




املنسف  صار  األسعار  غالء  مع 
ضرره  من  الرغم  على  أردنياً،  حلماً 

للصحة!
ال  وقد  ونار،  نار  نار  األسعار 
أن  قريب  وقت  في  األردنيون  يستطيع 
يصلوا حتى إلى منسف الدجاج، الذي 

نبذته األغاني، بعد املوائد.

يدخل ياسر أبو هالله إلى أيّ مطعم 
مقهى  أيّ  أو  الثرية،  املناطق  في  اني  عمّ
ان، فيُقابل باحلفاوة البالغة  في وسط عمّ
الناس  يبدأ  معروف،  جنم  وكأيّ  نفسها، 
بالتحرّش به للتعرّف به، وفي كلّ املواقف، 

فاحلديث يكون عن قناة ”اجلزيرة“.
”اجلزيرة“ من الداخل...

إلى  وأعادنا  ضميرنا،  فينا  أيقظ  سير  حادث 
لسبب  منها  العشرات  يروح  أن  يجوز  فال  رشدنل، 

حوادث سير في الشهر الواحد.
من  اتمع  في  أثاره  وما  األليم،  احلادث  قصة 

تداعيات.
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الزميل األستاذ ناصر قمش يُجلس 
املعلّم، الصحافي األستاذ، محمود 

الكايد، على ”كرسي اإلعتراف، ويخرجه 
من حالة الزهد في الكالم عن جتربته.
أستاذنا احلبيب، ال يبخل علينا بسرد 

أحداث ال يعرفها إالّ القليلون عنه.
أبو عزمي، الذي نشأت األجيال عليه 

يديه، وسميت ”الرأي“ بإسمه، يصحبنا 
معه في رحلة حياته الثرية، التي بدأت 

في مدرسة السلط، حيث املشاغبة 
السياسية، إلى رحلة الصحافة، والتعب 

اللذيذ، واملهنة ”اللعينة“ كما يسميها.
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صار بامكان اجلميع التواصل مع جاللة امللة رانيا العبد اهللا، من 
خالل موقعها على اليو تيوب youtube. عدد املتواصلني وصل إلى 

مليون شخص خالل أقلّ من أسبوع

اإلسالميون وعسكرة السياسية
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ه للناس،  شارع بسمان يشكو همّ
فقد هرب الناس منه لسبب قرار 
إرجتالي غيّر أسلوب حياته، وهو 

ي على إسم قصر  الشارع الذي سمّ
اني عريق. عمّ

مئات،  بل  عشرات،  ة  ثمّ
في  تُنشر  التي  املوضوعات  من 
واألسبوعية،  اليومية،  الصحافة 
تتابع،  وال  تُنشر  التي  وااللكترونية، 
تؤسس  أنّها  مع  تُنسى،  وبالتالي 

ة في اتمع األردني. لقضايا مهمّ
”اللويبدة“ من  تُالحظه  هذا ما 
فقد  وبالضرورة  متابعاتها،  خالل 
كثب،  عن  املُتابع  الكاتب  الحظ 
املوضوعات،  بعض  نشر  نُعيد  أنّنا 
ابها،  كتّ مع  اإلتّفاق  بعد  وبالطبع 
أو ناشريها، ولذلك السبب نفسه: 
زحمة  في  املكتوب،  ضياع  عدم 

الكتابات.
”اللويبدة“  األرضية،  هذه  على 
للعمل  تقديرها  م  تقدّ أن  هنا،  تودّ، 
ان نت“، إلكترونياً،  الذي تقوم به ”عمّ
”إذاعة  اجلديد:  اإلسم  حتت  وإذاعياً 

البلد“.
وفي هذا العدد، نبدأ بزاوية:“درج 
جديد  سيقدم  الذي  الكلحة“ 
إلى  فالصعود  اإلبداعي،  شبابنا 

مون... اجلبل هو ما يقدّ
فهم املستقبل...
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إحياء  بإعادة  امللكية  املبادرة 
لها،  زيارة جاللته  قبل  مبا  بدأت  األزرق 
وتتواصل مبشروعات تستعيد املاء إلى 

بلد املياه.
من  املتابعة  تنتظر  املبادرة 
واحة  كانت  التي  فاملدينة  املسؤولني 

في الصحراء، عليها أن تعود كذلك.
حتقيق من الداخل.
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فهي  عليها،  يفطرون  املقدسيون  كان 
انيون فيعتبرونها حتلية  ا العمّ وجبة كاملة، أمّ
التمرية  فهي  األحوال  كلّ  وفي  األكل،  بعد 
التي تُصنع أمامك من عجينة خاصة، حتمل 
 ،ً الكثير من األسرار، وسميد، ومقالة حارة جدا

والكثير من السكر املطحون ناعماً ناعماً.
على بعد أمتار من الدوار الثاني، تستطيع أن 

جتدد حياتك بحبة مترية...



.............آفة الصحّ
.............آفة ن أراد الكيد بالصحافة، الصحّ هذا عدد يحتفي مبن كاد مَ

سجن   من  املهنة،  صحراء  سجن  دخل  الذي  بالرجل 
صحراء اجلفر. هذا عدد يُهدى ألستاذنا احلبيب محمود 
أبي  العزيز  أبونا  اإلسم، فهو  يعرف هذا  ال  وملن  الكايد، 

عزمي، بعد أبينا احلقيقي: أبي باسم.
فمحمود الكايد ال يُعرف إالّ بأبي عزمي...

فسوف  األردنية،  للصحافة  الدارسون  يؤرخ  وحني 
يتحدثون مطوالً عن الرجل الذي إستطاع أن يخرج على 
في  حزباً  صحيفة،  في  حزباً  فيبني  املألوفة،  التقاليد 
ع أشخاص ال جتمعهم سوى املهنة. سيتحدثون عن  جتمّ
ً لم يستنكر جماعته،  ا أبي عزمي الذي بدأ شيوعياً مرّ
في السجن، مع كلّ إعتراضه عليهم، لسبب أصالته، 
ً أشهد له  ا رّ ولم ينته، وال ميكن أن ينتهي، إالّ صحافياً مُ

بأصالته، وكرمه اإلنساني قبل املهني، وبعده.
كتابه  الكايد  محمود  أستاذي  أهدأني  يوم  وفي 
«خارج النص» وكتب لي بحبره األخضر: «عنوان محبة 
سنة،  عشرين  ذكريات  النفس  في  فاستثار  ووفاء» 
يومها:  الزمالء، وسؤاالً عجيباً غريباً، فكتبت  وعشرات 
منا للرجل ما يستحق الوفاء، وهو الذي يستأهل  هل قدّ
منا الوفاء كله، وقد رعانا في مهنة ال تعرف الكثير من 

العرفان، وتتبنى النسيان عنوان عمل.
وكتبت يومها، أيضاً، وكان ذلك قبل عشر سنوات: 
أنا ال أكتب عن الكتاب، بقدر ما اكتب عن الكاتب، ليس 
ألننا لم نعرف أبا عزمي كاتباً، اال قليالً، ولكن ألننا عشنا 
ً حقيقياً كان فيه صحافيا كامالً، ومن طراز  معه عمرا
هم  والزمالء  واملنزل،  العمل  هي  اجلريدة  حيث  خاص، 
القصة: لعبة  دائما هي نفس  والقصة  واألهل،  الزمالء 
تريد  وحكومة  النشر،  تريد  صحيفة  بني  والفأر  القط 

احلجب،
وممّا كتبت: أنّ محمود الكايد كان بارعاً في النشر، 
وبارعاً أيضاً في احلجب، حني يكون املطرح للصلح الذي 

وتتوعد،  وتهدد  احلكومة،  تستقوي  حيث  منه،  بد  ال 
فيهدئ أبو عزمي اللعب ليوم، أو إثنني، يجد بعدها ألف 

طريقة وطريقة للرد.
ثرياً، ومبؤامرة  وباألحرى  أبو عزمي لكنت غنياً،  ولوال 
موقعاً  أترك  نفسي  وجدت  والدي،  مع  فيها  تشارك 
ً، ومن  مهماً في صحافة دبي، ألعمل في «الرأي» محررا
مريعاً،  النزول  كان  وخمسني،  مائة  إلى  دينار  ألف  راتب 
لكن رأي املتآمرين كان أن الصحافي ال يبدع إال في بلده، 
نادماً،  نفسي  أجد  ال  قليالً،  إال  سنة  ثالثني  وبعد  واآلن، 
فقد كانت املهنة مبعية أبي عزمي غنية بأشياء أخرى 

غير املال، فقد صنع منا أسرة حقيقية، 
ولست أبالغ حني أقول إن محمود الكايد من أصدق 
األردنية  بالوحدة  قناعته  وفي  قوميته،  في  عرفت  من 
تسجيل  إستطاع   ً أحدا أن  أظنّ  وال  والفلسطينية، 
نقطة إقليمية واحدة في ملفه النظيف، وأنت إن أردت 
و«خارج  تكفي،  لكتابه  سريعة  فقراءة  األمر،  مالحظة 
للقارئ،  مضلل  عنوان  سوى  ليس  فكرة،  على  النص» 
خروج  ال  الناس،  انية  جوّ إلى  دخول  عن  عبارة  فالكتاب 
غيره، حيث  عن  فرادته  في  هو،  كما  األردن  وفيه  منها، 
ونابلس  ويافا  وإربد  والسلط  والقدس  الكرك  أبناء 
والشركس والشام واحلجاز والعراق والشيشان وغيرهم 
والقرية  وايم  البادية  وحيث  يتأسس،  وطن  في  معا، 
وشبه املدينة، تعمل على بناء مجتمع نادر في تنوعه، 

عظيم في شكل تعايشه.
وبقدر سعادتي، حينها وعلى الدوام، بكتاب محمود 
الكايد األول، فأنا حزين ألنه لم يكن تأريخاً للمهنة التي 
ال ظهر لها، وصار تاريخها يضيع في الزحام، ولست أعرف 
س يعرف تاريخ الصحافة االردنية كصاحبنا،  رجالً يتنفّ
تاريخنا، كما جرى فعالً، ال  ً ما رجوته، بتسجيل  وكثيرا
كما تتناوله األلسن بالتزوير، فتختلط الروايات، ويذهب 
احلابل مبعية النابل، حتى يبدو الصحفي الناشئ وكأن 

    بقلم: باسم سكجها

.............آفة ..آفةالصحّ ..آفةالصحّ ..آفةالصحّ ..آفةالصحّ  ألبي عزمي       أستاذنا دوماًالصحّ

يبدأ  هو  كان  الكتابة، 
كتابة مقدمة الكتاب 
الذي ظهر حتت عنوان 
ولكن“،  :“صحافة 
وافق  عنوان  وهو 
رفض  أن  بعد  عليه 
األوّل:“خريف  العنوان 

الصحافة“.
العدد،  هذا  وفي 
على  أستاذنا  يجلس 
”كرسي اإلعتراف“ في 
لصاحبه  اللويبدة، 
قمش،  ناصر  األستاذ 
من  بالكثير  ويبوح 
وفي  ولكنّه  األسرار، 
تراه  معينة  مفاصل 
يقول: لم يحن الوقت 
لدى  فدائماً  بعد، 
ما  احلقيقي  األستاذ 

يفاجئ التالميذ.
دخل  اإلبن  وألنّ 
يحضر   املهنة، 
الصغير  إبراهيم 
في  ويشارك  اللقاء، 

بعض األسئلة، وألنّ اجلدّ محمود الكايد فرح على حفيد 
صديقه، يهديه كتابه الثاني :“أولئك الراحلون“، ويكتب 
رنا بأصالته، وذهنيته املتوقدة،  بقلمه الرشيق عبارة تُذكّ

ومهنيته الرفيعة.
ألبي عزمي نهدي هذا العدد، وله نظلّ نرفع قبّعاتنا، 
وسنواصل  املهنة،  تاريخ  يكتب  بأن  عليه  فنلح  ونعود 

رحلة اإلنتظار.

89

لم  الدائمة:  إجابته  وكانت  ساقط،  حائط  إلى  ظهره 
يحن الوقت بعد.

التأريخ  يشبه  ما  كتابة  فبدأت  غافلته،  يوم  وفي 
قراءتها،  وأعاد  فقرأها،  أمامه  األوراق  وطرحت  للمهنة، 
ويعطيني  أمامي  ملفاته  يفتح  كان  التالي  اليوم  وفي 
وصار  ”الرأي“،  بتاريخ  املتعلقة  الرسمية  الكتب  أصول 
أنهيت  وحني  الطويلة،  الرحلة  تفاصيل  معي  ر  يتذكّ



أمام احلكومة: التجديد أو سيخ شاورما!
الكرامة... احلرب املستمرة

الشارع اإلسالمي وعسكرة السياسة
األردنيون بني األمن والسياسة

دن
ألر

ي ا
ناد

قالوا:
موقع مرايا

أرقام  لوحات  تبديل  مهلة 
اجلديدة  باللوحات  القدمية  السيارات 
نيسان  من  األول  في  رسميا  انتهت 
عام.  ملدة  استمرت  وقد  احلالي، 
أن تكون كل السيارات  املفترض اآلن 
التي  اجلديدة  اللوحات  حتمل  األردنية 
يتم استبدالها عند ترخيص املركبة. 
ورقباء  والشرطة  النجدة  دوريات 
املركبات  أصحاب  يلزمون  السير 
بكتابة  بالتبديل  يلتزموا  لم  الذين 
تعهد باستبدالها وتصويب ترخيص 

املركبة خالل 15 يوم.
...........

السفير  يغادر  ان  املتوقع  من 
هيل  ديفيد  عمان  في  األميركي 
موقعه كسفير لبالده في االردن بعد 
االستقالل  بعيد  السفارة  احتفال 
األميركي الذي يصادف الرابع من متوز 

املقبل.
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ما التي غالباً العسل شهر فترة يبدو، على ما إنتهت،
جديدة، حكومة بأية السياسي والشارع الصحافة عالقة متيّز
من نفسها املالمح وحتمل واقعية، أكثر جديدة، مرحلة لتبدأ

اتلفة. للسياسات اإلنتقادات بدء
الدراسات مركز إستطالع مع  اجلديدة،  احلكومة  وبدت
يوم مئة بعد احلكومة شعبية  حول األردنية  اجلامعة  في
على ما ولكنّ ذلك من سابقاتها، أكثر تفاؤالً تشكيلها على
السياسية عند الصحافة والصالونات لها يشفع لم يبدو

اتلفة.
التعديل وإشاعات املعايطة،

األولى، البرملانية الدورة إنتهاء اإلشاعات تنتظر ولم
الدورة النتهاء وزاري كبير، وفي اليوم التالي تعديل حول لتبدأ
حتت وزراء أسماء عن لتتحدث اإلشاعات وتيرة تصاعدت

بالنقد. سياسات حكومية التعديل، وتتناول طائلة
تكسر لم احلكومة إنّ املعايطة سميح الكاتب وقال
احلديث بدأ حيث احلكومات، من كثيرا رافقت التي القاعدة
تعديل احلكومة، على متوقع تعديل عن االشاعات لنقل او
الى االمر حتول  ما اذا يتوسع  قد لكنه  اآلن، حتى محدود

حقيقة.
بعض ألن التعديل، قائالً: على احلكومة املعايطة ع وشجّ
لعدم االول اليوم منذ التعديل الى بحاجة كانت االسماء
يستحقون انهم املوضوعية االوساط اقناع على قدرتها 
خيارات ميثلون  انهم واضحا وكان حملوها، التي احلقائب
املشكلة كانت بل فقط، املشكلة هي تكن هذه آخرين، ولم
القليلة الشهور اثبتت  التي واملواصفات  القدرات في  ايضا

واملواقع. االلقاب من اقل مواصفات املاضية انها
وأملح االجتاه نفسه، في فدفع اخليطان فهد الكاتب ا أمّ
القضايا معظم الى عدنا ما واذا فقال: اآلخرين“ ”خيارات إلى
ان القرارات سنجد االخيرة السنوات في جدل حولها أثير التي

الوزراء. مجلس خارج طبخت بشأنها
الدستورية احلكومة سلطة  على التجاوز  ان  وأضاف:

اثار لهما كان العامة وظيفته من الوزراء مجلس وتفريغ
اخلزينة بحقوق أضر كما للدولة العام االداء على سلبية

للشبهات. املسؤولني وعرّض

اخليطان: فُرصة ذهبية الستعادة
الصالحيات
رؤساء فإن السياسة هذه مبررات كانت ومهما وقال:
بهذا قبلوا النهم االولى  املسؤولية يتحملون احلكومات 

الواقع.
زالت ما السياسة أن مظاهر هذه نشعر اليوم وأنهى:
وإزدواجية املرجعيات تعدد أبرزها مختلفة، بأشكال مستمرة
الستعادة ذهبية  فرصة الوزراء رئيس أمام لكن السلطات، 

املسلوبة. صالحيات احلكومة
يرى فهو املعايطة، عليها يوافق الذهبية“ هذه ”الفرصة
املعوقات بالتصرّف، وجتاوز لها يسمح في وضع احلكومة أنّ
بأنها قناعة على تبدو في داخلها احلكومة ويقول: التقليدية،
وأقرّت على الثقة، حصلت فقد من الواجبات، الكثير فعلت
االسعار بأقل رفع مرحلة وجتاوزت املوازنة، ورفعت الدعم، قانون
األولى العادية الدورة وأنهت والشعبية، السياسية االثمان
هادئة، ألنها االحزاب مع وجبهاتها مشكالت، دون األمة لس
حتى اخلصومات قليلة تبدو ولهذا خالفي، ملف اي لم تفتح
يعنيها بقدر ما بكل هذا معنية تكون ال قد الناس طبعا اآلن.
تواجه ال احلكومة تقول ان الصورة االقتصادي، لكن املوضوع
من وضع مثالي في املشاغبة ان بل سياسية، اي معارضة
اما الرضا، واالحزاب مشغولة والس يطلب السكون، حيث
قانونها وفق  االوضاع تصويب بإعادة او الداخلية بقضاياها
القانون بسحب احلكومة هدية تقبلت والنقابات اجلديد، 

مبثلها. التحية وردت النواب مجلس من اخلالفي
الريح في مهب مستقبل

الصورة الوردية هذه ويقول: صريحاً، تنبيهاً ه أنّه يوجّ على
بالضرورة ال تستمر قد سابقة حكومات بها لم حتظ التي

على وتصحو مطمئنة تنام  كانت  فحكومات  تستمر. ان
ملف الى  حتولت وقد مكسورة، حنفية او شاورما“ ”سيخ
التعديل، ورمبا ويجبرها على مضاجعها، بل سياسي يقض

الريح. مهب في مستقبلها كان
ان فيفترض التعديل للرئيس أتيح اذا بالقول: وينهي
يذهب حقيقيا تعديال يكون بأن حد، اقصى الى  يستثمره
سياسية نوعية اضافة  يقدم  مبن ويأتي الضعف، مبفاصل 

ما مثل عمرا ستقضي احلكومة  كانت فإذا للحكومة.
كل استثمار الى بحاجة فإنها السابقة احلكومة قضته
الشعبي املثل عليه ينطبق فاالمر امامها. املتاحة الفرص
عن يقال ما  كان اذا  اما االسود. واليوم  االبيض القرش عن
يتحول عندما تصلح  فالقاعدة  اشاعة، بأنه  اآلن  التعديل

حقيقة. إلى األمر

العسل“ “شهر نهاية

احلكومة أمام خيارين:

“ شاورما ”سيخ أو التجديد
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للقمة اخلتامية اجللسة تال الذي  الصحافي املؤمتر في
األمني املعلم وليد السوري اخلارجية وزير داعب العربية،
سآخذ أنا  بالقول: موسى عمرو العربية للجامعة العام 
ممّا الصحافيات، على أسئلة جتيب وأنت الصحافيني، أسئلة
على آخرها. القاعة املمتلئة جماعية في ضحكة إستدعى

عن عبّر  الصحافي املؤمتر إنتهاء وفور موسى، أنّ على
اهللا حلزب التابعة  ”املنار“ بقناة املذيعة رفض من استيائه
ملصافحتها، يده مدّ حني مصافحته، الصباغ منار  اللبناني
تصرف من انفعاله موسى وأبدى مع املذيعة، بدء حوار قبل
إجراء مقررا كان  أن بعد تصريح بأي اإلدالء ورفض املذيعة

حوار.

كالم“ ال سالم وال
قد اليوم“ ”املصري صحيفة  بحسب  الصباغ وكانت
وحني مساعديه،  خالل  من موسى مع حوار عقد طلبت
لكنها ملصافحتها، يده مد احلوار، إلجراء الفندق  إلى وصل 
املصافحة، أن تبادله دون رأسها شفاهة وأحنت السالم ردت

كالم“. وال سالم قائالً ”ال يده وسحب فانفعل
ناصف، عمرو ”املنار“ قناة  في املصري  املذيع وتدخل
بأي تصريح يدلي لن أنه لناصف أكد لكنه لتهدئة موسى،
القناة مراسلة موقف له شرح ناصف أن رغم للمراسلة،

الدينية. ومبرراتها
اعتبار املراسلة من وطلبوا  موسى،  مساعدو وتدخل

ووجهت لطلبهم، استجابت وعندما ”مزحة“، مجرد كالمه
”وال بقوله عليها ورد موقفه على أصر ملوسى، سؤالها

كلمة“.
سالم وإحتضان وكالم
الصحافيني، وتعامله املميّز من قربه موسى عن املعروف
ت وينكّ املتحررات، يقبّل الصحافيات شوهد ما وكثيراً معهم،
صورة هنا وننشر موقفه، إستغربوا لهذا الصحافيني، مع
الصحافية ويقبّل يحتضن وهو العام لألمني نادرة خاصة

أيضاً. اللبنانية سي“ بي ”إل من ضرغام راغدة اللبنانية
مراسلة مع واحلادث املنشورة، الصورة على وتعليقاً 
هنا موسى يبدو مداعباً: لبناني صحفي لنا قال ”املنار“
ال آذار، وهذا من عشر آذار، ومع الرابع من الثامن ً ضدّ متحيزا

اللبنانية! القضية حللّ العربية للمبادرة سيروج مبن يليق
اجلامعة العربية مبادرات
العربية يدها الدول جامعة تضع لم وأضاف الصحافي:
وبات ، حتمية نتيجة الفشل  وكان إالّ  عربية قضيّة في
عن موسى عمرو إعالن السيد أنّ سلفاً يعرف املواطن العربي
ال ، احلدث ملوقع بزيارات مكوكية ، وقيامه ما أزمة حللّ مبادرة
من الوقت، مزيد إلى احلاجة عن آخر إعالن خجول يليه وأن بدّ

األحداث. زحمة في املبادرة تضيع وبالتالي واجلهد ،
وفلسطني التي ، العراق ، والسودان في ذلك حدث وقال:
احلصار كسر أنه العربية اجلامعة صاحب يوم ذات أعلن
، اللحظة حتى واقعاً ً أمرا احلصار زال وما عليها، املفروض

العام األمني استقبل الذي  لبنان في  اليوم ذلك ويحدث
أنّ مقولة إلى يستمع وهو  يودّعه هو وها  والتفاؤل بالورود
نيته عن صاحبنا أعلن يوم  وفي  التفاصيل،  في الشيطان
على صارت مجرد مبنى العربية الدول ألنّ جامعة االستقالة
ويستقيل، التهديد  ينفذ أن ومتنينا الشرقية، النيل ضفة

ولكنه لم يفعل.
الذي الشهير  الصحفي املؤمتر تذكرون بالقول: وأنهى
مشروع فشل الصراخ عن يشبه مبا موسى عمرو فيه أعلن
رؤيتهم في العرب سيتوحدون أنّ ، وأكد إسرائيل مع السالم
العملية في جرى ما كلّ لفضح املتحدة األمم إلى للذهاب
أيلول وذهب صاحبنا وجاء ، أيلول في السلمية أمام العالم
يسدّ أو ، العليل يشفي  ما نسمع أن دون املتحدة  األمم  إلى

العطش. رمق
اجلامعة أنّ يؤكد العام األمني مع لبنان في  جرى ما
استدامة االزمات على مساعد عنصر سوى تعد العربية لم
وهكذا ، احللول ً على التدخل وطرح طرفاً قادرا من كونها أكثر
التسرّع وعدم النفس بضبط موسى لعمرو دعوتنا نكرر

فشل. بعد فشل إلى تنتهي التي باملبادرات

مبادرات تنتهي بالفشل:

والكالم السالم موسى بني



األردني, العربي يخسر اجليش القتالي, لم تاريخه طوال
عليه, ذلك  ب سَ حتُ ال وهي حزيران1967 معركة, سوى حرب أية
وقيادة احلرب وإدارة لم يكن أردنيا, باحلرب السياسي القرار أن
الوحيد هو جيشنا كان ذلك, ومع أردنية. تكن لم العمليات
املقارنة: خسر املعطيات وإليكم حزيران. في فعال قاتل الذي

على  منهم سقط قتيال, 983 ذاك, اإلسرائيليون في حزيران
سقط 430 منهم  قتيال, في حني 553 األردنية وحدها اجلبهة
اجلرحى أما مجتمعتني, والسورية املصرية اجلبهتني على

منهم  سقط 4517 جريحا, عددهم بلغ فقد اإلسرائيليون
 2075 مقابل  جريحا,  2442 وحدها, األردنية, اجلبهة على

األخريني. اجلبهتني على جريحا
للجيش القتالي األداء أن على املعطيات هذه وتدل 

وقد   67. حرب في العربية اجليوش بني  األفضل كان األردني
احلقيقة, بهذه الناصر, عبد جمال الراحل الرئيس اعترف
برقيته أظهرها األردنيون ” في بالبطولة التي ” أشاد عندما
الضفة إخالء ضرورة ” فيها التي رأى احلسني امللك الراحل إلى
أشاد وبينما أردنيا. أيضا, يكن, لم االنسحاب فقرار الغربية“,
بالوحدات ” رياض, املنعم عبد األردنية, للقوات القائد املصري
وأدت مقبولة غير ظروف في مريرا قتاال قاتلت التي األردنية
القيادة بأخطاء يعترف لم فإنه وشرف“, بسالة بكل واجبها
اجليش هذا غيرت خطط التي وهي األردني, للجيش املصرية

من معدودات أيام قبيل والقتالي, القيادي ونسقه وأولوياته
احلرب.

طارق“ ”خطة تنفيذ وقتها, األردني, للجيش أتيح ولو
جيشنا لكان التل, وصفي  الشهيد الرئيس  وضعها التي
تقوم ” ”خطة طارق وكانت كله. الصراع وتغير تاريخ انتصر,
وحترير القدس, قاطع في القوات وجتميع االنسحاب  على
عنها, الدفاع في واالستماتة املدينة, الغربية, وتوحيد القدس
اختراق إلى ذلك أدى لو العصابات. حتى حرب ألساليب وفقا
األخرى, احملاور على جميع األردنية للجبهة اإلسرائيلية القوات
سياسي انتصار إلى سيؤدي كان القدس, في املهمة إجناز فإن
ألغوا لألسف, املصريون, للحرب. مشرفة نهاية مدو, يضع
املصرية نظيرتها للقاء األردنية القوات وحركوا اخلطة, هذه

القناة!! غرب تنسحب إلى كانت تلك, بينما جنوبا,
معركة في اجليش األردني انتصار كان اخللفية, على هذه
وامليداني السياسي القرار أن من متوقع, طاملا الكرامة, أكثر
وخطط قيادي نسق وفق تتحرك أردنية, وسواعد بعقول كان
تغيير في ومرونته انتشاره وشكل قدرات اجليش مع متوائمة
الفدائي, النمط إلى التقليدي  النمط من  القتالية األمناط
تعلم قد كان احلسني امللك أن ومبا صلب. انضباط إطار في
اليوم في ذلك النار, لم يقبل بوقف فهو املرير, حزيران درس

ينسحب  أن قبل  1968, آذار من  والعشرين  احلادي في ايد

الوطن. أرض عن إسرائيلي جندي آخر
تاريخ في فريدا يوما يكن لم الكرامة
قدراته في ملحمة فيه جتلت يوما كان بل جيشنا,
في والسوري املصري اجليشان كررها بطولية,

حرب  في اللبنانية واملقاومة 1973, تشرين حرب
النظام  حولها نصر حلظات كلها وهي متوز2006

سياسية. هزائم إلى العربي
معركة في األردني اجليش  انتصار كان
املؤسسة فيه كانت  وقت في  الكرامة,
فما مجدها. ذروة في اإلسرائيلية العسكرية
وفقدت املؤسسة, تلك اهترأت وقد اليوم, بالك
القتالية العزمية قادتها االستراتيجيني, و خسرت
حلصد كمبرادورية شركة  إلى وحتولت  جلنودها,
? االمريكية التكنولوجيا  تصدير إعادة  أرباح
أسلحة فيه كانت الكرامة في وقت انتصار وكان
أصبحت وقد اليوم, بالك فما بدائية, املقاومة
الفردية بالصواريخ مزودة صغيرة فصائل

دوالرا  250 بكلفة ) للدبابات املضادة االلكترونية
الدبابات ألوية  شطب  على  قادرة   ( للصاروخ
متوز حصل في حرب كما أبيها, املعادية عن بكرة

لبنان? في
وال والسالم  للحياة محبة شعوب نحن
إسرائيل املواجهة مع أن طاملا  ولكن احلرب, نريد
سيكولوجيا من للخروج األوان آن فقد مفروضة,

باالعتبار. والنصر احلرب خيار وأخذ الهزمية,
أغلى  من 1968 فقدنا 84 شهيدا كرامة في
الشماء السلط  جبال لكانت لوالهم الرجال,
سيظلون وهؤالء األبطال اليوم. حتى محتلة رمبا
بأننا علما  األبد, إلى شعبنا  وجدان في خالدين
مجانا واحد سير حادث في العدد هذا مثل نفقد

ذكرى. وال هدف بال

الكرامة..
احلرب
مستمرة

حتر ناهض : بقلم
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تكتيكاً تتّبع اإلسالمية  احلركة أنّ املراقبون الحظ 
مقاطعتها بعد سنوات، قبل فعلته ملا مشابهاً سياسياً
للشارع ه التوجّ حيث ،1997 العام في النيابية االنتخابات
في تكن معها لم أنّها واضحاً بدا التي الستعادة الشعبية،

السنة. هذه إنتخابات
النيابية االنتخابات نتائج تداعيات أنّ أيضاً الواضح ومن
االخوانية، االخوانية العالقات على بظاللها تلقي زالت  ما
مع بالعالقة ى يسمّ ما إلى باالضافة الرسمية،  واالخوانية 

الصحف الرئيسية. عناوين من هذه صارت بعد أن حماس،
”الغد“، في نُشرت رمان أبو محمد للزميل مقالة من وبدا
تعيش االسالمية احلركة أن متباينة، من تعليقات تبعها وما
املتعددة اخليارات عن في داخلها وتبحث وزن، إنعدام مرحلة
توصل ولن املعالم واضح مراقب يقول كما ولكنّها أمامها،
بالضرورة سيقابل مسبوق، غير  سياسي تصعيد إلى إال

الرسمية. السلطات من بتصعيد
أياً صراحة يُرجح أن دون املتاحة، اخليارات رمان أبو وعدد
في حماس ل حول تدخّ به خاصة إلى معلومات ولفت منها،
األعضاء، إشتراكات بتسديد األخيرة الداخلية االنتخابات
بدت التي القراء تعليقات في حادة بانتقادات ووجه الذي األمر
احلركة داخل حادة إنقسامات إلى وتؤشر وموجهة، منظمة

االسالمية.
واضحة بدت اإلنقسامات  هذه أنّ من الرغم وعلى
والتصريحات معينة، مناطق في وإعادتها االنتخابات، في
عضويات جتميد قرارات حول وأحياناً النتائج، حول املتبادلة
التوحد يتمّ أن تتوقع احلركة داخل  مصادر فإنّ إعادتها،  أو
من سيرفع  أنّه باعتبار الشارع في تصعيدي موقف على 
أنّ باعتبار واحد، لواء حتت احلركة  وسيجمع الشعبية،

املعروفة. إلى النتائج أوصلت التي السياسة املعتدلة هي

بدأ الذي بذلك  املتوقع التصعيد املراقبني بعض ويربط
السلطة، مصادمات مع إلى وأوصل أسبوعني، مصر، قبل في
إخواني قرار دولي إلى باالضافة اإلضراب العام، إلى والدعوات
التطورات خلفية على مكان  غير في  الشعبية باستعادة

في املنطقة. املتوقعة األمنية
قناة بث وقف عملية العربية اإلخوانية القيادات وترى 
نفسه، السياق تأتي في املسلمني األخوان من املقربة ”احلوار“

بتحجيمها. عربياً رسمياً ً قرارا هناك أنّ وتعتبر
وحشدت غير مسيرة إلى دعت االسالمية احلركة وكانت
رفع إلى باالضافة غزة، ومذبحة حلصار رفضاً ان في عمّ لها

البالد، في املستمر األسعار
”وثيقة ان يؤكد ما جرى لـ“احلوار“ إن رحيل الغرايبة وقال
شباط في العرب اإلعالم وزراء  أقرها  التي  العربي“ اإلعالم
تقييد تستهدف  سياسية  حسابات من ”تنطلق  املاضي 

االستبداد تنتقد التي االصوات على والتضييق املواقف احلرة
العربي“. في العالم احلريات وقمع

أنّ يرى  االجراشي فايز الكاتب فإنّ األحوال، كل وفي
املرحلة في تستعد االردن في  املسلمني  االخوان  جماعة
احلركة هوية تستهدف التي املتغيرات من  للعديد املقبلة
وحالة احلركة الذي تشهده العسير ااض بعد قياداتها وابرز
خاصة اجنداتها ابرز على تطغى  التي  املعلنة غير الصراع

السياسي. بالشأن يتعلق فيما
املقبلة املرحلة في اجلبهة بوصلة تتجه  رمبا ويقول:
وذراعها االخوان جماعة بني التنظيمي العمل فصل على
الشأن اجلبهة لتتولى االسالمي  العمل وجبهة السياسي
يبقى الشأن السياسي فيما في اطالق يدها و بل السياسي

التشريفي. الشوري الدور للحركة

الشارع
االسالمي
وعسكرة
السياسة
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ت بحياتها من أجل  التى ضحّ الفتاة  ريتشل كوري، 
مت  قدّ التى  الفتاة  لنا،  بالنسبة   ً جدا مهمة  قضية 
نفسها للشهادة، ومن املمكن أن ال تكون عرفت شيئاً 
عن األسالم وال عن الشهادة، الفتاة التى وقفت في وجه 
وواجهت  تخف،  لم  شجاعة،  بكل  كلنا  عدونا  العدو، 
 ً املوت بنفسها أمام أعني أصدقائها، الذين أبتعدوا بعيدا
واقفة  وظلت  صمدت،  لكنها  إبعادها،  حاولوا  أن  بعد 

مكانها ال تتحرك.
هذا النموذج القوي للمرآة املناضلة الشجاعة، التي 
بسهولة،  فعله  شخص  أى  يستطيع  ال  شيئا  فعلت 
يتعلمها  أن  نتمنى  رائعة  أخالق  به  كان  الذى  النموذج 

الكثيرين.
هل تعرفون من هى ريتشل كوري؟ هل تعرفون ماذا 
يقدم  وأن  مثلها  يفعل  أن  أحد  يستطيع  هل  فعلت؟ 

حياته جتاه أي قضية لغيره؟
ً، واألجابة صعبة بالنسبة  أسئلة كثيرة محيرة جدا
للكثيرين، فمن املكن لكثير منا أن يحتج أو يخرج في 
التي  األشياء  يكتب  أن  أو  األعتصامات،  أو  املظاهرات 
غضبنا،  بها  نخرج  التى  األشياء  من  وغيرها  تغضبه، 
تقدمي  فى  مرّة  أحد  فكر  هل  ولكن  ما،  قضية  لتأييدنا 

حياته جتاه أى قضية؟ 
أننا عند  أم  القدرة والقوة لفعل هذا،  هل عند أحد 

ً، ونكون جبناء؟  حياتنا نخاف كثيرا
املوجودة فى  العادية  املرأة  نفس  املناضلة، هي  املرأة 
ي بكل شيء من أجل أسرتها  حياتنا، هي األم التى تضحّ
وأبنائها، هى األخت التى ترعى إخوتها، هى األبنة التي 
ترعى والديها، هي كل شىء بالنسبة ألسرتها، وال يوجد 
بيت أو أسرة من املمكن أن يكون سوياً بدون املرآة التي 

تكون عماد هذا البيت.
فاملرأة، فى كل مكان وزمان، بداخلها حب للتضحية 
من  أجل  ومن  حولها،  من  كل  أجل  من  شيء،  بكل 
حتبهم، حتى لو كانوا ال يبادلونها نفس الشعور فاملرأة 

هي املرأة.
ولكن كل هذه النماذج للمرأة، التى تضحي من أجل 
ولكن هل من  لها بصلة،  قريبني منها، ومتت  أشخاص 
املمكن أن تضحى من أجل أشخاص ال تعرفهم، وال متت 
لهم بصلة؟ هل من املمكن أن تضحى بحياتها من أجل 

قضية بلد آخرى غير بلدها؟
هل بكى أحد من أجل ريتشل؟ هل شعر أحد بشعور 

أهلها وأصدقائها؟

بقلم نور حمد

هل بكى أحد من أجل ريتشل كوري؟

لو كنتَ مكان ريتشل وفي نفس املوقف، ماذا كنتَ 
لتفعل؟ هل كنت ستقف فى وجه كل ما حدث مثلما 

ً حفاظاً على حياتك؟ فعلت؟ أم كنت ستهرب بعيدا
مكانها،  نفسي  ر  أتصوّ وأنا  غريب،  بشعور  أشعر 
جتعله  لكي  جسدي،  وتقتحم  نحوي،  قادمة  واجلرافة 

حطاماً مثل حطام أيّ  بيت فلسطيني؟
أشعر مبدى املرارة التى شعر بها أهلها عند معرفتهم 
أي  على  والتكتم،  حقهم  ضياع  وعند  وفاتها،  بخبر 
أخبار عنها. أشعر باخلزي بسبب أن أميركية دافعت عن 
قضيتنا كلنا، ونحن نقف مكتوفي األيدي، نشاهد وال 
نتحرك، نتكلم بصوت منخفض خوفاً من سماع أحد 

صوتنا.
ولذلك ال يوجد فى يدي شيء سوى أن أقدم التحية 
لروح هذه الفتاة القوية الشجاعة، التي فعلت الكثير، 
الشجاعة  عندنا  تكون  أن  وأمتنى  أحد،  يتذكرها  ولم 

ملواجهه عدونا مثلما فعلت هي.

نحتفل  الذى  الشهر  نفس  فى  ماتت  الفتاه  هذه 
كل  مثل  صغيرة  بنتاً  كانت  التي  األم  األم،  بعيد  فيه 
البنات، وكبرت، وأصبحت فتاة، ثم سيدة لها بيت وزوج، 
ثم صارت  أماً، األم التى نريد أن نقدم لها الدنيا كلها 
رد  نستطيع  لن  فعلنا  مهما  التي  األم  حقها،  لنفيها 
جزء بسيط من األشياء التي قدمتها لنا، هذه األم هي 
نفس الفتاة، التي كانت فى يوم ما بداخلها آحالم وآمال 
البيت  أحالمها  ضمن  من  وكان  حتقيقها،  تود  كثيرة 
والزوج واألوالد، وحبها للتضحية الذي تفعله كل سيدة 

من أجل احمليطني بها.
اجليد  النموذج  بهذا  نحتفل  املصادفة جتعلنا  فهذه 

فهي منوذج للمرآة املناضلة املضحية.
وكل عام سوف نتذكرها مع تذكرنا بعيد أمهاتنا. 
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البقعة

ستنتظر

، طويالً

”طريق

“ العودة

ان! لعمّ

أيام لقناة  الفعلي البث املاضي الشهر في إنطلق
عبر  برامجها تبث  التي التلفزيونية   Jordan Daysاألردن
شعارا والثقافي الدميقراطي  الوعي تنمية ترفع و االنترنت

لسياستها االعالمية.
استجابة تأتي احملطة أن أكدوا القناة، في املسؤولون
االرتقاء في يسهم أعالم لوجود  ، األردني  اتمع حلاجة
مساحة توسيع على ويعمل والثقافي الفكري باملستوى

. السياسية احلرية
للمنطق التجاري استيائها عن االردن ادارة ايام عبرت كما
أسهم والذي االردن، في الصحفي املشهد يحكم بات الذي
ينأى باملواطن و العقول تغييب على يركز سيادة محتوى في
حتاول االعالمية رسالتها ان الى مشيرة ، الرئيسة قضاياه عن
السياسي احلراك على الضوء تسلط ، نوعية تقدم اضافة ان
بعضها يأخذ التي  البرامج من  باقة  خالل من ، الثقافي و
بعضها يغطي ، و احلريات متس املتابعة للقضايا التي طابع

، السياسية الندوات الفكرية و االخر
البرامج من  معينة لنوعية مساحة احملطة تفرد كما
الصلة ذات احلقائق العاملية من عددا تكشف االجنبية التي

. املنطقة العربية و باالردن
برامجها، من  ً عددا القناة، مسؤولو استعرض  و هذا
تتعلق التي  القضايا يتابع الذي احلواري البرنامج ومنها،
يقدم الذي ( االجانب قابل ) الدميقراطي) ، (املشهد باحلريات
يلقي الضوء فيها مما ممن يعيشون االجانب عيون في االردن
، البالد يلحظونها في التي االجابية السلبية و املظاهر على
رأي الشباب على يعتمد تثقيفي برنامج هو و و شباب احزاب
مدار على العامني بامنائها التقائهم خالل من في االحزاب
نظرهم وجهة اعطاء من بعدها يتمكنون حلقة، من اكثر
الندوات من عددا القناة وستعرض واقعية، بصورة فيها
كما ، بشارة عزمي للدكتور احداها  السياسية و الفكرية
اخلفية االيدي تكشف  منتقاة وثائقيات و ستعرض حوارات 
تأثير يتناول وثائقي العاملية،مثل السياسة ترسم التي

. اخلارجية السياسة على ايباك منظمة
االجنليزية و العربية بني برامجها في تزاوج القناة ان يذكر

املوقع على بثها متابعة ميكن حيث
 http://www.jordandays.com/

االلكتروني األردن أيام تلفزيون إنطالق
البقعة
متى البقعة مخيم مدخل عند املعلقة اللوحة تقول ال
إنّه تقول ولكنّها التاريخي، الطريق مبشروع العمل سينتهي
مضى أنّه أي املاضي، آذار من العام من عشر الثاني بدأ في

.ً شهرا عشر ثالثة أكثر من عليه
به العمل ينتهي أن نتوقع فال اإلنشاءات حركة ونتابع
اإلنتظار، مواصلة رحلة البقعة أهل وهكذا فعلى سنة، قبل

آخر. إلى إشعار واملطبات التحويالت بني والعيش
جرش
عن تعلن لوحة تقابلك  التقليدي، جرش  مدخل وعند
اجلرشيون ويعيش جديدة، طريق إنشاء لسبب الطريق، إغالق
أن وعليهم من سنة، أكثر منذ احلال هذه على والعجلونيون
كثيرة فرعية طرق من املرور عبر إلى مدنهم الدخول يواصلوا

أخرى. سنة من ألكثر كاأللغاز تبدو
وجنوباً شماالً
فعليك أن أيضاً، ً مكررا األمر يبدو إلى األزرق الطريق وفي
حوادث من الهروب جتربة لتخوض في واحد، مسرب من مترّ
وهو كثيرة، وقرى مدن مداخل عند األمر وكذلك السير،
املنطقة، في الزراعية الطرق من العشرات في أيضاً كذلك
ليبدأ يتواصل،  ال ولكنه ورشة تتهيأ أن بعد يبدأ فالعمل
من الورشات التي طويلة سلسلة في ورشة أخرى العمل في
هناك أنّ ومحاولة إثبات العيون في ذرّ الرماد سوى تعني ال

عمالً...
شريان احلياة
حقوق أبسط ومن هي شريانات احلياة، الطرق إنّ نقوله ما
والدخول اخلروج لهم سبل تهيىء حكوماتهم أن على الناس
منذ ً تطويرا تشهد لم ان خارج عمّ طرقنا كانت وإذا بيسر،
املنقوص العمل فإنّ بالترابية، أشبه فباتت طويلة سنوات
مصائد وكأنّها تبدو ويجعلها بلة الطني يزيد إصالحها على

للمغفلني...
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على الرغم من أنّ الصورة النمطية السائدة عن األردنيني 
ال  األمنية  والتدابير  املظاهر  إالّ  اؤون،  وشكّ رون،  متذمّ بأنّهم 
ً، ومن الواضح أنّهم يفضلون التنازل عن جزء  تزعجهم كثيرا

من حرياتهم الشخصية، في سبيل ”راحة البال“.
إنّ األردني يتطلع حوله، في كلّ  ويقول سالم العبسي 
إستطاعة  وعدم  والتفجيرات،  احلروب  إالّ  يرى  فال  اهات،  اإلجتّ
فيرى  بلده  في  ويتطلع  اإلعتيادية،  اليومية  احلياة  ممارسة 

دائمة،  رضا  حالة  في  يجعله  ما  وهو  واألمن،  الرستقرار 
ويتغاضى بالتالي عن هفوة هنا، أو هفوة هناك.

ويؤكد سياسي أردني معارض، لم يود نشر إسمه، هذا 
سيارتي  تتعرض  أن  يزعجني  أنّه  املؤكد  من  ويقول:  الرأي، 
لإليقاف عدة مرات في طريق دولية، ولكن ما سيزعجني أكثر 
تعرض البالد ال سمح اهللا ملشكلة أمنية، وأنا أدعو اهللا دائماً 
ممارسة  نستطيع  نظلّ  بأن  اليومي“،  ”الروتني  علينا  يدمي  أن 

أخرى  دولة  في  مواطن  هناك  فليس  عادي،  بشكل  يومنا 
مجاورة يستطيع ذلك دون خوف من طارئ.

حوادث التفجيرات

ويضيف: منذ تفجيرات الفنادق في عمان وأنا في حالة 
التوافق  إلى  يرجع  األردن  في  األمني  اإلستقرار  أنّ  من  يقني 
الوطني على هذا األمر، فالشعب األردني يكاد يكون مبواالته 

عن  بعيدة  بالده  جعل  من  واحد  موقف  على  ومعارضته 
التجاذبات التي توصل إلى حاالت تناقض، وتستطيع أن تقول 

إنّ هذه حالة فريدة من املمارسة السياسية في العالم.
الثوابت  إنّ  الرمياوي  منور  لؤي  والقانوني  الكاتب  ويقول 
ما  االردن  في  والسياسي  األمني  الواقع  حتكم  كانت  التي 
املؤشرات  كل  فان  ذلك  الى  اضافة  تتبدل.  ولم  قائمة  زالت 
تدل على دوام االستقرار في االردن. فاالردن ما زال ينعم بنظام 
واجتماعية  ساسية  اصالحات  إحداث  في  جاد  سياسي 
واقتصادية ضمن اطار برملاني واسس دميقراطية. كذلك فان 
اجلهاز األمني االردني ما زال جهازا محترفا في ادائه ويسجل 
له وللجهاز العسكري انهما على درجة عالية من االنضباط 
واملنهجية ال سيما في ظل االنفتاح األمني االردني االخير في 
العديد من املناسبات واحملاور اجلادة لضمان احلقوق االساسية 
للمواطنني من خالل تثقيف وتعليم العناصر األمنية وعدم 

تأزمي االحداث. 
على  أطلق  الذي  الصاروخ  على  له  تعليق  معرض  وفي 
العقبة قبل سنتني، يقول أظهرت هذه العملية للعالم مدى 
التطور االردني األمني في ربطه مع رعاية مصالح املواطنني 
االردنيني العاديني. كذلك ابدت تعاطفا وتأييدا صادقا للنظام 
كل  توحد  فلقد  االردني.  اتمع  من  العظمى  الغالبية  من 
هذه  استنكار  في  السياسية  االطياف  كل  من  االردنيني 

العملية كأسلوب عمل غير دميقراطي.

درس اإلنفتاح على املواطنني

الذي  االهم  الدرس  يكون  ان  يجب  وحده  وهذا  ويضيف: 
األمنية  االجهزة  ان تستمر  وهو  التركيز عليه  يتم  ان  يجب 
املسيرة  تستمر  وان  املواطنني  مع  انفتاحها  في  االردنية 
االهتمام  يعزز  وان  بل  عليه،  هي  كما  االردن  في  االصالحية 
توجه  حيث  من  موضوعية  نتائج  الى  التوصل  بضرورة 
تكاد  والتي  االقليمية  املتغيرات  ظل  في  الدميقراطي  االردن 
تكون وبشكل يومي. وبالفعل وبالرغم من االسف الشديد 
ان  يجب  االردن  فان  رفاقه  وجرح  الشهيد  األمني  للعنصر 
التي حصلت من هذه  العديدة  االيجابية  اجلوانب  الى  ينظر 
العملية والتي سوف تنعكس بأردن اقوى واقدر على مواجهة 

التحديات الداخلية منها واخلارجية.
زيادة  ضرورة  من  وبالرغم  فانه  وعليه  بالقول:  وينهي 
احلذر واحمليطة من اجلهة األمنية اال انه يتوجب ان تتركز كل 
الطاقات االردنية في العمل االيجابي البناء وعدم االنصراف 
الى اجلري وراء تعقيد العالقات السياسية مع الدول ااورة. 
الدولية  سمعته  حتسني  جتاه  ثقة  وبكل  اآلن  يسير  فاالردن 
الثقة  هذه  االردنية.  االجهزة  عامة  اداء  عن  داخلي  ورضاء 
ومؤسساته  لالردن  عنوانا  تستمر  ان  يجب  االيجابية  وهذه 
وطنية  نتائج  حتقق  زالت  ما  والتي  واألمنية  السياسية 

تستحق كل الثناء والتقدير.

هيومان رايتس ووتش

ً تقرير جديد ملنظمة ”هيومن رايتس ووتش“  وصدر مؤخرا
املنصرم،  للعام  األردن  في  اإلنسان  حقوق  وضع  فيه  يم  يقّ

األردنيون، بني األمن      والسياسة
لون التنازل عن بعض من حريتهم            مقابل ”راحة البال“ يفضّ

بقلم: سالم الغامن
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، احلكومية املنظمات غير قانون مشروع عواقب من محذرا
اجلمعيات تشكيل في عقبة يشكل بأنه التقرير يتهمه الذي
الصغيرة األحزاب الذي يهدد األحزاب انتقاد قانون عن فضال
الصحافة بإعطاء من جدية احلكومات مقلال ، اآلن القائمة
املطبوعات قانون  ان الى  مشيرا ، وعدت  كما أوسع  حرية
الى يرتقي املعلومات ال على في احلصول احلق والنشر ونظام

. الطموحات مستوى
2007 على  العام في تراجع األردن ان اتهم التقرير كما
عملية االنتخابات ، األساسية احلقوق ممارسة حماية صعيد
أكثر التصويت فيها ، مبا تزوير شابها وقائع بأنه قد البلدية
حسب والتالعب بقوائم الناخبني ، الواحد للشخص من مرة
ان قال شهادات على بذلك استند الذي التقرير في جاء ما
، متهما بتوثيقها قامت قد املدني األردنية اتمع مؤسسات
االنتخابات قانون على  باالعتماد السابقة األردنية احلكومة
قال والذي ، إخراج قانون جديد حسبما وعدت وعدم القدمي

. في املدن الكبرى املعارضة حقوق يهضم انه
من مطالبات أو توصيات وجود عدم من الرغم وعلى

. األردنية للحكومة ووتش رايتس هيومن
قاموا قد احلكام اإلداريني ان تقريرها عبر وقالت املنظمة

ارتكاب  إثبات دون 2006 بتوقيف 11597 شخصاً العام خالل
24 ساعة  خالل االدعاء إلى بهم املشتبه تقدمي وتأخير ، جرمية
للحصول مالية غرامة اإلداريون احملتجزون ودفع االعتقال. من
اإلضراب الفقراء باللجوء احملتجزون قيام يبرر ما اإلفراج، على
تقرير تفسير حسب ، الغرامة  دفع من  بدالً الطعام عن
األردنية السجون نزالء ألوضاع تهما كالت التي املنظمة
املزايا بعض من وحرمانهم عليهم مورست جتاوزات ووقوع
ذكرتها التي التهم شملت ،كما السجون داخل املتوفرة
غيرهم ارتكبه لذنب املساجني ضد اساءات وقوع املنظمة
تصحح لم ان هناك وقوعات الذي قال التقرير  زعم حسب
احلق وإحقاق لتصويبها مباشرة امللك جاللة تدخل بعد إال

. فيها

للنساء الوقائي االحتجاز

للنساء الوقائي  اإلحتجاز  أسمته ما املنظمة وانتقدت
النساء عدد مقدرة ، حماية أرواحهن بهدف احملافظني قبل من

إنثى   800 الى   400 مابني اإلجراءات لهذه  يتعرضن  اللواتي
العنف ضحايا النساء إيواء مركز أسمته ما متهمة ، سنويا

أسرهن  مصاحلة النساء مع هدفه بأن 2007 الذي افتتح عام
ضدهن العنف جرائم  مرتكبي ومحاسبة حمايتهن  بدل
ولم ، التقرير حسب ضعيفة تزال ال هؤالء ضد واإلجراءات
املساهمة في الرسمية اإلدعاء بتحسن هيئة اإلشادة يغفل

. املاضي العام خالل وقعت قضايا في البعض بإدانة
وتكوين التعبير حرية إجراءات مراوحة التقرير وعرض
منتقد أي احلكومة مبحاسبة اتهم حيث ، والتجمع اجلمعيات
،متهمة العقوبة طائلة حتت وأجهزتها ملسؤوليها أو لها
في العقوبات قانون تعتمد على مواد بأنها حكومية جهات
اإلضرار أو الدولة هيبة من تنال التي التعبير أشكال جترمي

األخرى. الدول مع بالعالقات
إنه قام الذي قال السابق البرملان قناة من التقرير وغمز

ليوافق والنشر املطبوعات قانون من األولي موقفه  بتغيير
عقوبة يلغي الذي والنشر للمطبوعات جديد قانون على

. دينار 20000 غرامات تبلغ السجن ويفرض
هاجم   2006 األول ديسمبر/كانون ومنذ : التقرير وقال
، كما مناسبات أربع في نواب البرملان والشرطة الصحفيني

: التقرير نص في جاء
اإلنترنت. يُنشر على ما يشمل القانون احلكومة أن أعلنت
أخرى، قوانني في موجودة التعبير جراء احلبس وظلت عقوبة
أبريل/نيسان في  األردن أصدر كما  العقوبات. قانون السيما
املعلومات، على عن احلصول في املنطقة العربية قانون أول
األمن بذريعة االستثناءات ببعض يسمح ألنه اخلبراء وانتقده
قرار أي على احلكومة رقابة فرض في والستمراره الوطني 

. املعلومات عن بالكشف

الشركات غير الربحية

قال احلكومية التي اإلجراءات تقرير املنظمة انتقد كما
غير الشركات تسجيل يخضع نظاماً أصدرت مبوجبها انه 
قانون منظمات في املتواجد صرامة األشد لإلجراءات الربحية
في احلكومة احلق مينح القانون ان الى مشيرا املدني، اتمع
لنظامها الصغيرة االنتهاكات جراء وحلها عملها مراقبة
عرضت احلكومة ان  قال األول أكتوبر/تشرين وفي الداخلي.
احلكومية غير للمنظمات قانوناً املعنية مشاورة األطراف دون
احلكومة موافقة واشتراط املطبق. القانون من تقييداً أكثر
والشركات احلكومية غير للمنظمات األجنبي التمويل على

. اجلديد النظام في الربحية
املركز جمعية ضد احلكومية اإلجراءات  التقرير  واتهم
مؤقتة حكومية هيئة إدارية انه ما قال وتشكيل ، اإلسالمي
األعضاء من كبير عدد واستقطاب املركز اإلسالمي، جلمعية

نسبة  من لتقلل جاءت بأنها اتهمها ،  2007 عام في اجلدد
لإلدارة اجلمعية انتخابات  في  املسلمني  اإلخوان قيادات
لالحتاد اجلديدة اإلدارية الهيئة التقرير ذكر كما ، اجلديدة.

اخليرية. للخدمات العام
على موانع اإلجتماعات تقرير هيومن رايتس ويتش ، وعرج
على بأنه ينطوي اياه القانون ومتهما منتقدا ، واملظاهرات 
أو اجتماع أي انعقاد مبنع احلق اإلداريني ومينح احلكام التقييد ،
نائب محافظ مثالً برفض ضاربا ، سبب أي دون إبداء مظاهرة
بعنوان مؤمتر  لعقد اإلذن العفاف“ ”جمعية منح  العاصمة
أخرى منوعات ذكر كما والهوية“.  القيم  مهد هي ”األسرة
تنظيمها مسيرة نوى ضد قررها العاصمة محافظ  ان قال
باألحزاب اجلديد اخلاص القانون على لالحتجاج األحزاب ً بعض
”ذبحتونا“ ، السماح لتجمع غير مرة والرفض في السياسية،

بالتظاهر. الطالبية
في العراقيني الالجئني ملسألة عرضا التقرير في وجاء
حيث لألردن ، لوجستية مشكلة تسبب أصال والتي ، األردن
االردني التقليدي التسامح في تراجع هناك ان التقرير ذكر

اململكة أراضي على املقيمني إزاء العراقيني
الفنادق بتفجيرات العراقيني بعض بتسبب ذلك معلال

السماح  بعدم احلكومة متهما ، 2005 تشرين ثاني بعمان في
واملطارات، احلدود عبر للبالد الدخول من العراقيني لبعض
الرغم ، على قانون اإلقامة يتجاوزون ترحيل من في واإلستمرار

اإلقامة في بحقهم باالعتراف  الرسمية الوعود سماها  مما
للحظر األردن بإنهاء ” جملة الفقرة تضمن من بالرغم ،
إلى العراقيني األطفال إدخال مت  املاضية، األعوام في  القائم

. ” 2008 – 2007 الدراسي العام في املدارس
لالجئني بعمان السامية املفوضية ايضا مكتب وانتقد
اللجوء العراقيني ببطاقات طالبي في مد توسعه رغم بأنه
ً قاصرا زال ما املفوضية إال ان أداء جلوء، كطالبي بهم اعتراف

املطلوب. عن
حلريات انتقاص ما املح انه عند حدود التقرير يتوقف ولم
أسماه ما قضية  طرق الى تعداه بل واملقيمني، املواطنني

. العمل ارباب مع ومشاكلهم ” العمال املهاجرين ”حقوق
التي اإلساءات تقارير توثق هناك املنظمة ان تقرير وذكر
األردنية الصناعية املناطق في املهاجرون العمال لها يتعرض
دعا ما وهذا  آسيا) شرق جنوب من (ومعظمهم املؤهلة 
في واملساعدة املصانع بعض إغالق على األردنية احلكومة
آخرين، عمل أصحاب إلى املتعرضني لإلساءات العمال نقل
إقامتهم فترة  انتهت ممن الغرامات حتصيل عن  والتنازل

. فيه جاء ما حسب اإلقامة ، تأشيرة حسب
العمل اجلنائية ألصحاب املالحقة ان على التقرير وشدد
فيها مبا املسيئة  العمل  ظروف واستمرار قليلة،  املسيئني
السفر جوازات واحتجاز مطولة لساعات والعمل الضرب

اجلنسية، أو  اجلنس من متييز على بناء األجور ودفع واألجور، 
وعدم وقت، أي في العمل موقع مغادرة من العمال ومنع
األردني، العمل قانون وأحكام  الطبية  الرعاية منحهم
محافظ الزرقاء أمر األول أكتوبر/تشرين مطلع في انه وذكر

عن العمل. إضرابهم جراء بنغالديشيني عمال باحتجاز

التقرير على تعليق

كثيراً إنّ العبسي سالم يقول التقرير على تعليقه وفي
وال والنتائج، األسباب إلى أذهب ولكنّني صحيح، به ما جاء

الظاهرة فحسب. أتوقف أمام
على احلبل ترك أنّ األردني للمواطن ثبت لقد ويضيف:
ما هذا إستقرارها، عدم إلى أدى  ااورة  البلدان في الغارب
ميكن أمر هناك، أو هفوة هنا،  التجاوز عن خطأ بأنّ له أكد

في اإلستقرار. اإلستمرار مقابل به السماح
ال أن بالطبع نتمنى ويؤكد: يعود العبسي أنّ على
األردني، للمواطن األساسية للحقوق  جتاوزات هناك تكون
والعدالة املساواة وحتقيق  اإلصالح سياسات تتواصل وأن
إستمرار إستقرارنا بالطبع على لن تؤثر هذه والشفافية، وكلّ

األحمر دائماً. اخلط هو الذي
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قالوا:
موقع عمون

البتراء  اقليم  عن  النائب  أكد 
باقامة  ميانع  ال  أنه  النوافلة  هاني 
اللقاء  خالل  وذلك  االردن  في  كازينو 
وزيرة  مع  جمعه  الذي  التلفزيوني 
في  اخلطيب  مها  واالثار  السياحة 
قناة  على  بث  الذي   STOP برنامج 
نورمينا الفضائية بالساعة التاسعة 
من مساء الثالثاء ، وظهر تهرب وزيرة 
البرنامج  السياحة من سؤال مقدم 
محمد الرفاعي حول موضوع الكازينو 
الذي أثارته الصحافة قبل أيام قليلة 
حيث طالبت مقدم البرنامج بتوجيه 
باسم  الرسمي  الناطق  الى  سؤاله 

احلكومة.
**

قناة  انشاء  البلقاء  نواب  احد  ينوي 
تلفزيونية فضائية تختص ببث جلسات 
مجلس النواب وجلانه اتلفة وذلك بعد 
زيارة قام بها مع عدد من النواب الى اثينا 
واطلع هناك على فكرة مشابهة تالقي 

جناحا كبيرا.
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ونبدأ من قوله تعالي: فَالَ 
ا  َدْرَاكَ مَ آ أ بَةَ * وَمَ قَ مَ الْعَ اقتَحَ

. بَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ قَ الْعَ
صدق اهللا العظيم

فضيلة  تفسير  وفي 
صالح  بن  محمد  الشيخ 
هي  {العقبة}  أنّ  العثيمني: 
وال  الوعر،  اجلبل  في  الطريق 
العقبة  هذه  اقتحام  أن  شك 
شاق على النفوس، ال يتجاوزه 
أو ال يقوم به إال من كان عنده 
هذه  جتاوز  في  صادقة  نية 

العقبة. 
للتشويق  االستفهام  فهذا  العقبة}  ما  أدراك  {وما  ا  أمّ
العقبة  الذي أعلمك شأن هذه  والتفخيم أيضاً، ويعني: ما 
التي قال اهللا عنها {فال اقتحم العقبة} بينها اهللا في قوله 
مقربة.  ذا  يتيماً  مسغبة.  ذي  يوم  في  إطعام  أو  رقبة.  {فك 
الذين آمنوا} فقوله: {فك  ذا متربة. ثم كان من  أو مسكيناً 
رقبة} هي خبر ملبتدأ محذوف والتقدير: «هي فك رقبة» وفك 

الرقبة له معنيان:
ها من الرق، بحيث يعتق اإلنسان العبيد  املعنى األول: فكّ

في  كانوا  سواء  اململوكني 
كانوا  أو  فيعتقهم،  ملكه 
فيشتريهم  غيره  ملك  في 

ويعتقهم.
رقبة  فك  الثاني:  املعنى 
فإن فكاك األسير  من األسير، 
اهللا  إلى  األعمـال  أفضل  من 

عز وجل. 
من  إقتباسنا  ينتهي  هنا 
الواقع،  إلى  لندخل  التفسير، 
املشروع  واكبنا  بأنّنا  ونزعم 
امللك،  يطرحها  رؤية  كان  منذ 

ً تُدرس في إجتماعات الس اإلقتصادي اإلجتماعي في  وأفكارا
الديوان امللكي، وبعدها في العقبة نفسها، وفي بيت امللك 
أيضاً حني جمع جاللته املعنيني وإستمع منهم، وأرشدهم، 

وأرادها جتربة خالية قدر املستطاع من األخطاء.
راد جاللته، من التجربة، أن تكون إقتحاماً للركود  كان مُ
في الفكر والتنفيذ، والسير في الطريق الصعب، وفكّ رقبة 
اإلقتصاد األردني، األسير في األفكار البالية، غير القادر على 

املنافسة.
وفي الذكرى الثانية للبدء بالتنفيذ حضرنا اإلحتفاالت، 

ه الذي  ً، فيلعن السائق حظّ بحقك مخالفة  بخمسني دينارا
قلب بداية رحلة إستجمام إلى غمّ ونكد.

من  السيارات،  باصطياد  مشغوالً  بدا  الذي  الشرطي 
يعلّم  أن  دون  رصة  الفُ يترك  لم  منه،  الهروب  صعب  كمني 
السائق درس السياقة بحضارية، وملّا إعترض السائق بالقول 
ً، وهي  مترا أكثر من عشرين  اللوحة  يبعد عن  ال  الكمني  إنّ 
الدرجة،  هذه  إلى  السرعة  بتخفيض  تسمح  ال  مساحة 
مطالباً بعدم حترير االفة، ردّ الشرطي بدرس آخر مفاده أنّ 

، وفي تلك اللحظة مرّت سيارة  املساواة بني الناس هي األهمّ
بنمرة حمراء تكاد تنهب األرض مهباً، دون  أن يلتقط الرادار 

أية مخالفة.
وكان على السائق أن يتحلّى باملواطنة الصاحلة، فحافظ 
من  أكثر  الدولي،  الطريق  على  الستني  سرعة  على  بعدها 
ً مقبلة، باعتبار أنّ آخر لوحة أشارت إلى رقم  ثمانني كيلومترا
٦٠، ليرى بعدها على ميني الشارع لوحة أخرى تُعيد تصويب 
األمور، وتصبح السرعة ١١٠، وهكذا نواصل سيرنا في تخبّط 

   بقلم: رئيس التحرير

رت دائرة األرصاد اجلوية من إمكانية إنعدام الرؤية في الطريق إلى العقبة،  حذّ
رنا من مفاجأة أنّ رؤية التجربة  ها بالطبع لم حتذّ لسبب األحوال اخلماسينية، لكنّ

ان، تختلف متاماً عن رؤيتها في العقبة نفسها. اإلقتصادية املوعودة من عمّ
رسم  ان، ومع األخبار، واإلحتفاالت، واإلعالنات، وتصريحات املسؤولني، تُ فمن عمّ

ا في املدينة  ة، بل وتنثر ”الرمال ذهباً “، أمّ في الذهن صورة وردية، زاهية، ال تشوبها علّ
فاألمر يتناقض، وليس هناك سوى القليل القليل من تثمني التجربة، والكثير الكثير 

من اإلنتقادات، ويبدو أنّ إعادة التقييم ، وتفادي األخطاء، صارت مسألة ال بدّ منها.

ة..  بَ قَ العَ
وما أدراك، ما العقبة

سياحة

صناعة

مخلوطة
س

غط

ميناء

ق تسوّ

ا هناك خالل وضع  وكنّ
أساسات  من  الكثير 
والتوقيع  املشاريع، 
اإلتفاقيات،  على 
كنا  بسنة،  وبعدها 
نتابع  أيضاً  هناك 
إعتبرناها  جناحات 
للرؤية  أميناً   ً تنفيذا
عن  وغبنا  امللكية، 
سنوات،  أربع  العقبة 
نعود  أن  أردنا  لعلّنا 
بدأت  وقد  إليها 
وقد  تكتمل،  الصورة 
م  يقدّ املشهد  بدأ 
شكله النهائي، وهنا 
التحقيق  هذا  في 
ملا  أمني  نقل  امليداني 
تابعنا على مدار ثالثة 
ل  يُسجّ نقل  أيام. 
وما  لها،  ما  للتجربة 

عليها أيضاً.

الطريق إلى 
العقبة

دائرة  إنّ  قلنا 
من  رتنا  حذّ األرصاد 
إنعدام  إمكانية 
الرؤية في الطريق إلى 
لم  لكنّها  العقبة، 
رنا من قنص الرادار  حتذّ
اللوحات  وتخبّط  لنا، 
إلى  ر  تؤشّ التي 
املسموحة،  السرعة 
مثالً  تعلن  فهذه 
ثمّ   ١١٠ سرعة  عن 
أخرى  لوحة  تُفاجئك 
 ٨٠ الرقم  عن  تعلن 
الرقم  بقليل  وبعدها 
٦٠ لتفاجأ برادار وضع 
هناك يضبطك تسير 
فتحرّر  مئة،  بسرعة 
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أحياناً، واملفتعلة في أحيان 
أخرى.

في  نتوقّف  ولم 
قليالً،  إالّ  نفسها  العقبة 
األيام  حاجيات  شراء  حيث 
ال  بأسعار  فنفاجأ  املقبلة، 
وال  حرّة  بسوق  لها  عالقة 
بعدها  ه  ولنتوجّ يحزنون، 
إلى طريق الساحل اجلنوبي 
بتصميمه  أفرحنا  الذي 
عن  أبعدنا  الذي  الذكي 
امليناء وزحمته، ووضعنا في 
الشاطئ  حيث  رائق  مزاج 

فكرة تأجير مساحات من األراضي القريبة، على اجلانب اآلخر 
مشاريع  بناء  أمور  وتسهيل  طويلة،  لسنوات  الطريق،  من 
سياحية، وذلك ما كان، وهو املكان الذي صار يسمى القرية 
وفي   ،ً كيلومترا عشر  إثني  العقبة  عن  البعيدة  البدوية 
حقيقة األمر فهي ما زالت قيد اإلنشاء، أو فلنقل: في قيد 

اإلنهاء!
نفسها  عن  تعلن  فهي  صعباً،  عليها  العثور  يكن  ولم 

بنفسها، 
وقد أغرتنا البساطة بالبقاء، وكرم أصحابها بوعد العودة، 
فليست الرفاهة هي مقصدنا، وليس خدمة الغرف هي املراد، 
وحتى الغرفة مع منافعها، التي ال تزيد في مساحتها على 

.ً عشرة أمتار مربعة، فقد رأيناها شاليه فاخرا
الغواصني  ومبشهد  البحر،  على  بجلسة  وإستمعنا 
ع معايشة سحر املرجان، واآلخرين  األجانب الداخلني إلى توقّ
اخلارجني من املاء وعلى وجوههم دهشة األلوان، وألسنتهم 

تردد كلمة :“واو“.
املدينة،  العقبة  إلى  هنا  وتوجّ البحر،  من  تنا  حصّ أخذنا 
بدأت تشهد حركة  قد  الشوارع كانت  الغروب.  ناصية  عند 

العاشرة من مساء السابع من نيسان٢٠٠٨، ساعة اإلنتهاء 
العقبة  إقليم  سلطة  موقع  زال  ما  كان  الكتابة،  هذه  من 

http://www.aqabazone.com/pages.php?menu_ االلكتروني  
id=77&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_

details1=0&localsite_branchname=Aseza
يعلن أنّ املهندس نادر الذهبي هو رئيس هيئة املفوضني 
في السلطة، ويقدم كلمته الترحيبية بعد مضي أكثر أربعة 
كرئيس  له  خلف  وتعيني  للوزراء،  رئيساً  وجوده  على  أشهر 
لهيئة مفوضي املنطقة. ومن املهنّ تسجيل أنّ هناك موقعاً 
ً عن  خاصاً، ألحد الزمالء الصحافيني، يقدم معلومات وأخبارا
العقبة أكثر من املوقع الرسمي للسلطة، وفي يقيننا أنّ ما 

رف على األول. رف على الثاني عشرات األضعاف ما صُ صُ
وأيضاً، فاملدينة التي أعلن عن أنّها ستخلق فُرص عمل 
لألردنيني، تزيد نسبة العاطلني عن العمل فيها عن النسبة 

الوطنية، في مناطق أخرى.
ً للمواد  واملدينة التي أعلن عن كونها حرة، تشهد أسعارا
املعفاة جزئياً من اجلمارك، ال عالقة لها بالتحرير، وللمفارقة 
احلرة،  غير  احلدودية  املدينة  للرمثا،  زيارة  في  ا  كنّ أنّنا  نذكر 
فاشترينا منها على املأل بضائع أجنبية، وإشترينا مثلها من 

العقبة بأسعار تزيد بثالثني باملائة.
فيوليت البولندية

يكون  أين  ونعرف  التاريخيني،  العقبة  محبي  من  وألننا 
ليلها، سألنا عن فيوليت، املوسيقية البولندية التي ال تقدم 
العقبة  زار  من  كلّ  عشقه  رائع  وبصوت  الكالسيكيات،  إال 
واستمع إليها، فإذا بها ما زالت هناك. وكان لها رأيها أيضاً 

بتجربة العقبة.
للناس  تسمح  تعد  لم  التي  األسعار  عن  ث  حتدّ فهي 
بالعيش املريح، وتتذكر أيام العقبة التي كانت تسمح لكلّ 
إلى أيام القرية الصغيرة الوادعة، ولكنّها تعود وتقول: هذه الطبقات االجتماعية بالسياحة احلقيقية، وبدت وكأنّها حتنّ 

هي الدنيا، وهذه هي احلياة التي تتغير وتتغير.

الطريق،  غير مهنية، طوال  ولوحات  متناقضة،  بني سرعات 
رّر بحقنا مخالفات أخرى تنهب من جيوبنا ما  وإمكانية أن حتُ

فيها من قليل املال.
عنيزة  قصير  أمام  نتوقّف  ال  املروري،   ، الغمّ هذا  بني 
أمام  نتوقّف  وال  املكان،  تفاصيل  عن  ونبحث   ،ً صوا لنلتقط 
في  القدماء  توقّف  أنّ  ونستعيد  القطرانة،  وال  قلعة معان، 
مكان هو مكان اآلن، وال حتى أمام احلميمة حيث بداية نهاية 
األمويني مع بداية بداية العباسيني، في تاريخ بدأ بأعالم سود، 

وإنتهى بواقع أسود.
ال نتوقّف سوى أمام لوحة تعلن عن آثار احلميمة، وطريق 
ترابي يؤدي إليها، فتاريخنا على مل يبدو ال نصله سوى عبر 

طريق ترابي فحسب.
اخلماسينية  باألجواء  املغلّف  العقبة  مشهد  أنّ  على 
يزيد من األبعاد السوريالية، فالبحر لم يعلن عن نفسه إالّ 
الناس، ولكن  والشوارع تكاد تخلو من  أمتار منه،  بُعد  على 
وبني شارع وآخر كانت تذهلنا اإلمتدادات العمرانية الرشيقة 

رة. الطويل املريح، واإلنشاءات السياحية املبشّ
القرية البدوية

في  البسيط  للمبيت  مسبقة  ترتيبات  أجرينا  قد  ا  كنّ
صديقنا  مع  سهرة  ففي  البحر،  على  مطلّ  حميم  مكان 
الكاتب مالك العثامنة طرأت فكرة زيارة العقبة، في رحلة 
إستمتاع وعمل، وحتدثنا عن العقبة نفسها، وملّا وصلنا إلى 
مسألة مكان املبيت، سارع مالك بالقول: لديّ املكان، القرية 
ا، وحجز لنا املكان، ولكنّه ظلّ  البدوية!، وهكذا فقد قرّر عنّ
ل  مكاناً  على توتّر بأنّ ال يعجبنا، ولم يكن يعرف بأنّنا نفضّ

حميماً، حتت جنوم السماء، على فنادق املليون جنمة.
ووصلنا إلى هناك. 

ة.  وللمكان قصّ
يستخدمون  املنطقة  ان  سكّ من  البدو،  بعض  كان 
لألجانب  سياحياً  مخيّماً  السنوات  مدار  على  الشاطئ 
الباحثني عن سحر العقبة، والغوص في بحرها، ومع مشروع 
مفتوح  مكان  إلى  ل  يتحوّ أن  للشاطئ  بدّ  ال  كان  العقبة 
ً للفنادق  للناس، باعتبار أنّ الشواطئ التقليدية صارت مقرا
ذات النجوم اخلمس، ولم يكن إجالء هؤالء إنسانياً، فخرجت 

تشي  ال  ولكنّها  ما، 
بالسياحة، بل بأهل العقبة 
من  اخلارجني  وساكنيها، 

غفوة بعد الظهر.
النائب البدري

لنا  بصديق  نتّصل 
العقبة،  أكبر مصانع  يدير 
مقهى  عند  فيواعدنا 
أنفاس  وبني  رصيف، 
نفاجأ  عجمية،   نراجيل 
الدكتور  النائب  بصديقنا 
يستمع  البدري  محمد 

إلى شكاوى مرّة من مستثمرين، حني إلتقيناه، فشاركنا في 
احلوار، لنتعرف على معلومات ما كانت لتصل إلينا عبر أخبار 

الصحافة،
تخلو  العرب  مستثمري  كبار  تستضيف  التي  فاملدينة 
من مستشفى الئق، ولو أصيب مواطن بعارض صحي جدي، 

الضطر إلى السفر لعمان.
واملدينة تخلو من مدرسة أجنبية، وإذا أراد املستثمر أن 
ا املدارس احلكومية  يعيش مع عائلته، لترك أوالده بال علم، أمّ
شهدت  فقد  العاديني،  األردنيني  نحن  بتعليمنا  تُعنى  التي 

تراجعاً في السنوات املاضية.
واملدينة التي يُفترض أن تكون قد وصلت إلى حدّ اخلمسة 
 ً رفة فندقية تراجعت في عدد الغرف الذي كان متوفرا آالف غُ
ولكن   ، أقلّ بغرف  فنادق  وبناء  الفنادق،  هدم  لسبب  أصالً، 

بتعرفة وأسعار أكبر.
محو  نحو  األردن  بوابة  تكون  أن  يُفترض  التي  واملدينة 
أكبر  تشهد  اإلستثمار،  أمام  االدارية  واملعوقات  الروتني، 
املعوقات أمام املستثمرين، وعلى املعاملة الواحدة ينبغي أن 

توجد عشرات التوقيعات.
واملدينة التي قيل إنّها ستكون ”بوابة األردن نحو احلكومة 

لتسهيل  االلكترونية“ 
ما  اتلفة،  التعامالت 
واألنكى  متخلفة،  زالت 
الساعة  فحتى  ذلك  من 
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وال ننسى أن نقول إنّ الصالة لم حتتو إالّ على طاولتني 
فنادق  أهمّ  من  واحد  عن  هنا  نتحدث  أنّنا  مع  فحسب، 

العقبة.
ركود األسواق

احلركة  ومتابعة  السوق،  إلى  التالي  اليوم  ويأخذنا 
األسواق  بدت  فقد  طبيعي،  غير  بركود  فنفاجأ  التجارية، 
الزبائن  ا  كنّ دخلناها  التي  احملالت  كلّ  وفي  مهجورة،  وكأنّها 
الوحيدين، وحصل أن دخلنا إلى محل فارغ حتى من أصحابه، 
وحدث أن جبنا العقبة طوالً وعرضاً بحثاً عن صيدلية فلم 

جند واحدة إالّ بالصدفة.
في  عنها  تقلّ  ال  فهي  األسعار،  عن  احلديث  من  بدّ  وال 
ان إالّ بالنسبة للبعض القليل من املواد، مثل املكسرات  عمّ

والبطانيات، وال بد من دراسة لألمر.
أنّ  ل هنا  إلى مقرّنا في الشاطئ اجلنوبي، ونسجّ ونعود 
أهمّ جناح في العفبة هو الطريق الدولي اجلديد، الذي فصل 
بني طريق امليناء حيث الشاحنات التي كانت تسدّ املرور أمام 

الناس، بني احلركة الطبيعية للسياح واملتنزّهني.
شاطئ الزجاج املكسور

املواطنني  أمام  فُتح  الذي  ذلك  الشاطئ،  إلى  وننزل 
العاديني للسباحة أو التخييم، ونفرش سجادتنا على الرمال 
بالزجاجات  الشاطئ،  طول  وعلى  آخرها،  على  إمتألت  التي 
املكسورة، فنخشى أن نتحرّك بأقدامنا احلافية، فأقرب عيادة 
ً، فنعود إلى  أو مشفى يبعد عنا نحو خمسة عشر كيلومترا
سيارتنا لنكمل جولتنا نحو اجلنوب، حيث احلدود السعودية.

”تاال بيه“ الشاطئية،  بعد كيلومترين، تطلّ علينا قرية 
في  وساحرة  بشاطئ خاص،  لها  مح  التي سُ الوحيدة  وهي 
واملارينا  شوارعها،  وأسلوب  بنائها،  بطريقة  مشهدها، 
اخلاصة، ولكنّها تظلّ لألثرياء من العرب واألجانب، والبعض 
من األردنيني، وقد تضاعف سعر املساكن فيها مرتني خالل 

أربع سنوات، كما قيل لنا من غير مستثمر.
ونواصل الرحلة جنوباً، لنصل إلى حيث محطة الكهرباء، 
في  الطبيعي  غير  التلوث  لسبب  اإلستمرار  نستطيع  فال 
الهواء، حيث رائحة الغاز تسيطر على املكان، ويتطلب األمر 
منك أن تلبس قناعاً واقياً، ولم يكن معنا منه بالطبع، لنعود 
ر اللوحة الكبيرة في وسط العقبة، التي  أدراجنا ونحن نتذكّ
السياحة  ونتذكر  الهواء،  في  اتلفة  التلوث  نسب  تعلن 

البيئية األردنية.
في صباح  نكتشف  ولكنّنا  ليال،  لثالث  قد حجزنا  ا  كنّ
أن  نريد  ما  وعرفنا  األماكن،  استنفدنا كلّ  أنّنا  الثالث  اليوم 

ان. نعرف، فنسارع إلى العودة إلى عمّ
االحتفاالت باالجنازات

أخبار  بسماع  نبدأ  بأسبوع،  وبعدها  ان،  عمّ وفي 
اإلحتفاالت في العقبة، واإلجنازات غير املسبوقة، ولكنّ حتى 
ناموا  فالنواب  الفوضى،  يشبه  ما  إلى  لت   حتوّ اإلحتفاالت 
الشارع،  في  يناموا  أن  كادوا  واإلعالميون  املصرية،  طابا  في 
التي   الصناعية  املدينة  أنّ  إقتصادي  عمود  كاتب  واكتشف 
بهما  يعمل  مصنعني  على  إالّ  حتتوي  ال  مليون  مئة  كلّفت 

بنغاليون وهنود.
وثائقي  فيلم  عن  تكتب  فالصحافة  ذلك،  من  وأكثر 
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الدنانير  من  اآلالف  عشرات  تكلّف 
أثاث  عن  ث  وتتحدّ ”اإلجنازات“،  لشرح 
نفسه،  الشيئ  تكلّف  ملسؤول  بيت 
عن  مصنع  صاحب  عن  ونسمع 
إلجناز  املطلوبة  التوقيعات  عشرات 
عن  آخر  ثنا  ويحدّ واحدة،  معاملة 
عملية  حلضور  إضطر  له  صديقاً  أنّ 
شعر  القط  ألف  وأربعني  أربعة  عدّ 
نسائي صغير، ألنّ املسؤول شكّ في 

العدد.
فاألرقام  أيضاً،  ذلك،  من  وأكثر 
تتحدث عن تقلّص الغرف الفندقية، 
املشروع،  قبل  آالف  ثالثة  كانت  فقد 
اآلن،  الرقم  هذا  إلى  تصل  ال  وهي 
والبطء  القدمية،  الفنادق  هدم  بعد 
األرقام  وتُفيد  اجلديدة،  إنشاء  في 
أيضاً بأنّ نسبة البطالة في املنطقة 
اخلاصة تصل إلى ستة عشر باملائة، 
في حني أنّ الرقم الوطني في األردن 

كلّه خمسة عشر باملائة.
أن  نتمنى على اإلحتفاالت  ا  وكنّ
بهرجة  أكيد، ال  لواقع  تأتي تكريساً 
وأحالم  آلمال  للترويج  ومحاولة 
يُنكر  ال   ً أحدا كان  وإذا  مستقبلية، 
م العمراني في املنطقة، إالّ أنّ  التقدّ
الواقع يشي بأنّه خاص بغير األردنيني 
يراها  التي  املغلقة  القرى  حيث 
األردني من بعيد، فيعجب بها وكأنّها 
على شاشة كبيرة، وإذا أراد صاحبنا 
إستخدام الشواطئ التقليدية التي 
أن  فعليه  اجلديدة  الفنادق  احتلتها 

ً للشخص الواحد، وهكذا فعليه أن يذهب  يدفه ثالثني دينارا
إلى الشواطئ اجلنوبية البعيدة ليجالس الزجاجات املكسورة 

ويغامر باإلصابة في بلد بال مستشفى الئق.
العقبة  منطقة  سلطة  بأنّ  لنقرأ  آخر،  أسبوع  وميرّ 

االقتصادية اخلاصة قامت مؤخرا باالتفاق مع شركة لبنانية 
لبث افالم ترويجية لالستثمارات والسياحة في العقبة على 
قنوات مختلفة ودون طرح عطاء وذلك من خالل تلزميه لهذه 
الشركة اللبنانية بقيمة كبيرة قيل انها جتاوزت املليون دينار 

بكثير

الصور من فوق: تاال بيه، حيث الشواطئ الساحرة النظيفة، وحتت: شاظئ املواطنني حيث الزجاج املكسور ويبدو رفيقنا سميح جبرين وحوله 
الزجاج في الصورة األخيرة.



النواب، لس املالية واللجنة احلكومة، أن املستغرب من
مادتني أو مادة لدعم بدائل متوفرة عن البحث تستطيعا لم
عبء تخفيف أجل من املنزلي، والغاز كالسوالر احملروقات، من
من العظمى للغالبية الدخول، على االسعار ل وتغوّ الغالء

االردن. أبناء
وتأجيل األعالف دعم بإستمرار امللك، جاللة  قرار فلوال
دنانير، عشرة يزيد عن ما إلى املنزلي الغاز أنبوبة سعر زيادة
الهدايا، لتبادل مناسبة قطعة  الغاز“ ”جرة ألصبحت
”اجلرة“ فثمن الزواج عللى وستكون هدية مناسبة للمقبلني

.ً دينارا 50 إلى تعبئتها ستصعد مع
احلالي سعره أن عن مختصون فيتحدث السوالر، أما
مادة من اإلستغراب إلى يدعو  مما العاملي، سعره من أعلى
أننا مع البنزين، بعد  الثانية املرتبة في إستهالكها يأتي
في ”بالتس“ بورصة تسعير تعتمد احلكومة لكن نصنعها،

االميال! اآلف عنا البعيدة وهي سنغافورة
الكهرباء أسعار
بدعوى ارتفعت التي وهي الكهرباء، سعر إلى تالياَ ونأتي
باملادة، املصانع تزويد مت التزويد، بعد أن أسعار مصر زادت أن
صرح ما وفق التزويد، بشروط وأسعار إخالال يعد األمر الذي
وليس املصانع على األسعار رفع يفسر مما السفير املصري، به

املواطنني. على
سيفوق تضخم  من وتداعياتها القرارات، هذة  كل
لتراوح املشائمة الرسمية وغير ففة ُا احلكومية التوقعات

يطرح  مختصني، ملقدرين باملئة و19 الى 24 حكومياَ ٪9 بني ما
الصاروخي اإلرتفاع من  االستفادة عدم حول كبيراً سؤاالً
والبوتاس، الفوسفات األردن: نفطي أسعار في املسبوق غير
في حالة الشركتني من لكل جزئية خصخصة جرت بعدما
سنبقى األموال من طائلة مبالغ األجيال رت خسّ تسرع 
اإلدارة عقود من بدالً البيع قرارات ونلوم تبديدها، على نتحسر

املقبلة. العقود أطفال االردن في حلفظ حصة والتأجير
الفوسفات والبوتاس

مليون   4.2 منه تتنج  الذي اخلام الفوسفات  فسعر
كانون  في للطن ً دوالرا 60 بسعر عاملياَ يباع كان سنوياً طن
دوالر للطن تسليم  300 بسعر اآلن يباع أصبح ،2006 االول
وهي االسبوعية بي  ام أف ال  نشرة  وذلك حسب ، العقبة
مادة اما االدوية، صناعة في  متخصصة بريطانية نشرة 

طن  الى 30 الف  25 من منه فانتاجنا الفسفوريك حامض
يناهز فالسعر اآلن أما ، للطن دوالر بخمسماية فكان يباع

الــ  سعر وارتفع التحميل، موانىء تسليم دوالر، 2100 الـ
  600 َ، ننتج منه  موخرا عليه الطلب DAP، وهو سماد اشتد
العام 2006  نهاية في للطن َ دوالرا يباع بــ267 وكان الف طن
تسليم  ، دوالرللطن 1100 حاجز فتعدت اذار شهر اسعار أما

أيضاَ. التحميل موانىء
 2 نحو فننتج منه ببعيد ليس البوتاس يحصل مع وما
بحدود 160   2006 نهاية في سعره وكان سنوياَ طن مليون
دوالرا  625 عن فتزيد احلالي العام اذار اسعار اما للطن َ دوالرا

. التحميل موانىء ًتسليم للطن
تستفد ولم بها، ننعم  لم األسعار  في الفروقات هذة
ما تعويض على اآلن موعد احلصول وحان عوائدها، اخلزينة من
الطن سعر على اي التصدير واثمان قيم على ضريبة بفرض
بسيطة فان وبحسبة املصدرة، االطنان على كميات وليس
مليار الى تصل عوائد ستحقق والبوتاس الفوسفات من كل
على كل االلتزام ميكنهما الشركتني ان اي منها لكل دوالر

قيمة العجز  اي نحو نصف 160 مليون دينار نحو بدفع حدا
املوازنة. في

تورد البوتاس فإن  معلومات من توفر ملا  إضاءة وفي
عشرين  يعادل ما اي تعدين رسم بدل للطن ً 15 دينارا للخزينة
املتراكمة واخلسائر للتعثر ونتيجة الفوسفات أما !! َ دوالرا
احلكومة فقد خفضت االدارة، فشل منها سبب من الكثر

اثنني  دوالرين نحو اي دينار 1,4 الى دنانير خمسة من الرسوم
في حصتها فيها زادت اسهم الى املتأخرة الرسوم وحولت
حصل وهو ما الربحية الى دفعها اجل من مال الشركة رأس

االرباح الصافية. من مليوناَ 46 فحققت املاضي، العام في
مبيعات ضريبة بفرض احلكومة تقوم  ان  املمكن من

يصدر من البوتاس والفوسفات  قيمة ما %16 على بنسبة
امالح من املناجم وما يصنع من ينتج ما حجم وليس اساس
ً مؤخرا صعدتا املادتني لهاتني العاملية فاالسعار امليت، البحر

املقبل و احلالي العامني اعلى في ملستويات مرشحة وهي
دخل ورسوما ضريبة الشركتني تدفعان أن قائل يقول قد
بتغيير االجنبي االستثمار النخيف ان يجب ،واننا مختلفة
االستراتيجيني الشركاء على املفروضة الضرائب أنظمة

العالم دول ان العاملي االقتصاد في اجلديدة  احلقائق ولكن
على للحصول الضغط تستلزم عميقة أزمات كلها تواجه
املزمنة العجوزات لسد االيرادات وحتسني الشروط افضل 
صعود في العاملي التضخم ارقام وأن العامة، املوازنات في

مستمر.
االستخراجية الصناعات مساهمة

الى مساهمة الصناعات االستخراجية شركات دعوة إن
جزء سد الى اخلليوي شركات دعوة من انضج تبقى ما، 

ومقدرات ثروات تستثمر النها االولى فهي العجز من يسير
وهذا َ وصغارا كباراَ اجلميع على سيعم وخيرها كل االردنني

املرحلة. هذة في واجبها من اخلليوي اليعفي شركات
الطبيعية التوقعات فاقت املعادن لكل االسعار العاملية
الفوسفات هذا الرواج للبوتاس و نصيب في للبلد من والبد
املنتجات الى احلاجة وازدياد الزراعية الرقعة املرتبط بانكماش
ما كل على مسبوق غير يصنع طلباً مما بانواعها الغذائية

االرض. باطن في

البدائل تبديد
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تقرير على اإلسكان بنك ملساهمي العادية العامة الهيئة وافقت
املستقبلية واخلطة ،2007 لعام املالية والبيانات  اإلدارة  مجلس
على أرباح بتوزيع الس توصية على  وافقت كما ،2008 للعام
السنوي الذي عقدته االجتماع خالل وذلك ،30% بنسبة املساهمني

املريديان.  فندق في آذار 27 املوافق الهيئة العامة يوم اخلميس
في بنك إدارة مجلس رئيس  مارتو ميشيل  الدكتور وقال
البنك أداء  أن والثالثني)، (اخلامس العادية العامة الهيئة اجتماع
فجاءت اإلقتصادي، األداء مستويات في التحسن مع منسجما جاء
مليار (5) عن يزيد ما املوجودات بلغ مجموع حيث ممتازة، البنك نتائج
نسبته ومبا دينار مليون (924) مبقدار السابق العام عن بزيادة دينار
إلى (1.9) ليصل االئتمانية احملفظة رصيد صافي ارتفع كذلك ،23%
دينار مليون (346) مقدارها السابق العام عن بزيادة أي دينار مليار

.22% نسبته ومبا
البنك حققه الذي األداء املتميز أن إلى مارتو تطرّق الدكتور كما
مؤسسات على تقارير انعكس قد املالية، مراكزه متانة تعزيز في

املالية  Euromoney مجلة اختارت فقد الدولية، التصنيفات
كأفضل والتمويل للتـجارة اإلسكان بنك املتخصـصة العاملية

 . Awards for Excellence 2007 2007 ـ لعام األردن بنـك في
انتشارِهِ خاللِ من استطاعَ البنكَ أنّ مارتو الدكتور وأضافَ
أجهزة شبكة  وأكبرَ فروعٍ شبكة أكبرَ هِ وامتالكِ محلّياً الواسع
فلسطني في اخلارجية  فروعه خاللِ ومنْ األردن في آلي صرّاف
في التمثيل ومكاتب واجلزائر سورية في التابعة والبنوك والبحرين
والتسهيالت الودائعِ منوٍٍّ متميزٍّ فيِ حتقيقَ ظبي، وابو والعراق ليبيا

ااالت. هذه في وقية السّ حصتِهِ وتعزيز االئتمانيه
اعتماد مارتو  الدكتور أوضح  فقد  ، النتائج هذه ضوء  وفي
تفصيلية، تنفيذيةٍ عملٍ بخططِ عزَّزة مُ استراتيجية خلطة البنك
السوق مُستجدات اجلديدة مواجهة خطته البنك من يطمح حيث
كافة في تزنٍ مُ مُستقبلي منوٍ وحتقيق وعاملياً، وإقليمياً محلياً
صعيدِ على تفوق مُ أداء حتقيقِ على عالوةً املالية، والنسب املؤشرات
محاور اخلطة تضمن حيث واملصرفية، املالية واملُنتجات  اخلدمات
العوائد كتعظيم والربحيَّة النموّ مؤشرات تعزيز : أهمها عديدة
وحتقيق وفورات النفقات وضبط للموارد، األمثل التوظيف خالل من
سياسات واألنشطة، وتطبيق العمليات كافة صعيد على احلجم
االئتمانية، احملفظة جودة حتسني في تساهم  حصيفة ائتمانية
على السوقية احلصة وزيادة ااطر، احملدودة اخلدمات في والتوسع
املصرفي احلضور تعزيز إلى إضافةً األعمال، قطاعات مستوى كافة
فُرص جديدة استكشافِ إلى البنك يسعى حيث محلياً وإقليمياً،
عمله نطاق توسيع من نهُ كّ ميُ ومبا وخارجياً، داخلياً والتوسع، للنموّ
طليعة في ليُصبح االستثمارية، موجوداته اجلغرافي وتنويع قاعدة
األرباح تعزيز ثمّ ومن باملنطقة، واملصرفية املالية املؤسسات

الدخل. مصادر ساهمني، وتنويع للمُ والعوائد
اخلدمات  في التميُّز إلى 2008 عام خطة  تطرّقت كذلك 
حيث اال، هذا  في رائدة مؤسسة البنك باعتبار واملنُتجات 

في والريادة التميز من  املزيد حتقيق نحو السعي في سيستمر
خدمة جودة ، وتعزيز السوق في يطرحها واملتنجات التي اخلدمات
وضع خالل من وذلك رضاهم، مبستوى االرتقاء ملواصلة العمالء
واملصرفية املالية التقنيات أرقى  وتبني  للتميز جديدة معايير
البنك فيها ميارس التي اجلغرافية املواقع كافة وفي العاملية 
واإلفصاح الرشيدة اإلدارة  معايير تطبيق إلى باإلضافة أنشطته،
البنك الصادرة عن واألنظمة مع القوانني ينسجمُ ومبا والشفافية
البنك فإن السياق ذات وفي املالية،  األوراق  وهيئة  ، األُردنيّ املركزيّ
األموال ومتويل غسيل عمليات وتعقب مبكافحة االلتزام سيواصل
وااللتزام أعدت لهذه الغاية وتقارير خالل أنظمة من اإلرهاب، وذلك
العمليات تطبيق على عالوة املصرفي، العمل أخالقيات بالئحـة

بـازل. إلتفاقيات اجلديدة
للرئيس اء البنّ بالدور مارتو الدكتور أشاد املناسبة وبهذه
نظرها وبُعد التنفيذية واإلدارة بشارة شكري السيد التنفيذي

بهيكلٍ د جتسّ والذي العمل، في م املُنظَّ ومنهجها االستراتيجي
في بيّـناً ً أثرا له كان مما واعية استراتيجية برؤية جديد تنظيميّ

التميُّز. من النتائج وبلوغِ البنك آفاقاً جديدة هذه حتقيـق
التنفيذي الرئيس بشارة شكري السيد أوضح جانبه، ومن
من واستراتيجيات سياسات لعدة البنك اعتماد اإلسكان، لبنك
واخلارج، في الداخل البنك أعمال قاعدة على توسيع العمل شأنها
في ترمي تنظيماته، في تطويرية هيكلية تغييرات واعتماد
أعماله، قطاعات جميع في السوقية حصته زيادة إلى محصلتها
”اإلعتناء ثقافة ضوء اعتماد في واخلدمات خالل تطوير املنتجات من
تأسيس مت السياق هذا وفي له“، املقدمة وجودة اخلدمات بالعميل
وأساليب اخلدمة ثقافة تنمية بهدف  بالعميل اإلعتناء مركز

العمالء. مع التعامل
اجلديدة، التنفيذية اإلدارة بأعضاء بشارة  السيد وأشاد
التي العالية القيادية ومهاراتهم الكبيرة املصرفية وخبرتهم
السيد وأثنى فترة قياسية، خالل ملموسة كبيرة بإجنازات ساهمت
على أكد حيث البنك، ملوظفي الكبير بالدور أمام احلضور بشارة
املؤسسات جناح محور فهو املوظف، أساسه اجلوهري التغيير  أن

االستراتيجية. مواقعها وتعزيز
احلكومة جهود مارتو الدكتور  شكر اإلجتماع  نهاية وفي
رأسها وعلى األخرى الرسمية واملؤسسات الرشيدة  األردنية
على ،” املالية  األوراق وهيئة املالية ووزارة األردني املركزي البنك ”
الوطني، أداء االقتصاد في العمل على حتسني املتواصلة جهودهم
املصرفي القطاع ـن  ومكَّ األردن االستثمار في مبناخ الثقة مما عزّز
مجلس بشكر أعضاء نتائج جيدة، واختتم حتقيق من بشكل عام
شكر كافة كذلك الدائم، ودعمهم الفاعل دورهم على إدارة البنك
موظفي جميع على  وأثنى  وتعاونهم،  ثقتهم  على  البنك  عمالء
ومتنّى عمل البنك، مسيرة إجناح سبيل املبذولة في جلهودهم البنك
”مساهمني بتعاون اجلميع والنجاح التطور ً من للمؤسسة مزيدا

وموظفني“. تنفيذية وإدارة إدارة ومجلس وعمالء

اخلطوط ـ عالية  شركة ادارة  مجلس رئيس  قال
ارباح ان  اللوزي ناصر املهندس األردنية امللكية  اجلوية 

 24 الضريبـة قبل املاضي العام خالل بلغت  الشركة
عن أضعاف ثالثة من بأكثر تزيد بزيادة ، دينار مليون

أسعار  في الهائل اإلرتفاع من بالرغم 2006 العام أرباح
 20,4 الضريبة مخصص أخذ بعد بلغت فيما الوقود
للهيئة االول االجتماع ترؤسه واضاف خالل . دينار مليون
واملدير الس نائب رئيس امس بحضور للشركة العامة
االي سامر املهندس للشركة التنفيذي العام الرئيس

70 في  ما نسبته ميلكـون ومساهمني الس وأعضاء
ارتفعت املساهمني حقوق الشركة أن رأسمال من املائة

وبنسبة  دينار مليون  109,1 إلى  دينار مليون  88,7 من
مجلس  العامة الهيئة  وانتخبت  . %  23 بلغت زيادة 

كل وميثلها احلكومة من مؤلفا للشركة جديدا إدارة
عبد سامر واملهندس اللوزي أحمد ناصر املهندس من 
اخلطيـب محمد الرحمن واملهندس عبد االي السالم
فارس الشريف وميثلها اإلجتماعي الضمـان ومؤسسة
وميثلها (شخةح) ومجموعة ميقاتي شرف عبداحلميد
إلى باإلضافة  ، بدير عصام وعلي ميقاتي جنيب ماهر
وشركة البلبيسي فخري  وعمرو الزعبي  علي شريف
املعشر أنيس سامر وميثلها املالية لإلستثمارات األمل
عقب عقدها األولى التي جلسته في الس ، وانتخب
اللوزي ناصر مباشرة العامة الهيئة اجتماع انتهاء

له. رئيساً
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االسكان أرباح
في األعلى هي 

تاريخه

”امللكية األردنية“

د جديد متجدّ إدارة أرباح، ومجلس



ذات  الـ4000 سي سي كونها مركبات ضخمة  العام  األمن 
دفع رباعي.

يرى فيه  الكبير ال  ذات احملرك  املركبات  اإلنفاق على  هذا 
اإلنفاق  انه متناسب مع طرح احلكومة بترشيد  اقتصاديون 
وخصوصا في استهالك احملروقات، حيث وصف رئيس جمعية 
سابقة  تصريحات  في  البشير  محمد  األردنيني  احملاسبني 
احلكومة ”بحكومة الرفاهية“ ويقول“احلكومة مصرة جدا أن 
العالية لهذه احلكومة ال  فالنفقات  رفاهية،  تبقى حكومة 
تدلل أن خطابها ينسجم مع ما يتلقاه املواطن من ضرورة أن 

يتفهم ما تطرحه من ضغوط هائلة“.
 لكن مدير املوازنة إسماعيل زغلول يؤكد ”لراديو البلد“ 
سيارات  شراء  على  فقط  يقتصر  ال  مليون  الـ30  مبلغ  أن 
احلكومية إمنا يشمل اآلليات أيضا واغلبها يعود لألمن العام 
وألمور  اإلنقاذ  عمليات  في  تستخدم  حيث  املدني  والدفاع 

األخرى.
للسيارات  دينار اصص  الـ30 مليون  وال يشمل مبلغ   
وحسب  احملروقات،   واستهالك  التشغيل  كلفة  احلكومية 
طبربور  حراج  مدير  زيد  أبو  على  السيارات  أمور  في  اخلبير 
الكبير فان هذه ” حتتاج إلى كمية كبيرة من الوقود إذ يبلغ 
”رينجروفر“   نوع  من  الرباعي  الدفع  ذات  السيارات  استهالك 
مثال –وهو النوع الشائع لدى املسؤولني- 20 لتر بنزين سوبر 
لكل 100 كيلو متر، بينما يبلغ استهالك سيارة ”البانوراما“ 
20 لتر لكل 120 كيلو، وحتتاج هذه السيارات إلى 80 ليتر مللء 

خزانها بالوقود.
النزف احلكومي

السلع  استخدام  بند  في   2008 في  االنفاق  وارتفع 
بدال  دينار  مليون   169.7 ليصبح  باملئة   15 بنسبة  واخلدمات 
من 147.8 مليون دينار في العام املاضي, ويشمل هذا البند 
نفقات االيجارات والهاتف واملاء والكهرباء واحملروقات وصيانة 
االالت واالثاث واصالحات االبنية ولوازمها وعقود التنظيفات 

التابعة للجهاز املدني والسفر في املهمات الرسمية.
 هذا ”الترف احلكومي“ كما وصفه البعض دفع بفعاليات 
شعبية وحزبية ملطالبة احلكومة ” بتقليص نفقاتها اجلارية 
وخصوصا بند السيارات احلكومية“، حيث دعى نقيب احملامني 
صالح العرموطي احلكومة بتقليص عدد السيارات اصصة 
سيارات   3 العرموطي  حسب  املدراء  احد  ميلك  إذ  للمدراء، 

حكومية حتت تصرفه“.
 ويرى االقتصادي منير حمارنة أن ” هذه النفقات نزيد من 
النفقات ليست مبالغ  املوازنة، وهذه  التوازن في  حالة عدم 
فيها إمنا ليس لها داعي، لذا يجب أن يكون هناك أولويات في 

اإلنفاق وليس تبذير أموال األجيال القادمة“.
 وحتتل النفقات اجلارية والرأسمالية مساحة كبيرة في 
موازنة 2008 إذ تُشكل النفقات اجلارية وحدها حوالي 9ر31 

å.باملائة بينما تبلغ الرأسمالية 1124 مليون دينار

إستخدام  عدم  إلى  السابقة  احلكومة  امللك  ه  وجّ
 ،(٢٠٠٠cc) لترين  على  محركها  سعة  تزيد  التي  السيارات 
تلك  الشوارع  على  فإنتشرت  امللكي،  الديوان  في  األمر  وبدأ 
السيارات ”الصغيرة“، ولم نعد نرى املسؤولني في السيارات 
بقايا  الهواء  في  وتنثر  نهباً،  األرض  تنهب  التي  الضخمة 

الوقود الدخانية.
وأسعار  الوقود،  توفير  لسبب  بالضرورة  األمر  وكان 
وقت  في  غيار،  قطع  من  يلحقها  وما  نفسها  السيارات 
األكبر  العبء  للمحروقات هي  الوطنية  الفاتورة  فيه  صارت 
على الوطن واملواطن، على أنّ التراخي في التطبيق وكالعادة 
لنعود  وتسارع،  وتواصل،  بدأ،  من  سرعان  املستقرة  األردنية 
فنرى تلك السيارات الضخمة التي تليق بالدول النفطية، ال 
بدولة يقتصد أهلها في قوت يومهم، قبل وقود سياراتهم، 

تنهب شوارعنا وأعصابنا.
كاراجات  إلى  يذهب  أن  كبير  مسؤول  أيّ  ويستطيع 

تصليح السيارات احلكومية، لدى الوكالء، ليرى مدى إساءة 
أحياناً  عمد  عن  له  تتعرّض  التي  والتخريب  بل  اإلستعمال، 
في سبيل تغييرها، والفواتير التي تصل إلى أرقام فلكية من 
أو  املدارس  إلى  أوالده  إيصال  ما من  ن مسؤول  يتمكّ أن  أجل 

غيرها.
النمر احلمراء

والنواب  املسؤولني  كبار  من  فهناك  ذلك،  من  وأكثر 
يضعون  زالوا  ما  من  احلمراء  النمر  أصحاب  من  وغيرهم 
في  الناس،  أمام  وجاهة  أكثر  باعتبارها  القدمية،  اللوحات 
ليست  املساواة  أنّ  اجلميع  أمام  وللقول  للخلق،  إستفزاز 

متحققة في بالدنا، حيث اخليار والفقوس سياسة دائمة.
وعلى جميع املسؤولني أن يعرفوا أنّهم يقبضون رواتبهم 
اخلدمة  ولسبب  املواطنني،  نحن  ندفعها  التي  الضرائب  من 
لم  وقت  وفي  العدالة،  قواعد  بأبسط  للتنكيل  ال  العامة 

إالّ  عمله  مكان  إلى  يصل  أن  فيه  يستطيع  املواطن  يعد 
بصعوبة بالغة، وال يستطيع أن يضع على مائدته إالّ قليل 
الطعام، ويقنن على نفسه وعائلته في كلّ شيئ، سيستفزّه 
ل على  بالضرورة مشهد سيارة فارهة بلوحتها احلمراء تتجوّ

الطرق حاملة العيال في نزهة على حساب الشعب.
محمد العرسان

في  أنّه  نت  عمان  في  العرسان  محمد  الزميل  وكتب 
السيارات  لشراء  دينار  مليون   20 فيه  خصص  الذي  الوقت 
في موازنة 2007 حسب ما بني مدير عام املوازنة د.إسماعيل 

زغلول.
ومن املالحظ دخول أنواع جديدة من املركبات احلكومية 
وخصوصا للطاقم الوزاري وجهاز األمن العام متتاز مبحركها 
الكبير الذي يستهلك كمية كبيرة من الوقود، فعلى سبيل 
املثال يفوق محرك سيارة رئيس الوزراء و وزير الداخلية ومدير 

حكومة      
cc 4000  الـ
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األردنيني “ ينفع البلدي ”كان اللحم

يظلّ الذي العجلوني، كامل  الدكتور  كالم يعجب لن
األردنيني الصحافية،  ولقاءاته محاضراته كلّ في  يكرره
التخلي ميكن ال  مسألة املنسف أكل فطريقة  واألردنيات،
ن تكوّ الذي الغداء  وعند أيام قبل  عزاء بيت ً، وفي أبدا عنها
طلب خروف، رأس منها كلّ يجللّ منسفاً عشرة خمس من
ليذوب األكل، عن الكلّ فتوقف ملعقة، احلاضرين واحد من

طلبه. عن يعتذر ويكاد ثيابه، في صاحبنا
ولكنّ باألمراض، باالصابة الدول النسب نعرف ولسنا
خمسني إلى باالضافة األردنيني، عند للسكري باملائة ثالثني
للموت مرشح فاألردني فلكية، تبدو  فأرقام دهنيات باملائة
من للكثير التعرّض القليل في أو احلياة، منه ملواصلة أكثر
املستشفيات إنتعاش جتارة ر يفسّ ما الصحية، وهذا املتاعب

عام. بشكل والطبّ
وستني تسعة بأنّ يقتنع أن لألردني ميكن  وكيف

فالكروش اخليال، أقرب إلى فذلك املثالي، الوزن عي كيلوغراماً
اإلفطار فوجبة الشباب، عز في ونحن بطوننا تعتلي تبدأ
الغداء، في  األرز من  وكثير واملسبّحة، ص واحلمّ الفول  هي
إسمها عادة لدينا فليس وذاك هذا وإلى العشاء، في وكذلك
ً واحدا يجد رصيفاً فلن اني املشي عمّ أراد لو املشي، وحتى
ال سيارة  بحادث املوت خلطر نفسه وسيعرض مدينته، في

بالضرورة. األولى على الثانية فيفضل بجلطة،
تطبيق ولكن مهم، كله العجلوني كامل الدكتور كالم
باليد املأكول فاملنسف إلى املستحيل، أقرب عندنا عكسه
وبالفصل األمن مجلس من قراراً إلغاؤه يتطلب أمر مثالً

السابع أيضاً.
األسعار زيادات مع

اللحم وكيلو ثالثة دنانير، إلى الدجاج كيلو وصول ومع

بإنحياز ر تُشهّ التي املعروفة األردنية األغنية فإنّ سبعة، إلى
صاحلة لم تعد الدجاج، على منسف اللحم ملنسف األردنيني
سيكون الدجاج وال منسف  اللحم منسف فال لإلستماع،
عليهم وسيكون اآلن، بعد األردنيني وعشاء غداء ملائدة املميّز

أمكن. إن بالسردين منسف إختراع
من الساحقة  لألغلبية املعيشية الظروف باتت فقد
والسكن والشرب األكل وبحسبة مستحيلة، األردنيني
يومه يعيش أن األردني املواطن على فإنّ  فحسب، ل  والتنقّ
ألبنائه متابعة أراد طارئ، أو قوبل مبرض ا إذا سكني، أمّ حدّ على
السكني هذه فإنّ املقبولة، حلدودها العلمي التحصيل

البطئ. املوت حدّ في جسده إلى نفسها ستظلّ تغرس
املواطنني؟ تقبّع مع ملاذا

حتت مقالة  محادين خالد صديقنا كتب يوم وفي 

فخري عليه فردّ سني؟“، املواطن  مع قبّعت عنوان:“ملاذا
ولينضمّ سني؟“، املواطن مع قبّعت :“لهذا مبقالة قعوار 
قبّعت مع فكتب:“هكذا احلق عبد الراحل بدر املساجلة إلى
ويبدو الثمانينيات، نهايات  في ذلك وكان  سني؟“، املواطن
أبنائه معيشة يتابع ً اآلن، صار عجوزا الذي املواطن سني أنّ

اآلن؟“. حتى تقبّع معهم ويتساءل:“ ملاذا لم
سوى يتابع ال األردني  املواطن  فإنّ األمر، في واملفارقة 
ويستمع باملليارات، وأحياناً املاليني، مبئات اإلستثمارات أخبار
فإنّ الواقع وفي العمل، فُرص  من  اآلالف عشرات خلق إلى 
من الفقراء  ونسب يومياً، تزيد العمل عن العاطلني نسب

أيضاً. وتتضاعف وتتضاعف، تتضاعف الشعب
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الربيع يزور  ”اللويبدة “
اح مالك عثامنة: والعشق الذبّ

شجرة املنوة، أطلب ومتنّ
األزرق: صراع البقاء

قالوا:

موقع ”عمون“: 
العتوم  دندن  أحمد  النائب  أولم 
وعلى شرف رئيس مجلس النواب عبد 
الهادي االي في مزرعته ( 35 ) دومن 
النواب، حيث  لزمالءه  مبنطقة سوف 
مجلس  اعضاء  جميع  العتوم  دعى 
النواب وعدد من السلك الدبلوماسي 
وحضر  العسكريني،  واملتقاعدين 
 40 ال  يقارب  ما  النواب  من  الغداء 
الى  وصلت  الدعوات  ان  رغم  نائبا 

جميع النواب.

**
بجامعة  الهندسة  كلية  ادارة 
منوذج  بتصميم  قامت  عريقة  اردنية 
قسم (بفتح القاف و السني) ليقوم 
من  أي  تقدمي  قبل  بتعبئته  الطالب 
امتحاناته وفي كل مادة من املواد؟ من 
ضمن ما جاء في النص:“ أقسم باهللا 
العظيم بأن ال أغش في االمتحان ,ان 
ال أتلقى مساعدة من أحد وأن ال أقدم 

مساعدة الحد خالل االمتحان“ 

زه
نت

امل



“ يزور ”اللويبدة الربيع
جبل الربيع زار
فيه، ل وتنقّ اللويبدة،
الّة، مقرّ  في واستقرّ 
وتفتّحت فأزهرتشجراته،
السلحفاة وخرجت وروده،
شتوي بيات  بعد سعيدة 
القطة واستمتّعت طويل،

لذيذة. دافئة بشمس
شجرة وإمتألت
وكذلك بالثمار، الليمون
وأزهرت النارجن، شجرة
وكذلك اللوز، شجرة
ووعدت األراصية، شجرة
مبوسم الزيتون  شجرتا 

وافر.
البلدية الياسمينية
أيامها تنتظر  زالت  ما
الصيف حتبّ فهي املقبلة،
الياسمينية ا أمّ أكثر،
إلى فسارعت العراقية

4647

املكان. أنحاء في اجلميل الدكن األصفر اللون إضفاء
الفالحي، بالتعبير ”املوية“ عودها في دارت الدالية 
األوراق، وحملت أغصانها وطالت الفصيح، بالعربي املاء

بعناقيد ر تبشّ وبدأت
ر وتبشّ األسود، العنب
اجللوس يروق بظالل  أيضاً 

آب. مع شمس فيها
املكان ميأل  اجلوري
ورائحته الزاهية، بألوانه
الكولونيا زالت وما العبقة،
ا أمّ أكثر،  الصيف  تنتظر 
وتكاد فأورقت، الغاردينيا
األبيض وردها سحر تعطي
أيضاً، ث، األخاذ.ونحدّ
ر تخضّ الذي النعنع عن
الشاي، يطلب  صار  حتى
من تقترب صارت وامليرميية
الزعتر ا أمّ شجيرة،  كونها

فعالً. شجيرة صار فقد
”النارجن“ ينتظر  ولم
وطرح فأزهر الثمار،  قطف
ر يُذكّ ً اذا أخّ ً آسرا عبقاً
وتبدو الزهر، ماء برائح

على األصفر اللون لتضع تتأهب  وكأنّها  دنيا“ ”األزكى
اخلضراء. ثمارها

بيته. في به فأهالً زار ”اللويبدة“، الربيع



“ ”املنوة شجرة
أطلب ومتنّ
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غابة وضمن الشمالية، سوف جبال على
كانت التي  ”املنوة“، شجرة تقابلك بلوط،
والطلب للدعاء، إليها يذهنب املنطقة نساء
أو بالشفاء، عليهن املنّ سبحانه اهللا من

غيره.
عن مختلفاً شكالً الشجرة وحتمل
نفسه، النوع من أنّها مع الغابة، في غيرها
بشكل قلّمتها فنانة يدأ وكأنّ تبدو فهي
جعل ربّاني تقليم أنّه مع جميل، متناسق
ما، نوع من زاً متيّ يعتبرونه من أهل املنطقة

جميلة. أساطير عليه وبنوا
حلاء، ساقها  من يأخذن النساء وكانت 
يضعن كنّ كما بها، للتبرك  قطعة أية أؤ
بالدعاء ويتوجهنّ ثيابهن من جزءاً عليها

وتعالى. سبحانه إلى
ً كثيرا الشجرة إنّ املنطقة عجائز وتقول
لهم وحققت أمراض، من الناس شفت ما
شجرة مباركة. فهي مبشيئة اهللا، دعواتهم
األردن في شجرة غير هناك أنّ واملعروف
البادية في ومنها مباركة، أنّها يُعتقد
محمد سيدنا أنّ يُقال التي الشمالية،
خالل حتتها يتفيأ كان  عليه  اهللا صلوات

بصرى الشام. رحالته إلى
الشمالية البادية شجرة



رائعة، حيث واحة عمرها، مدار على مدينة األزرق، كانت
أنّ حتى كثيرة، سبخات وحولها بحيرة، تستغرق التي املياه
في املنطقة، موقع كانوا يعتبرونها أهمّ صيد الطيور هواة
فريق كانت مع صباح املطربة اللبنانية أنّ املدينة وال تنسى
لالستمتاع في السنة، مرة زيارتها حترص على الفنانني من

الرائعة. ببيئتها
زرقة فمن السابق، وضعها معرفة ميكن إسمها، ومن
الروايات من اإلسالمي الكثير التاريخ وفي جاء، الوافرة املياه
أعباء من للراحة مكاناً  اخللفاء قبل من إستخدامها حول

احلكم.
املسؤولني لدى الرؤية غياب ولسبب األزرق، لت  وحتوّ
احلزن، يثير مشهدها وبات اخلربة، يشبه  ما  إلى األردنيني، 
بزيارتها، امللك جاللة األساسي لقيام السبب هو ذلك ولعلّ
إعادتها مبشروع الناس، والبدء مشاكلها من إلى واالستماع

احلياة. إلى

امللك زيارة قُبيل

العقباني: محمد غادة امللك، كتبت جاللة زيارة وقُبيل
املعالم أهم أحد مضى وقتٍ في االردنية ”االزرق“ تعد كانت

خالل أيام البركة بنوا

توافد الزيارة لهذه الترتيبات  بدء  ومع غادة: وتضيف
الى املعنية  واجلهات الوزارات كافة من املسؤولني معظم
املنطقة أبناء وهموم مشاكل على لإلطالع األزرق منطقة
وقامت حلول تُذكر، أية املاضية السنوات في حتقق لم والتي
وإعداد بالدراسة األردني  امللكي للديوان تابعة مكلفة جلنة
اللجنة إستكملت املشاكل، بحيث هذه حلل الالزمة التقارير
بعض عجزت التي املياه“ ”برك مشروع ماضية قليلة بأيامٍ
رِفت صُ عدة وماليني عديدة بسنوات سابقاً املكلفة اجلهات

املشروع . هذا إكمال عن
..من جانب  كل من املنطقة في العمل ورشات وقامت
وجتهيزها مبانيها إستكمال الى وطرقاتها ساحاتها تعبيد
شيئاً للمنطقة عادت  اخلطوة وبهذه , وجه أكمل على
مما في األردن مواطن بهِ كل الذي حلمَ املشهد من بسيطاً

. ماضية عديدة قبل سنوات األزرق عليه كانت
حلل دراسة أعمالها، جانب الى أعدت املُكلفة اللجنة
في مواطن كل تعني والتي التعاونية جمعية األزرق مشكلة
وتقوم املنطقة سكان تُعيل بدورها واجلمعية األزرق , بلدية

الواحة كانت األردن، في  واإلنسانية  الطبيعية
آمناً وملجأ للسياح استراحة متثل التي الطبيعية
العاملي للتغير  مرآة فهو اليوم األزرق أما للمقيم،
جميعاً ندفعه ما على والشاهد بنا، يحيط الذي
خطر وناقوس املستدامة غير للتنمية ظاً باهِ ثمناً
اجلهود تتظافر لم ما األرض على اإلنسان ..ملستقبل
. جانب كل بالبلدة من يحيط الذي التدهور ” ”لوقف
الشمال اجلزء في الواقعة املدينة اهلي  ويتوقع
مرتقبة للملك زيارة , األردنية الصحراء من الشرقي
املعنيني، والوزراء الوزراء رئيس مبرافقة عبداهللا الثاني
احمللية والهيئات املؤسسات مع إجتماعات عدة وعقد
وإيجاد املدينة هذه مشاكل على للوقوف األردنية

اهلها. تخدم التي احللول

البقاء األزرق..صراع

القرن بداية في بناءها أعادوا وشيشان دروز
اخلاطئة والسياسات الزمن عليها وجار املاضي،

”واحة كانت هكذا
منتصف حتى األزرق“
وهكذا الثمانينيات،

تعود فهل اليوم، صارت
للطيور حقيقية واحة

والناس املهاجرة،
املستقرين؟

مصنع خالل“ العمل من طالبي من عدد كبير تشغيل على
وقتنا الى التسعينات مطلع منذ إنهياره بدأ ”الذي امللح
ال املصنع عمّ املصنع فقد وإغالق اإلنتاج توقّف فمع احلالي
السنوات طيلة , هم عيشِ منها يقتادون التي الوظيفة
من األلوف مبئات اجلمعية على الديون وتراكمت املاضية،

.” واألهلية احلكومية ” املمولة للجهات الدنانير
متنقل عسكري مستشفى إرسال مت آخر، جانبٍ ومن
اخلدمات دم ويقّ اإلختصاص  أطباء معظم يضم األزرق الى
له كان مما إستثناء دون ومراجعيه املواطنني العالجية لكافة
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الصغيرة البركة اليمني  على الصورتني في
األزرق إلعادة امللكية املبادرة  بنتها التي والقنوات
فوق: أيضاً. واإلنسانية السياحية، األردن إلى خريطة
البيئي األزرق حتت: نزل العمل. عن العاطل مصنع امللح

امللك. جاللة الذي إفتتحه

. املرضى على والفائدة النفع

امللكية الزيارة
وافتتح املدينة، بزيارة امللك  جاللة قام فقد وبالفعل،
ممثلي مع صريحاً حواراً فتح أنّه واألهمّ فيها، مشاريع عدة
ال كنّا إذا قاله: وممّا فيها، والفعاليات العشائر مختلف
عشرة سكانها عدد يبلغ منطقة مشاكل نحلّ أن نستطيع
ل حتُ أن مشاكلكم جميع وأضاف: على مشكلة. فهذه آالف،
على بالعمل  واملسؤولني احلكومة  ووجه السنة. هذه  خالل

الناس. مطالبات تسجيل بعد ً فورا احللّ

األزرق محمية عن
من جاء وأهلها وبنيتها عن األزرق تب ما كُ أفضل ولعلّ
شرق األزرق واحة تقع فيه: وجاء العيسة، أسامة الزميل
السعودية، مع الهاشمية األردنية اململكة على حدود األردن،
على أهميتها اكتسبت املوقع هذا وبسبب والعراق، وسوريا،
األخيرة العقود في وكانت واحلديث، القدمي املواصالت طرق 
حروبا خاض الذي للعراق املهم  البري املنفذ االن وحتى

خالل الواحة، هذه عبر متر الشاحنات كانت ومثلما كثيرة،
مبا محملة حسني، صدام السابق  العراقي  الرئيس فترة
األمر فان األردن، جنوب في العقبة ميناء من العراق يستلزمه
زالت وما صدام حسني، نظام سقوط يختلف كثيرا بعد لم
شقه الذي مول الشارع، على سيرها في الشاحنات تتسابق
كما العراق اجلديد في النظام ملد السابق، العراقي الرئيس

سابقا. تفعل كانت
محمية بوجود األزرق واحة  تشتهر لألردنيني  وبالنسبة
ومصنع سمكية،  ومحمية فيها،  حيوانية طبيعية 

للدروز. موطنا بأنها وأيضا امللح، الستخراج
يعيش الذي الشمالي قسمني، إلى  الواحة وتنقسم
الشيشان، من غالبية يسكنه  الذي واجلنوبي  الدروز، في
هذه الن األردن، في الدروز لعدد رسمية إحصاءات توجد وال
تقديرات حسب ولكن املسلمني، ضمن تدرجهم اإلحصاءات

أحدهم  يقول كما نسمة ألف  18 نحو إلى يصلون فانهم
عاما. (55) البصار الدين عز مشهور وهو

البصار
شعبي شاعر  بأنه نفسه يعرف الذي البصار، ويعيش 

إرتبط األزرق إسم أن رغم بأنه ويقول األزرق، فطري في
اململكة في  عددهم نصف من أكثر أن إال بالدروز
الزرقاء والرصيفة مدن مثل أخرى في مناطق يعيشون
عدد لباقي بالنسبة عددهم قلة بسبب ولكن وعمان،
ظاهرة يشكلون  ال  فانهم املدن، هذه في السكان
بجودهم ارتبطت التي األزرق بعكس بينهم، واضحة

األردن. في املعاصر
باحلضور األزرق في الدرزي تاريخ االستيطان ويرتبط
لم حيث سوريا،، في العرب جبل في الكبير الدرزي
اإلقليمية الدول تشكيل قبل فاصلة حدود هناك تكن
ً إمتدادا األزرق في الدروز ويشكل احلديثة، العربية 
االن عنهم تفصلهم التي العرب  جبل في إلخوانهم

احلدود.
معروف بني

ويفضل عليهم، الدروز تسمية إطالق البصار  ويرفض 
منشيء إن قائالً  املوحدين، أو معروف ببني  إستبدالها
املثير الفاطمي  اخلليفة  (ويقصد باهللا املنصور مذهبهم
وأناب اهللا، حبّ سائحاً في إختفى اهللا) احلاكم بأمر للجدل
وجد باهللا املنصور عاد وعندما الدروزي، يدعى شخصاً عنه
حمل ذلك ومع لألمانة، وخائنا أهالً يكن لم الدروزي بان
ال انهم رغم الدروز، عليهم  فأصبح يطلق اسمه املوحدون

بغض. كل إال للدروزي يكنون
املواطنني باقي قبل من الفهم سوء أن البصار ويقلق
إلى ولكنه ميتد فقط، التسمية على يقتصر ال للموحدين
اجلميع يعلم لو يود انه مؤكدا عنهم، خاطئة أفكار حمل
املسلمني باقي مثل  الكرمي بالقران يتعبدون املوحدين بان

األخرى. بالكتب الدينية ويؤمنون
وإخفائهم الدرزي، عن باطنية اتباع املذهب ما يردد ويرفض
لها تعرض التي  الطويلة السنوات بان قائالً لعقائدهم،

األحيان من كثير في جتعلهم القمع، من املذهب أتباع هذا
مبادئهم على وحافظوا  للعامة، به يؤمنون ما  يظهرون ال
في العرب وجبل اجلوالن مثل اجلبلية باستيطانهم املناطق

فلسطني. في سوريا واجلليل
عدم الدروز املوحدين على األزرق سكان بعض  ويأخذ
وعدم املواطنني، باقي على الكافي بالشكل انفتاحهم
يزيد مما أخرى، مذاهب وبناتهم بالزواج من ألبنائهم السماح

االنغالق. دائرة من
بأنهم ويقول  احلديث، هذا من جزء على البصار ويوافق
لغير بناتهم يزوجون وال مذهبهم، من خارج يتزوجون ال فعال

الدروز.
مت وإن مت كسر هذه القاعدة، وأن حدث أنه البصار يذكر وال
ويبرر هذا كثيرة، مشاكل إستتبعها نادرة، زيجات ذلك، فهي

أبناء املذهب. متاسك على بأنه للحفاظ املوقف
بينهم، فيما ومتعاونون متماسكون الدروز بان ويقول
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املواطنني باقي ويتعاملون مع بعروبتهم وأردنيتهم، ويعتزون
اشكاالت. أية عن ويبتعدون وتقدير، احترام بكل

حيث مثالي من األردن وضع الدروز في بان البصار وال يرى
التمثيل في املؤسساتالرسميةكمجلسالنواباواحلكومة،
مناصب نافذة في منهم شخصيات وجود عدم ً إلى مشيرا
إمارة تأسيس بداية في مهماً كان بأنه يقول الذي دورهم رغم
بفعالية وشاركوا الدروز الهاشميني، حيث دعم األردن، شرق
بن احلسني مكة قادها شريف التي العربية الكبرى الثورة في
جبل من جزءاً كانت التي األزرق لدروز وكان األتراك، ضد علي
إمارة تأسيس إلى أدت التي األحداث محوري في دور العرب 

األردن. شرق
حكومة، درزي أوّل رئيس

البصار، يرى كما التأسيس في  املهم الدور  هذا ويؤكد
درزياً  كان  1921 عام تشكلت أردنية حكومة  أول رئيس أن
فؤاد هو آخر قيادة اجليش درزي رشيد طليع، بينما تولى هو

األميري. للديوان رئيسا ارسالن عادل األمير سليم، واصبح
الكيان تأسيس في دور لهم كان الذين هؤالء ومعظم
في الفيصلي احلكم دعموا الذين  املثقفني  من هم األردني

ذلك احلكم. بعد انتهاء األردن إلى ووفدوا سوريا
وزيرا جتد نادرا أن كان التاريخ ذلك منذ ويقول البصار انه
األردنية املتعاقبة. الدروز في احلكومات من كبيرا مسؤوال أو

طبيعيا امتدادا يشكلون األردن دروز  أن البصار ويعتبر 
عددهم يقدر الذين ولبنان وسوريا فلسطني في لباقي الدروز
األمة من جزء بأنهم البصار يفخر نسمة، مليون بنحو
ضد الدول االستعمارية، باملشرف يصفه تاريخ ولهم العربية
مقاومة في احلال هو كما االن حتى مستمرا زال ما  والذي 

اإلسرائيلي. اجلوالن لالحتالل الدروز في
االردن دروز

نائب قنطار عاهد االردن، يقول في «الدروز» تواجد وعن
لصحيفة في االردن - (الدروز) معروف ابناء بني جتمع رئيس
في الدرزي التواجد عن  مبعزل  يتم ال ذلك حتديد إن الرأي
الدروز إستقرار مراحل عن احلديث أن  مضيفاً العرب، جبل
االراضي بني احلدود تداخل  عن احلديث يستدعي االردن في
الذي التداخل هذا (العرب)، الدروز جبل وأراضي االردنية،
واستمر طيلة حسب قنطار، سايكس بيكو، سببته اتفاقية

ولبنان. سوريا على الفرنسي االنتداب فترة
كانت الدروز تواجد ملنطقة اجلغرافي  «التكوين ويقول:
منطقة حتى امتداداً الدروز بجبل حالياً يعرف ما بني متتد
حيث العرب اراضي جبل من لقربها االردن، في شمال االزرق
«مصطفى من املقدمة الوثيقة وتشير له، تتبع  كانت
اخلامس في واملؤرخة العرب، جبل في «متان» شيخ االطرش»

االزرق  ان منطقة الى  للهجرة، 1325 عام رمضان من عشر
لها، وتتبع الدروز  جبل في متان قرية تقع جنوب أراض هي
آنذاك، التركية السلطات من الوثيقة هذه تصديق مت وقد
اجلنوبية واملنطقة االزرق بني الواقعة  االراضي ان موضحاً
اصابها ان الى اجلبل اراضي ً من جزءا تعتبر كانت الدروز جلبل

االنتداب. عهد في احلدودي التعديل

الدروز استقرار وحول
ان قنطار يؤكد االردن، في 
في كانت استقرارهم بداية
من جبل القريبة االزرق واحة
تعتبر كانت والتي  العرب
موضحاً أراضيه،  من  جزءا
االزرق في بداية اإلستقرار أن

عندما   1918 عام كانت 
22 عائلة  مجموعه ما وصل
بعد العرب جبل من درزية
املنطقة من االتراك خروج
«وهو االزرق  قصر وسكنت
احلجارة من مبني أموي قصر
تلك والن السوداء» البازلتية
موحشة كانت املنطقة
العائالت هذه يدعو  كان مما
ابواب القصر احلجري الغالق 
واحليوانات الغزوات من خوفا

واملفترسة. الكاسرة
للدروز سكن أول أن غير
كان القصر  خارج جل  سُ

احد  قام عندما  1937 عام
عن يبعد له بيت ببناء الدروز

متر فقط. القصر مئتي
االندماج

عالقة ان  قنطار ويبني 
االزرق ترسخت بلدة مع الدروز
هذه اصبحت عندما وقويت
الثورة محطات احدى البلدة
وانتقلت الكبرى العربية
بن فيصل االمير قيادة اليها
املتوجه اجليش احلسني قائد

شماال.
هنا قنطار ويستذكر

العرب: لورنس  كتابه في املوسى سليمان  املؤرخ ذكره ما
من وانصاره  فيصل بني االتصال واسطة كانت االزرق «ان
الثورة مؤيدي من الكثير اخذ حيث الدروز، ومنهم السوريني

الثورة». جيش كي ينضموا الى سوريا مبغادرة
والى من وتنقلهم الدروز حركة استمرت لقد ويضيف:
التحركات تتم تلك كانت آنذاك حيث الناشئة االمارة داخل

منها: عديدة والسباب فردي، او شكل عائلي، على اما
للجبل  احملاذية القرى او اتت لتسكن االزرق مجموعات 1-
جبل لسكان قرى مملوكة اراض لزراعة او القطني ام قرية مثل

الدروز.
للرزق والعمل.  طلبا -2 مجموعات اتت

ضد  الثورة ظروف بسبب قسرا قدمت مجموعات  3-
احلكومات ضد  الثورات ظروف وبعدها الفرنسي املستعمر 

الشيشكلي». «اديب ضد الثورة مثل احمللية،
 ً جزءا يشكلون الدروز كان حتى  1932 عام ينته ولم

عديدة أهمها في مناطق وتوزعوا االردني، اتمع ضمن يتنامى
القطني،العقبة ام الرصيفة، الزرقاء، عمان، العاصمة االزرق،
الدروز الن قنطار: يوضح األردن، في الدروز أعداد وعن واملفرق.
ال تعدادهم فإن االردن، في املسلمني العرب يندرجون ضمن 
جتمع لدى املوجودة التقديرات غير منفرد يتم ضمن إحصاء

نسمة  الف  15 يتجاوز ال العدد  أن  تشير معروف  بني  ابناء
الزرقاء ،«6000» عمان ،«6200» االزرق : كالتالي موزعني
،«100» العقبة ،«400» الرصيفة ،«450» القطني ام ،«1500»

.«100» املفرق
صدفة إكتشاف امللج

اهم مصادر من وتكريره الطعام ملح ويعتبر استخراج
 1924 عام امللح اكتشاف مت فقد االزرق، لسكان الدخل
حفرة بحفر الصيادين احد  قام  ان  فبعد هناك مصادفة

عندما لكنه وامتالئها املاء بتدفق تفاجأ للصيد فيها ليكمن
حتول الذي املاء من جفت قد احلفرة ايام وجد  بعد عدة عاد
العمل هو امللح الوقت اصبح استخراج ذلك ومنذ ملح الى
وبعد الدخل، من مصادر مصدر وهو اهم للسكان الرئيسي

بطرق  ويكرر يستخرج  اصبح  عاما،  60 مدار على معاناة
متلكه  1987 عام امللح لتكرير  مصنع بناء مت ان الى حديثة

العمل. عن توقف ولكنه التعاونية. جمعية االزرق
وبعد

التعامل يقتضي األزرق تعيشه الذي البقاء صراع فإنّ
املسؤولون يقوم وأن اجلدية، من بالكثير امللكية املبادرة مع

به جاللته. أمر ملا أمني بتنفيذ
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من يقتعدون جزءاً السياح األجانب من مجموعة
القدمية. األموية القلعة حجارة



ال كانوا لقوم ننتمي بأننا نفخر
في تكمن فاللذة صيدهم، من إالّ يأكلون
حتى العيش عن لقمة والبحث السعي

عناء. دون لك متاحة كانت وإن
شبّان ثالثة ثنا حدّ الكلمات بهذه
في املقيمة الدروز لطائفة ينتمون
احترفها التي الصيد“ ”مهنة عن األردن
طلبا املاضي القرن بدايات  في أجدادهم
ولبنان سوريا جلوئهم من عقب للعيش
احملاذية األردنية األزرق منطقة“واحة  إلى

واحلصول الهوية لتثبيت وإضافة
“الصيد أنّ يؤكد حابس فإنّ املتعة، على
حاجز وكسر امللل  لتبديد وسيلة أفضل 
أثمن هو ”ما طارق فيه يجد بينما الروتني“،
وجعلني الصبر علّمني  فالصيد  بكثير،
أنّه عن ناهيك التحمل، على قدرة أكثر
هي أخرى جميلة رياضة  وممارسة  يترافق

الرمي“.
دعونا الثالثة األصدقاء  وكان 
البراري، إلى  صيد رحلة  في ملرافقتهم 

الرحالت، تلك عن متعة منهم سمعنا ما الفور لكثرة على بنا فرحّ
مكان تعتبر التي املهجورة اآلبار ألحد وصولنا مبجرد ملسناه ما وهذا
باجللوس طالبنا الذي ربيع حسب واملهاجرة، احمللية الطيور متركز
عنه ال تبعد مناطق في البئر األصدقاء حول تفرّق بينما حراك، دون
خلف التخفي على  منهم واحد وحرص كل متر، (500) أكثر من

فشيئا. تتساقط شيئا وبدأت الطرائد شجرة،
أي منه أن تفلت دون برية حمامات خمس اصطاد ربيع وبعدما
بفعل ميتة تسقط التي الطيور جتاه إحساسه عن سألناه طريدة،
وقد حالل فالصيد عليها، نحزن ال بحزم“بالطبع طلقاته، فأجاب
تعليمات نتبع كما أننا اهللا، أحله ما حترمي وال يجوز اإلسالم، باركه
صيدها، بذبحها فور نقوم حيث األرانب، صيد يخص ما في الشرع
فقراء على بتوزيعه بل نقوم الصيد، ال نأكل أحيانا أننا ناهيك عن
فما اللحم، طعم يتذوّقون قلّما فهؤالء به يقتاتوا كي  املنطقة

البراري“. صيد مميزة من بلحوم بالك
وحيوانات طيور من  الصيد غنائم ”طعم أنّ  حابس ويبني
وحيوانات طيور للحوم لدى تناوله املرء ال يتذوقها بلذة ميتاز أليفة
تباع التي مثيلتها من  أجود تكون الصيد غنائم  ألنّ مذبوحة،
البلدي احلمام يقتات املنازل.فمثال في تربيتها ويتم األسواق في
بينما بقوليات، من املنزل بقايا طعام أهل األرز وبعض على املنزلي
الطبيعية والبذور القمح على صيده يتم الذي البرّي احلمام يقتات
األعشاب على البري  األرنب يقتات  كما  احلقول. في املنتشرة
على مثيله املنزلي الذي يقتات في الوقت في الطبيعة، املوجودة

ب“. املركّ العلف
آخر نوع من أي لذة البرية أكثر الطرائد  لكون طعم وإضافة
املنزل، مائدة على تتوافر ال ميزات تناولها لطقوس فإنّ اللحوم، من
الهواء وفي الصحراء في يقول:“األكل ممن طارق حسب وذلك
ونبدأ النار فيه حول نلتمّ الليل في خاصة ممتعا أكثر، الطلق يكون
ثم ومن الطبيعي، احلطب على وبشويها واألرانب احلمام بتنظيف
أعددناها قد نكون التي املثلجة العصائر بصحبة بتناولها نبدأ
واألرانب الطيور من مطاردة شاقا أعقبت نهارا طيبة لوليمة سلفا

الليل“. طيلة مطاردته عقب
في الثالثة األصدقاء ينشط املفترسة، احليوانات جانب وإلى
في تعيش التي األليفة واحليوانات من الطيور العديد وصيد تتبع
يذكرها كما املوسمية، وهي هجراتها في تعبرها أو منطقة األزرق
والبط واليمن، تركيا قادما من األردن يعبر  الذي الرّها :“طائر ربيع
وثان أول  كانون شهور في بكثرة هنا  يتواجد الذي املهاجر البري
واألرانب والقطا، الشنار و واحلجل  البري، وطيوراحلمام وشباط، 
وآب، متوز شهريّ خالل تكاثرها موسم في صيدها يحلو التي البرية

هنا“. قليلة بنسبة تتواجد التي والغزالن
الدروز الشبان برفقة حظينا مبتعتها التي الصيد رحلة وخالل
في طائرا أن نلحظ فما الصيد، في العالية الثالثة، حلظنا مهارتهم
ودفعنا أدهشنا ما بنيران خراطيشهم، يسقط نراه حتى السماء
بالنفي، ربيع فأجاب هذا احلد، إلى سهال الصيد كان اذا للسؤال عما
في بداية تعلمنا للصيد أشهر في ثالثة استغرقنا :“أننا إلى مشيرا
يقارب ما باستهالك قمنا حيث الفارغة، الزجاجات نحو التصويب
بتدريباتنا القيام كنا نتعمد وقد تدربنا سوية، خالل طلقة األلفيّ
يكون قد شخص أي نؤذي ال كي النائية املكشوفة الصحراء  في
طلقاتي، بإحدى أؤذي حابس كدتّ املرات مرة من وفي اجلوار، في مارا

بسالم“. األمور ومرّت لطف اهللا لكنّ
وقت في الثالثة للشبان اآلباء التي لقنها الصيد قواعد أما
طارق:“القاعدة يحددها كما فهي عشرة، الثالثة سنّ في كانوا
على يتوجب بحيث التصويب، ودرجة موقع حول تتمحور االولى
قبالة يقف وأن فوق، فما 45درجة بزاوية التصويب الشخص
الذي للصائد ومكشوفة الناس، من وخالية مستوية خالية أرض
حتت مثال نائم شخص وجود خشية املكان يتوجب عليه استطالع
اخلرطوش حركة سرعة حول تتمحور الثانية األشجار؛والقاعدة
مع سرعة متطابق بشكل حتريكه يتوجب التصويب، حيث أثناء
الصيد إتقان بتعلّم يرغب من يتوجب على وأخيرا الطريدة، الطائر أو
ومن ليس بالسهل، وهذه األمر بها الطريدة، يقنص التي الكيفية
يحتاج لوقت فهو بسهوله، تعلمه شخص أي على الصعب جدا
يسمى(العدسة) ما  تصويب في ماهرا يصبح كي  التدريب من

الطريدة“. الطير أو باجتاه
ربيع:“األرانب يذكرها الصيد، بأوقات تتعلق أخرى وقواعد
ال كونها الليل وقت لصيدها هو وأنسب مترا، (60) تصطاد عن بعد
نصطادها فجميعها الطيور ما ندر،، أما إال نهارا من جحورها تخرج
مترا بعد (200) عن ليال تصطاد والضباع متر، (100) نهارا وعن بعد
الطيور بعض أنّ ومبا (صلك)، تسمى خاصة طلقات بواسطة 
نصيدها فإننا القطا، طائر  مثل بعد عن  صيدها ويصعب ماكرة
فيها يجلس األرض في حفرة بقيامنا بحفر تتمثل ذكية، حيلة عبر
الطير هذا  يقترب أن وما  بالعشب، بتغطية نفسه أحدنا، ويقوم
من ال يفلت كي بسرعه ونصطاده نقنصه حتى ليشرب من البئر

طلقاتنا“.
على مع ”حابس وطارق وربيع“صمم هؤالء وفي نهاية رحلتنا
طريقة عن فكرة أعطونا بعدما البري، احلمام صيدهم من إهدائنا
طعمها تذوقنا وحني  أيضا، خاصة ملهارة حتتاج كونها تنظيفه،
ممارسة هواية على الدروز إصرار سبب أدركنا طهيها، بعد اللذيذ
في لها نظير ال خاصة ومتعة نكهة من عليه تنطوي ملا الصيد،

أخرى. هواية أية ممارسة

برس شيما من

دروز ثالثة مع في أنحاء األزرق

أردنية صيد رحلة

االستعمار قبل من عليهم  التضييق بفعل السورية“،  للحدود
الفرنسي.

األصدقاء“ربيعجمالوطارقنايفوحابسكمال“ينتمون ورغمأنّ
الصيد“ ”هواية ممارسة جندهم اليوم يصرون على درزية ثرية، لعوائل
في الصيد حكومي على وجود حظر بآبائهم وأجدادهم، رغم تأثرا

فيها. احليوانية الثروة على حفاظا األزرق واحات بعض مناطق
ميثل ” لكون ذلك الصيد على وأصدقاؤه طارق إصراره ويفسر
أجدادنا هويته، حيث عن وتعبيرا الدرزي، طقوس حياة من طقسا
اختاروا هذه وقد املاضي، القرن من 32م العام في هنا للعيش قدموا
أنهم ومبا مائية، واحات من حتوي لكثرة ما فيها للعيش املنطقة
هنا ومن الصيد، وغرباء، قرروا االعتياش على وفقراء معدمني كانوا

الدرزي“. هوية تثبيت أشكال من كشكل الصيد برز
االعتياش ليس اليوم الصيد  من ”هدفنا أنّ  إلى ربيع ويلفت
مشاهدة على  نشأنا الصغر منذ كوننا نعشقه لكننا بالطبع، 
وأرانب بط من  بالغنيمة ويعودون للصيد، يخرجون وهم  أهلينا
التي تلك  طفولتنا في  أوقاتنا أمتع كانت حيث  وغزالن، وحمام

الصيد“. في رحالت نقضيها برفقة آبائنا
الصيد ممارسة  عن نتوقف  يقول:“لن حني  حابس  ويبتسم
للدرزي، واعتزاز فخر مصدر تعتبر فممارسته العواقب، كانت مهما
عليه وتعاقب هنا، املناطق في بعض حتظره حكومتنا أنّ ويحزنني
في التي اصطدناها والطيور السالح ومبصادرة كبيرة مالية بغرامة
تعتبر املناطق علينا، وهذه احملظورة املناطق بالصيد في قمنا حال

واملهاجرة“. احمللية أنواعها اختالف على وبالطيور بالطرائد ثرية
واسم نوع على بسهوله التعرف يستطيع بكونه ربيع ويفاخر
ومعروف شهير والده صياد أنّ ذلك السماء، محلقا في يراه طير أي
“ بأنّ مبينا  منه. اخلبرة هذه اكسبه ما األزرق، منطقتهم ألهالي
األسبوع طيلة نعمل  ورفاقي فأنا عظيمة، فوائد الصيد  لهواية
اجلمعة يوم وهو اإلجازة، يوم يأت أن وما يوميا، ساعات وملدة ثماني
ميكن هواية البراري ملمارسة أمتع وننطلق إلى جنتمع سريعا حتى

بها“. أن يقوم لإلنسان

ثالثني الواحد اليوم منها، وعادة ما نصطاد في عدد أكبر لتجميع
فأكثر“. حمامة

على الثالثة األصدقاء بها يقوم التي الصيد تقتصر رحالت وال
شرق شمالي 110كم بعد على (تقع يسكنوها التي األزرق منطقة
ليالي ثالث اإلقامة ملدة عادة على هؤالء درج حيث العاصمة عمان)،
ملمارسة الهواية أقاصي اجلنوب األردني)، رمّ األردنية(في صحراء في
كافة لها بقوله:“نعدّ الرحالت تلك عن حابس ويحدثنا ذاتها،
معنا اجليب، حاملني رمّ بسيارات إلى وادي نسافر حيث املستلزمات،
وحطبا، كهربائيا وماتورا  فيه،  لإلقامة وصيوانا النارية الدراجات
الرحالت وهذه الصحراء، في  واإلقامة الصيد معدات من وغيرها 
الصحراء الصافية، سماء مبشاهدة ليال كوننا نتمتع جدا جميلة

حتنيطها“. بهدف الصقور صيد نستطيع كما
وصيدها املفترسة احليوانات مطاردة أيضا نهوى ويتابع:“ونحن
وأذكر األزرق، في منطقة توجد التي مثل الذئاب من للمتعة، طلبا
منطقة(الغمر الصحراوية من بها عدنا التي اجلميلة الليلة تلك
بضبع اصطدناه لني محمّ السعودية) للحدود محاذية - احلدودية
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مقام يطل قدمية،  غسانية أثرية قرية من مقربة على
على وكبرياء بشموخ األزدي، عمير بن احلارث اجلليل الصحابي

جنوبي األردن. نشأت التي أدوم ململكة القدمية العاصمة
صحابة من كغيره يقتدى إمنوذج اجلليل الصحابي هذا
أروحهم قدموا الذين والسالم، الصالة عليه اهللا رسول
الذي األزدي عمير  بن احلارث ومقام اإلسالمية. للدعوة فداء

السياحة  مقومات أحد هو بصيرا، عن 14 كلم حوالى يبعد
والسالم الصالة  عليه اهللا  رسول وكان لوائها، في الدينية
اإلسالم رسالة بصيرة لتبليغه إلى ملك رسوال احلارث بعث
مدينة أمير الغساني، عمرو  بن شرحبيل  فقام اخلالدة،
ملعركة سببا مقتله  وكان بقتله، الطفيلة جنوبي  السلع

الشهيرة. مؤتة
الصحابة ومقامات مساجد إعمار مشروعات وضمن
دينار، مليون النصف جتاوزت  وبكلفة والشهداء، والتابعني
صرحاً اإلسالمية واملقدسات والشؤون األوقاف وزارة أقامت
ليكون للمقام، وتطوير توسعة مشروع ن تضمّ للمقام،
جذب ونقطة والتربوي والثقافي الديني لإلشعاع ً مركزا

الدينية. للسياحة
بتصاميم الداخلية الديكورات جتديد املشروع وتضمن
املنبر شملت والتشكيل اإلبداع متقنة في إسالمية ونقوش

للمقام. اجلمالية بغية إعطاء املعالم أخرى والصحن ومرافق
والزخارف اإلسالمي املعماري النمط تصميمه  في وروعي
استشهد الذي املقام صاحب ومكانة تتالءم التي اإلسالمية

بالشهادتني. ينطق وهو
املقام الثاني عبد اهللا امللك جاللة افتتح سنتني ومنذ
الطهور األردن ثرى على قضوا الذي االبرار للشهداء تكرميا
في وجتول  للمسجد حتية ركعتني جاللته  فيه صلى حيث
مئذنة تعلوها التي البيضاء احلجارة من املبني املقام اركان

حوالي 2300  البالغة املقام ارض مساحة مترا على 24 بطول
مربع. متر

إن قال املرايات حسني الطفيلة محافظة أوقاف مدير
العمار السامية امللكية التوجيهات ضمن نفذ املشروع هذا
العديد على مشتمال والشهداء الصحابة ومقامات مساجد
كمصلى املقام وزوار للمصلني اخلدمية واملرافق األبنية من
الذي الواسع املسجد السيارات إضافة إلى ومواقف النساء
لإلمام خاص  وسكن واملئذنة واألروقة الصحن يحتضنه
ارضي يشتمل وطابق ومكتبة خضراء وحديقة ومسطحات
تقدر سياحية حركة املقام .ويشهد خدمات عدة على

السياحة  وزارة إحصائيات حسب سنويا زائر 20 ألف بحوالي
. واآلثار

بن احلارث مقام
الطفيلة في عمير
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املرايات سمير بقلم:

املاضيني، الشهرين خالل الطبيعية، ضانا محمية زار
شملت اجلنسيات مختلف من  سائح  أالف سبعة زهاء
مبا باحملمية السياحية واملرافق االثرية املواقع زيارتهم جميع

. الضيافة وبيت الرمانة ومخيم فينان نزل فيها
وقت  في باملائة 40 قرابة احملليني السياح نسبة ووصلت
البيئية والبرامج  املشروعات من جملة احملمية  فيه تنفذ

احملمية. من عدة مناطق في والسياحية
ان الرفوع عامر الطبيعية  ضانا محمية  مدير وقال
سياحية حركة العام احلالي بداية شهدت منذ احملمية مرافق
بالسياحة لالستمتاع السياحية األفواج قبل من  نشطة
على عالوة احملمية حتتضنها التي الطبيعية واملناظر البيئية
وايمات القدمية والقرية كالبرج اتلفة السياحية مرافقها
روعة اكتشاف في النهار ساعات قضاء من الزائر التي متكن

احملمية. هذه مييز الذي احليوي التنوع ضمن املكان
الطاقة االستيعابية حددت احملمية إدارة ان الرفوع وبني
طبيعية على احملافظة بغية احملمية داخل السياح حلركة
على سياحية للتعرف بيئية ممرات حتديد مت مثلما املواقع هذه
واحلفاظ واحليوانات والطيور النباتات من الرمانة مخيم خبايا

البيئية. املواقع الطبيعية لهذه املنظومة على

امللحوظ االرتفاع بعد  بدا  فينان نزل  ان  الرفوع وأوضح
فينان ملوقع السياحية االفواج باستقطاب احلرارة درجات في
فيه تنفذ  وقت  في متنوعة سياحية عناصر يحوي  الذي 
والتوعوية واالقتصادية البيئية املشروعات من حزمة احملمية

احملمية. ملوظفي تدريبية كبرامج وأخرى لسكان فينان
ضمن جغرافية أقاليم  أربعة ضانا محمية  وحتتضن
تتفاوت رقعة  على  عربة وادي  حتى  متتد التي مساحتها

متر   200 إلى  البحر  سطح فوق متر   1600 من ارتفاعاتها
على احملميات ضانا كأهم لت جّ سُ حني في البحر سطح حتت
هائل وبنك حيوي تنوع من العربي ملا حتويه الوطن مستوى
شهرة أكسبها ما البرية احلياة عناصر تلف طبيعي جيني

واألبحاث. الدراسات برامج في خاصة عاملية
وأقدم جتمع آخر البيئية الدراسات حسب احملمية وتضم
مجموعة حتتوي حيث األردن في  الطبيعي للسرو  معروف 

نباتيا  نوعا  833 إلى عددها وصل النباتية األنواع من كبيرة
كنباتات العلم تاريخ في مرة ألول لت سجّ منها ثالثة
العلمي ضمن اسمها اسم ضانا للطبيعة حملت مكملة

لها. تخليدا

إنتعاش
السياحة
ضانا في



البترا بعيون 
خليل املزرعاوي
البترا بعيون البترا بعيون 

خليل املزرعاويخليل املزرعاوي
وقلم لني أبو سماقة

6061



من  واليزال االردن كان
من العالم  في الدول اهم 
من للعديد  امتالكه حيث
و االثرية االماكن السياحية
التي و  ، نوعها من الفريدة 
مختلف من السياح اعتاد
على زيارتها على العالم دول
االردن ملناخ ً نظرا العام مدار
االثرية املواقع من و املتميز،
مدينة االردن  في الهامة
كما الوردية املدينة او البتراء
لم تعد و التي يطلق عليها
كونها من نابعة اهميتها
من بل فقط اردني اثري موقع
االثرية املواقع اهم من كونها
ان بعد خصوصا و العالم في
الدنيا عجائب من اصبحت
املركز باحتاللها السبع 
التنافس من بالرغم الثاني
وآثار عجائب  بني الشديد

العالم. دول
العجيبة البتراء
باضاءة ايام منذ احتفلت
العالم في شمعة اطول
البتراء تضاء ان نريد ونحن
علينا واجب  وهذا  جميعها 
يزورها التي املدينة هذة
مختلف من سنويا املاليني
الى بحاجة العالم انحاء
حافظ لقد  وعناية رعاية 
االف مدينتهم على االنباط
ان علينا يجب ونحن السنني

عليها نحافظ
سكن هذه املدينة حيث
بأنها وتتميز االنباط العريقة
ولونها الصخر في منحوتة

, الرائع الوردي
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والراح الكأس وهذي دمشق، هذي
ذباح. احلب وبعض أحب، إني

قباني) (نزار
األسفار باقي تختلف عن دمشق الشام، إلى الرحلة
من أضيق الدنيا وتصبح القلب، ينقبض فحني عندي،
الوجدان بوصالت تتوتر منهك، جلسد وال تتسع إبرة، ثقب
الشام، دمشق إلى إلى مرمى احلب، الشمال األقرب نحو

ذباح. احلب بعض شام..إن يا شام يا شام، فيا
أبهجني املكتب، في قابلته الذي السائق قاسم، أبو
الطمأنينة بعض هنا الشمالية، األردنية بلهجته

الشام! أصل حتى إذن ترافقني
أدركت سورية، أنها تفاجأت السيارة، ركبت حني
قاسم، فأبو الفاضلني،  وبيكو سايكس بركات حينها 
قريتي في الشمال بني احلدودية، نصيب قرية من حوراني،
تتعدى ال مسافة السوري،  اجلنوب في وقريته األردني 

ذباح. احلب بعض شام..إن يا إيه عشر قبالت،
نحوها الطريق حنونة، ودودة، الشام، نحو ..الطريق
وأبو قاسم مؤنسة، وشذرات أحالم بضع غفوات رفيق،
امرأة وطيف األردني، اجلانب عمه في أبناء عن يتحدث
هي الشام..ها هي وها أفلته.. ثم ألتقطه مستحيلة
مدخالً، اجلنوبية بوابتها على مخيماً دمشق..نصبت
دمشق، هي أولها فلسطينياً..ها منذ عنوانها ليصبح
اليد..واحلب ظاهر على الوشم كباقي يلوح وتاريخها

دمشق ذباح. واهللا يا

الظهر.. بعد دمشق،
علم في مدهشة وتفاصيل حيوات، داخل حيوات
في الدمشقيني وجوه  تتواتره متوالد ونبض  احلركة،

احلياة. من متكامل عالم والشوارع، احلارات

يليق بأطايب حد أقصى إلى بجوعي أن أرتقي قررت
أمشي في الشوارع، واملشي أن ال بد الدمشقي، الطعام

صوفية. إحتضان حالة وحاراتها دمشق شوارع بني
على قادرين الدمشقيون يزال ال العيش، رغم قسوة
لإلستمرار أمان صمام بيسر، اإلبتسامة القلب إقتحام

القلب. عسل احللو، والكالم اإلنسانية، في
العطش سفن عليه ترسو مرفأ احلميدية، سوق
حسن فقاده كلها، مرافئه أضاع  كنورس وأنا واحلزن،
من محل فيه كل احلميدية، سوق التيه إلى في احلظ

عجائب. أو صندوق آخره متحف حتى أوله
استقرارها، مدماك الشام، عقد واسط دمشق، جتار
ذلك، يدركون وهم حتتهم الدنيا، تزلزلت من غضبوا إن
أن الدهر نوائب وعلمتهم يغضبوا، ال أن فتعلموا
إنساني تواصل  حالة هي وشراء، بيع من أكثر التجارة 
الدمشقي، والتاجر العامة، العالقات في مدرسة رفيعة،

بال منازع. معلمها
عند الرئيسي مدخلها من احلميدية سوق (تبدأ
امتدادها ومع الثورة شارع  على  النصر شارع تقاطع
نسبة (الدرويشية) تسمى عقدة في اجلابية) (باب باجتاه
الذي أفندي) (درويش آنذاك العثمانيني  الوالة احد الى 
من الهامة  النقطة  هذه  في ومدرسة   ً مسجدا بنى 

. دمشق
املسمى فروعها أحد إلى وصوالً احلميدية سوق ومتتد
يصل حتى والقرطاسية، للكتب سوق وهو (املسكية)
أيام بني وثني  ملعبد بقايا  وهي (جوبيتير)  أعمدة إلى
املرمرية الرخامية  أعمدته سوى منه يبق لم اإلغريق، 
والذي ، الرخام من مزخرفة  بكؤوس واملزينة  اجلميلة..
املذكور للمعبد فناء كانت أنها يعتقد بساحة يتصل

احلريقة وسوق والبهارات، والزيوت العربية السمنة
وسوق الصاغة، اخلياطني، وسوق باالقمشة، املتخصصة
القباقبية، وسوق العصرونية، وسوق الناخلية، وسوق
احلرير، وسوق اخليل) سروج (صناع السروجية وسوق
ويسميها االعراس بلوازم املتخصصة العرائس وسوق
املسكية، وسوق الطويل، وسوق تفضلي، سوق السكان
وسواها، واألزرار الكلف فيه تباع الذي القيشاني، وسوق
للعباءات العبي وسوق القطن، وسوق الصوف، وسوق

االنترنت. عن للقساطلي -قراءة العربية..)
**

وبني لفائف دكانه، باب على سبعينه، في دمشقي ..تاجر
إلتقط بالزعفران، املعطر الشاي امللونة، يحتسي األقمشة

بأريحية ودعاني يتملّكني، الذي الفضول حجم بذكائه
بساطة.. هكذا بكل إليه، إلى االنضمام مهيبة شامية

الشام...اهللا (هاي  لي قال الشام، عن  حديث بعد
حاميها)!

وهذا اإلميان. الثقة تلك رائعة هي اللعنة كم
للرسول منسوبة أسطورة يرددوا أن الشام ألهل يحلو
لكن بصحتها،  أشك رواية وهي والسالم، الصالة  عليه
وتقديسهم لشامهم، الشام  أهل محبة  يعكس تواترها

للرسول عليه السالم.
ووطئت دمشق،  أطراف وصل حني الرسول إن يقولون
سميت (ولذا  القدمية، املدينة ضفاف الكرميتان قدماه
بني ليخيره السالم عليه جبريل عليه نزل بالقدم) املنطقة

الشام في رحلة عشق يوميات
البوابة الزائر نفسه أمام ليجد ،
االموي للجامع الرئيسية
عدد بالسوق ويحيط ، الكبير
والتاريخية، األثرية األوابد من
دمشق قلعة تقع فعلى ميينها
يتقدمها التي  الشهيرة، 
التاريخي العربي البطل متثال
وضريحه األيوبي، الدين صالح
حي وبني السوق بني يقع الذي
يصل وقبل أن العمارة التاريخي،
أعمدة إلى احلميدية سوق زائر
يشاهد إذا ينحرف، جوبيتير
كبيراً ثقافياً صرحاً ليجد ً يسارا
دمشق كون ً على شاهدا اليزال
من أساسية حاضرة الشام
واملعرفة، والعلم الثقافة حواضر
الظاهرية) املكتبة  ) وهو أال
فترة أثناء بيبرس) (الظاهر بناه
حترير بالد وبعد لدمشق، حكمه
من اإلسالمي العربي املشرق

. الصليبيني
احلميدية، سوق  عن  وتتفرع
على وحتاذيها، أسواق كثيرة تزيد
ويقول .. سوقاً عشرة إثنتي

سوقاً،  الـ21  تتجاوز إنها غيره
تخصصية مهنية أسواق وهي

أساساً: منها نذكر
وهي باشا، مدحت سوق
مثل مسقوفة طويلة سوق
الوالي بناها احلميدية سوق
باشا.. مدحت العثماني
كل يباع وفيها البزورية،  وسوق
واحلبوب باألغذية يتعلق شئ
إلى إضافة اففة والبذورات

اح الذبّ واحلب دمشق
عثامنة مالك بقلم:



البزورية. سوق املتوسط الشهيد، نور الدين حمام
من ودنيا  الطيبة، الروائح من البزورية..فوضى سوق 

ومواعني. في أكياس الشام أهل الطبيعة إختزلها خالصة
البزورية. في صورته جتد اإلغراء، من األقصى احلد

األيام، تعب عنك تغسل الشهيد، الدين نور حمام ..في
ما حتسه عبق املكان عن ثنايا في جتول وهي عيناك تبحث
إنتعاشاً ساخن حمام بعد املرتخي بجسدك تراه..تتلمس وال
األموي في العصر شاعر ألقاها شعر يكون بقصيدة ما أشبه

وتركها في املكان.
في باملناشف متشرنقاً ”البراني“ أريكة على جتلس
جتبرك دمشق إن اإلحرام، طقوس كبير إلى حد يشبه طقس

إليها. احلج على
اللمس، كاسة في العشاق ل كتمهّ مهل حتتسي على
وبعد جانبك، شامي إلى مع احلديث أطراف تتجاذب الزهورات،

كانت.. منذ املدينة
عبقه اغتصاب ميكن ال أنه الشامي الياسمني ميزة
من الفواح بعبقه صدرك  وميأل تشمه، فأنت حاولت، مهما
فإنه وحاولت شمه، منه اقتربت إذا أما تنفسك العادي، خالل

عبقه! عنك يقطع
عليك.. يتكرم وبرغبته  يشاء، كما رائحته  يعطيك
،ً منه كثيرا باإلقتراب احليوي حدود مجاله تتجاوز أن ويرفض

للشم. لو حتى
ذاتها..عصية الشام شخصية الشامي...هو الياسمني

هي أرادت. بكرمها إن منها..وجتود يقترب من على
ياغي، بارعة الرائعة وزوجته الشامي، عبداهللا صديقي
وباقتران لها إسم ياسمني، إختاروا وال أحلى، بابنة رزقهم اهللا
وهي الشامي“، ”ياسمني هي تكون أبيها، بعائلة  إسمها
عنفوانه وكل بهائه وألقه، كل أخذت عنه الشام، كياسمني

الرسول فاختار اآلخرة، جنة أو  الدنيا جنة
ولم  ً عائدا وقفل  اآلخرة، جنة  السالم عليه

الدنيا. جنة يدخل
والسيرة الدينية  امليثولوجيا تطويع إن
من أكثر للحب جتلياً جتد ال العطرة النبوية
الشآميون...لذا بها يعتز التي الرواية تلك
اهللا الشام( أن راسخة دوما قناعة على هم

حاميها).

حمام في همّ األيام غسل
الدين نور

يليق مستوى إلى اجلوع يرتقي أن قبل
جتربة أخوض أن قررت الشامي، بالطعام

يعيد دمشق، روعة عن قصير حديث
يترمن التي العبارة  ذات مسامعك  على
مدهشة(إيه.. بصوفية الشام أهل بها

حاميها). عيونك الشام اهللا وحياة
**

مهما يرتقي أن للجوع ميكن ال
البصري اإلشباع حالة  إلى  أقصاه، بلغ
تتجاوز والقصة الشامية، للسفرة

املذمومة. النهم مثلبة

والشوام، الشعوب، شخصية عن تكشف الطعام، ثقافة
في ترفاً تعكس جمالية املعدة، إلى حالة إشباع فكرة جتاوزوا
األلوان، من بلوحات السفرة تطييب  في فيتفنّنون الذوق،

أحيانا! املعدة قبل والعني تعشق
لها ال ميكن االستزادة فإن وأطنبت، زدت ومهما أزيد، هل
للخيال..فهي الدمشقية..أتركها السفرة روعة تصف أن

بروعته.
**

وهو الشامي،  الياسمني عن  معروفة حكاية هناك
أصفر، ويسكن لونه الشام، دمشق في إال يعيش ال ياسمني

وكبريائه..
الصغيرة، ياسمني مثل الشوام
دمشق، بعجائب خفي بشكل مرتبطون
إضافة التاريخ على زادت وياسمني
ياسمينها كل بني مدت شرياناً جغرافية
فياسمني احلبيبة، عمان  إلى الشامي 
منا فجعلت عمان، مواليد الصغيرة،

الشام. لياسمني أخواالً األردنيني
**

بالشام: متغزالً األردن شاعر االي، ماجد يقول
خمر وال جسد الشام ال هي وقل

املال والولد. الزينتان وال حتى
فالشام تعشقني والشام أعشقها

أجد. حينما وجدي حتمل والشام
وعدت إذا صبح في تكذب والشمس

تعد. لو صبحني في والشام تصدق
**

عدت (كأني منك وعدت القلب، مثخن جئتك شام، يا إيه
وال زال بعض احلب ذباح. إليك)
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الثقافي باملركز تكوينات  بعنوان برودي ومعرض جاليري في
وسوريا اجلزائر في في معارض دولية عروض جانب امللكي إلى

. وتايالند وأملانيا وايطاليا واإلمارات ومصر
جوائز

جائزة منها اجلوائز على عدد من خريس الفنانة حصلت
في أولى وجائزة بيروت في جنيب“ ”ليال  مسابقة  في  أولى
اإلنسان ) بعنوان للتصوير الثاني الدولي الربيع لقاء مسابقة
في إلى جائزة تقديرية باإلضافة بسوريا الرقة في ( والعمل

.” واإلنسان ” التراث عمان الكبرى أمانة مسابقة

إبداعي فضاء عن الباحثة للعدسة متني توظيف  العادية.
أجواء في بفطنة احمللية تشتبك من الطبيعة خاص ملفردة
النباتية واملزنرة على الشعيرات الهاطلة قطرات الندى من

السماء. وزرقة بسدمي
مدينة في املولودة خريس الفوتغرافية املصورة شاركت
والتصميم الديكور في الدبلوم  درجة  حتمل والتي اربد
أيضا وهي فوتوغرافي تصوير دورة من أكثر في الداخلي
العرب املصورين احتاد وعضو للتصوير األردنية اجلمعية عضو
معرض أبرزها من الشخصية املعارض من العديد وأقامت
املاضي العام بباريس اليونسكو مبقر األردنية الكنوز ليلة 
في الزرقاء سيل واملستقبل واحلاضر بعنوان املاضي ومعرض
ذاكرة البحر بعنوان شخصي ومعرض امللكي الثقافي املركز

خريس دانا  عدسة  تلتقط 
الوردة حتوالت في  دقيقة  تفاصيل
الزوايا في دقيق بإعتناء ..وتبرز
بصرية جماليات والتكوينات
واحلدود األلوان فيها تتماهى أخاذة
فيها ما الفاصلة بني مكونات كل
السحر إلى تقود بإشارات يوحي
البيئة بها  تزخر التي والبهجة 

األردنية.
خريس معرض ويشتمل
افتتحته الذي ” تانغو  ” املعنون
في باكير نانسي الثقافة وزيرة
اللويبدة بجبل التصوير دارة
برقة تفيض صورة عشرين على
التي واالنفعاالت األحاسيس
برعت وظالل أنوار عنها تكشف 
الفطن جتسيدها في خريس
مرهفة عني الصورة سطح على
من أنواعا الطبيعة من تغرف
تعزلها بحيث والزهرات الورود
تقدمي في لرغبة محيطها عن
الصورة تدركه فيما عميقة رؤية

استيطانا القطني ام شهدت فيما السكنية
بعض خالل من  االموية الفترة في مكثفا
في الفترات احلال هو كما املعمارية االضافات
والفاطمية والعباسية واململوكية االيوبية
749م. سنة زلزال بعد املوقع يهجر حيث لم
العصر استمر في اإلستيطان ان الى واشار 
مت إستخدام حيث احلديث والعصر العثماني
للشرطة.. ً مخفرا ليكون االثرية املباني أحد
في األثري املوقع  استخدام اسيء أنه مبينا
تغييرات عدة فيه أجريت عندما القطني ام

األثرية، التي القطني أم منطقة تشتهر
مدينة  شرق  ً كيلومترا  52 بعد على تقع
الطرق من وعدد األثرية مبواقعها املفرق، 
وتربط الرومانية للفترة تعود التي التجارية

االثرية باملناطق ااوره. املواقع
املفرق بالوكالة محافظة آثار مدير وقال
القطني أم  السرحان..تربط حسني الباحث
مناطق الى  تفضي طرق عدة اجلوار مبناطق
قدميا / اجلديدة االنباط  عاصمة / بصرى -
الكهف.. ودير  اجلمال وام وصبحا واالزرق

تستمد كانت االثري املوقع داخل البرك املائية من ان عددا موضحا
قنوات. عبر ااورة االودية من مياهها

حضارات نشوء على ساعد القطني أم موقع اهمية أن واضاف
احلديث احلجري العصر فترات إلى  فيها  االستيطان جذور تعود 
املنطقة على آثارها تركت النبطية الفترة وأن النحاسي.. والعصر
امللك النبطي اسم يذكر نقش واهمها املتنوعة النقوش خالل من
دشنت الرومانية الفترة في وبني..انه . 93م لسنة ويؤرخ ”رابيل“
البرك وكذلك االميال ميكن مشاهدة حجارة والتي التجارية الطرق

الروماني. احلصن اهمها من البيوت وبعض املائية
كنائس اربع احتضنت املبكرة البيزنطية الفترة وأضاف..ان
البيوت وكذلك اجلمال ام في جوليانوس كنيسة بناء لفترة تعود

الزعبي حمده بقلم:

وفتح العمراني التطور اثر فيما الدروز عهد في املباني في وحتويرات
عدة واضاف السرحان..ان فيه. األثرية املعالم معظم على الشوارع
إلى الفتا 1863م عام أولها ام القطني على موقع أجريت دراسات
الكنيسة عن التنقيب واعمال مشروعات واستمرار املوقع اهمية

العامة  االثار دائرة موسمي ضمن و2006 2005 عامي الشمالية
في بتلر التي ذكرها اتفية األثرية املعالم والثالث الظهار الثاني
ام القطني منطقة آثار وتشتمل . املاضي اوائل القرن للموقع زيارته
يتضمن الذي املوقع حول محكم بشكل مبني مستدير سور على
اربع الى  اضافة مفتوحة وساحات ومستقيمة متسعة شوارع 
مرتفعة وقبر املساكن بابراج من عدد جانب الى كبير ودير كنائس

نبطي. تأثير انشيء حتت

اآلثار إستعمال إساءة القطني، داناأمّ
خريس
الت حتوّ
الورد
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خضرة آسرة

بصرياً  ،ً حدثاً متميزا عجلون إلى من الرمثا اإلنتقال كان
أيام إال اخلضرة، تكن تعرف لم سهول فاإلنتقال من األقل، على
مرتفعاتها تكسو ساحرة، أخاذة جبلية منطقة إلى الربيع،
واللوزيات، الزيتون أشجار متجاورة مع احلرجية البلوط أشجار

األخضر األخاذ. باللون وتتمتع
بأكملها،  العائلة أثّرت في نفسية  نوعية،  نقلة  كانت
املراهقة، يناوش وطفل شاربيه،  الشعر  خط مراهق وفيها
العيون في يتدفق الذي كان واملاء اخلضرة بيت تعشق وربة
بقلعة مظللة التاريخ، الرابضة في أفياء في املدينة اجلبلية،
املدينة، سكان كل من على مرأى مهيبة الشامخة، الربض
ساحتها يتوسط  الذي العريق، األثري مبسجدها الفخورة
التي الكينا الضخمة املعمرة في مواجهة شجرة الرئيسية،

. مدينتهم مميزات إحدى السكان يعتبرها
املترك إمتحان التربية وزارة أقرّت عجلون، في ونحن
إلى االبتدائية املرحلة من لالنتقال فيه النجاح الواجب
أبناء من املئات عن ال يزيد عدد مع فيه جنحت وقد اإلعدادية،
وأذكر تابعة له، عجلون مقامية قائم كانت إربد، الذي لواء
نأخذ كنا أننا على تلّ يطل على البلدة، الرابضة املدرسة في
الوقت نقضي كنا إلينا، ألننا األحب كان الصناعة في درساً
واحلديد، باخلشب متعلمني  نعبث احملددة،  أو املنجرة في إما 
بدراسة لاللتحاق لنا فرصة الصيفية العطلة وكانت
مسيحية، لطائفة التابعة املدارس إحدى تنظمها صيفية،
باملسطرة شبيهة خشب قطعة يوم أول في أعطونا وقد
من شهر، أكثر على مدى بصقلها قزاز) لنقوم ومعها (ورقة
أهدت وقد تؤديها، لها أن ميكن التي الوظيفة نعرف ال ونحن
الصبر في درس مع اخلشبية، قطعته منا  لكل املدرسة

املألوف. أو تتجاوز باهرة نتائج دون إنتظار واملثابرة،

جريس“ وأبونا جورج ”أبونا حبس

الصدارة  يتنازعان مسيحيان دين رجال املدينة في كان
جريس، وأبونا أبونا جورج الشجار، حد الطائفة، إلى أبناء بني
القدس في الطائفة رئيس من الطلب والدي إال من كان فما
ومن الرعية، أبناء  إلى وتنتقل تتفاقم، كيال املشكلة، حلّ
قرنطل، دير  في االثنني بحبس أمر صدر املقدسة املدينة
يوناني، مكث أصل من شاب أرشمندريت عجلون وجاء إلى
بالده إلى ويعود الكهنوت، ثوب يخلع أن قبل أشهر عدة فيها

واألدوات املنزلية. الكهربائيات جتارة في للعمل
في إحتفال حلضور القدس  من جاء البطرك  أن وأذكر
بها أنعم أوسمة املسؤولني من وعدد والدي، لتقليد عجلون

بتفاوت حجمه عن صليب مذهب تفاوت عبارة هي عليهم،
في الوالد بدور إعترافاً ذلك  وكان  تقلدوه، الذين مناصب
بني الفتنة واد  خالل من االجتماعي، السلم على احلفاظ

على عسل. سمناً قرنطل دير من عادا اللذين رجلي الدين،

احلسني امللك زيارة

مع موعد على  عجلون كانت اخلمسينيات، أواخر في 
في تفقد عادته على زيارتها، قرر الذي الراحل احلسني امللك
خارقاً، حدثاً  للمواطنني بالنسبة الزيارة كانت  مواطنيه،
كل شارع عند الزينات نُصبت فقد ، ً متميزا إحتفاالً يستحق
البلدة، في بيت كل على مرفرفة  األعالم  وارتفعت ومفرق، 
أعطيت الذي التاريخي املسجد مئذنة إلى وصلت حتى
دراسته، سنوات أواخر في كان لشاب فيه الصوت سماعات

منجمهوريةالرمثا
الربض قلعة إلى

بقلم: حازم مبيضني

 ، عبد الكرمي املرحوم مقام القائم عن ميينه واقفا فيها ويظهر عجلون له الى زيارة حسني خالل امللك له املغفور
ساخرة لكلمة القضاء يستمعون موظفو الثانوية . سطح املدرسة على احتفال املقابلة الصورة وفي املبيضني،

للمدرسه الكشفية الفرقة اقصى اليسار وفي , املعلمني يلقيها احد
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وقد ظل , اهللا ) يرحمه ) عريضه عصام اسمه مسيحياً كان
وإلى ساعات، لعدة احلماسية الشعر قصائد يلقي عصام 
مخيماً ليقيم بعدها إنتقل  الذي احلسني،  موكب  وصل أن
ليال لعدة مع أقرب املقربني ميكث فيه اشتفينا، في منطقة
اآلن وأستغرب لسنوات، الزمه  الذي  العناء من فيها يرتاح
امللكية الرسالة إلى املتعاقبة احلكومات تفطن لم كيف
لتكون الرعاية  لبعض  حتتاج جنة لدينا أن ومفادها آنذاك،
منتجعات. من في الوطن العربي أجمل ما يضاهي منتجعاً
نوع من كانت سيارة، أول والدي اشترى عجلون، في
مجبراً وكان 1956 وقد ظلت معه إلى عام 1973، كونسول
منعه إعتزازه بها لكن لها، غيار قطع توفر بيعها لعدم على
خمسني ليناول والدي االصغر أخي فيه جاء يوم إلى ذلك، من
شهور منذ كانت متوقفة التي السيارة هي ثمن كانت ،ً دينارا

تكن متوفرة. لم غيار حلاجتها لقطعة

وغسالة ثالجة أوّل

الكهربائية والغسالة الثالجة دخلت عجلون،  وفي
الطاولة زالت ال ،ً فاخرا كنبات  طقم  واقتنينا بيتنا، إلى
وهي منزلي، في اآلن حلد  موجودة  له  التابعة والطربيزات
األسواق في متوفر أي أثاث في جودتها وتضاهي حالة، بأفضل
الصابون تصنع كيف والدتي  تعلمت عجلون،  وفي اليوم،
شديدة وبأسعار ً بكثرة، متوفرا الذي كان البلدي، الزيت من
الناضجة الليمون حبات  تدفن كيف تعلمت  كما الزهد،
ينقطع حني حالتها نفس لتستخرجها في أحمر، تراب في
كان فقد التدخني، وفي عجلون تعلمنا األسواق، من الليمون
واحلجة عائلته، مبوافقة مدخن طالب –السادس-، صفنا في
سيجارة، لندخن بيته إلى نرافقه كنا ينزف. كان انفه أن
لتكون سعرها إرتفاع قبل بتعريفة، السيجارتان وكانت
تعرفنا عجلون  في  ”كمال“. نوع  من وهي بقرش،  الثالثة 
األردنية اململكة إذاعة خالل من  اجلديدة،  فيروز أغنيات إلى
إلينا حاملة احليران، أم من آنذاك انطلقت التي الهاشمية،
وسلوى حداد، ومازن وسري عويضه، اصوات: محمود الشاهد،
هؤالء كل ومع التيجاني، وعائشه الذهبي، وإبراهيم القبج،
الذي زيد أبو صالح اإلعالم الرسمي األردني تاريخ في املتميز
كان التل، الذي الراحل وصفي مرجعيته هي يعترف أن كان
عنها، يدافع التي القضايا وبحجم قوياَ، إعالماً لألردن  يريد 
موسى عبده إلى استمعنا آنذاك يحملها. التي والرسالة
زيد املرحوم رشيد يقدمه كان الذي البادية“ ”أدب برنامج في
إلى لالستماع عجلون زار أذكر أنه مرح شيخ وهو الكيالني،
اإلذاعة يالئم مبا  ذلك وتطوير  فيها، الشعبي  الغناء ألوان 
املواطنني على  اجلدد لنجومها  ًً صورا وزعت التي اجلديدة،
بيت كل دخلت التي األصوات، أشكال أصحاب للتعرف إلى

. البيت أصحاب من أصحابها وصار آنذاك، أردني

التحريريني مع للتساهل ال

ميكن  ال سياسية أحزاباً هناك أن أدركت عجلون، في 
حزب التحرير، خاصة إليها، املنتسبني تتساهل مع أن للدولة

النمر الكرمي عبد جمال فصلت املعلم التربية وزارة أن وأذكر
والدي معرفة لكن احلزب، ذلك إلى بتهمة اإلنتماء عمله، من
الشنقيطي بالشيخ  الطيبة وعالقته جهة، من بالرجل
إلى وظيفته، النمر أعادت والتعليم، للتربية ً كان وزيرا الذي
وتأليف التاريخ بتدريس واكتفى حتريرياً يكن لم بالفعل وهو
التقيت وقد آخرين، مع بالتشارك املادة لهذه الكتب املدرسية
للمترك تقدميي سبقت التي الصيف عطلة في ثانية به
أرسلني التي طولكرم، من القريبة (عنبتا) قريته في اإلعدادي
وقد االمتحانات، قبل صديقه إشراف حتت ألكون إليها والدي
ذلك في جنحت ملا لواله أنه وأعترف ذلك، ً من كثيرا إستفدت

. العام
سبقت  خطوة في  الرمثا إلى الوالد ينتقل ثانية  مرة  
عن للحديث سننتقل التي عمان، إلى والعودة تقاعده،

متسع. العمر في كان إذا بالتفصيل ستينياتها بدايات

الرئيسي ملدينة  في الشارع وطني أثناء احتفال
البلدية رئيس ميينه مقام وعن القائم وفيها عجلون

بقليل! العشرين جاوز كهل
للعجب!- وأن -يا األعصاب تنبه القهوة أمي أن لي تقول

النوم عادة.. من مينعني ما هو تناولها في إفراطي
أعصابي. مع  مقارنة غيبوبة  في  القهوة سيدتي,  -

أقول.
تفهم. لم تتأملني بذهول وتذهب, كأمنا

على كان صدف أنه باملناسبة. في غيبوبة و“وائل“ أيضا
سيارة تشقلبت حينما ما, بلد في ما, مدينة في ما, رصيف

وصدمته. الطريق على مسرعة
صخبه, بكامل هادئ هناك. املستشفى في  راقد وهو
ضل أبله أن دما ويصدف ونشاطه. بكامل حيويته ومستلق

وصدغيه. ذقنه على ودماغه, واستقر فمه خارج الطريق
وفي اخلطأ,  املكان  في تواجده أن األمن“ ”رجال يقول
نعرف, كما هراء محض  وهذا خطأ. أكبر هو  اخلطأ‘ الوقت 
متلبسا ضبطت حينما لي قيل ما بالضبط هذا أن رغم
كبيرة بتهمة متهما عمان ضواحي إحدى في بـ“الالشيء“
مفترض, وال كـ“مواطن“ املهنية بحياتي تودي أن كادت جدا
جهلي رغم ومرعب خطير مجرم أني لوهلة ظننت أخفيكم,

التام بذلك!
الفظيعة ”حماقاتنا“ وائل.. نعاني آثار وها اليوم, وهأنذا
قائم.. ويا العدل وأن آمن, البلد أن ظننا حينما التي ارتكبناها

ذلك.. مخطئني إزاء كنا كم لنا
التي القهوة ملرارة مماثل طعم العمق  في وللمرارة
يود طعم إلينا. ”تركيا“ من زحف منخفض نسمات لفحتها

الصنع. الغازي رديء املشروب مبرارة يشبهه أن لـ“وائل“
كم نشعر لبرهة حتى ولو اللعني هذا املكان نترك أن ولنا

ما.. نوع من ”مالذ“ ظننا أنه مخطئني حينما كنا

*
شيدت وأخرى األرجح- -على انهارت عوالم أن عجب ال
من العبث املدعى إله واجلمعة يوم ارتاح التكوين. أسبوع في

البعث..
السنة / الشهور ما سيحدث خالل أضمن أال عجب وال

القائمة! حتى أو القامة,
ستة.. أيام في أخرى وتنشأ عوالم تنهار أن مهم درس

وحسب. اآلن اآلن, صدقت ذلك قبل ما أني وأعترف
ولكني التساؤل؟ رمبا, عن / رد أن أكف وتعباً؟ وهناً أأؤمن
”استكانة“ هكذا عن سأكف بي- السابقة ملعرفتي -وفقا
يستحيل بدا عظيما املواظبة على شيء مهما أن الحقا. ذلك

خامل. رتيب لعقل غذاء
*

في كعادته املقام بي واستقر الليلة األرض بي دارت
الطائر. نعشي

أنام كأن رتيبة.. ميتة  سأموت أني دائم  شعور يراودني
أن آخر  شيء من أي أكثر أمتنى كابوسي, هذا تبا! أقوم! وال

 4 على مدى عمالق التهمني مع شرس قتال في خضم أموت
كاالكتئاب مثال.. سنوات

/ الوليد بن خالد أن عرفت حينما تعجبت وللمفارقة
ضربة أو طعنة رمح من جسده من واحد يسلم إنش لم الذي

كبعير. كهال طريح الفراش مات / كيف سيف
/ بقليل العشرين  جاوز الذي الكهل أنا  / وأبتسم

لغيبوبتي.. وأستسلم

بقلم: حكيم األسمر
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ترى فكنت  اخلمسينيات، أواخر في السلط مدرسة ميّزت
مثل السياسية، لألحزاب ينتمون الثانوية املراحل في الطالب
أعداد أن لدرجة والشيوعيني والبعثيني املسلمني اإلخوان
األحزاب، من هذه واحد أي إلى ينتمون ال كانوا الذين الطلبة
حزبي نشاط لهم فكان البقية فيما العشرات، يتجاوز لم

اإلجتاهات. مبختلف
الشيوعي؟ للحزب فعالً انتميت هل - س

نعم. - ج
كيف ؟ س –

املدرسةدأبوا خارج أسوار من الرفاق، من عدد كانهناك – ج
وبالتدريج املمنوعة، السرية والكتب بالنشرات تزويدنا على
أكثر وتعرّضت احلال، هذه على وبقيت التيار، إلى إنضممت

التي   57 وحوادث مظاهرات بعد آخرها  للسجن، مرة من
في وسجنت األحكام العرفية، أعلنت فبعدها فيها، شاركت
صدر أن هناك إلى عدة سنوات.، وبقيت اجلفر، في الصحراء،

ولياً  حسن األمير مبناسبة تعيني 1965 عام العام العفو قانون
حيث التل، وصفي آنذاك احلكومة رئيس عهد في  للعهد،
الالجئون منهم األحداث، في املشاركني العفو قانون شمل

الداخل وفي هؤالء، فعاد اخلارج، هربوا إلى السياسيون الذين
الهدف السياسي وكان والعسكريني، عن املدنيني أفرج فقد
وتدمجهم عنهم املفرج  حتتوي  أن الوقت ذلك في للدولة 
دون يبقوا يجوز أن ال أنه بدعوى الدولة، مؤسسات مبختلف
يوظفونهم، وحظيت فبدأوا والصالونات، املقاهي في عمل
كان الذي الكيالني رسول محمد كون اإلعالم، بوزارة أنا

السلط. من جيداً يعرفني
املعارضني أو السياسيني السجناء إلعادة تأهيل - س
انتماءهم السياسي في يستنكروا املفروض منهم كان

؟ الرسمية اجلريدة
ومثلهم ذلك، فعلوا املعتقلني من اآلالف - نعم، طبعاً، ج

عليه. مورست الضغوط التي في وجه وصمد يفعل، لم
تستنكر؟ لم ولكنك - س

السنتني في أنني معلومة لك أقول وأود نعم، - ج
الناصري املد هو والسبب رفاقي، مع إختلفت اآلخيرتني
في اخلارج، جتري التي باألحداث أتأثر كنت أنني ذلك القومي،
الناصر عبد وسمعت وسوريا، مصر إنفصال حوادث مثل
تدمي الصديق طعنة  ولكن جترح، العدو طعنة إن يقول 

فإن وكذلك باإلنفصال،   ً جدا متأثراً عبدالناصر  كان القلب.
قناعتي كرّست  وفلسطني العراق في لألحداث متابعتي
عاصروا ممن الكثيرين مثل الناصري، العربي القومي باإلجتاه
عندها أتوقف التي  الهامة، املفارقات ومن  االحداث، تلك
عبد وفاة  يوم حصلت غريبة حادثة احلقبة، تلك اتذكر وأنا
صباحاً، إسرائيل على إذاعة املذياع أفتح كنت الناصر، عندما

يعلن املذيع وهو وسمعت والنصف، السادسة الساعة في
رغم أنه وجهش بالبكاء، نفسه لم يتمالك الناصر وفاة عبد
دقيقة ملدة قرآنية آيات بث متّ ذلك  وبعد العدو، صوت ميثل 
د. الدكتور  من واألمل التردد، قطعوا ثم اإلذاعة، نفس على
هذا مالبسات  يكشفوا أن  الطيبي ود.أحمد  بشارة عزمي
إذا املذيع هذا إسم يذكروا وأن  النسيان،  طواه الذي احلادث

الكايد، محمود األستاذ سارع
القول: إلى احملترفة، بخلفيته

أنا، ومن أكون،  من سؤالي  قبل
املذكرات إن اقول أن لي اسمحوا
أن عليها احلياة  في واألحاديث
احلروب، وأبطال الزعماء، على تقتصر
لي، بالنسبة أما والعلماء، واملفكرين
عاش كما حياته عاش عادي كمواطن
كانت حياة فقد حياتهم، األمة أبناء
الناس. سائر مثل متواضعة بسيطة
احلياصات، الضرغام كايد فوالدي
الشيء، وله بعض ً ميسورا رجالً وكان
عائشة فهي والدتي أما شقيقان،
شقيقة وهي السمن، أبو محمد
السمن، أبو توفيق الزعيم املرحومني
السمن، أبر وسعود باشا وطاهر
عندي، من ليست والرتب واأللقاب
منحها عبداهللا، األمير من هي بل
والثالثينيات، العشرينيات في لهم
كانت فقد لللطفولة، وبالنسبة
في والقرى املدن أبناء  مثل  قاسية
األطفال ألعاب حتى الوقت، ذلك
اليوم أوالد مثل ليس خشنة، كانت
األلعاب. أنواع مختلف ميلكون الذين

ولدت؟ سنة أية في - س
النصف مواليد من أنا - ج
املاضي، القرن ثالثينيات من األول
السلط دراستي في مدرسة أكملت
السياسي إنتمائي وكان الثانوية،
طفولية منارس كنا يسارياً. حينها
قد احلزبية وان خصوصا يسارية،
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املذيع هذا كان فإذا ،ً جدا الغريبة احلادثة هذه لغز لفك أمكن
ذلك مع من التفاعل نحن ف نتخفّ اخلبر، فكيف يحتمل لم

املرحلة. في تلك اجلارف القومي املد
مع لك  عالقة  أول  املطبوعات كانت هل - س 

الصحافة؟
املطبوعات والنشر، دائرة اإلعالم، وزارة في عملت نعم، - ج

وزير  شرف احلميد  عبد املرحوم إستدعاني 1967 أوائل وفي
”القدس“ اجلريدة، في لتعمل تذهب أن يجب إنه االعالم، وقال
جريدة كانت فيما و“اجلهاد“ ”الدفاع“ جلريدتني إحتاد وهي“
عدة هناك وبقيت  و“فلسطني“، ”املنار“ لـ ً إحتادا ”الدستور“

.67 أن إشتعلت حرب أشهر إلى
أعزب؟ وقتها كنت هل - س

67 صادف  حرب بدأت القدس، وملّا - نعم، وأقمت في ج
أن إعتدت  التي للصحيفة،  األسبوعية العطلة يوم أنه

لب  طُ 5 حزيران مساء وفي عمان. أو السلط في ا إمّ أقضيها
القافلة الصحيفة، ونصحوا ونصدر إلى للقدس نعود أن منا
إلى وصلنا وعندما اهللا، رام الطيبة  أريحا طريق متشي أن
أو القدس ال نذهب إلى أن العسكريني بعض أخبرنا الطيبة
صباح التي وصلناها عمان الرجوع إلى اهللا، فقررنا حتى رام

أوالً  األخبار أتابع املطبوعات، دائرة في داومت وهناك حزيران، 6
بأول.

أنت من القدس. قليالً، عن ولو لنا، هل تتكلم - س
هذه جتاه مشاعرك حتدث عن للقدس، وذهبت السلط
املوضوع مع  وإشتباكك القدس، مع وعالقتك التجربة

الفلسطيني؟
على عيوني فتّحت فلسطني لي بالنسبة واهللا  - ج 
كل وتشغل تشغلني، الفلسطينية والقضية الدنيا،
إال قضية عن حديث وال همّ هناك يكن فلم األردني، الشعب
الصحافة، وغير وكنت في الصحافة، الفلسطينية، القضية
يحب ان ميكن  نابلس ال ويحب القدس ال يحب من إنّ أقول
ومهم تاريخي، روحاني، شيء لي بالنسبة القدس السلط،
كل على وواجب املقدسات، وعلى عليها، احلفاظ لذلك ً جدا

العالم، هذا في ومسلم عربي
شرف؟ احلميد عبد عالقة مع على كنت - س

كان شرف احلميد عبد  أنّ في شكّ ال بي. يثق كان  ج- 
وهو شخصية السن، اهللا صغير وتوفاه عربياً أصيالً، قومياً
بلده يحبّ والوعي، الثقافة من عال مستوى على فذة

وأمته،
ذلك؟ ماذا حصل بعد س-

إلى املطبوعات سنوات في أمضيت بضع ذلك بعد ج-
في جامعة  إنتسبت بأن دراستي حيث أكملت ، 1969 سنة

احلقوق. مجال في دمشق
والنشر املطبوعات دائرة في مسؤولك من كان - س

أيامها؟
.ً جدا منه قريباً وكنت الشعر، أبو أمني - ج

ماذا حدث للدراسة؟ - س
سنوات، ثالث ملدة دمشق جلامعة واصلت إنتسابي - ج
هذه وفي  اإلستمرار، دون حالت أيلول حرب ظروف ولكن
البداية أمينه العام في وكان الوطني، اإلحتاد تأسيس متّ األثناء

تربطني الذي كانت عودة أبو عدنان دودين، وبعده مصطفى
مدرساً كان عندما لإلعالم، ً وزيرا يصبح أن  قبل صداقة به
أميناً عودة أبو عدنان أصبح  وعندما  السلط، مدرسة قي
للجبهة سر أمني ألعمل معه إنتدبني لإلحتاد الوطني، عاماً
إلدارة عاماً ً مديرا عرار سليمان كان فيما لإلحتاد، التنفيذية

حماد. جمعة خلفه جاء عودة أبو عدنان وبعد اإلحتاد،
المتصاص محاولة الوطني اإلحتاد لكان ميثل هل - س

؟ ايلول نتائج
إلى حد النحو، لكنه حافظ هذا - البدايات كانت على ج

الوطنية. الوحدة على ما
”الرأي“؟. لنا عن حتدث - س

تعرضت التي اخلسائر من إشتكت قد احلكومة كانت - ج
للحاج هذا ث عن حتدّ آنذاك احلكومة ورئيس الصحيفة، لها
الدولة، على عبئاً أصبحت ”الرأي“ أن ً مؤكدا حماد، جمعة
لإلحتاد ً مديرا وقتها وكنت جمعة، احلاج عندي جاء بعدها 
حترير رئيس عرار وسليمان العام أمينه جمعة واحلاج الوطني
نحن األربعة للصحيفة. إلتقينا ً العمد مديرا ”الرأي“ ومحمد
على ووافقوا من احلكومة، احلصص شراء أن نعرض وإتفقنا
ووزير اإلعالم، ووزير من وزير املالية وزارية وشكلوا جلنة ذلك،
فنية مت تشكيل جلنة وكذلك ومدير ديوان احملاسبة، اإلقتصاد،

كلها. نشتريها أن بإستطاعتنا يكن ولم قيمتها، لتقدير
ذلك الوقت؟ في قيمتها كم قدروا - س

واألرض،  املبنى بدون دينار، آالف 206 ب قدروا قيمتها - ج
مطبعة  هناك كانت تعرف وكما للحكومة،  ٪40 ويبقى
أشياء وهي الرصاص، وتعتمد على صف بسيطة وماكينات
رئيسآ سليمان عرار وأصبح العملية، ومتّت مكلفة، ليست
عاماً ً مديرا العمد  ومحمد للتحرير، ً مديرا وأنا  للتحرير،
وبدأنا املديرين، لهيئة رئيساً حماد جمعة واحلاج للصحيفة،
أيامها عندي األمر وصل والسهر. التعب .ً نهارا ليالً نعمل

نفسي. اجلريدة على أنني فضلت
الرأي؟ جريدة في تنام كنت هل س-

إلى أن األحيان، في بعض أيام ثالثة ملدة واهللا نعم، - ج
حيث اجلريدة، إستالمنا من سنتني  أو سنة بعد  إستقرت
املعدات فشيئاً، شيئاً  رناها وطوّ بارزين، كتاباً  إستخدمنا
في أثر لهم  أشخاصاً نستقطب وأخذنا واللوازم، واآلالت 
الكتابة في شاركوا الذين الكبار  مجموعة ومن الفكر.
ديب، محمد مثل: املرحومني من وأكثرهم الرأي جريدة  في
الرحيم عبد والشاعر زيادة، نقوال والدكتور العزيزي، وروكس
إستقطبته لبناني صحفي وهو العابدين زين ومحمود عمر،
مهمة وجتربته  محترفاً، صحفياً وكان الرأي صحيفة
مديراً يكون أن ممكن كان أن رحل. إلى منه وتعلموا للعاملني،

للتحرير،
مرموقاً في ً مركزا ”الرأي“ إحتلت ثالثة، أو سنتني،  بعد
الصحفيني ومعظم والداني، القاصي لها وشهد البلد،
منهم وكثير ”الرأي“، جريدة على  مروا والكتاب واحملررين
صحيفة زرت دبي، إلى لي زيارة آخر في حتى اخلارج، إلى غادر
في كأني شعرت  األقسام أحد في جتوالي وأثناء ”البيان“
مدرسة من تخرجوا أردنيني عمال وجود بسبب جريدة ”الرأي“،

”الرأي.
أنا  وأصبحت ،ً وزيرا عرار سليمان أصبح  76 سنة وفي

عرفته رزق، عائلة من  احلمرا، شارع في صراف على فنزلت 
محتاج بأنني وأبلغته املشكلة، له وشرحت نفسي على
وأخذت وسلمته للصحيفة شيكاً، املال فأعطاني ملبلغ من

9 أو  الساعة إلى الرمثا ووصلت على الورق، مصورة صفحة
ينشروا الصفحة  أن منهم وطلبت اجلريدة، مع وتكلمت 10
وصلت وفعال االولى، الصفحة على لها إشارة ويضعوا

هيكل  كتب كل ذلك وبعد الكتاب، ونشرنا  11 الساعة
كانوا الناشرين أو املوزعني بعض أن نشرها، رغم على حصلنا
األستاذ مرة كلّمت حتى اللزوم،  عن  زيادة مبالغ يطلبون
لي فقال الناشرون، يطلبها التي باألسعار وأبلغته هيكل،
بها إهتمت التي هيكل كتب فإن واحلقيقة سرقة“، ”إنها
مقروئيتها، وزيادة  مكانتها  تعزيز في  ً كثيرا ساهمت  الرأي
فقد ذلك، جانب وإلى أهمية، تقل ال أخرى كتب باإلضافة إلى
عالياً، الصحافة حرية سقف يكون أن على حريصاً كنت
أن عالياً، بدليل يكون بأن تسمح الظروف ليست كل ولكن

إغالقات منذ تأسيسها. 6 حلوالي تعرضت الرأي
األحداث؟ هذه من تذكره عما لنا حتدث - س

للشخصيات بياناً نشرنا لسبب كان أحد اإلغالقات - ج
الزعتر، واازر تل أحداث لبنان، كأحداث عن األردنية الوطنية
احلميد عبد الشيخ  وهم الفلسطينيني، ضد ترتكب التي
األطباء خريس نقيب حسن والدكتور اخلطيب السائح وروحي
ود. الصيادلة، نقيب  نائب حداد وحسني إرشيدات  ونعمان
واحملامي مروان احلسني واحملامي زيادين، ود. يعقوب الرزاز، منيف
واحملامي احلسيني، داود ود. عودة، رفعت ود. العدوان، فايز
احلكومة: رئيس قال آنذاك غربية)، أبو وبهجت بكر، إبراهيم
ليسوا هل غيرهم الوطنية، الشخصيات أن هذه تذكر كيف

وطنيني؟
إغالق اجلريدة؟ ومت - س

نعم. - ج
كم يوماً أغلقت؟ - س

هذه  وفي أيام،  10 وبني  يوماً 15 بني تتفاوت  كانت  - ج
إلعادة اإلصدار. الواسطات تبدأ األثناء

”الرأي“ جناح في  اإلغالقات ساهمت هل - س
وانتشارها؟

اجلماهيري والتفاعل التعاطف حجم ر تتصوّ ال أنت - ج
اخلسائر فإن تعلم كما ولكن اغالقها، عند الصحيفة  مع
على الصحيفة اليومية إعتماد بسبب تكون كبيرة، املالية

عليها. إلتزامات كبيرة اليومي ووجود الدخل
الوزراء رئيس مع السادات لصورة ”الرأي“ نشر - س
احملافظ واخلط املألوف على خروجاً متثل كانت االسرائيلي
عالمة مثلت التي هذه الصورة قصة هي ما للصحيفة،

العربية؟ الصحافة بتاريخ فارقة
وبينهما والسادات بيغن جتمع صورة على حصلنا - ج
نشرها من  بد ال كان  إذا وقلنا: نشرها، في وترددنا  راقصة،
حان عنوان حتت كاملة صفحة على ونُشرت إبرازها، فليتم
سفر مع الصورة نشر تزامن وقد اللعب، وقت حان اجلد، وقت
إلى دفع وزير االعالم مما سوريا، إلى اهللا رحمه حسني امللك
وصل عندما ولكن يجوز، وال يليق ال الوضع هذا معاتبتنا بأن
األسد: الرئيس قال األسد، الرئيس وقابل دمشق إلى امللك 
أي إلتخاذ كان مانعاً ”وهذا الرأي اليوم جريدة خلقنا ”فشت
الصورة نشر بأعادة  السورية الصحف وقامت ضدنا،  إجراء

ضدنا. قرار إتخاذ دون حال الذي االمر وهو
كيف الصحف إدارة في الطويلة خبرتك من - س
اإلنحياز النشر، وبني على املترتبة بني ااوف املوازنة تتم

احلقيقة؟ لنشر
أمور في ملماً يكون أن يجب أن املسؤول الصحيح - ج

للتحرير، رئيسآ
على نحرص  وكنا 
كتاب إستخدام
مثل مهمني على 
حترير رئيس نائب
الدكتور األهرام
الصامي، يوسف
على وحرصنا
النشر حقوق شراء
املهمة، للكتب
كنت يوم ذات وفي
وشاهدت بيروت في
صحيفة في إعالناً
كتاب عن ”األنوار“
حسني هيكل حملمد
في إليها وذهبت
الذي اليوم نفس
النشر، فيه بدأت
حق على وحصلت
يكن ولم النشر،
كفاية نقود لدي
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ر ويُقدّ النظام،  وطبيعة اتمع، 
وكنت يُرضي، وما  يُغضب ما
ما أنشر، مسؤولية ل أحتمّ أحيانا
التالي، اليوم في  الغضب وأحتمل
في يرام على ما جتري األمور ولكن
أن دائماً حريصاً كنت النهاية.
وأن الطليعة،  في ”الرأي“ تبقى 
وعلى األولى، األردن صحيفة تبقى
هذه فلسطني. صحيفة تبقى أن
وال طائفية، ليست ”الرأي“: هوية
حريصاً كنت ما هذا إقليمية،

عليه.
تركيبتها في حتى - س
التنوع على وجود حترص كنت

اتمع؟ ميثل الذي
أي في  يوجد ال  نعم، - ج
وظلّت للنزاعات، فيها مكان
وصلت أن تكبر وتنمو إلى ”الرأي“
قمة رأس على إليه وصلت ما إلى
قلت إذا أبالغ الصحفي، وال الهرم
الصحف مع املرتبة نفس في إنها
نفس اإلجتاه، العربية الكبرى من
ومن املواقف، إتخاذ حيث ومن 
كانت و“الرأي“ القيم، حيث
أحدث إقتناء في السباقة
وإنتقلت املطبعية، املستلزمات
التصوير إلى الرصاص  صف من
شيء كل وإلى اإلنترنت، إلى  ثم

متطور.

مجلس رئيس وعاد  كانت، كما األمور وعادت اإلقتصادي،
األخرى الصحف وكذلك التحرير، رئاسة إلى وأنا اإلدارة،

العملية. نفس معها حدثت
جديدة خارطة هنالك أصبح السنة، فترة خالل - س
اجلديدة، لإلدارة العاملني بعض بانحياز متثلت ”الرأي“، في

الصفحة؟ وطي جتاوزها متكنتم من كيف
وبعض بالي“، لت ”طوّ هللا واحلمد األمر إنتباهاً، أعر لم ج -
أن تسأل وتستطيع عندها، أقف لم أنا لكن حتدثوا، الناس

. املرحلة عن هذه زمالئي كل
السابق؟ مثل األسهم عادت بعد ذلك هل - س

األمور إن احلكومة قالت عهدها. كسابق تعد لم ال، - ج
إمتلك األسهم، اإلجتماعي والضمان السابق، مثل تكون لن
واآلخر، احلني بني املالي السوق من أشتري كنت ذلك بعد وأنا

اإلدارة  في مجلس نريدك ال  وأبلغوني: 93 العام أن جاء  إلى
أنّه مع عن رئاسة التحرير، التحرير معاً، فتخليت رئاسة وفي
مجلس اإلدارة. عضو في اآلن عزمي وإبني إشرافي، حتت ظلّ

للريح تنحني كنت لـ“الرأي“ إدارتك فترة خالل - س
دون الوقت بنفس لت  حُ لكنك  االحيان،  بعض في
من املعادلة هذه مكنتك كيف الصحيفة، إستباحة

احلكومات؟ مختلف مع التعايش
هذه كل أمضي أن  من ناني مكّ والوعي اإلعتدال   - ج
أسباب سياسية فله أما إقصائي األخير ”الرأي“، في السنوات

تفاصيلها. عنها، وكشف أوان احلديث يأت لم مختلفة،
املؤسسات داخل اليومي العمل طبيعة - س
معه يحدث أن ميكن فيها، والتعقيدات الصحفية، 

بعضها؟ تتذكر هل األخطاء بعض
آخر في نعي يأتيك أن مثالً تاريخية، أخطاء هناك  - ج
النعي ويظهر مكان، له كان إذا الليل وتكتب كرئيس حترير:
مكان! له كان اذا جنانه فسيح اهللا أسكنه التالي: اليوم في
شهر في فالن يقول:  إعالن  نشر مت أن أيضاً األخطاء ومن 

كذا! جبل في العزاء ويتقبل العسل،
املهمة، العسكرية الوحدات إحدى مدير مات مرة، وذات
املتوفي آل من الدبلوماسية للهيئات شكر إعالن نشر  ومت
عن حتقيق هناك كان بصورة للمرحوم، ولسوء احلظ مرفقاً
املوظف، وجاء بنفس احلجم ”سعدان“ األليفة وصورة احليوانات
الدنيا فقامت الصورة، تلك مكان باخلطأ القرد صورة ووضع
في كل ”الرأي“ توزيع منع املسلحة القوات وقررت تقعد، ولم
إنها وقلنا املوضوع، في حتقيق العسكرية، ومت فتح الوحدات

عائلة على أثرت إنها فقالوا مقصودة، ليست صدفة كانت
عندهم وذهبنا املشايخ، من جاهة لنا شكّ ولكننا املتوفي،
بلدياتي، من وهو ونحبه، صديقنا كان الشخص إن وقلنا

ومرت األيام. الصورة، مكان القرد تضعون قالوا: كيف
حتصل. كثير من األخطاء وهناك

إدارتك كانت طبيعة لـ“الرأي“ فترة إدارتك خالل - س
تديرها أن على فحرصت في احلياة، لفلسفتك إنعكاساً
الطريقة هذه أن تعتقد حد أي إلى وأبوية. أسرية بروح

”الرأي“؟ جناح في ساهمت اإلدارة في
في الصحيفة  إدارة قامت ”الرأي“ تركت عندما  - ج

حول  كتبت التي الكلمات بجمع لصدورها  25 الذكرى
لدوري الثناء على بعضها وإشتمل  كتيب، في الصحيفة
أقدر وإني له، وصلت الذي والتفوق النجاح هذا في الشخصي
أوضح بأنني أن وأرجو الطيبة، الكلمات هذه والزمالء لألخوة
الذي والنجاح التقدم إنّ هذا وحدي، بل النجاح هذا أحقق لم
الصحيفة في العاملني كل  مبجهود حتقق إمنا إليه وصلت 
إذا الصحيفة في املسؤول على  والسنني.  األيام  مر على
نحن وجناحنا نحن بتفوقنا يجيب أن وتفوقه جناحه عن سئل

أنا. وتفوقي جناحي ال كأسرة،

التأميم؟ موضوع عن نتحدث هل - س
شركة إلى لتحويلها محاولة هناك كان البداية، في ج-

احلكومة  متلكت حيث 1986 عام ذلك وحصل عامة، مساهمة
لكل  املؤسسون 35٪ يعني ومتلك ٪15 واملبنى األرض مقابل
وساهمت   ٪50 العام  لالكتتاب طرح والباقي ٪7 شخص

وأفراد. وشركات مؤسسات
طلب حيث أكثر، معقدة األمور كانت التالية في املرحلة

قرار  هذا أنّ وبدعوى أسهمهم، يبيعوا 5 أن الـ من املؤسسني
مجلس إدارة حل ومتّ إجراءات، هناك فستكون وإالّ سياسي،
معي يجر باآلخرين، وأنا لم احلكومة إتصلت ذلك. بعد ”الرأي“
أسهمي بيعت بعدها وطبعاً حصصي، أبع ولم  حديث، أي

 ٪35 اإلجتماعي للضمان وأصبح كلها. أبنائي وأسهم
واملؤسسات. واألفراد والباقي للشركات ٪15 وللحكومة

أنتم؟ ومنهم - س
- ال . ج

أسهمكم؟ بيعت سعر بأي - س
بعد جديد، حترير برئيس وجيئ للسهم، ثالثة دنانير - ج
تغيرت أن تقريباً، إلى ملدة سنة وإستمر احلال أنا، أخرجت أن
األمن مجلس قرار ألغت جديدة،  حكومة  وجاءت احلكومة،
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يقول: امللك وإذا بجاللة نستوعبها. نحن سوف لنا توصلها أن
يا ينصرك فقلت: اهللا الرسمي. اإلعالم من أحسن الصحافة
جريء، فقلت إنك واهللا لي يقول الشريف محمود وإذا سيدي.

أخي! يا الكالم هذا قلت ألني هل شنقوني :ً ساخرا له
الصحافة هذه األيام؟ كيف ترى حرية س-

الصحافة أن يتصورون أناس هناك الشديد لألسف - ج
أن ذلك لإلعالم، األعلى الس في  حتى واحد،  أمر واإلعالم
الصحافة أما القائمة،  احلكومات رات  تصوّ يطبق اإلعالم 
رقابية، سلطة أنها أي الرابعة، السلطة وها سمّ لذلك فال،
ً إمتيازا وليست هي حق للمواطن، الصحافة حرية فإن لذلك
الصحافة بني اخللط والزالة يعرف. أن حقه املواطن للصحف،
الس يكون أسم أن اإلعالم مجلس على إقترحت واإلعالم،

واإلعالم،. الصحافة مجلس
التراث جزء من إلى مزرعتك، لت ”الكايدية“ حتوّ - س

عن قصتها؟ لنا ث حتدّ للصحافة، املهني
مرة كتب عمره  يطول اهللا سكجها باسم - ج
املناسبات في أبقى أن على بعبارة:  وذيّلها إستقالة،
واهللا ”الرأي“. عائلة مستقيالً من ليس أنه  أي اإلجتماعية،
الكايد، محمود إلى نسبة إسمها أخذت ”الكايدية“ أخي يا
فيها أقيم عمان، ضواحي في في متواضعة مزرعة وهي
مثالً العرب، الصحافيني إلستضافة املناسبات من كثير
”الكايدية“، عن بإستمرار يسألني الذي عطوان، الباري عبد
جئت إذا يقول: جنيب الريس كان ورياض العلول، سناء وكذلك
ال أحتدث لم وإذا هنا ألكل املنسف، إلى ولم أحضر عمان، إلى
العالقات تكون الصحافة فبحكم زيارة، زيارتي لألردن أعتبر
الكثير إقامة يستوجب وذلك ووزراء، مسؤولني مع واسعة
تكون عندما اجلريدة، في كثير من الصحافيني من املناسبات،
إنتهى العمل  أن من ونتأكد العاشرة، أو التاسعة الساعة 
وفي ونغني، نسهر  ”الكايدية“  إلى معاً نخرج  اجلريدة،  في
حتى تتواصل السهرة وكانت  سعدون جابر،  أحضرنا مرتني
هناك، سهروا احلكومات ورؤساء الوزراء نصف .ً فجرا الثالثة
زعل عبد الباري عطوان، وعزمته، وكان على وأنا وزير جاء حتى
األمور، تسوية ومتت امللك، قابل أن وبعد واحلكومة، الدولة مع
وزراء، وسبع الوزراء رئيس كذلك وعزمت الغذاء، على عزمته

األردن. إلى الباري عبد يأت لم زمن ومنذ
الزاوية من إال ”الرأي“ ترى أن تقدر ال إنّك قلت - س
هي ما الهرم، رأس على وأنت بها تراها كنت التي

الفترة؟ هذه عندها في التي تقف املالحظات
التي املقاالت فيها، املقاالت  معظم يعجبني ال - ج
أو لدول حتى أو منظمات أو جلهات اإلساءات  تتضمن
ليس وهذا ،ً زائدا نفاقاً تضمن املقاالت هذه لشخصيات،

كلها. الصحف وأمنا في ”الرأي“ في فقط
األستاذ مرتبطاً بإسم ”الرأي“ كان إسم زمان - س
الفنية اإلمكانيات من كبيرة قت جناحات وحقّ عزمي، أبو
كل مع ”الرأي“، في عزمي أبو اآلن رنا تصوّ لو البسيطة.
تفعل ماذا نظرك وجهة من املوجودة، التكنولوجيا

املوجودة؟ التكنولوجيا
إحدى في ر. يتطوّ لعمله، واحملب العاقل، اإلنسان - ج
من شخصاً ورأيت باريس، في الدولية النقابة زرت املرات
على ويشرف إدارية، مهامة وكانت غسان، ليس تويني، عائلة

صف ماكنات عندكم أنتم لي: قال الدولية، املهام
عن تستغني ال أنصحك قال: نعم، قلت: جديدة؟
الذي واإلنسان طبقتها، وفعال الرصاص، مكينات
ماكنة من عرض جاءنا يتطور، أن يجب املهنة يحبّ
وقلت: دينار، ماليني 4ونصف  تكلف أملانيا في
مدير املاكنة، وقابلت وشاهدنا ألملانيا، ذهبنا فليكن.
يكن ولم مع وكيلهم، املطابع واملهندس وتعاقدنا
دون العربي  البنك من إستدنا ”كاش“، نقود معنا 
شومان وكان االتفاقية، ووقعت شيء، وال كفالة
في يشتروا أن العربي  البنك في املوظفني  ينصح
السنوية امليزانية أنا شاهدت ويقول: الرأي، جريدة
في فقط العربي للبنك سددنا أننا وأظن للرأي،

السنة.
يعني واملالية، اإلدارة أيضاً الرأي مييز كان وما
لم العمر وطوال احلدود، ألبعد نظامها  شفافية
فساد قضية  عن حدثت صغيرة شبهة ولو يُذكر 
والشركات بعض املؤسسات حصل مع ما مثل مثالً،

العمد. محمد لالخ يعود وهذا والبنوك
بني جريدة تراه  الذي اإلختالف هو ما  - س

؟ الوزارة ومنصبك في الرأي
مهماً شيئاً يعني الوزارة دخول صحيح - ج
قناعاتي، أغير لم أنّني واملهمّ الوزير، معالي ليصبح
وكذلك بوظيفتي، ملتزماً كنتُ .ً أبدا أبدلها ولم

. ل مخصصات كبيرة للوزارة أن أحصّ إستطعت
وفاته هل بعد وضعت صورة صدام حسني أنت - س

؟ تربطك به شخصية هناك عالقة كانت
ومحب فارس أنه وأشهد مرتني، قابلته  أنا نعم، - ج
ليس معروفة، االردن  من ومواقفه للعرب، ومحب لألردن،

اآلن. مثل الذين يحكمون طائفياً
حركته كثرة عزمي أبو معالي عن معروف - س

وسفراته؟
أسافر أن وأحب واملناظر، الطبيعة، أحب أنا  نعم، - ج

اخلارج. إلى
الطرب؟ تسمع أن حتب - س

نطرب نحب كنا دائماً سكجها، إسأل باسم سالم يا - ج
ونغني.

وتتلقى تراهم أن حتب أشخاص هناك هل  - س
بهم؟

نشاطاتي معظم اآلن لكن  صداقاتي كثيرة، واهللا - ج
أحكام بسبب  وذلك ضروري،  هو  وما إجتماعية،  واجبات 

السن.
العائلية؟ األجواء قليالً عن لنا تكلم - س

أحفاد. 7 ولدي وإبنتان، ولد عندي - ج
محام؟ عزمي - س

نعم. - ج
للصحافة؟ يدخل لم ملاذا - س

عندما يقول خبيث، أو لئيم، شخص هناك كان - ج
م يتحكّ سوف بكره عزمي واهللا للجريدة: يأتي عزمي كان
درس لكنه جيدة، الصحفية لغته أنّ من وبالرغم ولكن فينا،
واألخرى محامية، واحدة إبنتان ولدي بريطانيا، في احلقوق

متحابة أسرة تبقى الرأي أن أحرص على كنت أسرة، نحن
الصحفيني من لذلك كثير اخلارج، من وكذلك الداخل،  من
الرأي“ وجماعة الرأي، ومافيا الرأي، ”عصابة يقولون: كانوا
فهو دخل الرأي األمان في الرأي، ”ومن عن كتبوا منهم وكثير

الروح األسرية. خالل من تكرست هذه األشياء كل آمن“،
الوهاب عبد الزميل ان يقول من جاءني أيام قبل
عقد إجتماعاً ملنصب نقيب الصحافيني، الزغيالت، املرشح
حديثه جملة برنامجه، ومن وشرح في ”الرأي“ املوظفني لكل
بالتصفيق، القاعة ت فضجّ الكايد“، محمود ترباية ”أنا قال:
بحكي ولم ساعة إلي ”أنا مداعباً: لهم فقال لوقع اإلسم،
مرة التصفيق فدوّى عزمي“، أبو  ذكرت عندما إال تصفقوا

األسري. للجو مثال ”الرأي“ أخرى،
دائماً، وكانت نتذكرها التي النماذج هي من  - س
والكتاب الصحفيني من الصحفية جتربتك مميزة خالل

؟
األموات األقل على أذكر أن ميكن إال ال الصحفيني من - ج
ومحمود سكجها، إبراهيم حماد،  جمعة األحياء قبل
ويعقوب عويس. عمره، في يطول الرمياوي اهللا وفهد الشريف
التل، حسن والراحل والصحفي، الشاعر عمر الرحيم وعبد
الزلف أبو ومحمود الشريف سليم كذلك والصحفيني

الشنطي. وإبراهيم
الكرم بأن قوله عزمي أبو  عن  ينقل ما دائما - س
زاملتهم ممن هنالك هل بالتدريج، الناس يتعلمه

ملسيرتك؟ إمتداداً يشكلون
رّمت من كُ أني واهللا بخير، يذكرونني الناس كثير من ج -
كتاباً قدم مدة قبل مثالً أحمد سالمة الصحافيني والكتاب،
بعض رثاء في كتبتها املقاالت من ويتضمن مجموعة  لي،
بعد قدمها سالمة وأحمد بجمعها، ”الرأي“ وقامت األصدقاء

بي. إن مقدمتك أثرت له لع عليها، وقلت إطّ أن
غادرت مشاعرك عندما طبيعة لنا عن حتدث - س

الرأي؟
روحية، خاصة، وعالقة مكانة لها ال أخفيك، فالرأي - ج
ال أمسكها عندما اللحظة هذه حتى عاطفية. من وأكثر
التي كنت نفسها وبالطريقة قراءتها،  عن أتخلى أن أعرف 
وطويتها طباعتها جودة في التدقيق جلهة هناك، وأنا أقرأها
في فيها، ما أراه بعض أحب مطالعتها، وأزعل من وعناوينها.

األحيان. بعض
إنتصار بني املناورة على القدرة دائما عندك كان س-

املسؤولني؟ اغضاب عدم وبني الصحافة حرية
وإبراهيم الشريف ومحمود أنا  كنا مرة سيدي يا - ج
في كان ومحمود ”الشعب“  في كان إبراهيم  سكجها،
حسني امللك جاللة  إستدعانا  ”الرأي“ في وأنا  ”الدستور“
وعدنان الرفاعي زيد بحضور  اخلاص، مكتبه إلى رحمه اهللا
الصحافة، عن يتكلمون فبدأوا القاسم، ومروان عودة أبو
وأنتم سخافة، إال هي ما الصحافة إن احلكومة: وقال رئيس
وكذلك العربي، الوضع  تعرفون وال البلد، ظروف تقدرون ال
فقلت: القاسم، ومروان اإلعالم  وزير اخلط نفس  على كان 
فصحافتنا هكذا، إنّ صحافتنا ليست سيدي، يا لي تسمح
تريد التي والرسالة لك وللبلد، وصحافتنا ووطنية، محترمة،
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وأحفادي. بأبنائي سعيد فأنا هللا، احلمد صيدالنية.
في حققتها  التي اإلنتصارات أكثر  هي  ما - س

حياتك؟
ناجحاً نفسي أعتبر فأنا كلّه، الصحافة في عملي - ج
الصحيفة. في وكمسؤول الصحفية، اإلدارة في ما حد إلى

وكما بدر عبداحلق، توفي تقريباً شهرين  منذ - س
لها بدر تعرض التي الصحية فاإلنتكاسة اجلميع يعلم

حدود؟ له موقفاً ليس جانبه إلى الرأي وقفت وجريدة
جريدة الرأي وقفت بجانبه هللا واحلمد عزيز، زميل بدر - ج
وهو كان سنوية، له كفالة كفالة خصصت بأن طوال مرضه

العتوم. عبداهللا رأي على أول“ موظفاً ”صنف
ميتاز؟ بدر رحمه اهللا، ومباذا كان كيف - س

أسلوب وأسلوبه رشيقاً، كان  احلق  عبد بدر  واهللا  - ج
من وكان السفر، في ورافقني رافقته وأنا محترف، رهيف،
من مقاالته أتلمس كنت وحساس، ودود وهو هواياته السفر،
مقاله بأنّ األوقات بعض في أحس كنت محترف، كاتب أنه

له. وأصلحها مقالتي، لي صلّح فيقول: مشوش،
يحدثني  الرزاز مؤنس جاء مرضه، من سنتني أو سنة بعد
يرحمه مؤنس لي وقال يتحدث. أصبح وكيف بدر، ظروف عن
العزاء في  عشر مرات. أبو عزمي إسم  ردّد ميكن  بدر إن اهللا
إبنته وقبلت حينها، نفسي أمتالك ولم وبناته،  زوجته رأيت
اهللا وقلت: زوجته، كتف على يدي ووضعت الصغيرة

يجازيك بخيرك. اهللا قالت: العافية، يعطيكي
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سيلني ديون في دبي
هيالري: االمبراطورة املقبلة

يوم ماتت أم خليل في العبدلي

قالوا:
رؤيا البسام: 

املهن  كعب  في  الصحافة  تزال  ال 
أو  املهندسني  أو  باحملامني  مقارنة  احلرة 
وبائعي  املتسولني  ورمبا  النجارين  حتى 
والفالفل  الضوئية  اإلشارة  على  اجلرايد 
بالنقابة،  تقاعد  والطعمية. فال صندوق 
والناس  العالم  مثل  صحي  تامني  وال 
والصحفي  قيمة  بدون  طلعت  واالرض 
بالعدالة،  الشعور  على  قادر  غير  األردني 

واحلرية املسؤولة
**

هذا  تسمية  احلكومة  على  اقترح 
أسوة  ونصبح  الكوسا،  بعام  العام 
احليوانات  أسماء  تطلق  التي  بالصني 
على سنواتها الصينية فنصبح مثلهم 
نسمي أعوامنا بخضارنا ونطلقها على 
فهذا  العجاف،  سنواتنا  من  سنة  كل 
اخليار  عام  وبعدها  الكوسا  عام  العام 
احلكومة  علينا  حتن  ورمبا  البصل  وعام 

بتسمية عام الديزل والكاز والغاز.

نية
اعو

 الب
ش:



أحيته ً ساحرا حفالً املاضي الشهر  في  دبي شهدت 
سيزونز“ فور ”جولف نادي في  ديون“ ”سيلني املغنية 

سيتي، فيستيفال
قبل من  كبيراً حضوراً دبي  في  األول ظهورها وحظي
األغاني أكثر أغانيها تعتبر التي الكندية باملغنية املعجبني

175 مليون تسجيل  بيع مت حيث العالم في مبيعاً النسائية
العالم. حول لها

التي ”كوساسا“ مؤسسة ممثل هيفيلد“، وقال ”دونكان
والشرق أفريقيا جنوب في املغنية جلولة  بالترتيب  تعنى
من التي اجلولة وهي  الفرص“ ”أخذ اسم  حتت األوسط 
القرن خالل وحضوراً شهرة اجلوالت أكثر تكون أن لها املتوقع
سيلني للمغنية هي األولى الزيارة ”إن هذه والعشرين احلادي
جولتها في وسيصحبها األوسط. والشرق اخلليج ملنطقة
أيضاً املنطقة يزور  والذي شرقي أصل من هو  الذي زوجها 

األولى“. للمرة
العالم أنحاء جميع العاملية جولة سيلني ديون وستغطي
كوريا، اليابان، األوسط، الشرق أفريقيا، من كالً ستزور حيث
سيصل حيث واألمريكيتني أوروبا نيوزلندا، أستراليا، الصني،

 .ً في 25 بلدا 100 مدينة إلى ستزورها التي عدد املدن

كبيرة جهود

بصورة احلفل إلخراج كبيرة جهوداً احلفل منظمو وقد بذل
عملية سهلة. بهذه الضخامة تنظيم حفل يكن الئقة. ولم
املرورية احلركة انسيابية ضمان إلى كذلك املنظمون وسعى
منظم حسواني، طوني وقال احلفل. يوم مساء املنطقة في
وقد الفنية. الصورة مبا يكمل ً فريدا مكاناً اخترنا ”لقد احلفل
مصاعب جتنب أية على احمللي وفريقنا العاملي فريقنا حرص
فور جولف نادي بهذا احلجم في استضافة حفل بخصوص
خطط بوضع قمنا حيث املرورية املشكلة ننس سيزونز. ولم
سيتي لضمان فيستيفال دبي فريق مع مناسبة بالتنسيق
وسنوفر للجمهور. اإلرشادية والشاخصات املواقف وجود
مكان إلى السيارات مواقف من احلضور لنقل حافالت كذلك

على األقدام“. مشياً احلفل إلى التوجه خيار مع احلفل،
”إن دبي  سيزونز فور عام ومدير اإلقليمي الرئيس نائب
ديون حفل سيلني الستضافة السعادة في غاية فور سيزونز
ألبومها أنغام وعلى الفرص“. ”أخذ اسم يحمل الذي دبي في
حماس ألهبت األسطورة  املغنية فإن الفرص“  ”أخذ األخير

جمهورها.
يطرب الذي الشجي بصوتها ديون سيلني واخترقت
وقد الشهيرة. العاملية وبأغانيها واللغات احلدود األسماع
للتسعينيات. وقد املعاصر البوب مطربة لقب عليها أطلق
من شتى صناعة املوسيقى أوسمة العديد من على حازت
جائزة جونو املتّحدة، في الواليات جوائز جرامي العالم: أنحاء
وقد أوروبا. في املوسيقى العاملية وجائزة في كندا، وفيليكس
فيلم في ألغنية أدائها بعد العاملية شهرتها سيلني حققت
جائزة على للحصول أهلها وهو ما والوحش“ ديزني ”اجلميلة

على قريب بوقت بعدها وحصلت جرامي. وجائزة األكادميية
التي األغنية  عن حقيقية أغنية  ألفضل  األكادميية جائزة
سيبقى ”قلبي باسم كانت والتي ”تايتانيك“ فيلم في أدتها

نابضاً“.

ديون“: ”سيلني
في املتواضعة بداياتها  من  ديون“ ”سيلني  وصعدت
جنمة لتصبح  الفرنسية  باللغة ناطقة ريفية كندية  بلدة 
مطربة البوب لقب أطلق عليها الغناء. وقد عالم عاملية في
صناعة أوسمة من العديد على حازت للتسعينيات. املعاصر
جرامي في الواليات جوائز العالم: أنحاء املوسيقى من شتى
املوسيقى كندا، وجائزة في وفيليكس جائزة جونو املتّحدة،
ل حتوّ ديون“ ”سيلني  العالم شاهد وقد أوروبا. في العاملية
بارزة إلى جنمة موهوبة مراهقة من حرفي بشكل  نفسها 

عالم الغناء. في

سيلني
ديون
في
دبي
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على ذمة مصادر مقربة من مطبخ قرار احلزب الدميقراطي 
ً فإنّ قناعتهم تفيد بفرص أكبر  األميركي، زارت عمان مؤخرا
من  األميركية  بالرئاسة  للفوز  كلينتون  هيالري  للمرشحة 
ح أوباما لظروف كثيرة، وأنّ الدفع باجتاه األولى هو الذي  املرشّ

سيأتي مع الوقت.
وأضافت أنّ احلمالت احلالية تهدف إلى توفير زخم ميكن 
واإلستفادة  نفسها،  الرئاسية  املعركة  عليه خالل  االعتماد 

في آخر األمر من شعبية أوباما لدعم الفوز الدميقراطي.
للمرشحة  نائباً  بأوباما  السيناريو  يأتي  أن  وتوقعت 
كلينتون، وبالتالي ليصبح أوّل نائب أسود للرئيس األميركي 

ل رئيسة،  هيالري أوّ
ل أسود نائب للرئيس وأوباما أوّ

في التاريخ.
واشنطن ليست جاهزة الستقبال أسود

ً على أوباما، ويبدو أنّ  م مؤخرا وكانت كلينتون بدأت تتقدّ
هناك قناعة بأنّ أميركا ليست جاهزة بعد لفرز رئيس أسود، 
النتيجة. وسيكون على  مات بغير هذه  املقدّ لو أوحت  حتى 
الدميقراطيني االقتناع بهذا الواقع ، فلو أفرزوا أوباما مرشحاً 
ح  أيّ مرشّ أمام  لهم، ستكون اخلسارة نتيجة محتومة له، 
صفوفهم  عززوا  اجلمهوريني  أنّ  وخصوصاً  أبيض،  جمهوري 

ر وأفرزوا ماكني. بشكل مبكّ

واضح،  املتحدة  الواليات  في  الدميقراطي  املدّ  أنّ  وتؤكد   
إنّ  وبدا ذلك واضحاً في إنتخابات الكوجنرس األخيرة، وتقول 
باعتباره  دميقراطياً،  أوباما  فرز  هو  اجلمهوريني  رهانات  أحد 

هدفاً سهالً.
ولكن  دميقراطياً،  رئيساً  تريد  هؤالء،  حسب  فأميركا، 
راديكالي،  بشكل  والتقاليد  األساسيات  على  اخلروج  دون 
وهي جاهزة على ما يبدو الستقبال رئيسة للبالد ، وهيالري 
ً القول إنّه ما  كلينتون هي اخليار الوحيد املتاح ، وليس مبكرا
لم تأت مفاجآت غير طبيعية ، فسيعود اسم كلينتون إلى 
البيت األبيض مؤنثاً. سنة بوش األخيرة في البيت األبيض قد 

ال مترّ بسالسة ، وإذا كانت حرب جديدة مستبعدة ، ولكنّها 
أيضاً ليست مستحيلة ، وتأزمي األمور على غير جبهة ممكنّ 

بل ومتوقع،
الثأر الشخصي

على  شخصياً  ثأراً  فوزها،  حال  في  هيالري،  وستحقق 
 ً دورا وسيلعب  األولى“،  ”السيدة  سيكون  باعتباره  زوجها، 
ا على الصعيد السياسي فستكون حققت قفزة  هامشياً، أمّ
هامة على صعيد متثيل املرأة، وسيكون على أوباما أن ينتظو 

أربع سنوات، أو حتى ثماني، حتى يخلق اهللا ما ال تعلمون.

اإلمبراطورة 
املقبلة
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املرشدة قالت عندما دهشت
اول ان جورج واشنطن السياحية
االمريكية املتحدة للواليات رئيس
...واستدركت هنا لبرهة قطن
متحفا يعتبر  االن انه بقولها

. الزوار يؤمه
التاريخية املقاطعة هذه
بالعام املناطق اجمل من تعتبر
يشبهونها لكن اقدمها ومن
عسلها جتدد التي بالنحلة
الزمن مع  تتماشى بطريقة 
رحيقها على حتافظ  لكنها
املنطقة اجنذاب الزوار لهذه ...سر
وادراجها العتيقة زواريبها يكمن
املتاحف عن  ...ناهيك احلجرية 
اخلشبية واملسرح والزوارق واالوبرا
تستكني وال تهدأ والبواخر التي ال
اعبر وانا ، احمليط  عباب جتر وهي
صوت سمعت اخلشبي املمشى
الشعبية واالغنيات  املوسيقى
لبثت وما مسامعي الى تتناهى

ويحملون تقليدي شعبي بلباس  وفتيات  فتيان رأيت ان
شاهدت املتاحف احد ...وفي قدمية االت موسيقية بايديهم
الوهلة االولى من املرء يخاله مجسم خالل من مصغرة البلدة
جنسيات عدة يحملن نساء ...وحتدثت مع حقيقية بلدة انه
ولكن مختلفة ولهجات السبعني....لغات جتاوزت اعمارهن
اتلفة الديانات واللغات بان اميانهن هو يوحدهن كان الذي

. املعاملة هو الدين ان بل الناس تفرق ال
القدمية القطارات فهي التاريخية احلقيقية القصة اما

البخار  كانت تعمل على 1850 والتي قبل ما الى وتعود جدا
اهتمام محط بقيت فقد هذه السنوات كل ورغم الديزل ثم
كاملتاحف واصبحت عليها احملافظة على يعمل وهنالك من

والكبار. الصغار يرتادها التي االثرية
اسمه مستوحى فان بارك باطالنطا االكواريوم في اما
لالسماك عالم مائي اكبر عن عبارة فهو املائية احليوانات من
املشروبات ترع احد متثال كان ذاته وفي البارك ، القرش ومنها

كوب. وبيده الشهيرة الغازية

جورج واشنطن فت على تعرّ
القدمية بالعراقة املمزوجة احلضارة تستهويني  دائما 
اكتشف ان  اريد كنت طاملا مكان في نفسي وجدت ...وقد
رحب يتسع وفضاء مائية واحياء قدمية قطارات ، فيه عاملي

الحالمي.
على تعرفت سفانا السياحية والقدمية منطقة هنا في
السياحية يشق املرشدة صوت ...كان اكثر واشنطن جورج
تكون قد انها لوهلة انظر اليها تخيلت السماء.....وانا عباب
الذي املتجعد وجهها على اثاره الزمن سكب حيث حفيدته
التي املعلومات مع بسرعة يندمج ان اليها يستمع يجعل من
وشرب... عليها الدهر اكل التي القدمية االماكن عن تشرحها
وسياح تقلني احلافلة التي تقود كانت انها اال عمرها كبر رغم
السياحية االماكن  عن ترشدنا وفرح...كانت ثقة بكل وزوار
تتوقف ..كانت  تعرفه انها  تتفاخر زمن  عن تتحدث وكأنها 
كتبا لنا وتسطر افكارنا على بصماتها لتضع االماكن بني
التذكارية الهدايا توزع ان تنس بلداننا...ولم الى لنحملها

. قيمتها غلت فقد سعرها انخفض فمهما علينا
جدا القدمي الطراز من منزل امام احلافلة توقفت عندما

مشاهدة والترويج  التسويق وسائل أكثر هو اإلعالن 
كنت فإن السوق. في حصة لكسب  فاعلية أكثرها وهو
رسالتك توجه وأين مكاسبك من اإلعالن هي تعرف متاما ما
املستهدفة، فئاتك تعرفه أن  تود ما  تقول وكيف اإلعالنية

بنجاح. رسالته سيؤدي بالتأكيد إعالنك
التسويقية أكثر الوسائل اإلعالن من فإن ناحية أخرى، من
اعالنات من ترى مما فالكثير  فهمها. يساء  أن ميكن  التي
من املشاهير وصورة ألحد واجلميلة الرنانة بالشعارات مليئة
التصميم تقنية تنتجه أن ميكن وأحدث ما النساء أو الرجال
مدى عن رسالة لك مت تصميمه لينقل اجلرافيكي. فاإلعالن
اسم إبقاء النهائي والهدف السلعة أو جناح األعمال ازدهار

يفشل. جتده ذلك ومع املقدمة في شركتك
الناس ال أن تدرك أن ال بد ناجحا إعالنك يكون أن أردت إن
التي بالفائدة فقط أعمالك. هم يهتمون جناح ملدى يكترثون
لهم تقدمها التي  خدمتك أو منتجك عليهم من ستعود
لهم أن تضيفه ميكن ملا أيضا ويهتمون يقدمها اآلخرون. وال
أن على ستساعدهم هل رمبا أو حياتهم. أسلوب حتسني في

ثراء؟ أكثر يصبحوا
كما املكان املناسب. في إعالنك تضع أن جدا املهم من
يقول وكيف اإلعالن يقوله  ما تعرف أن جدا  املهم من أنه
جديدة أعمال جلب أن إدراك  من  بد وال  رسالتك.  يوصل أو

الذي مت وضعه في املكان الذي وراء اإلعالن جناح من وحتقيق
أربعة على أن يحتوي يجب املستهدفة، الفئات ستراه فيه 
باقي لقراءة ويدفعهم االنتباه يجذب رئيسي عناصر:عنوان 

رسالة اإلعالن
ايجابية خطوات  التخاذ القاريء يدفع  مميز عرض

الفورية. ولالستجابة
شاري عليها سيحصل التي للفوائد مقنع شرح

خدمتك. أو سلعتك
على احلصول كيفية عن ودقيقة واضحة معلومات

عرضك. من االستفادة وبالتالي سلعتك أو خدمتك
يجب التي املفردات بعض هناك اإلعالنية الرسالة في
ادراجها. عدم يفضل  مفردات هناك  أن كما عليها  التركيز
”سهل“ , ”مجانا“ كلمة اإلعالن املستحبة في الكلمات من
جتنبها يستحسن الكلمات التي ”صفقة“. أما و ”مدهش“ و
تؤدي أن وميكن التفسير في مطاطة فهي ”نوعية‘ كلمة 
وكلمة املصداقية، في  التشكيك الى أو  خاطيء فهم إلى

الضعيفة. الكلمات من تعتبر ألنها ”لطيف“
أي مكانس كهربائية أو أو عطورا كان تبيعه إن يهم ما ال
سيحصل التي على الفائدة املهم التركيز خدمة. أو سلعة
على انتباهه وعلى ستحصل فإنك املشتري وبالتالي عليها

الشراء. امتام

أهمية
الرسالة
اإلعالنية

9091

اجلاعوني/ سفانا خلود بقلم:

البطاينة ربى الدكتورة بقلم:



رد وليس لصحتك  مفيدا يكون قد  املستقبل وشم إنّ ”رويترز““ لوكالة تقرير قال 
أجروها التي التجارب ان اخلميس امس  أملان  علماء قال فقد االخرين. أمام صورتك جتميل
جتريبية لقاحات جديد من لتوزيع نوع فاعلية أكثر الوشم وسيلة أظهرت ان الفئران علي
استخدام الي وينظر  العضل. في التقليدي احلقن مع (دي.ان.ايه) مقارنة النووي للحمض
أفضل لقاحات لصناعة مبشرة كطريقة مناعية استجابة لتحفيز النووي احلمض بعض
السرطان أبحاث مركز  من ميلر مارتن وقال السرطان.  حتي االنفلونزا من األمراض لكل
جتاري الستعمال وسيلة يكون  قد الوشم عبر النووي احلمض توزيع هيدلبرغ في االملاني

. النووي احلمض للقاحات انتشارا أوسع
اتصة اجلهات موافقة علي حاصلة السوق في نووي حمض لقاحات حاليا يوجد وال
هذه التكنولوجيا. في وتستثمر حتليلية جتارب االدوية جتري تصنيع من شركات العديد لكن
النووي احلمض لقاحات علي بشكل ضخم العالم في شركة أدوية أكبر فايزر وراهنت شركة

واختبر  اال. هذا في الرائدة باودرميد شركة اشترت حني 2006 عام (اكتوبر) االول تشرين في
(اتش. احلليمي البشري بفيروس الورم بروتني خاص فئران ببعض الوشم بتلقيح وزمالؤه ميلر
وال الرحم. عنق  سرطان ويسبب اجلنسية املمارسة طريق عن ينتقل فيروس وهو بي.في)
الباحثون ان ثالث جرعات ووجد دائمة. عالمة ال يترك ولذلك فانه الوشم في حبر يستخدم

16 مرة  أعلي مضادة أجسام معدالت أثمرت بالوشم وزعت التي النووي احلمض لقاح من
االقوي االستجابة وتعكس العضل. في باحلقن وزعت التي مثيالتها من من ثالث االقل علي
فان الوشم الذي لذلك ونتيجة والتهابا جرحا يسبب تهتز بابرة وشم عمل كثيرا حقيقة ان
التقليدي. احلقن من فعالية أكثر لكنه ايالما أكثر مربع واحد بنحو سنتيمتر حجمه يقدر
من أفضل يعمل (الوشم) يجعله الذي هذا هو رمبا يكون الهاتف عبر في محادثة ميلر وقال
مولدات حينئذ حتفز التي اخلاليا املناعية يؤثر علي وهذا يتلف النسيج الن التقليدي احلقن

. املضادات
شبكة علي ثيرابي اند فاكسينز جنيتيك دورية موقع علي ميلر فريق بحث ونشر
لها قد تكون لكنها للجميع تكون ان املرجح غير من لقاحات الوشم ان ميلر وقال االنترنت.
خطيرة أخري أمراض أو السرطان ملكافحة معينة لقاحات عالجية توزيع في قيمة كبيرة
مجرد وليس أمراض لعالج تصنع العالجية واللقاحات مقبوال. فيها  االلم بعض يكون

منها. الوقاية

الوشم..
لكل األمراض! عالج
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وفيها ولدت، احملتلة الفلسطينية الرملة مدينة في
البنات، من «دزينة»  نصف وأجنبت تزوجت،  وفيها عاشت،
قسراً رت جّ هُ الرملة ومن صاحبنا.. والدة منهن واحدة كانت
الرملة، سكان كما أسرته، وأفراد كما صاحبنا، كما ،ً وقهرا

فلسطني.. وسكان بل
للرملة، زائد عشق كان في قلبها خليل أم احلاجة وألن
في خيمة على حتصل الرملة.. فقد سعت ألن في  ولبيتها
ايم ذلك حني أنشأت وكالة الغوث الدولية مخيم الكرامة،

ثم  خيمة، على يحصل من  أن سمعت لكونها  1949 عام
تعود.. يوم إلى الرملة يعود أن فإنّ بامكانه إعاشة، بطاقة

خليل لكون أم صاحبنا، لوالدة ترق لم ايم لكن حياة
من «دزينة» لها نصف أن فيما ايم، في تعيش وحيدة كانت
لكي تعيش معنا، بها تأتي أن فرأت عمان.. البنات يعشن في

أفراد. فيها سبعة لن يرهق أسرة ً ً واحدا فردا أن إذ
شاء ما صاحبنا، منزل في خليل أم عاشت وهكذا
وكلّما وأخرى، فترة بني خليل، أم تعيش.. وكانت أن لها اهللا
وتبدأ وحاجياتها،  مالبسها تلملم بناتها، من ألي اشتاقت
خليل أم بأن  لألسرة إيذانا  ذلك وكان «بقجتها»،  إعداد في
أو سميحة أو صفية أو  ممدوحة لزيارة: للذهاب العدة تعدّ

تعود. ثم لفترة عند أي منهن واإلقامة سعدية،
شارع في بيتها حديقة  تعشق كانت التي  خليل، وأم
أشجار على يومياً وحتنو الرملة.. في البنات مدرسة 
والزنبق الفتنة وأحواض والبيلسان، والريحان، التمرحنه،
منزل حديقة في نفسها تسلّي كانت االرجواني.. والورد
تعشقه كانت  ما مبثل بالعناية احلسني، جبل في صاحبنا

الرملة. أيام بيتها في

ستّي يا األخبار شو
التاسع  في ً وحتديدا ، 1967 ايار ليالي شهر ليلة من وذات
إنتهى أن بعد منزله، إلى مساء صاحبنا عاد منه.. والعشرين
فيهم مبن أهل بيته أن ليجد صحيفة «الدستور»، عمله في
مهاجعهم، إلى أخلدوا قد وشقيقاته، واشقاؤه والدته
تنتظر قدومه، يبدو فيما كانت التي خليل، أم بإستثناء جدته
وفمّ ، بوجه متهللّ جدته فاجأته حتى دخل البيت، إن ما فهو

محببة: ساحلية رمالوية بلهجة به.. ضاحك، وهتفت
ر.. بَشّ ستي، يا شو االخبار -

جدته أجاب لكنه للحظتها. األمر صاحبنا  يدرك لم
.ً فورا

..ً خيرا شاء اهللا إن -
”صوت إذاعة عبر والنداءات التعليقات،  رأساً ر تذكّ ثم
الرئيس وخطابات سعيد،  أحمد لّق املعُ لسان على العرب“ 

لها: فقال ،«ً شبرا شبراً «سنحررها عبدالناصر:
شاء اهللا. ان قريبة فالعودة جدتي.. يا - إبشري

بسرعة.. عليه ردت لكنها
اهللا. شاء إن ً غدا العودة بل -

ادراك؟، وما سألها:
ووجهها إتّساعاً،  تزداد فمها في واالبتسامة فأجابت،

إشراقاً. يزداد
مجمع  ساحة في السائق، ينادي وهي تعني املنادي، إن -
وعكا ويافا إلى الرملة للسفر على الركاب، العبدلي سفريات

وحيفا.. والناصرة
بأنه ال لها وأن يقول جدته، أن يحبط صاحبنا لم يشأ
ألن ذلك يقولون إنهم لها: وقال قليالً، صمت يعرف.. لكنه
العودة إن للمستمعني يقول العرب“ ”صوت سعيد عبر أحمد

العرب. من أدنى أو قوسني قوب بات النصر وإن قريبة، باتت
من الثالثني صبيحة في صاحبنا، أسرة صحت وهكذا

في  مالبسها جمعت  وقد خليل،  أم اجلدة  على 1967 أيار
ستذهب، أين إلى تذكر أن باخلروج، دون وإستأذنت «بقجتها»،
إحدى عند للمبيت ستذهب رمبا  أنها أدركوا اجلميع لكن 

املترامية. عمان جبال من أي في بناتها،
أي من إلى  تذهب لم  األمر، حقيقة في خليل، أم لكن
من خرجت حني املرة، وهذه ..ً أمرا نفسها في بل عزمت بناتها،
القدس، سينما باجتاه الرئيسي الشارع صاحبنا، عبرت منزل
بإجتاه مشياً لتنحدر ثم مقر إلذاعة عمان، أول مبنى لتمرّ عن
فيها.. الرئيسي السفريات مجمع حيث العبدلي منطقة
وقفت والباعة.. واملنادين  السيارات  جلبة وسط وهناك،
الصوت إليها وتريده.. فجاء حتبه الذي النداء لتسمع تنصت

بعيد.. من
حيفا.. على راكب يافا.. على راكب الرملة.. على راكب -
وداخلها فرحاً... وجهها تهلّل خليل، أم سمعته ما أمام
للوصول الى اخلطى تسرع وأخذت الربوع.. لتلك عارم حنني
على بقجتها  وضعت وصلته.. ما اذا حتى الصوت مصدر 

إلى يدها ومدت الرصيف،
رة»، «الصّ لتخرج «عبّها»،
النقود.. فيها تضع التي
وتخرج الصرة، تفكّ وراحت
الدينار، فئة من  نقدية ورقة
وهي املنادي، يد في ووضعتها

ولهفة: ببراءة به تهتف
خوي يا أعطيني -
الرجل فسألها «بوليت»،
راكب ينادي: زال ما كان الذي
يافا على وراكب الرملة على

وراكب على حيفا.
يا «وين» على بوليت -

خالة..
رمالوية بلهجة فردت
يا الرملة على «يوه» محببة:

خوي.
ان دون الرجل فسألها

ولهفتها. شعورها يقدر
الرملة  على تروحي بدك - 

حاجة؟ يا
اهللا يخليك.. خوي يا آه -
أطار كل ببرود، فرد عليها

من عقلها. شيء
شاء  إن املشمش في   -

حاجة.. يا اهللا

احلاجة ماتت
من سمعته ما وأمام
في الدنيا غامت الرجل،
يلف بدوار وأحست وجهها،
تقو ولم ثم جسدها،  رأسها
حملها، فهبطت قدماها على
الرصيف.. أرضية  على
عن غابت ثم لتستريح..
احلالل، أوالد  ليأتي الوعي،

إلى وحملوها  زينة، ابو محمد الصحف بائع أحدهم وكان 
متوفاة.. القريب من املنطقة لتصل مستشفى املعشر

مت  فقد إسمها.. إلى يشير ما حتمل تكن خليل لم  وألن أم
إلى مركز درك احلسني شرطة بواسطة بعد ذلك بأيام نقلها

عمان. جبل في الباطني املستشفى
صاحبنا، يعرف كان زينة ابو محمد الصحف بائع وألن
قصة يكتب لعله خليل، أم عن يخبره لكي به إتصل فقد
من سمعه ما يومها له وروى «الدستور»، في عنها مثيرة
الى للسفر تذكرة أي بوليت شراء طلبت حني خليل، أم

الرملة..
جبل في الباطني املستشفى إلى صاحبنا ذهب وهكذا
بنك مبنى وخلف الكلية االسالمية، مسجد مقابل عمان،
ة موتها، وقصّ املرأة، إسم على يحصل لعله الصناعي، االمناء
سينشرون وإنهم املتوفاة، صورت قد الشرطة إن له  فقيل

خليل) (أم ماتت يوم
العبدلي مجمع رصيف على

راكب على حيفا ، يافا على راكب راكب على الرملة،

البسومي الدين فوز األجيال أستاذ بقلم:

مدّ ثم عليها.. يتعرّف  ً أحدا لعلّ الصحف  في صورتها
صورة منه وأخرج مكتبه، جارور إلى يده غزال عمر الدكتور
حتى صاحبنا، رآها إن وما صاحبنا.. على وعرضها للمرأة،

وعي: صرخ بال
خليل. أم إنها -

تعرفها؟ وهل - غزال: عمر الدكتور فسأله
جدتي. إنها -

ة شدّ اللحظة.. من تلك في املوقف، صاحبنا يحتمل لم
يدري ال أنسام  راحت  فيما وجهه..  في  الدنيا وغابت  التأثر، 
التمرحنة روائح حتمل  وهي  وجهه، على  تهبّ أتت أين من
كأنها والفتنة.. اجلوري والورد والزنبق والريحان والبيلسان
خليل التي تودع أم لكي الرملة، في خليل منزل أم قادمة من
من الثالثني العبدلي في سفريات رصيف مجمع على ماتت

1967, ايار
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البالد أيقظ سير حادث
الدار زينة ” العنود بناته اصغر لرجاء
اليه تتوسل  وهي يسميها كما  ”
بقضاء لها للسماح الدموع وتذرف
مبدينة اخوتها  مع املدرسية العطلة
معارضة رغم شقيقتها عند العقبة
عليهم اخلوف غالبها التي والدتها
اخلصاونة يسار احملامي االب  يقول .
لوالدتها قلت االردنية االنباء لوكالة
، العنود دموع اشوف بحب ما “..
اكسر بدي ما ، زعالنة اشوفها وال
ان يعلم ولم ..” تروح خليها بخاطرها

طلبها  كان / 13 عاما / العنود توسل
لتكون االبد  الى تتركه  كي االخير
/ زيد شقيقيها  وتوسالت  دموعها

مبثابة  / عاما 12  / ويحيى / عاما  14
في حادث ليقضوا طلبهم للشهادة
..بعد والدهم يضيف . السير املفجع
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عيون في تالحظ وكنت العقبة، إلى الرمثا، من كلّه، األردن
الفظيعة. اإلنسانية الفاجعة حجم اجلميع

رمادية طريق

ورأينا رمادية،  كانت النعيمة  إلى  ان عمّ من والطريق 
الدموع وتذرف الشمس، فتحجب  السماء  ي تغطّ الغيوم
عند السيارات بني عشرات فنا توقّ وحني أمطار، شكل على
الذي فاملنحنى تتوقّف، أن قلوبنا كادت املشؤوم، احلادث موقع
في لنا، أحباء أرواح ً حصد أخيرا خطورته مسبقاً نعرف كنّا
ً جدارا بنينا هناك لو الكارثية بهذه تأتي أن كان لها ما حادثة

إستنادياً.
كلّ فوق سبحانه  ومشيئته اهللا، لقضاء رادّ  ال ولكنّ 

هذا من الغضب  حجم  عرف معزياً اخلصاونة إيثار وزميلنا
العجيب. القدر

أيضاً، رمادية  كانت ان عمّ إلى النعيمة من والطريق 
نحاول متنقالً، تابوتاً كبيرة تعني لنا ركاب حافلة وكانت كلّ
الشاب وقتل دهس حادث كان وإذا اإلمكان، قدر عنه االبتعاد
حادث فإنّ حلّها،  ينبغي مشكلة على أضاء قدوره  حكمت
بجدية معه التعامل  من بدّ ال ملفاً  فتح مرصع منحنى 

وصرامة..
املكلوم األب

قالت لبترا  ً مؤثرا  ً تقريرا جرادات سهير  الزميلة وكتبت 
ان يستجيب الثالثة اال بأبنائه املكلوم االب يستطع لم فيه:

من البيت ” احلادث من  اسبوع قبل السبت“  ”يوم  سفرهم
..وتكمل بالبيت“  حركة عاملني كانوا  حلو.. مش غيرهم

.. دموعها كفكفت ان بعد والدتهم
الوالدة

قبل حتى اخبارهم اتابع معهم دائم اتصال على كنت
/ املصابة  عاما 22 / جديس ابلغتني ابنتي بدقائق حيث احلادث
لكن ” العنود مع اتصلت وبعدها ، ” خربان الباص ان ” باحلادث
على اجاب املدني الدفاع رجال احد ان اال  ” مغلق تلفونها 
االم تقول . للحافلة وقع الذي جديس واخبرنا باحلادث تلفون
احلسرة الى اقرب وبلهجة الثالثة اطفالها على املكلومة
وقد العيد مالبس البسني  قلبي ويل يا شفتهم ” واللوعة 
اجلميل غطى وجهها العنود وحبيبتي ، الدماء والرمال غطتها
.. بالدم اختلط وقد به وتغاوت  سرحته  طاملا الذي شعرها
كان الوالدان . ومن هول املصيبة معها ” شعرها وراح راحت
املؤسس امللك مستشفى وطوابق اروقة بني اليوم يتنقالن

الذي يرقد  17 عاما / / على احمد ليطمئنا اجلامعي عبداهللا
وتهتك بالطحال واالضالع في الرئة الصابته احلثيثة بالعناية
وكسر بعظم اليسرى الناحية من اللوح عظمة وكسور في
وحالته االصطناعي التنفس جهاز له وضع وقد الوجه، 
اجلراحة عماري استشاري فؤاد حسب الدكتور حرجة العامة

22 عاما / التي  / جديس تعاني املستشفى .. فيما العامة في
فقرات واحدى االمين بالذراع كسور من اجلراحة قسم في ترقد
بالراس صداع من  تعاني اليوم  بدأت  كما واحلوض  الظهر
حسب بالدماغ ارجتاج وجود على  تدل اعراض وهي وتقيؤ
خرج فقد االب قلب يعتصر الذي احلزن . ورغم عماري الدكتور
كبده فلذات وتكفني“  ”غسل في شارك ان بعد متماسكا
جميعا.. لالردنيني فداء احتسبهم   ” االردنيني لكل ليقول
الى االم حلظة دخول في . ” بواجبكم نقوم اتفضلوا علينا
يتكلم الول وهو احمد ابنها سمعت  احلثيثة العناية غرفة
” عليه رأسها  وحنت االم عليه ردت أخ“ ” احلادث بعد مرة
وقفت االم .” رب يا قول أخ تقول ال زي ما بعرفك زملة ، خليك

عن وصبر تخفف اميان بقوة الثالثة صغارها على املفجوعة
قلبي حبايب .. حبايبي يا ” صغارها وترثي املصابني ابنائها
.. سوا ويناموا وياكلوا .. سوا ويدرسوا .. سوا يلعبوا كانوا
مشورتي رفضت جديس االم حديثها.. وتتابع . ” وراحوا سوا
علشان ارجع بدي ال ” .. وقالت اخرين بالعقبة يومني باملكوث
الذي خطيبي واستقبل ، اجلامعي التخرج روب اجيب 
الذي كانت الزواج ظبي الستكمال ترتيبات ابو من سيحضر
وظل الشهر املقبل. نهاية عائلتها في هي وافراد له تستعد
عند اهللا احتسبهم املستشفى ” اروقة يتردد في االم صوت
وصبرني .. قبرهم عليهم ويوسع يرحمهم اهللا  .. شهداء 

. ” امني اللهم ، امني اللهم ، امني ..اللهم فراقهم على
األم عيد في

أخرى، عائلة حول جرادات، كتبتها أخرى مؤثرة ة قصّ وفي
حول قبر بعيد االم إحتفلوا ” ومحمد وزين فرح االطفال ” أنّ

جسدها  ضم الذي / /30 عاما الشقران احمد عال والدتهم
طريق جرش على ” املوت حافلة ” بحادث مبوتها افتقدوه الذي
الدار خلت ان بعد ووجدانهم بخيالهم تعيش روحها لتبقى

الدار“. ”ام من
الدموع وذرفوا قبرها على الزهور الثالثة االطفال وضع
شاء ”ان وقالوا ، اسمها عليه حفر الذي احلجر وهم يقبلون
الطفولية باصواتهم ورددوا  ، الفردوس“ جنة تدخلي اهللا
على يطبعوا  ان دون وغادروا  ” ؟ رحلت ماما..ملاذا  ” كلمة
باجسادهم الغضة رسم الصغار الثالثة العيد. قبلة جبينها
لصورة عكسية صورة والدتهم قبر حول يلتفون وهم
باحتضان احلادثة وقت قامت حيث وفاتها قبل والدتهم 
كانوا محتم موت من لتحميهم الصغار اطفالها اجساد

 8 / زين قول حسب بالوادي الباص انزالق خالل  يواجهونه 
كان بينما احلادث شاهدت التي الوحيدة هي زين . سنوات/

. نائمني وشقيقتها شقيقها

، األقلّ على شخص، آالف ثالثة بني ا  كنّ
مشهد وهو الثالثة، اخلصاونة أبناء شيّعوا
البالد أنحاء كلّ من أتت الناس ترى أن مؤثر
الفقيدين أهل ال يعني حدث للمشاركة في
مثّلوا هؤالء كلّ أنّ تقديرنا وفي فحسب،

كلّ يسار املكلوم الوالد تنفع ولن التقديرات،
تقرير الزميلة سهير قرأ كلمات العزاء، ومن
األب األبناء له توسّ وكيف ”بترا“، في جرادات
العقبة، إلى األخيرة رحلتهم في الذهاب
صديقنا هم عمّ عانق ومن بالتأكيد، سيدمع



قالوا:
عريب الرنتاوي: 

أن  قبل  وغالبا  يوم،  كل  صباح 
شرب  من  انتهي  أو  سريري  أغادر 
قهوتي  فناجني  من  األولى“  ”الدفعة 
من  عدد  على  أجول  الصباحية، 
لهذا  وشكرا  التلفزة،  محطات 
االختراع العجيب – الرميوت كونترل- 
للغاية،  سهلة  املهمة  يجعل  الذي 
وأعرّج  اللبنانية،  الشاشات  ”أقلب“ 
ببعض  مارا  الوطنية،  شاشتنا  على 
احملطات املصرية واخلليجية، تاركا أمر 
بطوله،  للنهار  و“العربية“  ”اجلزيرة“ 
”العروض  متوقفا بشكل خاص عند 
الصادرة  الصحف  ألقوال  السريعة“ 

في العالم العربي. 

ون
أم

 امل
ش.

”اجلزيرة “ من الداخل
ليه يا بنفسج؟!

نوال القطب، من قادة املستقبل
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“ ”اجلزيرة
الداخل من

هالله ياسر أبو يدخل
اني عمّ مطعم  أيّ  إلى
أو الثرية، املناطق في 
وسط في مقهى أيّ
باحلفاوة فيُقابل ان، عمّ
وكأيّ نفسها، البالغة
الناس يبدأ معروف، جنم
به، للتعرّف به بالتحرّش
املواقف، فاحلديث كلّ وفي

”اجلزيرة“. قناة عن يكون
نفسه األمر،  ويحدث
القاهرة، في كذلك

وبنسب نفسه، األردني
نتائج أنّ  ويُعتقد كبيرة، 
من ستأتي مشابهة
حرة عام إستطالعات
بلد أيّ في جرت لو ونزيهة

عربي.
أردني سياسي  ويُرجع 
املهنية إلى األمر سبب
تُرافق التي  العالية 
باالضافة القناة، عمل
الطرح، في جرأتها  إلى
إمكانياتها رلى باالضافة
لها تسمح التي الواسعة
في مكان أيّ إلى بالوصول
حساب أدنى دون وقت، أيّ
وهو املالية، للتكاليف
للقنوات متاح غير أمر

األخرى.
السياسي ر ويذكّ
إتّصاالً ى تلقّ أنّه األردني
الستضافته ”اجلزيرة“ من
إعتذر ولكنّه قضية، حول
الرباط، في وجوده لسبب
هذا أنّ املتّصل فأبلغه
فسيتم مشكلة ليس
خاص ستوديو تفريغ
البرنامج، موعد كع هناك
في سيكون بأنّه أبلغه وملّا
موعد في  البيضاء الدار 
الردّ جاءه الليلي البرنامج
مشكلة ليس األمر  بأنّ
تفريغ فسيتم  أيضاً، 

يزيد وحجم مشاهدتها محليني، جنوماً صاروا مراسلوها
الوطنية التلفزيونات عن بكثير

اليافي عباس بقلم:

ويواجه إالّ مكاناً يدخل ال  يكاد الغني عبد فحسني 
تتكرّر مسألة فهي األمر، حقيقة وفي موقفاً مشابهاً،
مؤمتر إفتتاح ر يتأخّ ما ً وكثيرا ”اجلزيرة“، مراسلي كلّ مع
هناك أنّ ويبدو بعد، تصل لم  ”اجلزيرة“  كاميرا  ألنّ ما
املؤمتر الذي أنّ وغيرها، العربية، العواصم كلّ في قناعة
أو أصالً، قد بأنّه عُ يُصنّف ال بتغطيته، احملطة تقوم ال

األهمية. قليل فهو القليل في

دائماً اجلزيرة

قناة تكون وال  أردني  بيت إلى تدخل أن  النادر ومن
الشاشة الناس يقلّب التي احملطات من واحدة ”اجلزيرة“
إستطالع وفي وأخرى، محطة بني ولو  إليها، للوصول 
الدراسات مركز يجريه الذي السنوي، العام الرأي
مسبقاً صار معروفاً األردنية، اجلامعة في االستراتيجية
التلفزيون على املشاهدة حجم في ”اجلزيرة“ تتفوق  أن

فعالً. حصل ما وذلك هناك، خاص ستوديو
أخبار ألية يطمئن ال إنّه  اخلطيب  سلمان ويقول
يومياً، يتابعها فهو السبب  ولهذا  ”اجلزيرة“  ألخبار إال
معيّنة، إنحيازها ملواقف فيه ينكر ال الذي الوقت وفي
مواقف وإتّخاذها وسياساتها، قطر لدولة وخصوصاً
األمر يبرر أنّه إالّ قطر، خصوم ضدّ أحياناً  مفضوحة
حرّة وهي القناة، صاحبة  هي حكومة قطر أنّ بإعتبار
مصداقيتها أنّ ويؤكد على يعود ولكنّه  تفعل، ما في
تلك لها تشفع القومية وخصوصاً األخرى في املواقف

السقطات املهنية.
صحافة كلية من خريج وهو سلمان، ويضيف
في أية وسيلة عمالِ أجد أن أملي عمالً: يجد وال وإعالم
في أعمل أن حلمي هو ولكنّ عربية، أردنية أو إعالمية

”اجلزيرة“.

اجلزيرة أنواع

مؤسسة في موظفة وهي الشريف، عبلة تخفي وال
قناة بتأسيس قامت  ”اجلزيرة“ أنّ  لو تتمنّى أنّها مالية،
قامت ”اجلزيرة“ مؤسسة إنّ وتقول متخصصة، إقتصادية
مثل ة، مهمّ متخصصة إعالمية مساحات بتغطية
مجال في تخض لم ولكنّها واألطفال، والرياضية الوثائقية

عاصمة أعمال. الدوحة أنّ املال، مع
سوى الرياضة من أتابع ال أنا بصراحة عبلة:  وتضيف
الفضائيات على النشاطات أتابع وكنت األرضي، التنس
ت سدّ التي ”اجلزيرة“ الرياضية على أتابعها أنا واآلن األجنبية،

املسألة. بهذه فراغاً
”اجلزيرة أتابع فأنا وأيضاً بالقول: حديثها وتنهي



البنفسج،  يبدأ كالمه عن زهر  أين  يدرِ من  تلعثم قلمي، ولم 
فاخترتُ عنوان (ليه يا بنفسج) لسببني، لكونه اسم أغنيةٍ قدمية 
وحلنها  التونسي،  بيرم  الرائع  الزجال  كلماتها  كتب  وجميلة  جدا 
املوسيقار الكبير رياض السنباطي، وغنّاها صالح عبد احلي، وهي 
في  جعلني  البنفسج  أن  االخر  والسبب  اخلمسينيات،  من  أغنية 
حتارا  حيرةٍ من أمري، فكان العنوان تساؤال ملاذا يا بنفسج جتعلني مُ

في الكالم عنك..؟

”ليه يا بنفسج بتبهج وانتَ زهر حزين“
ألسواق  يذهب  باستمرار  أبي  كان  صغيرا،  كنت  عندما  أذكر 
املشاتل لكي يشتري الزهور والشجيرات لنُزَيِّن بها املنزل واألحواض، 
ولم  البنفسج،  لزهرة  بشرائه  وفرحا  سعيدا  عاد  األيام  أحد  وفي 

أكن أعلم الكثير عن الزهور، فلم أهتم.
وجميلة،  مميزة  زهرة  البنفسج  أن  اكتشفت  عام،  حوالي  ومن 

فسألت أبي عنها، فروى لي قصة شراءه للبنفسج.
أو حتى لم يجد من  كان في أحد األيام يبحث عنه وال يجده، 
يعرفه أصال، حتى مرَّ برجل ٍ مُسن، يجلس على باب محلِّه الصغير، 

فسأله عن البنفسج إن كان موجودا عنده.
لْني عنه أحد، هل  د الرجل وقال: يا اهللا...! منذ زمنٍ لم يَسَ فتنهّ

هناك من يزال يعرفه ويسأل عنه..؟!
تي “بنفسج جدودنا“ ألنها زهرة قدمية، ومن يعرفه  تها جدّ وسمّ
املُلفت  وحيائها  حجمها  طبيعة  من  يُالحظ  والرائحة،  بالشكل 
وال  ما  بشيءٍ  تبوح  أن  تودُّ  بأنها  ويشعر  ترددة  مُ حزينة  زهرة  بأنها 
ها فتحتاج  التي سرعان ما تتالشى بعد شمِّ رائحتها  تستطيع.. 
املليء  الداكن،  عطرها  الزهرة  من  لتقطف  آخر  عميق  نفسٍ  إلى 

باحلنني، إن دقَّ الوصف.

ميلة .. جميلة .. فوق صدور الغيد وك خِ طُّ ”حَ
  تسمع وتسرق .. يا أزرق .. همسة التنهيد“

بأنه  البنفسج  يصف  األغنية...  نفس  من  آخر  مقطع  وهذا 
منه،  جزءٌ  هي  بل  فقط،  يسرقها  ال  هو  التنهيد،  همسة  يسرق 

مجموعة  كأنه  دا  تنهِّ مُ وحيدا  تراه  حزنه،  في  ويحملها  يحتويها 
البنفسج كذلك، بعضٌ من  نزَوين في مكانٍ ما،  أطفالٍ خائفني مُ
أيضا  األغنية  ووصفته  ووحيدة،  وخائفة  وحزينة  متقاربة  األزهار 
بقول آخر ورائع، وصفته بأنّه سرُّ بني عاشقني... جميل هذا الوصف، 

فمن شدة وحدته وعزلته تراه يُلوِّح غموضا وكأنه حقاً سرٌّ ما...

البنفسج...رمزا لدى الشعراء في قصائدهم
وكثيرا ما يُستَخدم زهر البنفسج عند الشعراء كرمزٍ للحزن 

في قصائدهم، أو كرمز للهدوء والرِّقَّة...
من  أكثر  في  البنفسج  ذكر  النواب  مظفر  الكبير  فالشاعر 
قصيدة وربطه باحلزن والهدوء األنثوي، فله قصيدة بعنوان ”بنفسج 

با: خاطِ الضباب“ يقول فيها مُ
”حبيبتي..كتبت عمركِ الصغير في بنفسج الضباب...“

ر  صوّ فيه،  مرّ  الذي  واحلزن  املآسي  ن  فمِ العراق،  أرض  يُخاطب 
عمرَهُ مكتوبا في البنفسج...

ث عن البنفسج في قصيدة  والشاعر الكبير محمود درويش حتدَّ
”اجلدارية“ قائال:

رُ املوتى  كِّ بطني يُذَ ”ال تضعوا على قبري البنفسج، فهو زهرُ احملُ
مبوت احلب قبل أوانه...“

نا قول صريح وواضح يُعبِّر عن حزنِ زهرة البنفسج، وال يُريدها  هُ
النعمان  ل وجود شقائق  تقتل احلب، وفضَّ الشاعرعلى قبره ألنها 

والسنابل عن وجود البنفسج...
قُلنا البنفسج.. وقلنا عن حزنه ووحدته... يزورنا في آذار بحياءٍ... 
يبقى بيننا ألسبوعني فقط... وفجأة نراه رحل، دون أن يُودِّعنا، ودون 

أن نشكره على زيارته الناعمة، الهادئة.
أجل  من  كامال  عاما  ننتظر  االنتظار،  لِّمنا  ويُعَ صامتا،  يرحل 

أسبوعني فقط..!
ولكن  البنفسج..  صفات  من  جديدة  صفة  األنانية  تكون  قد 
سيبقى عطره محفورا في الذاكرة وأغصانها وترابها.. وشكله ال 

يُنسى..
في  زيارتك  وسننتظر  للبنفسج...  ووداعا  اجلميل..  آلذار  وداعا 

العام القادم....

بقلم فوزي باكير  وكاميرا ابراهيم سكجها

ليه يا 
بنفسج
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املاضية،  القليلة  األشهر  في  عملها  ر  تطوّ التي  الوثائقية“ 
فهناك  دائم،  بشكل  الكتب  أقرأ  أعد  لم  وألنّني  وبصراحة، 
عن  تتحدث  التي  تلك  وخصوصاً  األمر،  عن  تغنيني  برامج 

التاريخ العربي واإلسالمي.

الهجوم على ”اجلزيرة“

األردنية  الصحافة  في  حاد  إلى هجوم  اجلزيرة  وتعرضت 
على أرضية ما قالته مستضافة في برنامج ”االجتاه املعاكس، 
واعتبر تطاوالً دينياً، على أنّ القناة وجدت من يناصرها، ويشرح 

اخلطأ الذي وقع، وخصوصاً بعد إعتذار القناة على املأل.
عنوان  حتت  رمان  أبو  محمد  األستاذ  الزميل  وكتب 

”الهجوم على اجلزيرة.. خلط احلابل بالنابل!“:
واملواقف  يقع في بعض احلمالت  أن  لعلّ أسوأ ما ميكن 
لتمرير  وتوظيفها  استخدامها  يتم  أن  احلسنة  النوايا  ذات 
 ً أجندات سياسية وشخصية وجهوية. وهذا ما يحدث حتديدا
في حمالت الدفاع عن اإلسالم والرسول الكرمي ضد الرسوم 
الكاريكاتورية املسيئة، وأبرز مثال على ذلك الهجوم اإلعالمي 

الشرس واجلارح على فضائية اجلزيرة والعاملني فيها.
بالتأكيد، ثمة مقاالت وتعبيرات ورسائل صادقة ومسؤولة 
سلطان.  وفاء  لسان  على  جاء  وما  املعاكس  االجتاه  انتقدت 
تُعبّر عن موقف ال غبار عليه وحاسم يتوازى مع  وجميعها 
هنالك  كانت  املقابل  في  لكن  اخلطيئة،  بل  اإلساءة،  حجم 
إالّ في سياق ”تصفية احلسابات“  مواقف ال ميكن تفسيرها 
والنيل من قناة اجلزيرة ألهداف ال عالقة لها ابتداءً مبا حدث 
في البرنامج، على قاعدة ”خلط احلابل بالنابل“ وتشويه صورة 

القناة الشعبية وتشكيك الناس فيها بالكلية.

األخطاء الطبيعية

العاملون في حقل اإلعالم يعلمون متاماً أنّ األخطاء حتدث 
بصورة طبيعية، والقرار سواء بإيقاف برنامج أو استمراره هو 
ابن اللحظة، يتطلب شروطاً كثيرة، رمبا خان القائمني على 
القرار املناسب. أخطأت اجلزيرة،  اتخاذ  التوفيق في  البرنامج 
ً مقدم برنامج االجتاه املعاكس والقائمون عليه، لكن  وحتديدا
ألسباب  سلفاً،  بيّت  مُ وال  مقصود  غير  خطأ  كان  بالضرورة 
القائمني  من  كبيرا  وعددا  الشبكة  مدير  أنّ  األول  رئيسة؛ 
عليها هم من خلفيات إسالمية، وال يُعقل أن يقرّروا اإلساءة 
لدينهم واجتاههم الديني- السياسي. ثانياً؛ أنّ اجلزيرة كانت 
الرسول  عن  الدفاع  حملة  تبنّت  التي  الرئيسة  احملطات  من 
الكرمي، وال يُعقل - أيضاً- أن تتناقض بهذا الشكل املفضوح. 
في  اجلزيرة  مصلحة  ما  بدهي:  استنكاري  سؤال  ثمة  ثالثاً؛ 
ضرب صورتها وهدم شعبيتها وتدمير ما بنته من مصداقية 

خالل السنوات الطويلة ؟!

إغتيال الشخصيات واملؤسسات

املؤسسات  اغتيال  في  نتفنن  العربي،  العالم  في  نحن، 
والرمزية  الوطنية  القضايا  توظيف  وفي  والشخصيات 

ما  لآلسف  وهو  وسياسية،  شخصية  حسابات  لتصفية 
يسيء لهذه القضايا ويجعل منها قميص عثمان، أو بعبارة 
أخرى ”كلمة حق يراد بها باطل“. وفي هذا السياق ال أستطيع 
يسمى  فيما  اجلزيرة  قناة  باسم  الزج  يتم  كيف  أفهم  أن 
دنا“.. فهل يستوي خطأ غير مقصود  بحملة ”رسول اهللا يوحّ
صادقني  عاملني  وتضم  الشارع،  موقف  تعكس  لفضائية 
ومخلصني، مع جرمية اإلساءة والتحريض العلني الذي يقوم 

به إعالم أوروبي بتعبئة من تيار مييني مأزوم؟!
لي  شخصياً  ورمبا  اجلزيرة،  عن  الدفاع  بصدد  لستُ 
كلمة  لكنها  أخرى،  فضائية  كأي  عليها،  هائلة  مالحظات 
حق البد أن تقال، وليس من اإلنصاف وال املوضوعية التالعب 
مبوضوعات كبيرة ألهداف صغيرة، فذلك يسيء إلى املوضوع 
وضع  من  نت  متكّ عربية،  إعالمية  منارة  متثل  فاجلزيرة  ذاته. 
بل  الغربي،  لإلعالم  ومنافس  ي  ندّ سياق  في  العربي  اإلعالم 
ألول  لَقت  وخَ املنطقة،  بقضايا  يتعلّق  فيما  عليه  قت  تفوّ
الصورة  تُناقض  الغربي  اإلنسان  إلى  تصل  عربية  رواية  مرة 
النمطية التي تشتغل عليها مؤسسات إعالمية كبرى في 

الغرب، وفي الواليات املتحدة بصورة خاصة.  
كبيرة  مبهمة  اجلزيرة  قامت  األخيرة  العراقية  احلرب  في 
مناقضة  صورة  ونقلت  األميركية  اإلدارة  حنق  أثارت  ورائعة 
األميركية  اإلدارة  أرادت  التي  واألفكار  لالنطباعات  متاماً 
تكريسها لدى الرأي العام الغربي، من خالل سيطرتها على 
الرواية اإلعالمية في احلرب وخلقها منوذج ”الصحافي املندمج 
بقوات الغزو“. فكانت كاميرا اجلزيرة مبثابة املعول الذي يهدم 
النفسية  احلرب  ويقلب  األميركية،  الرواية  من   ً كبيرا  ً جزءا
واإلعالمية رأساً على عقب. مع التذكير أنّ اإلدارات األميركية 
ً على دور اإلعالم في احلروب أو  باتت تعتمد بصورة كبيرة جدا
ما يسميه اخلبراء األميركيون بـ“احلرب االفتراضية“ أي حرب 
الصور اإلعالمية واالنطباعات والتصورات، وتكاد توازي احلرب 

الواقعية.
العدوان  ثم  األفغانية  احلرب  في  اجلزيرة  دور  يختلف  لم 
وبقيت  غزة،  على  األخير  العدوان  وال  لبنان  على  اإلسرائيلي 
تنقل الصورة واملشهد رغم إحجام كثير من اإلعالم العربي 
بعضاً  وخسرت  غالياً  ثمناً  اجلزيرة  (لذلك)  ودفعت  ذلك.  عن 
وزُجَّ   أيوب،  طارق  مقدمتهم  وفي  الالمعني،  إعالمييها  من 
يزال سامي احلاج في  بينما ما  بتيسير علوني في السجن، 

غوانتنامو.

إعالم بال هوية، إعالم بال إعالم!

مرّة أخرى؛ ثمة مالحظات عديدة على اجلزيرة وأجندتها 
السياسية، لكن أتساءل فيما لو كان هنالك إعالم بال هوية 
سياسية وقيم إخبارية؟! ومع هذا وذاك ال نسيء إلى الرسول 
لها  عالقة  ال  ومواقف  مآرب  لتمرير  حملته  باتخاذ  الكرمي 
بقضيتنا الرئيسة من ناحية! وال نسيء إلى العرب واملسلمني 
بـ“قنابل  أشبه  ”استغبائهم“ وخلق حالة هستيرية  بتصور 

الدخان“ للتغطية على ما في قرارة النفوس حقيقة!
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في  تربة بدون والزراعة النبات فسيولوجيا أستاذ  اجرى
الكركي الدكتور غازي االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة
الزراعة باستخدام اخلضراء االعالف انتاج في  رائدة جتربة 

املائية.
تقوم على التجربة ان احلميدي فؤاد للزميل الكركي وبني
املزرعة في  مبنى داخل بسيط مائي زراعة نظام استخدام 
احلاجة ودون طبيعي بشكل مكيف او العادية الظروف حتت
كميات النتاج بناؤه ميكن بيت بالستيكي في او االضاءة الى

الطريقة. بهذه االعالف من كبيرة
الذرة، الشعير، مثل بذور االعالف زراعة يتم انه واوضح 
بسيطة بالستيكية صواني داخل وغيرها العلفية اللوبياء
تبطينها مع اخلضار املستخدمة في صناديق البولسترين او
فقط وامنا منو وسط أي استخدام  وبدون  بالستيك بطبقة
ميكن انه وقال  السماد. من جدا قليلة كميات او الري  ماء
ثمانية الى تصل  اخلضراء االعالف من  كبيرة كميات انتاج
وفير خالل فترة انتاج على واحلصول اجلاف البذور وزن اضعاف

زراعية  ارض الى بدون احلاجة ايام -10 7 تتجاوز جدا ال قصيرة
الزراعة مواعيد خالل تنظيم من يومي وبشكل السنة طوال
خال طبيعي االنتاج ويكون العاملة االيدي في االقتصاد مع
وتطرق التربة. وامراض مشاكل عن البتعاده امللوثات من
انتاج في  املائية الزراعة  تقنية  ومميزات  فوائد الى الكركي
لالبقار طازج  غذاء انتاج في تتمثل التي اخلضراء، االعالف
بالبروتني غنية عالية غذائية  قيمة ذات  والطيور واالغنام
ان مبينا اجلافة، البذور مع  مقارنة واالنزميات  والفيتامينات
ويقلل الهضم عملية  يسهل  عالية رطوبة  على  احتواءها

كثيرة. مرضية مشاكل من
استخدام في مشاكل اية تالفي ميكن انه الى  واشار
تعقيم خالل من على البذور ظهور العفن مثل الطريقة هذه
االدوات اسطح وتعقيم منزلي مبنظف الزراعة  قبل البذور 

احلصاد. قبل الزراعة وبعد في الزراعة بالكلور املستخدمة

األمريكية ماساتشوستس والية  في بنتلي كلية اختارت
للمستقبل  25 قائدا من واحدة القطب نائل نوال األردنية الطالبة
باملواطنة  السليم وإحساسها ملبادراتها تقديرا 2008 العام في

األكادميي. وجناحها مجتمعها خلدمة بذلتها والطاقة التي
”منتدى بنتلي في خالل مشاركتها القطب جائزتها وتسلمت
املاضي، بالتعاون الشهر حرم الكلية في في عقد الذي للقيادات“

 23 وهم الواعدين، لهؤالء ستعرض التي تامي األمريكية مجلة مع
مجلتها. في وأردنية، أمريكيا وأملاني

الشركات من كبار تنفيذيني مدراء يضم الذي املنتدى وناقش
موضوع العالم أنحاء في األعمال تدير واملنظمات التي الصناعية
التنفيذي املدير وألقى العام“، الصالح  خلدمة الدولية ”األهمية

. املوضوع حول مهما غيتس خطابا وميليندا بيل ملؤسسة
أن يذكر أنّه لبترا لها تقرير  صويص في إيناس الزميلة وقال

أردني،  طالب بها يفوز مرة أول وهذه  2005 عام تأسست اجلائزة
اجلنسية يحمل  احدهما مصريان ففاز العربي املستوى على أما

من   2008 العام مسابقة في الفائزين اختيار ويتم األمريكية.
املدارس تسمي العالم، حيث مستوى ترشيح على عملية خالل
وفي والعلمية اجنازاتهم األكادميية على بناء مرشحيها واملنظمات

50 مرشحا  باختيار الغد لقادة جلنة بنتلي تقوم اتمع ثم خدمة
بتصفية الكلية أسستها استشارية دولية تقوم جلنة حتى منهم

وعشرين. خمسة الى املرشحني هؤالء
البكالوريا مدرسة في عشر احلادي الصف طالبة  نوال
في احملتاجني خدمة منهج السادس الصف منذ لنفسها اختطت
وهذه كاألغوار . حظا اقل وأبناء مناطق ومرضى أيتام من مجتمعها
تكرمي يتم حيث الغد قادة تراها ”بنتلي“ في التي املزايا إحدى هي
االجتماعية باملسؤولية ”شعوره نشاطاته في الكلية تتوسم من
بإحداث وااللتزام ومنظماتهم للناس احلقيقي بالعالم والشغف
نوال اختارت  التاسع  الصف في الناس.“ حياة في ايجابي  تغيير 
أن مرض ”التصلب اللويحي املتعدد“ بعد املدرسي حول مشروعها
بحث عن إجراء وبعد املرض. هذا  والدتها مع صديقة معاناة رأت
بهذا أكتفي أال أن علي ”قررت انتشاره ومعرفتها مدى هذا املرض
تقول نوال ،كما يحتاج مساعدتي“ ملساعدة من أسعى أن بل القدر
توعية بهذا املرض، تتضمن يومية مفكرة فكرت نوال بتصميم .
وبيع مؤسسات من املالي الدعم على حتصل أن مبفردها واستطاعت
الذي املال لتقدم الواحدة للمفكرة دنانير بخمسة لألفراد املفكرة

اللويحي  التصلب مرضى جمعية إلى دوالر، آالف 3 وهو جمعته،
في املال هذا مت استخدام عمان، حيث مقرها في افتتاح املتعدد أثناء
التطوعي للعمل نوال حماسة للمرضى. املتحركة الكراسي شراء
فهي جيلها، ألبناء بالنسبة للنظر ملفت به والتزامها االجتماعي
مدرستها تقيمها التي اإلفطار مآدب في فاعلة مساهمة تساهم
في شاركت كما قلوبهم. إلى الفرح وتدخل بهم وتعتني لأليتام
التعليمية الفرص يوفر الذي األيتام  ملستقبل األمان صندوق بازار
واستخدمت لهم.  أفضل مستقبل لتحقيق املطلوبة واملهارات
حيث عنهم والترفيه املعاقني  ملساعدة التصميم في مواهبها

في مشاركتها خالل لهم. ومن خصيصا ”بزل ” ألغاز لعبة صممت
إلى نوال وصلت للسابلة، الفضية اجلائزة أنهت اذ احلسن، سابلة
وشاركتهم حظا األقل األردن مناطق في وشباب أطفال أقرانها من
املشاركة إلى اإلنساني حسها  ودفعها وخبراتها.  معارفها في
شاركت حيث االنسانية، القضايا بإبراز  تعنى التي املسيرات في
وفي مسيرة عمان، في متتاليني في مسيرة مكافحة اجلوع لعامني
نوال السير. اهتمامات حوادث ضد قدورة املرحوم حكمت زميلها
يعقد الذي العرب األطفال مؤمتر في  مشاركة فهي متعددة.. 
تساعد كمتطوعة ثم  كمشاركة  البداية  في  عمان،  في سنويا
والتسامح التضامن تعزيز على يعمل الذي املؤمتر هذا تنظيم في
الثقافي وورشات التفاعل والطفل من خالل اإلنسان حقوق واحترام
البصرية والفنون والرقص املسرح مجاالت في اإلبداعية العمل 
معهد مديرة وتؤكد واألغاني. واملوسيقى التقليدية اليدوية واحلرف
في كبيرين وحماسا أظهرت التزاما نوال التل أن لينا األدائية الفنون

من  الترجمة في سواء 18 دولة من قدموا الذين مع األطفال العمل
املشاركة الوفود مع العمل في وبالعكس أو االجنليزية إلى العربية
بتكريس البكالوريا مدرسة آمنت جوالتهم. في ومرافقتهم
فرشحتها مجتمعها، وفي فيها تؤثر التي للقضايا نفسها نوال
احلفاظ حول عمان في اليونيسكو نظمته مؤمتر في للمشاركة

األردن. املياه والبيئة في على
احملافظة طرق  حول ببحث قامت بل العهد نوال تخلف  لم
واحلضور الطالب أمام فيه طرحت  األردن في املائية املصادر  على 
في املائية املشكلة محلية ملنظمات أهلية وممثلني دبلوماسيني من
التعليم اختصاصي برنامج الصدد يقول هذا وحلولها. في األردن
نوال مثل شباب ”وجود باروا: روبرت عمان في اليونسكو مكتب في
عموما سيعيش مستقبال أفضل،“ األردن خصوصا والعالم أن يعني
في الصادقة نوال رغبة مبثل املؤمتر حضر من كل خرج ”لو مضيفا:
مكانا العالم ألصبح  بيئتهم على احلفاظ على  اآلخرين تشجيع
لدراسة تسعى التي نوال  املستقبل.“ لشباب بالفعل  أفضل
املنظمات مع  العمل إلى لتصل اجلامعة في الدولية  العالقات
حياة تستحق أنها مجتمعها ترى في خدمة لفئات الدولية األهلية
الكفاءة أقرانها  فيها يتوسم قولها، حسب أفضل، ومستقبال 
القضايا عن  للحديث انتخبوها قضاياهم،فقد وطرح لتمثيلهم 
املتحدة، األمم بيوم احتفال خالل حياتهم في أولويات يرونها  التي
بني واملساواة  التعليم مستوى  وحتسني الفقر على القضاء  وهي

الوظائف. وإيجاد اجلنسني

إنتاج األعالف في رائدة جتربة أردنية

من القطب نوال
املستقبل قادة
العاملي
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ان أسواق ”البريزة “ في عمّ
شارع بسمان، بسمان شارع 

ال شيئ يعادل ”التمرية“

قالوا:
رنا شاور: 

العنف  عن  احلديث  في  أخوض  لن 
لكن  املرأة،  على  الواقع  االقتصادي 
انتهيت  حيث  سريعاً  وأكمل  سأختصر 
كفله  حق  فالعمل  املاضي،  األسبوع 
يضمن  يدها  في  وقوة  للمرأة  القانون 
التحديات  ظل  في  كرمية  حياة  لها 
أكثر  اليوم  نعيشها  التي  االقتصادية 
من أي وقت مضى . لذلك ارتأت اللجنة 
الوطنية لشؤون املرأة بالتعاون مع كافة 
الهيئات النسائية وصندوق األمم املتحدة 
العام  لهذا  اجلهود  تركيز  للمرأة  اإلمنائي 
مساهمة  وزيادة  االقتصادي  احملور  على 
من  انطالقاً   ، العمل  سوق  في  املرأة 
بناء  املرأة شريكة للرجل في  أن  مفهوم 

اتمعات.
**

لها  يؤمن  مبا  للعمل  تخرج  أن  رادت 
الوالد  وافق   . أسرتها  به  تساعد  دخال 
واعترض األخ. ذهبت إلى عملها في اليوم 

األول. تغيّبت في اليوم الثاني.
مبقر  اتصلت  الثالث  اليوم  ..في 
إلى  أحضر  لن   -  : تبكي  وهي  عملها 

العمل اليوم. لن أحضر أيّ يوم.
وضربني  أخي  منعني   - ملاذا؟!   -

وكسر قدمي. هذا ما قالته متاماً.

يام
 اخل

لعة
ط
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الضخمة التجارية  لألسواق يسجل اإلقبال  كان إذا
”البريزه“ من أسواق فمواطن الطبقة الفقيرة جعل ”املوالت“

األسواق. لتلك عنيد منافس
وأسواق أسواق

بتوفير أمال البضائع، من ”الرخيص“ إلى املواطن ينحاز 
فعجلة ”بدون ديّن“، التخلص من الشهر ألجل املال قليل من

األردن.. في وداسته مكانا إال الغالء لم تترك
يريد ال  فاملواطن يهم، ال أصلية“ ”غير البضاعة ولتكن 

34 عاما يحار يوما  حسني وها هو حاله، لك شيء يسّ سوى
إلى يدفعه  والبحث أرخص“ األسواق من ”أي في يوم وراء
قليلة سنوات قبل التي كانت ببريزه“ هي شيء ”كل أسواق
املنتشرة في تلك احملال إلى وينحاز حسني بدينار“، شيء ”كل
الشمالي والهاشمي الشمالية وماركا البلد وسط أسواق
وكل رخيصة واألشرفية..“هي واجلوفة والوحدات واجلنوبي 

كثيرا“. ماال أصرف أشعر أني وال فيها، أجده أريده شيء
حسني  عنها  يتحدث واإلقبال“ واملوضة الرائجة ”هي
ما إلى  أنظر ”يعني األسواق  تلك من أكياسا يديه وفي
بالذهاب يغامر دنانير“..وال عشرة تتجاوز التكلفة لم أحمل،
راسخة لقناعة ”املوالت“ الضخمة التجارية األسواق  إلى 
على ضحك إال هي ما بها يقومون التي ”التخفيضات

اللحى“.
على  سجله الذي بصوته محله ترويج يختصر  سمير
للناس الكفيل ليروج كان الكاسيت التسجيل حيث جهاز
هذه املوضة“..يجلس راجت زمان من بضائع..“من محله في ما
االستفسار ”كثير من أو الشراء يريد من وينتظر كرسيه على
ببريزه.. قطعة كل أن رغم السعر عن السؤال يحبون الناس

الزوايا“. على وأضعها أغلى املواد وبعض قروش عشرة أي
تصدح أصوات

التسجيل.. جهاز صوت على
يا شباب عمله..“يال سمير ميارس
وأكثر..أهال وليرة ليرة بنص
تردده ما تفضلوا“..هذا وسهال
مواد محل سمير ”لدي سماعات

لكن  دينارا  12 إلى سعرها يصل
املواد أغلب في املنتشر السعر 

بريزه“..
بني  رواجا وجدت احملالت  تلك
عليها اإلقبال عزز وما املواطنني،
داخل من األكشاك  إزالة هو
بشكل النقل لينعكس مجمعات
داخل القابعة احملالت على واضح

امعات. تلك
محله  من  عرفان أبو يخرج   
طالل ملك شارع في القابع
على الباب، وينتظر الزبائن ويقف
الداعية السماعات صوت على
التردد وعدم احملل بزيارة  لهم
”ببالش“.. شيء كل ألن بالشراء 
ما كل شراء حتب ”الناس يقول: 
جيوبهم.. أكل رخيص..والغالء هو
تواجدنا“.. من يعزز لنا ونزوحهم
تلك انتشار  من خوفه عن يعبر 

“ ”البريزة أسواق
“ بـ“ببريزة شيئ ال

شما محمد بقلم:

ستقل“. وعندها الغلة ستقاسمني ”ألنها احملالت

شيئ ببريزة ال

جتمعه  ما جتمع والدنانير البرايز محل ”بحسبة بسيطة

الذي فايز يقوله ما الوحيد“..هذا  الكاسب  وتكون غلة من
املسجل..كل ما يردده ألرى ”دخلت احملالت في تلك يتسوق كان

بدنانير“. كله ببريزه شيئا أر ببريزه..لم شيء
األسواق  باتت التي يشهدها املواطن، الغالء موجة مع

للشراء، ومقصدا اهتمامه، من حيزا تأخذ الشعبية
بتلك كثرتها ”املوالت“ وعلى العائالت العديد من مستبدلة
مئات تؤمه ضخما سوقا منها الكثير  أصبح والتي احملالت

العائالت.
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عمان البلد في وسط بسمان شارع جتار من ناشد العشرات
عمان أمانة أصرت ما إذا مؤكد إفالس من محالتهم إنقاذ احلكومة
إلى من الشارع السرافيس ونقل واحد باجتاه للشارع إغالقها على

السياحي. رغدان مجمع
املسجد  من القريب الشارع في محل 900 من أكثر ويعاني
كانت السرافيس التي نقل مت أن بعد كبير جتاري ركود من احلسيني
املواطنني آالف يرتاده كان للشارع الذي نشطة جتارية حركة تشكل

يوميا.
بسبب بضاعتهم  ركود من اآلن الشارع في التجار  ويشكي
في الشارع، إذ مطعم اخلليلي صاحب يحي يقول كما الزبائن قلة

مبيعات  وجود عدم بسبب رسميا إفالسهم محال 17 من أكثر أعلن
عروشها. خاوية على احملالت التي أصبحت هذه تغطي تكاليف

احملالت  عشرات رصدنا  الشارع،  في البلد راديو  جولة  وخالل
احد جلس احملالت احد وفي باملواطنني، كانت تعج بعد أن املغلقة
مت أن الصباح بعد ساعات من رزقه ينتظر املظلم محله في الباعة
فاتورة تسديد عن عجزه بسبب محله عن الكهربائي التيار قطع

حركة خفت أن بعد احلال الذي أصاب التجار ضيق الكهرباء بسبب
حد قوله. البيع على

الداخلية  لوزير كتابا ورفع التواقيع عشرات بجمع التجار  وقام
إلنقاذ بالتحرك يناشدونها املعاني عمر عمان والمني الفايز عيد 
في السير عكس بإعادة اإليعاز من خالل اإلفالس من احملالت باقي
من خال شبة أصبح الشارع كون سابقا، عليه كان كما الشارع

يعتاش عليهم. الذي كان الشارع واملشاة املرور
التجارية  احملالت خسارة هي  الدنانير آالف  إن التجار وقال 
في يعملون ممن عديدة اسر الذي شرد األمر الشارع عكس نتيجة
رزقهم، ومصدر احملالت أصحاب في كبيرة أضرار واحلق احملالت هذه
كما التجارية احلياة لتعود  السرافيس بإعادة خط التجار  وطالب

السابق. في عليه كانت
مالبس محالت من احملالت عشرات  القدمي  الشارع ويضم
كل فيه يتوفر شعبي سوق  أخر مبعنى وكهربائيات، وأطعمة 
من املوطنني من  العديد يقصدها رخيصة بأسعار االحتياجات 

العاصمة عمان. في مناطق مختلفة

شارع
بسمان
بسمان
شارع،
والعكس
صحيح!

نت عمان العرسان/ محمد بقلم:

أروقة داخل مكان للغالء ليس
ليليا املقام املستعمل الكتاب  معرض 
فإذا البريد، مقابل البلد وسط في
من نالت ”االرتفاعات“ موجة كانت

لها. صريعا يكون لن فالكتاب اخلبز،
يسجل ال األردن في الكتاب وسوق

واألبراج األنبياء وقصص  األعشاب كتب
الكتب تلك  والنكات؛ واألديان واجلنس

اجلمهور. يطلبه ما على بناءً جاءت
االستعارة برسم
هشام استقاها ذكية بطريقة
منذ الكتب“ ”عراب  أبيه من  املعايطة

زاد األسعار سوى حجرا وما ارتفاع املبيعات، حجم في أرقاما
تكدست نشر دور أصحاب ووفق البيع، مستويات تدني من

حتى“. املعارض تزور أناس وال تباع الكتب ”ال الكتب لديهم،
كشك  قبالة  الليل ساعات في يقام املعرض هذا أما
من مضاء معتم ممر على يستند حيث اجلاحظ“ ”خزانة 
يأتون الذين الزبائن انتظار في عليه املشرف يقف  ملبتني،
كرتونية يافطة من للمعرض يروج  ما على معتمدا إليه،
غالبها في هي كتاب“ اشتري واحد ”بدينار عليها كتب

عوز متجاوزا احلضاري مشروعه أطلق عمان، حتى القدس
كتابا يأخذ زهيدا مبلغا يدفع ”من بالقراءة وشغفهم زواره
ألجل محددة زمنية بفترة أخرى مرة يعيده أن وبإمكانه

سابقا“. أخذه ما وإعادة آخر كتاب حتصيل
كشكه  يرتادوا  أن  الزوار هشام  يدعو الطريقة  بتلك   
املواطنني على بالتسهيل الغالء نتجاوز ”نحن اجلاحظ، خزانة
يدفع أو مجانا آخر وأخذ وإعادته كتاب وندعوهم الستعارة

رمزي“. سعر

لإليجار تب كُ
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واملسكوكات  املتأخرة واالكتشافات الدراسات تؤكد
بدءا التاريخ عصور ماقبل منذ االردن في استقر االنسان ان

احلجري. بالعصر
احلضارات لدراسة مهمة مرجعية املسكوكات وتعتبر
القرن / الليدية الفترة منذ االردن أرض على قامت التي
في والتراجع النهوض مراحل ولتتبع / امليالد قبل  السابع
اخلط وفنون  انواعها اختالف على والزخارف االزياء فنون
املهمة دالالتها في املسكوكات اهمية وتتمثل العربي.
للتبادل وسيلة استخدامها في االنسان تقدم مدى  على
تكشف االثريني للباحثني تاريخية وثائق واعتبارها االقتصادي
واالقتصادية والسياسية التاريخية احلقائق من الكثير عن

واالجتماعية.

الشياب عاطف
اليرموك بجامعة االردني التراث متحف  مدير وقال
افتتح الثاني عبداهللا امللك جاللة ان الشياب الدكتورعاطف

ملعرفة  2001 عام اليرموك جامعة في االثرية املقتنيات صاالت
واالنثربولوجيا االثار كلية تؤديه الذي املهم بالدور جاللته
قاعة ان واوضح  وحفظها. االثرية االردن كنوز دراسة في

مسكوكة  االف 3 من اكثر حتوي املتحف  في املسكوكات
استقرت التي احلضارات  مختلف متثل / نقدية قطعة /
معظم على حصل املتحف ان الى مشيرا االردن ارض  على 
طريق عن وبعضها االثرية التنقيبات خالل من املسكوكات

من املواطنني. االهداء او الشراء
فور اثري  وحتليل لدراسة املسكوكة اخضاع  الى ولفت
واكد االثرية. وقيمتها التاريخية فترتها لبيان عليها العثور
املعروضة املسكوكات ان االردنية االنباء لوكالة الشياب
وتطورها سكها مت التي النقود اهمية للمتتبع معرفة تتيح
مرورا الليدية  بالفترة  بدءا االردن في تداولها وفترات
والبيزنطية والرومانية والنبطية اليونانية السيادة بفترات
الهاشمية. الفترة  الى وصوال مراحلها بجميع  واالسالمية
دور اماكن توضح الكترونية خريطة على القاعة وتشتمل
التعرف عليها من ميكن السابقة العصور في السكة ضرب
وحتمل باللوحة اخلاصة الكهربائية املفاتيح استعمال خالل
عن فضال الضرب بفترة مفتاحا خاصا الوانها من لون كل 
العصور في كانت تستخدم التي افران السباكة منوذجا الحد

االسالمية.

بترا دراوشة/ جهاد بقلم:

يفطرون املقدسيون كان
ا أمّ كاملة، وجبة فهي عليها،
حتلية فيعتبرونها انيون العمّ
األحوال كلّ وفي األكل، بعد
أمامك تُصنع التي التمرية فهي
الكثير حتمل خاصة، عجينة من
ومقالة وسميد، األسرار، من
السكر من والكثير ،ً جدا حارة

املطحون ناعماً ناعماً.
الثاني، الدوار ناصية وعند
الشارع في  تتوقف أن  عليك
مكتب خلف إلى املتوجه الفرعي
دينار بربع لتشتري املصري، طاهر
مساء، أم صباحاً مترية، حبّة
األصيل الطعم جترّب فسوف
مع ما، يوم في تندثر  قد ملادة
للحلويات الفظيع اإلنتشار هذا

املقلّدة.
احملل جدار  على جتد وسوف
وهي بسمة  األميرة صورة
وكذلك رئيس هناك، تشتري من
إبن الفايز فيصل األسبق الوزراء
عمان أمني وأيضاًً األصيل، عمان
نضال احلالي والنائب السابق،
جودة، ناصر صديقنا ا أمّ احلديد،

صورتان. فله الرسمي، الناطق
للمحل، مجاني إعالن هذا
أصالة على يحافظ  الذي
نحو بهم يتوجه فال  العمانيني،
سعر يصل وتقاليع تقاليد

منها إلى ثالثة دنانير. الواحدة

أهالً
بالتمرية

عمالت

قدمية،

تاريخ

متجدد
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بجعل) وجل عز اخلالق اهللا قدرة  بترا)جتلت
االلباب..حيث اية ألولي االشياء  أصغر
منطقة من احلجايا صالح  عثر املزارع
ضمن ليمون حبة على السلطاني  سد
طائر شكل على بشرائها قام  خضراوات
وعينني ومخلبني برأس يشبه الصقر

النهار. وضح وفي الزرقاء، مدينة في سوق اخلضار قرب
تقترب عمرها من اخلمسني في سيدة حصل املشهد التالي:
حلظات وخالل البندورة، حبات من لشراء خضار بسطة من
ملعة ومبجرد  ذهبية) (اسورة مالمح معصمها علي ظهرت
وحاوال السيدة ليد شابان توجه الذهبية القطعة بريق
السيدة يد متزقت ان بعد ففعال عنوة الذهبي السوار انتزاع
في (نادر الوقوع) انه أساس علي يروي ان ميكن كان في حادث
بعضهم بالعادة يسرقون ال الفقيرة في املدن فالفقراء األردن،

بعضها.
”القدس لصحيفة تقرير وحسب األردن، اآلن في املعادلة
حوادث تشهد فاملدن األيام، هذه ما نوعا غريبة العربي“،
ً حادة جدا موجة بسبب املاضي مألوفة في تكن لم غريبة

قبل. من مثيالً، لها يشهد األردني األسعار لم إرتفاع من
باهتمام، احمللية الصحافة تابعتها غريبة أخري حادثة
مهجورة ببئر املواطنون فوجئ وصحراوية نائية منطقة في
النفط شائعة كانت ساعات وخالل النفط،  منها يخرج
لتعبئة ما يستطيعون األهالي فيحمل مكان كل في تنتشر
البادية شرطة حضور قبل نفطية  كميات من تيسر ما

علي املوقف. للمكان والسيطرة
ثمناً حياتيهما فيما يبدو دفع مواطنان ثالثة، حادثة وفي
األردن في املركزي النفايات مكب في والسرقة العبث حملاولة
االفادة وحسب  البالد، شرقي الغباوي  منطقة في والواقع
تعود مقتنيات سرقة يحاوالن النفايات لصا كان الرسمية
وتسببهما شرطة دورية من املريب هروبهما  قبل للبلدية
سيارتهما انقالب ثم الشوارع في وخطر ارباك بحالة

بالرصاص عليهما. واكتشاف اصابات
يسرقوا بخلدهم ان يدور يكن لم املاضي في واألردنيون
بالواقع فيه يوجد ال فاملقر وضخماً، مركزياً  نفايات  مقر
ميكن ال للبلدية تابعة وخردة ومعدات العاصمة سوي نفايات

سرقتها.
الفقراء طرائف
تقف لم األسعار، غالء  موجة  بعد  الفقراء، وطرائف
حاالت تزايد بقلق األمن تتابع يوميا احلدود، فمراكز عند هذه
غسيل وحبل مسجد أحذية في علي غرار الصغيرة السرقة

ورش من واسمنت حديد وكميات البيت بوابة من ومكنسة
عمل.

التي الغاز، إسطوانات سرقات مقلق بشكل وتوسعت
في واألردنيات قيمة، عبارة عن هدية وأصبحت سعرها إرتفع
وفي مناطق حديدية، بسالسل الغاز يربطن جرار اآلن البيوت
وأحيانا وشبابيك حديد أعمدة سرقت والضواحي األرياف في
تزايدت وبنفس الوقت االنشاء. قيد بيوت من اسمنتية أقواس
الذين يرمي بهم اللقطاء األطفال واسع ظاهرة نطاق وعلي
حاالت تسع  تسجيل مت حيث واألزقة الشوارع  في اهلهم
وآخرها فقط املاضية اخلمسة األشهر  خالل النوع هذا من
احلكومي حيث البشير مستشفي في األول أمس سجلت
مجهول من مولودها وضعت ان بعد فيلبينية خادمة أدخلت

مخدومها. في منزل احلمام أرضية علي ان ولدته وبعد
ل التسوّ أساليب
الي بالقياس التسول أساليب بعض ايضا وتطورت
لألزمة التسعيرية التي عنوانا أصبحت التي احملروقات عبوات
واقتصادي، مالي جحيم الي األردنيني من كثير حياة قلبت
فارغة عبوة وضع في يتمثل اآلن  التسول أساليب فأحدث 
علي نائم طفل من بالقرب السوالر او للكاز مخصصة
الرواد بني بها والتجول فارغة عبوة حمل او الطريق قارعة
للمطالبة او الشديد الفقر علي للداللة احدي املقاهي في
شعور كمؤشر علي احملروقات) (غالون تعبئة في باملساعدة

املتسول وعائلته بالبرد.
ووقف اجلديدة التسعيرة فرض  احلكومة قررت ومنذ
حتفل األسواق وارتبكت  واخلدمات السلع عن الكلي الدعم
خاصة اجرامية بحوادث حتديدا وااللكترونية احمللية الصحافة
املعيشة تكاليف ارتفاع  بعد االنحرافات  تزايد علي تؤشر
او الصيدليات علي السطو ظاهرة بعودة األمر تعلق سواء

سرقته. ميكن ما سرقة او البريد مكاتب علي
االحتياط تكلفة األخيرة األزمة بعد  التجار علي وزادت
جتارة وانتعشت محالتهم سرقة  جتنب  علي حرصا  األمني
والذهب اخللويات  محالت  في خصوصا األمنية األنظمة

شيء. وألي لكل سرقات حاليا والتجار حيث حتصل

سرقات صغيرة
والفقر سببها األسعار

الثاني  وللعام  االردن  Orange رعت
الثاني الكرنفال فعاليات التوالي على
الفرنسي الثقافي املركز ينظمه الذي
وذلك الربيع, فصل بقدوم احتفاء

االردني. الفرنسي للتعاون جتسيدا
ساحة من الفعاليات وانطلقت
موكب وجاب  اللويبدة، جبل في باريس 
مزركشة بازياء غص الذي الكرنفال
ملونة اطفال  ووجوه تنكرية ومالبس 
والطبول القربة مزامير أصوات على
مدرسة لساحة وصوالً شوارع اللويبدة

حرقه ومت كرنفال“ ”السيد لـ محكمة فيها عقدت التي تراسنطة
ووحشته لتبدأ القارس برد الشتاء الذي يبدد الربيع دفء ايذانا ببدء
املوسيقى ورقص انغام على الربيع بقدوم االحتفال مراسم بعدها

واملشاركني. احلضور على وجبات توزيع ثم مت احلضور, ومن
االردنية يوسف االتصاالت مجموعة صندوق مدير علق وعليه

الثانية  للسنة للكرنفال االردن Orange عن سروره برعاية معدي
بطريقة لنعبر احلاشد الفني الثقافي هذا املهرجان جاء وقال: ”لقد
لفصل وتوديعنا الربيع  فصل  بقدوم سرورنا  عن  تقليدية غير

ً وصغارا كباراً جميعاً جيدة لنجتمع مناسبة كانت والتي الشتاء
التي كانت القدمية الطقوس لتلك باتباعنا البهجة تلك عن لنعبر

الفصول“. القدمي وحتتفل بتبدل الشرق بالد في موجودة
منها  عمالً الفعاليات لتلك األردن Orange ورعاية دعم وجاء
العالقات لروابط وترسيخا والفرنسية األردنية مزج الثقافات على
اقتصادية عالقات تربطهما التي الصديقني البلدين بني الثنائية

مهمة. وثقافية واستثمارية

”اللويبدة“  كرنفال
أوراجن برعاية
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احلكمة، وإنك وتواكبهم النضوج معهم فيخلق العرب ”يولد
اخلبرة جتول  قدمياً، روحاً العذراء،  أطفالهم  نظرات في  لتستشف
وراء هذا بل من قوة العالم هذا من ذلك ما تلبث أن تقول: فال فيه،

العالم“.
هم، سبازا السّ فيال فرانسيسكو اإلسباني الشاعر د سدّ لقد
عن للحديث دخالً مُ يكون أن ارتأينا الذي قوله في الهدف، فأصابَ
التاريخ واألحقاب، مدى وعلى كان، منذ العربي فاإلنسان الثقافة. 
العميق. كيانه من النابع املطلق بقوة ويعمل ويعيش ويشعر يفكر
مما عليهم، رة مقدّ بهم، خاصة جوهرها، في واحدة ثقافة وللعرب
األرض طبيعة  به تفردت ومبا س، املقدّ الوحي تعاليم من تشربت
املستقرة العربية الثقافة هذه الصافية. وسماؤها العربية اجلميلة
والنفسية الروحية األعماق إلى تتوصل أن استطاعت الشعور، في
األخرى احلضارات أُناس مع للتواصل وانطلقت لإلنسان، واحلياتية

به. والتعريف الثقافي موروثنا نقل في وأجادت
من ساطعةٍ  بٍ  ـُهُ بش تزخر  العربية، الثقافية  الساحة  إنّ 
الكثير أيضاً البادية في هناك أنّ كما واألدباء. والشعراء املفكرين
آللئ ألسنتهم على جتري  الذين لـَكات، واملـَ املواهب أصحاب من
منها تتدفق  املتناغمة... املوزونة واألشعار القصائد من  نادرة
تطيب ما كذلك بها. ابتهاجاً القلوب فتخفق فيوض من املشاعر
واملوعظة باحلكمة مليئة بليغة وروايات قصص من األسماع، له
وامتالكاً إبداعاً احلضر أهل دون  ليسوا  البادية فأهل احلسنة،

: القطامي التـَّغـلبيّ يقول الشاعر للمواهب
ــبــتـْهُ أعــجَ احلـضــارةُ ـُـنْ تــَك ـنْ ومَ

ــــالِ بــــــاديــةٍ تـــــرانـا رجــَ فــأيُّ   
الصالونات أفياء في الثقافة عيِّ ملُدَّ املالحظة، هذه نورد
قامة إلى وصلوا بأنهم يتفاخرون ينفكون ال الذين الفاخرة...
أنفسهم أو جبران... ويُروجون أو شوقي جنيب محفوظ أو ـّاد العق
لتلميعهم إعالمية أو ثقافية جهات مع تربطهم صداقاتٍ خالل من
دون مستمر بشكل واحلوافز اجلوائز منحهم إلى ـُصار لي وإبرازهم،
نطفات بعد وهم نسجاً جت لهم ـُسِ قد ن الثقافة وكأن غيرهم...

جدودهم! ظهور في
يشمل فيما معناها يشمل لغة الثقافة أن أساس وعلى
الهاشمية قيادتنا سعت فقد والتوعية، والتهذيب التعليم
لتكون املكرمة، تلو واملكرمة ازي الدعم تقدمي إلى امللهمة
وتنير ه، وأناسِ الوطن على نورها  ط  تبْسِ متقدة الثقافة شعلة

العاملية. احلضارة ركب ملواكبة األجيال دروب
وتنامي الثقافية، املراكز واملؤسسات ألعداد الكبير ومع االزدياد
أرجاء في املدن الثقافية واملهرجانات وتعميم األنشطة والفعاليات
أجواء فإن املرجوة، باألهداف االزدحام ـوْدِي هذا يـُ ال وكي اململكة،
في الولوج لنا تبيح العظيم بلدنا في نعيشها التي الشفافية
الكثير غور بـِرَ ونـَسْ في حناياه، لنتخطر الثقافي، املشهد أعماق
على الكثيرين ورمبا خافية على تكون قد ـّات... التي من األمور والهن

الثقافي! الشأن أصحاب
االت أغلب قـلـَّبت إن أنك النفس، في يحز الذي األمر إن
في جتد لن فإنك الدولة، خزينة من بسخاء املدعومة الثقافية 

امليامني، ـُرِّ ورجاالته الغ ومنجزاته لألردنِّ ذكرٍ على أي موضوعاتها
صدورها تزامن وإن حتى والتاريخية، الوطنية األردن ملناسبات أو
باب من يكون أن أشبه فهو تَ دْ ووجَ ل صَ حَ وإن تلك املناسبات! مع
للوحات وصور خارجية، ألقالم مبواد حتفل نراها بينما  العتب! رفع 
والغريب وثقافته. وحضارته باألردن عالقة لها ال إفرجنية ورسومات
بل ال أخرى. دول وفعاليات بأنشطة  موضوعاتها  إشادة األمر في
خالل األردنية لهويتهم الثقافي  للتبادل  املوفدين  بعض  ـُكران ن
اللقاءات وجتـيـير  الدول، تلك في اإلعالم وسائل مع مقابالتهم
بعد ـُشحذ ت الحظنا كما أقالمهم أن واملؤلم  شخصية. ملنافع

استضافتهم! أحسنوا ورجاالت من أنشطة لتمجيد عودتهم،
من الكثير  بني انقساماً  هناك أن أحد، على  بخافٍ  ليس
الذي االنقسام هذا اخلزينة،  من املدعومة الثقافية املؤسسات
والتضامن، التعاضد  عن  عوضاً والتكايل  التراشق  حد  إلى يصل
والتصريحات البيانات إطالق كذلك احلضارة. وخدمة املعرفة لبناء
ودِّ خـَطب  بهدف للدولة، الرسمية السياسة ـُخالف ت التي 
الهيئات أعضاء وزج السياسة، ب بنار اللـَّعِ إنَّ وهناك. أجندات هنا
ملا مواقع كهذه، في فيها مرغوب غير مسألة في غمارها العامة
يعيق مما األعضاء  بني كالمية ومشادات حساسيات من ـُفرِزه ت
على العضوية منح أن ثم السامية.  وأهدافها  الثقافة رسالة
مسلوبة موادها ـُتيّـبات ك كانت وإن املؤلفة، الكتب كمية أساس
ـُتيب الك محتوى بينما أنيقة، أغلفة حتمل اإلنترنت... بالكامل من
إلى النظر دون رصف كالم بكالم... هي صفحات مجموعة الواحد
صالحيتها ومدى نصوصها، وغرض ومبنى معنى جودتها، وسالمة
على خدمة للثقافة يقدم ال األمر واملستقبل، هذا احلاضر خلدمة
يكون بهدف حشد أصواتهم اآللية بهذه األعضاء قبول إنّ اإلطالق.
أو االشتراكات، خالل من مالي ملردود سعياً  أو قادمة، النتخابات
األعضاء دعم بحجة الدولة إضافية من ميزانيات على للحصول
املُقرَّبني أو احملظوظني لألعضاء إال املتأتي غير هذا األمر وإنتاجهم...
حال الكثيرين أنَّ بالذكر واجلدير ورؤسائها. اإلدارية الهيئات  من
وحضور األنشطة  عن يتغيبون  العضوية  بطاقة  على حصولهم
مزيد إلى بحاجة ليسوا أنهم واهمني املفيدة، واحملاضرات الندوات

الشاعر: املعرفة، فصدق فيهم قول من
ـُـــها قائـِمـ قــامَ الزرازيرَ ملا إنَّ

ارت شواهينا تْ أنــــها صَ تــــــوَهمَ    
اجلهات قبل  من تقام التي والندوات، صعيد املؤمترات على أما
الراحة وسائل  تهيئ التي الثقافي، بالشأن املعنية الرسمية
تتملكك الدهشة فإن إلجناحها، الالزمة اإلمكانيات وتضع للحضور
تبتدئ أن وما الرسمي، حفل االفتتاح في املكثف احلضور ترى وأنت
اخلفيفة، واحللويات والقهوة الشاي استراحة بعد العمل جلسات
نداءات وتذهب خالية... شبه باملقاعد فإذا  وشماالً مييناً تلتفت
بالدخول اخلارج في يدردشون ملن وترجياتهم  للمؤمتر ـُنظمني امل
ال الذين في املوقع، يستعان ببعض املتواجدين ورمبا أدراج الرياح...
املقاعد بعض تعبئة بهدف للجلوس وبحوثه باملؤمتر لهم  عالقة 
على املؤمتر كان إن واملصيبة والكاميرات... للضيوف خداعٍ في
الذين الضيوف أمام حرج ما بعده بحرج تشعر حيث يومني، مدى

إعداد في  جهد من بذلوه وما اخلارج، من  قدومهم عناء جتشموا
الفعاليات غياب هل هنا: نتساءل قلة! حضور أمام العمل أوراق
واملعرفة؟ الثقافة يخدم املؤمترات عن والطلبة والتربوية الثقافية
املوجودة االتصاالت شبكات خالل من إخبارهم مباشرة يتم ال وملاذا
أترى : أيضاً  ونسأل املكاتب؟ على األسف مع ـُرْجة  للف أجهزتها
للتحسني اجلدّ محمل على املؤمترات عن املنبثـقة التوصيات تؤخذ
ليتم ـُنسى، فت دون متابعة املسؤولني أدراج طيّ حتفظ أم والتطوير؟

دواليك! وهكذا ـُكلفة م مؤمترات مماثلة عقد فترة بعد
النشر دور على الثقافة، عن  حديثنا في  ـُعرِّج ن أن يضير وال
وتسويق بنشر  األكبر االهتمام تعطي أن ـُفترض ي حيث احمللية
ـُتاب ك مؤلفات على عملها  يقتصر ال وأن احمللية. االنتاجات
التزامات خارجية نشر دور وبني بينهم أن اإلدعاء أو محددين، 
ونأمل على ضوءها! احمللي اإلنتاج نشر املمكن وليس من معينة...
تسديد واحلجج في عن املماطالت ما نسمعه دور النشر، ـُبدد ت أن
من أكثر كميات بطباعة  منهم البعض قيام أو املؤلفني،  حقوق
بهدف ذكي بأسلوب لتسويقها  املؤلف، علم دون عليها املتفق
األردني الكاتب مع تقف أن يجب أنها كما من األرباح. املزيد جني
ـُدعم ت املعارض هذه ألن املعارض في النصيب األوفر وتعطيه بقوة،

عديدة. بآلياتٍ الدولة من
وهي والتهذيب، التعليم  معناها يشمل لغة  الثقافة إن
نتساءل هنا  ومن  قلب“ في ”دماغ  النقاد  كبار أحد  قول  حسب
كراً حِ من صحفنا بعض في الثقافية الصفحات تكون  أن أيجوز
املالحظ أن من حيث تلميعهم يراد ملن أو أشخاصٍ معينني، على
واألدباء والشعراء املفكرين لكبار بديعة ألعمالٍ تغـيـيـباً  هناك
التي األعمال هذه الوطن، حدود أعمالهم جتاوزت الذين  األردنيني
وذلك مادي،  هدف  دون ليقدموها  الطوال الليالي  عليها  سهروا 
غـَرَض كان إذا إال اللهمَّ مبعرفـته، واالرتقاء بلدنا إنسان لتـثـقيف
قمنا وإذا اصصات! بعض من غيرهم إفادة التغيـيب والتجاهل
لوغاريتمات وجدناها املنشورة املوضوعات من كثير وتدقيق بتنقيب
يجول ما معرفة إلى القارئ يهتدي فال الفكر، تزعزع وطالسم
لإلطاحة وملزات غمزات ـُنشر ي مما الكثير في أنَّ كما بذهن الكاتب،
كتيبات أو كتبٍ طباعة ، املبكي املضحك واألمر األشخاص. ببعض
املعنية الرسمية اجلهات نفقةِ على والهدف، واملبنى املعنى هزيلة
املستودعات أرفف على الكتب هذه مَ ـُنوّ لت الثقافي بالشأن

لعقمها وعدم نفعها.
والفكر األدب مجاالت في اإلبداعي  التفرغ مشروع كان وإذا 
عشرين يتم فيه دفع الذي املشروع هذا واقعاً، ً أمرا صار قد والفنون
أن مبكان،  الضرورة فمن الواحد...  اإلبداعي املشروع عن دينارٍ ألف

إنسانٍ كلِّ عنقِ في حق له متعلقة باألردن، الذي تكون اإلنتاجات
وليس بالفعل قائماً  أوالً األردن شعار يكون بهذا  بترابه، مؤمن
يحالفهم ملن السابقة لإلنتاجات تقييمٍ عمل يتم لو وحبذا بالقول.
أعمالهم؟ من أيٍّ في نصيب لألردن كان وهل للتفرُّغ، بالفوز احلظ
صحفنا في رت ـُشِ ن التي املالحظات أخذ مبكان األهمية من ولعل
واحد بشهر األعمال بعض إمتام إمكانية حول ثِقات أكادمييني من
ميكنه املوهوب، اإلنسان أن وكلنا يعلم كامل! مدى عام على وليس
وإن حتى اإلبداعات، من وغيرها والترجمات الكتب أنفس تقدمي
املصنع أو أو املدرسة أو أو املعسكر عمله، في احلقل رأس على كان

بلدنا. ومبدع في مثقف لكل احترامنا اجلامعة... مع
التاريخ حكم  سيكون ماذا ـُرى أت نفسه، يطرح سؤال  ثمة

أو   SMS القصيرة الرسائل  وفزعات صرعات ـُفوِّزهم ت نْ مَ على
رأس على ليكونوا االنترنت شبكات أو األرضية أو اخللوية الهواتف
على البدعة الدخيلة هذه أبواب األدب والفنون. إنَّ في املبدعني هرم
من حلودهم في جدودنا عظام ساخطة غاضبة لها تهتزّ ثقافتنا
لألجيال أمانة بني أيدينا وضعوا الذين والفنية األدبية اد النهضة روّ
بعض ومصلحة تتم ملنفعة البدعة هذه وأمنوه. وزرعوه بذروه، مما

التي الفضائية،  والقنوات االنترنت وشبكات اخللويات  شركات
معينة، مالية نسب في اتفاق مُضمر على املسابقات هذه تنظم
وقتهم ومالهم، اجلمهور فتهدر ـُشاغل ت البدعة، هذه صارت وقد
التي تبارك أو الفني الثقافي بالشأن املعنية اجلهات على والعتب
على الساحة!  الفائز ً صحيحاً ملكانة معيارا وتعتبرها النتائج هذه
إبراز بقصد تكون الصيفية، الثقافية املهرجانات كانت وإذا
مواقعنا ترويج كذلك واحلضاري، الثقافي ومستواه  بلدنا نهضة
لشعرائنا أكبر مساحة إعطاء املؤمـَّل اخلالدة فإن وآثارنا السياحية
بعض أنَّ علماً  أفرعها. بكل الفنية املواهب وأصحاب وأدبائنا
محملني خروجهم ومعنوياً، وحال مادياً يتم إغراؤهم الذين الفنانني
لوسائل ألسنتهم من تخرج الباهظة، وأجورهم النفيسة بالهدايا
الذي واإلكرام واحلفاوة تتالءم ال عباراتٌ اخلارج في  املقروء اإلعالم

بلدنا! في تلقوه
اجلامعات  فعلى هنا ومن أداة الفكر، هي اللغة إن ختام: كلمة
بلغتنا والزهو االعتزاز تعميق سواء حدّ على واخلاصة احلكومية
أدوات كل لتضمنها العالم، لغات أغنى من هي التي العربية
جادة... ـُكـَرر ن وذلك بتخصيص مقررات جادة، أصولها، في التعبير
اخلط ذلك في مبا العربية،  اللغة مهارات في الكليات  ولكافة
فالطبيب العـقـل“. عـِقـالُ ”اخلـطُّ أفالطون عنه قال الذي العربي،
سليم وإنشاء قوية لغة حتماً بحاجةٍ إلى والصيدالني واملهندس
نرى ونحن يعتصرنا واأللم فكره... نطرح هذا يدور في عما للتعبير
اإلمالء في يسقط ما وظيفة طلب بتعبئة يقوم عندما اخلرّيج أن
إلى ونصغي اخلالدة العربية نفتخر بلغتنا وليتنا واحملادثة! واإلنشاء

القائل: املعري العالء أبي
حتت غير لوائــنا القوافي أمتشي

الـها أمـراءُ ـُــوّ ونـحـن علــــى قـ    

ولكن! قلب“... دِماغٌ في ”الثقافةُ
سالمه ميخائيل حنا بقلم:



ملتقى اإلعالميني الشباب
من رأي منكم حفرة في شارع
هتاف الصامتني، صمت العقل

قالوا:
موقع سرايا: 

في  اخلالدي  هاشم  الزميل  اكد 
امللتقى  في  القاها  التي  احملاضرة 
املواقع  بان  االول  الشبابي  االعالمي 
استطاعت  االردن  في  االلكترونية 
الذين  االردنيني  الصحفيني  جذب 
املواقع,  هذه  ناشري  مع  يرتبطون 
ان  االلكترونية  املواقع  واستطاعت 
االردني  باالعالم  الراكدة  املياه  حترك 
حترير  رؤساء  متابعة  لوحظ  حيث 
هذه  تكتبه  ملا  اليومية  الصحف 
املواقع وااليعاز للصحافيني باليوميات 

ملتابعتها.
**

على  العثور  مت  بانه  سرايا  علمت 
جثتي طفلني لقيطني بعد ان نهشتهما 
في  االعالمي  املكتب  الضالة،   الكالب 
مديرية الدفاع املدني اوضح لسرايا بانه 
اللذين  الطفلني  جثتي  على  العثور  مت 
بجانب  ارض  قطعة  في  دفنا  قد  كانا 
فان  يبدو  ما  وعلى  البشير  مستشفى 
جثتي  بنهش  قامت  الضالة  الكالب 
الطفلني الذين ال يتجاوزا االربعة شهور 

من العمر.
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االول الشباب االعالميني ملتقى
االعالميني عقد ملتقى الذهبي املهندس نادر الوزراء رئيس رعاية حتت
وتشغيل في تدريب اليومية الصحافة دور على اكد الشباب االول، الذي
ناصر واالتصال االعالم لشؤون الدولة وزير وأكد الشباب، الصحافيني
في الشباب لإلعالميني املنشود الدور على امللتقى افتتح الذي جودة
اإلعالمي العمل مجاالت  تطوير نحو والسعي املهني م التقدّ حتقيق 
نحو الثاني عبداهللا امللك  جاللة وطموحات رؤى  يحقق مبا وأدواته،

الشباب. لقطاع ومسؤولة فاعلة مشاركة
وطالب البارزة، االعالمية الشخصيات  من  العديد امللتقى  وحضر
واختتم واليرموك، البترا جامعتي  في  واالعالم الصحافة تخصص
سيرة برنامج مقدم زافني االعالمي مع اعماله بجلسه حوارية امللتقى

الشابة. الصحافة من خاص بإهتمام حظيت ”اللويبدة“ وانفتحت.
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ما أثار شهيتي للكتابة عن هذا املوضوع، هو انني كنت 
 ً في طريقي إلى منزل صديقي،  وأثناء القيادة واجهت منظرا
عجيباً امامي، عبارة عن حفرة، وقد وضعت فيها ساق كبيرة 
لشجرة سرو في وسط الشارع، وفي اعتقادي ان أبناء سكان 
هذه احلارة وضعوا هذه الساق، لتنبيه السائقني واملشاة من 
الوقوع فيها، وخوفاً منهم على حدوث مأساة مرورية كدهس 

طفل ال سمح اهللا.

تفادي املأساة
وسلوكاً  تخريباً  يعتبر  الفعل  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
غير منطقي، إال انه ال يوجد طريقة لتفادي الوقوع في هذه 
السائقني  قدرة  عدم  نتيجة  مرورية،  مأساة  وحدوث  احلفرة، 

تفادي هذه احلفرة اثناء القيادة، إال بتلك الطريقة البدائية،
اجلهد  من  الكثير  يتطلب  عمان،  أمانة  مع  اإلتصال  وألن 
واملتابعة، للوصول في نهاية األمر، إلى التحدث إلى شخص، 

وال ينتهي احلديث الى رفع هذه احلفرة، 
تعود  ولألسف، فسوف  بعملها،  األمانة  قامت  لو  وحتى 
مع أوّل شتوة، أو أول ثلجة، كما كانت من قبل، فقرر هؤالء 
الشباب حل املوضوع من آخره، ووضع شيء ملفت لالنتباه، 
احلفرة،  من  لتنبيههم  واملارة،  والسائقني  املشاة  أمام 
وبإعتقادي أنهم لم يالقوا شيئاً يقلل الضرر، ويخفف املأساة 
التي ستحدث، غير الشجرة الن حجم الساق املزروعة هناك، 

كان متوسطاً فال ميكن ألحد ان مير من هناك، وال ينتبه له.

لم يسلم منها احد
وكثيرة هي احلفر في شوارع عماننا احلبيبة، التي ال أظن أن 

سلم منها، أكان ماشياً في الشارع أو راكباً في سيارته، وال 
ميكن ان ننكر ان الكثير من احلوادث املرورية وحاالت الدهس، 
اثناء  لها  السائقني  تفادي  ومحاولة  احلفر،  هذه  نتيجة  تتم 
القيادة، وتكاد تعتبر هذه احلفر أحد اهم العوامل التي تؤدي 
للمآسي املرورية، إضافة إلى ذلك فهي من أهم العوامل التي 

تؤدي إلى خراب السيارات.

ملاذا ال يتم اغالق هذه احلفر بشكل الئق
احلفر،  هذه  من  سلم   ً واحدا شارعاً  هناك  أن  أعتقد  وال 
ألن العوامل املؤدية اليها كثيرة مثل: احلفر لتمديد خطوط 

من رأي 
منكم حفرة 
في شارع .. 
فليزرعها!

والتساؤل  اخلطوط،  لصيانة هذه  أو  واتصاالت،  وماء  كهرباء 
هنا: ملاذا ال يتم إغالق هذه احلفر بشكل الئق بعد االنتهاء من 
الشارع  تزفيت  ولكن  العمل،  أنهوا  تراهم  ما  فعادةً  العمل، 
يأتي بعد أسبوع أو أسبوعني، وتسكير هذه احلفر ال يكون إال 
رفع عتب، فبعد انتهاء العملية بالكامل، ترى الشارع مطلياً 
مستو،  غير  فيصبح  عشوائي  بشكل  ولكل  باالسفلت، 
وشكله غير الئق ال متشي فيه السيارة براحة وال حتى املشاة.

من رآى منكم حفرةً فليزرعها
فتراهم  احلفر،  أماكن  يحفظون  عمان  سكان  وأصبح 

يتفادونها أثناء القيادة باحتراف، ولكن هذا التفادي ميكن أن 
يؤدي إلى كارثة انسانية، 

يزرعوا  أن  عمان،  شباب  على  اقترح  ان  أريد  وبالنهاية 
عمان  وحارات  شوارع  في  موجودة  حفرة،  كل  في  شجرة 
احلبيبة، خوفاً من حدوث املزيد من املآسي املرورية، وأعذروني 
الذين  الشباب  مثل  ألنني  املنطقية،  غير  الدعوة  هذه  على 
أخرى  اية طريقة  اجد  لم  احلفرة بساق شجرة،  تلك  اغلقوا 

إلغالق تلك احلفر.

بقلم وكاميرا إبراهيم سكجها

** الصورة للحفرة وقد وضعت فيها ساق كبيرة لشجرة سرو في وسط الشارع **
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اجلديد عن أن نبحث الصحافة مهنة تتطلب منا ما كثيرا
نصرف ... وفي معظم األحيان اتمع متس التي املواضيع وعن
عن عديدة مرات  غافلني عنها، لنبحث الوقت من الكثير

أعيننا. أمام وجودها

الصامتني“ ”هتاف
الكتابات على أطلق الذي  االسم هو الصامتني“ ”هتاف
رأيناها طاملا عبارات العامة. املرافق وأبواب جدران متأل التي 

. مياه دورة باب فتحنا كلما
بعضها عن كتابة في شاركنا نكون وقد فهمناها، جمل 
على شاهداً كانت األماكن هذه فجدران دون وعي... قصد أو

احلب. لوعة عانت فتاة أو عاشق شاب ذكريات
التي يلجأ اللغة هي والرسومات، والكلمات اجلمل، فهذه 
املتمرد الذي الشاب لغة تكون فقد الشباب، من كثير إليها
منه، مجتمعه كثيرة رفضها أفكار للتعبير عن دائما يسعى
الطريقة هذه فوجد بعضهم ... احلرام أو العيب بحجة سواء

مكنوناتهم. عن للتعبير متنفسا

يكتبون ما يريدون
بشكل تتنامى  احلمامات جدران على الكتابة ظاهرة

بيرزيت عودة / شهد بني بقلم

الشباب يدفع الذي فما املرافق.. هذه على يتردد من يلحظه
منه جدوى ال عبث  مجرد  هل اجلدران... هذه على للكتابة 
بأنهم فيقينهم مجهول؟ ضد  تقيد  بأسرار بوح هي أم
مراقبة أو رقيب محاسبة دون يريدون ما كتابة يستطيعون
فتراهم اجلدران.. تلك على ليخطوا لهم دافعا يكون قد الئم
إيصال يضمن مكان في االجتماعية احلدود معظم يتجاوزون

عن هويتهم. الكشف رسالتهم دون

الكبت مع الشباب معاناة تؤكد االحصاءات
مترد من فيها ما فيها املراهقة مرحلة فيه. أن ال شك مما
الفئة هذه  نعت هل لكن  للتجربة. وعشق  للذات وإثبات 
اإلحصاءات أثبتت شعب  مشكلة  حلل  كاف بالالحضارية

األصعدة؟ كافة الكبت على معاناته مع املتكررة
ما و اآلخر، احلني بني قد نلمحها التي البذيئة فالعبارات
في جنسي كبت من يعاني يطلقها من مدوية صرخة هي إال

من احملظورات. اجلنسية الثقافة يعتبر يزال ال مجتمع
ما كل بل هذه العبارات، طي مبرر اختالق أبدا أعني ال
تدفعهم التي األسباب  تلك فهم هو اليه الوصول احاول
قذارة الظاهرة حد تعدت مساوئ هذه أن خاصة بعد لذلك

. أبواب أو جدران

في الشبكات الشباب في اسقاط سبب
كانت جنسية عبارات علمت أن عدة ما إذا تستغرب فال
الدعارة شبكات الشباب في من عدد كبير إسقاط في سببا
برقم موقعة معسولة عبارات فبضع ادرات، أو العمالة أو
في فلسطني أبناء من كثيرا بإيقاع كفيلة تكون هاتف،
منها. مخرج شباك ال
فلسطني تعيشه مما قليل من اجلدران هذه  تخلو ال  و
فترى فلسطيني، فلسطيني اقتتال و صهيوني احتالل من

بها الفصائل ترد أخرى  عبارات و لألحتالل املنددة العبارات
بعضها. على

ذلك أبواب يغلق  لم لكن و الدهان  رحل
املكان
ليمحي اخلشبية الفرشاة صاحب االنسان ذلك يأتي قد
ما ابدا متحي الفرشاة لن هذه لكن اولئك الناس خطه كل ما

هروب. و و زهول دموع و من كبت داخلهم في
املكان! ذلك يغلق أبواب لم و لكن الدهان رحل فقد

الصامتني“ ”هتاف
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بحضارتها، تعتزّ  أمة  أنهم واملسلمني العرب عن يعرف ما
على بها نتصف كنا  الصفات فهذه  وثقافاتها،  بعلومها  وتزهو
تقوم التي باتت ألشرس احلمالت نتعرض نحن واليوم مر العصور،
عاتقنا على مبسؤوليته يلقون الذي واإلرهاب القتل والعنف على
في السبب  وكانوا  أوجدوه، من أنهم نسوا وقد واألخر، احلني بني

واحتاللٍ اإلنسانية ضد  جرائم من ارتكبوه ما  خالل من إشعاله 
طويلة. لسنني همجيّ دام

املغلوطة املفاهيم بعض إنتهجوا لقد عاملنا. حال هو  هذا
نحن إذن، الظاملون  هم فمن اآلخر، وإيذاء الظلم في وإستبسلوا

هم؟! أم
بأساليب إستخدامها  مت عديدة، مفاهيم للعالم أصبح لقد

في النهاية. اي طرف في مصلحة لن تصب خاطئة
على سبت حُ ممن  فئة هناك كانت وقد شواذ، قاعدةٍ لكل 
وقد االسالم، عن مألوف هو ما كل عن خرجت والعرب، املسلمني
صغيرة فئة مجرد ولكنها االن، يحدث ما تسببت ولو بشيء في

ستتالشى سريعاً.
أبواب وأن ندق السيئة باحلسنة، أن نقابل من ديننا تعلمنا لقد
وهو إليه، هدفوا ما بفعل نقوم لن فلذلك قبل أبواب احلرب، السلم
لنا أرادوا فهم ونبينا، ولديننا لنا، إساءتهم خالل من استدراجنا
التي الردود سوى منا يروا لم ولكن املشوهة، والصورة  الضوضاء
السمو فوق وهو أال مسلمة، عربية كأمة نشأنا عليه ما تعكس
العقول هي وها تكتب األقالم هي فها الغير، وعثرات سخافات
من كثيراً هؤالء، لقد رأينا مع والصراع النزال وحل في االنزالق تأبى
خرج من كل ادعوا  وهنا عواصمنا،  في واملظاهرات  االحتجاجات
عن بعيداً احلقيقية صورتنا إليهم لتصل السلم، بإلتزام للشارع

والسلبية. العكسية الفعل وردات الصدامات
براقةً عام بوجه واإلسالمي العربي بالعالم صورتنا كانت لقد

مثالٍ خيرُ  خاص بشكل األردن وها هو األخر، وحب  باإلخاء حافلةً
اجمع العالم صوتها الى صدى يصل أصبح منارةً وقد ذلك، على

الثاني. عبداهللا امللك جاللة بجهود وذلك

وباألخص خطاباته،  خالل من عبداهللا امللك جاللة دعا فقد
الشعوب بني املساواة  الى األمريكي الكونغرس أمام خطابه
العالم وانفتاح  السالم عملية في قدماً واملضي األديان. واحترام
حل في  ومحوري هام دور جلاللتهِ كان لقد  البعض،  بعضه على
الثاني خير من امللك عبداهللا كان جاللة وقد القضايا، مثل هذه
على نسير نحن وها كله. للعالم احلقيقيه خالله صورتنا من تصل

بأفعاله. نقتدي و نهجه
وإحترام اإلنسان،  حقوق يحترمون أنهم عون يدّ هم اليوم
بأبسط بالقيام لنا يسمحون املقابل هم ال وفي الديانات، مختلف
الكثير من دولهم ففي الدينية للطقوس تأديتنا خالل من حقوقنا
التعبير من يحرمون وكذلك احلجاب، ارتداء  من املسلمات متنع
النهج على نسير نحن بينما اتمع بناء في واملشاركة الراي عن
أو دينه كان مهما فرد لكل مكتسب حق أن احلرية الى يدعو الذي

عرقه.
احلسنة املعاملة مبدأ ديننا، هو إليه دعا  ما أبرز من كان وقد

صورة....
مرآة أمام
احلقيقة

بقلم عبير شقير

املتحضر، اتمع في  الفعال العنصر  تعد  والتي املرأة  واحترام
وقد نقل عن حقوقها، االنتقاص من أو بها، املساس عن نهى وقد
كل تؤكد التي األحاديث من الكثير وسلم عليه صلى اهللا الرسول
املرتزقة، أولئك به جاء ما كل يدحضُ ما وهذا والقيم، املبادئ هذه
وحتريف اإلسالم لرسالة اإلساءة قاصدين يلقون باتهاماتهم الذين
التقدم الى باإلنسان ترقى ووصايا سامية قيم من بها  جاء  ما

والنضج.
”من تعالى قوله ذلك على يبرهن وما القتل، ديننا حرّم كما
جميعا“ فكأمنا قتل الناس في االرض فساد أو نفس بغير نفسا قتل
يؤخذ ما ابرز من  كان بل يدعون كما لنا سمةً القتل  يكن فلم
قتل على يعمدون باملقابل أيضاً وهم عليه ويحرم املسلم على
ومتواصل يومي أطفالنا وشيوخنا ونسائنا بشكل من العشرات

اإلرهاب. وقمع عن النفس الدفاع راية حتت
الكثير  وفي احلرية، بأصحاب أنفسهم يصفون وهم
على اعتراضا املظاهرات وتنظم االحتجاجات تقام دولهم من 

من وكم تسمع“ أذن وال ترى ”ال عني عاملنا ولكن في سياساتهم
انتهاكاتهم رفضت قد لشعوبهم أجريت للرأي استطالعات
فقد انتهجوه ساكن لهم لم حترك جميعها ولكنها وهجماتهم
واهمه أسباب الى وعزوها شعوبهم وتطلعات أراء يخالف ما

ومظلّله. وخادعه
التي احلرية  فأين به، يتصفون مبا غيرهم يتهمون  هم واآلن

عون؟ يدّ
وابالً اسقطوا علينا هم؟!لقد به يلتزمون ال علينا ما لون ميُ ملاذا

االخرى. تلو واحدة الباطلة واالتهامات األكاذيب من
وإن عابرة  حالة سوى ليس المتنا يحصل ما لهم أقول  وهنا
وسيعلموا جيداً تاريخنا لقراءة فليذهبوا ذلك من التحقق أرادوا
لكنها الشرسة الهجمات من للكثير تعرضت قد امتنا أن حينها
متأصلة جذور  ذات  عريقة  امة فهي األحداث هذه ملثل تهتز لم
رغماً العالم جميع ويدركها  احلقيقية صورتها وستصل وصلبه 

عنهم.
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اوبريت عبر عن أجنح احللم العربي، شاهدنا سنوات تسع قبل
مرّ ما بكل 48 حتى عام 1999، منذ حرب وأحوالهم هموم العرب
وقد وداخلية. خارجية وحروب وصراعات مآس من العربي الوطن به
حقيقية، من مشاهد تضمنه ملا إعالمية كبيرة، شهرة وقتها نال
بعد مرور واآلن والفن. الغناء في العرب جنوم من لعشرات وجمعه
احمد وارج  املنتج  مع  جديد  شكل في  احللم  يتجدد سنوات
العربي. للحلم اآلخر الوجه العربي. الضمير اوبريت في العريان 
والعالم العرب لها تعرض التي املؤسفة األحداث  أهم ليشمل
والصورة بالصوت ويؤرخ فبراير 2008. منتصف 1999 حتى عام من
الذي اآلخر وإنسانية  إلنسانيته هدمه في اإلنسان  جرائم أبشع

اهللا ليشاركه احلياة. خلقه
أيامنا ليالِي  في لم حُ احلُلم ويبقى لم،  حُ عن نبحث ومازلنا
الصراع األزلي بني اخلير والشرّ، من تلتقط أنفاسها ال التي احلزينة.
أنفسها. نظر في عليها مجني األطراف وجميع والباطل. احلق
إن ندري ال الذي العربي، الضمير بطل هي التسع السنوات أحداث
االوبريت في رأيناه فما داد املفقودين. عِ في أم األموات داد في عِ كان
حدث لهم. عما ليخبرونا ينهضون األموات من عن مجموعة عبارة
كيف كرامتهم وإنسانيتهم؟ على الشرّ كيف داس ـُتلوا؟ ق كيف
العربي الضمير أبطال أصم؟ كله العالم أن يدروا ولم استغاثوا
ينعون عالية  بأصوات  وقفوا منهم قليل إال أموات جميعهم

املفقود. ضميرهم في والعالم العرب وينعون أنفسهم
ذكرتنى والتى  العربي  الضمير اغنية فكرة كثيرا  اعجبتنى 

 100 من اكثر ضم العربي الضمير اوبريت لكن العربي احللم بأغنية
نسينا ميكن النخوه بنا ماتت الناس قلوب (”ماتت بقوله وبدا فنان

ان العرب اخوه“). بيوم
الثرثره... زمان الكالم في بقلة قولي أبدا وانا

الكثير ضميرنا العربي في فلسطني، يا عذرا اهللا عذرا رسول
مرآة نحمل بل بهم نعترف  ال واملظلومني والضحايا اجلثث من

الصمت والسكون نصغي عليه وقع الذي لتعكس واقعنا، واقعنا
ميألنا. والبرود ونشاهد

العرب حال ان كرامة ؟ بال فعال اصبحنا هل ؟ يحل بنا الذي ما
ولكن قوة وله مخالب و هو اسد اجلبان، نعم االسد بقصة يذكرني

أثر. كان عليه اجلنب
لنصف ساعة محركا للضمير محركا ليصنع العريان وياتي 

والقيثار. والعود واالحلان الكلمات وقوده محركا
الغافلة امتنا  مع خطاب لغه العربي الضمير ان كانت رب يا
وكل تركناه عما ماتو دفاعا من كل بنا نار تشعل صحوه فاجعلها
بني ننسب انفسنا نظل حتى ليقاتلوا ابنائهم رايناهم يهبون من

تسمى فلسطني. على االرض لرقعة الشعوب
يجب أن ام كثيرة واالحداث واملشاهد قريبه فلسطني ان رغم

املذكورين. عداد وندخل نصحو حتى أمهاتنا تقتل
منتصرين بأنا ظننا فنظروا لبيروت وقاتلنا حائرين للعراق نظرنا
وشاهدنا بالدموع تغرق التي شاهدنا األم وشاهدنا... فاحرقوا غزة،

بالدماء. يسبح الذي الطفل
يوم بعد يوما لنا العالم يحملها التى االستهانة مشاعر
االرجنتني الى اسبانيا  الى  الصني سكان من كبيرة، اصبحت
العرب سكان  اصبح  ولالسف واسرائيل امريكا سكان وقبلهم

مبوطنهم. يستهينون انفسهم
دون ملا هو  نتحرك فلماذا السادة ايها للقدس نتحرك لم اننا
وملاذا السودان؟  لدارفور نتحرك ملاذا للعراق؟ نتحرك ملا القدس؟
وملاذا املغرب؟ ومليلة لسبتة نتحرك وملاذا للصومال؟ نتحرك

لبنان؟ جلنوب نتحرك وملاذا االمارات؟ جلزر نتحرك
القدس مغتصبي عن وايادينا اقدامنا شلت وقد نتحرك ملاذا
مثل ننبح به قل او النساء نولول به مثل لسانا اال لدينا ولم يعد
انسالهم. اندثرت والعرب غائبا اصبح فالضمير تنبحوا، الكالب. ال

اخرس... شيطان األبكم فالضمير تنطق ضمائركم دعوا لذا

: عماد مسعود بقلم

العربي!!! الضمير البنية.. سالمة يدعي مجتمع في عاهة التقاؤهما كان
يلتقيا أن لهما بدّ ال كان ازعاج لآللهة، التقاؤهما مصدر كان
الروح برؤية االستثناء، بلقاء القدر أنذرها أبراجهما. لتتقاطع
أمسته، عندما اال تفهم لم ألجلها، خصيصاً  املهندسة
زمنيهما باحتاد وتعثرت  معه، آخر ببعد الدنيا  فاكتشفت 

معاً.
واحتادهما مين من و(خالد) قيس قبيلة من (مرمي) كانت
في أوغلت هي املنتحر. وسطهما في احتدام عقدة يشكل
في ورداءتها الظالل كثرة بصحبته ملست احلب معه، حديقة
كانت تها. خاصّ وحده احلقيقة اذ كان احلقيقة، يزعم عالم
وترتبك دوماً أمامها، خطواته ومولد بحضوره (مرمي) تستلذ

أجمل. احملرّمات طعم يصنع، معه فقط التي لل(غرنيكا)
به ولتتسنى لها جتتمع لكي للرب يوم كل تصلي كانت
به، وتورطت حدث لقد معه. االستثناء، مع لتلتقي الفرصة
لتحتفل كل صباح تصحى وجوده. بعبثية قدرها  فتقاطع
بعد حب مقدسة بصالة تستقبله بالروح، الروح به، كحفاوة
كنيستها، جدران على املعلقة أليقونته وتصلّب اشتياق، 
ترحيب عبارة لصياغة املمتنع السهل أسلوبها هذا كان

في حياتي“. بك وسهالً “أهالً كَ
كانا تناحر قبيلتيهما.. احملبّان ونسي حبّهما حدة تفاقمت
غمرة في أرواحهما د توحّ التجلي، ويشهدان خلسة يلتقيان
التطابق اال تعرف مدينة ال االختالف في كيف ولكن.. الفراغ.
”الشاذة“ للحاالت تسمح وال ذاتها، القبيلة مع املتكرّر
اجهاض (مرمي) على  كان جماليتها؟ كانت مهما  باحلدوث
القبيلة رضى تنال لكي ل(خالد) النقاوة اخلالص حبها
وكم كم حتتاجه برتابة. ذاته، القبيلة بنات سلوك  وتعيش
تردّها وحدها األشياء كانت بالهروب، راوغته كلما منه. تهرب
من الكثير ويتسع دوماً يستثيرها بياضه كان اليه. وتقودها

طريقها. عن البعاده املصطنعة قسوتها
يعود ليبزغ جنمه.. الذات خبايا في ما تختلس النظر أول
اذ في أفكارها، به متلبسة القبيلة لئال تضبطها فتبعثره
واستباحة لديها  احللم مساحة اجتياحهم تخاف كانت

وتشويهه. العاطفيّ مخزونها
مساء كل من األحزان  صهوة على  معرّجاً يأتيها وحده 
اهللا وتشكو معه، الليالي سوريالية تلمس ليلها، فيؤرق
حينها معروفه معها، وتكون يكمل وتعاتب القدر علّه حالها
ال لكي معه، الفرح سرّا سرمديّة تختبر ممتلئة به، بلى به، حُ
الزواني. يحضر كما يرجمون باحلجارة القبيلة وترجمها تراها
فتصحو الصغير، النعاس ليستوطن رأسها ة حافّ على وهي
االنبهار عباءة لتستذكر وتعود معه االعجاز لتشهد ليالً
ال حوار نسيج وحياكته اللقاء ساعة بها يلفها كان التي
يخيّط وهو فتستحضره ليالً يأتيها اثارته. من متنهما يكلّ
البعض بعضهما صان يتقمّ عندما لديها، املبتورة األحالم

الهي. حضور أمسية أجمل ويحققان
األلم ان واكتشفت حاد حبّ التهاب عانت فقط.. معه
بها، ومفتوناً به مفتونة كانت  لالنسان.  الثاني اخلبز هو
كانت وهي يغويها. كاملتاهة أمامها، املرتبة بفوضاه يتجلّى
حياته، ارته، محور نوّ اليه، بالنسبة شيء لديه، كلّ األجمل

العذراء. أرضه

احلبّ ”البطال“ عند (خالد) للقبيلة، وذهبت (مرمي) رضخت
فمحكوم من حب، بدر مني عما عاشاه، وقالت: ”أعتذر الذي
ومحكوم قبيلتي، الفرس في يزجرون تزجر كما ان االنثى على
من تلعثمت القبيلة“. ساللة وأكمل ألد وأن آلخر أزوّج أن عليّ
لن خطيئة يا أنساك وجهها، وأكملت: ”لن على الدموع كثرة
الى وسأصلي التائهة أرواحنا مرثية يوم ذات سأكتب تكتمل،

قتيال“. أردوا حبنا فقد ترقد بسالم، حينها علّها

بيرزيت الشريدة/ هند بقلم

قتيال احلبّ وأردوا
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قلمي...
... لَّ شيءٍ فِيَّ يُحاكي كُ
... حتى إذا شئتُ احلديثَ

تَراهُ يَسبقني ... ويُسعفني...
بها... إذا ما خانتِ الكلماتُ صاحِ

قلمي...
... إذا ما شاءَ ترتيبَ احلروفِ

...ْ أ بحرفِ العنيِ يبدَ
ثُمَّ من باءٍ وياءٍ يستصيغُ عبارةَ 

... االسمِ الرفيقِ
... قفلةُ تَرى بالرَّاءِ مَ

معناهُ...
لُّ قصيدتي... كُ

... قِ الغيابْ سَ والشمسُ في غَ
... والبحرُ حيثُ تَراهُ مُستلْقٍ
لَّ األرضِ بحرُ... كما لو أنَّ كُ

كانَ اسمها...
... بعضاً من الرَّيحانِ
أو شيئاً ربيعياً أراهْ...
...ً ا رّ لَّ اسمها سِ ظَ

وحتى عندما ما شئتُ الكتابةَ عنهُ يوماً...
خفتُ أن أجدَ القصيدةَ...
صفحةً بيضاءَ حتماً...
واهْ... نُها سِ ليسَ يَسكُ

قلمي...
ا... رٌّ إمنَّ طليّقٌ بل وحُ

داهْ...  هِ أو في مَ في أرضِ
ها... ظلَّ اسمُ

اً أراهْ... شيئاً ربيعيّ

... من بيت الربيع“ ”حروفْ
عبد اهللا ابو بكر


