرفه بصورة نهائية كوزير من األزمة .نشاطه
وحضوره في القطاع الخاص يشغالن وقته ويستنزفان
جهده ،غير أنه ينشط في مجلس األعيان منذ العام
 1993في اللجنتين :القانونية ،والمالية واالقتصادية.
رئيس مجلس إدارة
في مقالة كتبها قبل أسابيع
ُ
“شركة الطباعون العرب” وناشر “العرب اليوم” ،بعنوان
“خمس حقائق” ،كتب رجائي في “صحيفته” عن الفصل
الذي يقيمه بين اإلدارة والتحرير ،وأشار إلى عدم تعرضه
لضغوط ،وإلى تمسكه بثوابت أردنية مستقرة .ق ّلما
يكتب رجائي مقاالت ،غير أن باعث المقالة تلك ،كان
شيوع لغط حول حملة منظمة شنتها الصحيفة حول
رئيس الديوان الملكي آنذاك وشخصه .كانت تلك واحدة
من آخر التح ّديات التي واجهت رجائي ،بخاصة أن أسلوب
الحملة جاء بعيداً عن أسلوبه هو كـ”رجل دولة” .وانتهت
األزمة بإجراء محدود اتخذته إدارة الصحيفة ..ثم انتهت
ذيولها خارج نطاق الصحيفة ،باستقالة عوض اهلل نفسه
من رئاسة الديوان.
اعتاد رجائي التعامل مع األزمات ،والعمل في بيئة
أزمات ،وبقدر ملحوظ من النجاح تسنده روح التحدي عند
الرجل وهدوء أعصابه وموهبته في الحسابات الدقيقة
وج َلده في العمل ،وإن انعكس ذلك على سيماء شخصيته
التي تبدو متكتمة غير تواصلية ،وهو ما يلحظه ،على
األقل ،من ال يعرف الرجل عن قرب.
َمن يدري ،فقد يرى رجائي المعشر في األزمة المالية
العالمية ،التي تُلقي بظاللها على العالم أجمع ،تح ّدياً
جديداً وشخصياً له ،وهو من رواد العمل المصرفي وفي
صدارة عالم المال ورجال األعمال في األردن والعالم
العربي ..بانتظار رؤيته للخروج من األزم��ة وتطويق
تداعياتها على األردن مث ً
ال.
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فوزي غرايبة:

ناسك أحراش زي

خالد أبو الخير

| يرحل إلى صومعته في جبال زي نهاية كل أسبوع ،يفترش
الشمس والمطر ،ويرنو بعين الفيلسوف لما تركه وراءه على
السفوح..
من حوارة ،القرية التي ابتلعتها مدينة إربد كانت البداية
العام  .1943نشأ في عائلة كبيرة ،سبع بنات وأخ جاء متأخراً
في العام  ،1960وهو يعزو استقالليته إلى فرادته كذكر وأخ
أكبر.
أحوال العائلة المادية كانت متوسطة ،وما زال يذكر أنه
ارت��دى حذاء في وقت مبكر ،في وقت تعين على كثير من
زمالئه ،أن ينتظروا حتى الثانوية ،ليحصلوا على مثيل له.
والده عبد الرحيم ،كان تاجراً ،افتتح وشقيق له أول منجرة
صناعية في إربد مطلع األربعينيات ،بماكينات استوردوها من
حيفا ،لكن األب كان تقليدياً.
انتقلت العائلة وهو بعد بعمر مبكر لإلقامة في إربد على
بعد حفنة كيلومترات من حوارة« ،غير أنهما عالمان مختلفان»،
والتحق بمدارس إربد الحكومية «ألن المدارس الخاصة كانت
أيامها للطلبة المقصرين والكسولين ،وكان هناك مبدأ فصل
الطالب».
مدرسته األولى إربد الثانوية وال��دوام كان على فترتين
تتخللهما فسحة غداء ،يذهب خاللها الطالب الى بيوتهم ثم
يعودون بعد الظهر.
درس اإلعدادية في مدرسة حمزة بن عبد المطلب ،حيث
بدأ وعيه السياسي بالتفتح على إيقاع أساتذته المسيسين
«أخوان ،بعثيون ،شيوعيون ،وقلة من التحريريين» .ويالحظ
أن حزباً كالوطني االشتراكي ال��ذي شكل رئيسه سليمان
النابلسي الحكومة ،لم تكن له قاعدة في إربد ،ما يدعوه للقول
إن الحزب كان « عمانياً ونخبوياً».
شارك في التظاهرات ضد حلف بغداد ،لكنه لم ينتم لحزب
معين « آمنت دائما باستقالليتي ،وأجد صعوبة في تلقي
األوامر».
حاز المترك العام  ،1960وسافر الى القاهرة إلكمال
تعليمه ،وتعين عليه أن يقدم التوجيهية المصرية ،كمقدمة
ضرورية لدخول كلية التجارة في جامعة القاهرة.
أجواء مصر الستينيات أيام عز جمال عبد الناصر أخذت
بألبابه ،فأقبل على االستزادة من معين الثقافة بقراءة سلسلة
الكتب المترجمة المدعومة من الدولة وتباع بخمسة قروش،
فتعرف على «يوجين أونيل وجان بول سارتر وغيرهما» ،وجال
حول سور األزبكية الشهير .كما ارتاد المسرح ودار األوبرا قبل
أن تحترق «أكتوبر  .»1971وحضر مسرحيات عالمية منها
بحيرة بجع تشايكوفسكي بأداء فرقة البلشوي.
«لم يكن نظام عبد الناصر مثالياً ،فمشاكله االجتماعية
واالقتصادية التي تفجرت في ما بعد ،وكانت حرب الـ67
شرارتها ،جذورها موجودة ومعروفة ألي مراقب محايد».
قفل عائداً بعد نيله البكالوريوس من جامعة القاهرة،
وعمل معيداً في الجامعة األردنية في مقتبل تأسيس كلية
االقتصاد والتجارة ،وبقي فيها الى صيف « .1967راقب الناس
الحرب من خالل اإلذاعات ،كأنها ليست حربهم ،عدا استثناءات
قليلة ذات طابع وظيفي .السائد كان الحماس الكالمي ،الذي
اصطدم بواقع فقدان الضفة الغربية ،وصور الجنود الذين
عادوا منهكين ،والنازحين يقطعون النهر».
حل في جامعة تكساس العام  1968وح��از الماجستير
في األعمال  ،MBAوانتقل في خريف ذلك العام الى جامعة

ويسكنسن لدراسة الدكتوراه في العلوم اإلدارية.
مارس العمل الطالبي في الجامعة ذات الطابع الليبرالي،
في أجواء تميزت ببروز “الهيبز” والمعارضة لحرب فيتنام،
وشعارها األثير “  ”MAKE LOVE NOT WARويذكر أن األمور
وصلت بمعارضي الحرب الى تفجير مركز أبحاث كان تابعا
للبنتاغون.
صيف  1972عاد الى مقر عمله في “األردنية” التي كان
ملتزما معها ،وبقي فيها الى العام  “ .1998الجامعة مرت
بعدة مراحل ،عندما ابتدأت التدريس فيها لم تكن جامعة
بالمعنى الواضح ،فقد اقتصرت على كليات :اآلداب ،واالقتصاد،
والعلوم ،طالبها قليليون ،لكن الجسم الطالبي كان فاع ً
ال،
يطغى عليهم التوجه اليساري ،كما كان المسرح الطالبي
نشطاً .في السبعينيات بدأت الجامعة تأخذ شكلها ،فقد زاد
عدد الكليات والطلبة ،وظلت لغاية منتصف الثمانينيات بحجم
معقول مقارنة مع مواردها وامكانياتها المادية والبشرية.
المرحلة الثالثة تميزت ببروز األزمة في نهاية الثمانينيات،
عندما تضخمت أع��داد الطلبة بشكل فاق م��وارد الجامعة
المادية والبشرية ،وأصبحت العالقات اإلنسانية بين الطلبة،
وبين الطلبة وأساتذتهم في حدودها الدنيا ،وانتشر التوجه
اإلسالمي ،فمثال كان نادرا أن نرى طالبة في السبعينيات تضع
غطاء للرأس اللهم إال إذا كانت في كلية الشريعة ،األمر الذي
اخذ باالنتشار منذ مطلع الثمانينيات وطغى في التسعينيات”.
تزوج من إحدى طالباته “عن ميل” يشفعه بالقول“ :ثقافتنا
ال تعترف بالحب ،ألننا منذ  600سنة عرضة لحياة قاسية
وعنيفة ال مكان فيها للطف ،الحكم العثماني “ك ّلس عواطفنا”،
فض ً
ال عن أنه لم تكن عندنا مراكز مدينية ،اآلن بدأت أمورنا
تتحسن ،قد يكون الجيل الجديد أكثر انفتاحاً في العواطف”.
له من األبناء ثالثة :ابنتان وولد واحد يدعى أحمد.
شغل منصب عميد كلية االقتصاد بالجامعة األردنية من
 ،1986 1983فنائب رئيس الجامعة من  ،1990 1986-ثمرئيساً لها من  1991-وحتى صيف 1998حيث جاء وزير تربية
وتعليم في حكومة عبد السالم المجالي الثانية .يجادل بأن
اختياره وزيراً “لم يأت على أساس معين ،وإنما األسلوب نفسه
الذي يتم من خالله اختيار الوزراء اآلخرين ،وهو أسلوب يفتقر
للمعايير الموضوعية“.
حتى استقالة الحكومة في شهر آذار/مارس العام الذي تال،
تولى أكبر وزارة من حيث عدد العاملين فيها والمرافق التابعة
لها “أنا مطمئن على انتشار البنية التحتية لكني لست مطمئنا
على انتشار المعلمين الجيدين ،ألن الكثيرين كانوا يستنكفون
إذا ما عينوا في مناطق معينة ،وتدعم الواسطات الرافضين
للتنقالت ،ما يدعوني للتساؤل“ :كيف نخلق وطناً إذا كل واحد
بده يضل عند أهله”.
بعد الوزارة عين رئيساً لمجلس إدارة شركة الفوسفات
لمدة عام ،ويعمل حاليا أستاذ شرف في “األردنية”.
يرفض تصنيفه ليبرالياً ،ويرى أن زمن األيدولوجيا قد بهت،
والعالم اآلن يحفل باألفكار التي تمتاز بالمرونة والسرعة،
وتمتلك خاصية التكيف مع المستجدات“ .لست يسارياً وال
يمينياً ،وليس عندي قوالب جاهزة .أتعاطف مع الفقراء
والمحرومين ،لعدم وجود عدالة في توزيع الوظائف والفرص.
وأعتقد أن المجتمع مسوؤل عن كبار السن :اقتصادياً ومالياً ،أنا
مع المجتمع الذي يعطي للفرد الفرصة إلبراز إبداعاته ،لست
مع النظام الذي يتيح لألمور أن تفلت ،وأؤمن بحق أن الدولة
ليست في االقتصاد فقط وانما في االجتماع أيضاً”.
أكاديمي زامله في “األردنية” يرى أنه “لو كان متأكداً من أن
هناك إرادة سياسية حقيقية لإلصالح لفعل الكثير”.
حين ينزل من زي ،بعد انقطاع عن العالم حتى بدون
هاتف ،وهو عادة مقل في اتصاالته بشكل عام ،ربما راوده
قول فريديريك نيتشه في زارادشت  :لو لم يكن لشعاعك من
ينير أكان لك غبطة أيها الكوكب العظيم.
ربما..
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إقليمي
يدعي الجميع أنهم يضمنون الفوز بها

إسرائيل تمضي إلى انتخابات مبكرة
تحسين يقين

ال��ق��دس  -تنتظر األوس���اط السياسية
اإلسرائيلية استجابة رئيس الدولة شيمعون
بيرس لتوصية وزي��رة الخارجية تسيفي
ليفني بتبكير االنتخابات العامة في إسرائيل،
بعد أن فشلت بعد حوالي شهر من مشاوراتها
بتشكيل حكومة تطمئن لها في تنفيذ رؤيتها
السياسية ،إذ لم تنجح رئيسة حزب كاديما إال
بتجميع ائتالف يشكل نصف أعضاء الكنيست،
مما يعني تشكيل حكومة أقلية ،لم تتحمس
لها فضربت صفحا عنها.
بيرس القادم أخيرا من لقاء قمة جمعه
مع الرئيس المصري حسني مبارك ،الذي
استمع بدوره لبيرس حول مبادرة األخير في
إعادة فحص دولة إسرائيل للمبادرة العربية،
وبمفاوضة العرب كافة في سياق البحث عن
حل للقضية الفلسطينية ،لن يجد أمامه خياراً
إال االستجابة لتوصية ليفني ،حيث يصعب
تكليف منافسها على رئاسة كاديما شاؤول
موفاز ،ألن ذلك يناقض العرف اإلسرائيلي،
إض��اف��ة إل��ى أن��ه خ�لال م��ش��اورات ليفني
مع مستشاريها وطاقم كاديما ك��ان وزير
المواصالت وخصمها داخ��ل كديما ،موفاز،
ح��اض��راً وق��د أثنى على ال��ذه��اب النتخابات
مبكرة.
استحقاق االنتخابات ال يقل صعوبة
عن مهمة تشكيل حكومة،كونها ستنافس
من خالل حزبها في انتخابات ال تبدو سهلة.
سوف تجد نفسها في مواجهة كل من إيهود
باراك ،وبنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود
ال��ذي ي��رى ح��زب كاديما مجرد ح��زب متمرد
على الليكود ،بل يجده حزبا يقود إسرائيل
إلى تنازالت للفلسطينيين ،ال يجدها نتنياهو
ض��روري��ة ،بقدر م��ا ي��راه��ا إرض���اء ل�لإدارة
األميركية.
في هذه األج��واء ،تتجه الدولة العبرية
نحو انتخابات عامة ستجري إما في  27كانون
الثاني أو  17شباط المقبلين.

ائتالف الحكومة المستقيلة ،ومع مناورات
حزب العمل.
لعب حزب شاس دوراً حاسماً في إفشال
مهمة ليفني بتشكيل حكومة أكثرية ،ألسباب
اقتصادية وسياسية ،وه��و م��ا تنبىء به
تصريحاتها ،فكان قرارها وقف المفاوضات
االئتالفية نابعاً من أنه «ثمة حدود لالبتزاز»،
على حد تعبيرها في إش��ارة إل��ى المطالب
التي طرحها ح��زب ش��اس،ال��ذي أعلن في
نهاية األسبوع المنصرم رسميا أنه لن ينضم
لحكومة قد تشكلها ليفني.
«مصلحة الدولة» على رأس سلم أولويات
ليفني كما قالت ،لذلك سارعت في حسم
موقفها عندما تع ّين عليها اتخاذ قرار بين
استمرار االبتزاز وتقديم موعد االنتخابات،
فضلت االن��ت��خ��اب��ات» .بحسب ليفني
حيث ّ
فإن مطالب شاس ،بما يتعلق بحجم زيادة
مخصصات األوالد وعدم إجراء مفاوضات مع
الفلسطينيين حول مستقبل القدس الشرقية،
«تجاوزت كل الحدود» وأنه «ليس منطقيا
الحضور إلى المفاوضات ،والقول مسبقا أنه ال
يمكننا الحديث حول موضوع معين.

كما ال يمكن تكليف إيهود باراك ،ليس
لعدم كونه عضو كنيست فقط ،بل ألنه هو
اآلخر غير قادر على القيام بمهمة تشكيل
حكومة ،فإذا كان باراك غير قادر على تشكيل
حكومة مع ليفني ،فكيف بحزبه منفرداً!!.
تعرضت ليفني حتى قبل فوزها بقيادة
كاديما بعد استقالة إيهود أولمرت لسلسلة
م��ن االن��ت��ق��ادات لشخصها ،وال��ت��ي شككت
بقدرتها في القيادة ألسباب ذاتية ،وأسباب
لها عالقة بصراع كاديما مع األحزاب ،ونزاعه
بالذات مع حزب شاس الذي كان ضمن تشكيل

عودة إلى استطالعات الرأي!

وس��ائ��ل إع�ل�ام إسرائيلية أف���ادت بأن
استطالعات رأي أجراها حزب كديما ،ولم
تنشر ،تدل على احتماالت تفوقهاعلى رؤساء
أحزاب أخرى خصوصا رئيس الليكود ،نتنياهو.
لذلك فهي غير خائفة من منافسيها.

شاس يتحين الفرص

بعد إع�لان ش��اس ،الجمعة  24تشرين
األول/أكتوبر الجاري ،رفضه االنضمام إلى
حكومة برئاسة ليفني حاول طاقم المفاوضات
عن كديما ،إجراء مفاوضات ائتالفية مع حزب
المتقاعدين وح��زب «ديغل ه��ت��وراة» ،الذي
يشكل جزءا من كتلة «يهدوت هتوراة» التي
تمثل المتدينين اليهود المتشددين بهدف
تشكيل حكومة ضيقة تتمتع بتأييد  63عضو
كنيست .سلم رئيس لجنة الخارجية واألمن
التابعة للكنيست ،تساحي هنغبي ،المقرب
من ليفني ،اقتراحا إلى «ديغل هتوراة» يشمل
زي��ادة مخصصات األوالد وتمويال للمعاهد
الدينية التابعة له .لكن الحزب الديني رفض

الرابح األكبر من قرار
وقف المفاوضات
االئتالفية هو نتنياهو
لكن على خالف استطالع كاديما ،يقدر
محللون إسرائيليون أن الرابح األكبر من قرار
وقف المفاوضات االئتالفية والتوجه النتخابات
مبكرة هو نتنياهو ،الذي تُظهر استطالعات
الرأي أنه يتمتع بشعبية كبيرة،وأن معسكر

| بينيامين نتنياهو

| تسيفي ليفني

أحزاب اليمين سيكون األقوى في االنتخابات
العامة المقبلة.
في ه��ذه األثناء يعود رئيس الحكومة
المستقيل ،أي��ه��ود أول��م��رت ،إل��ى ص��دارة
الواجهة السياسية في إسرائيل ،وسيبقى
رئيس حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل
حكومة جديدة بعد ثالثة أو أربعة أشهر.
وسيواصل أولمرت خالل هذه الفترة محاوالته
تحقيق إنجاز سياسي ،مثل «اتفاق رف» مع
الفلسطينيين أو اتفاق مبدئي مع سورية،
قبل خروجه من الحلبة السياسية ليواجه
محاكمة جنائية حول شبهات تورطه بأعمال
سيواجه بمعارضة قوية
فساد ،لكن اولمرت
َ
إذا أبرم اتفاقاً ما ،كون حكومته ضعيفة وال
ينبغي لها اتخاذ قرارات مصيرية.
وي�ل�اح���ظ ال��ب��ع��ض أن ت��ب��ك��ي��ر م��وع��د
االنتخابات يعني بقاء اولمرت في أداء مهامه
كرئيس وزراء ،وفي وضع أفضل .وهو رغم
إلغاء لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود

عباس سيستأنف المحادثات معه ،وسيفحص
إمكانية عقد مؤتمر سالم إقليمي ،وقد يقصد
واشنطن في كانون األول المقبل ويلتقي
الرئيس األميركي المنتخب ،وهو ما يؤكد ما
ذهب إليه محللون إسرائيليون عشية فوز
ليفني برئاسة كاديما وتكليفها بتشكيل
حكومة ،حين ذكروا أن اولمرت سيستغل تأخر
التشكيل ،أو فشل تشكيلها إلنجاز اختراق
تفاوضي مع الفلسطينيين.

 116أسيراً سوداني ًا فى معتقل النقب
د  -خاص

تعرضت ليفني
النتقادات شككت
بقدرتها في القيادة

االقتراح،خصوصاً أن انضمامه لحكومة ليفني
سيؤدي إلى انقسام كتلة «يهدوت هتوراة»،
ما يعني أن حزب شاس يتوقع أن يحوز أصواتاً
أكثر ،مما يجعله في موقف تفاوضي أقوى في
حالة مشاركته في تشكيل حكومة ائتالفية.
الكاتب ناحوم برنياع ،ي��رى أن القرار
ال��ذي اتخذته ليفني إلع��ادة التفويض الى
الرئيس والدعوة لالنتخابات ،أعاد لها بعضا
من المبادرة ”،يمكنها أن تخرج الى الحملة
االنتحابية وهي مسلحة بذخيرة أخالقية:
“كلهم مبتزون ،كلهم يفكرون بمصلحتهم
الخاصة ،أنا وح��دي الوطنية .أعطيتهم ما
يمكنني ،الكثير من المال ،الكثير من االحترام.
لكنهم أرادوا أكثر”.

| أك���د م��رك��ز األس����رى الفلسطيني
للدراسات،بأن قضية األسرى السودانيين
الموجدين فى معتقل النقب تحتاج إلى
تسليط األض��واء ،وق��ال المركز إن هذه
القضية تحتاج إلى دراس��ة «لما لها من
أهمية وغرابة» ،ولكون ه��ؤالء األسرى
موجدين فى سجن النقب مع األس��رى
الفلسطينيين بشكل منفصل.
أش��ار مركز األس��رى إل��ى أن��ه حصل
على وث��ائ��ق خطية وح��ص��ري��ة ،تشمل
معلومات وصوراً عن هذه القضية لعلها
تفيد الباحثين لمعرفة م��ب��ررات طلب

اللجوء إلسرائيل من طرف هؤالء األسرى،
وحل لغزهم واإلجابة عن السؤال :لماذا
إسرائيل وليس أي دول��ة عربية  -رغم
أنهم يمرون فى طريقهم من مصر عبوراً
لها؟
وأك���د رأف���ت ح��م��دون��ة م��دي��ر مركز
األسرى للدراسات ،أن األسرى السودانيين
يوجدون فى قسم يحمل اسمهم ،وفى
خيام خاصة بهم ف��ى معتقل النقب،
وعددهم يناهز  116أسيراً ،ويوجد فى
كل خيمة  18أس��ي��راً ،يتم عدهم ثالث
مرات يومياً ،لكنهم يعانون من قلة مواد
التنظيف ،وشح كمية المالبس واألحذية
واألغطية ،وقلة كمية الطعام ورداءة
نوعه ،فثالث مالعق فقط من السكر توزع
على كل أسير أسبوعياً ،ووجبة اإلفطار
تقدم لهم في الثامنة صباحاً مع القليل
من الخبز والحليب ،ووجبة الغداء تقدم
لهم في الواحدة بعد الظهر ،وتتكون من
القليل من البطاطا والخبز أو األرز ،ووجبة

العشاء تقدم في التاسعة ليال وتتكون من
المعكرونة والخبز.
ويعزو األسرى السودانيون لجوءهم
إلسرائيل إلى األحداث التي تمر بها منطقة
دارفور وحرب القبائل (العرب ،والمساليت،
والفور) منذ بداية التسعينيات ،كونهم
منها وليسوا من مناطق مستقرة.
يذكر أن بعض هؤالء األسرى أقام مع
األسرى الفلسطينيين فى أقسامهم ،إال أن
إدارة السجون فصلتهم فى قسم خاص
بهم خشية تأثرهم بأفكار المناضلين
الفلسطينيين وتوجهاتهم السياسية.
طالب حمدونة ،مدير مركز األسرى،
ًّ
كال من عمرو موسى والجامعة العربية،
والصليب األح��م��ر ال��دول��ي والمنظمات
العالمية اإلنسانية بالنظر إل��ى الملف
ودراسته ،ووقف زحف الالجئين إلسرائيل،
واستيعاب هؤالء األسرى فى دول عربية،
لحين انتهاء أزمتهم السياسية وعودتهم
إلى بلدهم.

تبكير موعد االنتخابات
يعني بقاء أولمرت في
أداء مهامه كرئيس
وزراء ،وفي وضع أفضل
توقعات ووعود!

يرى الكاتب اإلسرائيلي ناحوم برنياع
بأن «االنتخابات كفيلة بتوليد حكومة وحدة
اقتصادية ،تستند ال��ى األح��زاب العلمانية
الثالثة ،في رأس مثل هذه الحكومة ستقف
ليفني أو نتنياهو ،أما العمل فسيأتي في
الخلف .مثل هذه الحكومة ستجد صعوبة
في أداء دورها في الساحة السياسية ،لكنها
ستصد بسهولة مطالب األصوليين بمزيد من
الميزانيات.
حزب شاس الذي يتوقع أن يحوز أصواتاً
أك��ث��ر ،بعدما أظهر ل��ل��رأي ال��ع��ام المتدين
وللطبقات الفقيرة حرصه على مصالحها،مما
يجعله في موقف تفاوضي أق��وى في حالة
مشاركته في تشكيل حكومة ائتالفية.
ويبدو أن األجندة االقتصادية هي التي
ستكون حاسمة ه��ذه المرة في انتخابات
الكنيست .ينسجم ذلك مع ما يحدث في العالم
اليوم من مشاكل مالية طالت في جزئها
األكبر الواليات المتحدة كأكبر مانح إلسرائيل،
أم��ا القضية الفلسطينية وال��ت��ف��اوض مع
الفلسطينيين فال يبدو أنه يشكل كبير اختالف
بين الدعايات االنتخابية ،خصوصا أن االنتقال
لالنتخابات المبكرة لم تكن المفاوضات مع
الفلسطينيين من دواعيه ،حيث ينجرف غالبية
اإلسرائيليين في مد يميني ،رغم ما يعلنه
بيبي نتنياهو عن تميزه صباح مساء.
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دولي
محاولة اغتيال أوباما

اليمين المتطرف يطلق سهمه
األخير إلحباط انتخابه
صالح حزبن

| منذ بدأ نجم مرشح الحزب الديمقراطي
للرئاسة األميركية ،باراك أوباما ،يلمع بوصفه
سياسيا بارعا وخطيبا مفوها ،لم يكن غريبا
أن يتوقع المسؤولون عن األمن في الواليات
المتحدة أن تكون هناك خطط الغتياله ،فهو
في النهاية أميركي من أصول إفريقية .وهذا
ما جعل الجهات األمنية تتشدد في حماية
أوباما منذ أن اختير ،ضمن من اختارهم الحزب
الديمقراطي األميركي ،لخوض السباق نحو
الترشح للرئاسة قبل نحو عامين.

ما كانت الجهات
األمنية تتخوف منه منذ
عامين ،كاد أن يتحول
إلى حقيقة قبل أيام
لكن كل ذلك ،لم يكن أكثر من احترازات
أمنية ،شملت مراقبة أي عملية اغتيال
محتملة للمرشح المولود ألب مسلم من
القارة السمراء ،وهذه “مؤهالت” تجعل من
أوب��ام��ا هدفا نموذجيا لالغتيال من جانب
العديد من الجهات المتطرفة التي ما زالت غير
قادرة على استيعاب حقيقة أن مرشحا أسود
البشرة يمكن أن يكون رئيسا محتمال للواليات
المتحدة األميركية.
لكن ما كانت الجهات األمنية تتخوف منه
منذ عامين ،كاد أن يتحول إلى حقيقة قبل أيام؛
فقد أعلن جيم كافانوه ،رئيس مكتب ناشفيل
لمجلس الكحول والتبغ واألسلحة النارية
والمتفجرات ،عن اكتشاف مؤامرة الغتيال
باراك أوباما .وأوضح أن المتهمين اللذين قبض
عليهما وهما يخططان للقيام بالعملية ،وهما:
دانيال كوارت 20 ،عاما ،وبول شلسلمان18 ،
عاما ،يعتنقان أفكار النازيين الجدد ،وأن هذا
تحديدا ما جعل خطتهما ،التي لم تكن احترافية
على أي حال ،تتضمن قتل  88شخصا من ذوي

األصول اإلفريقية وقطع رؤوس  14منهم .أما
لماذا هذان العددان تحديدا ،فيشرح المختصون
بالحركات النازية الجديدة ،أن الرقم ،14
بالنسبة لهؤالء ،يشير إلى عبارة تتكون من
 14كلمة تنسب إلى أحد قادة النازية الجديدة
األميركيين ،يقول فيها“ :علينا أن نضمن
وجود شعبنا ومستقبل أطفالنا ”.أما الرقم
 ،88فهو يشير رمزيا إلى حرف “الهاء” ،الذي
يحتل الترتيب الثامن في األبجدية اإلنجليزية،
ويعود تكراره إلى أنه هو الحرف المستخدم في
كلمتي “هاي هتلر” اللتين كان نازيو ألمانيا
القدماء يحيون بهما الزعيم النازي األلماني.
في ص��ورة ما تبدو الخطة ،التي تشير
تفاصيلها إلى أن األمر الوحيد المؤكد فيها هو
مقتل منفذيها ،نظرا لسذاجتها ،وكأنها السهم
األخير الذي يطلقه النازيون الجدد ،وهم من
أكثر الفئات األميركية تطرفا ،تجاه حقائق
هم في األصل غير قادرين على استيعابها؛
المقصود هنا بالطبع التطورات التي طرأت
على الفكر الديمقراطي في أميركا بحيث
أصبحت قادرة على قبول ترشيح سيناتور من
أص��ول إفريقية ألعلى منصب في الواليات
المتحدة ،مع األخذ في االعتبار أي تحفظات
أو تفسيرات يمكن أن تقدم لهذا القبول.
كما يشير إلى العزلة التي بات يعيشها الفكر
المتطرف في أميركا ،والذي بات في صورة أو
أخرى معزوال تماما عن التيار الرئيسي لليمين
األميركي ممثال في الحزب الجمهوري الذي
لم يكن له إال أن يعترف بالحقائق الجديدة
التي فرضتها الحياة في المجتمع األميركي
بما يتعلق بالحقوق المدنية لألميركيين
األفارقة والملونين .ويمكننا أن نرى ذلك جليا
باستذكار أنه في عهد جورج بوش األب ،عين
كولين باول رئيسا ألركان القوات األميركية
المشتركة ( ،)1989-93ليكون بذلك أول
عسكري من أصول إفريقية يشغل المنصب
العسكري األعلى في الواليات المتحدة ،وأنه
كان قبل ذلك أول من شغل منصب مستشار
األمن القومي ( ،)1987-89أعلى منصب في
مجال األم��ن القومي ،وهو ما جعله ينشق
أخيرا عن رفيقه في السالح في حرب فييتنام،
المرشح الجمهوري جون ماكين ،وإعالن تأييده
لمنافسه الديمقراطي باراك أوباما ،كل هذا
التأثير .وفي هذا اإلطار يمكن االش��ارة إلى
وجود كوندليزا رايس على رأس الديبلوماسية
األميركية ،وهو منصب كان أول من شغله من
ذوي األصول اإلفريقية هو كولين باول .وال
يقلل من أهمية كون رايس وزيرة للخارجية
األميركية ،أنها كانت ،وما زالت ،محسوبة على
التيار المحافظ في اإلدارة األميركية.
لكن االعتراف بهذه الحقائق من جانب

الفكر المتطرف في أميركا ،بات في صورة أو أخرى
معزوال تماما عن التيار الرئيسي لليمين األميركي
ممثال في الحزب الجمهوري

الحزب الديمقراطي األميركي كان قد بدأ في
وقت مبكر يعود إلى الستينيات التي بدأت
حركات الحقوق المدنية األميركية تحقق
في مطالعها إنجازات وضعتها على طريق
القبول فاالندماج ،وشهدت في نهايتها حدثا ذا
داللة مهمة ،هي مقتل زعيم حركة الحقوق
المدنية مارتن لوثر كنغ في شباط/فبراير
 ،1968وفي العام  ،1977ولم يكن قد مضى
عقد على مصرع كنغ حتى ك��ان الرئيس
األميركي الديمقراطي جيمي كارتر يعين
أن��درو يونغ ،رفيق كنغ في حركة الحقوق
المدنية األميركية ،سفيرا للواليات المتحدة
في األمم المتحدة ،ليكون بذلك أول سياسي
من أصول إفريقية يتسلم هذا المنصب.
ولعله من المفارق أن روبرت كينيدي،
المرشح للتنافس على رئاسة الواليات المتحدة
عن الحزب الجمهوري األميركي في انتخابات

العام  ،1968وال��ذي قتل في
أثناء إح��دى جوالته االنتخابية
على يدي الفلسطيني سرحان
بشارة س��رح��ان ،ك��ان أول من
تنبأ بأن يوما سوف يأتي ويرشح
أميركي م��ن أص��ول إفريقية
نفسه لمنصب ال��رئ��اس��ة في
الواليات المتحدة ،ولكنه ربما
لم يكن يتوقع أن يكون الزمن
الذي يحدث فيه ذلك كان قريبا
إلى هذا الحد.
مرشح رئاسي قضى اغتياال
أث��ن��اء حملته ،يتنبأ ب��أن يوما
|
سيأتي على الواليات المتحدة
ويقبل فيه شعبها فكرة وجود رئيس لهم من
أصول إفريقية ،ولكن أحدا ال يدري إن كان قد
توقع أن المرشح ذا األصول اإلفريقية سوف

باراك أوباما

يتعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام من موعد
االنتخابات ،وأن هذه الخطة ربما تكون العامل
الحاسم في انتخابه.
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اقتصادي
تضخمت نتيجة زيادة النفقات الجارية

موازنة  :2009توسعية في ﻇل
حالة كساد عالمية متوقعة
جمانﺔ ﻏنيماﺕ

| تظهر قراءة تحليلية لموازنة العام المقبل
أنها موازنة توسعية ،إذ نمت قيمتها بما يعادل
قيمة موازنة العام  2009لتبلغ  6,1بليون
دينار مقارنة بالعام الماضي حينما بلغت 5,8
بليون دينار ،أي بزيادة نسبتها  5,1بالمئة.
تراجع قيمة بعض البنود في موازنة
العام المقبل ،حسبما ورد في مشروع قانون
الموازنة العام للسنة المالية  ،2009يدعو إلى
التوقف عندها ال سيما ما يتعلق بانخفاض
مخصصات شبكة األمان االجتماعي ،والتي
أنفق عليها العام الحالي حوالي  466مليون
دينار ،فيما تراجعت مخصصاتها بحيث ال
تتجاوز  167مليون دينار.
المشكلة في هذا التخفيض تكمن في
الهدف من الشبكة ،والذي يركز على تعويض
المواطنين عن ارتفاع معدالت التضخم إلى
مستويات غير مسبوقة تساوت مع تلك التي
تحققت العام .1991

 2.7بليون دينار ديون
حكومية داخلية العام
المقبل
ومن المؤكد أن تخفيض مخصصات هذا
البند العام المقبل كان مبكرا ،كون مداخيل
األردن��ي��ي��ن ال��م��ح��دودة ل��م تتعاف بعد من
ارتفاعات األسعار ،ما كان يستدعي اإلبقاء
على هذا البند.
بحسب ما يظهر مشروع القانون سعت
وزارة المالية إلى تخفيض عجز الموازنة
للعام المقبل ليبلغ  688مليون دينار ،بنسبة
 4,6بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،فيما
يتوقع أن يبلغ العام الحالي بحسب قانون
الموازنة 724 ،مليون دينار ،في الوقت الذي
تخطط فيه الحكومة ،بحسب تصريحات وزير
المالية الدكتور حمد الكساسبة ،لتخفيضه
إلى  700مليون دينار يشمل عجز الموازنة
وملحقيها األول والثاني بنسبة ال تتجاوز 6
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي بحسب
الوزير.
بمعنى أن الحكومة ش��ددت م��رة أخرى
على تخفيض عجز الموازنة ،وه��و مؤشر
إيجابي بشكل عام؛ لكن السؤال األهم محلياً:
هل اعتمد التخفيض على تراجع النفقات
الرأسمالية ام الجارية؟
ويظهر في مشروع القانون أن الحكومة
تمكنت من تخفيض العجز نتيجة الزيادة

في المنح الخارجية وارتفاع قيمة اإليرادات
المحلية التي قدرها المشروع بحوالي 4,7
بليون دينار.
وتزايدت قيمة النفقات الرأسمالية حوالي
 200مليون دينار ،وهو أمر ايجابي ،ألن هذا
النوع من اإلنفاق هو األساس لتحقيق التنمية
المنشودة ،إذ بلغ حجم هذا اإلنفاق العام
الماضي حوالي  1,05بليون دينار وزاد ليبلغ
العام المقبل  1,3بليون دينار.
ويتضح في هذا البند أن هناك بطئاً في
إنجاز هذا النوع من المشاريع ،إذ توزعت هذه
النفقات على  480مليون دينار ،للمشاريع
المستمرة و  646مليون دينار على مشاريع
قيد التنفيذ فيما حافظت حصة المشاريع
الجديدة على قيمتها كما هي في موازنة
 2008لتبقى  241مليون دينار.
وف��ي ه��ذا المحور وعند التدقيق في
طبيعة النفقات الرأسمالية يتضح أن كثيراً
منها بالحقيقة هي أيضا نفقات جارية مثل
األجور  ،تجهيز أثاث ،مركبات وآليات ،مساهمة
وضمان.
لكن ال يمكن إنكار أن الحكومة فعلت خيرا
حينما زادت قيمة هذا النوع من المخصصات
فهي ما يحتاجه االقتصاد في هذه المرحلة
الصعبة التي يمر بها العالم والظرف الصعب
الذي ينبئ بدخول االقتصاد العالمي في حالة
كساد اقتصادي ،ما يتطلب ضخ المزيد من
األموال في المشاريع الرأسمالية التي تسهم
في تنشيط االقتصاد وتحسين الخدمات
األساسية ليصب في نهاية األمر في تحقيق
نتائج اقتصادية ايجابية.
قد يساهم سعي الحكومة إل��ى إق��رار
الموازنة في وقت مبكر من استغالل هذه
المبالغ على أفضل وجه ال سيما أن إنفاق
السنوات الماضية كان يعاني تقصيرا كبيرا
في إنفاق هذا النوع من المخصصات.
من ناحية أخرى ،يظهر أن موازنة العام
المقبل تضخمت ،بشكل كبير ،نتيجة زيادة
النفقات الجارية التي ال يفضلها الكثيرون
لضعف دورها في دعم عجلة االقتصاد.
وارتفع حجم هذا النوع من اإلنفاق إلى
 600مليون دينار ليصل إلى  4,7بليون دينار
مقارنة بمبلغ  4,1بليون دينار العام .2008
أبرز البنود التي قادت إلى هذا االنتفاخ
في الموازنة الجارية هو ارتفاع نفقات الجهاز
المدني ،التقاعد والتعويضات ،إذ ازداد هذان
البندان على التوالي بحوالي  143 ،100مليون
دينار.
وزيادة البندين السابقين هو أمر طبيعي
ومتوقع ،السيما أن زيادة األول جاءت نتيجة
زيادات الرواتب واألجور التي ترتفع سنويا،
فيما ارتفع الثاني بسبب النمو الطبيعي
لفاتورة التقاعد التي يتوقع أن تصل العام
 2010بليون دينار.
ويبدو أن التحكم في األج��ور والرواتب
أمر خارج عن يد الحكومة ،ولكن المجال ما
يزال مفتوحا للتخلص من عبء التقاعد أو
تخفيضه أو حتى التجهيز لمواجهته ،بحيث ال
يكون “القنبلة الموقوتة” يوما ما ،كما وصفها
وزير المالية الكساسبة في احد التصريحات
الصحفية.

وتجاوز هذه المسألة الخطيرة يحتم على
الحكومة تحديد مخصصات سنوية لهذه
الغاية ورصد مبالغ سنوية لصندوق التقاعد
ال��ذي تأسس قبل سنوات ولم يخصص له
فلس واحد لغاية اآلن ،وهو ما لم يظهر في
موازنة العام المقبل.
ومن البنود التي ارتفعت نفقاتها الجارية
أيضا ،الجهاز العسكري ،فوائد الدين ،دعم
المواد التموينية لتصل  .2 ، .4 ، 1,6بليون
دينار.
بالمقابل تراجع اإلنفاق الجاري على بندي
شبكة األم��ان االجتماعي ودعم المؤسسات
الحكومية ،وأيضا تراجع اإلنفاق على دعم
المواد التموينية ،والتي تتمثل بدعم القمح
واألعالف ،إذ تراجع ليبلغ  215مليون دينار،
فيما بلغ للعام الحالي  375مليون دينار ،ما
يعكس تراجع أسعار القمح عالميا.
الحكم على التخفيضات السابقة متفاوت،
فمن ناحية ،يبدو تخفيض مخصصات شبكة
األم���ان االجتماعي سلبيا ،كونه المعني
بتعويض األردنيين عن ارتفاعات األسعار
والتضخم التي لم يتعاف منها االقتصاد لغاية
اآلن.
وبلغ معدل التضخم حتى الربع الثالث من
العام الحالي  15,3بالمئة ،ويتوقع أن يصل
نهاية العام إلى  13,1بالمئة ،وهي نسب
مرتفعة جدا ،لم تتمكن مداخيل المواطنين
المتواضعة التي يقل  70بالمئة منها عن
 300دينار ،عن استيعابها والتعايش معها،

السيما أن الزيادات التي طرأت على الرواتب
والمداخيل خالل العام لم تكن عادلة ،ولم
تغط نسب الزيادة في اإلنفاق التي ارتفعت
بشكل كبير.
بند دع��م المؤسسات الحكومية ال��ذي
يخصص لدعم المؤسسات المستقلة والذي
طالما جرى الحديث عنها كعبء غير مبرر على
الموازنة ،بخاصة أن دراسة حكومية طالبت
بإلغاء العديد منها؛ لتواضع دوره��ا ،وعدم
تقديمها الكثير لالقتصاد بل انحصر دورها
لمستوى ال يتجاوز كونها مواقع نفوذ للبعض
ليس مقبوال التعدي عليها رغم ضعف نتائجها
وإنجازاتها.

 165مليون دينار
مخصصات شبكة
األمان اﻹجتماعي
أم��ا اإلي����رادات ،وه��ي ال��ج��زء اآلخ��ر من
الموازنة ،فيتضح أن اإلي���رادات الضريبية
زادت بمقدار  40مليون دينار ،وهي نسبة
زيادة ليست بقليلة في ظل مطالبات متكررة
بتخفيض العبء الضريبي عن المواطن الذي
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تقدر دراسات مستقلة أن معدله يصل إلى 35
بالمئة من إجمالي دخل الفرد.
وي��ب��دو أن تركيز الحكومة والنظام
الضريبي على زيادة تحصيل ضريبة الدخل
كان محدودا ،إذ إن هذا البند لم يزد سوى 113
مليون دينار خالل العام المقبل ،ليصل 664
مليون دينار.
يعكس تواضع الزيادة في بند ضريبة
الدخل ضعف نتائج النظام الضريبي الذي
سعت الحكومة لوضعه ه��ذا العام بهدف
تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين،
والتي ال تتحقق إال من خالل هذا النوع من
الضرائب الذي يقدر قيمة الضريبة بحسب
قيمة دخل الفرد.
بالمقابل ستزيد قيمة الضريبة على السلع
والخدمات (ضريبة المبيعات) ،بمقدار 300
مليون دينار خالل العام  ،2009لتصل قيمتها
 2,1بليون دينار فيما قدرت للعام الحالي بنحو
 1,9بليون دينار.
ال��زي��ادة التي ط��رأت على بند ضريبة
المبيعات من وجهة نظر العديد من المحللين
االقتصاديين تبدو سلبية ،فهذا النوع من
الضريبة ال يحقق العدالة المنشودة ،فهي
مفروضة على الفقير ومتوسط الدخل ،تماما
كما هي على األغنياء واألثرياء.
أما ما يسمى باإليرادات غير الضريبية
والبالغة  1,5بليون دي��ن��ار ،فيظهر من
تفاصيلها أن معظمها كان ضرائب ورسوما
لكن بشكل غير مباشر ،ومنها إي���رادات
دخل الملكية ،إيرادات بيع السلع والخدمات،
الغرامات والجزاءات المصادر ،وبلغت قيمتها
على التوالي  62 ،387،759مليون دينار.
أما اإلي��رادات األخ��رى التي يمكن القول
إنها إيرادات رأسمالية إن صح التعبير ،وتعتمد
على العملية اإلنتاجية وأداء مؤسسات الدولة
فتبدو متواضعة وال تتجاوز  295مليون.
وف��ي بند المنح ،زادت المنح الخارجية
بمقدار  244مليون دينار ،لتصل قيمتها 684
مليون دينار ،وهو أمر ايجابي جاء نتيجة جهود
جاللة الملك عبد اهلل الثاني وعالقاته المتميزة
مع الدول العربية واألجنبية ،إذ ارتفعت قيمتها
للعام المقبل لتصل إلى  684مليون دينار
مقارنة ب�  440مليون دينار للسنة الحالية
حسبما كان مدرجاً في قانون موازنة .2008
ورغ��م إيجابية هذه المسألة من ناحية
دوره��ا في تقليص العجز ،إال أنها تعكس
ضعفا محليا في تنفيذ رؤي��ا جرى الحديث
عنها بشكل متكرر ،بهدف تقليص االعتماد
على هذا البند والسعي لالتكال على الذات
وعلى الموارد المحلية ،حتى ال يبقى االقتصاد
األردن���ي عرضة للتأثر السريع بالخارج،
واستالم هذه المساعدات من عدمه ،ما يبقي
عجز الموازنة في تهديد دائم في حال لم
تصل هذه المساعدات.
وجاء في تفاصيل اإلي��رادات العامة ،أن
المملكة ستتلقى مساعدات خارجية أوروبية،
أميركية ،سعودية ومنح أخرى بلغت قيمتها
على التوالي ، 224 ، 249 ، 145 ،66مليون
دينار لعام  ،2009فيما تراجعت تقديرات
المساعدات لألعوام  ،2011 ،2010وبلغت
بالترتيب  ، 42 ، 430مليون دينار.
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اقتصادي

أسامﺔ جميل

أسعار النفﻂ تحير الخبراء وتعاند أوبك

















في أسواق المال العالمية إذا لم يتم تحديد
دورهم في التحكم بأسعار السلع والمعادن
والعمالت على شاشات البورصة العالمية .
وفي ما يلي اب��رز محطات سعر برميل
النفط في ال��والي��ات المتحدة منذ الع��ام
:1970
  :1970ح��دد السعر الرسمي للنفطالسعودي ب� 1,80دوالر للبرميل بحسب ارقام
وزارة الطاقة االميركية.
  :1974تجاوز السعر ال��ذي تحصل بهالمصافي على النفط عشرة دوالرات للبرميل
الواحد بعد صدمة النفط االولى اثر الحظر
ال��ذي فرضته ال��دول المصدرة للنفط في
اعقاب حرب تشرين االول(اكتوبر) .1973

  :1979تجاوز سعر النفط المستوردالعشرين دوالرا مع ان��دالع الثورة االيرانية
التي تسببت في ما يعرف بالصدمة النفطية
الثانية.
  :1980بدأت المصافي االميركية تشتريالنفط بسعر يفوق ثالثين دوالرا للمرة االولى
وارتفع سعر البرميل الى  39دوالرا في 1981
بسبب الحرب العراقية االيرانية.
 في  1983بدأ ادراج النفط في سوقالمبادالت االلكترونية في نيويورك.
 نهاية ايلول(سبتمبر) وبداية تشريناالول(اكتوبر)  :1990تجاوزت اسعار برميل
النفط لفترة قصيرة اربعين دوالرا قبل حرب
الخليج.
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ħĽĬ÷ÛĩĨųųöńĶò

| يقترب سعر برميل النفط ال��ذي كان
يساوي أق��ل من دوالري��ن اثنين في العام
 1970من مستوى  60دوالرا بعد أن شهد
تقلبات حادة خالل اربعين عاما أوصلت سعره
إلى  147دوالرا هذا العام .
وسلكت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي
بفعل إقبال مضاربي السلع على بيع عقود
النفط بمليارات ال��دوالرات ،بينما أدى تراجع
الطلب عليه بفعل األزم��ة المالية العالمية
النخفاضه إلى هذه المستويات.
وكذلك أسهمت قوة الدوالر مقابل العمالت
األخرى في ضغط أسعار االذهب األسود نحو
األسفل.
وتحير أس��ع��ار النفط الحالية خبراء
اقتصاديين حول توجهاتها مستقبال إذ كانت
معظم المؤشرات تدلل على بلوغ سعر برميل
النفط مستوى  200دوالرا قبل العام 2010
ومازال أصحاب وجهة النظر هذه متمسكون
برأيهم حتى اآلن.
كذلك تعاند اسعار برميل النفط خطط
منظمة النفط اوبك التي قررت تخفيض1
انتاجها  1,5مليون برميل امال في ضبطها
اال ان البرميل تابع هبوطه ليصل سعره الى
مستويات هي نصف ما كانت عليه قبل اشهر
قليلة.
لكن وجهة النظر األخرى تستبعد ارتفاع
سعر برميل النفط في الوقت الحالي أو خالل
العام المقبل إلى أرقام قياسية جديدة ال سيما
في ظل تدهور األوضاع االقتصادية العالمية
بفعل األزم��ة العالمية التي خفضت الطلب
على النفط .
لكن الكلمة الفصل تبقى للمضاربين

 ايار (مايو)  :2004اسعار النفط تتجاوزللمرة االول���ى عتبة االرب��ع��ي��ن دوالرا في
نيويورك.
 ايلول (سبتمبر)  :2004تجاوز عتبةالخمسين دوالرا بسبب مخاوف بشأن امدادات
النفط.
 حزيران (يونيو)  :2005سعر برميلالنفط يتجاوز الستين دوالرا.
 نهاية آب (اغسطس)  :2005سعر برميلالنفط يبلغ سبعين دوالرا بسبب اعصار
كاترينا في خليج المكسيك.
  12ايلول (سبتمبر)  :2007سعر برميلالنفط المرجعي الخفيف يتجاوز ثمانين
دوالرا بسبب مخاوف من تراجع مخزون النفط

االميركي.
  18تشرين االول (اكتوبر)  :2007اسعارالنفط تتجاوز تسعين دوالرا في المبادالت
االلكترونية التي تلت االغالق.
  26تشرين االول (اكتوبر)  :2007قبلافتتاح المداوالت تجاوز سعر الخام  92دوالرا
بسبب تهديات تركية بالتوغل في شمال
العراق وعقوبات اميركية جديدة ضد ايران.
  29تشرين االول (اكتوبر) :سعر برميلالنفط يتجاوز  93دوالرا تحت تأثير خفض
مؤقت لالنتاج في المكسيك بسبب سوء
االحوال الجوية.
  31تشرين االول (اكتوبر):اسعار النفطتتجاوز على التوالي  94و 95دوالرا اثر نشر
معلومات عن تراجع قوي للمخزون االميركي
وقرار البنك المركزي االميركي خفض نسبة
الفائدة.
  1تشرين الثاني (نوفمبر) :تجاوز عتبة 96دوالرا لالسباب ذاتها.
  6تشرين الثاني (نوفمبر) :تجاوزعتبة  97دوالرا بسبب تكهنات بتراجع جديد
للمخزون االميركي.
  7تشرين الثاني (نوفمبر) :لالسبابذاتها سعر برميل النفط يتجاوز عتبة 98
دوالرا.
  21تشرين الثاني (نوفمبر):مدعومابتراجع سعر صرف الدوالر
  :2008حقق برميل النفط سعرهالتاريخي حين المس مستوى  147دوالرا
في ظل ضعف الدوالر لكنه هوى أخيرا إلى
مستوى  65دوالرا وبنسبة تراجع بلغت %56
عن مستواه القياسي.

الدوالر “سيد العمالت” واليورو في تراجع
| سيطرت حالة من الهلع على أسواق البورصة
العالمية في ت��داوالت األسبوع الماضي ،حيث
تخبطت أسعار صرف العمالت الرئيسية والمعادن
مقابل الدوالر األميركي في صورة لم يسبق لها
مثيل.
ول��م تكن ق��وة ال���دوالر مدعومة بتحسن
االقتصاد األميركي ،إذ تظهر معظم البيانات
تراجع األداء االقتصادي في الواليات المتحدة
األميركية لكن تدهور نتائج االقتصاد األوروبي
عزز موقف العملة الخضراء مقابل اليورو والجنيه
األسترليني ،كما أن الحديث عن قيام الحكومة
األميركية بجمع الدوالر ساهم بزيادة قوته.
واستعادت العملة األميركية لقب “سيدة
ال��ع��م��الت” ،م��ع إغ��الق ت���داوالت األس��ب��وع بعد
استعراضها عضالتها واستعادتها القمة التي
كانت تحتلها منذ سنوات.

تأتي هذه التغيرات في الوقت الذي تعاني
فيه األس��واق العالمية حالة من التذبذب الحاد
ال��ذي يسيطر عليه طابع االنخفاض في ظل
األزمة المالية العالمية ،التي ترمي بثقلها على
أقوى اقتصادات العالم.
الجنيه اإلسترليني واليورو األوروبي ،العملتان
األق��وى مقابل ال��دوالر قبل فترة ،اهتزتا أمام
العملة الخضراء أخيرا ،إذ انخفض سعر صرف
األول بمقدار ألف ومئة نقطة في تداوالت يوم
الجمعة  24من الشهر الجاري ،ثم عاود ليرتفع
 750نقطة في اليوم ذاته.
أما اليورو ،ورغم هبوطه السريع ،فإنه كان
أكثر ثباتا من الجنيه اإلسترليني ،بعد أن انزلق
سعر صرفه إل��ى مستوى  1,2497دوالر في
تداوالت الجمعة نزوال من  1,3004في اليوم ذاته،
لكنه عاد ليغلق التداوالت عند حاجز .1,2619
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ولم تتوقف قوة الدوالر عند هاتين العملتين
إذ فشلت بقية العمالت في إثبات أي قوة تذكر
مقابله ،باستثناء الين الياباني الذي غنى خارج
السرب حينما ظل يكتسب القوة إل��ى أن بلغ
مستوى لم يالمسه منذ العام .1995

الجنيه اﻹسترليني في أضعف حاالته

فقد الجنيه اإلسترليني المكاسب التي حققها
في  6أعوام خالل  8شهور فقط ،وذلك بعد أن
تراجع إلى مستوى  1,5253دوالر الجمعة 10/24
وهو األدنى له منذ أيلول/سبتمبر .2002
لكن عمليات ال��ش��راء التي دفعت العملة
البريطانية لالرتفاع بمقدار  750أنقذتها من
فقدان  33بالمئة من قيمتها لتفقد  22بالمئة،
حين أغلقت نهاية التداوالت عند مستوى 1,59
بتراجع نسبته  22بالمئة عن العام . 2002
ويشار إلى أن اإلسترليني احتاج  6سنوات
لإلرتفاع بنسبة  33بالمئة.

 ،1,2619فيما كان أعلى سعر له الجمعة ،فقد
بلغ  1,3004فيما بلغ أدنى سعر له  1,2495في
اليوم ذاته.

الين الياباني يستعيد هيبته

بقي الين الياباني العملة الوحيدة التي
تسجل المكاسب أمام الدوالر ،ليرتفع إلى أعلى
مستوياته منذ  13عاما.
والمست العملة اليابانية مستوى 90,94
ين/دوالر الجمعة ( ،)10/24وهو المستوى الذي
لم تصبه منذ آب/أغسطس  .1995وكان يوم
الجمعة ( )10/24بمثابة حلبة سباق سريعة شهد
الين خاللها انخفاضا بمقدار  700نقطة ،ثم عاود
االرتفاع ألكثر من  300نقطة في اليوم ذاته.
ويشار إلى أن الين كان عند مستوى  147ين/
دوالر في آب/أغسطس في العام  ،1998وهو أعلى

مستوى له في السنوات الثالث عشرة الماضية.

النفﻂ دون  65دوالراً للبرميل.

فقد النفط خالل العام الحالي  56بالمئة من
قيمته ،بعد أن أغلق تداوالت األسبوع الماضي
عند مستوى  ،64,95مقارنة مع أعلى سعر له
في التاريخ ،عندما المس سعر البرميل حاجز
 147دوالراً.

الذهب يقفز إلى  732دوالرا بعد انخفاﺽ

شهدت أسعار الذهب تذبذبات ح��ادة خالل
تداالوت األسبوع الماضي ،إذ ارتفع سعر األونصة
إلى  809دوالرات خالل التداوالت ،ثم انخفض
إلى  680يوم الجمعة ،لكن إقبال المستثمرين
على الشراء دفع األونصة لإلغالق عند مستوى
 732دوالراً.


اليورو يواصل خسائرﻩ مقابل الدوالر

خسر اليورو تاجه الذهبي الذي وضعه على
رأس دول اإلتحاد األوروب���ي في تموز/يوليو
الماضي ،حين المس مستوى  1,6037دوالر بعد
أن هبط إلى مستوى  1,2497دوالر يوم الجمعة
(.)10/24
ولم يسبق لعملة االتحاد األوروبي أن المست
هذا المستوى منذ تموز/يوليو  ،2006وبهذا يكون
اليورو فقد  21بالمئة من قيمته خالل ثالثة أشهر
فقط ،علماً بأنه ظل يرتفع لسنتين وثالثة أشهر
حتى وصل هذه النسبة.
وأغلق اليورو تداوالت األسبوع عند مستوى
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اقتصادي
ربحية البنوك العالية تحت المجهر
أحمد النمري

| سارعت معظم البنوك األردنية ،كبيرها إلى جانب صغيرها ،إلى إعداد ونشر
قوائمها المالية عن الربع الثالث لسنة  2008وحتى نهايته ،وكان القاسم المشترك
فيها ،وبينها ،تأكيدها على تحقيق مستوى من الربحية ليس عالياً فقط ،بل يتجاوز،
بنسب ملحوظة ،تلك السقوف التي توصلت إليها في الفترة المقابلة من  ،2007مع
اإلشارة إلى أن ذلك قد تم في ظروف ومناخات أعنف أزمة مالية ونقدية عصفت
باالقتصاد األميركي ،واالقتصادات الرأسمالية الكبرى ،ودفعت بالعديد من البنوك
والشركات المالية والصناعية هناك إلى حافة الهاوية ،وضربتها في الصميم.
ودون أي تهميش ألهمية ومحورية بند الربحية ومستواها كأحد العناصر
الرئيسة في مكونات التقييم ألوضاع البنوك ومدى سالمتها وآفاق تقدمها ،فإن من
غير المؤكد أن المعيار الوحيد أو حتى الرئيس ،إن لم يكن مضل ً
ال أحياناً ،فإن كيفية
إدارة مختلف جوانب أصولها ومطلوباتها ونتائجها أمر أساسي ،كما أن الربحية العالية
التي تظهرها القوائم المالية ليست دائمًا مؤشراً أكيداً على نجاح وإنجاز ،بل قد
تعكس في أكثر من حالة مكاسب أو انتفاخات آنية قصيرة األجل ،مقابل مخاطر
قرارات مغامرة وممارسات خاطئة تطفوا تداعياتها البشعة على السطح الحقاً،
كما نراها بالفعل اآلن في عدد من البنوك وشركات التأمين واالستثمار األميركية
والبريطانية.
لسنا في هذا المقال في صدد تقييم مدى كفاءة ومالءة اإلدارات المصرفية
المحلية ،بل هي محاولة لتحديد أسباب وعوامل مهدت للبنوك األردنية عموماً
الطريق للوصول إلى درجات متقدمة من الربحية ،وما إذا كانت هذه مبررة وإيجابية،
أم تحمل في ط ّياتها مخاطر الحقة لها ،ولالقتصاد الوطني.
ال نغالي عندما نشير إلى أن البنوك األردنية ،بشكل عام ،تعمل في نطاق مراكز
احتكارية نسبية تمكنها منفردة أو بالتنسيق في ما بينها ،ومن خالل جمعيتها ،من
اتخاذ اإلجراءات والقرارات التي ترى بأنها تكسبها أعلى ربحية ممكنة ،كالتي تحققت
مؤخراً.
فخالل السنوات الماضية ،حافظت على «هامش فائدة مصرفي واسع لصالحها»،
أي على فرق عريض بين معدالت الفائدة التي تتقاضاها على ما تمنحه من قروض،
وبمستويات أعلى بدرجات من نسب وقيمة الفائدة التي تدفعها على األموال المودعة
لديها .وقد راوح هذا الهامش بين  6بالمئة ،في  ،2002أي  3.8بالمئة في المتوسط
اآلن ،في حين أن الهامش السائد عالمياً والمقبول كان وما يزال بحدود  2بالمئة.
كما أن العديد من البنوك لم تستفد فقط من اتساع هذا الهامش ،بل أنها تحقق
مكاسب إضافية من خالل اختيار الطريق األنسب لها في احتساب الفوائد الدائنة
والمدينة (الفائدة المقطوعة مث ً
ال) ،وتوقيت وطريقة دفعها وتحصيلها وممارسات
أخرى مشابهة.
وتزايدت الودائع تحت الطلب والتوفير التي تفتح لدى البنوك ،وبأكثر من حافز
وإغراء ،في قيمتها ومعدالتها لتقارب  34بالمئة من إجمالي ودائعها ،وهي حسابات
تفتح دون دفع فائدة عنها أو بمنح نسبة فائدة منخفضة حول  1بالمئة ،في المتوسط،
على القليل منها.
ولجأت غالبية البنوك إلى رفع أو حتى مضاعفة معدالت العموالت التي تحصلها
مقابل الكثير من خدماتها المقدمة للمتعاملين معها ،مثل عموالت الحواالت والكفاالت
واالعتمادات وبطاقات االئتمان وتحويالت الرواتب ،وعلى بعض أشكال السحب من
الحسابات ،فيما أدخلت ،أو ابتدع بعضها ،عموالت جديدة على نشاطات يفترض أنها
من صلب إنجاز وتنفيذ عملياتها وبعض عناصر نفقاتها ،وأصبحت العموالت في
اتجاهها التصاعدي جزءاً متنامياً من إيرادات البنك وربحيته.
وتوسعت وأفرطت بعض البنوك في منح القروض والتسهيالت ،وبخاصة بالدينار،
وبضمانات عقارية في جانب كبير منها بما مكنها من تحقيق ربحية إضافية ،ولكن
مع مخاطر متسارعة ومتزايدة عندما تتجاوز نسبة تسهيالتها الممنوحة  90بالمئة
من إجمالي ودائعها بالدينار ،كما اتجهت إلى التركيز أكثر على «قروض التجزئة
االستهالكية لألفراد 37 ،بالمئة ،من إجمالي القروض» ،وألغراض تجارية وخدمية
وعقارية ،قد تحقق ربحية آنية أعلى ،ولكن على حساب ضعف مساهمتها في التنمية
االقتصادية المستدامة والمتكاملة.
ومن جهة أخرى هنالك تفاقم مخاطر تعثر بعض المقترضين وتوقفهم عن
الدفع واشتداد معاناة البنوك من ذلك.
واندفعت هذه البنوك شيئاً فشيئاً إلى التركيز المتزايد على تضخيم محافظها
(موجوداتها) من األوراق المالية والمتاجرة بها في البورصة مباشرة أو بوساطة
شركات وساطة أسستها لتكون الذراع الوسيط لها ،وهو توجه يتيح أحياناً تحقيق
مستويات عالية من الربحية ،إ ّال أنه يتضمن قدراً كبيراً من المخاطر المؤدية إلى
خسائر جسيمة وسريعة.
السياسات النقدية المطبقة في أميركا ،التي عملت الكثير من البنوك األجنبية
في أجوائهاَ ،و َّل َد ْت العديد من الظروف والثغرات والخطايا التي أدت إلى األزمة المالية
الخانقة ،وإذا كانت الوحدات المصرفية هنا ،والتي عملت مؤخراً في أجوائها ومناهجها
ومتطلباتها لم تتعرض حتى اآلن لزلزال كهذا ،فإن ذلك ال يبرر االستمرار في المسار
نفسه واالكتفاء بتكرار تصريحات رسمية مطمئنة.
ال بد من أخذ الدرس جيداً مما جرى هناك والمسارعة إلى تبني توجهات جذرية
جديدة لتالفي أو تغيير ما أسماه ساركوزي «برأسمالية المضاربين» في المصارف
والبورصة ،في السياسات المالية والنقدية كما في المناهج االقتصادية الكلية.

البورصة تستعيد
بعض خسائرها
السجل-خاص

| استعادت بورصة عمان بعض خسائرها
اأم��س األربعاء بعد أن كانت لحقت بسائر
اسواق الخليج والعالم في مسارها الهبوطي
مستسلمة لحالة الهلع وع��دم الثقة غير
المبررين التي يمكن تلمسها من خالل البيع
العشوائي على كافة األسهم وغياب طلبات
الشراء وذلك على الرغم من تدني األسعار
الى مستويات جعلت األسهم تتداول على
مضاعفات سعرية مغرية.

تضاءل حجم التداول
االجمالي الى 164.4
مليون دينار يومياً
ويذكر ان البورصة قد انهت اسبوعاًرابعا
من تكبدها لخسائر متتالية تخللتها حركة
تصحيح ضعيفة لم يدم أثرها طوي ً
ال ،فكان
مجمل خسائر البورصة منذ بداية الشهر
الحالي ولغاية تاريخه  %22م��ن قيمتها
السوقية في الوقت الذي فقد مؤشر البورصة
المرجح لألسهم الحرة اكثر من  %20من
مستواه نهاية الشهر السابق.
وت��ض��اءل حجم ال��ت��داول االجمالي الى
 164.4مليون دينار ليتراجع معدل التداول
اليومي بنسبة  %36الى  33مليون دينار
تقريباً  ،فيما شمل التداول  55مليون سهم
من خالل تنفيذ  46ألف عقد تقريباً.
وشمل ال��ت��داول اسهم تعود ال��ى 202
شركة سيطر االنخفاض على  177سهم فيما
ارتفعت اغالقات  18سهم.
مني قطاع البنوك بخسارة افقدته % 6.5
من مستواه السابق مع تراجع غالبية اسهمه
المتداولة وفي مقدمتها ياتي سهم البنك
العربي الذي سجل اكبر خسارة في القطاع
بتراجعه بما يزيد على  %11عن مستواه
السابق مغلقاً مع نهاية األسبوع عند 16.88
دينار .كما وتعرض سهما البنك االسالمي
األردني وبنك األردن النخفاض بلغت نسبته
 %8.8و  %8.7ليغلقا عند  4.36و  2.31دينا.
اما قطاع التامين فتراجع مؤشر بنسبة
 % 2.4عن مستواه األسبوع السابق ،وتركزت
تداوالت القطاع على سهم العربية األلمانية
للتامين ال��ذي استقر اغالقه عند مستواه
السابق والبالغ  3.46دينار  .وعلى الرغم من
افصاح شركة التامين االسالمية عن تحقيقها
ارباحاً قبل الضريبة حتى نهاية شهر أيلول
بلغت  9.6مليون دينار قبل الضريبة مقارنة
مع  628الف دينار فقط خالل نفس الفترة
من العام السابق اال ان السهم تراجع اغالقه
بنسبة  %9.2ليغلق عند  2.46دينار ،كما

انخفض سهم البركة للتكافل بنسبة .% 5.9
ساد االنخفاض غالبية اسهم قطاع الخدمات
 ،وتقدم األسهم سهم التجمعات االستثمارية
المتخصصة من حيث حجم التداول ،وكان
السهم قد شهد بعض المقاومة اال ان ضغط
البيع ك��ان اق��وى فخسر السهم  %5.1من
اغالقه السابق ليغلق عند  5.41دينار ،كذلك
فقد سهم التجمعات لخدمات التغذية واالسكان
ما نسبته  %7.8من اغالقه السابق باغالقه
عند  2.96دينار .وتراجع سهما تعمير األردنية
القابضة واالتحاد لتطوير األراض��ي بنسبة
 %11.6و  %7.9ليغلقا عند  1.3و  1.29دينار
على التوالي .هذا وقد انخفض سهم تطوير
العقارات األردنية دون الدينار ،فبانخفاضه
خالل األسبوع بنسبة  %15.7اغلق عند 0.97
دينار ألول مرة تاريخياً .وتراجع سهم ميثاق
لالستثمارات العقارية بنسبة  %4.5في
الوقت الذي انخفض فيه سهم مجمع الضليل
الصناعي بنسبة  %6.3الى  1.2دينار .ومن
جهة اخ��رى ،فقد كان سهم العرب للتنمية
العقارية من ضمن قائمة األسهم القليلة التي
حققت ارتفاعاً خالل األسبوع بواقع  %9مغلقاً
عند  2.18دينار.
هذا وقد انخفض سهم الكهرباء األردنية
بنسبة  %9.8ال��ى  3.69دينار فيما بلغت
خسارة سهم عالية – الخطوط الجوية الملكية
ما نسبته  %7.1باغالقه عند  2.74دينار.
اما سهم االتصاالت األردنية فقد اغلق على
تراجع نسبته  %1.9عند  5.09دينار.
ومن الشركات التي افصحت عن نتائجها،
الشركة األردن��ي��ة المركزية التي حققت
 1.7مليون دينار ارباح تاتي غالبها من بيع
الشركة المركزية لأللبسة وال��ت��ي كانت
مملوكة لألردنية المركزية بنسبة  ،%51اما
سهم الشركة فقد ارتفع بنسبة  %13.4الى
 3.04دينار.
ام��ا ق��ط��اع الصناعة فواصلت اسهمه
انخفاضها دون اي مقاومة تذكر ،وكان الحدث
األبرز خالل األسبوع النتائج المخيبة لآلمال
لشركة حديد األردن التي افصحت عنها

الشركة والتي بلغت خ�لال التسعة شهور
األولى قبل الضريبة وبعد مخصص هبوط
اسعار المخزون  8.8مليون دينار فقط عفي
حين بلغ هذا الرقم خالل النصف األول من
العام الحالي  16.5مليون دينار ،على الرغم
من افصاح الشركة الصادر عنها منتصف
الشهر السابق وال��ذي اش��ارت فيه الى عدم
قيام الشركة بشراء مواد خام مستوردة على
األسعار المرتفعة اضافة الى قيامها بتاسيس
مصنع الصهر لتوفير  %50من حاجة الشركة
من المواد الخام .وبعد هذه النتائج تعرض
السهم لبيع كثيف افقده  %22.2من اغالقه
السابق ليعود الى  2.94دينار.
ومن األخبار السلبية ،ايضاً ان افصحت
شركة البوتاس العربية عن تبلغها من قبل
الحكومة عن وجود زيادة جوهرية لعائدات
التعدين األردنية لتصبح  120دينار لكل
طن متري ،األم��ر ال��ذي سيترتب عليه اثر
سلبي جوهري وف��وري على نتائج اعمال
الشركة وعلى الوضع المالي لها ،وكان سهم
البوتاس قد انخفض بنسبة  %15.8ليغلق
عند  37.47دينار .اما سهم مناجم الفوسفات
األردنية فقد استكمل انخفاضه ليتراجع
بنسبة  %21.8مغلقاً عند  25.11دينار،
كذلك تراجع سهم مصفاة البترول األردنية
بنسبة  %15.6ليغلق عند  7.36دينار على
التوالي وكانت الشركة قد دعت االئتالف
األول «خطط المستقبل» الى اجتماع قبل
نهاية الشهر الحالي للتفاوض المباشر
للوصول ال��ى اتفاق فيما يخص مشروع
التوسعة والشريك االستراتيجي.
واغ��ل��ق سهم مجمع ال��ش��رق األوس��ط
للصناعات الهندسية وااللكترونية على
انخفاض نسبته  %4.6فيما اغلق سهم
مصانع االسمنت األردنية عند  5.96دينار على
انخفاض نسبته  .%9.7كما انخفضت اغالقات
كل من اسهم األردن��ي��ة لصناعة األنابيب
والمتكاملة للمشاريع المتعددة والموارد
الصناعية األردنية بنسبة  %2.9و  %6.6و
 %8.1على التوالي.
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اﺳتﻬالﻛي
األثر اإليجابي على األسعار “دوري ومؤقت”

ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

األزمة العالمية :مستهلكون
َفرحون واقتصاديون قلقون
| ال يخفي سائق التكسي أبو نبيل سعادته
ج ّراء االنخفاض التدريجي على أسعار البنزين.
“لقد رأينا األه��وال في العامين األخيرين”،
يقول السائق األربعيني ،ويضيف“ :أنا متفائل
أن ينخفض سعر البترول أكثر حتى يصل إلى
 25دوالراً للبرميل ،ألن الشتاء سيكون قاسيا
جداً إذا بقيت األسعار على حالها”.
األزمة العالمية بدأت تلقي ظاللها بقوة
على أسواق المنطقة ،وساهمت بشكل سريع
في انخفاض أسعار البترول وأسعار المواد
الغذائية ،التي ّ
قل الطلب عليها فنزل سعرها.
الخبير االقتصادي ماريوس مارثيفتيس
يؤكد أن األزم��ة العالمية ستكون ذات أثر
إيجابي على المستهلكين ح��ول العالم،
وبخاصة في األس��واق التي ال تتمتع بلدانها
بإنتاج النفط.
مارثيفتيس ال��ذي ي��رأس وح��دة األبحاث
في بنك “ستاندرد تشارترد الشرق األوسط
وشمال إفريقيا” قال في تصريح ل�”ے”
إن اآلثار المباشرة على المستهلكين ستتمثل
في انخفاض معدل التضخم ،انخفاض أسعار
البترول والمواد الغذائية ،فضال عن تصحيح
واضح في سوق العقارات سيؤدي إلى توقف
الطفرة العقارية التي شهدتها المملكة أخيراً.
لكنه ي��ؤك��د أن ه���ذه ال��ت��غ��ي��ي��رات في
االقتصادات العالمية تغييرات دورية (cycli-
 ،)calوأن األسعار ستعود إلى سابق عهدها
بعد تصحيح قد يستمر لسنوات قليلة.
أسعار العقارات ،بحسب الخبير ،قد ال
تشهد انخفاضا ،لكن كلف البناء للعقارات
الجديدة قد تكون أقل ،بخاصة مع انخفاض
أسعار المواد األساسية مثل الحديد الذي
سجلت أسعاره ارتفاعا صاروخيا وصل معه
الطن إلى أكثر من  1000دينار ،فيما يراوح
سعر الطن منه  600دينار حاليا.
ويعاني األردنيون من تضخم واضح في
العامين األخيرين ،حيث وصل معدل التضخم
ألسعار المستهلك إلى منزلتين عشريتين
أخيرا .وبحسب دائرة اإلحصاءات العامة ارتفع
معدل التضخم ألسعار المستهلك لألشهر
الثمانية األولى من العام  2008بما نسبته

 14.9بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من
العام الماضي.
المجموعات التي ساهمت في هذا االرتفاع
هي“ :الوقود واإلنارة” ( 55.5بالمئة)“ ،النقل”
( 24.5بالمئة)“ ،األلبان ومنتجاتها والبيض”
( 34.6بالمئة)“ ،الحبوب ومنتجاتها” (31.1
بالمئة)“ ،اللحوم والدواجن” (  9.8بالمئة)،
في حين شهدت أسعار مجموعة “االتصاالت”
انخفاضاً في أسعارها بنسبة  0.9بالمئة.
الخبير االقتصادي المستشار لبنك “أبو
ظبي” زي��اد ال��دب��اس ،ق��ال ف��ي تصريحات
صحفية إن األزم���ة المالية ستتسبب في
خفض أسعار مواد البناء ،ما يؤدي في النهاية
النخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا
جنونيا.
وأض��اف أن السوق األميركية تستهلك
تقريبا  30بالمئة من اإلنتاج العالمي .ومع
األزم��ة الحالية تتوقع أوس��اط اقتصادية أن
يتراجع هذا االستهالك ،ما يؤثر على إنتاج
معظم ال��دول وصادراتها ،وم��ن ثم سيقل
الطلب على السلع فينخفض سعرها.
يرى الدباس أن التخوف من الكساد يجعل
المضاربة على النفط عكسية ،وبالتالي
تنخفض أسعاره ،فتنخفض تكاليف النقل،
والبناء ،وأسعار السلع االستهالكية ،وهو ما
يصب في مصلحة المستهلك.
لكن منظمة األم��م المتحدة للزراعة
واألغذية حذرت من انخفاض أسعار المواد
الغذائية والتأثير المحتمل لذلك على خفض
مبالغ الدعم المقدمة للقطاع الزراعي حول
العالم ،مما سيزيد األسعار في المستقبل.
المدير العام للمنظمة جاك ضيوف قال إن
عدم اليقين الذي يكتنف أسواق المال الدولية
في الوقت الحاضر ،وتهديد الركود االقتصادي
العالمي الماثل ربما يحدو بالبلدان إلى اتخاذ
إج���راءات الحماية التجارية وإع���ادة تقييم
ٍ
التزاماتها بصدد المعونة اإلنمائية الدولية”.
وتابع ضيوف“ :سيكون من المؤسف لو
ُدر لإلرادة
آلت األمور إلى ذلك .بخاصة إن ق ِّ
السياسية التي ُحشدت مؤخراً باتجاه تعزيز
الدعم الدولي لقطاع الزراعة لدى البلدان
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النامية أن تتالشى”.
ووسط الدعوات المتزايدة لالكتفاء الذاتي
من الزراعةّ ،
حث الرئيس األميركي األسبق
بيل كلينتون المجتمع الدولي على االكتفاء
الذاتي الزراعي بوصفه وحده قادرا في األمد
الطويل على امتصاص جز ٍء ال ُيستهان به من
الجوع على الصعيد الدولي.
إلى ذلك ،تشير األرقام الواردة من دائرة
اإلحصاءات العامة إلى أن العالم العربي يعاني
من مشكلة الفجوة الغذائية التي نشأت نتيجة
نمو اإلنتاج الغذائي في العالم العربي إلى ما
بين  1.5بالمئة و 2.5بالمئة سنوياً ،في حين
ينمو االستهالك الغذائي بمعدل يتراوح بين
 4بالمئة و 5بالمئة سنوياً .وحيث أن الطلب
على المواد الغذائية في ارتفاع مستمر ،فقد
انعكس ذلك على قيمة ال��واردات الغذائية
والزراعية التي وصلت في العام  2004إلى
 21.7مليار دوالر للسلع الزراعية ،ونحو 18.3
مليار دوالر للسلع الغذائية .وتتصدر الحبوب
واألل��ب��ان والسكر وال��زي��ت قائمة ال���واردات
الزراعية العربية بقيمة  4مليارات ،و2.1
مليار ،و 1.38مليار ،و 1.33مليار دوالر ،على
التوالي ،في حين تصدر الخضار والفاكهة
واألس��م��اك التي يتمتع الوطن العربي في
إنتاجها بميزة نسبية.
وقالت اإلحصاءات العامة إن قصور اإلنتاج
عن مواكبة االستهالك في مجال الغذاء في
العالم العربي يعد السبب الرئيس للفجوة
التي نشأت نتيجة للطلب المتزايد الناتج عن
الزيادة السكانية التي يشهدها العالم العربي
في ضوء تناقص الموارد ،األمر الذي يؤدي
إلى استيراد الدول العربية بما قيمته  20مليار
دوالر سنوياً سلعاً غذائية من الدول األجنبية،
حيث تشكل  16بالمئة من قيمة ال��واردات
العربية بشكل عام .وهذا يعكس سوء الوضع
األمن الغذائي العربي في الوقت الحالي ،حيث
يتراوح حجم الفجوة الغذائية بين  50بالمئة
في الحبوب ،و 30بالمئة في اللحوم واأللبان،
ما يعني تحول الدول العربية إلى قوى شرائية
هائلة ،ويمثل استنزافاً لمواردها المالية يظهر
كعجز في موازينها التجارية.
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بورصة المستهلك

“المدنية” تخفض أسعار  67سلعة

| أعلنت المؤسسة االستهالكية المدنية عن
تخفيض أسعار  67مادة غذائية أساسية ،بنسبة
تخفيض بلغت في حدها األعلى  16بالمئة ،وفي
حدها األدنى  2بالمئة.
يأتي هذا القرار استجابة لالنخفاضات التي
شهدتها أسعار السلع ،بخاصة األساسية ،في
البورصات العالمية ،في أعقاب األزم��ة المالية
وتراجع أسعار النفط إلى
التي اجتاحت العالم،
ُ
مستويات متدنية.
وتم تخفيض أسعار عبوة حليب «حليبنا» إلى
 3.6دينار ،والطحينية بنسبة  4بالمئة ،والزيوت

النباتية (النخيل وعباد الشمس والصويا والذرة)
بنسب تراوحت ما بين  2بالمئة و 16بالمئة،
�ب بنسبة  10بالمئة ،والعدس
وال��ع��دس ال��ح� ّ
المجروش بنسبة  3بالمئة ،والفول المجروش
والحمص بنسبة  7بالمئة ،والبازيالء بنسبة 14
بالمئة ،والفاصوليا البيضاء بنسبة  9بالمئة،
وال��ح��الوة بنسبة  7بالمئة ،وش��اي الميداليات
بنسب تراوحت بين  3و 7بالمئة ،والقهوة بنسبة
 5بالمئة ،واألرز التايلندي حبة طويلة بنسبة 2
بالمئة ،والمعكرونة بنسبة  3بالمئة ،والفول
المعلب بنسبة  3بالمئة ،والفطر بنسبة تتراوح

ما بين  3و 9بالمئة.
أما الطحين فبلغت نسبة التخفيض على
أسعاره  5 - 4بالمئة ،والسميد بنسبة  4بالمئة،
والحليب المجفف البودرة بنسب تتراوح ما بين 2
و 4بالمئة ،والحليب السائل بنسبة تتراوح ما بين
 2و 5بالمئة ،والسمك الفيليه المجمد بنسبة 2
بالمئة.
وقامت المؤسسة بتعميم وتوزيع قائمة المواد
التي تم تخفيض أسعارها على جميع أسواقها،
حيث أُعلن عنها على مداخل األسواق منذ األسبوع
الماضي.
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صحف الكويت ،لبنان ،واإلمارات وقطر األكثر تقدماً

األردن يتراجع  6نقاط في تصنيف حرية الصحافة
| انسجمت التقارير الدولية حول الحريات
الصحفية في المملكة مع أخرى محلية قالت
إن الحريات الصحفية “في تراجع” ،وفي أحسن
األح��وال “مكانك س��ر” فبعد أن ك��ان ترتيب
المملكة ،وفق مؤشر حرية الصحافة الذي تعده
منظمة “مراسلون بال حدود” المعنية بحرية
العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير والتي
تتخذ من باريس مقراً لها العام  2007في
المرتبة  122عالميا تراجع ست نقاط ليصبح
 ،128وفق المؤشر ذاته.
التقارير المحلية حول السنة ذاتها أشارت
إلى ان حرية الصحافة والتعبير في المملكة
«مكانك سر» ،أو تراجعت بعض الشيء عن
العام الماضي ،وفق «مركز عمان لدراسات
حقوق اإلنسان» و«المجلس األعلى لإلعالم»
و«مركز حرية وحماية الصحفيين».
ت��رك األردن خلفه وف��ق «مراسلون بال
ح���دود» ،كال من ال��ع��راق في المرتبة 158
وسورية في المرتبة  159والسعودية في
المرتبة  ،161والسلطة الفلسطينية في
المرتبة  ،163فيما كانت أريتريا األدنى مرتبة
في العالم في مجال حرية الصحافة.
عربياً جاءت الكويت أو ًال بالمرتبة  61ثم
لبنان وحصلت على  66نقطة في التصنيف
الدولي ،ثم اإلمارات  ،69فقطر  ،74فالبحرين
 ،96فموريتانيا  ،105واحتل المغرب المرتبة
 ،122أما المراكز العشرون األولى ،فقد ذهبت
للدول األوروبية ونيوزيلندا وكندا.
ت��ق��ري��ر م��ق��ي��اس ال��ح��ري��ات اإلع�لام��ي��ة
الصادر عن المجلس األعلى لإلعالم األردني
«المحلول» ،أظهر أن مستوى الحرية اإلعالمية
في األردن للعام الماضي  ، 2007بلغ 52.3
بالمئة دون ان تسجل أي تجاوزات كبيرة لواقع
الحريات اإلعالمية.
بحسب التقرير «ال��رس��م��ي» ف��ان هذه

النسبة تقع ضمن فئة مستوى الحرية النسبية
المقبولة الواقعة بين  40.1إلى  60بالمئة.
وتظهر مقارنة بين تقريري الحريات اإلعالمية
للعام الماضي ال��ذي أعلنه المجلس األعلى
ل�لإع�لام ،وتقرير ع��ام  2005انخفاضا في
مستوى الحرية الصحفية بلغ نحو  4بالمئة ،إذ
بلغ مستواها  52.3بالمئة ،العام  ،2007فيما
وصلت إلى  56.08بالمئة خالل .2005
وامتنع المجلس األعلى لإلعالم عن إعداد
تقريره واصداره عن مؤشر مقياس الحريات
عن سنة  ، 2006بيد انه عاد إلصدار تقريره
عن العام الماضي  ،بعد أن لقي تغييب التقرير
انتقادات واسعة من إعالميين ومنظمات مجتمع
مدني ومدافعين عن الحريات الصحفية.
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،وصف
فى تقرير سابق له واقع الحريات اإلعالمية في
األردن بأنها «حريات مخنوقة تراوح مكانها لم
تسعفها تعديالت قانون المطبوعات والنشر
الجديد».
ورصد التقرير وقت ذاك انتهاكات قال إنها
طالت الصحف المطبوعة واإللكترونية والبث
الفضائي ،ولفت إلى أن صحفيين تعرضوا
للضرب والمنع من التغطية والتوقيف والرقابة
المسبقة ومصادرة المواد الصحفية والمنع من
الطباعة.
التقرير السنوي لمركز حماية وحرية
الصحفيين في األردن حول الفترة ذاتها ،ذكر
أن الحريات اإلعالمية في المملكة ظلت في
العام « 2007تراوح مكانها ولم تشهد تقدما
يذكر».
المركز كشف أن  94بالمئة من الصحفيين
يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية .بينما وصف
 47بالمئة منهم حالة الحريات خالل العام
الماضي بأنها ما بين متدنية ومقبولة ولم
يصنفها بأنها ممتازة سوى ثالثة بالمئة.

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين
نضال منصور يتفق مع نتائج االستطالع الذي
قال إنه يتوافق مع انخفاض مستوى الحريات
الذي أظهره تقرير مركزه في اليوم العالمي
لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/
مايو من كل عام ،ولقي كما حدث في العام
الماضي «هجمة رسمية منظمة شارك فيها
كتاب وصحفيون».
واستحضر ما اسماه «تخبطاً حكومياً» في
مجال إإلع�لام ،مشيرا إلى أن إنشاء المركز
األردني لإلعالم وإلغاءه وقبل ذلك وضع قانون
للمجلس األعلى لإلعالم وإلغاءه ،يدلل على

قضايا مرفوعة ضد منابر إعالمية
| رئيس وزراء سابق ووزي��ران عامالن
ووزي��ر سابق ونائب حالي ،توجهوا إلى
المحكمة وسجلوا فرادى دعاوى قضائية ضد
صحف يومية وأسبوعية ومواقع إلكترونية.
ظروف كل قضية تختلف عن غيرها،
من حيث الشكل ،وان كان اغلبها يطالب
بالحق العام ويوجه االتهام لصحف وموقع
بالتشهير بسمعة المشتكي ،سواء إبان كان
في وظيفته او في الوقت الحالي.
أولى القضايا التي تم تسجيلها كانت
من قبل وزير الداخلية عيد الفايز بصفته
الشخصية ،ضد النائب السابق احمد عويدي
العبادي لدى محكمة صلح جزاء عمان بدعوى
القدح والذم مطالبا بعشرة ماليين دينار.
المادة التي استند إليها الوزير الفايز في
شكواه نشرت على موقع الحركة الوطنية
األردنية التي يرأسها العبادي ،وتضمنت
عبارات اعتبرها الوزير تحمل إساءة شخصية
له.
ويعد الفايز أول وزير أردني يمثل أمام
القضاء بصفته الشخصية (المدعي بالحق
الشخصي) ،وقررت المحكمة بعد استماعها
إلف��ادة الفايز توقيفه على ذمة القضية.

العبادي محكوم حاليا على ذمة قضية أخرى
تتعلق بإثارة النعرات الطائفية وزعزعة
النسيج الوطني.
وبعد ما يربو عن عام من تلك الواقعة
رفع رئيس الوزراء األسبق علي أبو الراغب
دعوى قضائية ضد أسبوعية الشاهد يتهمها
أنها «أس��اءت إلى سمعته» عبر نشر خبر
وتقرير مطول اتهمته باستغالل وظيفته
العامة ،في وقت قالت فيه رئاسة الحكومة
ّ
الحالية إن أبو الراغب بين عامي 2000-2003
لم يصدر أي كتاب رسمي بتحويل مبالغ من
الخزينة إلى حسابه الشخصي ،واتهم ابو
الراغب الصحيفة بتهمتي «القدح والذم» و
«اختالق الجرائم» ،أو ما يعرف بـ«االفتراء»
في الجنح المتصلة بالمطبوعات والنشر.
واكب شكوى ابو الراغب قيام وزير عامل
في الحكومة هو وزي��ر المياه وال��ري رائد
ابو السعود وأمين عام سلطة وادي األردن
موسى الجمعاني برفع قضية ضد موقع رم
اإللكتروني ،يتهمانه فيه بالتشهير ونشر
معلومات كاذبة ،بعد قيام الموقع بنشر خبر
حول وجود فساد في وزارة المياه ،من خالل
قيام الوزير بمنح قطعة ارض لصالح خاله،

ذلك.
وق��ال «في زمن الحديث عن استقاللية
اإلعالم ما زالت الحكومات تفكر في طريقة
االستحواذ على اإلعالم وهذا من شأنه جعل
اإلع�لام شمولياً «بخالف ما يتم الجهر به»،
واعتبر أن وزارة اإلعالم فعليا عادت ،وأن كان
بشكل غير معلن ،قائال « تسمية وزير االتصال
واإلعالم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة اإلذاعة
والتلفزيون ووكالة األنباء يؤكد هذا الموضوع،
ويدعم فكرة اإلعالم الشمولي وليس الحر».
الحريات الصحفية في المملكة ستبقى في
مستويات متدنية ما دامت الحكومات المتعاقبة

ال تمتلك استراتيجية واضحة حول اإلعالم،
وأدارت ظهرها لتوصيات لجنة األجندة الوطنية
في هذا الشأن.
من التوصيات التي تضمنتها األجندة تحديد
مساهمات الحكومة المباشرة أو غير المباشرة
في ملكية وسائل اإلعالم ضمانا الستقالليتها،
وتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس
مؤسسة اإلذاع��ة والتلفزيون ووكالة األنباء
األردن��ي��ة وف��ق معايير وش��روط مدرجة في
قانوني المؤسسة والوكالة ،والمجلس مستقال
ف��ي وض��ع سياسته التحريرية وتطبيقها
واإلشراف عليها.

“السبيل” تستعد للتحول ليومية
تبين بعدئذ ان خال الوزير اشترى قطعة
األرض المذكورة عندما ك��ان الوزير في
الثانية من عمره.
القضية األخ��رى ج��اءت من قبل وزير
تطوير ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال��س��اب��ق تيسير
الصمادي على موقع «اجبد» يتهمه فيه مالك
الموقع بنشر معلومات مضللة حول شهاداته
العلمية.
القضية التي طالت صحيفة يومية
كان صاحبها النائب إبراهيم العطيوي ضد
صحيفة «الدستور» بعد نشر الصحيفة،
خبرا حول النائب تتعلق بقضية حول شيكات
مرتجعة قررت المحكمة إخالء طرفه منها،
ورغم أن «الدستور» نشرت اعتذارا للنائب،
فهمت وق��ت ذاك ان االع��ت��ذار ف��ي إط��ار
الصفقة ،غير أنه توجه للمحكمة للشكوى
ضد الصحيفة بتهمة التشهير ،وما زالت
القضية قائمة.
القضايا الخمس المرفوعة ضد صحف
ومواقع إلكترونية اختلفت بين الدفاع عن
السمعة الشخصية حيناً ،وهو ما يكفله
القانون والدستور ،وبين االختالف في تأويل
الحق في حرية التعبير.

| بعد أن رفضت الحكومة قبل أشهر
طلب أسبوعية «السبيل» اإلسالمية
الصدور كيومية ،يبدو أن الحوارات التي
تجريها الحركة اإلسالمية مع جهات أمنية
ستعطي ثمارها ،إذ عادت إدارة الصحيفة
وتقدمت للجهات المعنية بطلب جديد
بالتحويل لصحيفة يومية.
م��ص��ادر أك��دت أن مجلس ال���وزراء
سيمنح الموافقة للصحيفة للصدور
يومياً ،المصادر ذاتها أش��ارت إل��ى أن
إدارة الصحيفة ،استوفت كامل األوراق
المطلوبة ،وب��ات��ت تنتظر الموافقة
الرسمية بعد تبليغهم بالموافقة الشفوية
في وقت سابق.
يذهب ن��واب وسياسيون للقول ان
الحوارات ومرحلة ترطيب األج��واء بين
الحكومة واإلسالميين ،تسير بشكل
ايجابي وان قرار الموافقة على تحويل
«السبيل» إلى يومية ستتبعه ق��رارات
أخرى ذات صلة بجمعية المركز اإلسالمي،
التي وضعت الحكومة يدها عليها ،وعينت
لها هيئة إدارية مؤقتة.
ص��در ال��ع��دد األول م��ن أسبوعية

«السبيل» ف��ي ،1993/10/13لتعبر عن
وجهة نظر حزب جبهة العمل اإلسالمي،
وباتت منذ ذلك الوقت تصدر بانتظام
صباح ك��ل ث�لاث��اء .وق��د ج��اءت لتخلف
صحيفة ال��رب��اط ال��ص��ادرة قبلئذ عن
الحزب.
مصدر مطلع في الصحيفة وقريب
من هيئة تحريرها قال إن الصحيفة التي
رفعت قبل فترة رأسمالها ،وضعت نصب
أعينها التحول ليومية ،وعملت على ذلك
من خالل توفير البنية التحتية.
المصدر ال��ذي رف��ض اإلفصاح عن
رأس��م��ال الصحيفة وم��ص��ادر تمويلها
األس��اس��ي��ة ،أك��د أن اإلدارة ف��ي الوقت
الحالي في ط��ور إع��داد ال��ك��ادر ال�لازم
إلصدار صحيفة يومية.
ل��م يكن ال��ق��رار المرتقب لتحويل
«السبيل» ليومية األول ال��ذي يشير
لترطيب العالقات بين الحركة اإلسالمية
والحكومة واألجهزة األمنية ،إذ سبقه فوز
النائب عن حزب جبهة العمل اإلسالمي
عبد الحميد ذنيبات بموقع في المكتب
الدائم لمجلس النواب.
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إعالمي
اعتداءات مستوطنين على جامعي زيتون

االحتالل يمنع صحفيين
من التغطية
| أثارت اعتداءات مستوطنين وجنود إسرائيليين على
جامعي الزيتون في الضفة الغربية ومنع الصحفيين من
تغطية االعتداءات عليهم حفيظة منظمات دولية تعنى
بالدفاع عن الصحفيين في العالم.
اعتبر االتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة صحفيين
بال حدود ان التضييق الذي يمارسه المستوطنون والجنود
اإلسرائيليون على الصحفيين الفلسطينيين الذين
يغطون أخبار الصدامات بين المستوطنين اإلسرائيليين
وجامعي الزيتون بالقرب من مدينة الخليل ،يدخل في
إطار حجب المعلومة عن الصحفيين.
وقال أيدين وايت ،أمين عام االتحاد الدولي للصحفيين:
«نحن قلقون من لجوء الجيش اإلسرائيلي إلى إعالن جزء
من الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة».
وذك��ر أن ق��وات االحتالل اإلسرائيلي مصممة على
ع��دم السماح للصحفيين ب��دخ��ول تلك األراض���ي مع
ل��وم الصحفيين أنفسهم عندما يهاجمون من قبل
المستوطنين اإلسرائيليين ،وقال «من الواضح ان هذه
محاولة لمنع التغطية اإلعالمية لموضوع إخباري مهم».
وقامت ق��وات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال ثالثة
صحفيين من تلفزيون وطن بينما كانوا يحاولون توثيق
هجمات المستوطنيين اإلسرائيليين على المزارعين
الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية .وتعرض
الصحفيان عبد الحفيظ الهشلمون ،مصور صحفي
لوكالة الصور األوروبية (أي بي إيه) ،و نايف الهشلمون،
مصور لرويترز ،للضرب من قبل المستوطنين بينما
اكتفي جنود االحتالل بالمراقبة ،وفق نقابة الصحفيين
الفلسطينيين.
ونقل عبد الحفيظ الهشلمون للمستشفى لبعض
الوقت لمعالجة الجروح التي أصيب بها .وقد تم االعتداء
على الصحفيين عندما كانا يغطيان زيارة بعثة تضامن
دول��ي��ة م��ع المزارعين ال��ذي��ن يجمعون الزيتون من
أراضيهم.
ويتعرض المزارعون الفلسطينيون العتداءات متكررة
وللضرب من قبل المستوطنيين أثناء جمعهم لمحصول
الزيتون في الضفة الغربية .وقام الجيش اإلسرائيلي
بإعالن هذه المناطق كمناطق عسكرية مغلقة يمنع على
الصحفيين دخولها.

وقالت منظمة «مراسلون بال حدود» التي تتخذ من
باريس مقرا لها انه« :يجب على الجيش اإلسرائيلي
السماح للصحفيين بتغطية الصراع ،وأن يضمن قيامهم
بذلك في ظروف آمنة».
وكان تقرير دولي قامت به المنظمة حول الحريات
الصحفية في العالم اظهر ان إسرائيل تحتل الترتيب
 149من بين  160دولة في العالم من حيث تدني مستوى
حرية الصحافة في األراضي الفلسطينية التي تحتلها.
وج��اء في التقرير أن دوال متورطة بنزاعات خارج

حدودها مثل الواليات المتحدة وإسرائيل تحتل تصنيفا
متدنيا كل عام من حيث مستوى حرية الصحافة.
وذكر ان إسرائيل تعتبر من أسوأ الدول في العالم
في الحفاظ على مستوى حرية الصحافة في المناطق
التي تسيطر عليها في األراض��ي الفلسطينية المحتلة
حيث انخفض تصنيفها لهذا العام  46درج��ة مقارنة
بالعام  2007في حين احتلت الواليات المتحدة األميركية
المتورطة بنزاعات في العراق وأفغانستان المرتبة رقم
 119لهذا العام من بين  160دولة شملها التصنيف.

اللويبدة” إلى األسواق قريبا
| قضى ديوان تفسير القوانين ،بقانونية ترخيص
مجلة اللويبدة ،وفق ما ابلغ به رئيس الوزراء نادر
الذهبي الزميل باسم سكجها ناشر ورئيس تحرير
المجلة .رد الديوان حسم جد ًال بين إدارة المجلة
ودائرة المطبوعات والنشر ما أوقف “اللويبدة” عن
الصدور أربعة أعداد .وكانت “اللويبدة” توقفت عن
الصدور بناء على طلب دائرة المطبوعات والنشر،
التي قامت بإبالغ المطابع بعدم طباعتها ،استناداً
الى ما قالت إ ّنه وجهة النظر القانونية السليمة،
وأعلنت “اللويبدة” ف��ور ورود رد دي��وان تفسير
القوانين أ ّنها ستستأنف الصدور قريباً بعد إستكمال
الترتيبات بعدد ممتاز.

رفض عضوية ..وإضراب عن
الطعام في مصر
| أثار قرار لجنة القيد في نقابة الصحفيين
المصريين باستبعاد  96صحفي من صحف حزبية
ومستقلة ،من االنضمام للنقابة ،حالة غليان
في الجسم الصحفي المصري ،فنتيجة للقرار،
بدأ صحفيو صحيفتي «البديل» و»الدستور»
إضرابا عن الطعام ،معتبرين ان استبعادهم جاء
نتيجة لحسابات سياسية وتدخالت أمنية ،وأُدخل
خمسة منهم للمستشفى ،بعد تدهور حالتهم
الصحية .وأعلن  14صحفيا من الصحيفتين
وصحفية أخ��رى م��ن « ال��غ��د» إض��راب��ه��م عن
الطعام واعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين،
األسبوع الماضي احتجاجا على رفض لجنة القيد
قبولهم ،رغم كونهم يمارسون المهنة وأوراقهم
مكتملة.

مقتل صحفي عراقي في كركوك
| قتل الصحفي العراقي المستقل ديار عباس
أح��م��د ،م��راس��ل موقع آي أي���راك اإلخ��ب��اري رميا
بالرصاص بكركوك ،وفق لجنة حماية الصحفيين.
الصحفي الذي كان سائرا في أحد شوارع وسط
كركوك مع أحد أصدقائه األسبوع الماضي أطلق
مجهولون عليه ست رصاصات على رأسه وصدره،
وقد أعلن عن وفاته في موقع الحادث .وقتل 153
صحفيا آخرين في العراق ألسباب تتعلق بعملهم
منذ بداية غزو البالد على يد الواليات المتحدة في
مارس  .2003وقد قتل أربعة منهم بكركوك.

“لورينت لو جور” اللبنانية بحلة
جديدة

خطة حماية للصحفيين العراقيين
| بعد ان بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق
منذ عام  291 2003صحفيا عراقياً وأجنبياً ،وضعت
نقابة الصحفيين العراقيين خطة «الحماية اإلعالميين»،
بالتعاون مع أجهزة األمن والمنظمات الدولية المهتمة
بسالمة الصحفيين والحريات اإلعالمية ،تتضمن توزيع
خوذات ودروع وتوفير أماكن آمنة لمن يتعرض لتهديد.
قال نقيب الصحفيين مؤيد الالمي لمنظمة “مراسلين
بال حدود” التي تدافع عن الحريات الصحفية في العالم،
وتتخذ من باريس مقراً لها إن النقابة ستعلن خالل تشرين
األول/أكتوبر الجاري خطة للحماية ،وضعت بالتعاون مع
وزارة الداخلية وباقي ال��وزارات المعنية ،وبالتنسيق مع
الجهات والمنظمات الدولية .متوقعا أن تؤدي الخطة إلى
حماية اإلعالميين وضمان حقوقهم بعد تعرضهم لشتى
أنواع االستهداف.
يشار إلى أنه بين العدد اإلجمالي للضحايا هناك 124

شرق  /غرب

صحفيًا قُتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك  50فنياً
ومساعداً إعالميا ،فيما لف الغموض العمليات األخرى التي
وخطف
استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين ُ
 62صحفياً ومساعداً إعالمياً قُتل غالبيتهم وما زال 14
منهم في عداد المفقودين.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم
خلف ،إن ال���وزارة فتحت  48ملفاً خاصاً باإلعالميين
والصحفيين الذين تعرضوا للتصفية أو االعتداء ،مشيراً
إلى انه تم القبض على عدد من المتورطين في هذه
الجرائم .وقال إن التحقيقات كشفت النقاب عن معلومات
مهمة في هذا الملف ،ساهمت في إلقاء القبض على عدد
كبير من منفذي الجرائم والتعرف إلى آخرين لم ُيقبض
عليهم بعد .وتتهم «الداخلية» العراقية جهات تقف وراء
قتل الصحفيين ،بينها تنظيم «القاعدة» وتنظيمات تابعة
لحزب البعث المنحل.

مجلس النواب العراقي لم يقر حتى اآلن مشروع قانون
حماية الصحفيين المقدم إليه منذ شهور ،ما دعا نقيب
الصحفيين لمخاطبة المجلس وحثه على إقرار مشروع
القانون .وقال إن “غالبية الكتل النيابية أبدت استعدادها
لتمرير القانون باستثناء بعض الجهات التي تعارضه
ألسباب سياسية” ،الفتاً إلى أن “إقراره من أولويات عمل
النقابة حالياً ،وستقف في وجه محاوالت تغييره أو تعديل
بعض فقراته”.
يتكون مشروع قانون حماية الصحفيين من أربع مراحل
األولى تتمثل باإلجراءات الحالية وإقراره من قبل النواب ،
على أن يجري في المرحلة الثانية تدريب  500صحفي على
أساليب الحماية الذاتية والوقائية  ،في حين تتضمن المرحلة
الثالثة توفير األجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية كالدرع
والخوذة .أما في المرحلة الرابعة فيتم تجهيز أماكن آمنة
للصحفيين الذين يتعرضون لتهديدات مباشرة.

| في ثاني تغيير تشهده صحيفة «لورينت لو
جور» اليومية اللبنانية الناطقة بالفرنسية خالل
عشرة أعوام خرجت الصحيفة األسبوع الماضي
«مصمم
بحلة جديدة .يبرر الكسندر م��د ّور،
ّ
المعلومات» ،الذي قام بتصميم الشكل الجديد،
األسباب التي دفعت إلى تغيير تصميم الصحيفة،
بالقول« :في األساس ،أردنا تبديل الحجم لكونه
كبيرا جدا بالمقارنة مع حجم الصحف الدولية»،
ّ
المصغر
التي تميل إلى اعتماد حجم «التابلويد»
في حين تستخدم معظم الصحف الصادرة في
لبنان الحجم العريض .ويضيف أن «تغيير الحجم
ك��ان يعني ،بالطبع ،تغيير ماكنات الطباعة.
وي��وض��ح الكسندر م���د ّور أن الحجم الصغير
للصحيفة هو «أنسب عمليا ألغ��راض اإلعالن
وإلع��ادة توزيع المضامين داخل الصحيفة :زد
عدد الصفحات وستزيد فرص اإلع�لان ،عالوة
على توسيع فرصة تقديم مواضيع أكثر» .غير
أن تغيير حجم لورينت لو جور بدا مسألة في
غاية الصعوبة ،ولذلك وقع اإلختيار في النهاية
على تغيير التصميم فقط .يقول الكسندر م ّدور
إن هذا التغيير «كان فرصة مواتية لم ّد طاقة
جديدة في ّ
كل أوص��ال الصحيفة» ،مضيفا أنه
حتى فريق التحرير نفسه شهد تغييرا في بعض
تقاليد عمله.

0
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ثقافي
“نشيد األنشاد الذي لنا” لعزمي بشارة:

السرد ﺫريع ٌة لمزﺝ السياسة في األدب
محمود منير

| يتنازع المفك َر عزمي بشارة في كتابه
“نشيد األنشاد ال��ذي لنا” اتجاهان يحددان
مسار الكتابة في نص اقترح له معارضة
أدبية حديثة لنص قديم هو “نشيد األنشاد
الذي لسليمان” الذي يرد ِس ْفراً في التوراة،
وتختلف اآلراء حول أصله الكنعاني ما قبل
النص الوحيد الذي ال ترد
التوراتي ،الذي يعد
ّ
فيه كلمة “اهلل” ،بحسب التمهيد الذي افتُتح به
كتاب بشارة الصادر أخيراً عن المركز الثقافي
العربي (الدار البيضاء – بيروت).

االتجاه األول يظهر في محاولة بشارة
كتابة نص برؤية شعبية تنحاز فيه ألحالم
الفقراء وقصص عشقهم ،فيرصد طقوسهم
وأغانيهم ويتجول في أمكنتهم ،فيصف
بشارة حبيبته في اإلصحاح الرابع من الكتاب:
«مثل رائحة زيت الزيتون بين الزيوت /مثل
البخور /يطغى على عطور السيدات يوم
عبق ّ
األحد /مثل رونق من هدوء وحكمة /وسكون
وأناقة /ترفل فيها سيدة بين ثرثارات /حين
يصدرن طنيناً كخلية نحل /هكذا أنت بين
البنات /مثل فرحة البسطاء والفقراء /بهالل
رمضان.»....
إنه سرد موقّع لحاالت عشق الكاتب التي
تحضر ف��ي ق��رى ب��الد ال��ش��ام ومدنها ،في
إشارة لوحدة المكان وناسه .يستلهم بشارة
شكل األغنية الشعبية وإيقاعاتها ،ويقترب
من تفاصيل حياته الشخصية بين الوطن
والمنفى كما جاء خاتمة اإلصحاح األول....« :

| الزرو متحدثاً عن »نشيد األنشاد« ،متوسطاً بشارة )على يمينه( ،وشلحت

جئت كما األط��ف��ال /بلون الطفولة /كبرت
على ملمس صدره /شقراء وسمراء وقمح ّية/
ال تخيفني شمس المنفى /يا بنات القدس
وحيفا /فشمس غربته الحارقة /لفحتني في
حياة سابقة».
لكن قصة الحب هذه تبدو ذريعة يلجأ
فيها بشارة إلى لعبة سر ٍد يريد عب َرها َّ
بث
أفكاره ورؤاه حول الحياة والموت ،والصراع مع
العدو ،والحب ،وأمور كثيرة يبدو أن ال مكان
لها في كتبه الفكرية والسياسية ،وهو ما أشار
إليه في حفل توقيع كتابه مساء األربعاء 22
تشرين األول/أكتوبر الجاري ،في الجمعية
األرثوذكسية باللويبدة .يقول« :كتبت أدباً
للحفاظ على توازني الشخصي» ،ويضيف
أنه نقل في هذ الكتاب حالته الوجدانية التي
لم يستطع أو لم يجرؤ على التعبير عنها في
كتاباته الفكرية.
يذهب المفكر في كتابه إل��ى منطقة
تأملية فلسفية تبدو متناقضة مع فكرة
النص ،فهو يريد أن يقول فكراً وسياسة لكن
في األدب حيث ال قيود تح ّده ،لذلك فالمعارضة
التي أرادها لنشيد سليمان ال تبدو معارضة
إبداعية ،لكنها معارضة فلسفية تستبطن
لبوس األدب .يحضر هذا
رؤية سياسية لبست
َ
في اإلصحاح الرابع« :وهناك عند مفترق طرق
سألت /عما بحث في بلد /يبيح القتل والسطو/
ثم يتيح شجبهما /ماذا توقع في زمان /يبكي
فيه القاتل كلما /قتل ،وينتحب /مرتين يشكو
ضحيته /م��رة ألنها صنعته /وأخ��رى ألنها
صادرت /للحظة ،هي لحظة القتل /منه /دور
الضحية».
في اإلصحاح الثامن يتواجه المفكر مع
الوطن في لحظة ب��وح« :صارحني أنه عاد
من غربته فقد وطنه  /لم يتع ّرف إلى بالده
داخل الحدود  /وغادر  /مضى دون أن يخدعني
 /وتبعته العاصفة» .وفي موضع آخر« :أسأله
عما يبحث هنا في بالد لم تنبت غير األنبياء
ّ
وجاحديهم  /وشهادة الزور واالستشهاد».
األسئلة السابقة يمكن أن تُطرح أمام

عزمي بشارة بشأن رواياته
الثالث« :الحاجز»« ،حب في
منطقة ال��ظ��ل» و«نشيد
األن��ش��اد ال��ذي ل��ن��ا» .أسئلة
ال تنطلق من ق��راءة نقدية
ألع��م��ال��ه األدب��ي��ة فحسب،
ب��ل م��ن ذل��ك ال��ه��روب ال��ذي
يتعمده الكاتب حين يوسم
روايته األولى بعبارة «شظايا
رواي����ة» ،ورواي��ت��ه الثانية
ب�»رواية شظايا مكان» ،فيما
تراوح روايته الثالثة بين بنية
إيقاعية كنص مفتوح وبين
ﱟ
متشظ ،وك��ان يمكن
س��رد
أن تحتمل أشكا ًال أخرى مثل
المذكرات أو السيرة الذاتية.
يسجل بشارة تنقله بين
األن���واع األدب��ي��ة في خاتمة
كتابه ،فتضطرب عبارتُه
وضبط
رغبة بالكشف،
بين
ٍ
ٍ
يمارسه وعيه« :أن��ا ال أحب
هذا النشيد  /إذاً  /أنا هنا اآلن  /أنا أتذكره /
إذاً أنا أنا  /أخشى الرواسم « /الكليشهات» كما
أصم أذني عن النشيد  /وذاكرة تلح
ندعوها ّ /
علي في الجهة األخرى من أذني».
وتتوه ّ
في حفل التوقيع قال بشارة في حديث جمع
السياسة إلى األدب« :تتميز الرواية ببعدها
القومي العربي ،واتساع األفق فيها ،في حين
كانت رواياتي السابقة بأبعاد فلسطينية وأفق
فلسطيني» .وكشف أن المنفى االختياري
وابتعاده عن الوطن أ ّثر فيه «بشكل إيجابي
على الصعد كافة ،وبخاصة على صعيد الكتابة
اإلبداعية ،إلى جانب تعاظم دوره السياسي
واإلعالمي ،وتمتعه بمدى أكبر من الحرية»،
مسترشداً «بتجربة الثورة في جنوب إفريقيا
ودور المثقفين والثوار األفارقة في النضال
من خارج بالدهم ،سعياً الستقاللها».
رأى بشارة أن الكتابة السياسية التكتيكية
تخضع لحسابات النتائج ،وهو ما تتحرر منه

الكتابة األدب��ي��ة .ورد ذل��ك خ��الل ر ّده على
مداخالت أعقبت قراءتين حول الكتاب قدمهما
نواف الزرو وأنطون شلحت.
الزرو رأى أن بشارة في هذا النشيد تجاوز
التراب والش��جر ،المرأة واألماكن ،العواطف
َ
الجامحة والمشاعر الحانية ،المنفى والتوق
إل��ى الع�ودة ،الخيبة وال��رج��اء ،الحنين إلى
البدايات والتطلع واألمل معاً.
وأشار شلحت إلى أن «نشيد األنشاد الذي
لنا» يخرج على التقسيمات األدبية من شعر
ونثر ،ليكون نصاً أدبياً قائماً بذاته .ودعا
القراء إلى التعامل مع الكتاب على هذا النحو،
ألن الكتاب «يتجاوز الحدود األدبية المعروفة،
فهو إيقاع يص ّور ويع ّبر عن مشاعر وهواجس
إنسان على لسان عاشقة في عالقتها مع
محيطها اإلنساني والطبيعي ،بما فيه من
م��ش��روع شخصي وع��ام وفجيعة شخصية
وعامة ،وبما فيه من تفاصيل الحياة».

باحثون من  40جامعة في مﺆتمر “ﺛقافة الحب والكراهية”
ّ
السجل  -خاص

| في مؤتمرها الدولي الثالث عشر «ثقافة
الحب والكراهية» ،تك ّرس جامعة فيالدلفيا
نهجاً ثقافياً ،تكاد تنفرد فيه ع��ن بقية
الجامعات األردنية الرسمية واألهلية ،يتمثل
في عقد مؤتمر دولي سنوياً وتوثيق أوراق
المشاركين بكل مؤتمر في كتاب .فأضافت
الجامعة للمكتبة العربية مراجع علمية حملت
العناوين التالية :ال��ذات واآلخ��ر ،التفاعل
الثقافي ،تحليل الخطاب العربي ،العولمة
والهوية ،الحداثة وما بعد الحداثة ،الحرية

واإلب��داع ،العرب والغرب ،الحوار مع الذات،
استشراف المستقبل ،ثقافة المقاومة ،ثقافة
الخوف ،وثقافة الصورة.
مطلع األس��ب��وع ال���ج���اري ،استضافت
«فيالدلفيا» زه��اء  70باحثاً يم ّثلون 18
دولة عربية وأجنبية .شارك في المؤتمر 40
جامعة عربية وأجنبية ،إضافة إلى مؤسسات
ثقافية وإعالمية .وعلى م��دى ثالثة أيام
نوقشت أوراق عمل تتعلق بقضايا ثقافة
الحب والكراهية ،ومفاهيم هذا المصطلح
على اختالفه بين العلماء العرب القدامى
وال��م��ح��دث��ي��ن ،ول��غ��ة العنف وع��ن��ف اللغة
ومقومات رفض اآلخ��ر وكراهيته ،والحب
الصوفي ،وال��ح��ب والكراهية بين النص
الفلسفي والصوفي ،إضافة إلى الحب اإللهي
عند الصوفية.
المؤتمر تطرق إلى قضايا مفصلية في
ثقافة الحب والكراهية ،مثل بواعث الحب

ووظائفها عند الصوفية ،وطقوس الحب في
الشعر الصوفي وصناعتها ،ورمزية المرأة
في الحب الصوفي ،وعرض دراسة في شغف
النفس لحافظ الشيرازي.
ما يميز هذه المؤتمرات ،ليس فقط حضور
باحثين لتقديم أح��دث خالصاتهم الفكرية
والمعرفية ،وإنما انخراط أساتذة الجامعة
في اإلعداد والمشاركة في تقديم أوراقهم
العلمية ،وهو ما ينسحب على طلبة الجامعة،
إذ يتم مشاركة األوائل والمتفوقين منهم في
تقديم أبحاثهم العلمية ذات الصلة بموضوع
المؤتمر ،كما يجري حضور معظمهم لجلسات
المؤتمر.
استطاع المؤتمر ربط الجامعة بفضائها
االجتماعي والمعرفي المحيط ،لتتجاوز بذلك
ما درجت عليه جامعات أخرى من البقاء جزراً
معزولة تنحصر أهدافها في التدريس الذي
ال يأخذ النشاطات الالمنهجية في الحسبان.

ل��ذل��ك ش� ّ
�ك��ل ه��ذا المؤتمر السنوي بيئة
مناسبة للتفاعل مع المحيط ،في رؤية تضع
في أولوياتها قضايا وموضوعات تحتاجها
المجتمعات العربية.
في السياق نفسه ،تنطلق أهمية الموضوع
الذي ناقشه المؤتمر في دورته الحالية ،من أن
“للحب والكراهية مداخل تربوية واجتماعية
وأدب��ي��ة وفنية واتصالية ،تهيء الستمرار
ثقافة الحوار والتفاعل الثقافي والعلمي بين
الباحثين من جهة ،وبينهم وبين الجمهور
وطلبة الجامعة من جهة ثانية” ،بحسب رئيس
جامعة فيالدلفيا ،مروان كمال.
يوضح رئيس اللجنة المنظمة صالح أبو
إصبع ،أن المؤتمر يقوم على «رؤية واضحة
لدور الجامعة الحضاري في تأسيس مشروع
ثقافي يحفر ف��ي هموم ال��وط��ن العربي
وواقعه ،ويحرك الساكن فيه مستندين إلى
البحث العلمي ،وااللتزام بحرية الحوار ،والرأي

وإطالق طاقات اإلبداع والتفاعل بين الباحثين
مهما اختلفت رؤاهم الفكرية”.
وكان الفتاً ما قاله «بنت هيل» من جامعة
فرانكلين م��ارش��ال ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،بأن «الفهم العام للحب يفشل في
إعطاء معنى حقيقياً للعالقة الحميمة بين
ال��ذات واآلخ��ر؛ ألن الفهم المتمحور هو حب
الذات ،واألنا ال يتمكن من تقديم تصور كامل
ومقنع لهذه العالقة الحميمة وكيفية تبلورها
وانعكاسها فعلياً» .وأكد هيل أن «الحب نوع
من المشاعر المتم ّيزة النابعة من االلتزام
مع اآلخر ونمط عقالني من المشاعر الذاتية
المركزة العميقة».
آراء مختلفة وم��ت��ع��ددة ح���ول الحب
والكراهية تجد لها فسحة معرفية في أروقة
جامعة فيالدلفيا ،كما تجد مكاناً الئقاً بين
دفتي الكتاب الذي ستكون الجامعة قد أع ّدته
للتوزيع في مؤتمرها المقبل.

ّ
السجل
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ثقافي
عمان
تحتضنه دارة الفنون في ّ

منى حاطوم في معرضها األخير:
قد ُر اإلنسانية
الحرب َ

ّ
السجل  -خاص

| تتأمل الفنانة منى حاطوم ،في معرضها
المقام حالياً في مؤسسة خالد شومان – دارة
َ
وتتقصى انعكاساتها
أحوال الحرب،
الفنون،
ّ
وآثارها على واقع المجتمع اإلنساني .وفي
منجزها اإلشكالي ،يتحول ما هو اعتيادي
ومتّسق إلى مشهد غريب وص��ادم ،يخلخل
القناعات ويتجاوز المألوف والمس ّلمات .أعمال
حاطوم تبدو وكأنها تقول :ليس ثمة شيء
يمكن الركون إليه أو االطمئنان إلى حقيقته.
حاطوم ،وهي فلسطينية األصل بريطانية
الجنسية ذات شهرة عالمية ،تطرح في عملها
اإلنشائي “حديقة معلقة” فكرة اعتياديتنا
للحرب التي صارت أحداثها ومشاهد العنف فيها
مألوفة تتغلغل في تفاصيل واقعنا اليومي!
بقليل من التمحيص ،يكتشف المرء أن العشب
النضر المرتبط بالحدائق العامة التي تس ّر
الخاطر ،ينبت من ثنايا “ش��واالت” (متاريس)
استُخدمت في الحرب .وف��ي فيديو “أعمال
طرق” يتحول الحذاء العسكري (رمز الحرب)
إلى ما يشبه كائناً أليفاً يالحق المرأة ويتشبث
بها ،فيما هي ال تبدي أية محاولة للتخلص منه،
وقد س ّلمت بحقيقة أنه ينبغي االعتياد عليه.
هذه الفكرة الصادمة ح ّد اإليالم ،تَبرز كذلك
في العمل اإلنشائي “حلقة مفرغة” ،حيث تدور

مجسمات الجنود حول مركز الدائرة دون ُّ
توقف
ّ
أو وصول إلى نهاية .هكذا هي الحرب ،ال نهاية
قدر حتمي يالزم البشرية.
لها .إنها َ
القنبلة تحضر أيضاً في أعمال حاطوم
اإلنشائية“ .طبيعة صامتة” ٌ
عمل فني يتكون
عن قطع خزفية ملونة تتخذ كل واحدة منها
نحت لخريطة
شكل قنبلة .أما “وسام العار” فهو ٌ
َ
شكل قنبلة .هذا العمل يبعث
على وسام يتخذ
على ال��م��رارة والسخرية في الوقت نفسه:
“وسام” يتوج “العار” .وهناك عبارة منقوشة
“صنعت في الواليات
أسفل الوسام تقولُ :
المتحدة”.
ال��خ��رائ��ط ،ال��ت��ي ت��دل على ال�لام��ك��ان،
وعلى كل مكان في آن ،تأخذ حيزاً كبيراً في
المعرض .لكنها خرائط قابلة ألن تتبدل وتتغير
في أية لحظة ،كأرض ترتقب هزة أو زلزا ًال
يباغتها ليغ ّير من معالمها .في العمل اإلنشائي
“أفغاني (أحمر وبرتقالي)” هناك سجادة صوف
تحوي أشكا ًال خرائطية تتمدد في كل اتجاه،
ألنها ُصنعت أساساً بتفريغ الصوف من سطح
السجادة ،وإذا ما استمر المشي عليها أو إذا
الزمن فع َل ُه فيها ،فستظل األشكال
ما واصل
ُ
تتسع وتتمدد لتلتهم السجادة بأكملها.
في العمل اإلنشائي “مدن ثالثية األبعاد”،
�روب
تتغير طبوغرافية دول استهدفتها ح� ٌ
ش��رس��ة :أفغانستان ،ال��ع��راق ،وفلسطين.
مناطق صعدت إلى األعلى ،وأخرى هوت في
أعماق سحيقة بشكل يبعث على الرعب والهلع:
ما الذي حدث؟ ما مصير األحياء في هذه البقعة
أو تلك؟ عليك أن تستحضر ما في ذاكرتك من
أحداث قبل أن تجيب عن هذه األسئلة وسواها.
ٍ
رفيق المتف ّرج وهو يتأمل العمل
التساؤل
ُ

اإلنشائي “مشهد داخلي” ال��ذي يبدو صورة
مجتزأة لمشهد داخلي في البيت .يحتوي
العمل على قطع أثاث مألوفة ،بعضها يبدو
حميماً :سرير متقشف يخلو من أسباب الراحة
عر
المفت َرضة فيه ،تعتليه مخ ّدة يتبعثر فوقها َش ُ
إنسان ّ
يشكل خريطة فلسطين ،وبالقرب منه
طاولة عليها صحن كرتوني تزركشه نقوش
الع َّ
القَة أيضاً شكل خريطة
لخريطة ما .وتتخذ َ

فرنكوفونيون لكنهم “وطنيون”
الطيب شلبي

| تونس -كانت الفرنكوفونية تعني
“االستعمار” ،وما زالت كذلك ،بخاصة في
بلدان المغرب العربي (تونس والجزائر
والمغرب) ،وف��ي بلدان إفريقيا وبعض
بلدان المشرق كسورية ولبنان.
يبدو أن األمور اتخذت منحى آخر ع ّبر
عنه المفكر المغربي عزيز لحبابي حين
أكد خالل لقاء مع مثقفين تونسيين وعرب
أن الفرنسية التي يكتب بها ،هي” ما سهر
عليه الليالي” .كما أنها في نظر مثقفين
عرب “غنيمة حرب” ال يمكن التفريط فيها.

الفرنكوفونية التي تركت مواقعها
لتابعيها عرفت ش�� ّداً وجذباً في سنوات
انحسار االستعمار الرسمي المباشر
وغير المباشر ،وانتشار الفكر العروبي
واإلسالمي الذي طبع عقود الستينيات وما
تالها.
وفي نظرة إلى سيرورة الحال بالنسبة
للمثقفين المغاربة ،يجد المرء أن أسماء
عدد منهم تُكتب بلغة فرنسية صريحة،
مثل :هشام جعيط ،الطاهر بن جلون،
عبد الوهاب بوحديبة ،عبد الوهاب المؤدب،
يوسف الصديق ،فوزية الزواري ،الطاهر
ب��ك��ري ،أمين معلوف ،ومحمد أرك��ون.
هؤالء يدركون أن الفرنسية -وهي “لغة
حلوة” كما ع ّبر عنها جعيط -تأخذ حظها
من تونس إلى السنغال ،ومن الجزائر إلى
سورية ولبنان ،وتمتد هذه اللغة لتطبع
دو ًال استقلت في خمسينيات القرن الماضي
وستينياته.

من ينسى الموقف الذي اتخذه التونسي
وجه توبيخاً
الراحل حمادي الصيد ،عندما ّ
شديداً لثقافة فرنسا وضميرها ،حين بدأ
دورها يتراجع تجاه دول الجنوب؟.
الفرنكفونية ُت��راج��ع أدواره����ا عبر
مؤتمرات عالمية كان آخرها مؤتمر ُعقد
اكتوبر الجاري في الكيباك بكندا .ومن باب
إعطاء ما لقيصر لقيصر ،فإن هذه الثقافة
التي تُع ّد غازية في بلدان المستعمرات
القديمة ،ش��رع��ت ف��ي تقويم دوره���ا.
وهناك باحثون ،مثل جاك بيرك واندري
ميكال ورودنسن ،وظفوا عقولهم لتحقيق
هدف الثقافة الناجية :العروبة واإلسالم
والقرآن.
ع��دد كبير من مثقفينا ذوي اللغات
المتعددة يستحقون وجبة معنوية رائعة،
فليسوا “ماسحي أتربة” أكاديميين فقط،
بل هم من يقدمون باقة مواجدهم من
العربية وإليها.

فلسطين ،أما الحقيبة التي يبدو أنها كانت أيضاً
قصها بطريقة معينة ،فقد
خريطة ورقية جرى ُّ
فارقت وظيفتها المتمثلة في حماية الممتلكات
الخاصة الموضوعة فيها ،وبدت غير قادرة على
حماية شيء ..جميع تشكيالت األغراض تشير
إلى الوطن ،وطن كان مأوى وملجأ لساكنيه،
لكنه ب��ات غير ق��ادر على حمايتهم أو حتى
أرض بوار
حلم،
حماية نفسه.
خارجه ٌ
ٌ
وطن ٌ
ُ
ومنفى دائم.
الحنين إلى الوطن ،ورفض الحرب التي
تسبب البعد عنه ،وتقود إلى المنفى وفراق
األح ّبة ،محو ُر عدد من أعمال حاطوم ،من أبرزها
الفيديو الذي يحمل عنوان “مقاييس البعد”،
وفيه يدور حوار خاص وعاطفي جداً بين األم
وابنتها في فضاء مكاني شديدة الخصوصية
جسد أم الفنانة
“الحمام”َ .يظهر
في البيت ،هو
ُ
ّ
ّ
مغطى بكلمات ُكتبت بالعربية ،تم اجتزاؤها
من الرسائل التي كانت تبعثها األم البنتها
المستقرة في لندن ،ويظل يتردد الحوار باللغة
المشوش
العربية ،يتداخل معه صوت حاطوم
َّ
وهي تترجم الرسائل إلى اإلنجليزية .يتحدث
العمل عن تعقيدات المنفى وما تُنتجه الحروب
من شعور مؤلم بالفقد والفراق ،وهو ما يخرج
الشخصي والخاص من إط��اره ويضعه في
سياق اجتماعي وسياسي عام .أنجزت حاطوم
هذا العمل في أواخر الثمانينيات ،وهي مرحلة
الجسد كمادة للعمل ترمز إلى
استثمرت فيها
َ
جسد المجتمع بمجمله.
ُولدت حاطوم في بيروت العام  1952لعائلة
فلسطينية ،أقامت منذ العام  1975في لندن
وعملت فيها .وكانت ذهبت إلى لندن في زيارة،
لكن اندالع الحرب األهلية منعها من العودة
إلى لبنان .بعد أن أتمت دراستها في كلية “بيام
شو” للفنون وكلية “سليد” للفنون الجميلة ،في
أواسط الثمانينيات ،اشتُهرت حاطوم بأعمالها
في فن األداء والفيديو ،والتي ّ
ركزت ،بشكل
مكثف ،على الجسد.

ف��ي مطلع التسعينيات ب��دأت حاطوم
تتجه ،بشكل أكبر ،نحو اإلنشاءات الضخمة
التي تهدف إلى إث��ارة المشاعر المتضاربة
لدى المشاهد ،كالرغبة واالشمئزاز والخوف
واالنبهار.
بمرور الوقت ،طورت حاطوم ً
لغة تتحول من
خاللها متع ّلقات المنـزل المألوفة ،مثل المقاعد
واألس ّرة ومهود األطفال وأواني المطبخ ،إلى
�د َدة ،وأحياناً خطرة .حتى
�ه� ِّ
وم� َ
أشياء غريبة ُ
صور كشيء مجهول في
الجسم البشري ُي َّ
فيديو إنشائي لحاطوم بعنوان «جسم غريب»
َ
تنظير داخلي ،وهو
رحلة جهاز
( )1994يتتبع
ٍ
يستكشف زوايا جسمها.
ض��ت أع��م��ال ح��اط��وم ف��ي معارض
��ر َ
ُع ِ
شخصية لها في أوروب��ا وال��والي��ات المتحدة
العامين 1997-
األميركية وكندا وأستراليا .في َ
 1998أقيم معرض شامل لتجربتها نظمه
متحف الفن المعاصر في شيكاغو .طاف هذا
المعرض في المتحف الجديد للفن المعاصر
بنيويورك ،ومتحف الفن الحديث بأكسفورد،
وغاليري اسكتلندا الوطني للفن الحديث
بمدينة أدنبرة.
أقامت حاطوم معارض فردية أخرى في
مركز «ج��ورج بومبيدو» بباريس (،)1994
ومركز «كاستيلو دي ريفولي» بتورين (.)1999
كما أقامت معرضاً بعنوان «اضطراب منزلي»
في «سايت سانتا فيه» ،و«ماس موكا» بأميركا
( ،)2000-2001إضافة إلى معرض شامل
ألعمالها في مركز «سلمانكا» للفن ،ومركز
«غاليغو» للفن المعاصر بإسبانيا (2002-
 .)2003معرضها «كل العالم كأرض غريبة»
كان المعرض االفتتاحي النطالقة متحف «تيت
بريطانيا» (.)2000
نالت في العام  2004جائزة «سوننج»
المرموقة التي تمنحها جامعة كوبنهاجن كل
عامين .ونالت جائزة «روسويثا هافتمان» -
زيورخ.
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حرياﺕ
وصفته وزارة العمل ومكاتب االستقدام بـ“المبالغ فيه”

تقرير لمنظمة العفو :عامالت
المنازل ما زلن يتعرضن لﻺساءة

نور العمد

| اع��ت��ب��ر ت��ق��ري��ر ج��دي��د لمنظمة العفو
الدولية  -أمنستي  -أن «عشرات اآلالف من
الخادمات الوافدات في األردن ،يواجهن العزل
واالستغالل وإس��اءة المعاملة ،في ظل عدم
توافر الحماية أو القليل منها».
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ح��م��ل ع��ن��وان
«مستخدمات واف���دات يعملن ف��ي األردن
محرومات من حقوقهن» الى أن العديد من
خادمات المنازل ،ال يتلقين أجورهن أو بعضا
منها ،رغم أنها زهيدة ،وأحيانا لسنوات ،إضافة
إلى إنهن يعملن بين  19 16-ساعة يوميا ،من
دون التمتع بعطلة أسبوعية».
التقرير صدر بعد زيارات قامت بها وفود
منظمة العفو الدولية إلى األردن في آذار/
مارس ونيسان/أبريل  2008وقابلت الوفود
العديد من الخادمات ال��واف��دات ،وممثلين
لسفارات ودول ترسل العمالة ،ومحامين،
وممثلي منظمات تعنى بقضايا الخادمات،
ومسؤولين حكوميين.

التقرير صدر بعد
زيارات قامت بها وفود
المنﻈمة إلى األردن في
آﺫار ونيسان 2008
وفقاً لما جاء في التقرير فقد أفاد بعضهن
أنهن يبقين مقيدات في التوقيف ،ويعانين
سوء معاملة جسدية وعقلية ،وال يستطع
بعضهن مغادرة البالد ،ألن جهة التوظيف ال
تجدد إقاماتهن ،لعدم حصولهن على تصاريح
عمل ،لما ترتب عليهن من غرامات تجاوز
اإلقامة .إضافة إلى أن هناك نحو  14ألف
خادمة عالقة في األردن بسبب ترتب غرامات
عليهن ،وهناك عدة مئات لجأن إلى سفارات
بلدانهن ،فيما توجد نحو  100منهن في سجن
الجويدة جنوب عمان .يذكر التقرير أن العامالت
يبقين قيد االعتقال إلى أن تدفع الغرامة ،دون
أن يكون هناك إجراء يلزم مكاتب االستقدام
أو الكفالء بدفع الغرامة.
أشار التقرير إلى أن عمل هؤالء النساء،
م��ه��م ل��الق��ت��ص��اد ف��ي األردن ول��ب��الده��ن،
لمساهمتهن في رفاهية المنازل األردنية،
وتوفيرهن دخ��وال مجزية لعائالتهن في
بلدانهن ،ما يتوجب حمايتهن.
وزارة العمل عمدت إلى تشكيل لجنة
لدراسة تقرير منظمة العفو الدولية والرد

عليه.
و قد اعتبرت ال��وزارة ما جاء في التقرير
الذي صدر قبل أيام “مبالغاً فيه” ،الفتة الى أن
“األردن أدخل بنوداً في قانون العمل ،تضمن
الحماية للعامالت ،في سابقة لم تشهدها
العديد من الدول”.
أحمد الهباهبة ،نقيب مكاتب استخدام
واستقدام عامالت المنازل ،قال إن ما جاء
في تقرير منظمة العفو الدولية مبالغ فيه
للغاية ،وأضاف« :التقرير يحمل إساءة للبلد،
فالخادمات يتمتعن بالحماية الكافية والدائمة،
في ظل التوجيهات المستمرة على أعلى
المستويات لوزيري العمل والداخلية والجهات
المختصة ،باستمرار باحترام حقوق اإلنسان
من غير قيد» .م��ؤك��داً في الوقت ذات��ه أن
التجاوزات ال تتعدى عدد أصابع اليد .على حد
تعبير الهباهبة.
عايدة أبو راس ،رئيسة جمعية المرأة
العاملة في المنازل ،وافقت الهباهبة الرأي،
معتبرة أن ما جاء في التقرير مبالغ فيه”،
فاألرقام الواردة في التقرير غير دقيقة فعدد
العامالت يقدر بحوالي  40ألف عاملة ،فإذا
كانت هناك عشرات اآلالف يتعرضن لإلساءة
فهذا يعني أن جميع ال��ع��ام��الت يتعرضن
لإلساءة ،وهذا كالم غير صحيح .هناك حاالت
تتعرض لإلساءة و في المقابل هناك عامالت
يعاملن بطريقة جيدة في المنازل”.
تطرقت أبو راس لمثال عن انتحار خادمة
في مدينة ال��ك��رك ،وقالت إن “االنتحار لم
يأت بسبب تعرضها لسوء المعاملة من قبل

مخدومها ،وإنما لتلقيها خبراً عن وفاة زوجها”.
بينت أبو راس ،أن عدد الشكاوى التي تصل
إلى الجمعية شهريا يصل إلى  10شكاوى من
قبل خادمات ،موضحة أن الجمعية أطلقت
حملة لرفع وعي الطرفين بحقوق العاملة
الوافدة خالل الصيف” .الحملة شددت على
ض��رورة فتح حساب بنكي للعاملة الوافدة،
حتى يحمي صاحب العمل حقه فال تدعي
الخادمة عدم حصولها على أجرتها ،فض ً
ال عن
توفير استشارة قانونية مجانية للعامالت،
رغم أنه يصعب ،في بعض األحيان ،التحقيق
فيها لعدم وجود األدلة”.

أشار التقرير إلى أن
عمل هؤالء النساء،
مهم لالقتصاد في
األردن ولبالدهن
س��رد تقرير منظمة العفو ش��ه��ادات،
منسوبة لعامالت في منازل ،فقد ادعت «تي»
فلبينية ( 27عاما) أنها «أجبرت على العمل
 17ساعة يومياً طيلة أي��ام األس��ب��وع ،وأن
جواز سفرها صودر» ،وقالت إن العائلة التي

تعمل لديها ،زودتها بطعام «غير كاف وغير
مناسب» ،ول��دى خ��روج العائلة من المنزل،
كانت األبواب تقفل عليها وهي داخله.
ويدعي التقرير أنها عملت لسنتين وفق
عقدها ،لكن العائلة التي تعمل الفلبينية
لديها  ،أجبرتها على العمل شهرين إضافيين،
ولم تدفع لها أجرها لسنة كاملة تقريباً .يزعم
التقرير أن «تي» قفزت هاربة من نافذة في
الطابق الثاني ،ما ألحق األذى بساقها.وادعت
وفق التقرير ،أنه في محاولة واضحة لتجنب
دفع األجر المستحق والغرامة المترتبة على
عدم تجديد إقامتها لشهرين ،من قبل العائلة
التي خدمتها ،ف��إن جهة التوظيف رفعت
قضية ضدها متهمة إياها بالسرقة .تقول
وفق التقرير ،إنها تسعى اآلن لتعويض من
المحكمة ،وتالقي دعم سفارة بالدها.
مسؤول ملف العمالة الوافدة في المركز
الوطني لحقوق اإلنسان عاطف المجالي ،أقر
بوجود تجاوزات في هذا المجال ،مشيرا إلى أن
المركز الوطني لحقوق االنسان رفع توصياته
الى وزارة العمل للنظر في هذا الموضوع.
أض��اف المجالي «المركز الوطني نوه
بوجود تجاوزات مذكورة في التقارير التي
أصدرها المركز مؤخرا ،منها عدم حصول
العامالت الوافدات على تأمين صحي ،أو عدم
دفع األجور المتفق عليها في العقد ،فض ً
ال عن
تعرضهن للعنف اللفظي والجسدي واحتجاز
ج��وازات السفر ووثائقهم الخاصة بهم» .
وأوضح المجالي أن المركز رفع عام 2007
توصيات لوزارة العمل ،منها الموافقة على

إدخ��ال العامالت في المنازل ضمن أحكام
قانون العمل ووضع أنظمة تكفل حقوقهم».
وأشار التقرير إلى أن نحو  40ألف خادمة
من جنوب وجنوب شرقي آسيا  40مسجالت في
وزارة العمل  ،فض ً
ال عن وجود أكثر من  30ألف
منهن ،يزعم بأنهن من دون وثائق صحيحة.
وادع��ى أن إس��اءة معاملة الخادمات الوافدات
في األردن ،تنتشر على نطاق واسع ،إذ يدفع
للعديد منهن أجور ضئيلة ،أو أنهن ال يتلقين
أجوراً على اإلطالق وأحيانا لعدة سنوات.
وقالت السلطات وفقاً للتقرير إنها «ملتزمة
بتحسين وضع العمالة األجنبية ،وقد طرحت
بعض اإلصالحات المشجعة المتعلقة بالعمالة
الوافدة في المناطق الصناعية ،وهي قيد
صياغة تشريع قد يوفر حماية أكبر لحقوق
المستخدمات».
وطالبت منظمة العفو األردن أن تضمن
التعديالت التشريعية حقوق العامالت ،تمشياً
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،وبخاصة
تنفيذ توصية لجنة األم��م المتحدة إلزال��ة
التمييز ضد النساء ،والتي عدلها قانون العمل
لتشملها ،وتخصيص مأوى تموله الحكومة
للخادمات اللواتي يهربن بسبب إساءة المعاملة
واالستغالل ،كما يدعي ،مطالبة بتحسين
ظروف مراقبة العمل «التفتيش» ومكاتب
االستقدام ،لضمان تنفيذ عقود العمل وضمان
أن كافة ممثلي مكاتب االستقدام والكفالء
سيمثلون أمام القضاء في محاكمتهم ،عند
ارتكاب أي جرم بحق عامالت المنازل.

المنﻈمة طالبت األردن
أن تضمن التعديالت
التشريعية حقوﻕ
العامالت
كما طالبت المنظمة بتطوير آليات أسرع
وأكثر كفاءة ،لوقف اعتقال الخادمات أو
منعهن من مغادرة األردن ،بسبب إخفاق
مكاتب االستقدام أو الكفالء في الحفاظ على
تصاريح إقامة وعمل صالحة لهن ،والتأكيد
على أن كافة الخادمات ال��واف��دات اللواتي
يعتقلن ،يحصلن على وص��ول ف��وري وحر
لمحام ،لتمكين الشكاوى التي تستند الى
ٍ
مزاعم زائفة من استبعادها في الحال ،وضمان
أن المعتقالت يستطعن الخروج من االعتقال
بكفالة ،كما دعت األردن الى المصادقة على
معاهدة حقوق العمال الوافدين.
الجهات المعنية والمسؤولة مدعوة إلبداء
ال��ت��زام أكبر تجاه ه��ذه الفئة ،يستند الى
النصوص الدستورية والقانونية  ،وإلى
معاهدات حقوق اإلنسان التي سبق لألردن
التوقيع والمصادقة عليها  ،وذل��ك في ظل
سلسلة تقارير مشابهة تدعي وجود العديد
من المخالفات تجاه الخادمات في األردن.
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بتهمة “إثارة النعرات والمساس بمقام الملك”

أستاﺫة جامعية تواجه الحبس
من سنة إلى ﺛالﺙ سنوات

محمد شما

| أسندت محكمة أمن الدولة في التاسع من
أيلول /سبتمبر الماضي تهمتين إلى زهرية
إبراهيم عبد الحق نائبة عميد كلية التربية
في إحدى الجامعات الخاصة ،هما« :اإلس��اءة
إلى الملك خالفا إلى أحكام المادة /1/591ب
من قانون العقوبات رق��م  61لسنة 1960
وتعديالته ،وإث��ارة النعرات العنصرية خالفا
ألحكام المادة  1/150من القانون ذاته».
«ے» حاولت الوصول إلى عمادة شؤون
الطلبة في جامعة اإلسراء الخاصة الواقعة على
طريق المطار ،ورفضت العمادة التعليق ،غير
أن األستاذة المتهمة نفت في تصريح لها التهم
الموجهة لها من المحكمة.
حسب قرار الظن بالقضية فإن المتهمة
تعمل نائبة عميد كلية في إحدى الجامعات
الخاصة ورئيسة قسم تربية األطفال ،منذ 5
سنوات« ،خالل فترة عملها بدأت بنهج أسلوب
إث��ارة النعرات العنصرية بين الطالب وبين
أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب
أصولهم ،وتضييق الخناق على الطالب من
أصول معينة ،والسخرية منهم ومن لهجتهم

ولباسهم ،ووصفهم بالتخلف ،كما أقدمت
الظنين على اإلس��اءة الى الملك في مواقف
مختلفة ،ومنها منع تعليق صورة الملك في
مكاتب أعضاء هيئة التدريس» وف��ق نص
االتهام.
كما قامت األستاذة (الظنين) خالل اجتماعها
بأعضاء هيئة التدريس بترديد عبارات «تقلل
من مقام وهيبة الملك» وفق قرار الظن ،وعلى
إثر ذلك تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس
بشكاوى عدة ضدها ،وجرت مالحقة قانونية
لها.

قامت األستاﺫة بترديد
عبارات »تقلل من مقام
وهيبة الملﻚ« وفﻖ قرار
الﻈن
علقت عبد الحق باقتضاب على الحادثة
بالقول« :كثيرا ما ردد الملك عبداهلل الثاني
عبارة (حرية التعبير في األردن سقفها هو
السماء) ،وهذه القضية اختبار فعلي لتطبيق
هذه المقولة».

ع��ن التهمة التي أس��ن��دت لها باتهامها
ب�«اإلساءة للملك» المتناعها عن تعليق صورة
الملك على حائط المكتب ،قالت« :عادة وضع
صور الزعماء خلف المكاتب عادة عربية ،يجب
التخلص منها ،ويجب أن ال يشكل ه��ذا أي
جريمة».
توضح المحامية تغريد الدغمي أن تهمة
«اإلس��اءة للملك» هي األشد جرما ،ما يترتب
عليها عقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال
تزيد على ثالث سنوات ،على أن يقدر القاضي
المدة المحددة بالحبس ،مستندا بذلك إلى
تأثير الفعل الذي اقترفته الظنين وإلى سيرتها
الجرمية إن وجدت .مستندة تلك العقوبات على
قانون العقوبات في مادته .291
في ما تأتي عقوبة تهمة إث��ارة النعرات
الطائفية في مدة ال تقل عن  3أشهر وال تزيد
على  6شهور .تضيف الدغمي ل�«ے» إن
«التهمة األشد هي ما ستعاقب عليها الظنين».
إال أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء.
أكاديمي بارز في جامعة اإلسراء الخاصة،
فضل عدم نشر اسمه أشاد بسيرة األكاديمية
ّ
وعالقتها مع زمالئها ،وقال« :أستغرب االتهام
ال��ذي صدر بحقها ،فهي تتعامل مع الطلبة
كأنهم أبناؤها».
كانت محكمة أمن الدولة بتاريخ الخامس
من آب /أغسطس قضت بالحبس مدة عام
وغرامة مائة دينار ،عن تهمة «تحقير علم
الدولة» ،الثنين من مشجعي نادي الوحدات،
بعد إدانتهما ب�«حرق العلم األردن��ي وإث��ارة

النعرات اإلقليمية» ،وذلك
إث��ر اشتراكهما باحتفال
ف��ري��ق ال���وح���دات ب��ف��وزه
ببطولة الدوري لكرة القدم
في نيسان /إبريل الماضي.
عدنان أبو ع��ودة ،أحد
رؤس���اء ال��دي��وان الملكي
السابقين ،أدي��ن بتهمة
إهانة الملك و«إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية
والحض على النزاع بين
الطوائف ومختلف عناصر
األم������ة» ،اس���ت���ن���اداً إل��ى
تصريحات أدل��ى بها في
مقابلة خاصة لمدة ساعة
ٍ
مع قناة «الجزيرة» بتاريخ
 28تشرين األول /أكتوبر
 ،2006لكن النيابة العامة
عادت وأسقطت التهمة عنه
بتاريخ  5تشرين الثاني/
نوفمبر .2006
وك��ان أب��و ع��ودة ظهر
| زهرية ابراهيم عبد الحق
م���رت���ي���ن ع���ل���ى ش��اش��ة
بعمان.
«الجزيرة» ضمن برنامج
ّ
مديرة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا
«زي��ارة خاصة» الذي يستضيف فيه مقدمه
سامي كليب ،ضيفاً واح��داً .وعقب المقابلة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» العالمية،
الثانية التي بثتها القناة في  28تشرين األول /سارة ليا ويتسن ،قالت« :إن لهذا األسلوب من
أكتوبر ،قدم عد ٌد من المواطنين األردنيين توجيه االتهام ثم إسقاطه أث��راً مخيفاً على
شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية منتقدي النظام».

أخبار
القرض السهل
| انتقدت المنظمة العربية لحقوق اإلن��س��ان في
سورية ،الشروط الموضوعة على منح قروض اإلسكان
للموظفين في المصارف الحكومية  ،وبخاصة ما يتعلق
بتأمين الكفالء ،معتبرة أنها “شروط قاسية” تجعل من
مجرد التفكير بالحصول على قرض “كابوساً” .وقالت
المنظمة إن ق��روض السكن مضمونة أص� ً
ال بإشارة
الرهن على العقار موضوع القرض ،وعليه يجب أن يكون
طلب الكفالء أمراً روتينياً ،ال تلزمه شروط إضافية ،من
قبيل م ّدة خدمتهم في العمل .وأضافت المنظمة أنها
وهي “تنظر بعين الرضا إلى شروط وظروف االقتراض
السريعة واليسيرة في بعض الدول العربية المجاورة،
تطالب الجهات السورية المختصة أن تحذو حذوها ،وأن
تعيد النظر في جملة شروط الكفاالت على القروض بما
ينسجم وحق المواطن في الحصول على القرض الذي
يريده بكفالة الراتب أو العقار السكني فقط”.

المخرج محمد ملص
| قال المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير ،إن
سلطات الهجرة في مطار دمشق الدولي ،منعت المخرج
محمد ملص من السفر فجر يوم  ،26/10/2008بنا ًء

ﺇعداد :سامر خير أحمد

على برقية ص��ادرة عن أحد ف��روع إدارة أمن الدولة
بدمشق ،بينما ك��ان متوجهاً إل��ى اإلم���ارات العربية
المتحدة ،إلخراج فيلم حول حقوق الطفل ،لصالح قناة
“الجزيرة لألطفال” .قال المركز إن أسباب المنع من
السفر لم تتضح ،برغم مراجعة ملص للفرع الذي
أرسل البرقيةُ .يشار إلى أن ملص هو عضو في مجلس
إدارة المنظمة السورية لحقوق اإلنسان.

حرية الدين
| أص��درت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
تقريراً عن حالة حرية الدين في مصر ،خالل الربع الثالث
من العام الجاري  ،2008رصدت فيه سلوك السلطات
تجاه حرية اعتناق الدين ،وواقع التوترات الطائفية في
عدد من المدن والقرى .واستعرض التقرير عدداً من
األحكام القضائية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد،
منها حكم قضى بنزع حضانة طفلين من والدتهما
المسيحية ،وضمهما إلى والدهما بعد اعتناقه اإلسالم،
وآخر قضى بالسجن ثالث سنوات على سيدة ،بتهمة
إثبات ديانتها المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية
رغم أن والدها سبق وأن تح ّول إلى اإلسالم ،وحكم آخر
أ ّيد قرار الحكومة بعدم االعتراف بطائفة أرثوذكسية
جديدة.

األرض مقلباً للقمامة
| قال مركز األرض لحقوق اإلنسان ،المصري ،إن
عشرات من فالحي “عزبة شليب” بمحافظة الغربية،
تقدموا إليه بشكوى لقيام مجلس المدينة التي
يتبعونها بإتالف محاصيلهم الزراعية في قطعة أرض،
بدعوى ملكيتها للدولة ،وبات يستخدمها مقلباً للقمامة.
وق��ال المزارعون في الشكوى إن المساحة المتنازع
عليها ،والبالغة سبعة أفدنة ،يعيش من ناتجها أكثر
من خمسين أسرة ،قامت باستصالحها وزراعتها منذ
أكثر من خمسين عامًا .وقال المركز إنه يتخوف من أن
يكون الهدف من إجراءات مجلس المدينة ،هو االستيالء
على األفدنة السبعة لصالح بعض أصحاب النفوذ في
المنطقة.

في اليمن
| أص���درت منظمة هيومن راي��ت��س ووت���ش ،يوم
 ،2008/10/24ت��ق��ري��راً بعنوان “وق��ائ��ع االختفاء
واالعتقاالت التعسفية في سياق النزاع المسلح مع
المتمردين الحوثيين في اليمن” ،قالت فيه إن قوات األمن
اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية ،باحتجاز
بضعة مئات من األفراد ،ومنهم صحفيون ،في سياق

الحرب التي اندلعت منذ  4سنوات مع قوات المتمردين
شمالي اليمن .وكشف التقرير أن جماعات حقوقية
يمنية ،و ّثقت المئات من حاالت االعتقال غير القانونية،
وأن الحكومة اليمنية تح ّدثت في آب /أغسطس الماضي
عن وجود أكثر من  1200سجين سياسي ،كما احتجزت
بعض األفراد  ،للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي
يس ّلموا أنفسهم ،فيما اعتقلت آخرين لنشرهم نقداً
للممارسات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع .ودعت
المنظمة الرئيس اليمني إلى تشكيل لجنة مستقلة
للتحقيق في االعتقاالت ووقائع االختفاء ،وإلى معاقبة
“الجناة”.
ُ

صوت المرأة
| قال���ت الجمعي��ة السعودية لحقوق اإلنسان ،إن
لجن���ة االتصاالت السعودي���ة الحكومية ،قامت في 15
تش���ري���ن األول /أكت���وبر  ،2008بح���جب موق���ع
“ص����وت الم����رأة السعودي����ة” عل��ى اإلنت��رنت
( )www.saudiwomen.netالمختص بنشر تحليالت
تتعلق بوضع المرأة في المجتمع ،وأوضاعها القانونية،
ومتابعة أحوالها في سوق العمل ومساهمتها في
الحياة العامة .ووجهت الجمعية نداء ،دعت فيه زوار
الموقع لشجب هذا الحجب.
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انﻔﻮ تك

موقع عربي يحاكي
Facebook
| “الفيسبوك بقى عربي” رسالة يحملها موقع جديد
أنشئ بشكل مشابه لموقع التواصل االجتماعي الشهير
.Facebook
الموقع الذي يصف نفسه ب�”الموقع الرسمي للفيس
بوك الخاص بالمستخدمين العرب والمصريين” يماثل
الموقع العالمي مع اختالف جذري في الطرح.
القائمون على الموقع يقولون إنه «موقع متكامل
وأداة للتعارف والتصال أفراد المجتمع بسهولة وبساطة،
بواسطة مجموعة من الملحقات واألدوات المبرمجة
خصيصا لهذا ال��غ��رض» .ووفقهم ،يتمتع المستخدم
في «فيس بوك العربي» بمزايا عديدة أبرزها حرية
المستخدم ،واستخدامه لملفه الشخصي في الموقع
بكل حرية دون إغالق حسابه أو إلغائه مهما كانت كمية
الرسائل أو النشاطات التي يقوم بها يومياً والتي يعتبرها
الفيس بوك ،اليهودي.»SPAM ،
وأخيرا ،أغضب الموقع العالمي مستخدميه بعدم
َ
اللغة العربية ضمن قائمة اللغات التي يدعمها،
تضمينه
ما دعا مجموعة من المستخدمين للدعوة إلى فعالية
افتراضية يطالبون من خاللها بإدراج اللغة العربية ضمن
الموقع ،ال��ذي كان دعا مستخدميه من « 20لغة» إلى
استخدامه بلغاتهم األصلية ،عوضا عن اإلنجليزية التي
كانت سائدة.
وقال أصحاب مجموعة «ساعدونا إلضافة لغتنا العربية
على الفيسبوك»« :حتى ال نبقى أمة أقوال بال أفعال،
لنفعل شيئا ولو كان بسيطا ،أن تصبح لغتنا إحدى اللغات
المستخدمة على الفيس بوك.»...
وتابعوا“ :هناك  325مليون عربي ،منهم  26.3مليون
من مستخدمي اإلنترنت .مع ذلك اللغة العربية غير موجودة
على الفيس بوك .الرجاء من كل من تحمله الغيرة على
وطنه ولغته أن يساهم على األقل بإرسال رسالة على
هذا الرابط ،ويطالب بإضافة اللغة العربية (http://www.
.»)new.facebook.com/help/contact_generic.php
ووفقًا للمجموعة ،فإن الرابط (http://www.new.face-
 )book.com/editaccount.php?languageيكشف أن

هناك  20لغة أساسية مستخدمة على الفيسبوك« :نحن
نسعى بأن يقوم المسؤولون عن الفيسبوك بإضافة اللغة
العربية كلغة أساسية».
المستخدمون العرب ليسوا جميعهم متحمسين
لهذا االقتراح .يقول مستخدم في تعليق على صفحة
المجموعة« :أنا ال أنتقد ،لكن هذا موقع أجنبي ،وهناك
أشياء ال يصلح أن تحكى أو تكتب بالعربية ،ألنها بذلك
تفقد معناها الحقيقي ،وأولها الويندوز العربي .يعني
مش غلط ننشر لغتنا العربية ،لكن مش بطريقة تعريب
موقع وخيارات موقع ،ويكفي إنه مسموح نعمل مجموعات
عربية وكتابة عربية .هذا كاف باعتقادي”.

“إنمارسات” تمد المركبات
البحرية بخدمات اإلنترنت
| أعلنت شركة “إنمارسات” المتخصصة في توفير
خدمات االتصاالت المتنقلة عبر األقمار االصطناعية
عن اعتزامها التوسع في مجموعة خدمات
بتقديم
،FleetBroadband
خدمة مبدئية تجمع بين
نقل الصوت والبيانات،
وه���ي خ��دم��ة مقدمة
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ب��ح��ري��ة
الصغيرة.
ال��خ��دم��ة ال��ج��دي��دة
 FB150ستوفر خدمات
الصوتية،
المكالمات
وسرعة لنقل البيانات
ب��ب��روت��وك��ول اإلن��ت��رن��ت
تصل إلى  150كيلوبايت/
ثانية ،وخدمة الرسائل النصية
القصيرة .ومن المتوقَّع أن تتوافر
الخدمة في منتصف العام المقبل.
ً
تلبية الحتياجات
طورت «إنمارسات» الخدمة الجديدة
مراكب الصيد ،ومراكب الرفاهية ،والمركبات البحرية
التجارية الصغيرة ،من خدمات البيانات ،بحيث توفر خدمة
 FB150اتصا ًال صوتياً يتمتع بجودة الخطوط األرضية،
يمكن الوصول إليه آنياً من أي مكان تتوفر فيه إمكانية
اتصال بياني باإلنترنت ،وإمكانية استخدام خدمة الرسائل
النصية القصيرة بسهولة .وستقوم شركتا Thrane
 & Thraneو AddValueاللتان ستتضامنان مع شركة
 SpaceComإلنتاج الهوائي المستخدم في الشبكة،
بتصنيع معدات .FB150
وقالت الشركة إنها ستوفر ه��ذه الخدمة بأسعار
«منافسة» ،حيث أن أسعار الوحدات المنتجة ستلبي
متطلبات قطاع معدات ما دون  5000دوالر.
وستكون وحدة الهوائي المستخدمة في  FB150على
سطح المركبة  -كما هي الحال في  - FB250مدمجة
للغاية وسهلة التركيب ،بحسب الشركة .وبالمقاييس
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| أطلقت «فيوسونيك» ،جهاز العرض الضوئي من طراز ُ .PJ359wبني هذا الجهاز ليتوافق بشكل كامل مع الحواسيب
المحمولة ذات الشاشة العريضة .وجاء تطويره تلبية للطلب المتزايد من الشركات حول العالم ،وبخاصة مع التح ّول الالفت،
وبوتيرة متسارعة ،نحو الحواسيب المحمولة ذات الشاشة العريضة .وقالت «فيوسونيك» إن جهاز العرض الضوئي
 PJ359wيتميز بخفة وزنه ،وخاصية االتصالية مع ،HDMI 1.3
ودعم الدقة الفائقة «إتش دي» حتى معيار  .1080pوتتم ّيز أجهزة
العرض الضوئي  PJ359wبعدسة ُمركزة تس ّهل عرض الصور
الضخمة حتى من مسافة قصيرة ،أي في القاعات الصغيرة ذات
الجدران المتقاربة .ويمكن لجهاز العرض المذكور أن يوفر من
حجم شاشة قدره  50بوصة .كما يوفر جهاز العرض
مسافة  1.6متر َ
الضوئي  2.200وحدة إضاءة ودقة  1280x800لنقل صورة واضحة
ومفصلة مهما اختلفت اإلنارة المحيطة ،كما تضمن خاصية
ونقية
َّ
استقبال اإلشارة عالية الدقة  HDMI 1.3أفضل أداء في التعامل مع
الصور المختلفة ودعم دقة فائقة تصل إلى معيار .1080p

 Motorollaتطلق حواسيب نقالة ُمثبتة في المركبات
| أعلنت وحدة األعمال النقالة التابعة
لشركة موتوروال عن إط��الق الحواسيب
المثبتة في المركبات.
النقالة ُ VC6096
ويعد الحاسوب النقال  VC6096امتداداً
ُّ
لسلسلة الحواسيب النقالة المتينة من

نفسها
س��ت��ت��واف��ر
ال���وح���دات ال��م��س��ت��خ��دم��ة تحت
سطح المركبة المعدة بواجهات اتصال قياسية ّ
تمكن
من التوصيل السهل السريع للحواسيب وأجهزة الخدمات
األخرى.
وقال مدير قسم التسويق البحري العالمي في شركة
 ،Thrane & Thraneكاسبر جنسن« :بفضل تعاوننا
الوثيق والمثمر مع (إنمارسات) ،استطعنا أن نكون أول من
يدخل السوق بالمجموعة الكاملة من FleetBroadband
تضمنت الخدمتين  FB250و .”FB500وأض��اف:
التي
ّ
“بإطالقنا خدمة  FB150الجديدة ،نلتزم بتوفير وحدات
منخفضة التكاليف وعالية الجودة».
وأك��د جنسن أن ردود األفعال على وح��دات Fleet-
 Broadbandإيجابية إلى ح ّد كبير ،لما تتمتّع به من فاعلية
يعول عليها ،وسهولة في االستخدام .وتابع« :لقد حرص
َّ
فريق التطوير لدينا على إدراج تلك الخواص المم ّيزة في
وحدة  SAILOR FB150الجديدة».

�م تصميمه لمقاومة
م��وت��وروال ،حيث ت� ّ
ظروف التنقل اليومية الصعبة والقاسية،
وتجهيزه بتقنية الصوت والبيانات الالسلكية
المزودة بخدمات
الشاملة المثالية للشركات
ِّ
النقل والخدمات اللوجستية.

| أعلنت شركة «سوني» عن
إطالقها سلسلة الكمبيوترات
الدفترية الجديدة «فايو زد»
( )VAIO Zلتلبية متطلبات
رج��ال األعمال الباحثين عن
التقنيات المتطورة في مجال
الحوسبة المتنقلة .مع الوزن
البالغ  1. 48كيلوغرام ،تتمتع

سلسلة ()VAIO Z
بلوحة رئيسية عالية
الكثافة ( 12طبقة)
ت��ق��دم أداء ق��وي��اً،
وتتيح المجال للشكل
المضغوط والعصري
الذي تتمتع به أجهزة
السلسلة الجديدة.

متعددي الوﻇائف
 XEROXتطرح جها َزين
َ
جديدين متعد َدي الوظائف ،يتمتعان بأعلى إمكانيات المسح الضوئي
| طرحت زيروكس جهازَين
َ
والفاكس ،بأسعار اقتصادية .الجهازان ( Phaser® 3300MFPو Work-
 )Centre® 4260MFPيساعدان المستخدمين على اختصار الزمن
الالزم للتعامل مع الوثائق وإدارة المعلومات .تُقدم طابعة ®Phaser
 3300MFPأحدث إمكانيات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس،
باأللوان .حيث تصل سرعة الطباعة والنسخ إلى  30صفحة في الدقيقة،
مما يجعها أسرع وأقدر على التعامل مع أحجام هائلة من الورق شهريا
أكثر من أي منتج آخر في فئتها .أما أسطوانات الحبر عالية الكثافة وطور
توفير الحبر ،فهما يساعدان المكاتب على تخفيض تكاليف التشغيل
بشكل جذري.
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احتباﺱ حراري

األعاصير المدارية قد تنقﺬ األرﺽ
| قالت دراسات علمية حديثة إن األرض قد
يتم إنقاذها من أخطار االحتباس الحراري
المحدقة عبر األعاصير المدارية التي يمكن
أن تسهم جزئيا في إبطاء ه��ذه الظاهرة،
بدفن كميات كبيرة من المزروعات والتربة
المحتوية على الغازات المسببة لالحتباس في
مياه البحر.
وأوضحت دراسة في تايوان ل�«نهر لي وو»
أن الفيضانات الناتجة عن اإلعصار «ميندول»
يقدر بنحو 0.05
في العام  2004اكتسحت ما َّ
بالمئة من الكربون المخزون في أوراق األشجار
وفروعها وجذورها ،وفي التربة على جوانب
التالل التي تمت دراستها في المحيط الهادي.
موقع «ميدل إيست أون الي��ن» قال إنه
وفقاً للنتائج التي نُشرت في دورية «نيتشر

جيوساينس» ،يمكن أن يكون لألعاصير
االستوائية دور كبير في نقل غاز ثاني أكسيد
الكربون من الغالف الجوي إلى مخازن طويلة
األمد في أعماق المحيط.
وتمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون،
وهو غاز موجود في الطبيعة يسبب االحتباس
الحراري وينبعث أيضاً من احتراق الوقود
األحفوري ،ويخزنه النبات في صورة عنصر
الكربون .وعادة ما ينطلق الكربون إلى الجو
خالل دورة حياة النبات.
وقال علماء في بريطانيا وتايوان إن ما
يتراوح بين  50و 90مليون طن من الكربون
ُيعتقد أنها تدخل إلى المحيطات من جزر غرب
المحيط الهادي وحدها ،وأثناء هبوب األعاصير.
وأضافوا أن هذه اآللية لن تقدم الكثير إلبطاء

االحتباﺱ ّ
يعطل
الرياضة في هولندا
| سيكون لالحتباس الحراري تأثير أعمق مما كان
يعتقده القائمون على سباق في هولندا يتضمن
اجتياز  120ميال من البحار واألنهار المتجمدة.
وقالت دراسة نشرتها وكالة البيئة الهولندية
إن السباق سيقام مرة كل  18عاماً ،بسبب الحرارة
العالية في الشتاء ،بد ًال من الترتيب السابق الذي
يقضي بإقامة السباق كل  10أعوام.
ويصر القائمون على السباق أن تكون سماكة
الجليد  6إنشات ليكون صالحاً لتزلج اآلالف من
محبي هذه الرياضة في هولندا.
ومنذ انطالقته في العام  ،1909لم ُي َقم
السباق سوى  15مرة .وعندما تم التخطيط له
فإن القاعدة التي ظلت متّبعة حتى اآلن تصر
على وجوب إقامته كل  10أع��وام ،إال أن تبعات
االحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض قد
تمنع ذلك.
وقال التقرير إن احتمالية إقامة السباق الذي
يمر عبر  11دولة أقل حالياً ،ولكن هذا ال يعني أنه
لن يقام قريباً.
وكان السباق أقيم في ظروف استثنائية 4
مرات في األربعينيات من القرن الماضي ،لكنه
لم ُي َقم في الخمسينيات والستينيات بسبب برودة
الطقس الشديدة والرياح العاتية.
وفقاً لمصادر إعالمية هولندية ،ستكون سرعة
التغير المناخي واضحة جداً في هولندا ،ومناطق
أخرى في أوروبا ،ومن خالل أشياء عدة ،منها زيادة
حدوث الفيضانات ،وبخاصة تلك التي تغطي الجزر
البريطانية وبحر الشمال ومناطق أخرى في غرب
القارة األوروبية ووسطها.تقرير المنظمة العالمية
للحفاظ على الطبيعة قال أخيراً إن التغير المناخي
يسير بشكل أسرع مما كان متوقَّعاً له من قبل.
يشير التقرير إلى أنه ما بين العامين 2013
و ،2040من المتوقع أن يكون القطب الشمالي
خاليا تماما من الكتل الثلجية خالل فصل الصيف،
كما أن منسوب المياه سيرتفع ليصل  120سم.
هذا التقرير يبدو أكثر تشاؤما من تقرير سابق
صدر عن المنظمة الدولية الخاصة بالتغير المناخي
والتابعة لألمم المتحدة ،وهي المنظمة التي نالت
جائزة نوبل للسالم العام الفائت ،مشاركة مع
نائب الرئيس األميركي آل غور .المنظمة قالت في
تقرير سابق لها ،إن منسوب المياه سيرتفع ليصل
فقط إلى  59سم.

االحتباس الحراري الذي يتسبب به البشر عن
طريق حرق الوقود األحفوري.
روب���رت هيلتون ،م��ن جامعة كمبردج
وأح��د واضعي هذه ال��دراس��ة ،قال لصحيفة
«غ��اردي��ان» البريطانية ،إن الكمية الحالية
من غاز ثاني أكسيد الكربون المتراكمة من
المصادر التي يصنعها البشر تزيد بسرعة
تتراوح بين  100و 1000مرة عن هذا الكربون
المدفون نتيجة للتفاعل بين األعاصير وعوامل
التعرية والغابات.
وأض���اف أن��ه بالنسبة ل���دورة الكربون
التي يرتكبها اإلنسان ،فإن هذا لن يسهم
ف��ي إن��ق��اذن��ا ،لكن ال��ك��رة األرض��ي��ة لديها
وسائل طبيعية للتعامل مع غاز ثاني أكسيد
الكربون.

عوامل جديدة في زيادة ﻇاهرة االحتباﺱ
| أشارت دراسات علمية حديثة إلى أن مستويات
غاز ثالثي فلوريد النيتروجين ال��ذي يساهم في
زي��ادة ظاهرة االحتباس الحراري ،ارتفعت أربعة
أضعاف.
الدراسات التي أجراها معهد سكريبس لعلوم
المحيطات في الجوال بوالية كاليفورنيا األميركية
استخدمت تقنيات تحليلية جديدة كشفت عن وجود
حوالي  5400طن متري من ثالثي فلوريد النيتروجين
في الغالف الجوي ،وأن الكميات تزيد بنحو  11بالمئة
سنوياً.
«راي فيس» من معهد سكريبس ،قال إنه لم
يكن باإلمكان قياس هذا الغاز بدقة من قبل .وأضاف
في مقالة نشرتها دوري��ة «رسائل بحوث الفيزياء

األرضية» ( ،)Geophysical Research Lettersأنه
حلل عينات من الهواء ُجمعت على مدى السنوات
الثالثين الماضية أثناء التجارب العالمية لغازات الغالف
الجوي التي تمولها إدارة الطيران والفضاء األميركية
( ناسا) .فوجد أن ثالثي فلوريد النتروجين هو أكثر
ً
مقارنة
فعالية  17ألف مرة في تدفئة الغالف الجوي
بكتلة مماثلة من غاز ثاني أكسيد الكربون ،رغم أن
ثالثي فلوريد النيتروجين لم يساهم كثيراً حتى اآلن
في ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
وأشارت تقديرات سابقة إلى أن مستويات هذا
الغاز كانت أق��ل من  1200طن متري في العام
.2006
وثالثي فلوريد النيتروجين هو غاز عديم اللون

والرائحة ،وغير قابل لالشتعالُ ،يستخدم في النقش
على رقائق السيليكون ،وفي بعض أجهزة الليزر.
يرى “فيس” أن هناك حاجة إلى تنظيم مستويات
ثالثي فلوريد النيتروجين مثلما هي الحال مع غاز
ثاني أكسيد الكربون.
وحذر “فيس” من أن ثالثي فلوريد النيتروجين
يجري استخدامه بصورة أكثر شيوعاً ،وتنبأ بأنه
سيجري اكتشاف المزيد منه في الغالف الجوي.
وأض����اف“ :م��ن منظور م��ن��اخ��ي ،ه��ن��اك حاجة
إلضافة ثالثي فلوريد النيتروجين إل��ى مجموعة
الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري التي تم
تحديد مستويات إنتاجها وتنظيم انبعاثاتها بموجب
بروتوكول كيوتو”.
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ﻛاتﺐ/قارﺉ
رؤيتا البخيت والبنﻚ الدولي:
أيهما األصح؟
| اطلعت بكل اهتمام على الموضوع الجريء الذي نشرته «ے» في
عددها ( )48بقلم نهاد الجريري ومحمود منير ،بعنوان «عدنان البخيت
ينعى التعليم العالي في األردن» ،وظهر في الموضوع عمق النظرة
السلبية لهذا المفكر الرائد إلى مستقبل التعليم العالي في المملكة ،وما
جمة.
ينتظره من مخاطر ّ
أثار الموضوع في ذاكرتي مفارقة ترجع إلى بضعة أشهر ،حين ق ّدم
البنك الدولي تقريراً عن أوضاع التعليم في المملكة ،شارك في عرضه
مروان المعشر شخصياً ،بحكم موقعه في البنك ،حيث تضمن التقرير
المشار إليه العديد من المؤشرات التي تبعث الطمأنينة حول واقع التعليم
في المملكة والتوقعات اإليجابية بشأن مستقبله.
بنا ًء على ما ورد سابقًا يتضح جل ّياً أن بين ما يراه البخيت ،وما جاء في
تقرير البنك الدولي« ،هوة واسعة» تجعل أحد الرأيين ممث ً
ال للحقيقة،
واآلخر يقف على الضد منها.
وفي ضوء ذلك ،فإنني أعتقد أن متابعة عميقة وجذرية لهذه المسألة
تبدو ضرورية للغاية وتستدعيها المصلحة الوطنية ،على أن تستهدف
هذه المتابعة استجالء ما يلي:
أي وجهتي النظر أقرب إلى المصداقية والصواب.
أ) ّ
ب) وإذا كانت وجهة النظر التي تضمنها التقرير الصادر عن البنك
الدولي هي المخالفة للحقيقة ،فإن ذلك يجب أن يطرح إشكالية البحث
عن المبررات التي تدفع بالبنك المذكور إلى الترويج لطروحات غير
صحيحة.
إنني أجد «ے» بما عهدته فيها من جرأة وصراحة ومصداقية،
المنبر الذي يمكن أن تتسع صفحاته لمناقشة كل ما تقدم ،ولهذا أضع
المقترح بين يدي «ے» ،للتعاطي معه وفقاً لما تراه مناسبًا.
جهاد صبحي الشريف
مستشار قانوني

هل صرنا آمنين؟
| تسعى الدولة العبرية إلى تحقيق تفوق
استراتيجي ،كي تثبت وجودها دائماً .هذا
الكيان ال يجد وسيلة لبقائه إ ّال بتح ّوله
بالكامل إل��ى ثكنة عسكرية ،وبامتالكه
السالح النووي .في العاشر من آب/أغسطس
َ
 ،1948وبعد قيام هذا الكيان الطارئ على
التاريخ والجغرافيا في المنطقة ،وضعت
مؤسسة الطاقة الذرية اإلسرائيلية “ناجال
سوريك” التابعة لوزارة الحرب اإلسرائيلية،
خططاً لبناء مفاعالت نووية ومسرعات
ذرية ،وإنتاج الماء الثقيل ،والحصول على
اليورانيوم المخصب .ولهذا التسليح العبري
أبعاده اإلستراتيجية .إنها ليست مشكلة
حدود أو سيادة ،بل مشكلة “بقاء مادي” بكل
ما في هذا التعبير من معنى ،وهي مسألة
بقاء ،ليس للشعب اليهودي في األراضي
المحتلة في العام  1948فقط ،بل للشعب
اليهودي في جميع أنحاء العالم.
الحديث عن السالح أو البرنامج النووي
وكأن هذا
اإلسرائيلي ،يتم تجاهله تماماً،
ّ
البرنامج ال يشكل خطراً أو تهديداً أو تقويضاً
للسالم واألمن في المنطقة التي تعد أكبر
المناطق في العالم التهاباً وتوتراً بسبب
االحتالل العبري لألراضي العربية المحتلة.
أن الواليات المتحدة األميركية
ورغم ّ

تتبنى بنفسها منذ فترة مسألة حظر
أسلحة ال��دم��ار الشامل ،إ ّال أنها رفضت
منذ سنوات التصديق على معاهدة حظر
إن واشنطن لم
إجراء التجارب النووية ،بل ّ
تتخذ موقفاً مناهضاً المتالك “إسرائيل”
أسلحة الدمار الشامل ،وتجاهلت المواقف
العربية والدولية الرافضة للسالح النووي
“اإلسرائيلي”.
إل��ى ج��ان��ب مفاعل دي��م��ون��ا ،تمتلك
إسرائيل مفاع ً
ال نووياً آخر في قلب فلسطين
المحتلة في العام “( 1948إسرائيل” اآلن)
على الساحل المتوسطي ،اسمه مفاعل
“س��وري��ك” ال��ن��ووي ،ال��ذي ق ّدمه الرئيس
األميركي دوايت إيزنهاور في العام .1955
يظهر للعيان من هذا المفاعل أنه منشأة
مخصصة لمشروعات ال عالقة لها بالقنبلة
الذرية (كتطوير منظومة الرؤية الليلية
و /أو الكاميرات النووية) ،إذ يجري العلماء
فيه أبحاثاً حول وسائل ضبط المقاومين
االستشهاديين ،من خالل أجهزة يمكنها
رؤية ما تحت المالبس.
وتبلغ ق ّوة هذا المفاعل خمسة ميغا
واط ،ووض��ع قلب المفاعل تحت تسعة
أمتار من الماء المنزوع منه المعدن األزرق
الباهت بالغ الشفافية .و”س��وري��ك” هذا

يماثل مفاعل “ديمونا” ،ويتساوق معه
في الهدف والغاية ،انطالقاً من أنّه يقوم
بتطوير األسلحة النووية ،وإن كان يع ّد
المفاعل الوحيد في العالم الذي ال يضم
دائرة للفيزياء النووية.
مفاعل ديمونا ،يع ّد المفاعل األول في
إسرائيل ،وقد بني بمساعدة من الفرنسيين
أواخ��ر الخمسينيات ،وقوته ما بين 40
و 150ميغا واط .وهو ينتج البلوتونيوم
المخصص لالستخدام العسكري.
خطورة “ديمونا” تكمن في أ ّن��ه يقع
في منطقة ذات تاريخ زلزالي ،وإمكانية
تعرضها لزلزال واردة وغير مستبعدة.
ُّ
وه��ذا إن ح��دث س��وف ي��ؤدي إل��ى تص ّدع
هائل ف��ي ج���دران المفاعل .وق��د أش��ار
الخبير “مردخاي فعنونو” الذي اعتُقل في
السجون اإلسرائيلية لمدة  18عاماً بعد أن
كشف للعالم امتالك الدولة العبرية لهذا
أن تعرض المنطقة لهزّة
المفاعل النوويّ ،
أرضية قوية من شأنه أن يؤدي إلى شروخ
وتصدعات في ج��دران المفاعل ،وسوف
يؤدي ذلك إلى تع ّرض المنطقة والعالم
إلى كارثة نووية أكبر بكثير من الكارثة
النووية التي حدثت في “تشيرنوبيل”.
فمباني المفاعل تعاني حالياً من شقوق

بفعل اله ّزات األرضية المتتالية ،ومنشآته
ل��م تعد صالحة وآم��ن��ة وف��ق المعايير
والمقاييس العلمية العالمية .وعليه لم
تعد الدول العربية وشعوبها آمنة كطفل
في سريره.
ال ب ّد من اإلش��ارة هنا إلى ما دار في
أروقة المؤتمر الثاني والخمسين للوكالة
الدولية للطاقة الذرية في فيينا أواخ��ر
أيلول/سبتمبر ال��م��اض��ي .حيث أص��رت
األط��راف العربية واإلسالمية ،على طرح
مشروع ق��رار يطالب بإخضاع المشروع
النووي اإلسرائيلي “اإلرهابي” للتفتيش
الدولي ،كما يطالب الدولة العبرية بالتوقيع
على اتفاقية الحد من انتشار األسلحة
النووية.
المفارقة السياسية التي يجب على
القادة العرب والمسلمين التوقف عندها،
اتخاذ الدول الغربية ،وعلى رأسها أميركا،
موقفًا موحداً .حيث وقفت هذه الدول بحزم
ضد المشروع العربي اإلسالمي ،ومارست
واشنطن أصنافاً مختلفة من الضغوط
على الجانب العربي واإلس��الم��ي لسحب
المشروع.
وبهذا يقف الغرب بكل صالفة وتبجح
لحماية إس��رائ��ي��ل وبرنامجها ال��ن��ووي

اإلره��اب��ي ،ومنع المجموعة الدولية من
ممارسة أي دور رقابي على الدولة العبرية.
بل إن أميركا تنظر إلى المشروع النووي
اإلسرائيلي على أنه مشروع سالم ،بينما
يبدو أي مشروع عربي أو حتّى إسالمي
سلمي في المنطقة ،مشروع حرب وإرهاب
من وجهة نظرها .يا لها من مفارقة مبكية
مضحكة تثير الجنون في النفس والعقل.
من حقنا كعرب ومسلمين أو ًال ،أن
نتساءل عن جدوى وجود الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،إذا كانت الدولة العبرية
مستثناة بامتياز من قراراتها التي تنظم
التفتيش والرقابة والحد من انتشار السالح
النووي.
الحديث المعسول الدائم والناجز عن
منطقة شرق أوسطية خالية من أسلحة
الدمار الشامل من جانب األطراف كلها ،بما
فيها العربية واإلسالمية والغربية ،سيظل
ب��ال معنى وقيمة ومفعول ،م��ا ل��م يتم
تجريد الدولة العبرية من أسلحتها النووية
اإلرهابية الرادعة الفتّاكة ،حيث يع ّد السالح
سالح هجوم.
سالح ردع ودفاع ال
النووي
َ
َ
محمد أحمد الروسان
عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية
األردنية

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

تبدالت قاعدة:
“رافق المسعد تسعد”
| عندما أيد النائب السابق عن لواء الرمثا فواز الزعبي انضمام األردن الى المنظمات
والهيئات التجارية واالقتصادية الدولية ،برر تأييده بقوله“ :رافق المسعد تسعد” ،وقد كان
حينها تصريحاً موفقاً والفتاً.
الوضع اآلن تغير ،حيث لم تعد مرافقة “المسعد” تجلب الكثير من السعادة لصاحبها ،بل
إن كثيرين من مرافقي المسعد ،باتوا يشعرون بالمزيد من التعاسة بسبب تلك الرفقة،
ويتمنى كل منهم أن يتخلص منها.
الشق الثاني من العبارة لم يقله النائب الزعبي في تصريحه الشهير ذاك ،وهو عبارة:
“رافق المقرود ت ْ
ِقرد” ،وهو الوضع الذي بدوره تغير أيضاً ،فهناك اآلن سعي عند كثير من
الدول التي تصنف على أنها “مقرودة” الى االهتمام بتوسيع العالقات في ما بينها ،بل إن
بعض الدول “المقرودة” التي احتفظت بعالقات جيدة مع دول تماثلها في “القرادة” ،تشعر
اآلن أنها في وضع أفضل من غيرها.
كما ترون فإن إعادة النظر باألفكار والنظريات االقتصادية والعالقات الدولية ،سوف لن
تقتصر على الفكر الرسمي ،بل ستطال الفكر الشعبي كذلك.

اإلقليميون الجدد
| بريشة الرسام الكوبي آريس

| تعود فكرة األقاليم التنموية في األردن
الى الحياة مجددا بعد أن نامت أكثر من ثالث
سنوات.
التغير األس��اس��ي ال��ذي س��وف ينتج عن
المضي في هذه الفكرة ،هو ذلك التغير الذي
سيطال فكرة “اإلقليمي” أو “اإلقليمية” ،التي
تعتبر واح��دة من أب��رز التهم المتبادلة بين
والـم ْن َبتين األكثر
بعض المنتمين الى األص َل ْين َ
شهرة بين باقي األصول والمنابت في البلد.
س��وف تكون هناك اجتماعات إقليمية

وشخصيات إقليمية معروفة في كل إقليم
ونشاط إقليمي ،وقد تنشأ قاعدة تشتهر محلياً
تقول“ :اإلقليمي الجيد هو الوطني الجيد،
والوطني الجيد هو اإلقليمي الجيد” وقد تشكل
بدي ً
ال لقاعدة او قواعد مشابهة مشهورة
حالياً تتعلق بما هو سائد في مجال اإلقليمي
واإلقليمية ،بل من المحتمل أن تنشأ حركات
مناصرة لإلقليمية تتصدى لخصوم اإلقليمية.
كما هو واضح ،يسعى المعنيون الى أن
تكون اإلقليمية الجديدة “غير بغيضة”.

أصحاب النفوس
“المتمارضة”
| تنوي جهات رسمية ومعنية في الوقت
نفسه ،عقد دورات تدريبية للسائقين
العموميين وبخاصة العاملين على سيارات
التاكسي،بهدف تحسين أدائ��ه��م وحثهم
على الخلق القويم والتعامل بالحسنى مع
الركاب.
يصنف كثير من الناس بعض السائقين
على أنهم من «ذوي النفوس المريضة»،
وال��ى تلك النفوس يعزون بعض أنماط
السلوك التي تكثر حولها الشكاوى.
الواقع أن كثيراً من السائقين بمجرد ان
يترجل من سيارته ويودع آخر راكب ،نجده
يعود الى طبيعته مثل باقي المواطنين،
وفي كثير من األحيان سيكون هذا السائق
جاراً عادياً أو زبوناً أو نسيبًا ،أو غير ذلك من

بالعشم
| يالحظ ق��راء ه��ذه الصفحة -إن وج��د لها ق��راء -أننا
ننشر الكثير من رسومات الفنان الكوبي «اريس» منقولة
من موقعه على اإلنترنت .وبالطبع لسنا الوحيدين الذين
«نلطش» هذه الرسوم ونعيد نشرها ،وهناك كثيرون غيرنا
وبخاصة على المستوى العربي.
رسومات الفنان أري��س تغري على «االستعانة» بها،
واالستعانة هنا تسمية مهذبة بديلة لـ»اللطش» ،فهو غزير

اإلنتاج في مجال الكاريكاتير ذي األبعاد والمعاني اإلنسانية
العامة ،وهناك سيل من األفكار التي يعبر عنها في الرسم
تمثل أدق تفاصيل العالقات بين البشر ،ويبنهم وبين
أدواتهم وبين أجزاء أجسادهم .نأخذ هذه الرسوم «بالعشم»
طبعاً ،بمعنى اننا ندرك أننا نعتدي على رسوماته من دون
علمه وعذرنا أنه يعرضها على موقعه ،وعلى كل حال نقول
له شكراً ولو أننا نعرف أن شكرنا لن يصله.

في “البيض”
حاالت يشترك فيها مع باقي الناس.
إنها طبيعة المهنة وبخاصة كونها
ت��م��ارس ف��ي ال��ش��ارع وي��ت��م جمع ال��رزق
فيها بالتقسيط والتقطيع المملين جداً،
وح��ي��ث التعامل م��ع أص��ن��اف ع��دي��دة من
الناس يحملون فكرة مسبقة غير ودية
عن السائقين ،واألمر ال عالقة له بأخالق
متأصلة عند طرف واحد من العالقة أي عند
السائقين.
ه��ي طبيعة المهنة التي تجعل من
السائق يتحول عن سلوكه الطبيعي ،أما
نفوس السائقين فهي عندما تبدو مثار
شكوى ال تكون «مريضة» ،بل في أسوأ
األحوال تكون «متمارضة» تدعي المرض
كي تستطيع أن تستمر في حياتها.

| نرجو أن ال يمتد االضطراب في سوق الدجاج الى سوق
البيض ،وذلك سواء كنا من أنصار فكرة أن الدجاجة من
البيضة أو العكس .ذلك أن الدجاج بصورة عامة ،ومنذ زمن
أخذ ينقسم إلى قسمين ،واح��د للبيض ويسمى الدجاج
“البياض” وآخر للحم ويسمى الدجاج “الالحم”.
بحكم التعريف ،فإن الدجاج الالحم ال يبيض ،وبالمقابل
فإن لحم الدجاج البياض غير مستساغ ،وفي بعض القرى
واألماكن الفقيرة في المدن ،تتجول بين زمن وآخر سيارات
تبيع الدجاج بسعر رخيص لدرجة ملحوظة ،وإذا دفعك ذلك
إلى التساؤل ،سيقال لك أن ما يباع هو “أمهات الدجاج” ،وهي
تلك الدجاجات التي باضت ما قدر لها أن تبيض ،ثم توقفت
عن البيض ،فرأى أصحابها أن يبيعوها لمن ال يستطيعون
تناول الدجاج الالحم .حرصنا على أن يقتصر التدهور على
الدجاج دون البيض ،أي التأكيد على سالمة وضع البيض في
المرحلة المقبلة هو أمر مهم على أكثر من صعيد.

يحظى البيض بعناية كبيرة ،واآلن إذا ذهبت الى أية
بقالة ،فإنك ستجد عدة أنواع ومسميات وأشكال وأحجام
للبيض ،المعروض والمغلف والمحفوظ بطرق متنوعة،
وبعض الشركات أعلنت أنها جعلت للبيضة هوية ،ولكن أغلب
الشركات األخرى تبعتها في تحديد هوية أخرى لبيضها.
“يد واحدة تحمل البيضة ويدان لتعداد فوائدها” ..هكذا
كان يقول إعالن شهير لتسويق البيض في الثمانينيات،
ولكن لم يقل أحد آنذاك إن كانت فوائد البيض االجتماعية
محسوبة ضمن تلك الفوائد العشر أم ال ،وقد توقف ذلك
اإلعالن بعد أن أصبح أصحابه من أصحاب البيض الكبير.
البيض وحدة قياس لقيمة الفرد ومركزه االجتماعي،
وكلما كان البيض كبيراً كان ذلك دلي ً
ال على علو مكانة
صاحبه ،مع ضرورة االلتفات الى خصوصية البيض البلدي
ذي الحجم الصغير والسعر األعلى ،ولكن الغرابة أنك اليوم
إذا رأيت “بيضات كبار” ،فهي ليست بالضرورة “بلدية”.
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رزنامﺔ

“نماﺫﺝ من التعبيرية
السورية” :لقاء أجيال
السجل  -خاص

| يلقي م��ع��رض «ن��م��اذج م��ن التعبيرية
السورية» الضو َء على أعمال سبعة فنانين
تشكيليين سوريين هم :فاتح المدرس ،نذير
إسماعيل ،نهاد كولي ،ناصر اآلغا ،علي حسين،
حمود شنتوت وسبهان آدم ،بما يشكل حوارية
بين أجيال فنية مختلفة تع ّبر عن المشهد
التشكيلي المعاصر في س��وري��ة ،بتقنياته
واتجاهاته وأساليبه الفنية المتنوعة.
يشتمل المعرض ال��ذي ينظمه غاليري
«رؤى» للفنون على زهاء أربعين لوحة تتراوح
أحجامها بين الكبيرة والمتوسطة ،جرى تنفيذها
باستخدام األلوان الزيتية واإلكريليك والجواش
وال��م��واد المختلفة على القماش والخشب
والكرتون.
تتناول ل��وح��ات التشكيلي ال��رائ��د فاتح
ال��م��درس ( )1999 – 1922قضايا وطنية
وعربية ،وتكشف عن إيمانه برسالة الفن.

وهي تعتمد على مفردات فن العمارة من حيث
األل��وان ذات التدرجات المدروسة التي تنتشر
لتغطي مساحات شاسعة على سطح اللوحة،
تتداخل وتتمازج مع ألوان أخرى تمس الوجدان
وتحرض الفكر.
ويشارك نذير إسماعيل بثماني لوحات
نُفذت باألحبار والمواد المختلفة على الورق.
ُيع ّد إسماعيل من أبرز الفنانين الذين تناولوا
مفردة الوجه في لوحاتهم ،إذ ينزع عن الوجه
ه���دوءه ،ويعيد ترتيب مالمحه وف��ق رؤي��ة
تجريدية تستفيد من تنوع المواد والتقنيات
المستخدمة.
أما نهاد كولي ،الذي ينتمي إلى جيل الشباب،
فيشارك بست لوحات من المواد المختلفة على
القماش ،تكشف عن ولعه بالميثولوجيا .حيث
تَظهر فيها إش��ارات إل��ى األساطير الشعبية
المستمدة من منطقة شمال سورية ،مسقط
رأس الفنان ،من خالل األلوان واألشكال والخط
والتصوير وغيرها من العناصر الموروثة التي
يمزجها كولي مع مفردات خاصة به ،كأنما يروم
إلى تقديم م��وروث «شخصي» ُيمتّع البصر
ويجذبه.
من جهته ،يواصل علي حسين ،المولود
في حلب في العام  ،1956كما تكشف لوحاته
التسع في هذا المعرضَ ،
شغفه برسم البيوت

الدمشقية الريفية والجبلية والبحر بأمواجه
الهادئة وزرقته الساحرة ،والصبايا في حالة
مناجاة للطيور واألح��الم والخياالت ،كل ذلك
بضربات فرشاة خفيفة ولمسات لونية تضفي
أجواء البهجة والفرح على أعماله.
فضاءات األنوثة تتجلى كذلك في إنجازات
حمود شنتوت (مواليد  )1956بما تختزله من
معاني الخصب والعطاء من خالل األلوان الحا ّرة
التي تُظهر مفردات الظل والضوء وحضورهما
المتضاد مع العتمة بدالالتها المتعددة.
ويقدم ناصر اآلغا المولود في إدلب العام
 1961خمس ل��وح��ات تمزج م��ا بين الحس
التجريدي والواقعي ،ويعتمد على األل��وان
المتآلفة تارة والمتنافرة أخرى ،الباردة حيناً
والحارة أحياناً ،ليخلق عبر تدرج لوني صاخب
ً
حالة من الفوضى الشعورية تح ّرض المشاهد
على التأمل في جوهر العالم المحيط به.
ويشارك الفنان سبهان آدم ( )1972بلوحة
واحدة َّ
منفذة بمواد مختلفة على القماشَ ،يبرز
وجه غريب وقلق ،يخرج من إطار تحيط
فيها ٌ
به كلمات بالعربية ،ليع ّبر عن ثورته وغضبه.
خلق عالم ذاتي جداً،
يحاول آدم في أعماله َ
ويقول حول الوجوه التي يرسمها“ :أنا كغرفة
دون نافذة ،وبما أن شخوصي تعيش في هذه
الغرفة فهي مخلوقات دون أكسجين”.

Max Payne
بطولة:
إخراج:

“سينما جراند”

مارك والبرغ
جون موور

| قصة الفيلم مقتبسة عن لعبة
الفيديو الشهيرة التي تحمل االسم
نفسه .ي��روي حكاية شرطي يخسر
عائلته ،فيجد نفسه يحقق في جرائم
أخرى تجري في منطقته.

Tropic Thunder
بطولة:

إخراج :

“سينما جراند”

بن ستيلر
جاك بالك
بن ستيلر

| ي��روي قصة تصوير فيلم
عن الحرب في جزيرة ،وبطريقة
كوميدية يتحول تصوير الفيلم
إلى حرب حقيقية.

دورة في الكوميديا

Eagle Eye

المكان :مركز  SAEعمان
الزمان 9 :تشرين الثاني/نوفمبر

بطولة:

| أعلنت جامعة  SAEعن توفير فرصة تعلم “الكوميديا الواقفة” ( )stand-up comedyفي دورة خاصة
تعقدها لهذه الغاية يقدمها الفنان ارون خضر .تستمر الدورة حتى  30تشرين الثاني/نوفمبر.

إخراج:

تروحي سالمة وترجعي غانمة
المكان :مسرح البلد
الزمان 25 :تشرين األول/أكتوبر
| دعا مسرح البلد والملتقى التربوي العربي إلى حضور العرض األول للفيلم
الوثائقي “تروحي سالمة وترجعي غانمة” .يحكي الفيلم عن التنقل ومركزية التعلم
واكتشاف الذات والعالم من خالل السفر .تم تصوير الفيلم في بلدان عدة ،منها األردن،
البحرين ،السودان ،وأميركا .الفيلم من إخراج أسماء بسيسو ،ومدته  20دقيقة.

سحر الشخصية وفروسية الذات
المكان :مركز الحسين الثقافي
الزمان 30 :تشرين األول/أكتوبر
| حفل توقيع وإطالق الكتاب التدريبي “سحر الشخصية وفروسية الذات” للباحث والمدرب االستشاري
المتخصص في مهارات التواصل والقيادة الشخصية ،م�اه�ر س�الم�ة.

“سينما جراند”

شيا البوﻑ
ميشيل موناغان
دي جي كاروزو

| شاب وفتاة تالحقهما امرأة
ترصد كل تحركاتهما بهدف
تصفيتهما ،فيحاوالن الهرب
منها للحفاظ على حياتهما.

Beverly Hills
أصوات:

إخراج:

دروو باريمور
شيﺶ مارتن
راجا غوزيل

كلبة مدللة تعيش ف��ي بيت
عائلة ثرية ،وفجأة تتوه في شوارع
بيفيرلي هيلز وتلتقي بأشخاص في
الشارع يساعدونها الحقاً.

“سينما جراند”
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معايير مثيرة للجدل

محمود الريماوي

| المعايير التي اتخذتها منظمة “مراسلون
بال حدود” ليست واضحة بصورة كافية ،بما
يتعلق بتصنيفها لحرية الصحافة .2008
يستوقف قارىء التقرير األخير للمنظمة (في
هذا العدد من “ے” متابعة له صفحة)..
أن دولة مثل المغرب أو مثل مصر ال تحتل
أي منهما موقعًا متقدماً في هذا التصنيف.
علماً بأن الصحافة في هذين البلدين تتمتع
بمستوى عال من حرية التعبير بالمقاييس
العربية ،وتتميز بالمنحى االستقصائي في
التقارير والتحقيقات ،عالوة على ازدهار
صحافة المعارضة في البلدين.
رب��م��ا ك��ان مقياس “م��راس��ل��ون بال
حدود” في هذا الصدد ،هو ظروف تضييق
حكومية لحقت بمنابر إعالمية أو بصحفيين
مصريين ومغاربة خ�لال العام الجاري
 ،2008على أن هذا المقياس ينبغي أن ال
يحجب مجمل المشهد ،ومنسوب الحريات
اإلعالمية في هذين البلدين ،وحيث تفيد
أية قراءة موضوعية أن هناك الكثير مما
يمكن للصحفيين العرب ،أن يتعلموه من
صحافة مصر والمغرب بما في ذلك أجواء
الحرية النسبية فيهما.
إذا كانت حاالت التضييق هي المقياس
بالمطلق ،فذلك يعني ببساطة أن صحافة
ضعيفة تتحرك في هامش ضيق ،وال
ينالها تبعاً لذلك أي تضييق (النتفاء الحاجة
إليه) ،هي أفضل من صحافة ذات سقف
أعلى ومهنية أكفأ ،لمجرد أن هذه األخيرة
نالتها بعض ح��االت التضييق.وبمقياس
الحريات فال بد من مالحظة أن العديد من
الصحافات تخضع لرقابة ذاتية أو لرقابة
المجتمع ،بصورة ال يعود معها هناك من
حاجة لرقابة السلطات..وانتفاء هذه الرقابة
األخيرة ،ال يعني أن أحوال تلك الصحافة
في مجال الحريات هي “عال العال”.
مقياس التضييق الرسمي يستحق أن
يعتد به ،فال حرية مكفولة وقابلة للتفتح
في مثل هذه األجواء.غير أن هامش السماح
المتاح واألع���راف اإليجابية المستقرة،
والقوانين المرنة حتى لو كانت مطاطة
بعض الشيء ،والمستوى المهني المرتفع،
تستحق أن يؤخذ بها أي��ض�اً كمقياس
يقاس عليه .وهو ما ينطبق على حالة
األردن الذي احتل المركز الثامن عربياً في
تصنيف “مراسلون بال حدود” .فهناك الكثير
مما يستحق إنجازه لتعزيز مناخ الحريات
اإلعالمية عندنا ،وبخاصة بما يتعلق
باإلعالم الرسمي ،إذا كان من حاجة لوجود
مثل هذا اإلعالم،بعد مضي نحو عقد على
إلغاء وزارة اإلع�لام .عالوة على تدخالت
في اإلعالم الخاص ومشاركة حكومية في
ملكية مؤسسات إعالمية كبيرة ،مع ذلك
فإن إع�لام القطاع الخاص األكثر نفوذاً
وحضوراً يحقق بعض التقدم في مجال
الحريات خاصة حرية التعبير ،مما يتعذر
إنكاره أو التقليل من شأنه ،وبدليل ازدهار
نسبي لصحافة المعارضة والصحافة
النقدية ،إضافة الى الفاعل الجديد المتمثل
بالمواقع اإللكترونية اإلخ��ب��اري��ة ،التي
قد يفتقد بعضها الى السوية المهنية،
بأكثرمن افتقاده للحريات.مثل هذه المواقع
غائبة وال وجود لها ،في دول صنفت في
مركز متقدم ،وإن كانت هذه الدول تتمتع
بهامش من الحريات اإلعالمية.
في نهاية األمر ،فإن معايير التصنيف،
كالتي تعتمدها “مراسلون بال حدود” ،جيدة
لكنها ناقصة ،وتستحق بعض جوانبها
المراجعة ،لجهة األخ��ذ بمجمل المشهد
اإلع�لام��ي وحصيلته النهائية في دولة
من الدول ومجتمع من المجتمعات ،وإيالء
اهتمام أكبرمن طرف المنظمة العالمية،
لمساحة الحرية المتاحة أمام الصحافة في
تناول السياسات الداخلية لبلدانها.

ويأتيك باألخبار
“اإلسالميون” يسألون والحكومة تستجيب

تعثر ثالثي لخطط المياه دون إبداء األسباب

وج��ه رئيس كتلة ح��زب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور
| ما إن ّ
سؤاله للحكومة حول سر التأخير في صرف مستحقات األحزاب ،حتى جاء
الرد الحكومي سريعا ،فقرر وزير الداخلية عيد الفايز صرف الدفعة المالية
المخصصة لألحزاب والبالغة قيمتها  25ألف دينار لكل حزب خالل شهر
كانون األول المقبل .وقال :إن نظام المساهمة في تمويل األحزاب نص
على أن يخصص في موازنة الدولة مبلغ  50ألف دينار لكل حزب تدفع على
دفعتين :األولى خالل شهر حزيران ،والثانية خالل كانون األول من السنة
الحالية شريطة التزام األحزاب بأحكام القانون والنظام .حزب جبهة العمل
اإلسالمي أبدى تخوفه من التأخير فوجه رئيس كتلته السؤال عن مبررات
عدم صرف مستحقات األحزاب السياسية التي أقرها قانون األحزاب لعام
يكتف باالستفسار
 2007وتم تضمينها في موازنة العام  ،2008منصور لم
ِ
وإنما طالب الحكومة تزويده بنسخة من النظام الذي ينظم أسس صرف هذه
المستحقات .يشار إلى أن الحكومة رصدت ضمن موازنة الدولة العامة للعام
الحالي مبلغ خمسة ماليين دينار لتمويل األحزاب وفقاً للمادة ( )19من قانون
األحزاب التي نصت على أنه“ :يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة
للمساهمة في تمويل األحزاب من أموال الخزينة”.

| الجانب السعودي لم يوقع حتى اللحظة على برتوكول مع المملكة حول مياه الديسي،
والمتصلة بحقوق األردن المائية في الحوض ،كما أن الجانب المصري معترضا على مشروع
ناقل البحرين الذي يربط «األحمر» بـ»الميت» االعتراض المصري مرده وفق الجانب المصري،
الخوف من تأثير األنبوب الناقل على ضغط المياه ومنسوبها «الهيدروليك» في خليج العقبة،
كما أن اللجنة الفنية األردنية السورية المشتركة حول المياه لم تسفر عن نتائج بما يتعلق
بحق األردن في األحواض المشتركة مع الجانب السوري .وزير المياه والري رائد ابو السعود
يرفض إجابة الصحفيين عن أسباب التعثر الثالثي.

عشاء نيابي
| النائب محمد أبو هديب المستقيل حديثا من كتلة التيار الوطني (55
نائبا)  ،أقام مائدة عشاء في منزله الثالثاء الماضي  28تشرين األول/أكتوبر
الجاري ،دعا لها  13نائبا من أعضاء الكتلة .أبو هديب تحفظ عن ذكر ما دار
في االجتماع ،بيد أنه قال إن المواضيع التي تم بحثها نيابية بامتياز .المضيف
رفض القول إن االجتماع تمهيد لإلعالن عن ميالد كتلة جديدة ،وأص ّر على أن
الحوارات التي تمت ذات صلة بهموم النواب وشجونهم وتطلعاتهم .اجتماع أبو
هديب ووجه بتحريض من قبل نواب من داخل الكتلة ،حتى ال يتم االتصال
بنواب مدعوين لثنيهم عن الحضور .يذكر أن النائب محمد أبو هديب استقال
من عضوية كتلة التيار الوطني على خلفية فشله بالنجاح في لجنة الشؤون
العربية والدولية ،وهو ما أدى به للقول إن نوابا ضمن التيار الوطني الذي
يتزعمه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي ،عملوا على إفشاله.

النواب باتجاه مزيد من اإلعفاءات
| مذكرة موءودة تطالب الحكومة بإعفاء النواب من رسوم تسجيل مذكرة نيابية لم ت َر النور
طالب الموقعون عليها الحكومة إعفاء النواب من رسوم تسجيل السيارات التي حصلوا عليها
من رسوم التسجيل ،المذكرة رغم توقيعها من قبل نواب كثر ،تم التوافق على تأجيلها لفترة
الحقة ،سبب التأجيل مرده عدة أسباب أبرزه خوف النواب من اشتداد الهجمة عليهم بعد زيادة
رواتبهم ومن ثم حصولهم على إعفاءات جمركية ومن ثم حصولهم على  5تأشيرات حج
لكل منهم .المعلومات الراشحة من مجلس النواب أنبأت بان التريث ال يعني عدول النواب عن
مطلبهم وانما التأجيل لجس نبض الحكومة والوقوف على وجهة نظرها بهذا الشأن.

الكساسبة يتحفظ حول ضريبة الجامعات الخاصة
| رفض وزير المالية حمد الكساسبة تزويد النائب الحالي ووزير المياه السابق حازم الناصر
بمعلومات تفصيلية حول حجم الضريبة لتي دفعتها كل جامعة خاصة ،مشيراً إلى أنه يتعذر
ذلك استنادا للسرية التي تفرضها المادة /48ا من قانون ضريبة الدخل رقم  57لسنة 1985
والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم  8لسنة  1974عندما فسر المادة
ذاتها باالتجاه نفسه ،بيد أن الوزير قال في مذكرة أرسلها للنائب إن مجموع المبالغ الضريبية
التي تم دفعها من الجامعات الخاصة خالل العامين الماضيين  11مليون دينار و 900ألف دينار.

تضارب مواعيد ولقاءات متكررة
غالبية المتسولين ينشطون في العاصمة
| مدير برنامج مكافحة التسول في وزارة التنمية االجتماعية خالد الرواشدة،
أكد أن عمان تحتضن  90بالمئة من المتسولين ،مقدراً أن عددهم يتراوح بين
 1800إلى  2000متسول ،معترفا في الوقت عينه أن أعدادهم ترتفع في شهر
رمضان .الرواشدة ذكر أن بعض المتسولين يبتكرون أفكارا جديدة للتسول منها
التخفي بزي النساء ،من خالل وضع خمار على الوجه ،أو إيهام المواطن بوجود
إعاقة جسدية لدى المتسول تمنعه من العمل .برنامج مكافحة التسول يعمل
على تأهيل هذه الفئة وخلق فرص عمل ألفرادها ،بهدف دفعهم لترك هذه
المهنة ،والذهاب لمهن أخرى .الرواشدة ذكر أن بعض المتسولين يعتبرون ما
يقومون به مهنة ،يذهبون للعمل بها صباحا ويعودون بعد نهاية النهار.

| اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس النواب مع وزراء المالية والنقل
والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة األوراق المالية ومسؤولين حكوميين
آخرين ،كان محط سؤال من قبل نواب ،على قاعدة أن اللقاء جاء بعد يوم واحد فقط من
قرار لمجلس النواب بعقد جلسة مناقشة عامة حول الموضوع المطروح من قبل اللجنة،
رئيس اللجنة المالية واالقتصادية النائب مفلح الرحيمي التقط تلميحات بعض النواب غير
المباشرة ،فبادر للتوضيح بان موعد عقد اللقاء تم قبل تحديد موعد جلسة المناقشة العامة،
وزاد قائال «زيادة الخير خيرين» ،الرحيمي نسي أن المسؤولين الحكوميين الذين حضروا اللقاء
والبالغ عددهم أكثر من  10عطلوا أنفسهم ومصالح المواطنين من أجل توضيح أمور لبعض
النواب وسوف يقومون بتوضيحها مرة أخرى بعد أقل من أسبوع ،الجلسة التي عقدتها المالية
واالقتصادية مع المسؤولين تمت االثنين الماضي ،أما جلسة المناقشة العامة حول األمور ذاتها
فستعقد االثنين المقبل.

