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في اللويبدة، جبل يكن لم
عادياً، انياً عمّ ،جبالً األيام من  يوم
قدمية نبتة إسم يحمل كان وإذا
فقد العمران، ظهور مع إنقرضت
محافظاً وظلّ الدرس، اجلبل تعلّم
انية العمّ الروح األصيلة،  روحه على
ياسمينة حول الكلّ جتمع التي

األجواء. برائحتها تعبق
جديدة، أردنية مجلة وهذه
وأماكنه، اللويبدة، أجواء تستحضر
إسمها، إتّخذت  اجلبل إسم فمن
وحاراته ومطارحه شوارعه ومن
روحه ومن زواياها، ت سمّ وأدراجه

مضمونها. سيكون
صحافتنا أنّ من الرغم وعلى
أنّها إالّ املنطقة،  في رائدة باتت 
شاملة اآلن مجلة حتى تشهد لم
أن ونحبّ األردنية، بالشؤون تُعنى
بني تضمّ التي  الة تلك نكون
يستأهل أردني  شأن كلّ غالفيها 

القراءة.
فتابعوها. مجلتكم، هذه
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اخلارجية في املساهمات حول أردني جدل
تركه ملسقط حول العربي. وتساؤالت البنك

. القدس رأسه
للجامعة العام لألمني بصور تنفرد ”اللويبدة“
في مؤمتر خالل عسلية غفوة في مستغرقاً العربية 
هذه تنسحب هل الصفحة: محرر يتساءل امليت البحر

اجلامعة نفسها؟ على الغفوة

ل  ستشكّ التي السنة هي  2007
األردني اإلقتصادي حياة في فارقة عالمة

لـ“اللويبدة“ يتحدث هنا غندور. فادي
املنتدى ملؤمتر ورئاسته أرامكس، حول

العاملي. اإلقتصادي ممدوح الدكتور
من أوّل العبادي

”كرسي على يجلس
ويروي اإلعتراف“،

ة حياته بصراحة قصّ
مع ة، التي بدأت العامّ

ثروت. زبيدة عيون

”العصاة“ كتابه: الزبيدي يبدأ سامي صاغية. حازم بقلم هالله أبو ياسر الثقافي: امللف / شارع طوقان @
شاهني وعمر رانيا اجلعبري، إيراني، رميا اخلطيب، جمال الدكتور أبو حمدان، جمال العدد: كتّاب
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احلفاظ وأليسا نانسي  تستطع لم
املغنيات قائمة في املتقدم موقعهما على
سيستضيف من  اآلن السؤال  الشابات.

جرش؟

الفيصلي خالل مبارة جرى وما مزعجة، باتت والوحدات الفيصلي ثنائية
على األخالق الرياضية يفتح ملف مشجعي الوحدات بعض من مع الزمالك

الصور. بنشر تنفرد ”اللويبدة“ آخره
اجلوهري. يكتب عن الكيالني حازم أيضاً: الرياضة في

مبأساة وينتهي بـ“زوّجتك نفسي“ يبدأ العرفي، الزواج مؤقتاً/ تنفع الباعونية: الكوتا شارع @
م واحلَكَ اخلصم، الصديق، أميركا املأمون: @ شارع اجلدار ضدّ يتضامنّ النساء

األردنية الصحافة شؤون الرزاز: مؤنس شارع @ زوّار أم مهاجرون، األردن: الجئون، في عراقيون

خالل شهر جرت يستعرض أهمّ األحداث التي ملف وصورة... صوت
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فيهما وامللكية األردنية، فترك ، اجلوّ سالح
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ألقف خريف العمر، أنتظر الوصول إلى عليّ أن كان هل
شغوفاً كنت الذي اخلريف.. وأنا عن املوقف الدفاعي هذا
ومروراً با،  الصِ تفتّح منذ العمر،  إمتداد على باخلريف، 
ناً هيّ ً هبوطاً وئيدا ثم شرخه، إلى الشباب، وإرتقاءً بريعان
شغفي باخلريف. فيه د مري، الذي يتجدّ العُ املوقع هذا إلى
غابة إلى طريقي في باريس، في كنتُ ريّق، نهار ذات
الذي إيفل، برج من  نفوراً النفس إمتألت أن بعد بولونيا،
الدافئ ق الباريسي ً للنَسَ تشويشاً حديدياً باردا فيه رأيت
الثقافي، بومبيدو مركز من أكثر ً ونفورا والقلب، للعني
أسرار إلى ألج أن قبل ) اخلارجي، مظهره في بدا  والذي 
وهائلة، متخيلة فضائية، كمركبه ،( داخله في اإلبداع
وبرودة صالدة بني نفوراً يوجد تكرير بترول، ممّا كمحطة أو

الثقافي. الصرح لهذا املضمون ودفء الغالف، ورقة
ولقلبي ولروحي صفاءها، لنفسي توازنها، أعيد ولكي
ولبصيرتي متناغمة، رؤية لبصري وباألخصّ خفقه، إنتظام
كانت قد أدري إن وال بولونيا، غابة قلت أقصد ريّقة.. رؤى
ما الطبيعة، فطرية  نحو فطرية، بدائية إليها  دفعتني
كلما إستحياء، على تشرئب النفس، في مخبأة زالت

أتيح لها.
اآلسرة، املشهدية بهذه اخلريف، حضور أن حسبت وما
الدهشة، طفولة إلى أو الطفولة، دهشة إلى سيعيدني
فيمتلئ األحداق،  إتّساع على العينني أفتح كنت حني

العينني. يرى عبر ما لكل مبحبة غامرة القلب
شموخه، على ظلّ شجر في ماثلة ألوان اخلريف، كانت
ليستعدّ ن، وإعادة التكوّ ن التكوّ رحلة أوراقه، في يودّع وهو

ريعانها. بأزهى اإلياب بعد إلستقبالها،
معا.. واللقاء الوداع، شموخ وأشجاره فللخريف

بديعاً، لي بدا املرحتلة، األوراق لتلك اللوني التدرّج
الطبيعة. في ذاتها، احلياة إبداعية يختزل

منه، وإنطالقاً املتأمل،  املوقف هذا اخلريف، أوقفني
أن من الوقفة،  هذه بعد ن ألتيقّ برمتها،  احلياة  باجتاه
وأنه منها، كواحد جهة، من الفصول فصل هو اخلريف،
احلياة، د جتدّ إستمرارية في بينهما، فيما الفصول لُ  وَصْ

معناها.. ويختزل يختزن فهو
فصل ، فهو احلبّ احلياة، في ما وأزهى أبهى بأن قلنا وإن

بالتجدد. ووعده ، احلبّ إختزان
األسرار وأناة،  وحتملّ بصبر يحتفظ، اخلريف، أن رأيت
خريف الطبيعة، في سواءً العوْد األبدي، ناموس في كلّها،
تتوقف، ال التي فهو مفصل دورة احلياة، العمر، في خريف أو

نفسها.. إنتاج وتعيد
به.. يُهجى ما قسوة ومحتمالً فيه، يقال مبا  راضياً
إلى وتقشف، بزُهد والطبيعة، احلياة د جتدّ أسرار على أميناً

منه. وديعتها إسترداد األخرى، الفصول تعيد أن
ألواناً الرزين؛  حضوره في اخلريف، أمام وقفتي في
وبدا ألوانه، فوضى امليوعة، في كثير الربيع لي بدا وأجواء،
ألق وومض برّانيني، الصيف، شديد الغرور والتباهي في لي
قسوة في مبالِغاً الشتاء، لي وبدا القلب.. إلى ينفذان ال
عليه يسبغوا أن وإن حاول الكثيرون كآبتة، وبرودة مه جتهّ

للمصاحلة معه. بل ألجله، ليس رومانسية صفات
العمر على إطاللته برزانة غفت شُ فقد اخلريف، أما
الطبيعة كليهما: مع تفاعله انية وجوّ الطبيعة، وعلى
مسكني لكليهما. د التجدّ رحم بأنه فـأحسست والبشر..
العزاء، دَ إفتَقَ وهدوئه، وتواضعه لزهده املظلوم، اخلريف
اً ذمّ وأوسعوه احلياة، ببرانيّة املوهومني املزهوين من البشر

وانبعاثها، دها جتدّ أسرار حافظ بأنه له تدين فصول بني
وكثافة الصارخة، مظاهر الطبيعة من لديه مضحياً مبا

يأتي بعده. ملن ليعطيها بسخاء وإيثار العمر، جتربة
الطبيعة، في ويكثّفها العوْد األبدي، يلخص فكرة إنه

البشر. وفي
اخلريف، هجاء نسمع العمر، إمتداد وعلى ذلك، ورغم
األخرى. الثالثة في الفصول وغزالً مدحاً نسمع وباملقابل

حبّي أخرى، جهة جهة، واكتم من من اغتاض وكنت
عليه البشر تآلف عما ناتئاً يبدو ال حتى للخريف، السرّي

الفصول األخرى. مبحبة جهر من
إشفاقاً اخلريف عن الدفاع بهذا اآلن، أقوم ولست
وخاصة الناس ألسنة هجاء وذم، على من حلقه مما عليه،

منهم. الشعراء
بخريف ى يسمّ ما ألنني بلغتُ الدفاع، بهذا أقوم وال
مبجاهدة إليه وصلت الذي البلوغ، بهذا سعيد فإني العمر،

بها. أعتز حياتية
بذاته.. به جدير اخلريف ألن املديح، بهذا أقوم ولكني 
ً ومعنى. مظهرا به.. وحتى التغزّل والثناء، املدح ويستحق
إستقبله. ملن العمر وخريف الطبيعة، ً بخريف فأهال
ملن ينتظره. العمر الطبيعة، وخريف بخريف ومرحباً

فصل واخلريف الطبيعة، وكذلك ذاتها، د احلياة جتدّ ألن
ووصله. د التجدّ

عبر مقيماً، ال زائراً  ، أمرّ اخلريف األخير، كنت هذا في
من وتيّقنت  املشاعر، بذات  فأحسست  اللويبدة جبل

عن اخلريف. أقول وما ما قلته، صدق

ولكنّ أخرى، بطريقة م يُقدّ أن العدد لهذا كان
يُعيد البشر، وأصفى الكتّاب، أكتَبََ حمدان، أبو جمال
إلى اجلمال، إسمه: إلى طبيعيتها، إلى األشياء كعادته

الكتابة. جمال
األوّل العدد عن ذاته، املوقع في سأكتب، هنا، كنتُ
ذلك صفر، العدد يه أسمّ أن لي وخطر جديدة، لة
كان فقد جمال، لي فخطر العرب، إخترعته الذي الرقم

الصفر. يت: سمّ مجلّة فكرة صاحب
ستعتمد التي "اللويبدة"، الة، عن وكنتُ سأكتب
ومستودع جماالً ومضموناً، شكالً العربيّة، اللغة على
بها بدأت التي املقالة  وتلك جمال، لي فخطر أسرار،
اها: فسمّ والذئاب، األيام،  أكلتها  مجلة من أوّل ً عددا

والعني. بني األذن النادرة بلغته وزاوج مجلة للعشق،
الكلمة، ستنافس التي الصورة عن سأكتب وكنتُ
في مجلة ستعتمد الصورة، والكلمة التي ستنافس
قريب، بعيد يوم جمال: ففي لي فخطر  معاً، اإلثنتني
صاحبي، ليأتيني رائقة،  حلوة لة أسماء بني إحترت
وصورة. صوت األحلى: باألسم املعروف، أعصابه ببرود
أظنّها وال تنته، لم ألمور بداية اإلسم ذلك  وكان 

ستفعل.
، وحبّ رَق عَ من  املبنيّ احلميم، جمال بيت وفي
من صغيرة، جاءني سباحة لبركة شاطئ واسع وعلى
كثيرة، بأموال ليقنعني جمال، وكذلك صديقاً، ظننته
عن معها وتخليّت قبلتها بشراكة أكثر، وعواطف
والقهر، بالسهر صحيفة بنيتها هي حبيبة، من جزء
على م يقسّ ال فاحلبّ اتّضح وكما والعرض، بالطول
جمال، حبيبي ة أنّ القصّ ولكنّ ة أخرى، قصّ إثنني، وتلك
األكثرية، فعلت لم يتخلّ عنّي، كما حمدان، أبو جمال

األصدقاء. فعل كما
المسه،، عمرنا ألنّ ليس باخلريف،  يتغنّى وجمال 
ومثل اخلريف، مثل مثله، الدنيا في هناك ليس وال ألنّه
مظلوم ذلك فهو ومع ذلك، كلّ اخلريف ألنّ ولكن جمال،

اجلميع... من
"اللويبدة"... في بكم أهالً

اخلريف مدح في 
أبو حمدان جمال بقلم :

مدح في
حمدان أبو جمال

سكجها باسم
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األوّل العدد 14اللويبدة/
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العام99  صيف أيام يوم من الزمان: قصر رغدان. مدخل : املكان
إلى امللك يدخل اجلدد. الصورة: سفراء إعتماد أوراق تقدمي املناسبة:
اجلديد وزرائه رئيس وحوله امللكي، احلرس ليستعرض القصر،  باحة 
ومن الكباريتي، الكرمي عبد اجلديد ديوانه الروابدة، ورئيس الرؤوف عبد
قد ة، مهمّ بقضية يتعلق أنّه الروابدة يحمله الذي من امللف الواضح

األردن، االسالمية حماس في املقاومة حركة تكون مسألة
رئيس يهمسه ما إلى  ينصت الديوان رئيس أنّ  الواضح ومن

بني الرجلني بعدها جرى وممّا ذلك، عليه يبدو أن دون للملك، احلكومة
الكباريتي أنّ بعدها جرى ما عن األمر. غير راض الكباريتي بأنّ لنا يشي
الكويتي، األردني البنك إدارة لس رئيساً ليستقرّ امللكي الديوان غادر
خالفات أنّ ً ا سرّ وليس نائباً، ليعود سنة من أقلّ بعد الروابدة وغادر
بوجهة وكانت تتعلق العلن، إلى تظهر كانت الفترة خالل تلك الرجلني
وسياسات، نهجاً القدمي وعمالً، أو ً فكرا الشباب اجلديد، نحو العهد

في اخلصومة؟ فاز من لتروا وتطلعوا حولكم

اهللا، عوض
اآلن مكان ال
ات الرئاسة مللفّ

حه ترشّ أن ميكن إشاعة أية ينفي البعض، برأي  ذلك،
واسعاً الباب ويفتح االنتخابات، بعد املقبلة احلكومة لرئاسة
ويؤكد بالعكس، يقول اآلخر البعض أخرى. أسماء ترديد أمام
ما اهللا  عوض للرئاسة. ستوصله التي هي األسباب تلك أنّ
املتواصل، إنشغاله لسبب بنت احلالل وال يبحث عن عازباً، زال

املطبّات. كلّ جتاوز في لنجاحه الوحيد السبب هذا هو وليس

من املقرّبني ــد أح يقول
ال إنّه اهللا  عوض باسم الدكتور
إالّ وكان معه شاهده يوما يذكر
وهو ما، بقضية يتعلق ما، ملف
ترافقه، امللفات  هذه أنّ يظنّ
السرير حتى ومالحظات، قراءة

عليه. ينام الذي
السياسة ”متنبي استحق بامتياز لقب الذي اهللا، عوض
يقوله ما حسب قانع الدنيا“ ومأل الناس شغل باعتباره األردنية“،
كاملتنبي يسعى وال امللك، ملكتب جاللة مديراً مبنصبه املقرّب
سياسي يتقلده أن ميكن منصب أرفع أرفع، باعتباره منصب أليّ

امللك. إلى جانب الدائم وهو التواجد أردني،

املدني اتمع إلى احلاليقة
ألنّه بات ا املدني، رمبّ اتمع ل الى حتوّ حالياً، والعني السابق، الوزراء رئيس نائب احلاليقة، محمد

اتمع. جذور في باخلوض ميكن أن يأتي إالّ ال التغيير أنّ قناعة على
هذه عمل  م تقوّ املدني اتمع ملؤسسات جلنة احلاليقة ترأس املاضيني،  الشهرين  خالل
واالدارة احلوكمة مببادئ والتقيد عملها، خالل بها تقوم  التي الشفافية حيث من املؤسسات،

الرشيدة
العمل وقادت األميركية، الدميقراطي العمل مؤسسة لته موّ برنامج على اللجنة أشرفت هذه
التي ال عن املؤسسات للتميّز محاولة في لها ً مستقرا إربد تتخذ التي العالم العربي منظمة به

األردنيني. كلّ متثيل عي وتدّ عمان، من العاصمة تخرج

البنك الدولي املعشر إلى
عربي أول أصبح أن بعد الدولي، البنك لرئيس نائبا عمله املعشر مروان باشر الدكتور

املنصب. هذا يتولى
منصب نائب آذار من عشر اخلامس منذ يتولى أنه برس“ ”فرانس لوكالة املعشر وأعلن

اخلارجية. البنك وعالقات والداخلية اخلارجية باالتصاالت املكلف اخلارجية للشؤون الرئيس
صورة لتحسني عمله بداية من شهر بعد وجهه، في إنفجرت التي القنبلة أنّ على
”الفاينانشال نسبت صحيفة والتي الرئيس وولفويتز، فساد قضيّة هي في العالم، في البنك

بعدها بأيام. استقال الذي الرئيس يناصر األزمة كان خالل ر املعشّ أنّ تاميز“
واخلارحية لالعالم ً ووزيرا املتحدة والواليات إسرائيل االردن في سفير املعشر مروان وكان
برئاسته، الوطنية األجندة صدور إجنازاته وأبرز عيناً، تعيينه أن يتم قبل الوزراء ونائباً لرئيس

املقبلة. العشرين السنوات في األردن ترسم طريق يفترض أن التي وهي
الدولي.. األردن مع البنك على عالقات اجلديد وضعه ينعكس يأملون أن مراقبون
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قراءة األيام هذه  يعيد األسبق، احلكومة رئيس املصري، طاهر
مع دولة وزير وجوده من بدءاً مرّ بها، التي احلافلة التجربة السياسية

موظفاً  واعداً شاباً كان ) 1973 العام في الرفاعي لزيد حكومة أوّل
رئاسته حتى اخلارجية، وزراء بكونه من أهمّ ً مرورا ( املركزي البنك في

سنة. عشرة خمس قبل للحكومة
مجلس ح لتولّي رئاسة ع أوساط مطلعة، مرشّ كما تتوقّ املصري،

النيابية. اإلنتخابات بعد املقبلة دورته اإلعيان في

األوّل اهللا عبد مع عائلية شؤون

املصري: يقول املاضي، الشهر ”الرأي“ نشرتها نادرة، مقابلة وفي
امللك أن واذكر احلكم الهاشمي، مع وقوية مميزة على عالقة عائلتنا
يزور نابلس. كان الغربية للضفة املتعددة زياراته أثناء االول عبداهللا
نحن وكنا - معزوز -احلج منزل عمي ينام في وأحياناً الليل، ويقضي
النقاشات الى ونستمع العشاء، بعد حوله نتحلق العائلة شباب
ويضيف ورجاالت نابلس). املؤسس امللك بني تدور كانت التي واالحاديث
نابلس الى زيارة كان في املؤسس امللك استشهاد يوم انه متاما (اذكر
اجلمعة يصلي حتى الى القدس وقبل مغادرته عمي منزل في وكان
ويصلي يبقى، أن املؤسس امللك من طلب عمي في املسجد االقصى
النقاش إلى أستمع واقفاً وكنت  عليه، ألحّ  بل نابلس، في اجلمعة
الصالة من حترمني تريد أن (هل لعمي: قال االول عبداهللا ولكن امللك
ونصف ساعة حوالي وبعد جاللته وغادر االقصى) املسجد في 
اثر طفولتي من وجزء منظر وهذا إستشهاده، بخبر سمعنا الساعة

وارتباطاتي. تفكيري على
التي الوطنية، كلية النجاح في االبتدائية والثانوية درس املصري
وقدمية عريقة مدرسة وكانت النجاح جامعة بعد فيما اصبحت
لكونهم النجاح كلية في درست املغرب مملكة  قيادات من وكثير 

املتحدة الواليات جامعة تكساس في وبعد تخرجه في كانوا منفيني.
يعمل املصري حيث جديدة مع مرحلة تبدأ االعمال ادارة في االميركية

. 1965 عام االردني املركزي البنك في مباشرة

أفشل ال أن نفسي عاهدت

وذهب  املركزي البنك من استقال 1973 في عام إنه املصري:  يقول
العام نفس في  عاد ولكنه اخلاص، القطاع في للعمل  الرياض الى
خمسة مللء نيابية انتخابات هناك وكان عائلية الى عمان السباب
مدينة عن كان هذه املقاعد واحد الضفة الغربية عن مقاعد شاغرة

60 عضوا وكان  من النواب مؤلفاً مجلس كان الوقت وفي ذلك نابلس،
بغرض الدستور تعديل ومت والغربية، الضفتني الشرقية بني مناصفة
الضفة عن الشاغرة املقاعد مللء اعضاء النواب مجلس يختار ان
ومت االسرائيلي. االحتالل بسبب هناك انتخابات إجراء لتعذر الغربية
ثالثة اسابيع وبعد نابلس، مدينة عن نائبا النواب مجلس من انتخابي
وزيرا لشؤون واختارني االولى، حكومته الرفاعي زيد شكل بالضبط

31 عاماً.  يتجاوز ال عمري وكان الول مرة انشئت وزارة احملتلة وهي االرض
في .ً وزيرا ثم نائباً أصبحت عندما ،ً قفزا قفزت أنني (أعترف ويضيف:

تلك الفترة قليلة  الدولة في 1973 وكانت معرفتي بادارة شؤون عام
بتثقيف وبدأت افشل، أال عاهدت نفسي الوضع هذا ولكنني بسبب
واالجتماعية والسياسية العامة القضايا في متوازن بشكل نفسي

عت. األردنية تنوّ الدولة في خبراتي ان الحقاً وساعدني

ورئاسة احلكومة شاكر احلسني وأبو

قرار على االحتجاجية استقالتي من بالرغم املصري: ويتذكر
معه االشتراك شاكر بن زيد الشريف مني طلب فقد االرتباط فك 

التجربة يعيد قراءة  املصري

بعد ألفها التي اجلديدة حكومته  في
زيد الرفاعي استقالة حكومة

ان من (بالرغم املصري يقول
حكومة  رئيس وانا خاصمني  89 برملان
كان بانه  اعترف  ولكني  مبرر  بدون 
التمثيل صفة له وقويا حقيقيا برملانا
هذا احترم وكنت الصحيح الشعبي
ذلك واظهرت قلبي صميم من الس
وللمفهوم للمجلس والتقدير االحترام
تعامل خالل من  البرملاني الدميقراطي

معه). حكومتي
بن زيد بي االمير االيام اتصل احد في
امللك مع الغداء سنتناول لي وقال شاكر
عادي امر وهذا الندوة قصر في حسني
الثالثة فوجئت بان الغداء لنا نحن ولكني
بانه حسني امللك اعلمني الغداء وعقب
جديدة حكومة تشكيل تكليفي ينوي
االمور ان له وقلت جدا واندهشت
منر ونحن خاصة عليّ صعبة ستكون
جدا صعب واقليمي داخلي وضع في
عندك اهللا على توكل لي وقال فابتسم
االمور تلك معاجلة كل القدرة على كل
. لك وحلكومتك قويا اكون داعما وسوف
الصوت قانون عن املصري يقول
مع لست فأنا  معروف (موقفي الواحد: 

احلالية. بصيغته الواحد الصوت

أن لها شأن مثيالت كان من غير أزمة، فتيل ينزع جودة أن إستطاع الناطق الرسمي ناصر
وإدّعاءات ”اجلزيرة“، شريط مصادرة  مسألة هذه  من لها.  لزوم ال إحراجات إلى وتوصل ر، تتطوّ

اهللا. لرام جاللته زيارة وتأجيل الكنيست، رئيسة مع امللك لقاء اإلسرائيلية حول الصحافة
الذي ”الشخص وصف تكرّس أن بعد الرسمي أصالتها، الناطق ة مهمّ إلى بذلك يعيد جودة

أعرف. ال وقوله: األسئلة، من لسبب تكرّر هروبه املاضي، في للناطق ال يعرف“
بدبلوماسية يتصرّف اإلجابة الهروب من يريد وحني يعرف، ويجيب، ألنّه أعرف، ال ال يقول: جودة
الذي يعقد السياسات،  مجلس الرسمي عضو في الناطق  أنّ  يعرفون  ال وكثيرون عنه، رفت عُ

األوضاع. في صورة الرسمي الناطق يصبح مرة فألوّل ولهذا امللك، جاللة برئاسة

اإلقتصادي املنتدى في األضواء بلتاجي يخطف

في بلتاجي  عقل بدا 
االقتصادي املنتدى أروقة
في يلعب وكأنّه العاملي

جمهوره. وبني أرضه،
يعرف، ال ملن بلتاجي، 
ألغلب شخصي صديق
كوّن فقد  املنتدى، حاضري
شبكة السنوات مدار على
يحسده دولية  صداقات 
أنّ واملهمّ الكثيرون، عليها
لصالح يستثمرها الرجل
كما اخلاص  ال العام،  عمله

غيره. يفعل
بعضاً استثمر  بلتاجي 
بعض الصطحاب الوقت من
لزيارة املشاركني  أصدقائه
القريب، املغطس موقع

أهمّ إجنازاته. كان من الذي
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للترشيح
مسألةّ تناولت الصحافة أن من الرغم على
لالنتخابات النيابية االي الهادي عبد ترشيح
وترك املسألة، على لم يعلق أنّه إالّ عدمه،، من

اخليارات. مفتوحاً لكلّ الباب
”الدستور“ الزميلة في نوافذ زاوية وكانت

أسرّ االي عبدالهادي الباشا أنّ نشرت
لالنتخابات للترشح نيّته عدم ألصدقائه
، الشباب من لغيره اال فاسحاً  ، النيابية

املسيرة. آلخرين يكملون رصة وتاركاً الفُ

باالضافة اخلبر نشر اإلنتشار الواسع، ذو ”عمون“ اإللكتروني موقع
التعليقات ت عشرات وتلقْ عدمه، من االي ترشيح تناولت مقالة إلى
خطوته وتأييد بالباشا، ومسيرته، اإلشادة بني تراوحت اجلمهور،  من
إعتزال توقيت حيث من السياسيني من لغيره قدوة ستكون باعتبارها
من االي بقرار التشكيك وبني مثالً، للكتابة للتفرّغ العام املنصب

يعود الباشا قرار إنّ القول وبني إنتخابية، اخلبر لعبة وإعتبار أساسه،
الذي سهل، املهندس لنجله السياسية ته مهمّ توريث يريد كونه إلى

العام. العمل في مسيرته فعالً بدأ
قال التعليقات،  وأثارت املوضوع،  فتحت التي املقالة كاتب

نشوف! خلينا فقال: الباشا حول الترشيح سألت لـ“اللويبدة“:

للترشيح ونصف نعم زنط: أبو الشيخ

للحكومة، التاريخي  املناكف زنط،  أبو املنعم عبد الشيخ
ترشيحه للجميع يؤكد املسلمني، األخوان جماعته وأحياناً واليسار،
كما اجلماعة، خارج عن بقرار إنفراده إلى األمر أدّى لو لالنتخابات، حتى

السابقة. املرّة في فعل
مستبعد، وهذا عدم املشاركة، األخوان قرر إذا زنط: أبو ويضيف

األساس. ألنّ خدمة الناس هي موقفي سأظلّ على

 89 العام األولى في مجلس النواب للمرّة دخل زنط الشيخ أبو
صاحب وكان قياسية، أصوات نسبة وحقق البرملانية، احلياة عودة مع
يبدو الذي قرّش يعقوب يرافقه الس، ذلك  دخل الذي األوّل  ة العمّ
زنط، أبو نفسه. ترشيح يُعد لم األخير ولكنّ  الصورة،  في معه

مميّزة. نكهة النواب مجلس يعطي ، القحّ النابلسي
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ملادبا نعم حمارنة:
رئيس حمارنة، مصطفى  الدكتور
اجلامعة في االستراتيجية الدراسات مركز
في مبكراً اإلنتخابية حملته بدأ األردنية، 
أنّه هناك من الواردة األنباء وتقول  مادبا،

بالنجاح. حظاً املرشحني أوفر من
سيخوض حمارنة  أنّ تردّد قد  كان
ان، عمّ في الثالثة  الدائرة في اإلنتخابات 
ويقول مادبا، لصالح جاء احلسم أنّ إالّ
تطبيق على العمل إنّ لـ“اللويبدة“:
من يخرج أن يجب اإلصالح سياسات 
الناس مشاكل  على يتعرّف وأن ان،  عمّ

هناك. اتلفة احلقيقية
في عمره بيت بنى قد كان حمارنه
وقته معظم ويقضي  سنتني، قبل مادبا،
ملبادرة رئيساً إختياره متّ ً مؤخرا هناك،

املبادرة وهي العربي، العالم في اإلصالح
األخيرة. اآلونة في عمله تشغل التي

الدراسات مركز أخبار من
يستضيف يرأسه أنّه االستراتيجية الذي
عيون عن وبعيداً املغلقة، األبواب خلف 
أمنية أجهزة ملمثلي إجتماعات الصحافة
وفلسطني، األردن منها املنطقة، في
تطوير املركز يهدف إلى بدأه برنامج ضمن
اإلنسان، حقوق ملعايير ومواءمته عملها،

سويسرية. مؤسسة من ل وميوّ
كلّ دوري بشكل تُعقد اإلجتماعات
جتري التي رات التطوّ وتتناول  أشهر، ثالثة
أيضاً الفترات، وتدرس في تلك األرض على
األمنية. لألجهزة التشريعية البنية تغيير

األمم تركت خلف
واستقرّت املتحدة

مكتبها في
اخلاص اني العمّ

العربية  الشركة نشرت  
واألموال االقتصاد  في املتخصصة

السنوية  القائمة ” arabian press”
في  نفوذا شخصية  100 ألكثر
خلف رميا وكانت العربي العالم
السابقة األردنية الوزيرة هنيدي

للتخطيط.
من  باتت التي خلف، ورميا
على النسائية  الشخصيات  أهمّ 
ان عمّ إلى عادت العربي،  املستوى
مركز في قضتها  سنوات  أربع  بعد
املتحدة األمم برنامج في مهمّ 
يُعنى خاصاً مركزاً وافتتحت اإلمنائي،

التنمية. بشؤون
أبرز أعمالها التقرير السنوي من
ضجة أثار الذي اإلنسانية للتنمية
نه تضمّ ما صدوره لسبب عند كبيرة
أساسية ومعلومات صراحة، من
حول منشورة ولكنّها غير معروفة،
التقرير أنّ على العربية. البالد وضع
على سنوات أربع بعد واقعاً ً أمرا بات

الصدور. في دوامه
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اإلجابة أستطيع إن كنت سكجها: الزميل باسم سألني عندما
جاللة خدمة في  العمل في الشخصيّة جتربتي حول سؤاله، على
التفكير لثماني سنوات، أطرقت حفظه اهللا الثاني اهللا عبد امللك
منحني التي املساحة في السنوات،  هذه وإختزال  تكثيف محاوالً

لته. مجّ في إياها
ريد مُ احلقيقة في أنني هي تراودني، التي األفكار أهمّ وكانت
اهللا عبد امللك جاللة يقودها والعمل، والعطاء للحكم مدرسة في
اإلنسانية املدرسة وهذه الوهن. تعرف بعزمية ال و صلبة الثاني بإرادة

واألسس. املبادىء وأرقى تعتمد أجمل
حمل أن منذ مسيرته، في إنطلق اهللا، حفظه امللك، فجاللة
كفرد خلدمة دوره بتكريس  مؤمناً  األردن، في األولى املسؤولية أمانة
جعلته لدرجة الوطن  وأحبّ عشق وجاللته الوطن. أي اموعة؛
املسؤوليّة وروح ة  األبوّ بعاطفة فيديرها الكبيرة، أسرته الوطن  يرى
أمانة إنتقال بعد الصحفيّة، مقابالته إحدى  أذكر ومازلت  األسريّة.
بن احلسني امللك بإذن اهللا له رحيل املغفور عند إليه، املسؤولية األولى
أربعة من اتّسعت أسرته أن ليرى استيقظ إنّه فيها: قال والتي طالل،
تشبيهه، في صادقاً كان وقد شخص. ماليني أربعة من إلى أكثر أفراد
والكبيرة. الصغيرة باله وتشغل تؤرقه احلاني واألخ احلامي، األب فهو

األردنية أسرته  تكون ألن  جاللته يسعى ألسرة، ورب أب، وكأي
وجلميع لألردن، يريد سيّدنا فجاللة للنجاح، ة وقصّ للتميّز منوذجاً
ساعات يكرّس جلّ وهو واإلزدهار. والرخاء والنجاح م التقدّ األردنيني،

الغاية. لهذه يومه
منوذجاً األردن يصير  أن على األب، امللك جاللة من اإلصرار، وهذا
جاللته حركة وراء الرئيسي والسبب احملرّك هو للفخر، ة وقصّ
الوطن، أي باألسرة، األمر يتعلّق فعندما الدؤوب، وعمله النشطة
الوقت واإلمكانات ى يتحدّ إنه بل امللل، وال الكلل يعرف ال جاللته فإن
هدفه إلى ليصل الزمن مع سباق في وكأنه اإلجناز، عوائق  ة وكافّ

األردنيني. لكل أفضل أردنُّ النبيل...

حرصه بحق على ادقة الصّ للشهادة فرصة جاللته من والقرب
إلى باملسؤوليّة مسكونٌ فجاللته األردنية، أسرته مستقبل على
كل خاطرة، ففي جاللته، يعرفه بالكاد ً أمرا بات وقته اخلاص أن درجة
عقل في حاضرين واألردنيني األردن  ترى فسحة، وكل حركة، وكل

العادل. عبداهللا امللك ووجدان وعيون
وفي واألردنيني، األردن رؤى وأفكار ومخططات ملستقبل وجلاللته
فجاللته واألفكار. الرؤى مالمح هذه وأسفاره تظهر جاللته لقاءات
يكرّس وهو أكرم، أفضل وحياة واقع إلى اإلنتقال واألردنيني لألردن يريد
ومستقبل األردن م فتقدّ الغاية، لهذه  الدوليّة وعالقات حتركاته
احلرص وارحتل، وهذا أينما حلّ جاللته، خطاب في الثّابت هو األردنيني،

جاللته. حول من هم من كل في تؤثّر وهذه املسؤوليّة األبويّة
لألردنيني ينقل احلكم، في الهاشميّة املدرسة رائد امللك فجاللة
العمل، في اإلخالص مثل من نبيلة وشمائل وسجايا خصائص 
الهدف األسمى، إلى الوصول سبيل في كانت، أياً ومحاربة العوائق،
االسرة أفراد  من  األضعف ورعاية اموعة،  لصالح الذات  وتكريس

لهم. الكرمية سبل احلياة وتوفير
خدمة في فيها عملت التي السنوات طوال ،ً شاهدا كنت لقد
يرى حني ر يتكدّ جاللته ورأيت وأردنّه، بشعبه تعلّقه على جاللة امللك،
األردن صفحة في جديدٌ ز يُنجَ حني فرحاً يشعّ ورأيته محروماً، اً أردنيّ
والتوجيه الطلب د في ورأيته يشدّ نهار، يصل العمل ليل ورأيته الغالي،
ليكون الصغيرة أسرته عن يغيب ورأيته خير األردن واألردنيني، ملا فيه
ذاتهم ون يتحدّ كيف األردنيني كل يعلّم ورأيته الكبيرة، أسرته مع

املستقبل. أردن ث عن ورأيته يتحدّ وقدراتهم،
وبحسّ  بالعدل، يحكم شعبه ،ً مستنيرا أباً، وقائداً ملكاً  ورأيته
العادل، ورأيته احلكم وفلسفة في خ مدرسة ويرسّ ة، األبوّ من مرهف
في وقته جلّ يكرّس ورأيته والرّائدة، السبّاقة أفكاره ويزرع ينثر
في أمته وقضايا والعراق من أجل فلسطني الدولية واحملافل امللتقيات

الثاني. عبداهللا امللك جاللة وعرفت رأيت هكذا مكان.. كل

جاللة امللك وعرفت، رأيت، هكذا
العضايلة أمجد بقلم:
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األلف
”اللويبدة“ مجلة من األوّل العدد
مجلة أوّل لتكون اليوم، معكم الشهرية،
تغطي شاملة، شهرية نة ملوّ أردنية

أكثر من بالراحة يشعرنا أن ميكن وال شيئ شرائها، ثمن
ومصداقيتنا، مبوضوعيتنا، الناس قناعة إلى الوصول
أيضاً. والقلب العقل، مخاطبة على وحرصنا وشفافيتنا،

الالم
تستند ظهر لـ“اللويبدة“ ليس
السعي سوى لها همّ وال  القرّاء، إالّ  إليه 
يندم على ال أن  نتمنّى الذي القارئ  لرضى

الطاقات حجم ونعرف املهنة، أبناء فنحن الصحافية،
فيها. الكامنة

الالم
مع منافسة ”اللويبدة“ تدخل لن
بعد ً عددا القارئ، يكتشف أحد،وسوف
كلّ املؤسسات ابها يتوزّعون على أنّ كتّ آخر،

الصحيفة، فلسطني“ في سكجها إبراهيم املرحوم
وعامالً مؤسساً ودبي، ان وعمّ القدس في معه وتواصل
”الدستور“ و  خبر“ ”آخر منها الصحف من  كثير في
في ثان جيل  مع و“البيان“،وتستمر و“الرأي“ و“الشعب“ 
هي وها وغيرها، و“املسائية“ خبر“ ”أخر و وصورة“ ”صوت
املؤسس“ يحمل إسم ثالث جيل مع جتربة م خالصة تقدّ

ومضمونه. وشكله

الواو
فهي فراغ من  ”اللويبدة“ تأتي  وال
عاماً، ستني منذ مستمرّ تراث إلى تستند
األجيال أستاذ بعميدنا وشيخنا يافا، في بدأ

الة ستقوم هذه األثناء وفي اآلن، حتى صحافتنا جترّبه
جديد بأسلوب اتلفة النشاطات بتغطية الشهرية
والصورة والبحث، واالستقصائية، الشمولية، على يعتمد

املعبّرة. ة اخلاصّ

الياء
فـ“اللويبدة“ كبير، حتد يواجهنا
إلى ل  التحوّ طموح األوّل، اليوم منذ حتمل
لم الذي األمر شاملة، أسبوعية مجلة

األردن أهلّ جمع حيث احللوة، األردن خلطة ل  شكّ الذي 
واألكراد والشوام والشيشان والشركس بالفلسطينيني
عليهم يحسدها رواية معاً فكتبوا وغيرهم، واألرمن
أصل العشق وأنّ ممكن، احلبّ أنّ يعرفوا ممّن لم الكثيرون

األشياء. كلّ

الباء
نبتة إسم  وهو اللويبدة، هو بيتنا 
ما الذي اجلبل وهو العمران، مع إنقرضت
املكان وهو األولى، ان عمّ صورة يعكس زال

خصمنا هو وهذا احلقيقي، الظالم هو احلقيقة يغيّب
”اللويبدة“. خصم الطبيعي،هو

الدال
ليل في يُرى إالّ ال انة، التبّ احلليب، درب
الفضاء يبيّض ألنه كذلك ي صاف،وسمّ
الذي الظالم  ولكنّ  ظالماً، نظنّه ما في

بالضرورة.

تاء
التأنيث

والعدالة واحلرية أنثى، الدميقراطية
واحملبّة والنزاهة والشفافية واملساواة
وأن بدّ ال  النبيلة، القيم كلّ كذلك،كما
اللويبدة وكذلك التأنيث، بتاء تنتهي

اللويبدة؟ ملاذا

اللويبدة لهذا





املسألة! الواحد   أصل الصوت
خاص اللويبدة/

عشر الرابع النواب مجلس مسيرة ص تتلخّ ال
تعبّر عنها.. بالتأكيد ولكنّها املنشورة، بالصور

الكالمية املشادات إلى النصاب، تغييب فمن
ألسباب السياسية املواقف أخذ إلى غير احملسوبة،
األردني للمجتمع ة مهمّ قوانني إقرار شخصية، إلى
املوازنة قانون مثل متحيص، ودون عني، برمشة

وإلى.. ة،إلى وإلى العامّ
الذي أوصل الس لصالح تصبّ ال أمور كلّها
ر، مبكّ وقت في حلّه حول إشاعات إلطالق الشارع
ذلك وإلى  دائماً، خصماً الصحافة من وجعل 
تخف لم الدولة في العليا  السياسية  فالدوائر
وخصوصاً الس،  عمل طريقة من إمتعاضها
آخر في والعمل اإلصالحية، القوانني إقرار  إعاقة
ة املهمّ املواد بتغيير  منها الفعالية نزع  على األمر

منها. املطلوب بعكس تفيد يجعلها بأسلوب
عالقة ميّزت التي املناكفات من الرغم  وعلى 
أعضائه من الغالبية قبلت فقد باحلكومة، الس 
سيارات شكل على مالية احلصول على تسهيالت
اجلمارك، وفي دراسة من معفاة دبليو“ إم ”بي نوع من
احلاصلني األعضاء من باملائة ثمانني أنّ لـ“اللويبدة“ 
بالتالي وحصلوا السيارات باعوا امليزة هذه  على

دينار. ألف عشرين عن يقلّ ال قيمة فائض على
عبّر امللكي، الديوان وفي اإلستقالل، يوم في 
جميعاً األردنيني عن مانع،  جامع  خطاب في امللك 
اآلتني وطالب النواب، أداء من استياءه يخف لم حني
جتربة يكرّروا ال أن املقبلة  اإلنتخابات في منهم

واحملسوبية. الواسطة

حزب نواب إعتبر الصورة، من اآلخر اجلانب على
الرابع عشر الس النيابي ان اإلسالمي العمل جبهة
التشريع في به املنوط بالدور ”االطالع في أخفق
كان قوانني من  الس أقره  ما إن وقالوا:  والرقابة“،
مع عقد صحفي مؤمتر  في وأضافوا  ... ”مخيباً“
االستثنائية والدورة الرابعة العادية الدورة إنتهاء
الس هذا أن أسف  وبكل نؤكد أن تبعتها:  التي
يتطلع الذي  الطموح من األدنى احلد الى يرق لم
في به بالدور املنوط يطلع ولم األردني، املواطن اليه
يرضى التي الدرجة الى والرقابة واملساءلة التشريع
من رضاه عدم عن عبر الذي األردني الشعب عنها
األعوام خالل أجريت التي الرأي استطالعات خالل

“. عمر الس االربعة من
لثالثمائة وسبعة قوانني الس اجناز وبخصوص
تلك مبضمون ولكن بالعدد ليست قالوا“العبرة
احلياة وعلى جوانب واملواطنني الوطن على القوانني

كلها“
القوانني تلك أثر ما : لنتساءل  وتابعوا“واننا
ارتقت هل املواطنني ؟ وحقوق العامة احلريات على 
احلريات أجواء وساعدت على اشاعة احلريات بسقف
حقوق من عززت وهل ، الصحفية واحلريات العامة
الدميوقراطية على القوانني تلك ؟ وما أثر املواطنني
هل ؟ الشعبية واملشاركة السياسية واحلياة
ودفعت فعلية دميوقراطية حتقيق على ساعدت
توسيع على ساعدت وهل ، الدميوقراطي باملسار
على القوانني تلك أثر  ما ثم ؟ الشعبية  املشاركة
حققت وهل ؟ عنهم االعباء وتخفيف املواطنني حياة
االجتماعية والعدالة االجتماعي التوازن من نوعاً
؟“. اتمع طبقات بني الفجوة وتقليل الثروة وتوزيع
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قوانني من  عشر الرابع الس أقره ان“ما الى وخلصوا
العامة االجتماعات فقوانني ، كبيرة درجة الى مخيباً كان
االرهاب ومنع املعلومة على وحق احلصول والنشر والصحافة
باحلريات وحقوق القهقرى قد رجعت واالفتاء واالرشاد والوعظ
من عرضة للنقد وجعلته صورة البلد الى وأساءت املواطنني ،
كان االحزاب وقانون ، والدولية والعربية احمللية احلريات مراكز
أمامها ووضع الوصاية احلكومية حتت ووضعها لألحزاب سيئاً
والعقوبات مما سيحد والعقبات والشروط من القيود سلسلة
سيضعف مما منها كثير وجود يلغي بل ومنوها عملها  من

“. الشعبية واملشاركة السياسية احلياة بالتالي

احلكومية ”استجاب للضغوط الس ان على النواب وشدد

مسبق الى باتفاق ورمبا ذهب بل احلكومات أرادته كل ما فمرر
املوازنات وأقر الثقة وأعطى . احلاالت في بعض ذلك من أبعد مدى
ديوان احملاسبة وتقارير املركز تقارير لم يعط كما فلكية ، بأرقام
املذكرات يتابع ولم ، يذكر  اهتمام أي االنسان  الوطني حلقوق
باالضافة وطواها النسيان ، األدراج في حفظت بل قدمها التي
خصصت ملناقشة جلسات في النصاب تهريب فقد مت ذلك الى
في االردنيني األسرى وقضية األسعار قضية مثل هامة قضايا
وانشغل ، الزراعة بوزير الثقة  طرح  وقضية االحتالل سجون
من النواب كثير من وجعل ، وخدماتية بقضايا مطلبية الس
تكون املواطنني قد لبعض حقوق العطاء واسطات ) ) أنفسهم

. بها“ أحق هم آخرين حساب على

إشتباك في النواب كسرها التي الرفايعة محمد الزميل بكاميرا  الصور
”اللويبدة في األولى للمرة وتنشر ”آخر،



العروض فتح عن للتطوير أيلة واحة شركة أعلنت
في املشاركة واحمللية الدولية للتجمعات واملالية الفنية

التحتية. البنية أعمال لتنفيذ الدولي العطاء
أعمال  على للمشروع االولى املرحلة وتشتمل
يبلغ التي االصطناعية والبحيرات التحتية البنية

األمواج  كواسر إلى إضافة ً كيلومترا 17 محيطها
اخلدمات. وشبكات والطرق الضخ ومحطات

نقلة نوعية يحدث ان املتوقع ايلة‘‘ ’‘واحة ومشروع
 19 الشاطئ مساحة توسيع في يتمثل العقبة في
غرفة   1500 و  سكنية وحدة  2800 وسيوفر .ً كيلومترا

دوالر. مليار 9 أعوام بكلفة 2ر1 خالل وسينجز فندقية،
لديه ان سابق وقت في قال  املصري صبيح وكان 
جنوبها الى اململكة شمال من استثمارية مشاريع 
االجتماعي اجلانب ووضع اتمع شرائح تستهدف جميع
هدم سيتم أنه الوقت الى ذات ً في مشيرا طليعتها في
منتجع واقامة اململكة شمال السياحي احلمة منتجع

املصري سيرين ترأسها التي السياحية النجوى لالستثمارات شركة
العقبة منطقة سلطة مع اتفاقية  وقعت  املصري صبيح ابنة
بيئي سياحي تنفيذ مشروع مبوجبها تبدا النجوى اخلاصة االقتصادية
مساحتها رم وادي منطقة في ارض قطعة على خمس جنوم فئة من

استثمار  بحجم املنبسطة االراضي منها يستغل  دومن 3000 نحو
وفندق  منتجع بهدف تطوير دينار ماليني 10 االولى يتجاوز للمرحلة

. املنطقة في نوعه من األول فريد بيئي
بعد على ويقع ’‘جنوى‘‘  التجارية العالمة اسم املشروع ويحمل 

وادي  صحراء قلب في ، عمان العاصمة مدينة من اجلنوب الى كم 300
الطبيعية. رم محمية منطقة خارج األردن جنوب رم
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مشترين عن تبحث ة شقّ آالف عشرة هناك أنّ الرغم من على
ما هذا ة. شقّ ألف أربعني إلنشاء حقيقية حاجة هناك فإنّ ان، عمّ في
وصل الذي التباين ح توضّ عقارية مؤسسات أجرتها دراسات تقوله

والطلب. العرض بني األردني العقاري السوق إليه
قطاع في  املستثمرين جمعية رئيس إلى ”الرأي“ ونسبت
اآلن املعروضة املساحات إنّ السعودي قوله محمود املهندس اإلسكان
عالية ممّا بأسعار وتطرح ،ً مترا والسبعني املئة على غالبيتها في تزيد
شهدا املاضيني العاميني أنّ السعودي وأضاف عليها. الطلب يقلل
بيانات البنك املركزي حني أظهرت في ة، شقّ ألف خمسني نحو بيع
األربعة خالل  باملائة ثالثني نحو بلغ املبيعات في إنخفاضاً األردني 

املاضية. أشهر
بالبناء في العقاري السوق شهده الذي ع التوسّ أنّ ومن الواضح
إلى يهدف وكان النتيجة، هذه إلى أوصل األسعار املرتفعة املناطق 
واألردنيني العراقيني، مثل املشترين  من معيّنة نوعية إلى الوصول
هؤالء، من بالشراء أشبع قد السوق  أنّ ويبدو  اخلليج، من العائدين 

في املستقبل. أكبر لتوسعات أفاق دون إلى ذروته ووصل
جتاوز إرتفاع األسعار إنّ لـ“اللويبدة“ قال يوسف منصور الدكتور
في مبادرات يتطلب وهذا مبراحل، األردن في الدخل معدالت مستوى
طلباً ع توقّ ولكنّه املعقولة،  األسعار نحو تتوجه العقاري السوق
إستمرار لسبب  الصيف هذا في الفارهة  الشقق على  ً متزايدا
مستويات النفط عند أسعار مع بقاء العربي اخلليج من التحويالت

مرتفعة.

تعمير

العرض بني الثغرة  سدّ على تعمل ”تعمير“ شركة أنّ  ويبدو 
الواسع السوق في لالستثمار ه بالتوجّ السوق العقاري، والطلب في
بني الشركة ومؤسسة املوقعة االتفاقية ر يفسّ ما وهذا الدخل، حملدودي
شراكة أوّل والتي متثّل املاضي، الشهر في احلضري والتطوير اإلسكان

العام واخلاص. القطاعني بني اإلسكان في قطاع حقيقية
شقة ألف عشرين نحو  اإلتفاقية على بناء ”تعمير“ وستبني
حدود مطار على اجليزة منطقة جتارية في بيع ومكتب ومحالت وفيال

ان. على أطراف عمّ بذلك مدينة حقيقية امللكة علياء لتؤسس
(أربعون ان عمّ اجليزة عن مخاوف من بُعد هناك من أنّ الرغم وعلى
رت ذكّ الشركة داخل مصادر أنّ إالّ  السابع)، الدوار عن  كيلومتراً
أكثر املدينة وسط عن يبعد كان الذي نصير أبو مبشروع ”اللويبدة“
من اآلن ويعتبر مدينة متكاملة، أصبح إالّ أنّه ً كيلومترا عشرين من

ان. األحياء القريبة لعمّ
ستعتمد الشركة إنّ ”تعمير“ عام مدير الوزني خالد الدكتور وقال
وستؤهلها األردن، في مرة ألوّل تستخدم  البناء في جديدة تقنية
وتنقل األردنيني، لدى الدخل  مستويات من قريبة  أسعار العتماد

جديدة. العقاري إلى معايير السوق

جديد وفندق 
املوقع نفس  في
احتياجات يلبي

الزائرين.
ان يذكر

 تعمير تبني مدينة
مبعايير دولية جديدة

ع توسّ  النجوى
مشاريعها

الوزني الدحلة                    خالد خالد



العقبة، فما هي حصيلة  البدء مبشروع  ستّ سنوات مرّت على 
مراحله.  بأدقّ  التنفيذ  استلم  الذي  الرجل  يراها  وكيف  التجربة، 
والتطوير  التحديث  جتارب  عن  غريباً  ليس  الذهبي  نادر  املهندس 
 ، واإلصالح، فتلك مهام مارسها في أعماله السابقة، في سالح اجلوّ
صاحب  من  يُنتدب  هو  وها  النقل،  وزارة  وفي  األردنية،  امللكية  وفي 

ذ ما ميكن أن يوصف بأنّه: األردن اجلديد. املشروع، ورؤيته، لينفّ
وما جرى في العقبة ، ببساطة ، هو إعادة بناء منطقة بالكامل. 
ومن لم يزرها منذ خمس سنوات سيجد صعوبة كبيرة في معرفة 
سنشهد  أنّنا  يبدو  والنماذج  الورق  على  اخلطط  ومن   ، تفاصيلها 
سيتوسع  احملدود  البحر  شاطئ  وأنّ  خصوصاً   ، وأكبر  أكبر  تغييرات 
على حساب اليابسة الشاسعة ، وأنّ امليناء الذي يضيّق اخلنّاق على 

املدينة سيرحل إلى أقصى اجلنوب. 
ومنطقة العقبة اخلاصة، هي املشروع األكبر في تاريخ اململكة، 
تُدرس  الفكرة  كانت  وحني   ، الثاقبة  امللكية  للرؤية  أمني  وتنفيذ 
حضور  الصحفيني  لبعض  امللكي  الديوان  سمح   ، الطبيعة  على 
ر حينها كيف  وأتذكّ ً منهم،  واحدا وكنتُ    ، التمهيدية  اإلجتماعات 
سن  كان امللك يصرّ على اجلداول الزمنية للتنفيذ ، ويتابع بنفسه حُ
التطبيق ، ولم يكن هناك مكان في املشروع أليّ شخص يتباطأ ، أو 

ال يستوعب الفكرة. 
سن تطبيقها لعدة أشخاص،  ويعود الفضل في فهم الفكرة ، وحُ
 ، العقبة  من  الرابع  الدوار  إلى  إنتقل  الذي  الراغب  أبو  علي  منهم 
وباسم عوض اهللا الذي صعد سريعاً بعدها للسبب نفسه ، وكذلك 
 ، لالجناز  متيناً  أساساً  الذهبي  نادر  للباشا  ترك  الذي  بلتاجي  عقل 
بناء،  إعادة  من  األردنية  امللكية  في  اعتمده  ما  العقبة  في  ليواصل 
حه التكهنات للوزارة، وهؤالء أشخاص  وعماد فاخوري الذي صارت ترشّ

ينبغي اإلعتراف بفضلهم وعملهم الصحيح. 
الكثير من األسئلة، ولكنّ ما جاء في  الذهبي  ”اللويبدة“ سألت 
أرى  وأنا  والفخر،  التفاؤل،  يغمرني  يقول:  نا، فهو  يهمّ ما  النهاية هو 
لت إلى منوذج مثالي لألردنيني على  املدينة الصغيرة القدمية وقد حتوّ
ً تطلّ على البحر الضيّق،  قدرة اإلجناز. العقبة كانت مدينة صغيرة جدا
ً رئيسياً لألعمال والترفيه، وفي املستقبل القريب  وأصبحت اآلن مركزا

ستكون أكثر من ذلك بكثير.
االقتصادية  العقبة  إنشاء  من  الهدف  كان   : الذهبي  ويقول 
اخلاصة أن تكون منطقة تطوير متعددة األعراض منخفضة الضرائب 
واستخدام أنظمة إدارية جاذبة لالستثمار، وخلق 70 الف فرصة عمل، 

واستقطاب ما يصل إلى 6 مليارات دوالر، واعفاءات جمركية، والتركيز 
على السياحة واخلدمات والصناعة وخلق منوذج من احلاكمية الرشيدة 

الالمركزية.
ويضيف: كان التصميم يتركز على حتويل األردن إلى منوذج حيوي 
املعيشة  مستوى  ورفع  االقتصاد  لتحرير   ً ومركزا املنطقة،  هذه  في 
إلى  العقبة  الهدف من حتويل  وكان  العاملي،  اإلقتصاد  واإلندماج في 
ً جتارياً مبستوى عاملي ، ومبا اننا  منطقة إقتصادية خاصة لتكون مركزا
نطفىء الشمعة السادسة من عمر هذا املشروع، فانها رؤية ملكية 

تنفذ بأياد أردنية.
ويضيف الذهبي: لقد هدفت اإلستراتيجية التي أسست عليها 
السياحة ما نسبته  أن جتذب  إلى  اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  فكرة 
50 باملائة من النشاطات اإلقتصادية، تليها اخلدمات بنسبة 30 باملائة 

والصناعة بنسبة 20 باملائة.

البدايات  تكن  لم  الذهبي:  ويقول 
ً ولم تكن األرض مفروشة  سهلة أبدا،
واضحة  كانت  الرؤية  أن  إال  بالورود، 
لم  التنفيذ  وارادة  شامالً  والتخطيط 

تفتقر الى الدعم واجلهد من اجلميع.
تقول:  جردة حساب  يقدم  الذهبي 
الكهرباء  قطاع  في  النمو  نسبة  إن 
وصلت الى 55 باملائة وفي حركة مناولة 
الزيادة  بلغت  فيما  باملائة   12 احلاويات 
امللك  مطار  عبر  اجلوية  الرحالت  في 
وعدد   ً بحرا واملسافرين  اجلوي  احلسني 
املرخصة  املساحات  واجمالي  السياح 

للبناء نسباً عالية جدا.
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اللويبدة/ خاص

م ”جردة    حساب“ للعقبة الذهبي يقدّ



اليافي عباس كتب:

ها أعدّ دراسة كشفت
األردني، الشفافية منتدى
مؤسسة مع بالتعاون
هناك أنّ العربي، األرشيف
اخلاص القطاع في ً فسادا
يعيش التي البيئة إليه تؤشر

الفطاع. هذا فيها
من إنّه الدراسة وقالت
هذا حجم معرفة الصعب
ناشئ،، قطاع أنّه منها الفساد
القطاع مع  عمله ويتداخل 

ميرّ لم أنّه إلى العام، باالضافة
القوانني الختبار الكافي الوقت
حتدّ أن يفترض  التي اجلديدة 
الشفافية وحتقق  الفساد من
القطاع لتحصني  الالزمة

األردني. اخلاص
أنّ الدراسة  في وجاء 
صغار من األكبر النسبة
الشركات في املساهمني
يعرفون ال العامة املساهمة
إلى باالضافة  موعدها،  ماذا
مسيرة في العائالت حتكم
حتوْلت حيث الشركات،
إلى العائلية الشركات
أن دون مساهمة عامة شركات
عملها، إدارة أسلوب في تغيّر
الشركاء مصالح ومراعاة
من األمر في غالب وهم اجلدد،

املساهمني. صغار
باقرار الدراسة وأوصت
املصالح، تضارب من مينع قانون
الشركات، قانون وبتعديل
رقابة دائرة وباستحداث

مستقلة.
الشركة، في يدور
االدارة مجالس أبواب حيث
أعضائها، وحيث موصدة على
تأتي وال كافية غير االفصاحات
أنّه منها عديدة ألسباب في
عمله ويتداخل ناشئ، قطاع
إلى باالضافة العام، القطاع مع
الختبار الكافي  الوقت ميرّ  لم
يفترض التي اجلديدة القوانني
الشفافية وحتقق حتدّ أن
القطاع لتحصني  الالزمة

الفساد. من األردني اخلاص

323233

جمهورها اإلجتماعي للضمان العامة املؤسسة دعت
 (  www.ssc.gov,jo ) اإلنترنت على موقعها اإللكتروني لزيارة
كافة املعلومات على لالطالع واإلجنليزية وذلك العربية وباللغتني
اخلاصة والنشاطات والتطورات واإلجنازات والبيانات واألخبار
املؤسسة بإيجاد توجهات ضمن ذلك ويأتي اإلجتماعي بالضمان
اململكة داخل جمهورها سواء مع دائمة وفعالة إتصال قنوات
ووسائل الصحافة وممثلي اإلجتماعيني والشركاء خارجها أو
في التأمينية والثقافة التوعية بنشر هدفها لتحقيق اإلعالم

اتمع.
جميع أظهرت التي الزوايا من العديد املوقع ويتضمن
قانون ) زاوية في وتتمثل واإلدارية التأمينية العملية اجلوانب 
ضم سنوات ) و ( املطبقة  التأمينات ) و ( اإلجتماعي الضمان
( الدولي التعاون ) و ( اإلشتراكات ) و ( تأدية السابقة اخلدمة
) زاوية إلى إضافة ( للمؤسسة التنظيمي الهيكل وزاوية ) و
مواقع ) و ( املكتبة اإللكترونية ) و ( اإلفتراضي الراتب حساب
والشكاوي عناوين املؤسسة واإلقتراحات زوايا وكذلك ( مرتبطة

اجلمهور. وأسئلة
عن تفصيليا شرحا  املطبقة التأمينات زاوية وتظهر
تقاعد املؤسسة كراتب تقدمها التي التأمينية جميع املنافع
الطبيعية والعجز الوفاة  ورواتب  املبكر  الوجوبي الشيخوخة 
وأمراض العمل إصابات مبوجب تأمني واملنافع املقدمة واإلصابة

املهنة.
) حوالي اإللكتروني موقعها خالل من املؤسسة وتلقت 

لهم  املترتبة واملزايا باحلقوق تتعلق من جمهورها سؤال ( 600
كما يتلقى اإللكترونية عناوينهم عبر جميعا إجابتها مت حيث
عليهم املؤمن  من  شكاوي اإلستفسارات إلى إضافة املوقع
حيث واإلشتراك الشمول من املتهربة املنشآت عن لإلبالغ
في إلخضاعها املنشآت هذه على التفتيش املؤسسة تتولي

لشمولها. الالزم القانوني العدد توافر حال
عليه للمؤمن  اإلفتراضي الراتب حساب زاوية  وتتيح
اإلفتراضي التقاعدي راتب قيمة إحتساب املوقع لهذا املتصفح
في الصحيحة البيانات عليه  املؤمن يدخل أن مبجرد مباشرة

بالزاوية. اخلانات اصصة
إمكانية للمتصفح ( اإللكترونية املكتبة ) زاوية وتقدم
نسخة على واحلصول املؤسسة إصدارات  أهم  على االطالع 
وأية باألرقام الضمان ونشرة السنوي كالتقرير منها حاسوبية

املؤسسة. أخرى تصدر عن نشرات
ليتمكن ( واملقترحات الشكاوي ) زاوية املوقع وخصصت في
مقترح شكوى أو أية تقدمي عامل أو صاحب عمل أي خاللها من

الزاوية هذه حتت لذلك اصص املدرج النموذج تعبئة طريق عن
اإلقتراح أو الشكوى إحالة اإللكتروني املوقع جلنة تتولى حيث

باملؤسسة. املعنية والدوائر اجلهات إلى
 1332 ) البريدية حوالي القائمة في املشتركني عدد وبلغ
خالل للتصويت من سؤال إختيار أيضا يتم وحيث مشترك  (
املؤسسة تقدمه مبا نتائجه وحتليل العام الرأي لقياس املوقع

املتبعة. واإلجراءات املنافع من
ومكانتها املؤسسة وضع ( الدولي التعاون ) زاوية وتظهر
األنشطة ألبرز وملخصا  والدولي  العربي  الصعيدين  على
الدولية اجلمعية  في عضويتها  عن وشرحا  لها اخلارجية

اإلجتماعي. للضمان
اإلختياري ( اإلشتراك زاوية زيارة األردنيني املغتربني وبإمكان
حيث اإلشتراك بهذا اتصة املعلومات بكافة لتزويدهم (
املعتمدة املستشفيات بأسماء  قائمة أيضا  الزاوية تتضمن
رغبتهم حال وفي اإلختياري اإلشتراك لغايات خارج املؤسسة
االطالع فبإمكانهم السابقة خدمتهم سنوات ( شراء ) بضم

.( السابقة اخلدمة سنوات ضم زاوية ( على
لهذا  واملتصفح عليه للمؤمن ( املواضيع أبرز زاوية ( وتتيح
اجلديدة والقرارات والتوجهات األحداث أهم على االطالع املوقع
هذه إلى أن باإلضافة املؤسسة أخبار بوابة خالل من للمؤسسة
اإلستراتيجية اخلطة  ومضامني  ألهداف  شرحا تقدم الزاوية
في قانون الضمان املرأة حقوق حول تقرير وكذلك للمؤسسة

اإلجتماعي.
الفرعي للمكتب مخصصة زاوية املوقع على وأدرج
اجلمعية الدولية في األعضاء اآلسيوية العربية للدول اإلقليمي
باملكتب تعريف الزاوية هذه توفر  حيث اإلجتماعي للضمان 
املكتب وفعاليات وأنشطة به األعضاء  العربية واملؤسسات
الدولية اجلمعية عن  موجزا وشرحا عنه الصادرة  والنشرة 

اإلجتماعي. للضمان
املؤسسة أنشأت للمؤسسة الداخلي الصعيد وعلى
يستطيع حيث املوقع  خالل من ملوظفيها مخصصة زاوية
من إرسال نه ميكّ به خاص إلكتروني بريد على احلصول املوظف
في يعمل آخر  موظف أي مع اإللكترونية الرسائل  واستقبال
محافظات كافة في املنتشرة املؤسسة ومكاتب فروع من أي
أعمال إجناز ودقة  سرعة على إيجابيا  ينعكس مبا  اململكة

املؤسسة.
بالعطاءات اخلاصة املؤسسة إعالنات جميع  بأن ويذكر

املوقع. خالل من تدرج

اإلفتراضي التقاعدي الراتب إحتساب يتضمن

اإللكتروني موقعه لزيارة يدعو اإلجتماعي الضمان



لـ“اللويبدة“ قلبه يفتح غندور فادي

خاص اللويبدة/

القطاع اخلاص، الذي راكم من الثاني اجليل غندور فادي ميثّل
عمله، طريقة في كبير لتحديث س وأسّ سابقه، جتربة على
األمر آخر في ستؤدي بيئة في للعمل جديدة معايير إلى ووصل

األردن. اإلقتصادية في العملية قيادة إلى
إمكانية في كثيرون ك شكّ فقد ”اللويبدة“، تعرف وكما
وقيل الثمانينيات، منتصف في تأسيسها عند ”أرامكس“ جناح
عنها، سيتخلّى وسرعان ما الشاب، فادي، مغامرة من إنّها عنها
سنة، بعد هؤالء، سنة عات توقّ تخيّب ظلّت ”أرامكس“ ولكن 
تتناقل نوعها، من  عربية شركة وأكبر أهمّ مرتبة  إلى لتصل

العاملية. األنباء ووكاالت اإلقتصادية الصحافة أخبارها
مشاركاً رئيساً غندور إختار العاملي اإلقتصادي املنتدى
املاضي، الشهر  في امليت البحر في  قد عُ الذي األخير للمؤمتر
الشركة كانت بشهر وقبلها  املوقع، بهذا أردني  أوّل  وليكون 

 Arabian” واألموال االقتصاد في املتخصصة العربية 
شخصية   100 ألكثر السنوية القائمة ضمن Press”إختارته

العربي. العالم في ً نفوذا

باملئة 30 إلى تصل أرباح

”رويترز“ لوكالة غندور ث حتدّ امليت البحر لقاء هامش على
للشركة الصافية األرباح تنمو أن يتوقع إنه وقال لألنباء،

 2007 عام  في  30% الى يصل مبا إنترناشيونال“ “أرامكس 
الشرق االوسط. في الشحن واإلمداد بنمو أعمال مدعومة

األعمال األساسية. من يأتي زال ما النمو صافي أن الى وأشار

حكومي منصب ألي ال،
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 150 ما بني اإلستحواذ عمليات قيمة تبلغ أن املتوقع ومن
لم  لكنها املقبلة، الثالثة األعوام في  دوالر مليون و200

األرباح األساسية. في كبيرة بدرجة بعد تسهم
الصافية  األرباح من 95% أن القول :”ميكنني غندور وأضاف
عمليات بعد نأمل الرئيسية. سوقنا من جاءت االول الربع في

أكثر“. أن يتحسن األداء اإلستحواذ
دبي سوق في املدرجة للشركة الصافية  األرباح إنّ  وقال:

ارتفعت %42 إلى  (مارس) 31 اذار حتى الثالثة األشهر في املالي
مليون دوالر). 8.14) مليون درهم 29.9

دوالر  مليون 450 إلى نحو اإليرادات تنمو أن يتوقع ّأنه وذكر
املتوقع  ومن املاضي، مليون العام مع 370 باملقارنة 2007 عام في
مع املنطقة في النمو آفاق من أخرى مرة الشركة ان تستفيد

املرتفعة. النفط أسعار إستمرار
الواليات املتحدة في شركات شراء تعتزم أرامكس إن وقال
دوالر. مليون 200 إلى قيمته تصل مبا األوسط والشرق والصني

فاجنارد“ واي ”تو شركة املاضي العام الشركة وإشترت
أوروبا. شمال في شحن خدمات تقدم والتي دبلن ومقرها

إستحواذ العام املاضي. عمليات دوالر على مليون 40 وأنفقت
املتحدة والواليات آسيا  في اإلستحواذ عمليات أن وتابع:
الشركات بعض حتديد ومت املقبلني، العامني غضون تبدأ في قد

ستبدأ قريبا. لها الفني الفحص بالفعل وعمليات

نعمل كفريق واحد

رئيساً إختياره إنّ غندور فادي قال ”اللويبدة“، مع لقاء وفي
بأهمية إعتراف  باألساس هو امليت البحر مؤمتر في مشاركاً
آخر خاصة في بإجنازات أرامكس ً جدا فخور أنا وأضاف: أرامكس،
الصناعة قطاع عاملية في كشركة نفسها أثبتت ولقد فترة،
وهذا أهدافها،  إلمتام شديدة بقوة تعمل اآلن النقل،. مبجال
ميكن نه ال اجلمع ألّ صيغة هنا أستخدم بالفخر. نشعر يجعلنا
وهذا نعمل كفريق، الفردي. نحن العمل  شيء من يتحقق أن

النتيجة. هذه أوصلنا إلى هو الذي اجلماعي اجلهد
أرامكس عالقة إلى أيضاً،  النجاح، أسباب  فادي ويعيد
مبسؤولية، باملشتركني الشديدة والعناية اجلمهور، مع
أمام ضخم إلتزام أمام دائماً أننا أشعر فأنا ويقول:“وبصراحة،
من جعلت التي هي الرؤية هذه أنّ ويبدو وخدمتهم“. الناس
إلى تهدف ال التي اتمعية أعمالها ع توسّ وشركته غندور

اإلنسان نفسه، في تستثمر بل املادي، الربح

النظيف، جبل في كانت اتمعية األعمال  تلك باكورة
ً تقريرا (ننشر والطموح  املتواضع،  العريق، اني العمّ احليّ
مثل غندور إنّ املقبل) ويقول العدد حول املشروع في متكامالً
منّا هي إلتزام “: خلدمة اتمع أساساً ه تتوجّ املشاريع التي تلك
القطاع فعلى وبصراحة لها، ننتمني التي واألحياء أهلنا جتاه
من ليس الدور فهذا  اال، هذا  أكبر في ً دورا يلعب أن اخلاص 
دورنا هو بل فحسب، احلكومية غير واملنظمات احلكومات واجب

أيضاً“.
سنوات؟ خمس آخر اخلاص في القطاع نسأله: كيف ترى دور

املقبلة؟ اخلمس السنوات قوة خالل أكثر سيكون وهل
فعالً، نفسه أثبت  اخلاص القطاع  أن أعتقد يجيب: 
عاملية. صارت أردنية شركات وهناك أكثر، نفسه وسيثبت
األعمال غير قطاعات في ر عمله يطوّ أن القطاع لهذا وأحبّ
ناحية أخرى، اإلعتبار، من في يأخذ ان يجب بل األرباح، وحتقيق
تتعلق ال  التي احلكومية التشريعات  و بالقوانني  دوره  ل  ويفعّ
دور بحاجة للعب القطاع اخلاص باإلستثمار فقط. بالضرورة

اتمع“. تطوير في

شة باتمعات املهمّ العناية

خاص بشكل ملحة بحاجة نحن الواقع في “: ويضيف
الشباب تعليم أجل من ومناهجه، التعليم، ميدان في للعمل
مسؤولية أمام نحن السوق. إلحتياجات  مؤهلني ليكونوا
اخلصوص، وجه على  والشباب الناس، معنويات لرفع  ة، مهمّ
على يراهنوا أن نأمل و بهم، نعتني أنّنا يدركون يصبحوا حيث
حكومتنا مع للعمل كذلك نحن بحاجة ومهاراتهم. قدراتهم

املشاريع. إجناح و العملية تسهيل أجل من
فرص وخلق شة، املهمّ باتمعات للعناية ضرورة ...“هناك
بجدية ر  يفكّ أن اخلاص القطاع على األهم. هو وهذا العمل،
مستقبلها، تشكيل في  ودوره البالد، مستقبل من  مبوقعه

والسندات“... األسهم بأسعار فقط ليس
تعتمد بعد خمس سنوات سنكون أين : اإلجابة على  ”...
للقطاع ميكن ال العاملية. السياسات ر وتطوّ املنطقة،  على 
السياسية. اإلضطرابات بإستمرار  ويزدهر  ينجح أن اخلاص
األلفني عام من أيلول احلادي عشر مأساة بعد حدث ر ما تذكّ
الداخل، ولكن هذا إلى العربي. الرأسمال ق تدفّ التي أثرت في
أن األساس فعلى املناسبة، البيئة خلق دون يستمر أن ميكن ال
بعض نخلق  أن استطعنا  فنحن احلقيقة  وفي متيناً. يكون
وأمن، داخل إقتصادي رخاء ذات العربي، العالم في اآلمنة اجلزر
األحوال كلّ في ولكن دبي، مثل دينماكية بسيطة أعمال بيئة

على فقط تطفوا تصل إلى اجلميع، وال أن التنمية عوائد على
شخصية“.. نظر وجهة وهذه السطح.

اإللهام مصدر غندور، علي

غندور علي والده فادي يشابه وال ظلم، فما أباه شابه ومن
الناجحة، أنتاج جتربته يعيد وكأنّه بل يبدو فحسب، بالشكل
اجللسة وفي وديناميكيته، وسرعته العصر، أدوات باستخدام
مؤمتر في النظيف، جتربته في جبل عن فيها فادي ث حتدّ التي
ويبتسم، األوّل، الصفّ في يجلس والده كان امليت، البحر
أحسن لكونه  والفخر، بالزهو، الشعور هو حاله لسان ولعلّ 

التنشئة.
األردنية امللكية س أسّ الذي  والده، عن  يقول بدوره، فادي،
ت وتعدّ العالم، أنحاء  إلى  معه  فوصلت  املعاصر،  بشكلها 

ً دائما، إلهام لي مصدر كان أبي يقول:“ عدد السفارات، مكاتبها
أن لنا تتح لم الضيّق ومشاغله السفر، ووقته دائم كان أنه مع
في رائعاً بعيد، من أشاهده شاباً كان دائم. بشكل معاً جنلس
ثابتاً و التغيير، يحب كان متواصل، بشكل عن اجلديد البحث
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الذي اتمع في للحياة الفعالة كان قدوة الثرية. في املعرفة
حتقيق خارج قطاع األعمال بدور زال يؤمن وما وكان فيه، عاش

مقدم النصيحة. و املعلم لي بنسبة دائما هو األرباح.

حكومي ملنصب ال

كلّ ومع وزارية، مناصب  لتقلّد فادي تردّد إسم ما ً وكثيرا
املتداولة، األسماء  من باعتباره إسمه الصحافة تنشر تعديل
اإلقتصادي الس وزمالئه في العمل، في رفاقه من وكثير بل

يحبّها: بصراحة سألناه وزراء، أصبحوا اإلستشاري
احلكومة؟ في عاماً منصباً تقبل أن ميكن هل

ومقتنع ة، مهمّ لديّ فأنا مطلق، وبشكل ال، بالطبع أجاب:
من أجل للعمل ً كبيرا مجاالً اخلاص العالم في وأعتقد أن بها،
أجل من التغيير نقود أن ميكننا هكذا، فقط، اتمعات. تنمية

املستقبل. تشكيل



في البنك العربي مشاكله ى سوّ
وإسرائيل، األميركية الواليات املتحدة
قبل فُتحت سريّة قناة وتوصلت
ل تتأجّ وسط“ ”حلول إلى سنتني
في ه ضدّ رُفعت قضايا عليها بناء
إغالق إلى معها إضطر نيويورك،

املال العاملي. عاصمة في فرعه
مطلعة مصادر وقالت
املعلنة غير التسوية إنّ لـ“اللويبدة“
كافة البنك يوقف بأن قضت
وقطاع الغربية للضفة التحويالت
مهما معيّنة،  مبالغ ت تعدّ إذا غزّة، 
التاريخي مقرّه ونقل األسباب، كانت
رسالة في  القدس،  من  األساس 
البنك إرتباط فكّ  على واضحة
بناء أصالً تأسس الذي بتاريخه

عليه.
القرارات، املصادر أنّ تلك وأضافت
كانت أخرى، إجراءات إلى باإلضافة
ولكنّها البنك،  إدارة على  صعبة
اإلستمرار، في مصلحتها بني وازنت
عن االبتعاد ففضلت العريق، وتراثها
الهوية عن  بالتخلي ولو املشاكل 
على تعتمد التي للبنك األساسية
اجلميع ساهم فلسطينياً بنكاً كونه

البقاء رمزية عن للتعبير  بنائه في
ً للعودة. متهيدا

عن أخرى مصادر وأعربت
البنك شعارات تغيير أنّ إعتقادها
حيث ذلك السياق، تأتي في القدمية
الذي القدمي التراث كان الشعار ميثّل
في والبدء منه، االنتهاء من  بدّ ال 
الرسالة إنّ وقالت  جديدة.  مسيرة
اجلديدة، البنك فبنية واضحة، باتت
إقتصادية قوى على  األسهم  وتوزّع
القرارات تلك إلى أوصلت مختلفة

الصعبة.
وحققالبنك العربي خاللاألشهر
اجلاري أرباحا العام من األولى الثالثة

أميركي  دوالر مليون  230.5 ناهزت
األخرى، واصصات الضريبة قبل

دوالر بعدها مقابل  مليون 187.1 ونحو
الفترة نفسها  في دوالر مليون 150.2
نسبتها 24.6  بزيادة 2006 أي عام من

املائة. في
بإسم البنك صادر عن بيان وقال
مجلس رئيس شومان  احلميد  عبد
مجموع إن العام ومديره البنك إدارة
نهاية في ارتفع اموعة موجودات 

 33.3 نحو إلى املاضي  مارس شهر 

: قسم اإلقتصاد إعداد

القدس يتــرك العربي
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من العام  نفسه الشهر نهاية في دوالر مليار 29.3 نحو من دوالر مليار

املاضي.

وحلم احلريري البيان، دالالت مصطفى:

البيان صدور في مصطفى عمر  اإلقتصادي  احمللل  ورأى 
نشرته تقرير وقال في داللة كبيرة، شومان احلميد باسم عبد
باسم ى املسمّ شومان عائلة "سليل إنّ الكويتية: "القبس" صحيفة

1930 ليكون  القدس عام أسس البنك العربي في كان قد جده، الذي
بأهم ما زال يحتفظ في العالم العربي، من حيث التأسيس بنك ثاني
بالنسبة حتتفظ تعد عائلته لم أن من على الرغم البنك، في منصبني

تراجع  فقد  دينار، مليون   365 يناهز الذي  البنك رأسمال من األكبر 
سنوات". منذ الثالث املركز إلى العريقة املصرفية العائلة نصيب

أكبر وهي  األردنية، اإلجتماعي  الضمان مؤسسة وكانت
في املساهمة حيث من األول  املركز  خسرت اململكة، في مستثمر
التي احلريري مجموعة  لصالح سنوات، خمس ملدة البنك رأسمال

مؤسسة  مخلفة املال، رأس من املائة في 18 إلى نحو زادت حصتها
شومان  أسرة تلي ثم املائة في 15 بنحو خلفها االجتماعي الضمان

فقط. في املائة 8.5 إلى نحو حصتها التي انخفضت
البنك رأسمال من األكبر النسبة إمتالك إنّ  مصطفى وقال 
منذ احلريري الراحل رفيق اللبناني الوزراء رئيس حلماً يراود كان العربي
استشهاده بعد احللم ق يتحقّ إال أن املفارقة أبت طويلة، ولكن مدة
البنك حول الذي شومان احلميد عبد  والد  شومان ايد عبد ووفاة
األطراف مترامية مصرفية إمبراطورية إلى كبير محلي بنك من العربي

اخلمس. العالم قارات على موزعة فرع 400 يزيد على متلك ما

التاريخي الرمز القدس،

أيضا.
آلخرين غيره بالنسبة املصرفي العمل كان الذي الوقت ففي .....
العمل كان االجتماعي، والتميز الثروات وجمع املادي للربح بوابة
أسس فحني نبيالً، وقومياً  وطنياً  عمالً أيضا له بالنسبة املصرفي

التي  فلسطني في 1930 عام العربي البنك شومان احلميد عبد والده
مغامرة يدخل إمنا كان الصهيوني، االستيطاني تتعرض للغزو كانت
السهل ركوب عن بديالً وذلك العواقب، مضمونة غير اقتصادية
احلميد عبد أن نذكر أن ويكفي سريع. مادي ربح بتحقيق واالكتفاء
الواليات في ومستقرة هادئة حياة يحيا كان الذي املغترب شومان
إلى وحضر أميركا، في مصرف  فتح عن النظر  صرف قد املتحدة
حائط أحداث فيه كانت وقت في العربي، البنك ليؤسس فلسطني
ذلك بعد يستمر سوف صراع عالقة عن معلنة لتوها انتهت قد البراق

ويهودها. فلسطني عرب بني
يقوم الفلسطيني الشعب كان وبينما سنوات بست ذلك بعد
بيت في املولود شومان ايد عبد كان  ،1936 عام الكبرى بثورته

بعد  املصرفية مهامه  أولى  يتسلّم 1910 عام القدس قرب حنينا
كانت نيويورك. ورمبا جامعة من االقتصاد في املاجستير شهادة نيله
لدى انتظاره والده في  يجد لم شومان عبد ايد أن كبيرة مفارقة
خلفية على السجن في يرزح والده كان فقد إلى فلسطني، عودته 

الوطني. نشاطه
يجعل أن الفلسطيني االقتصادي العمل قدر شاء وهكذا،
أشبه املضطربة األعوام تلك في املصرفي للعمل شومان مباشرة
ظروف ظل في مصرفه قيادة على آنذاك الشاب للمصرفي بتدريب
والعربي، الفلسطيني الصعيدين على االستقرار وعدم االضطراب من
ذروتها املنطقة في  الكارثية  التطورات بلوغ مع  حقا  حدث ما  وهو

أرضه  الفلسطيني الشعب فيهما فقد اللذين و1967  1948 عامي
تلك األيام منذ نافذة ذا رؤيا مستقبلية كان األب شومان ولكن كاملة.

مستوى وعلى الفلسطيني، الوطني الس في وهو عضو شومان
الفلسطينيني األثرياء من شومان مع عدد بادر الفلسطيني العمل
برامج وضع عاتقها على أخذت التي التعاون“ ”منظمة تأسيس إلى
على تركيز مع الشتات ومناطق فلسطني الفلسطينيني في ملساعدة
الفلسطيني، للشتات إلى رمز السنني مرور مع حتولت التي ايمات
فلسطينية استثمارية شركات في مساهماته عن عدا وذلك
تشكيل االقتصاد إعادة في بارز بدور قامت التي مثل (باديكو) أخرى
وشركة الفلسطينية، الوطنية السلطة  إقامة بعد الفلسطيني
مدينة سكان مساعدة أخذت على عاتقها التي القدس لالستثمار
في وممتلكات أراض من  تبقى لهم مبا التمسك على حتديدا القدس

الشدة. متزايدة تهويد لعمليات تتعرض باتت التي املدينة

إلى القدس العودة إشترط شومان

واضطر املصرف  الضفة الغربية احتلت إسرائيل 1967 العام في
القدس. في األول البنك  فرع فيها  مبا كافة هناك  فروعه إغالق إلى
رابني إسحق وحكومة الفلسطينية التحرير منظمة وقعت وحني

إعادة  شومان إمكان في 1993 أصبح عام أوسلو اتفاق اإلسرائيلية
فرع فتح إعادة أوال اشترط شومان ولكن في فلسطني، فروعه فتح
الفرع لذلك نشاطه، مع ما العربي البنك خالله من القدس الذي بدأ
إسرائيل ولكن والعاطفي،  الوطني  املستويني  على خصوصية من
من كان أوسلو اتفاقات مبوجب القدس وضع أن بذريعة ذلك رفضت
فيها يبحث أن تقرر التي النهائية  املرحلة إلى املؤجلة القضايا  بني 
أن أي النهائي، الوضع ترتيبات واإلسرائيلي  الفلسطيني الطرفان
لم ما وهو األولى، للمراحل إسرائيل تنفيذ بعد سيبحث وضعها 

إسرائيل. به تقم
العربي البنك فروع فتح إعادة إلى شومان اضطر فقد وعليه
للعمل عمادا احلني ذلك منذ وأصبح الفلسطينية األخرى، في املدن
على املصرفي للعمل بالنسبة  هو مثلما الفلسطيني  املصرفي

األردن. نهر من الضفة األخرى
فلسطيني املهمة تمع العناوين أحد العربي البنك كان لقد

شخصية فلسطينية كانت فقد فلسطني. يعيش في كان مزدهر
كانت وقت في بنك تأسيس إلى سباقة  شومان احلميد عبد مثل
أكثر بلدان في  حتى األذهان  عن بعيدا أمرا اخلطوة تلك مثل فيه 
اتمع عند كبيرة حيوية على دليال ذلك وكان فلسطني، استقرارا من
عن االستقرار عدم وأحوال تعقه االضطرابات لم الذي الفلسطيني
وأول القاهرة، إذاعة بعد العربي  العالم  في  إذاعة ثاني له تكون أن
للتأمني العربية الشركة  هي  العربي العالم  في  للتأمني شركة
سابا شركة هي العربي العالم في احلسابات لتدقيق شركة  وأول 
السروجي، وأيوب رابية ملوسى للحافالت جتميع مصانع له تكون وأن
مثل عبد لعبته شخصيات الذي الرائد الدور أمثلة على وهذه مجرد
هذه مثل الفلسطيني عبر اتمع هوية تشكيل في ايد شومان

املؤسسات وغيرها.
العمل تاريخ من مهمة صفحة تطوى شومان ايد عبد برحيل
راضيا رحل أنه في شك وال والعربي، والفلسطيني األردني املصرفي
رحيله عن راضيا يكن لم بالتأكيد ولكنه الفخر، تستحق مسيرة عن
من حيث بدأت مسيرة القدس في العربي البنك أن يعيد فتح فرع قبل

الراحل الدور األكبر. فيها مصرفية مجيدة لعب

واألردن احلريري، العربي،
في غلت شُ قد األردنية واالقتصادية السياسية األوساط وكانت
بدأ األردن  أنّ مفاده وكالة "رويترز" لألنباء، بثّته بخبر املاضي الشهر
الهيمنة احلريري من أسرة ملنع العربــي" "البنك في بزيادة حصته

فيه. مساهم بعدما أصبحت أكبر البنك، على
مسؤولون اتخذه القرار هذا أن مطلعة الوكالة ملصادر ونسبت
تابعة شركات جانب من الشراء فورة على رداً كبار، أردنيون سياسيون
في البنك، الذي حصتها زادت احلريري، رفيق الشهيد الرئيس ألسرة
املئة بثالثة في األوسط، بالشرق الرائدة املالية املؤسسات يعدّ أحد

باملائة. 17 الى البنك في حصتها رفع ما العام، بداية منذ
صندوق إن السوق" في "متعاملني  عن نقالً الوكالة وقالت

القدس ترك قرار  ولعلّ
البنك يتخذه قرار أصعب كان
نظراً الطويل، تاريخه في
من احملتلة  املدينة متثّله ملا
شومان، ألسرة تاريخية رمزية
وهم التقليديني، البنك ولزبائن

املهجر. في الفلسطينيون

أول فيها افتتح التي املبكرة
القدس للبنك العربي في فرع
العربي فالبنك ،1930 عام
العربية من املصارف ثاني كان
بنك بعد التأسيس تاريخ حيث
االقتصادي أسسه الذي مصر
حرب، طلعت الكبير املصري
طلعت على عرض كان وهو
باسم مصرف تأسيس حرب

عن شومان املؤثرة واملقالة حزيّن

مقالة شومان ايد وفاة عبد بعد حزين كتب صالح الزميل وكان
عنوان: "مات حملت البنك، مؤسسي عند القدس داللة حول مؤثرة

منها: نقتطف القدس"، في العربي البنك فرع فتح د يُعِ ولم
املاضي الشهر عاملنا عن رحل الذي شومان، ايد يكن عبد ...لم
والده أسسه الذي كان العربي البنك تطوير مصرفي متكن من مجرد
وحتول هو كبيرة، مالية إمبراطورية إلى وحتويله شومان احلميد عبد
العالم في املال رجال أكبر أحد إلى وطنه فقد الذي الفلسطيني 
كان بل عادية، شخصية شومان يكن  لم كما والعالم، العربي
النظر البني الظلم فمن املقاييس، من بالعديد استثنائية شخصية
في أكبر املصارف أحد العربي، البنك إدارة لس رئيسا بوصفه إليه
فقد عريقة، مصرفية عائلة سليل بوصفه أو والعالم، العربي العالم
كبيرة فلسطينية وطنية كله شخصية ذلك جانب إلى الراحل كان

فما عدة، ألسباب يكتمل  لم املشروع ولكن  فلسطني، مصر بنك
نهايته، ولكنه إلى في الشوط ميضي أن شومان األب سوى من كان
فإنه مصر، بنك الرائد اسم اختار ملصرفه بعكس طلعت حرب الذي
بأن إيحاء في العربي البنك اسم األول للمصرف الفلسطيني اختار

جميعا. للعرب البنك
اململكة  إلى  الغربية الضفة ضم  بعد 1951 العام وفي ....
احلني ومنذ ذلك أردني، بنك البنك العربي إلى حتول الهاشمية األردنية
احلميد عبد قيادة حتت ليصبح العربي البنك معه وتطور تطور األردن
األب صرحا شومان فيه رحل الذي العام وهو ،1974 عام حتى شومان
قاد البنك الذي ايد شومان عبد عهد في ولكنه ضخما، مصرفيا
تغطي فروعها مصرفية عمالقة موعة نواة إلى حتول العام منذ ذلك

العالم. قارات جميع في الرئيسية املدن األربعمئة تناهز التي
اقتصادية شخصية  شومان السيد  كله  ذلك كرس ولقد  ....
عبد ايد رحل فقد العربي والعالم فلسطني في وقومية بارزة وطنية

4041



من  سهم 5.6 مليون من باقية كانت سهم مليوني اشترى التقاعد
إن كبير استثماري مسؤول واعتبر للبيع. البنك طرحها خزانة أسهم
في عن الزيادة املفاجئة األردنية احلكومة رضا عدم إلى تشير الصفقة

أخرى". شراء عمليات بالبنك، وقد تتبعها احلريري أسرة ملكية
احلريري أسرة أنّ "اللويبدة" وعلمت كثيرة، تساؤالت أثار اخلبر هذا
أهداف أية تعبّر عن األردن ال في استثماراتها أنّ باعتبار أبدت إستياءها
األمر األردن، الزمن باستقرار عبر لت قناعة تشكّ تعكس بل سياسية،
ولكنّ للخبر، توضيح إلى األنباء وكالة مطالبة  بوسطاء دفع الذي

خبرها. مصداقية إصرارها على على في إشارة تفعل لم "رويتر"
من نابع إستياء أسرة احلريري أنّ مصادر داخل البنك لنا وذكرت
البنك خالل من األردن، جتري خارج حتى أعمالها، من أنّ نسبة كبيرة
حصصاً متلك العائلة أنّ  مع ويأتي البنك، يدعم الذي  األمر العربي،

وأجنبي. وسعودي لبناني بنك غير في غالبة

مبقالته التطورات من هذه الرسمية ااوف عن املعروف االقتصادي
عليا" أردنية مصلحة العربي... :"البنك عنوان حتت اليوم"، "العرب في
املالكني للبنك كبار حصص حصتها في تتجاوز اجلديدة اموعة أنّ  :
العقود طيلة فيه متلك نسب على اعلى االردنيون الذي طاملا حافظ
انه اعتبار على البنك هوية  على يحافظوا ان  واستطاعوا املاضية،

االولى." بالدرجة اردني بنك
جتاه موقفها في االجتماعي" "الضمان تباطؤ الدرعاوي وانتقد
املالكني، صدارتها بني على واحملافظة في البنك املالي وضعها تعزيز
من اسهم مليوني سهم عملية شرائها الشهر املاضي ان "بل وقال:
الضمان مسؤولو  تلقاه هاتفي اتصال  لوال  لتنفذ كانت ما اخلزينة
واحملافظة االسهم بشراء فورا تطالبهم  عليا رسمية جهة من

من القيمة  باملئة تقريبا ٤٠ لوحده يشكل الذي البنك اردنية على
في الضمان فان تعزيز وضع ذلك الى لبورصة عمان، اضافة السوقية
خسائرها التي وتعويض بتعزيز ارباحها كبير بشكل البنك يساهم

ذلك إلى ً، وأضاف قلقاً كبيرا متثّل له التطورات تلك إنّ وقال الدرعاوي،
األردني، األساسي لالقتصاد الداعم الدوام على ظلّ العربي البنك أنّ
مؤسسة أو كان سواء أردني مستثمر كلّ على الوطني ومن الواجب
الضمان مؤسسة أحثّ فأنا العربي، ولهذا البنك في يساهم أن فرد

البنك. تها في االجتماعي لزيادة حصّ

االجتماعي الضمان

أثار قد شهر سهم قبل ملليوني االجتماعي الضمان شراء وكان
املالي إلى اخلبير اليوم" "العرب ونسبت املالية، األوساط لدى إرتياحاً
ستكون االجتماعي الضمان ملكية زيادة انعكاس أن مخامره وجدي

خاص. بشكل والبنك العربي بشكل عام أداء السوق على ايجابية
إلى يؤدي  قد جديدا عنصرا تعتبر الصفقة هذه وقال مخامرة
اجتماعات اكتمال حلني السوق يعيشها التي الترقب حالة كسر

التوزيع النقدي. قرارات وصدور الهيئات العامة
املالية األهلية للوساطة الشركة في الوساطة دائرة مدير وقال
اكبر مليوني سهم لصالح بحجم صفقة تنفيذ الطاهر قال أن نزار
السوق أداء في ومؤثرا ايجابيا عامال يعتبر االستثمارية  الصناديق
واألجنبية العربية االستثمارات جلذب وعنصرا جانب من الكلي

أخر. جانب من املالية للسوق

العربي البنك

العربي، البنك  في  مساهم ألف وعشرين أربعة  نحو  هناك
حجم ر يفسّ ما وهذا املساهمني،  صغار من بالضرورة أغلبهم
خبر وأيّ البنك، مسيرة تخصّ التي بالتطورات الشعبي االهتمام

للمجتمع. اً يصبح مهمّ بالتطورات الداخلية يتعلق
بأم ورأى قليلة، لساعات األخرى من احلياة البنك عاد مؤسس ولو
ثالثينيات في التي أسسها الصغيرة عليه الدكانة أصبحت ما عينه
عيناه، قت صدّ ملا املتحدة  الواليات من عودته  بعد املاضي القرن
العظمى بريطانيا وكأنّها تبدو األطراف املترامية  فاالمبراطورية
بينهما وما  نيويورك، إلى طوكيو الشمس،من عنها تغيب ال  التي
ان عمّ يستحق فخر وما الدول، من العشرات في املكاتب من العشرات

األعمال. تلك كلّ تدير التي احلاضنة أنّها
آذار  30 من العادية العامة هيئته عقد قد العربي البنك وكان
باملئة  25 بنسبة ارباح نقدية وتوزيع اخلتامية احلسابات القرار املاضي
عقد  فيما سهم، دينار/ 356 مليون البالغة  االسمية من القيمة
االساسي النظام على التعديالت القرار عادي عامة غير هيئة اجتماع

عمان. الى من القدس للبنك الرئيسي املقر نقل التي ابرزها
الوزراء تخريج

حقيقية جامعة العربي البنك كان الطويلة، السنوات مدى وعلى
فسالم فياض الوزارات، رؤساء األحيان بعض وفي واملدراء، الوزراء تخرّج
لرئاسة الوزارة كان من مرة أكثر ح رشّ املالية الفلسطيني، والذي وزير
اللبنانية احلكومة رئيس السنيورة وفؤاد البنك، موظفي كبار من
من مدراء وهناك العشرات البنك، في اإلدارة مجلس أعضاء من كان
في عملوا العربي العالم أنحاء على وفروعها املوزعني البنوك األخرى

البنك.

شفافية غير مسبوقة
العامة  املساهمة الشركات مستوى على مسبوقة غير خطوة وفي
السنوي تقريره في التوالي على الثانية للسنة البنك أعلن العربي، الوطن في

البنك،  إدارة  مجلس أعضاء ميلكها التي األسهم عدد عن 2006 للعام
خالل األعضاء وعوائد مكافئات بني وكذلك عليها، طرأت التي والتغيّرات 

عمالئها. مع التعامل في الشفافية إلبداء وذلك املاضية، املالية السنة

قبل من اململوكة حول األسهم املنشور السنوى تقريره في البنك وأشار
املسيطرة والشركات وأقاربهم العليا اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة مجلس أعضاء

: عليها كما يلي
سوزان  وزجته 9775800 سهم ايد شومان عبد عبد احلميد محمد -

سهم. عرفات16000
ماضي(2115200) جنوى وزوجته (4678080) املصري طاهر -صبيح

سهم.
16000000 العربية السعودية اململكة مالية وزارة مساهمات -

سهم. احلريري (40080) عودة نازك -
سهم. اإلجتماعي(50905230) مساهمة املؤسسة العامة للضمان -

(70000) املعشر  رندة وزوجته سهم، (14600) قعوار  فرحان سمير  -
سهم. (504600) للتأمني األوسط الشرق شركة ،ومساهمات سهم

سهم. اخلوري (513,600) سعيد -
سهم. الطاهر (4000) عبد الرؤوف ثابت - محمد

سهم. - رياض برهان كمال (1000)
احلريري(38,800)سهم. مختار أحمد محمد -

يلي: كما فهي العليا اإلدارة أما مساهمات أشخاص
سهم. اخلاروف (15,000) فاروق الدكتور مساهمات -

سهم. مسمار(2000) غيث الدكتور -
(ال يوجد). الداخلي التدقيق إدارة مدير ترزي غسان -

النحو على فهي  املستثمرين كبار قبل من اململوكة األسهم أما 
التالي:

سهم14,30:% (50,905,230) اإلجتماعي  للضمان العامة املؤسسة -
املال. رأس من

8,93% احملدودة (31,796,380)سهم ما يشكل أوجيه سعودي شركة -
املال رأس %5,64من يشكل ما - عائلة شومان (20,075,100)سهم

يشكل ما  سهم  هولدنغ(18,013,600) أيست ميدل  أوجيه  شركة -
املال. رأس حجم من 5,06%

أعضاء مجلس من كل مكافئات رواتب املنشورة اجلداول بينت وكذلك
: يلي كما 2006وهي للعام اإلدارة

شومان (539,620) ايد عبد احلميد عبد محمد -
دينار. (11,373) 30\03\06 الرئيس لغاية املصري نائب رشيد منيب -

سعد صالح بن السيد ميثلها السعودية العربية اململكة مالية وزارة -
دينار. (16,166) 31\03\06 من إعتبارا املهنا

دينار. احلريري (17,000) عودة نازك -
دينار. (17,000) 31\03\06 من طاهر املصري إعتبارا صبيح -

إبراهيم السيد معالي ميثلها اإلجتماعي للضمان العامة املؤسسة -
دينار. (21,167) 31\03\06 من إعتبارا عزالدين

دينار. (17,000) قعوار فرحان -سمير
دينار. -  سعيد توفيق خوري  (7,197)

دينار. الطاهر (17,000) عبد الرؤوف ثابت - محمد
دينار. طاهر كمال (29,282) - رياض برهان

دينار. احلريري (19,906) مختار أحمد محمد -
كالتالي: أخرى وهي نفقات عن العربي إلعالن البنك إضافة

يعادل ما واخلارج األردن في  اخلارجيني احلسابات مدققي أتعاب  -
دينار. (10,609,341)

في األسرة أعمال أنّ املصادر وأضافت
الوراء، إلى قرن ربع نحو إلى تعود األردن
ست أسّ فقد ذلك وإلى مستقرة، وصارت
وعضو رفيق، الشهيد حرم نازك، السيدة
في أردنية، وهي البنك  في  اإلدارة مجلس
كبيراً مركزاً املاضي القرن ثمانينيات بداية
التبرعات من الكثير م قدّ اخليرية لألعمال

الفقيرة. لألسر

التعزيز تعزيز

فات التخوّ تلك  من الرغم  وعلى
عزّزت فقد "رويترز"، خبر عنها حتدث التي
هذه بعد  البنك في تواجدها احلريري أسرة
الذي األمر جديدة، نسبة بشراء التطورات
أردنية لدى أوساط إقتصادية مخاوف من زاد
األردني اإلقتصاد دعائم أهمّ أحد بذهاب

العام املاضي. دينار املليار من اقتربت
تستوجب االقتصادية الضرورة وأضاف: 
ملكيتها وتعزيز التدخل "الضمان" من
اغلبية حتقيق على واحملافظة البنك في
احملافظة تضمن كي االدارة مجلس  في  لها
بحاجة هو الذي االردني االقتصاد دعم  على
بها يقوم  التي التمويلية للعمليات ماسة 
يعلم جيدا والكل االردن، داخل العربي البنك
البنك العربي وقفها التي الوقفات التاريخية
زال وما  اململكة في التنموية العملية جتاه
وبالتالي ليس من واالخر، احلني بني يقف لها
االردنيني الحد غير اال يترك مصلحة احد ان
توجيه ومحاولة البنك على بالسيطرة
عمان خارج مشاريع نحو املصرفية سياساته

ملفت. بشكل
متتلك احلريري  اسرة ان شك ال وقال:

"العربي" اكبر ملكيتها في من األسرة رفعت فقد أردنية. غير جلهات
باملئة  17.696 نسبته ما  الى العربي الوطن مستوى على البنوك 
صفقة  في سهم، 982 الف املتوسط اللبناني لـ بنك متلك ان بعد
البنك العربي االستراتيجيني في املستثمرين احد حساب خاصة من
الصفقة وبهذه  . املاضي نيسان  من  األول  األسبوع في تنفيذها  مت

من  قليال اعلى بسعر الواحد، للسهم دينار 23.5 بسعر نفذت التي
االسهم عدد ليصل من ملكيتها، احلريري اسرة اغالق، عززت آخر سعر

العامة  املؤسسة على متقدمة  سهم، مليون  63 نحو االجمالي
14.85باملئة فيه ملكيتها نسبة تصل التي االجتماعي للضمان
املرتبة ثم في سهماً، سهم مليون وخمسني ثالثة وبعدد اسهم نحو
للبنك التقرير السنوي حسب املعلنة شومان  أسرة ملكية الثالثة

انشطتها متويل الى وتتطلع االردن، في قويا اقتصاديا حضورا
ان شك وال عاملية، مالية قدرة لها بنوك من الكبرى االستثمارية
االئتمانية اخلدمات تلك تقدمي  على االقدر البنك هو  العربي البنك
مجمدة شبه لبنان  في احلريري استثمارات ان  يعلم  والكل لهم،
اموعة فان لذا  هناك, الصعبة واالمنية السياسية  احلالة بسبب
من خالل اململكة في لها كبرى  استثمارية قاعدة  بناء فعليا بدأت
به، مرحب امر وهذا املشاريع، من وغيرهما وسرايا العبدلي مشاريع
الربح عن يبحث وابدا  دائما املال رأس ان  يدرك ان اجلميع على  لكن
لذا آخر، في مكان غدا يكون وقد االردن اليوم في يكون وقد واالستقرار
خاص ان بشكل بالضمان ممثلة واحلكومة بشكل عام على االردنيني
العربي، البنك ادارة اردنية باحلفاظ على الكفيلة عن الوسائل تبحث

أسرة ملكية وتعود باملئة. أربعة  بنحو 
اوجيه احملدودة سعودي شركة احلريري الى
ايست ميدل واوجيه سعودية، وجنسيتها
ميد" "بانك ثم لبنانية، وجنسيتها هولدجن

اللبناني. املتوسط البنك

وعصفور الدرعاوي فات تخوّ

احمللل الدرعاوي  سالمة وعبّر

تبلغ بنكهم  في االردنيني حصة  ان علماً
وهذا  املال. رأس من باملئة 53 نسبته ما االن
ادراكه قبل ما ميكن في ادراك االسراع يعني
املسؤولية تلقى يعني ان ال وهذا اآلوان, فوات
حتالف ايجاد الضمان، ولكن ميكن على فقط
االردنيني ملكية  يعزز محلي استثماري 

العربي" للبنك
كالم أيّد عصفور سامر االقتصادي احمللل سامر عصفور سالمه الدرعاوي                         
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الغامن سالم كتب:
التعامل أدوات لت وتبدّ الكويتية، األردنية العالقات أحوال تغيّرت
للزيارات، ومقاطعات الصحافة، في مناكفات فمن البلدين. بني
لتصبح تعود،  ال أن اجلميع يتمنّى  وإقتصادية  سياسية  وقطيعة
أردنيني أعمال ورجال األردن، في تتأسس كويتية شركات شكل: على
املواقف نون يثمّ أردنيني وسياسيني للكويت، دورية بزيارات يقومون
للمراقبني وبدا  الكويتية، احملافل في يحاضرون وأكادمييني الكويتية،
طوال البلدين بني العالقات التي غلّفت أجواء  أنّ السحابة السوداء

بال رجعة. راحت التسعينيات قد مرحلة
األردن،  في املستثمرين أكبر أصبحوا بأنّ الكويتيني األرقام وتفيد
ستة "نحو هو البلدين في الصحافة تعتمده الذي  الرقم  كان وإذا 
الثمانية بالضرورة يتجاوز املبلغ إنّ يقولون خبراء فإنّ مليارات دوالر"،
التي التطورات وأنّ دقيقة، إحصاءات هناك ليس أنّه باعتبار مليارات
إلى باالضافة  املتداول، الرقم ترفع املاضيني الشهرين في حدثت
في تدخل عاديون وال كويتيون مواطنون بها يقوم اإلستثمارات التي

البيانات الرسمية.
من باتت الكويت نقطة إنّ األردنية" في "امللكية مصدر ويقول
البلدين، عالقات ر تطوّ حجم  على يدلل ممّا إنتعاشاً، النقاط أكثر
إنّنا ويضيف:  عادي، غير ً ركودا شهدت التي بالسنوات  ً مذكرا
وصول مع الصيف، في وخصوصاً السنة هذه كبيرة زيادات ع نتوقّ
إجراءات دخول تسهيل ومع الكويتيني، املصطافني من كبيرة أعداد

.ً مؤخرا إلى األردن الكويتيني

الثاني اخلليجي املنتدى
ان عمّ في عقد الذي الثاني، اخلليجي املنتدى مؤمتر في واضحاً وبدا
حيث ،ً جيدا أنفسهم روا حضّ قد الكويتيني أنّ املاضي، الشهر في 
وبدا اإلستثمارات، والكثير من الشركات، العديد من تأسيس أعلن عن
األخضر اللون أضاء قد املستوى عالي كويتياً سياسياً قراراً هناك أنّ

لألردن. ه للتوجّ املستثمرين أمام
القابضة بيان : مثل كويتية، كانت املساهمة الشركات  أبرز
الكويتية، راية شركة لالستثمار، الكويتية نور شركة  الكويتية، 
اخلليجية، أركان شركة الكويتية، العقارية الوطنية صروح،  شركة
الشركات. من وغيرها الكويتية  هاوس انفستمنت  جلوبل شركة

عليها طغى فقد اجللسات، في  املشاركة حيث من الفعاليات، ا  أمّ
الكويتي. العنصر

مواضيع شملت عمل جلسات عقدت فقد الفعاليات، وفي
الذين عرضوا خاللها للمستثمرين، خصصت متعددة منها: جلسة
الرئيس املري ناصر فيها وشارك  املستثمر، لدى القرار إتخاذ  منوذج 
للشركة التنفيذي املدير بدران ورمي لإلستثمار، نور لشركة التنفيذي
اخلليجي التمويل بيت من رمضان ومراد القابضة، األردنية الكويتية
صروح لشركة الرئيس التنفيذي مساعد أبو قيس ومحمد البحرين، –
العاملي اإلستثمار بيت من نابلسي وسامي الكويتية، لإلستثمار

جلوبال. –
الصناعية املدن  مؤسسة وقعت املنتدى،  أعمال هامش وعلى
الكويتية" لإلستثمار "صروح شركة مع تفاهم مذكرة األردنية
وتطوير بإنشاء املؤسسة مع مبشاركة منفردة أو الشركة قيام بهدف
الصناعية املدن مشاريع ضمن جديدة صناعية مدينة وتسويق وإدارة

للمؤسسة. املستقبلية

امليت البحر
الكويت القابضة/ بيان لشركة التنفيذي الرئيس أعلن كما
صحي سياحي مشروع إنشاء الشركة نية عن االي حيدر الدكتور

دينار.  مليون  600 ب تقدر إجمالية بكلفة امليت البحر  ساحل على
للحصول على احلكومة مع مفاوضات في دخلت قد الشركة أن وقال
املشروع أن إلى مشيرا عليها املشروع إلقامة ارض مناسبة قطعة
بـ يعرف تضم ما صحية خاصة فنادق ومنتجعات عبارة عن سيكون

الذكية''. الغرف ''
االستثمارية الكويتية  األردنية اموعة إشهار  عن أعلن  كما

ومباشرتها  دوالر مليون 150 حوالي يبلغ كلي إستثمار بحجم
القائمني  ووفق دوالر.  مليون 50 بحوالي تقدر أولية  بكلفة  مشاريع
والطبية الصناعية الغازات بصناعة تتخصص فهي اموعة على
واألجهزة املعدات وجتارة الدوائية والتطوير البحوث مراكز وإقامة 

العقار. مجال في واالستثمار الطبية
عبد احلارث  الدولية" "الواكسجني مجموعة رئيس نائب  وقال
ملؤسسة التنفيذي  املدير حضره صحفي مؤمتر في اخلالد  الرزاق
شقيقة اموعة أن النسور.. معن الدكتور االستثمار تشجيع

تعمل والتي الكويت واألوكسجني الدولية ومركزها التبريد موعة
كل في والطبية الصناعية الغازات صناعة في االستثمار في مجال
وسلطنة قطر  ودولة املتحدة العربية  واإلمارات  الكويت دولة من

عمان.
من عدد بإقامة عام نحو قبل باشرت اموعة أن  إلى وأشار 

وتضم  دوالر مليون 50 بحوالي األولية كلفتها تقدر األردن في املشاريع
اإلنشائية للصناعات القسطل وشركة الصناعية للغازات رم شركة
وشركة الطبية املعدات لتقنيات واجلديدة لإلسكان ابجر  وشركة
وشركة الفندقية اخلدمات وشركة العلمي والتطوير للبحث رم

السياحية. اخلدمات

غلوبال
إطالق صندوق الكويتي "غلوبل" العاملي االستثمار بيت ويعتزم

استثماري مفتوح في السوق األردنية.
املراحل في الشركة إن القوقة عمر "غلوبل" رئيس نائب وقال
وسيكون قريبا إطالقه أجل من  اجلديد الصندوق إلعداد النهائية

الفرص إلى  بالنظر "غلوبل" تديرها التي املمتازة الصناديق بني من
املدرجة. وغير األردنية املدرجة الشركات في الهائلة االستثمارية

سبعة نحو قيمتها موجودات تدير التي "غلوبال" تذكر ولم
الصندوق. يكون إطالق دوالر متى مليارات

طويالً شوطاً قطعتم الهاجري:
في ان زار عمّ الهاجري فالح الكويتي والصناعة التجارة وزير وكان
معدالت زيادة المكانية تتطلع "بالده أنّ املاضي،وأعلن العام أواخر
في دوالر مليارات ستة جتاوزت والتي االردن في الكويتية  االستثمار
مهماً شوطاً قطعت "اململكة ان الهاجري واعتبر املاضي". العام

االستثمار". مناخ لتحسني
غير مرّة  الكويت أردنيون مسؤولون زار فقد اآلخر، اجلانب وعلى
ً وفدا والتجارة الصناعة قاد وزير ً األردن، ومؤخرا في لالستثمار للترويج
اإلستثمار، تشجيع ملؤسسة مكتب فتح بهدف الكويت أقتصادياً زار
ورئيس األسبق، الوزراء  رئيس الكباريتي، الكرمي عبد السيد زار كما

أميرها. وقابل الكويت الكويتي األردني البنك إدارة مجلس

ان عمّ في الوطني الكويت لبنك فرع أوّل سنتني قبل إفتتحت رانيا امللكة

سماء البلدين غادرت السحابة السوداء

إستثمارية فزعة
األردن في كويتية

4445



الكويت في بكم أهالً وسهالً
املطيري الكويت هالل وصناعة جتارة غرفة االول لرئيس ا النائب أمّ
يخص ما  في كبيرة قفزة  االردن حقق ان الوفد مع لقاء بعد فقال
دور وذلك بفضل املاضية، اخلمس السنوات خالل االردن في االستثمار

جدا. ناجحة قيادة االردني قاد االقتصاد الذي عبداهللا امللك
العالم مستوى على االولى الدولة تعتبر ان الكويت الى واشار
الدول، إال لتقارب مؤشر جيد وهذا االردن، في صعيد االستثمار على

مازال صغيرا. الدولتني بني التجاري التبادل حجم أن
تشجيع ملؤسسة فرع بفتح االردني  الوفد مطالبة  على وردا 
الكويت في وسهال بهم 'اهال املطيري قال الكويت داخل االستثمار
ان فتوقع النسور ا أمّ اليه'. يحتاجون الذي الدعم كل منا وسيجدون
مختلف في الكويتية االستثمارات من  املزيد املقبلة الفترة تشهد
االعتبار في  تضع بالده ان مضيفا االردن، االقتصادية في  القطاعات 
في يضخ استثماراته ال انه عنه عرف الذي الكويتي املستثمر اهمية
استثماري قرار على وبناء تفصيلية دراسة بعد العالم اال في مكان اي

محدد.

السفير العنزي
أهمية إلى  أشار العنزي يوسف االردن في الكويتي  السفير
في تعددت الكويتية اإلستثمارات إنّ وقال االردنية الكويتية العالقات
والسياحي العقاري  التطوير مجاالت  في توظيفها خالل من األردن
التشجيعية واحلوافز املزايا إلى الفتاً واللوجستي، والصناعي
املشاريع وأصحاب األعمال  لرجال  االردن يقدمها التي والتسهيالت
االستثمارات من  املزيد إستقطاب على ساعد بشكل واملستثمرين

الكويتية. وخصوصا اخلليجية

أكثر تتوسع أجيليتي
بشركة املنتدب العضو الصالح عيسى قال آخر، جانب من
اخلليج في ومتوين امداد شركة أكبر  العمومية)  (اازن اجيليتي
لدورها األردن اإلستثمار في في ستتوسع الشركة إن "رويترز"  لوكالة
املنطقة، دول من  وغيرها العراق مع للتجارة رئيسية كبوابة  الهام
في وشحن نقل وخدمات مخازن تشمل االستثمارات الصالح أن وذكر
والعاصمة االحمر على البحر العقبة في ميناء املنطقة االقتصادية

البالد. في الرئيسي املطار حيث يوجد عمان
لدعم والتموين  لالمداد التحتية البنية في "إستثمرنا وتابع
التكلفة يرشد نحو على دولها بني وفيما املنطقة إلى السلع حركة

مضافة." قيمة ويعطي
الشحنات لعبور رئيسي  ميناء  العقبة ميناء  إن  الصالح وقال
دبي جانب إلى االوسط  الشرق ملنطقة رئيسية وبوابة للعراق

والسعودية.
 50 يتكلف مشترك مشروع في استثمار الجيليتي أحدث وكان
توزيع وشحن محطة  إلدارة االردنية مع مجموعة كوادر دوالر مليون

 25 بعد امللكية ونقل والتشغيل البناء بنظام العقبة مبيناء حاويات
دوالر  مليون 65 حوالي قد استثمرت ايجليتي ذلك كانت وقبل عاما.
في ضخم مبخزن وبدأت والنقل واازن اجلوي للشحن منشات في

في العقبة. اخلاصة االقتصادية املنطقة
بدأت الشركة إن االردن في اجيليتي فرع ربيع مدير هاني وقال 

بها. احمليطة عمان واملناطق مخازن في اقامة بالفعل
حتتية أكبر بنية مبشروعات االستثمار تدرس أن اجيليتي واضاف
من خاصة لشركات احلكومة تطرحها الدوالرات مليارات  تتكلف

العاصمة. شرقي املفرق في صناعية منطقة بينها

الكويتية االستثمارات تستعرض العلي
استعرضت العلي الدولي سهير التخطيط والتعاون وزيرة وكانت
احتفالية في مشاركتها خالل الكويتية واملساعدات االستثمارات
"شركاء األردن  في العربية االقتصادية للتنمية  الكويتي  الصندوق

االردنية  عالقات الشراكة على عاما 43 مرور مع بالتزامن التنمية" في
الكويتية.

والصندوق الكويت، مساهمة الى كلمتها في العلي واشارت
في التنمية مسيرة في العربية، االقتصادية للتنمية الكويتي
على إنشاء سنة نصف من أقل بعد لألردن قرض أول بتقدميها األردن

مشروع  لتمويل تقريبا  كويتي دينار  ماليني 5 وبقيمة الصندوق 
 23 لـ متويله الى الفوسفات، اضافة ومشروع مناجم اليرموك وادي
وصلت إجمالية بقيمة ميسرة قروض من خالل اآلن حتى مشروعا

اإلنتاجية  على القطاعات كويتي توزعت دينار مليون 120 حوالي إلى
والصحة. التحتية والبنية واملياه والطاقة كالصناعة

متويل القادمة في املرحلة  خالل املساهمة الصندوق ينوي كما
محطة توليد مشروع مثل األولوية، ذات التنموية املشاريع من عدد
االتفاقيات على التوقيع الذي مت اخلربة السمراء منطقة الكهرباء في
سالم محمد الشيخ بها قام التي الزيارة هامش على به اخلاصة
مستشفى ومشروع املاضي، آذار شهر  خالل األردن إلى الصباح
قرض خالل متويله من في الكويتي الصندوق سيساهم الذي العقبة

متويل  في مساهمته إلى إضافة كويتي، دينار مليون 15 بقيمة ميسر
تقدمي خالل من الوطنية البترول بشركة اخلاصة التكاملية الدراسة

صادراتنا  قيمة كويتي. وبينت العلي أن دينار 150 ألف بقيمة منحة
بلغت  فيما دوالر، مليون 52 حوالي املاضي العام بلغت الكويت إلى
واضافت  مليون دوالر في عام. 29 حوالي العام نفس خالل مستورداتنا
الثنائية، منها من االتفاقيات قاما بتوقيع عدد البلدين كال ان العلي
املتبادلة واحلماية للتشجيع واتفاقية احلر، التجاري للتبادل اتفاقية 
مؤسسات دخل على الضريبي االزدواج لتجنب واتفاق لالستثمارات،
وبروتوكول والفني، االقتصادي للتعاون واتفاقية اجلوي، النقل وشركات
مجال في تعاون واتفاق االجتماعية، التنمية مجاالت في للتعاون
األردن في الكويتية االستثمارات قيمة  ان وبينت املهني. التدريب 
ما يقارب إلى لتصل االستثمار، تشجيع من قانون مستفيدة ارتفعت

مختلف  على  توزعت   1996، عام منذ أمريكي دوالر مليون  500 من
صناعة مثل الهامة الصناعات من عدد وفي االقتصادية القطاعات
جلراحة العربي املركز في ممثالً  الصحي القطاع ومنتجاته، الورق
من االتصاالت قطاع ويعتبر البرمجيات،  النفطية،  القلب،املنتجات
اآلونة في الكويتيون املستثمرون إليها توجه التي القطاعات أهم

 2002 عام في الكويتية املتنقلة شركة االتصاالت قامت حيث األخيرة،
الهواتف خلدمات األردنية الشركة أسهم من %6.91 نسبته ما بشراء

424 مليون  حوالي قيمة الصفقة وقد بلغت فاست لينك، املتنقلة
متلك كانت املتنقلة الكويتية االتصاالت شركة بأن علما أمريكي، دوالر
تصبح وعليه لينك" "فاست أسهم من %9.4 نسبته ما ذلك قبل
الكويتية املتنقلة االتصاالت شركة متلكها التي اإلجمالية النسبة
.%5.96 لينك فاست الهواتف املتنقلة خلدمات األردنية في الشركة
Starhucks caféً . افتتاح مؤخرا في األردن الكويتية باإلضافة إلى هذا
الوطني الكويت بنك افتتاح مت فقد املصرفي، اال وفي فرع لشركة

إلى  إضافة األردن في األول لفرعه 2004 نيسان شهر خالل عمان في
وبنك الكويتي البنك األردني في البلدين بني املشتركة االستثمارات
لالستثمار، العامة والهيئة والتمويل والبنك األهلي للتجارة اإلسكان
ابن احلسني الثاني اهللا عبد امللك جاللة زيارة وخالل أنه عن ناهيك

تأسيس  عن أُعلن  2004 حزيران في مطلع الكويت الشقيقة لدولة
في االستثمار وتشجيع لدعم القابضة الكويتية - األردنية الشركة
يقدر وبرأسمال الكويت في الكبرى التسع الشركات وتضم األردن

الشركة  ومتارس األولى، املرحلة أمريكي في دوالر مليون 100 بحوالي
في الكويتية االستثمارات إلى اضافة حالياً اململكة في نشاطاتها
املشتركة يخص العالقات بورصة عمان. فيما األسهم املتداولة في
العلي اكدت العربية االقتصادية للتنمية الكويتي  الصندوق  مع
في الكويتي الصندوق قروض تلعبه الذي والدور الفاعلة املساهمة
القطاعات على متويله تركز حيث األردن،  في املستدامة التنمية

العمل، فرص وخلق الصادرات زيادة في تساهم التي اإلنتاجية

اهللا العبد رانيا امللكة دور
فرع سنتني قبل إفتتحت قد اهللا العبد امللكة رانيا وكانت جاللة
شكري ابراهيم وقال االردنية. العاصمة في الوطني» «بنك الكويت
ان االفتتاح: حفل اثناء البنك، في العامني املديرين رئيس دبدوب،
نظرا البنك ادارة مجلس اتخذه استراتيجيا قرارا كان البنك توسع

تتميز وما متصاعدة ومالية اقتصادية مكانة من االردن يتمتع به ملا
قاعدة تعزيز الى اضافة ، احلر السوق وآليات عالية، من تنافسية به
واشار االردني. االقتصاد تنمية في واملشاركة الكويتية االستثمارات
العالقات في وازدهار تطور من والكويت االردن يشهده ما ان الى دبدوب
املكانة اخلاصة على دليل املشترك خير العمل اواصر التعاون وتدعيم
من االستثمارات مبزيد ذلك تعزز وقد الكويت، لدى االردن يحتلها التي
البنك دفع والذي املستقبلية او احلالية سواء االردن، في الكويتية
مشيرا اجلديد، فرعه افتتاح خالل من االردن في الدائم الوجود الى 
االردنية في البنوك بجانب دور فعال لعب الى يسعى البنك ان الى
للمؤسسات التمويل خالل عمليات من االقتصادية التنمية عملية
سيقدم البنك واوضح ان االردنية. الوطنية الكوادر وتدريب والشركات
وكذلك الكويتيني للعمالء واملالية املتطورة املصرفية اخلدمات جميع
االعمال رجال وخدمة البلدين  بني  البينية التجارة عالقات دعم

االردن. في والطالب الكويتيني الدارسني

البلدين بني إتفاقيات توقيع حتت: فوق- الكويتي/ لألردني حفل حالل يستقبل فريز الكباريتي
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اللويبدة جبل فوق مفتوحة كانت السماء أبواب أنّ يبدو
كان الرائق. الربيعي املساء ذلك في  العريق، اني العمّ
مطعم كانفاس في زوجته برفقة عمر املعاني املهندس
الكتب. ركن  إلى  ه  وتوجّ فجأة ترك مكانه حني  الشهير،
ما زوجته:  سألته لها.  يتأمّ وأخذ ان  لعمّ خريطة أخذ 
لسنة واحدة، آن عمّ لو أستلم إدارة أمتنى أجابها: ة؟ القصّ

الكثير. فيها أغيّر فسوف
لزيارة عجل على يُطلب املعاني كان أسبوعني، بعد
اخلدمة حتبّ هل امللك: جاللة له قال وهناك الديوان امللكي،
بعد امللك. جاللة بأمر أنا املعاني: أجاب العام؟ القطاع في
جاللة امللك يوعز كان حيث ثانية، مرّة إستدعي أيام أربعة
ثالثة الكبرى، وعلى مدار ان عمّ أمني منصب بتسلّم له
الشمولي. اطط لتنفيد  امللك هه  وجّ تالية إجتماعات

ان عمّ وسط في مكتبه في
بعد ”اللويبدة“، إلتقته
في وجوده  على  كاملة  سنة 
اخلامس في املنصب ذلك
ثت وحتدّ نيسان، من والعشرين
الذي صار له احللم حول معه
س أسّ التي والسنة حقيقة،
اجلديدة كما ان عمّ لرؤية فيها

امللكي. التكليف في جاءت
الطفرة إنّ املعاني يقول
لم ان عمّ في  العمرانية 
ناجتة فهي متوقعة، تكن
شهدتها التي الظروف عن

من كبير عدد  وجود منها األردن نصيب وكان املنطقة،
العراقيني من كبير ووجود عدد اخلارج، من األردنيني العائدين
سبق حيث عشوائياً، فيها التطور كان فقد ولهذا فيها،
بتنفيذها لّفت كُ التي امللكية  الرؤية التخطيط. النمو
كيف باالعتبار يأخذ الذي الشمولي باطط ص تتلخّ

عاماً. عشرين بعد ان عمّ مدينة عليه تكون
اخلاص، القطاع في مميّزة جناحات من القادم املعاني،
امللك بها إستعان أردنية شخصيات من واحد هو
األسلوب عن للتخلي العام، القطاع في العمل لتطوير
املعاني ويقول في اتخاذ القرارات، والسرعة البيروقراطي،
يختلف العام القطاع في العمل أسلوب أنّ املؤكد من إنّه
فاً من متخوّ كان أنّه على ويؤكد اخلاص، القطاع في عنه

األسلوب مع اجلهاز تكيّف أثبت العمل أنّ إالّ النتيجة، 
شفافية على نؤكد أن واستطعنا اإلدارة، في اجلديد 

شيئ. كلّ على إطالع على يكون املواطن العمل، بحيث
الذي الشمولي اطط هو املعاني به يفخر ما أهمّ
ص يتلخّ وهو منه، األولى املرحلة عن شهر قبل أعلن
ضمن ع وتتوسّ واألطفال،  للبيئة وصديقة ذكية، ان بعمّ
بالشكل يعتمد وهو العشوائية. يحتمل ال تخطيط
بعد للمعاني، امللك جاللة هها  وجّ رسالة على األساس

منصبه. توليه على أسبوع

ان فوق عمّ أبواب السماء مفتوحة 
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اإلعتراف كرسي على ادي العبّ

نت كوّ أنّها يرى التي ان،  عمّ صوتاً، فكسبته وعشرين بفارق سبعة الزرقاء في  النيابي مقعده  خسر
بها ة خاصّ جديدة عربية لهجة

ال آتية مع فلسطني ويرى أنّ الكونفدرالية الكباريتي، عبد الكرمي ظهر على شعبيته يصنع لم  يقول إنّه
الرؤوف عبد إرتباط إسم بها، ففكّ ألزمه االي عبد السالم لكنّ الكبرى ان عمّ أمانة ورفض  ريب فيها.

بها الروابدة
أحلى له أجنبت ألنّها اهللا، له وهبها هدية أغلى زوجته ويعتبر ثروت، زبيدة عيون اجل من  درس الطب

بنات خمس
احلكومة رئاسة عليه رضت عُ إذا ا أمّ االردن، على كبرى  طامة  املتواصلة الوزارية التغييرات أنّ  يعتقد

النواب ً من يضمّ إليها عددا فسوف

ش ناصر قمّ بقلم :
الرفايعة محمد : بكاميرا ،،

،،
احلوار هذا وكان جتاوباً، أبدى بل ميانع، فلم باألمر،
ان، وفي عمّ وسط في مراحل: ثالث على جرى الذي

بيته. وفي (عيادته)، مكتبه
السياسة االردنية في مستودع لألسرار والعبادي
اخلطوط بني بحرية وجتول احلوار اشتعل .. املعاصرة
الكباريتي، نيران وحكاياته، حسن األمير احلمراء:
النقابات وأمنية، األمانة واسراره،  البطيخي
الكهربائية، وصدماته هيكل  التحرير، ومنظمة
مصطفى النسيب وطموحاته، حباشنة سمير
وقصة وريكات، رامي الودود والصهر القيسى،

والنفاق. االتفاق

حيث  العبادي، ممدوح الدكتور  بلقاء  جدير  املكان
الذي ”األوبرج“ ومطعم  التي يحبّها، ان عمّ وسط
هي التي والصدفة قرن، نصف العمر من يحمل

ميعاد. ألف من خير
سكجها باسم مفتوح:  حوار معه في إشتبكنا
بدون  .... السطور هذه وكاتب البدارين وبسام 
شهيتنا أثار مبا العبادي فتحدث حدود، وبال سقف
والعدد اإلعداد، طور في كانت  ”اللويبدة“ للنشر. 
هي ”وجدتها“ كلمة فكانت هادئة، نار على األوّل
الشخصية هي فمن خاطري، الى قفزت التي
أوّل عدد في  جتربتها بتسجيل األجدر انية العمّ
العبادي؟فاحتته ممدوح من أكثر انية عمّ مجلة من
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عيون طبيب فيه بالسباحة أغرانا األسرار، من بحر أمام كنا
املدينة. وتقاليع بني تقاليد البداوة مزاوجة من حمل وما عيناه، تُرهقك
عاطفي، وفيض خصبة ذاكرة متكامل. حزب وكأنه محنك سياسي
عيون شخصيته، دفعته مفتاح االولى واملغامرة هي اللحظة فمنذ

للعيون. حكيماً يصبح حتى الطب لدراسة ثروت زبيدة
بذلك وال يراوغ ال ان. عمّ من أنا : بفخر من قليلني يقولها رجل
فالرجل خلفه، عشائري  تعاطف من يجنيه قد ما تاركاً  يساوم،
بذلك تشي  للمستقبل،  ينتمي أن االولى اللحظة منذ اختار
سيرة يحمل بصحته. االستثنائي واهتمامه الرشيقة خطواته
كمرشح كثيراً إسمه بسياسي تردد وجتربة تليق ذاتية إستثنائية،
إلى والوزارات أعتى النقابات بني انه تنقل ذلك الوزراء، رئيس ملنصب
كل الناس، الناس، ان شغل بعد مجلس النواب، في ت رحاله حطّ أن
وأيقظها روحها املتعبة، إلى التفت حينما أمانة عمان بأعماله في

سباتها. من
 ، قُحّ عبادي احللوة، فهو: الوجوه كل إمتهن ان مثل عمّ فكأنّه
ع مَجمَ إنه والهوية، بالهوى وفلسطيني بالرضاعة، وشركسي
اليها سبقه الثالثة التي الدائرة جنم فهو السياسية، واألنواء األهواء
ويتم الدائرة، معادالت تتغير أن  قبل  فيصل، وتوجان شبيالت ليث 

بجيناتها. العبث
الرئيس إحتاج إذا القول: البدارين للزميل يحلو وكما
عن األردنية، بعيدا النخب من أيّ لقاء عباس محمود الفلسطيني
الدكتور هو: عمان في فقط واحد بشخص هاتفياً يتّصل الرسميات،
في الرسمية غير أو الرسمية النخب  احتاجت  وإذا العبادي، ممدوح
داخل األردنيني بإسم يتحدث شخصاً الفلسطينية السلطة

صاحبنا. البارزة هو العناوين يكون أحد فلسطني
هذه في تنحصر الصحف، ال إحدى وصفته فأهمية العبادي، كما
الشخصيات وأشهر يحتلها في تراثه كواحد من أهم التي املناصب
دعوته في بل الفلسطيني، وفي خبراته بامللف الشعبية في األردن،
وفي إطاللته األردن، نهر حول الشعبني للتوحد بني دة القدمية املتجدّ
لوفود عدة مرات عبر رئاسته اإلنتخابات الفلسطينية على الدائمة

الفلسطيني. الداخل إنتخابات مراقبة في شاركت أردنية
سياسياً نائباً كونه متطلبات بني يوازن حقيقي، ”جنتلمان“
تنوع في واجلاهات الفزعات بزمام إمساكه وبني رفيع، طراز من
وفاؤه هو املستقل العالم ذلك جتاه لالرتياح يدفعك ما ولكن مقلق،
رفاق يتذكر زال ما برجل تثق  أن ميكن ال كيف وأترابه.  لطفولته
جبل في اللعب  شاركوه الذين القدم كرة فريق واعضاء طفولته، 

السنني. عشرات منذ ان عمّ

التي احلادثة تلك .. تُرى ما هي بداية  رواية لكل س:
وادي عمان، وليس ملنطقة عائلتكم قدوم في كانت سبباً

العبابيد؟ مقر حيث السير،
لكن ما لي، رويت املعلومات التي من متأكداً لست حقيقة : ج
العشرين، حدثت القرن بداية في ً وحتديدا األيام، في تلك انه أعرفه
”للجلو“ بعشيرتنا دفع الذي األمر ”يرقا“، قريتنا في قتل عملية
الى واضطرت العشيرة االيام فيها. مرت واالستقرار الكرك ملنطقة
لكن ”يرقا“، ملسقط رأسهم والعودة الصلح بهدف لعمان، الرجوع
أن والدي حتى أبي وأخوته... وأجنب ي، توفّ قد جدي الوقت كان ذلك في
قام بشراء ثم فيها، وترعرع الكبرى، عمان أمانة حدود ولد داخل قد
والدتي.. حيث  الثالثينيات في العني رأس منطقة في أرض قطعة
متدرجاً تعليمي متلقياً املنطقة، هذه في واترعرع ألكبر، هناك بقينا

اختلط الذي احلديث، االردن إبن هو إنني أستطيع قوله ج - ما
حتى أو حلبية أو  جنداوية أو  يافاوية سواء  أصول عدة تكوينه في
شخصيتي كون الذي االردني، اتمع هذا نتاج  انني أي بصراوية..

وصقلهما.. وفكري

تكتمل لم هويتها حديثة. منطقة عمان س:
من يحصل وما املستقبل، وإستحقاقات كمدينة. 
هويتها إكتمال في يساهم لن حولها سياسية تطورات

األمر؟ ترى كيف وصورتها.
لهجة“  ” لعمان أن وهو إثنان، عليه يختلف ال أمر هناك  ج-
وطأت التي اللهجات كل الختالط نتاجاً كانت  جديدة، خاصة
مرور ومع أجدادانا، بلهجة ث نتحدّ كنا قدمياً عمان. أرض شعوبها
اآلن نحن وها الشعوب، الختالط نتيجة اللهجات تغيّرت األيام 
هي جزء اللهجة هذه وبناتنا.. أبناؤنا يتداولها جديدة نسمع لهجة
لوجه األخرى األجزاء هو أن آخر، أمر احلديثة.. لعمان الوجه اجلديد من
وأن خاصة  لالكتمال، طريقها وفي التبلور، طور في زالت ما عمان
كاملة لتصبح بكثير على مدينة، ليس مائة سنة  أو ثمانني فترة
آالف عمرها يبلغ التي القاهرة مثل كثيرة، مبدن مقارنة الهوية
وغيرها من املدن.. اآلف سنة ثالثة عمرها يبلغ التي الشام أو السنني،
لها سيكون وحتما متسارعة، خطى في تسير عمان مدينة لكن

املعالم... الواضحة املكتملة هويتها

اجلميع مع واحده مسافة  على محافظاً  بقيت س:
موقعك أو في املعارضة بحكم موقعك كان ذلك سواء
التي املناصب في تدرجك خالل من السلطة، في
املسافة هذه على احملافظة من متكنت كيف تقلّدتها..

معقدة؟ أردنية سياسية معادالت جو تسوده في
لست فأنا أمرين، نتيجة كان املسافة على هذه - محافظتي ج
هناك وذاك هذا وبني أعصر. حتى متخاذالً أكسر، ولست حتى صدامياً

يها.. تخطّ يجوز ال حمراء وخطوط العمل ضمنه، يجب هامش
هذا هذا األمر. في اتلط سبباً العماني اتمع قد يكون ثانياً،

االخر، والرأي بالرأي يؤمن إنساناً منك  يفرز أن إالّ ميكنه ال اتمع
والتيار املد ابن أي اخلمسينات والستينيات، إبن لذلك، فانني إضافة
جلنسيته.. تبعاً وآخر بني عربي سياسته في يفرّق لم القومي، الذي

السنوات أهم أن من نظرنا، ومن وجهة يكون، قد س:
ملنصب توليه في هي العبادي ممدوح في حياة العملية

املنصب؟ لهذا توليك قصة لنا إحك عمان. أمني
اإلنتخابات  خلوض نفسي أحضر بدأت قد كنت 1993 عام ج-
مبنتهى بالعمل بدأت وبالفعل  الزرقاء، عن مدينة مرشحاً النيابية
خالد الدكتور العزيز  صديقي آنذاك جاري مساء زارني  اجلدية.
لنجلس الوقت..  ذلك في امللكي للديوان رئيساً كان الذي الكركي
للمنزل املقابل الشارع لفت إنتباهه عتمة شرفة املنزل.. سوياً في
الفور على وسألني ظلمته، سواد لشدة شيئاً منه ترى بالكاد والذي
ال ”حقيقة بعفوية: فأجبته الشارع، هذا في اضاءة أي توجد ال ملاذا

الكهرباء“؟ لسلطه أم ألمانة عمان، هل بسؤالي، أتوجه ملن ادري
ذلك بان أكن أعرف ولم يه!“ بتضوّ إنت بكره بقوله ” فباغتني
قال انه وعلمت امللك، جاللة وبني بينه حوار جرى على عطفاً كان
ليتسلم الدكتور العبادي مثل ديناميكياً يريد شخصاً أنه للكركي
قائالً: ”العبادي راح على جاللته فرد الكركي األمانة، ومسؤولية زمام
مني طلب بيته“.. ثم على بيروّح وبعدها يهم ويغطّ أهالي عمان م ينوّ
ولكنني يليه.. الذي اليوم في لهذا املنصب القبول رد في أوافيه أن
على موضوع منصباً فكري كان حيث االهتمام، ذلك املوضوع أعر لم
الوزراء رئيس إتصاالً من وتلقيت قرابة األسبوع، اإلنتخابات، ومضى
مكتبه، لنتناقش بذات في وقابلته االي عبد السالم الدكتور آنذاك
ومستخدماً مستغرباً وسألني الصريح.. بالرفض فقابلته املوضوع،
بيننا، التي واحملبة العشرة بحكم وذلك ”فصيح!“، كلمته الشهيرة:
رغبتي هو  السبب إن له  فقلت الطلب، على  موافقتي عدم  عن
أنه اإلنتخابات، إال ترشيحي في خالل من وأبنائه الوطن خدمة في

بجوابه. أقنعني

وهذه ميزة ف، املثقّ األمني عمان كنت أمانة س: في

االبتدائية ابتداء من املرحلة عمان، مقاعد الدراسة في مدارس على
في الثانوية باملرحلة وانتهاء والتاج واملهاجرين اجلوفة مدارس في

احلسني... كلية

بعفويتها  الطفولة مرحلة العمر.. مراحل أجمل  س:
في ذكرياتها عالقة زالت ما التي  املرحلة تلك وبراءتها،
ليت ونقول: فنبتسم، للحظة نتذكرها وجداننا، ثنايا
العبادي من يتذكره ممدوح الذي ما تُرى االيام تعود،  تلك

طفولته؟
تربيت فيها مع عمان، التي األيام، تلك انسى أن لي ج- كيف
معاً فكبرنا  املدينة، مع عمان بالفعل تربيت  لقد اقوله، ما واعني
نذهب واصدقائي كنت التي االيام تلك وأتذكر أيضاً.. معاً وتطورنا
واصطياد حيث تعلمت السباحة العني ونبعها، راس حلوامات فيها
العني، راس  منطقة في عامة سباحة بركة أول كانت السمك. 
في واصدقائي أجتول كنت التي اللحظات تلك أنسى أن لي وكيف
قبل معاقبتنا من فيه متّت الذي اليوم ذلك أذكر وحواريها.. شوراعها
فاستثمرناها أيام لعدة مت فصلنا فقد ارتكبناه، خلطأ املدرسة ادارة
لنتبادل هناك، ملغارة  واللجوء ”اللويبدة“، جبل ملنطقة بالذهاب

يعلوها... السجائر دخان وعبق املضحكة، األحاديث
حياتي، في خاصاً وقعاً اللويبدة إن جلبل ويقول للحظة، يبتسم
تلك إحياء أعاد وقد الطفولة، مرحلة في وحتديداً جميلة، وذكرى
وسكانها... اللويبدة مواليد من  التي هي  بزوجتي، اقتراني الذكرى
الرفاعي، سمير  قبل من املستأجر  البيت بجانب تسكن كانت

مقابل ملستشفى لوزميال. وهو لعائلة الدباس، والعائد

يتجرأ احد ال مظلومة. مدينة هي تاريخياً عمان س:
انت وماذا تقول ذلك، فما السبب في عمان. أنا من ويقول

لعمان؟ نسبك في
السياسي.. بالعمل لها عالقة وقد يكون عقدة.. تكون قد - ج

أقول.. ما على وأصر املدينة، ان عمّ من لكنني دائماً أقول إنني

لها تنتمي التي املناطق  في نشوئك عدم س:

في عشيرتك، هل كان له دور
شخصيتك؟ تنوع

بدأت فعندما بالطبع، - ج
منتصف في العملية حياتي
كنت عندما وحتديدا اخلمسينيات،
فأخالط الدراسة، مرحلة في
النابلسي، والشركسي، والشامي،
األنساب في إختالط يحدث وقد
احلياة، اشتباك  خالل من أحياناً
شخصيتي من سينوع بالتأكيد
مثالً فأنا خبرة، ويزيدها  ويثريها،
في الرضاعة شقيق شركسي لدي

توق. الدين محي الدكتور هو

قالئل من أنت س:
بنواب تسميتهم لنا يحق
هل دائرة.  نواب وليس وطن 
خضت التي واحلياة لنشأتك

األمر؟ بهذا عالقة غمارها
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يكون أمني أن يجب هل تُرى إمتيازاتك، تضاف لرصيد
كقاعدة؟ مثقفاً عمان

االول  والعنوان املادة. أهم من املدينة بأهلها بأن روح اعتقد - ج
هول/ قاعة ”السيتي باختيار قمت عندما لذلك الثقافة، للروح هي
على املبني املدينة روح هدفي كان عمان، وسط في املدينة” واملسرح
لطبقات إلتقاء نقطة بينهما هو وامللتقى والغربية، الشرقية عمان
ان، روح عمّ هي التي اللقاء ثقافة تتكون حتى املناطق من كافة اتمع
تكون واألشجار واألرصفة بالبنايات الشاهقة تعجّ مدينة فان لذلك
وتخصيص الثقافية، بالدائرة على االهتمام أصررت ولهذا روح.. بال
ودعم الوطنية واملكتبة املسرح إنشاء وأيضا بها،  اخلاصة املوازنة
هي الثقافة التي إنتشار على مني حرصاً الكثير.. املثقفني وغيرها

للمدينة.. نبراس

الثقافة دعم في األمانة دور عن راض أنت هل س:
حالياً؟

األن.. عليه مما هو أكثر األمانة دور يتقدم بأن اتوقع - كنت ج

بأسماء ارتبطت التي املؤسسات هي كثيرة س:
سير نهج في واضحة بصمات لها كان شخصيات
اهللا، عوض بباسم التخطيط وزارة ارتبطت حيث العمل،
ارتبطت عمان وأمانة كمال، مبحمد االردني  والتلفزيون 
العبادي ممدوح استطاع كيف لكن الروابدة.. الرؤوف بعبد
بصمته ليطبع واألمانة الروابدة بني الرباط هذا يفكك أن

اخلاصة؟
األول الرجل بانه الروابدة الرؤوف عبد أصف أن أستطيع - ج
اختزال من متكن  فقد والقوانني، واألنظمة اإلدارة في اململكة في 
حجر ووضع والتقدير باإلحترام  جديرة بحق كانت لالمانة انظمة
وجدت قدومي لالمانة وعند عمان. أمني مبهام للقائم اجليد األساس
على تعتمد جيدة إلدارة إال حتتاج ال واألنظمة التي التشريعات هذه
كانت السبب ولهذا اإلجناز... نحو والسير بها للبدء عالية كفاءات
انعقاد املرات، واثناء إحدى في أذكر ملموس.. أثر وذات قوية االنطالقة
رؤساء كل حضره الثقافة، قصر في البلديات مجالس لكافة مؤمتر
الذي طبيشات الرزاق وعبد الروابدة الرؤوف وعبد وحضرته البلديات
الروابدة عن الرؤوف عبد حيث سأل أحدهم للبلديات، وزيرا كان آنذاك
فأجابه األمانة، في عمله فترة اثناء يستطع ولم حتقيقه الذي متنى
كان حيث العبادي، حققه احقق ما أن حتقيقه هو أمتنى ما الروابدة:

واجلرأة. بالشجاعة مفعماً دبلوماسياً جوابه
كان التي من األحاديث الكثير مسامعي يتردد على كان كما انه
ذ أن ينفّ رجل األردن أي في يستطيع لن يقول: كأن الروابدة، يرددها
ومخلفات دون قدمية، بيوت حوله من يزيل ما وأن االردن، شارع طريق
باستثناء العبادي.. املواطنني نفوس في عتب أو حزن ذرة أي يترك ان
عملي اثناء صادفتني التي الصعوبات كل من بالرغم وبالفعل
املناسبة اخلطة له اضع استطعت أن شارع األردن، إال أنني مبشروع

مشاكل. من تنفيذه دون مكنتني حقا التي

وبني بينك حصلت التي املواقف اجمل حدثنا عن س:
اهللا?. رحمه احلسني الراحل امللك جاللة

لزيارتي اهللا رحمه جاللته  جاء املرات إحدى  في أنه أذكر   - ج
”السيتي مثل املرافق من كثير  في ل وجتوّ األمانة، في عملي اثناء 
ثقافي ملركز األساس حجر وضعنا قد وكنّا املوظفني، ومبنى هول“

أن باعتقادك هل  الدغمي، الكرمي  عبد ضد بحزم وقفت
شأنها أن من داخلية بأزمة سيتسبب كان فوز الدغمي

حينها؟ قيل كما الس، عمل على حتدث ارباكات تؤثّر
رشحت قد كانت الوقت، ذلك في كتلتنا، أن احلقيقة في - ج
مثل ومصالح  العتبارات  الكتلة، عن أول كنائب حدادين بسام
إجتمعنا الوقت، وفي ذلك الدائم.. املكتب في مقاعد على احلصول
للمجلس، ورئيس كبيرة، كتلة كمرشح االي الهادي برئاسة عبد
الفواز ظاهر  املتقاعد اللواء إحداها رشحت التي االخرى وبالكتل
لكن كنائب أول.. الطراونة عاطف األخرى فيما رشحت أول، كنائب

ألكون ترشيحي مت للخالف وحسما جانبية، وضمن إتفاقات أنه يبدو
رفضته الذي حدادين، األمر بسام بدال من الكتلة، عن االول انا النائب
األمر لنا ً مضرا إعتبروه حدادين وبسام الكتلة أن العلم مع متاماً،
التي السنة في اول. كنائب  العمل على للموافقة  دفعني الذي
إال كان، وهكذا ثان، قد رشحت عبداهللا فريحات كنائب كنت تلتها
الصعب من لكان اخليار هذا ولوال الوطيس، حامية كانت أنّ املعركة

الدعمي. حليف النجاح وكان عبد الهادي االي، ينجح ان
؟ الدغمي جناح من مخاوف هناك كان أنه يعني هذا هل س:

كان الدغمي: لو الكرمي عبد وصفه كما االي الهادي عبد ج -
كالمي مفهوماً! يكون أن أرجو انقطعت.. ملا شعرة الناس وبني بينه

بني االحتقانات واالشتباكات من الكثير يحصل س:
حكومة تشكيل هل ترى النيابية، واالس احلكومة
البرملاني اإلرتقاء بالعمل في يساهم أن شأنه برملانية من

السياسي؟ العمل وإنضاج
يكون كل أن يعني ال فهذا برملانية نقول حكومة عندما  - ج 
أسسها من التي املتقدم العالم دول في كما برملانيني، الوزراء مجلس
من منتخباً  برملانياً تكون  أن  دون  ً وزيرا تكون  ان  اجلائز غير من انه
البرملانية املرحلة، فاحلكومة  هذه ملثل نصل لم ونحن أما الشعب،
البرملانيني، ينقص من أو يزيد  أو يكون نصفها أن أوال  يجب بنظري
تواجد حال في وباعتقادي ثانياً، بالتكنوقراط، مة مطعّ وتكون
إستقرار في سيساهم حتماً فإنه برملانيني، يضم وزراء مجلس

واكثر. اكثر تقدم أن لها ليتسنى أطول ملدة احلكومات
الشخصيات من  الكثير تغري البرملانية احلكومة ان ثالثا:
وزير... منصب بعد للترشيح للبرملان ليأخذوا فيما اجليدة الوطنية
لتحتل لديها قابلية التي السياسية معظم الشخصيات االن لكن
يعني البرملان في دخوله البرملان ألن تخوض غمار ال الوزارة منصب
يصاحبها والذي الوزارية التغييرات كل وباعتقادي الوزارة من حرمانه
هذه احلكومة يدعمون برملانيني في وجود يعود لعدم استقرار عدم

البرملان.. قبة حتت احلكومة

حكومة ستشكل هل الوزراء برئاسة كلّفت لو س:
برملانية؟

اليابانيني وبني بيننا أبرمت التي اإلتفاقية على وأطلعناه وللمكتبة،
شاهده مبا إعجابه أبدى به، بأس ال أن مكث وقتاً وبعد متحف.. لبناء
بيقولوا ييجوا  ملا بينعتبوا ما اليهود- -يقصد نا عمّ “أوالد قال: ثمّ

امني العاصمة“! (داينونا)

الكباريتي الكرمي لعبد تنبأ من اوائل من  كنت س:
الرواية؟ هذه حدثنا عن رئيس الوزراء، منصب بتولي

الكباريتي في الكرمي وعبد ذهبت أنني املرات في إحدى أذكر ج -
حميمني أصدقاء الثالثة نحن  وكنّا السرور، هايل  سعد ملنزل زيارة
عملي وبحكم أنا له: قائالً لكرمي لعبد حتدثت جلوسنا وأثناء ..ً جدا
هايل أغلق سعد فيما  عمان، أمانة في الثغرة اغلق  أن  إستطعت
أن العطاء سيرسي ويبدو النواب، لس رئيساً بعمله الثغرة السرور

كان.. ما وهذا للوزراء كرئيس عليك

تغيرت قد الكباريتي الكرمي عالقتك بعبد يقال بأن س:
للحكومة؟ رئيسا أصبح أن بعد وتبدلت

لوجودي في ارتياحه عدم حول األقاويل دائماً  تردني كانت - ج
لقائي أثناء األقاويل  تلك لصحة الدائم نفيه رغم ان، عمّ أمانة 
التي احلادثة تلك االقاويل، التفكير بتلك أعيد ما جعلني لكن به..
مببلغ لرابطة الكتاب تبرّعت كنت املرات إحدى في أنه حصلت حيث
يقرّره باألساس التبرع وهذا للثقافة، تشجيعاً دينار اآلف خمسة
قانوني، لكن االمر  املبلغ، وهذا  هذا على وافق الذي األمانة مجلس
إال احلكومة، رئيس على موافقة من احلصول بد ال كان ذاته الوقت في
مفادها الوزراء مجلس كلمات في يقول الكباريتي كان عبد الكرمي أن
القبيل... وهذا هذا من ظهورنا“ أو شعبيته على يصنع ” العبادي إن:
الثقافة أشجع أن من حقي عمان أمني فأنا كوني بصحيح، ليس

املدينة. روح وإحياء

كان مصطفى القيسي مع نسبك تعتقد أن هل س:
الكباريتي، وبني بينك  العالقة صفو  تعكير في  دور له

قد البطيخي سميح وأن خاصة
مباشرة اابرات مدير منصب تقلد

القيسي.. بعد
املسألة، في أن أجزم أستطيع ال - ج
العالقة سوء في سبباً األمر هذا يكون وقد
الكباريتي وأن خاصة الكباريتي، وبني بيني
أعتقد لذا احللف، مبثابة كانا والبطيخي 
اابرات مدير منصب تقلد الذي أن لو أنّه
بهذا عليّ الهجوم  كان ملا القيسي غير
حاولت علما بأنني اإلثنني... قبل من الوضع
للتخفيف بالصلح أبادر بأن إحدى املرات في
خالل وبينه من بيني اإلشكال هذا وطأة من
الوزراء رئيس منصب  توليه بعد  له زيارتي
الرؤوف وعبد السرور هايل سعد مبعية

لكن! الروابدة

بالبرملان، واثناء يتعلق فيما س:
الس، لرئاسة جرت التي اإلنتخابات
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النواب من الفقري يكون عمودها على أن سأصرّ بأنني أجزم - ج
الشعب ينتخبه الشعب، ويكرر من أن المياني الشعب، من املنتخبني
للشعب يوما سيعود بأنّه ومساءً صبحاً ر سيفكّ حتماً إنتخابه
خلدمة منصباً كله عمله سيكون ولهذا أخرى، مرة صوته يطلب

الشعب.

اإلعتبارات من كثير يحكمها النخب تداور معادلة س:
مون تقوّ فكيف املهنية، عن بعيدة تكون أحياناً ما التي
مناطقية ألسس إحتكامها  ضوء في املعادلة  هذه

وعشائرية؟
باقي البلدان، عن كلياً مختلفة األردن في النخب أن أعتقد - ج
ولهذا القدرات، من  خالية  اجلغرافية املناطق أو العشائر تعد فلم
يكون حتى احلكومة تشكل أن يجب البرملانية الكتل إن وأقول أعود

موضوعية. أكثر النخب هذه إختيار معيار

برأيكم؟ الدميقراطي التجمع انهار ملاذا س:
إجتمعوا الناس أن يعني  كان والذي مدريد،  زلزال بسبب - ج

الدميقراطي  التجمع وكان 1948 العام منذ مرة ألول اإلسرائيليني مع
حكومة تغيّرت عندما ولهذا ونقباء، ونواباً أحزاباً يضم تركيبته في
املشاركة في واشترطنا املصري، طاهر حكومة لت بدران، وتشكّ مضر
املصري فتكلم طاهر فيها، لنا وزراء خمس تعيني يتم بان احلكومة
احلديث املقابل في منه الدميقراطي، الذين طلبوا التجمع نواب مع
منهم قسم رفض عنه نتج حاد نقاش ودب السياسية، قيادتهم مع
بكر، وإبراهيم غربية ابو رأسهم بهجت وعلى احلكومة، في الدخول
بالعمل إميانهم مظلة حتت فيها الدخول املتبقي القسم فيما وافق

وزراء. خمسة دخول بشرط السياسي

التوجه من بدالً التجمع عودة بامكانية تعتقد هل س:
ملواجهة االي الهادي عبد بقيادة جديد بحزب لإلستعانة

االخوان املسلمني؟
وفي الوقت االي، الهادي إستعانة بعبد هناك أنه أعتقد - ال ج
بالغة وموضوعية، صعوبة فيها جديد من وإعادتها جتربة التجمع ذاته
وليست مفروضة ذاتية لتكون التجربة، هذه تعاد بأن كلي أمل لكن

الفشل.. مصيرها فسيكون وإال هنا وهناك من

االي الهادي عبد ينجح أن املمكن من هل برأيك س:
املسلمني؟ االخوان قوة يوازي سياسي إطار تشكيل في

األمر. في أشك انني ولو ذلك، امتنى - ج

نفوذ من يحدّ أن املمكن من الذي األمر ما باعتقادك، س:
الشارع االردني؟ في املسلمني االخوان

شرائح كل ثّل متُ أن  بل نفوذهم، من احلد املطلوب ليس  - ج
اإلنتخاب، بتغيير قانون إال يتم لن وهذا والسياسية، الفكرية اتمع
احلقيقة الدميقراطية الرافعة هي  التي  األحزاب تقوى وبالتالي

الساحة. في املوجودة

بالدعوة دائماً املعروفني األشخاص من أنت س:
رؤيتك هي ما تُرى الفلسطيني، املوضوع لالشتباك في 
إستحقاقات مبرراته، وهل هناك املوضوع، وما هي هذا في

املوضوع؟ هذا للتعاطي مع تلزمنا
كنت أن ومنذ قومي، انسان أنا قليالً،  التاريخ عن - سأحدثك ج
اسطنبول مدينة في  وقتها كنت حيث السابعة عشرة، عمر في
االت أكثر في هناك وجودي من  أشهر  بعد لي نشر للدراسة،

باحلسابات اإلقليمية. املعنيني من قبل حتى بها للعبث

للتحدث عن متاحة الفرصة أن ذلك يعني : هل س
الضفتني؟ ميثل مستقبالً مشترك برملان

متاحة ولكن كل اخليارات بأي قراءات، نتسرع ال ان ينبغي قلنا - ج
عن نتحدث نحن الواقع وفي مستقبالً، مباشرة  الشعبني  أمام
الفلسطينيني األخوة وبني بيننا ليس برملانية، وتوحد تعاون عالقات
وتاريخية جغرافية وقائع وهناك العرب، جميع البرملانيني بل بني فقط
البرملاني، العمل بخصوص موحد إطار في معاً تتجمع أن ميكن
مشتركة لديهم مظلة يكون ان ميكن املغرب العربي في فالبرملانيون
الفلسطينية إهتمام مشترك، وفي حالتنا األردنية ذات وموضوعات

معا. يهمنا ما بالتأكيد لدينا

سياسية هناك حسابات كانت في األردن، دائماً : س
ما خشية الفلسطينيني على اإلنفتاح من س  تتوجّ

األردني؟ باخليار يسمى
عمان في ولدينا واحلساسيات، احلسابات اآلن يتجاوز الواقع - ج
واألهم أن حساسيات، أي مبعاجلة كفيل وعي وطني لدى أخوتنا، كما
معاً منطقة احلسابات، فنحن في لنا بالبقاء يسمح لن املستقبل

آجالً. أم عاجالً

برأيكم؟ افاق العالقة ما هي : س
اي في  أو البرملان، في أكانوا سواء  والفلسطيني، األردني - ج 
شكل على لإلتفاق آجالً، عاجالً ام معاً سيجلسان مؤسسة أخرى،
لها اشرنا التي املضامني يعكس  ال وبشكل وإطارها، العالقة 

لألراضي االردنية الدخول من ممنوعاً الذي كان جلورج حبش، باالضافة
للسماح مدير اابرات مقابلة الفور على السبعينيات، فطلبت منذ
لم حوامتة ونايف حبش جورج من معلالً طلبي أن كالً بالدخول، له
لطي لهما السماح السبعينيات، ونريد األردنية منذ األراضي يدخال
وسمح لطلبي، إستجاب السبعينات، وبالفعل فترة من صفحة آخر
واحد، شخص باستثناء الكثيرون، دخل إثرها وعلى بالدخول، لهما
وافق بكل الذي الداخلية، وزير من  بالدخول له السماح إذن طلبت 
آخر يدخلولك خليهم الناس كل  اللي دخلولك ”: قائالً صدر رحابة

بالدخول. له سمح وفعالً واحد“

مع الصحة، وزير العبادي، ممدوح تعامل كيف س: 
الفاسد؟ قضايا تتعلق بالدواء ضمت ملفات

هناك كانت الصحة إستالمي لوزارة قبل اتذكر وقتها أنه - ج
استيراد بحظر في الوزارة سبقوني قبل وزراء من صدرت قد قرارات
جنون بتسببها مبرض لالشتباه االجنليزية، الشوكوالته من نوع اي
إستلمت منصب وزير الفترة، وعندما في تلك شائعاً البقر الذي كان
السفارة التجاري في القسم من اإلتصاالت من كثيراً تلقيت الصحة
الشوكوالته استيراد  مبعاودة لالردن السماح  يطلبون البريطانية
بعدد بهذا املرض. بدأت إصابات من يخلو وأن االردن خاصة، االجنليزية
أصروا الذين اتصني  من عدد مع  واإلستفسارات  املشاورات من
على مثل تلك احللوى، وبقيت بضرورة عدم إستيراد على موقفهم
بعدي من املوقع تولى  الذي  الوزير بأن وأجزم أنني  حتى  القرار هذا
الذي القرار وذات املبدأ ذات على بقي البطاينة عارف  الدكتور  وهو

عن مقال العربي“ ” مجلة وهي الوقت ذلك في شهرة العربية
اإليجابي االشتباك أن آخر ومبعنى أي تركيا، في الصهيونية الدعاية
توالت لكن أظفاري، نعومة منذ  كان  أخوضه الذي الفلسطيني
عن باإلبتعاد األردنية السياسة وبدأت بفلسطني، املتعلقة األحداث
التمسك بضرورة أقابله الذي األمر الفلسطيني، اإليجابي اإلشتباك
قضية هي الفلسطينية القضية  وأن اإليجابي، خاصة باإلشتباك
في مباشر أثر له  في فلسطني يحصل وما بامتياز،  داخلية أردنية
أو نقوص وال هيمنة ال اإليجابي باإلشتباك االردني...وأعني الشارع

إيجابيني. شركاء نكون أن بل إبتعاد

أي األردن،  في الرسمي اجلانب أن تالحظون اال : س
الفلسطيني الشعب مع مماثلة يقيم عالقة ال احلكومات،

السياسية؟ وااوف الهواجس بسبب
احلكومة، مبوقف لي عالقة ال  األردني، البرملان في  كنائب   - ج
ودالالت مضامني أعكس أن وواجبي األردني، الشعب  أمثّل فأنا 
األردنيني بان تقول التي  واألخالقية، والوطنية اجلغرافية احلقائق
ال أو احلكومة تفعله  ما  أما  واحد، قارب في  معاً،  والفلسطينيني 

تفعله فمسألة أخرى.

األردن أن على تصر زالت ما السيناريوهات بعض : س
هو ما الغربية.. الضفة في لدور املطاف به ينتهي قد 

تعليقكم؟
أخرى، فال أحياناً مضحكة أحياناً، ومبكية تكون التحليالت - ج
فرضه ما سيتمّ ً تصورا بأن هناك اإلدعاء  يستطيع طرف أي يوجد 
في الشعبي  فالرشد فارغ، كالم هذا النهاية.. في الشعبني على
واألهم العالقة، وطبيعة وصيغة شكل  حتديد على قادر  اجلانبني
إميان فلسطني، في األخوة ولدى فلدينا املضمون، هو الشكل من 
ويرسمون يحللون من  أن أرى  وأنا الهدف، ووحدة  املشترك  باملصير 
يكونوا وأن األرض، على للوقائع ينظروا  أن عليهم السيناريوهات،
تقول املتواضع برأيي احلقائق وهذه والتاريخ، اجلغرافيا حقائق مبستوى
وال مستقبل عمقنا الفلسطيني، بدون األردن في لنا مستقبل بأنه ال
ذلك معاً، أعجبنا اإلستراتيجي، فنحن بدون عمقنا للفلسطينيني
يطرح نظرياً، ما كل يعجبنا، وبصرف النظر عن لم كسياسيني أو
ريب ال اتية الشعبني بني الوحدة فان والدولية، اإلقليمية في األروقة

فيها.

فعالً معنيون الفلسطينيني بأنّ تشعرون هل : س
واألردنيني؟ األردن مع املستقبل املشترك بقصة

زار أردني برملاني كل  واسألوا احلقيقة، هذه يعيشون بل - ج
أحد مقاهي في عندما جلسنا الزيارة.. بعد  شعوره فلسطني عن
ولده عن  يتحدث فلسطيني مواطن كان أردنيني، نابلس كبرملانيني
وأحد اجلامعة، وكذلك نابلس، في  الولد  وكأن أردنية جامعة في
بانه وشعر نابلس شوارع  في جتول بأنه أخبرني النواب من  زمالئي
نشعر الفلسطينيني  نزور وعندما إربد.. مدينة شوارع في يتجول
عن وجوه نتحدث إننا ال عمان.. نغادر لم وكأننا بأننا متاماً بني أهلنا،
أحياناً، وعن بعضها مدن وشوارع تشبه عن بل فقط، تشبه بعضها
احلقائق هذه وإحدى لكم، قلت كما حقائق هناك ولقاءات. عادات
رافقه اإلنتفاضة، خالل فلسطيني شهيد ألف سقوط بان تقول 

نابلس  املتطاير في والغبار األقل، على األردن في عزاء بيت 950 فتح
ال إندماجية حالة إنها السلط، مدينة في األردني األنف يتلقفه
مجال وال الصحيح، اإلجتاه  في تأطيرها إال السياسيون يستطيع

األردنية املصالح مع  ينسجم  إمنا فقط،
للشعب الوطنية املصالح ومع العليا،
من الكثير قدم الذي  الفلسطيني
األفضل، احلياة ويستحق التضحيات،
صورة رسم لي يتيح  موقع  في ولست
العالقة مستقبالً عليه تكون ان ميكن ملا
األردنيني والفلسطينيني، بني التشريعية
باحلقائق مشترك إميان بوجود أقول لكني
حالة تقاطع وبوجود على األهداف، وإتفاق

حتتضن دوماً. فعمان دائمة،

فك بفكرة تؤمن لكنك س:
مع الفلسطينيني؟ االرتباط

فكرة من أن أقوله ما اؤكد على - ج
اؤمن ال ”يصطفلوا“ مبعنى  اإلرتباط فك 
القرار حرية باعطائهم اؤمن بل ،ً أبدا بها
مصيرهم وتقرير لدولتهم واالستقرار

بأنفسهم.

صاحب انت بأنك يقال س:
جورج لكل من السماح املبادرة في
الدخول في حوامتة ونايف  حبش
قطيعة بعد االردنية، لالراضي
السبعني؟ أحداث سببتها طويلة
مؤمتر للهجرة يعقد وقتها كان - ج
املدعوين ضمن  من عمان، في اليهودية 
ومندوب هيكل  حسنني  محمد للمؤمتر
اخلواجا، عزمي الشعبية اجلبهة
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عوض اهللا؟ باسم على النواب قبل مجلس
الدولة، أجهزة قبل من بايعاز الوقت ذلك في كان أنه أعتقد - ج
وحرض به أطاح  الذي من تعرفون  وأنتم فيها،  متنفذة قوى  ودعم

الشهيرة. مذكرتهم توقيع النواب

انتباهك لفتت الظواهر السياسية التي اكثر من س:
خدمتك؟ مدار على

العمل في كبير لهم دور من الوزراء الذين كان الكثير هناك - ج
فكري تواجد الوزرات، ممن كان لهم من رؤساء عدد وأيضاً السياسي،
امللك جاللة  ظاهرة بأن القول  أستطيع ولكن  إداري، أو سياسي

طبيعية. ظاهرة غير كانت بحق اهللا رحمه احلسني

اسماؤهم: من التالي باختصار بكل رأيك س:
ملا شعرة الناس وبني بينه كان لو االي: الهادي عبد ـ

إنقطعت.
.ً مندفع جدا جريء، ذكي، الكباريتي: الكرمي عبد ـ

من واسعة خبرة وإكتسب الظروف، صقلته الراغب: ابو علي ـ
والوزارية. والنقابية النيابية ممارساته خالل

احلسم. ينقصه ،ً جدا دميقراطي نزيه املصري: طاهر ـ

ان ميل ال  الذي حديثنا ننهي ان وقبل لنا بقى س:
االسرية؟ حياتك عن بالقليل ولو حتدثنا

”ست متزنة شرقية إمراة من متزوج رجل تعرف، وكما أنا، - ج
العملية مسيرتي ألواصل دعمي، في العظيم الدور لها كان بيت“،
حتيط كانت التي الظروف كل  تتحمل كانت  حيث وتقدم، بنجاح
على تقع كانت من املسؤوليات التي الكثير وكانت تتحمل بعملي،
أنا والتي املرأة، هذه رزقني مبثل أنه اهللا وأحمد غيابي.. اثناء عاتقي

سعيد بوجودها معي.
أجمل لي مت  قدّ بل  فقط.. األمر هذا  على دورها يقتصر لم
اضأن اللواتي ”بناتي“ علي به  اهللا أنعم ما لي اجنبت حني هدية

ومحبة... نورا فمألنها حياتي محياهن وجمال بابتسامتهن

وقضية قصة االخرون  منه إختلق عادي أمر وهو قبلي.. ومن
االردن“. ”أدوشت

كان هل أمنية“  ” شركة مبوضوع يتعلق  فيما س:
سياق في امللف هذا حترك دون حتول قوى مراكز هناك

قانوني؟
بأن شركتي مفادها على مسامعنا أنباء ترددت تلك الفترة في
تأجيل مقابل  كبيراً مبلغا دفعتا قد النقالة والهواتف اخلطوط 
قرابة بان ً حتديدا اذكره وما سنوات، ثالث ملدة أمنية  شركة عطاء

الذي  ما ادري النواب،وال لرئيس مجلس مذكرة رفعوا نائباً قد 60 الـ
شركة عطاء إحالة متت النهاية  في لكن باملذكرة،  وقتها حصل 

القضية. وانتهت أمنية
400 مليون  بـ بيعت أمنية شركة أن أخبار ترددت سنة، وبعد
برفع بعدها وقمت حقيقية، قضية وجود على يدل الذي األمر دينار،

من   51 و أنا الستجواب. بعد فيما حولته الذي للحكومة سؤال
ومنذ للمحكمة.. هذه القضية الحالة عليه وقعنا قد النواب زمالئي
شهور وكثير الثمانية قرابة منذ كان الذي هذا املوضوع، حصل أن
هذا طرح من واحلذر احليطة ضرورة  مني  طلبوا قد االشخاص من
والذي الكبار، املسؤولني بأحد له عالقة يكون ان من خلوف املوضوع
أجزم أنني إال  كبيرة،  مشكلة أو بحرج لي قد يتسبب النهاية في
أو تلميح تصريح لم أتعرض ألي املدة السابقة وطيلة بأنني للجميع

في الدولة. مسؤولي بأي عالقة لها القضية هذه بأن

في ملكافحة الفساد حقيقية ارادة وجود تلمس س: هل
االردن؟

مكافحة بهيئة حقيقية إال ملكافحة وجود يكون هناك لن - ج
القانون هذا يتواجد لم إن لك هذا؟ أين من قانون حتت قوية، فساد
سياسية، هناك ارادة صحيح بأن نكافح الفساد.. غير املمكن ان فمن

أساساً. املطلوب وهو قانون يرافقها أن ال بد لكن

متطلباته بني ما  العبادي ممدوح يوائم كيف س:
الثالثة، التي رموز الدائرة رمزا من يعتبر كنائب سياسي
كبيرة لعشيرة ينتمي وكونه سياسيني، تنتج  بالعادة

كثيرة؟ خدماتية متطلبات لها
الصغر ومنذ ،ً جدا ذاتي مع ومتصالح منسجم انا حقيقة، - ج
عشيرتي، لم أعتمد على االطباء نقيب ملنصب مثالً ترشحت وعندما
أي أواجه ال فأنا لذلك،  مهنيني... من اتمع في الصفوة  على بل
أن حيث الفقراء، تساعد اجلميل أن املوضوع، فمن هذا مشكلة في
إستطاعتي قدر وأحاول للمساعدة، وبحاجة فقراء، عشيرتي معظم
من الكبير احليز هذا يأخذ ال األمر أن هذا إال  املساعدة، تقدمي جل
تشغلني..فأنا التي والرقابية السياسية القضايا كما وفكري، وقتي

وطن. نائب نفسي اعتبر

املسلمني األخوان خطاب متاشى هل برأيك س:
في الذي يحدث التغير ومتطلبات مع احتياجات وتطور

مجتمعنا؟
السياسي منذ فترة الثالثينات استطيع أقول بأن خطابهم - ج
مبفكرين، ليسوا السياسية قياداتهم تكون قد يتغير، لم األن والى
وتبقى مقموعة“، ” االخوان حزب  في الفكر  إستقاللية أن مبعنى
لذلك خارجه، للوثوب  محاولة  أي هناك  يكون ان  دون اإلطار،  داخل 

له ان يتطور.. فكيف

من الهجوم سبب ما برأيك النخب تداور ملعادلة س: عودة
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األردن عراقيون       في

ار؟ زوّ أم الجئون، مهاجرون،

زارها ان، فمنهم من غريبني عن عمّ ليسوا العراقيون

استقرّ من ومنهم  االيرانية، العراقية احلرب خالل
إليها جاء من األولى، ومنهم اخلليج فيها منذ حرب
هرباً من جاؤوها وأغلبهم الثانية، اخلليج حرب منذ
العراقيني األردنيون يصنّف فكيف األهلية، احلرب
في العراقيون أنفسهم يصنّف في بالدهم، وكيف

األردن

: عباس اليافي بقلم
علي ابراهيم : بكاميرا
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والنجف..
سواد الثوب.. على احلزن سواداً اضاف الذي ثوبها “اسود"،

هي عماّن، قاع في الرصيف يفترش أسود حب من كومة إذن،
الكبير. ذاك في قلبها من ما تبقى من عراق التي هربت األم العراقية
من املأل حني قاطعهم هاشم بني مثل في األسر زال الذي ال العراق

مكة.. شعاب إحدى في قريش
املستقبل، بلون وجهها بعباءة سيدة تغطي الصباح: في ان عمّ
ال قد لغد رون حنيناً هناك يتضوّ طال انتظاره، وصبية فرجاً وتنتظر

يأتي..
بني آخت ثم آخر "رشيد" إلى "الشابسوغ" شارع أحالت سيدة،

حزين.. حلن عراقي املدن في
منه خرجت وطن فراق على حزناً تتصبب سيدة :ً ظهرا ان عمّ
انها اال  حنونة، كانت وإن ملدينة، رصيف على لتتكوم عنها، رغماً

األمر. آخر في لها ليست
وعمان بغداد بني املسافة  فازدادت آخر، يوم ذهب مساءً: عمان 

جديدة. غربة
عباءات من فراقاً، فأخذوا لبغداد يطيقون ال عمان العراقيون في
هواء وعن دجلة.. عن ماء احتمال االبتعاد على يعينهم قبساً االمهات

ومتر البصرة. السعدون
على واتسع متدد الذي االلم العراقي جسد جديدة فوق هي رحلة
مطحنة حيث عجاف عشر منذ متصلة دراماً املعمورة اقطار وامصار
وما واالمل االنسان احلجرية وطواحينها اكلت باسنانها التي احلصار

طويالً! حلم قد يؤجل من تبقى

الرشيد إلى الشابسوغ لت حوّ علي أمّ

عراقيات عمان ثمة أنحاء جبال يتوزع على عراقي هائل حشد من
بسواد عات ملفّ الثمانني، او السبعني عقودهن  على يخيمن امهات
فال نار، من ككرة حضن الوطن في التي سقطت الكارثة سواد يشبه

محتمل لسعاتها. هو وال ً بعيدا قذفها على بقادر هو
محيطها في يجري مبا مكترثة انها يبدو ال عراقية علي" امرأة “أم
او ضائع. متاح وطن كما االن، وتتعامل معه فيه ترسو الذي الضيق،
املسنة املرأة هذه  تفترش في عمان الشهير ابو علي" "كشك عند
حتى او تسويق بضاعتها يذكر في أيّ جهد تبذل ان  دون من االرض
او او فخاخ خسائر بال عال الزبائن باسترخاء تنتظر فهي عليها، املناداة
وجهها في يكمن اال هذا في امتيازها ألن البيع"، "شراك بـ يعرف ما
ا أمّ والالجدوى، والعذاب الرحمة من  مبزيج  واملمتلىء يقاوم، ال الذي
وتلك القانون، أنياب من على الرغم ومكشوفة معلنة فهي بضاعتها

إبر صغيرة، بطاريات ومهربة، قانونية سجائر أخرى. إنسانية مفارقة
قداحات بالبهارات، أو بالهيل محملة صغيرة نايلون أكياس خياطة،
دنانير، لكنها العشرة ال يتعدى ثمنها بضاعة مرطبة، دهون غازية،

عليها! تهافت الزبائن مع تتجدد
يغض لكنه مهربة، البضائع تلك من بعضاً ان يعلم الشرطي
املباعة ترمي السلع هذه ان يدري عنها ألنه العينني ويغمض الطرف
واحلالة ال يستطيع وهو احلاجة، وذل الفقر غول هجمة تخفيف الى
يؤجله قد أو جيبه، في قانونه يضع أن إالّ املعبرة هذه الصورة على
فوق ومتكث ضاحكة الشمس ثانية تسطع فيه الدهر من حني إلى

اخلير!". "زمن

هاشم والساحة الهاشمية أمّ
ل املتنقّ والبريد واليورو والدوالر

عند الواسعات عيونها  لتفتح  املرّ  املشهد جغرافيا تتحرك
مساحة على الضاجّ  عمان قلب نحو لتستمر ثم السيل،  سقف
ما العراقيني"، اذا "ساحة "الساحة الهاشمية" أو هنا والذروة الذروة،

ومرتاديها! ساكنيها أساس على بالتسمية بولغ
"بني حيث زمان أيام ببغداد تذكر مقولة امرأة. وامرأة، امرأة بني
كانت حاجة بعض لكنه يسد ،ً وفيرا ليس حانة!" الربح وحانة، حانة

البعيد. في البلد هناك تخلفت
النهار ساعات بعد ربحها معدل أنّ هاشم" "ام تكشف ذلك عن
سيصبح املبلغ هذا الثالثة دنانير أردنية، لكن يتعدى ال املساء ونصف

القاضية. بالضربة إلى الدينار العراقي املصروع ل وّ حُ ما إذا ً وفيرا
النساء ألن كبير، ظرف من يخلو فال التها، العملة، وحتوّ حديث ا أمّ
من بأية درجة متتّعن أو املدرسة، دخلن ان لهن يسبق لم هنا هات األمّ
يفقهن أنّهن معهن قصير حديث بعد ستكتشف لكنك التعليم،
بل البلد، دينار قيمة مقابل والريال والباوند واليورو الدوالر في قيمة
وهي احداهن سمعت ما اذا مفاجأة تعدى ذلك بكثير، فال رمبا االمر ان
إيران بني محتملة مواجهة ضربة ما او عن بالغة تتحدث بحماسة
في جوهري تغير  حتماً عنها سينجم االميركية املتحدة والواليات
البضائع التبدالت ستشمل كذلك اتلفة، وحتوالتها العمالت اسعار

قيمة بسيطة. ذات كانت وان حتى املباعة والسلع
جديد زبون دخول مع العجوز املرأة مع االن  حديثك سينقطع
خيوط ماسورة او سجائر ال يريد شراء علبة اجلديد الزائر اخلط. على
اسماً حتمل هنا والرسالة رسالة، العجوز يسلم هو غاز، قداحة او
اسبوع بعد أو يوم  بعد أو  قليل، بعد سيأتي  ما لشخص  وعنواناً
ال جديدة وظيفة انها باسمه. الرسالة اتومة ليتسلم بدوره تلك

طوابع! وبال مضمونة بريدية خدمات تقدمي ازاء ربح بعض تخلو من
للقلب ايالماً أكثر  املسألة تبدو  والسكن العيش حديث في
التي الغرف وهذه جماعية، غرف في يعشن هنا فاالمهات وللضمير،
من ابتداء شيء كل تتشارك في الفقيرة عمان  مناطق على تتوزع
الذي يوزع بالطعام انتهاء وليس اساسية، كوظيفة واملأوى السكن

اخلدمة. نوبة او الثمن ناحية من بالتساوي الرؤوس على
قاع في نهاره يعيش الذي السفلي العالم ذلك في اسرار ال
أو الفجر مطلع حتى يتصل قد حديث على وليله املعلن، املدينة

النبيل. احلزن مطلع
يجري والعسكرية واالجتماع  واالقتصاد السياسة في كالم
في عمان رحلة لوحتها خاصة  فطرية فلسفة  ووفق عال، بصوت
وتعجز سدوله الليل يرخي وحيث الشتاء، في ورحلتها الصيف
مرحلة مطلق بسواد امللفوفات النساء تدخل عن الطيران، االجفان

االيام! وتعب النهار تعب شريط احللم الستعادة

والعقارات "البزنس" نعيم في عراقيون

الذين العراقيني عن حالياً عمان في السائد االنطباع أنّ على
مع يتجول الذي العراقي التاجر بذلك ص يتلخّ بينهم يعيشون
فعالً، يحصل ما شيء، وهو كل شراء بانه يستطيع فيوحي مرافقيه

كثير من األحيان. في
فتحت األميركي، اإلحتالل قبل ما  وحتى بعيد، غير يوم وفي
وكان العراقيني، واملستثمرين التجار امام احلدود االردنية احلكومة
لصالح االعتيادي، غير  التجاري النشاط مع التفاعل  هو الهدف 

العراق. في االستهالك
على يعلو ال حديث  االردن، في والوكالء التجار كبار  أروقة وفي
سلطات قيام مع وخصوصاً العراقية،  السوق  مع "البزنس" حديث
والصغار الكبار  العراقيني للتجار األبواب بفتح االمريكي االحتالل

ومنتجات. بضائع يريدونه من ما إلدخال
وهناك األردنيني، بعض جتتاح حمى  أصبحت للعراق  التجارة

قيادة  مقابل دوالر 300 من اكثر اردنيني ملتقاعدين تدفع شركات
احلدودية الرطبة منطقة إلى رد الوصول حتى العراق، أو الى السيارة

الشاحنات. متسلقاً على ويعود عراقي البضائع الى ليسلم
رسمية رغبة عن ان عمّ مجالس في األحاديث من وهناك الكثير
االستقرار لغرض بارزة عراقية شخصيات عائالت أردنية الستقدام
باخلروج الطامحة  العراقية النخب  الفراد ً مالذا باتت التي عمان في
من استفادت التي تلك أو السابق، النظام من املقرّبة كانت  سواء،

بغداد. في املستقرة والتقلبات غير الفوضى حالة
يتصدرون العراقيون زال ما سنوات بغداد قبل ثالث إحتالل ومنذ
عمان في السكنية والشقق والفلل العقارات مشتري بيانات

وضواحيها.
من املتدفقة العراقيني موجات فإنّ البنوك، في عاملني وبحسب
الودائع االجنبية في تضخم وساعدت مليارات الدنانير األثرياء جلبت

املصارف. في
العقارات في مألوف  غير انتعاش  العراقيني  تدفق عن ونتج
والزبائن املستهلكة، البضائع في قياسية ملستويات املبيعات وارتفاع

باالردن. الراقية التجارية املراكز في بسخاء ينفقون العراقيون
األردن في ً عقارا ميلكون الذين للعرب األردني القانون ويسمح
ويعتفد العراقيون، منه يستفيد ما وهو دائمة، إقامة على احلصول

ان. عمّ العيش في تفضيلهم في السبب الرئيس أنّه

األردنيني فات وتخوّ القضماني،

العراقيني تواجد األسواق األردنية لسبب من إنتعاش الرغم وعلى
السلبية اآلثار من فات التخوّ من الكثير هناك أنّ إالّ بالدهم، في

بالبيئة. وال تنتهي متعددة تبدأ باالقتصاد نواح على املستقبلية
من سيكون العراق إلى  الهدوء  عودة إنّ  سمرين  حسني ويقول
بخسارات وسيتسبب األردني، لالقتصاد اجلديدة البنية تدمير شأنه
الشقق لشراء إضطرت التي املتوسطة التعويض للطبقة ممكنة غير
األسعار فإنهيار الظروف اجلديدة، التي فرضتها  باألسعار والعقارات
شققاً متتلك وستجد نفسها الطبقة، هذه على رؤوس سيقع املتوقّع

اجلديد. احلقيقي السعر عن مضاعفة مبالغ مقابلها دفعت
بالتأكيد، العراقي الشعب مع يقفون األردنيني إنّ سمرين ويضيف
مضاعفة أعباء وضعوا شخص مليون نحو هناك أنّ جرى ما ولكنّ
ملشاكلنا جذرية ندعو فيه حللول الذي والكهرباء وفي الوقت املاء على
أنفسنا على السكاني نزيد النمو نسب النسل، وتقليص حتديد مثل
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اسود.. حب  من  كومة
وهو اسود احلب يكون  كيف 
املكلومة. القلوب بياض
الرصيف تفترش ألنها "كومة
األمل، مبساحة كرتونة امام
كل من  سجائر عليها تضع 
على للسائرين لتبيعها االنواع

خطواتهم. مثقلة االرصفة
ميأل الذي ذاك “حب"،
الدائمة العراقية  األم  قلب
والبصرة الكرادة الى احلنني



املشاكل.
وقت في اآلثار تلك مثل  إلى تنبّهت األردنية احلكومة أنّ ويبدو
في العراقيني وضع  ملعرفة ميداني مبسح بالقيام وسمحت متأخر،
ً أخيرا قضماني:  عصام االقتصادي  احمللل كتب ذلك وحول  األردن.
دول الى العراقيني نزوح عبء إلى لالجئني العليا املفوضية تنبهت

االقتصادية. الضغوط ومنها اجلوار
الجىء، مقيم صفة عراقي مليون من أكثر يحمل ال األردن، في
احلكومة تعاملت فقد تقاريرها، في بذلك تصفهم أن املفوضية ومع
كل حسب متفاوتة لفترات إقامة أذونات ومنحتهم معهم كضيوف،
إضافية كلف دون من باملدارس أبناؤهم والتحق إقامته، طبيعة
بالكلف الطبيعية، سلع وقود، كهرباء، ، مياه اخلدمات على وحصلوا
كان الطلب وان رفع الذي األمر املواطنني مع املتاحة املوارد واقتسموا
تسبب أنه نظر البعض فائدة اقتصادية بيد من وجهة حقق حصل ما
على الكلف ارتفاع الى  أدى ما شحيحة موارد  ظل في بضغوط
بالدهم العراقيني من فخروج أصالً، موجود تضخم ظل في املواطنني
غير أنها اال مؤقتة بظروف  مرتبطاً كان ان وهو  معروفة، أسبابه
أمر فهو األردن الى لتدفقهم وبالنسبة النهاية، ومجهولة محددة
بينما تتحدث سنوات تقريبا، خمس بل استغرق واحدة يتم دفعة لم

أشد سيبدو الذي اجلماعي األمر النزوح يشبه ما عن املفوضية اليوم
وخطورة. تأثيرا

اصبح وقد االقتصادية، احلياة في نشط حضورعراقي هناك
أن يعني ما اقامتهم لطول  ً نظرا اتمع من جزءاً منهم البعض
منها يعاني التي املشاكل ذاتها هي منها يعانون التي املشاكل

. والتعليم والصحة السكن وقضايا البطالة مثل األردني، اتمع

عراقي وفد
من عدداً وقابل األردن، بزيارة العراقي البرملان من وفد وقام
على وحصل األردن،  في العراقية اجلالية  مع تضامناً املسؤولني

ظروف إقامتهم بتسهيل تأكيدات رسمية
الجئني، ليسوا األردن في العراقيني أردني أنّ مسؤول وصرح غير
اجلميع لكنّ املعنى، بنفس األردن في العراقي  السفير صرح كما
النرويجية، فافو مؤسسة جترية الذي امليداني نتيجة املسح بانتظار

هذا الشهر. منه أجزاء تتسرب ويتوقع أن

فافو
"فافو"، جتريه الذي املسح مسألة  العراقية  الصحافة وتابعت 
الكتروني موقع وقال للمسألة، السياسية باألهداف بعضها ك وشكّ

العراقية املنظمة في املتابعة للجنة
وكالة اابرات ان (معمر) للمتابعة والرصد
على للحصول حملة بدأت االميركية
عربية دول في  العراقيني عن معلومات

اخرى.
دعم االميركية  اابرات تتولى : وقال
”فافو“ مؤسسة مبوجبها تقوم مهمة
املسحية الدراسة باجراء النرويجية

االردن. املتواجدين في للعراقيني
مسح غير أجرت املؤسسة  وكانت
في جرى ما منه املنطقة، في  ميداني 
سوريا، وفي  احملتلة، الفلسطينية  األراضي
قام الذي الرسون رد  تيري  هو ومؤسسها
أوصلت التي للمباحثات السرية بالتحضير
اخللفية هذه أنّ ويبدو أوسلو، إتفاقيات إلى

حول األهداف. الشكوك التي أثارت هي إجراءات أية ليس هناك أنّه لهم الذي أكد الفايز الداخلية عيد وزير عراقيون مع برملانيون
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ويقفون أميركا ليل نهار. يشتمون
عي وتدّ للهجرة، سفارتها أمام بالطوابير
والعدالة الوطني التحرّر تأييد واشنطن
كلّ في إسرائيل مع وتقف  والدميقراطية،
تستدعي عالقة وهي وكبيرة، صغيرة

،،البحث
ون،،

أم
امل

رع
شا

   
   

   

خاص اللويبدة/

قضيّة املاضي الشهر في أثيرت 
الشؤون في األميركي السفير ل تدخّ
عن نُشر حني األردنية، الشعبية
وطلبه العشائر، بعض بوجوه إجتماعه
االنتخابات في التصويت عدم منهم
الذي اإلسالمي للتيار املقبلة النيابية

املسلمون. األخوان ميثّله
العام األمني إجتماع  قضيّة املاضي األسبوع في أثيرت املقابل، في
الدميقراطي املعهد من مبوظفني بني ارشيد زكي اإلسالمي العمل جلبهة
تساؤالت أمام الباب فتح ممّا النيابية، لإلنتخابات للتحضير االميركي،

اخلصم

واحلكم

الصديق
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كثيرة حول املزايدات التي تأتي من هنا، أو من هناك، حني تكون 
العالقة مع الواليات املتحدة هي املوضوع.

بالنسبة للموضوع األوّل، الذي تابعته الصحافة، وأعمدة 
الكتّاب، فقد نفى  السفير األميركي ديفيد هيل املسألة من 
أساسها، وقال لـ"اللويبدة" إنّ اإلجتماع الذي يتحدثون عنه لم 

يجر أصالً، والرجل الذي أصدر بيانات ال أعرفه.
هيل:  قال  السفراء،  وتدخل  البلدين،  بني  العالقات  وحول 
بها،  نتدخل  وال  لألردن،  الداخلية  بالشؤون  أية عالقة  لنا  ليس 
ودعم  والتقنية،  املالية  املساعدات  تقدمي  على  يقتصر  ودورنا 

جهود اإلصالح.

الشيخ احلديد

احلديد  الشيخ محمد خلف  واصل  ذلك،  الرغم من  وعلى 
ً  أنّ اللقاء متّ،  يه مؤكدا ه بيانات متتالية للصحف حتدّ الذي وجّ
من   ً واحدا إسماً  م  يقدّ لم  أنّه  على  قاله،  ما  قال  السفير  وأنّ 

احلاضرين لدعم روايته.
من  جميع  أسماء  كشف  أنوي  ال  بياناته:   أحد  في  وقال 
ضده،  احملكمة  في  دعاوي  برفع  يقوموا  ال  حتي  اللقاء  حضروا 
وتفاصيل  عنها  التحري  وميكن  معروفة  االسماء  قال:  لكنه 
ايضا ومعروف من قاطع السفير عندما حتدث  اللقاء معروفة 
الشيخ  فهز  الشيعة،  خطر  مياثلون  املسلمني  االخوان  ان  عن 
حليته، وقال ان االخوان املسلمني اشد خطرا من الشيعة ومثل 
هذه اللقاءات يجريها السفير هنا وهناك، وهي غير مستغربة 
وتوجيهاته  السفير  تعليمات  ان  الراهنة  ومصدر حساسيتها 
تأتي  وانها  خاصة  االردني  الشارع  استثارت  نصائحه  وحتي 
الرئيس صدام حسني في  اعدام  وقاحتها علي مقربة من  من 
مشهد روع الشارع العربي واالسالمي ومعروفة مشاعر العداء 

المريكا صانعة احلدث وكيف تاججت في االردن.

الفانك يتدخل

وكتب الدكتور فهد الفانك مقالة إستبعد فيها أن يكون 
إثارة صحيفة "السبيل" لألمر ونشرها  وإعتبر  متّ أصالً،  اللقاء 

ً من التحضيرات للحملة اإلنتخابية. بيانات احلديد جزءا
ً ينفي  ه بياناً جديدا هذه املقالة إستفزّت احلديد أكثر، فوجّ
ووفقا  ة  بحدّ الفانك  وهاجم  املسلمني،  األخوان  من  كونه  فيه 
الوهميني،  املشايخ  من   ً "عددا كانوا  اللقاء  حضور  فإن  للبيان 
وبعض  ااتير  وبعض  االوقاف،  لوزارة  تابعني  ووعاظ  وموظفني 
املشايخ املناهضني لألخوان من جماعة "املولينكس" ، كما قال 

احلديد،

"الرأي" ترد، و"عمون" تتابعّ

الفانك  يرأس  التي  "الرأي"،  صحيفة  أبرزت  املقابل،  في 
ً يفيد باجتماع األمني العام جلبهة العمل  مجلس إدارتها، خبرا

اإلسالمي مع وفد أميركي، في ردّ واضح على إتّهامات احلديد.
وتابع موقع "عمون" االلكتروني القضية ليؤكد امني عام 
لقائه  خبر  صحة  ارشيد  بني  زكي  االسالمي  العمل  جبهة 

مبوظفني من املعهد الدميقراطي االميركي، واملساعدة في مجال 
االنتخابات لكوادر احلزب واعضاءه في اطار التدريب والدورات.

إال انه لفت: إلى أن األمر ليس بالكيفية التي نشر بها اخلبر، 
متهماً حكومة الدكتور معروف البخيت بتسريب اخلبر ألنّ ادارة 
ً إلى  املعهد ابلغته أنها لم تُعلم أي طرف بفحوى اللقاء مشيرا
إسغرابه كيف تسربت املعلومات لـ“الرأي“ ،ولم يكن يعلم احد 

بها معتبرا ان ذلك يأتي في باب ”التنصت“ على مكاملاته !!. 

بني إرشيد: عملنا فوق احليط

الكشف  أنّ  ”عمون“،  في  جاء  كما  ارشيد،  بني  واعتبر 
االسالمية  احلركة  الى  االساءة  باب  من  يأتي  بانه  اللقاء  عن 
وملؤسستها، اذ اليوجد ما تخبئه احلركة، وان عدم االعالن عن 
املتعلقة  الترتيبات  وكذلك  االميركيني  من  بطلب  مت  اللقاء 

بتنظيمه . 
مع  لقاءات مشابهة  تنظيم  اجلبهة  عام  امني  يخف  ولم 
سفراء اوروبيني اال انه لم يتم االعالن عنها بسبب رغبة الطرف 

االخر . 
حتت  وليس  احليط،  فوق  عملنا  منارس  نحن   ” ارشيد  وقال 
واالدارة  الصهيوني  للكيان  واضحة  ومقاطعتنا   ” الطاولة 
االميركية فقط اما املؤسسات واالفراد فهناك قرار بشأنها من 

احلركة يسمح االتصال بها .

األردن وأميركا

تنشر "نيوزويك" طبعة عربيّة، وعملت "سي إن إن" على 
إنشاء موقع الكتروني لها باللغة العربية، وهناك إذاعة "سوا" 
سنوات  أربع  قبل  وبدأت  أميركا"،  "صوت  مكان  إحتلت  التي 
صة ملناقشة العقل  هة سميّت بـ"احلرّة" مخصّ فضائية موجّ

العربي لتعزيز الدميقراطية.
"احلريات  ملناصرة  أميركي  برنامج  فهناك  ذلك،  من  وأكثر 
في الشرق األوسط" يحمل إسم "ميبي" ويهدف إلى تشجيع 
املبادرات الدميقراطية في املنطقة، وقبله وبعده هناك "برنامج 
ور في املنطقة"، وأغلب الظنّ  ل ويشجع "التطّ USAid  الذي ميوّ
أنّ هناك الكثير من املشاريع التي تتبناها احلكومة األميركية 

في املنطقة حتت الهدف نفسه.
واألردن، بالطبع، جزء من املنطقة، وبالتالي فهو جزء مهمّ 
ال  حجماً  األردن  ويتلقى  فيها،  األميركية  االستراتيحية  من 
يستهان به من املساعدات اإلقتصادية، ويبدو من الصعب على 

اإلقتصاد األردني أن يواصل أداءه املرضي بدونها، 
ً ما تشوب العالقات السياسية  وفي الوقت نفسه، فكثيرا
أرضية  على  املعلنة،  وغير  املعلنة،  اخلالفات  البلدين  بني 
في  املدروسة  وغير  السرائيل،  املنحازة  األميركية  السياسات 
واشنطن  بأنّ  العالقة  لهذه  أصدق وصف  ولعلّ  وغيره،  العراق 
من  الرغم  وعلى  معاً،  آن  في  م  واحلَكَ واخلصم  الصديق  هي 
السمعة السيئة للواليات املتحدة في الشارع األردني، فهناك 

آالف من طلبات الهجرة إلى الواليات املتحدة.
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املصري أسامة كتب:

تراقب وأنت وجدانك سيأخذ الذي ذلك ساحر، مشهد
امليت. البحر بانوراما من القدس، جبال على الشمس غروب
إلى تدريجياً الشمس ل ولتتحوّ األجواء، سيمأل  الوردي اللون
في فشيئاً، شيئاً ولتغوص السماء، في سابحة صغيرة برتقالة
يكسره ال رائع صمت بني اجلبال، وليسود املكان تسارع غريب،
باملشهد، مأخوذة لعلّها عصافير وزقزقات روحك، تأوّهات سوى

متاماَ. مثلك
هنا، املكوث واصلت وإذا . احلبّ اللحظات سوى بتلك وال يليق
فسيأتيك العربي، الشهر منتصف  في  وكنت البانوراما، في
من نوع آخر، سحر ليستحوذك مكتمالً بدراً قليل بعد القمر
قلبك ويرتعش وسيخفق انة، التبّ درب بنجوم فالسماء ستمتلئ
الفجر حتى البقاء وقتك لك أتاح وإذا نادر، نفسي هدوء من
عن معلناً العصافير سيعيد فالفجر الروعة، دائرة فستكتمل
جبال من الشرق، من املرّة هذه سيأتيك الوردي واللون قدومه،
في فعلت كما نفسها لتسابق البرتقالة وستظهر ان، عمّ

ليلة. قبل غروبها
إختاره مكان في أنت  إذن. امليت، البحر بانوراما في  أنت
في الدقيقة تفكيرهم طريقة عن يعلن منوذجاً اليابانيون 

أيّ قبل تفاصيله  جميع من الشيئ  تدرس التي علميتها، 
األمر يتعلّق باجلغرافيا، واملكان، كان لو حتى األرض، على خطوة

والسيارة بالكومبيوتر ال واجلبل، والبحر والقمر والشمس
والهاتف.

اليابان فريدة بني يابانية مزاوجة مشروع البانوراما ويحمل
فوق  ً مترا  3776 يرتفع  والذي س، املقدّ فوجي جبل بني واألردن،
عن  متر  400 ينخفض الذي امليت البحر وبني البحر، سطح
ته قمّ جبل مقدس، ويأسر الفنانني، وفي فوجي البحر. سطح
فقد تكوّن امليت البحر ا أمّ ،1708 في مرة بركان انفجر آخر هة فوّ
رأساً وعمورة سدوم مدينتي قلب من املقدسة الكتب حسب
أرضية وبراكني، هزّات من العلمية الكتب عقب، وحسب على

بالتناقض. ولو اإلثنني، وارد بني فالترابط وهكذا
ركوبك  خالل  هي فوجي جبل ملشاهدة طريقة  وأحسن
ا أمّ بحيرات. خمسة ي يغذّ وهو أوساكا، إلى طوكيو من القطار
اليابانية، البانوراما من فهي البحر امليت ملشاهدة طريقة أحسن

امليت، وقد  البحر سطح مستوى فوق متر 600 ارتفاع على من
 17 نحو بكلفة اليابان من ميسر قرض ضمن البانوراما انشئت
الفني وبدعم اليه  املؤدية الطريق الى باالضافة دينار، مليون

جايكا. الدولي للتعاون اليابانية الوكالة من مقدم
التنمية على تساعد التي  البلدان أقلّ  اليابان ولعلّ
هذه أنواع ع تنوّ من  الرغم  على نفسها، عن  حديثاً  األردن في
وتبادل رة، ميسّ وقروض منح، شكل على تأتي التي املساعدات
عام اليابان مع فني تعاون اتفاقية وقع االردن وكان اخلبرات،

العام 1991. في عمان في جايكا مكتب افتتاح ومت 1985

ت امليّ يطلّ  على فوجي
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ضمير العالم معنا

من أربع مئتي إمرأة نحو حيث عن نفسها، الصور تتحدث

ثمّ ً بلبنان مرورا في سوريا، من حلب رحلة دولة بدأوا وثالثني
على لالحتجاج فلسطني إلى وصوالً األردن، مرة ثانية، ثمّ  سوريا

. بتأنّ الشعارات إقرأوا اجلدار،
ً شكرا اللطيف. عبد رشا الفاضلة من الصور وصلتنا
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الزمن، من فترة قبل
في مبرض ــدي وال أصيب 
مراجعة وبعد صـــدره،
كما ع، توقّ الذي الطبيب،
أنها األمر، نهاية في صحّ

فتمّ القلب،  في مشكلة 
مستشفى إلــى حتويله
هنالك الطبية. املدينة
الكبير، الصرح ذلك في
طويلة أطباء قضوا سنني
الدراسة في حياتهم من
يقفوا أن قبل  والتدريب، 
حالة ألي صني مشخّ

مرضية
الفنيني من  أطقم
كثيرة وفحوصات املهرة،
والتأكد التشاور وبعد ،ً جدا

آالم بأعراض خاصاً  دواءً أبي أعطي الطويلة، الفحوصات  من
وإجراء القسطرة قسم حتويله إلى مت ثالثة أشهر، وبعد القلب،
األطباء فريق ن متكّ العناء هذا كل وبعد اآلالم، من لتأكد عملية
التاجي، الشريان في  إنسداد وهو األلم، سبب من التأكد من

اجلراحة. قسم إلى ل امللف وّ وحُ
العطارة محالت  أحد إلى ذهبت الزمن، من فترة بعد
الذي شعري، تبقى من ما  أخر أضعه على خسّ  زيت ألشتري

المعاً. شعري يصبح حتى الصلع جيوش مقاومة يحاول
ار، العطّ النساء. ممتلئاً بالزبائن، وخاصة العطارة محل كان
العاشر، الصفّ يتجاوز ال صغير شاب وهو بدوره، يقوم من أو
ً فورا يذهب وهو أمراضهن،  حول النساء شكاوى  إلى يستمع
خلطة ليصنع اخللف، في املوجودة األكياس من مجموعة إلى
”سندباد“ مسلسل في إال أسمعها لم  أسماء  من  مكونة

وغيرها... احلمامة رجل منها كان“ ياما و“حكايات كان
من حتى نفسه  يكلّف ال  الشاب أن العجيب، الغريب،
تصاحب أعراض من واحدة جملة إلى يستمع احلالة. من د التأكّ

ار العطّ الصبيّ مع حكايتي
عمر شاهني بقلم :

لم منها، وهي وتنشر بإذن ،Gurry Gudfinns غري غدفنز/ بكاميرا :
التعبيرية صورته املنشورة والصبي املوضوع، لهذا خصيصاً ر تصوّ

هذا املوضوع. عنه ث يتحدّ ذلك الذي ليس

عدم مثالً: منها، مرض، أي
لطعام، برغبة شعور
املفاصل، في ألم صداع،
ً:”بسيطة! فورا ويجيب
وخالل خلطة، بدها هذه
يا وترجعي  يومني إلى يوم
يذهب .” مثل احلصان حجة
اخللطة: نات مكوّ ليضع
(شعرة نسر مع سنّ ضبع،
وسيجارة تنني، ورمــوش
بد ال  وطبعاً، اجلان) ملك
خلطة أية  يرافق أن دوماً 

عسل. مرطبان
حتدد اخللطة سعر 
وهو الزبون لهفة حسب
للصبي مرضه يشكو
عن اليعجز الذي العطار،

في واردة أو أي شاردة توجد ال أعراض، أية حتيّره وال مرض، أي
. ويعرفها إال الطب

بعض إلى ذهنب أنهنّ يخبرنه املسكينات النساء بعض
أنا ولّ هاظ...  معرّفه، (وشو بعصبيّة:  الشاب فيرد األطباء، 
– واملرتيزم الشرايني وتصلب القلب، بأمراض ص متخصّ

. خلطة) مالها راس غيري على وتروحي – الروماتيزم
وتشكل تزعجني، ملشكلة تشجعت أني  أخفيكم ال
حتى ال بسرعة، أتزوج أن  اجلارات نصيحة خالل إرباكاً، من لي
ذوق إفساد من رأسي فوق حديثاً املقام مشروع الصلعة ن يتمكّ

عروس أتقدم خلطبتها. أي
: قلت

عندك حل. من بداية، صلع أنا أعاني
سأل: ومن ثم الى رأسي، نظر

؟ وراثة
العليم. واهللا نعم

األعمام. من أم األخوال، من

األخوال! من له قلت
كتلك عجيب، شكلها زجاجة، الى ذهب
(عندما رمضان حزازير في نشاهدها التي
صغير كيس في وضع العفريت) بها يحشرون

لي: وقال مادة زيتية من قليالً
بحاجة وتصبح زمان أسبوع مبروك، يال

لتمشيط شعرك. لشراء سشوار
: سألته

أمراض بعد يعالج لم الطب عطار يا ولكن
وقال: عابساً إلي نظر الصلع،

. هبل وشو معرفهم هذول صارخاً
علي أن يبخ خفت أكذبه أصدقه ولم لم
الشعر يخفي بواقي أو يجيب دوري. خلطة من

والعروس. الشعرات وتذهب راسي على إلي
جملة عليها كرتونة معلق العطار باب

مرض. 250 تعدت والتي بها اتص األمراض
ويحمل الصغير العطار على الوالد دخل
العاشر بالصف ولد يا راسب ويصرخ: عصا
أفكر خايف على وانا ضحكت ... بستة مواد يا
املسكينات خايف على النساء ومش الشهادة

.
اإلعشاب علم الى احترامي مع ترى يا
تؤهلهم شهادات على واحلاصلني املتخصصني
التي املهنة هذه من املواطن يحمي من ولكن
التطفل عن وتكف املواد ببيع أن تكتفي يجب
يقع من على اعرف ال و  الطب مهنة على 
العطار. على أم املواطنني  نحن علينا اللوم
يريد الذي الدخالء واملستغلون، إمنا الكل ليس
على أم احلكومة، على أم  املال على احلصول
يحيرني واحد سؤال بقي الصيدليات، نقابة
وفي بني بلون مطلية العطارة محالت دوما ملاذا
أفعى محنطة يضعوا و (خيش) أعالها أكياس
ناقصة خوف يا عطار املريض هوا أي ذئب وراس

. خلطة إنها حقا و بدن وسمة
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العربية اجلامعة غفوة
موسى عمرو العام األمني معالي غافلت ”اللويبدة“ كاميرا

األحوال، تروق حني ا أمّ بالطبع، األزمات في العربية، الدول جامعة حال هو هذا أنّ ويبدو م، النُوّ إالّ ما فاز العرب: تقول
العال. واألمور عال ومتكررة، متواصلة، فالتصريحات

أن قبل العربي، العالم  في احملبوبة الشخصيات أكثر من العربية، اجلامعة عام موسى، أمني عمرو السيد وكان
الرحيم :“بحب عبد قاله شعبان ما منها القومية، مواقفه د لتمجّ ظهرت شعبية أغاني حتى أنّ املوقع، بهذا يتورّط
مصر جلمهورية  رئيساً يكون أن الصحافة في التكهنات حته رشّ أخرى أحيان وفي إسرائيل“، وبكره موسى، عمرو

العربية.
في وهو له بصور االنفراد امليت، واستطاعت البحر في املؤمترات أحد خالل موسى عمرو تابعت كاميرا”اللويبدة“
الوزراء نائب رئيس إستفزاز موسى إستطاع العاملي األخير، االقتصادي املنتدى املزوية. في املقاعد أحد على غفوة حالة
اإلنسحاب إلى ببيريز أفعالك استعجب، ممّا أدى أشوف يعجبني، كالمك أسمع له: قال حني شيمون بيريز، اإلسرائيلي

مسبقة. بدعوى وجود إرتباطات اجللسة من
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وبني بيننا

جرش مهرجان
واألمل واحد، شهر
برنامجه يأتي ال أن

حال لواقع ممثالً
أن بل العربي، الفنّ
نريده ملا ممثالً يكون

يكون. أن
سنة في

إلى جاءت ماضية،
الفنانتان جرش
وأليسا، نانسي

واحد، برنامج ضمن
واحدة فرفضت

الغناء منهما
على مباشرة، بل

البالي باك، طريقة
رفضت واألخرى

مؤمتر في احلديث
صحافي.

كانتا اإلثنتان،
شهرتهما، أوج في

اآلن ولكنّهما
الظلّ إلى ذاهبتان

احلادة املنافسة مع
األسلوب على

نفسه.
كان جرش

، الفنّ يصنع
ما وهذا والفنانني،
نريده له أن يكون.

زه
نت

امل



األهلي كثنائية  ليست  والوحدات، الفيصلي  ثنائية 
وال ، يونايتد ومانشيستر ليفربول وال مصر، في والزمالك
متيّز مباريات التي ة اخلاصّ فاحلساسية بلد، أيّ غيرها في
احلرص، اجلميع على تفرض لهما، واإلنتماء الناديني،

والتصرّف مبسؤولية.
رياضية ألسباب طوره على أحياناً، اجلمهور، ويخرج 
ينبغي فاحلسابات هنا ومن أخرى، ألسباب تأويلها فيمكن
بتأجيج السماح  وعدم املسؤولني، عند  دقيقة تكون أن

لآلخر. اإلساءة إلى أحياناً تصل درجة إلى اإلنتماء ى حمّ
تصرّف إستيعاب في  الوحدات إدارة طريقة  وأعجبتنا
الفيصلي مبارة خالل اجلمهور، من املسيئني  بعض
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خمسة  حوالي  قبل
في وبالتحديد سنوات

االحتاد  قرر 2002 نيسان
ان القدم لكرة االردنـي
االردني املنتخب يولي
اهتماما القدم لكرة
عن احد يبحث خاصا وان
كرة الالمعة في االسماء
والدولية العربية القدم
االشراف يتولى لكي
كافة علـى الكامل
وايضا الوطنية املنتخبات
املسابقات على االشراف
وكانـت الداخلية  احمللية 
امام مواتية الفرصة
باملدرب لالستعانة  االحتاد
اجلوهـري محمود املعروف
من كان خارجا للتو الذي
املصري املنتخب تدريب 
من خرج قد كان الذي

بال  2002 افريقيا كـــأس
وقدم مصر  فترك نتائج 

. االردن الى
الى  اجلوهري جاء
خبرة يحمل وهو عمان
املنتخب تدريب في طويلة
كما ، والعماني  املصري 
واالهلي الزمالك قاد انه
الحراز مصر اندية  اشهر
البطوالت مــن العديد
فكان واالفريقية املصرية
املبدأ ناحية من اختياره
السليم االختيار هو

. لالحتاد
يحمل  اجلوهري جاء
للتطوير عديدة افكارا
بفئات االهتمام فمنها 
والناشئني الشبــــاب
رائعة فكرة لديه وكانت
منتخبات اشرك  بان
في العمرية الفئات
والكاس الدرع بطولتي
هذه فان  لالسف ولكن
من الرغم وعلى الفكرة
االحتاد ان اال رائعة انها

. العام التالي في ما الغاها سرعان
الواحد عددا  الالعب ليخوض املوسم الكروي مدة زيادة كانت االخرى االفكار  ومن
لالسف  ولكن شهرين يرتاح وان السنة في 10 اشهر مدى املباريات على من كبيرا
التطبيق في بعد ذلك ولكن جيد البداية في والتطبيق الفكرة جميلة فقد كانت
جدا قليلة طويل ومباريات موسم العام هذا ففي متاما مغايرا كان التالية السنوات

 1980 عام منذ االردن على مرت التي البطوالت اسؤ من يكون العام قد هذا فالدوري
وصحيح كامل بشكل ومواعيدها املباريات حتديد وعدم التاجيل لكثرة وذلك حتى االن

.
ام  القدم كرة في شيئا لالردن اجلوهري قدم فعال هل االن املطروح والسؤال

؟ عليه ام له التاريخ سيحكم ال؟هل
السنوات  خالل  االردنية الكرة غير مسار اجلوهري  نعم صراحة  وبكل اقولها
العربية  املنتخبات افضل من املنتخب اصبح بحيث كبير بشكل 2004 الى   2002
في التحكيم لوال اسيا نهائي نصف الى التاهل من جدا قريبا وكان واالسيوية بل

. الشهيرة اليابان مباراة

انهى  ان وبعد  
اسيا كاس اجلوهري
كان بعدها ولالسف
جدا مرهقا املنتخب
نحو تتجه  امالنا كانت 
ولكن العالم كاس
وخرج ذريعا  جاء الفشل 

. اليدين صفــر الفريق
تطور  ولكن  
ايجابيا انعكس املنتخب
عام فمنذ االندية على 

الفيصلي  احــرز  2005
مرتني االسيوي  اللقب
نهائي الى وتاهل
العام هذا العرب كاس
املاضي العام والوحدات
نهائي نصف الى تاهل
ونصف العرب كاس
، اسيــا كاس  نهائي
بدانا ان واالهم وايضا 
الفئات فرق تطور نالحظ
وصلنا حتى العمرية
كاس الى اهللا وبحمد
كندا في للشباب العالم

. العام هذا
قدم  لقد اذن  
الكثير الكثير  اجلوهري 
االردنية وللكرة للمنتخب
في وجنح  سواء حد على
نعتقد اال ولكن  ، ذلك
وقت حان قد انه جميعا
اجلوهرية التغيير فاخلطط
مكشوفة اصبحت
يعد ولم املدربني لكافة
وبالتالي يقدمه. ما لديه
لقد كفاك له فلنقل
كفيت ووفيت وقدمت لنا
ولكل لك فشكرا الكثير
ان وعلينا معك  كان من
رجل عن  االن  من نبحث
نهائيا تقل كفاءته ال اخر
ليتولى اجلوهري عن
. املسيرة ويكمل القيادة

الكيالني حازم بقلم:

اجلوهري

نقطة إلى سيوصلوننا ان، فهؤالء كانوا عمّ والزمالك في
إدارة طريقة أيضاً وأعجبتنا  اإلختالف،  من سخيفة

جتاوز املسألة. في الفيصلي
املشكلة، أثارت التي  اليافطة  بنشر صورة  هنا ننفرد
ننشرها فنحن حساسيتها، ومع  بسرعة، أزيلت والتي
إلى يوصل أن مسؤول غير  لتصرّف ميكن  ما مدى لنبنيّ

من أساسها. ومرفوضة مقبولة، تداعيات غير
الفيصلي خسارة ليلة ينم لم كلّه إنّ األردن هنا ونقول
يوم فرح كلّه إنّه ونقول اجلزائري، صطيف أمام آن، عمّ في

اجلزائر. معه في تعادله

والوحدات الفيصلي ثنائية حول
املسؤولة غير للتصرّفات ال



التاتوو يم  وجاء الزمّ راح
بالآللىء، املطعم الذهبي احللق ”الزميّم“، يعد لم
ويعلّق زرقاء، خرزة وسط وفضة ذهب من وبقرص
الزينة تلك األردنيات. لدى إهتمام مثار باألنف، بثقب
البدوية املرأة تستخدمها وكانت األنف ميّزت التي
منه، الستينيات وحتى  املاضي، القرن بدايات في
أو حقيقياً، وشماً  ”التاتو“، مكانها ليحلّ  إنحسرت

أيّ أو  البطن، منتصف  األكتاف، على تُلصق طبعة
مكان آخر.

االردنية البادية منطقة في  املعروفة االنف زينة
وفي ”خزام“، مصر  وفي ”شناف“ باسم  وفلسطني
صاحبتها ال تكلف ”بالزميّم“ العربية اجلزيرة مناطق
بها يقوم واحد  دينار بكلفة ثقب عملية  سوى
بانفسهن يقمن كن  املسنات لكن الصيدالني،
الى احلاجة دون نفسه القرط وباستخدام بالثقب

ومخدر. معقم
أقراط توجد الراقية عمان أسواق بعض وفي
لكنّ عناء، ً وقابلة لإللصاق دون وزنا، لالنف أخفّ زينة
االذن او االنف بعدم امكانية اعادة تكمن اإلشكالية

اجراء الثقب به. بعد الى وضعها الطبيعي
فإن قعوار، وداد واألزياء بالتراث املهتمة وبحسب
كان أنه رغم إنحسر الزينة من النوع هذا استخدام

للنساء. الذهبي املصاغ أساسياً من ً جزءا
الراقية، املناطق في  الظاهرة تتوسع فان  خلسة
اجساد على برز ”التاتو“ فان الصيف موديالت ومع

االردنيات.
فوق “live strong” عبارة ظهرت مفاجئة وبصورة
والفتيات الشباب ايدي لتزين صفراء مطاطية اساور
من وقلة يجهلونه، واخرون  مغزاها  يعرف بعضهم

كان اطلقها  الذي ان يعرف 
الهوائية الدراجات بطل
ارمسترونغ النس االمريكية 
السرطان مبرض اصابته اثر
بالتعاون حملة  وضمن
تباع رياضية شركة مع
مرضى لدعم فياالسواق

السرطان.
االساور الوان وتتنوع
واالسود والوردي االحمر بني
عبارات وحتمل  واالبيض
”السالم“ ومنها مختلفة

 live” عبارة حتمل واساور 
حياة ان تعيش مبعنى “wrong
من وثمة خاطىء، باسلوب

اثنتني معاً. يرتدي
مشهور البائع ويؤكد
حتظى االساور ان حلواني
واصبحت خيالي  بانتشار 
حول تلف  ً وتقليدا موضة 
لكنها واملعاصم،  االذرع
دعم لصالح بيعها وبخالف
املتحدة الواليات في املرضى 
موضة. االردن  في فهي

 5 بني ”الزميّم“ وزن ويتراوح
على  غالباً ويكون 10 غرامات –
االزرق باخلرز يزين حلقة شكل
اشكاالً ويضم للحسد ً درءا

كالنجوم والهالل.
وغير السن صغار الفتيات
يستخدمن كن املتزوجات
خرز وبدون وزناً اخف اقراطاً
كانت التي  العروس بخالف 
زينة كعنصر به حتظى

اضافي.
مرادفاً بات والتاتو
أنّ حتى والرقي، للحضارة

املتحجبات يستخدمنه.
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التي األيام هذه تعانيه كالذي مأساويا وضعا احلمير تعان لم
”بورصة“ تفيد حسبما أسعارها، في مسبوق غير إنخفاضا تشهد
األردن في ان جتارة احلمير إلى مؤشراتها التي تدل سحاب املواشي في

االنقراض. على أوشكت
صارت عديدة بدائل إلى احلمير  تعيشه  الذي احلال  هذه وتُعزى
الزراعة في أساسية وسيلة كان الذي احلمار استخدام عن  تغني

التكاليف. واعمال البناء بأقل والتنقل
أسعار ان اال البهائم، في بورصة احلمير ورغم انخفاض اسعار
من املزارعني، عليها الشديد االقبال نتيجة ملحوظ ارتفاع في البغال
عدد ان  الزراعة بوزارة  احليوانية الثروة قسم في مراقبون وكشف

دائرة  اعدتها  احصائية وفق حمارا   14117 بلغ االردن في احلمير
حيث من الثانية في املرحلة اجلمال جاءت فيما العامة، االحصاءات

هي  البغال كانت في حني خيال، واخليول ثالثاً 3847 جمالً، 5885 العدد
بغال. 535 االقل عددا

سحاب مدينة في خانها احلمير في تربي حسن“ التي وترى ”ام
الكثر االسعار انخفاض اعقاب في مادي عائد بدون باتت بأن جتارتها

احلديثة،  النقل  وسائط على  السكان اعتماد  جراء باملئة،  80 من
”اخلانات“. اقامة عن البلديات وتخلي

في خاص طراز من ازمة متقاطعة معلومات اثارت ،ً ومؤخرا
احلمير بقدرة  واملؤمنني القبرصية احلمير بقدرة املعجبني  االردن بني
تقدم عندما االزمة السياحة، وحصلت مجال  في البلدية والبغال
الوردية الساحرة البتراء  مدينة توجد حيث موسى،  وادي اهالي
نادر اعتصام بتنظيم التهديد وصلت وشكاوي باعتراضات االثرية،
الوطنية احلمير عن باالستعاض يقضي التوجه حال  في للحمير 

القبرصية. االصول ذات باحلمير
حول خبراً احمللية الصحف احدى نشرت ان بعد حدثت االزمة
القبرصية احلمير جمعية مع للتعاقد السياحي القطاع توجه
في السياحية االغراض  خلدمة حمار مئة يقارب ما استيراد بهدف
على اعترضوا احمللية  احلمير  مالك من املدينة اهالي لكن البتراء،
وجود لنفي في املنطقة السياحة مديرية مما اضطر بشدة، االجراء

قبرص. بحمير لالستعاضة نية اي
نوايا وجود وتفصيالً جملة رسمي تصريح في املديرية ونفت 
باالحصنة بانها ستكتفي قائلة قبرص من باستيراد حمير للسماح
قبل اجراء اي تفعل ولن  السياح، لنقل  اخليول جترها التي والعربة

باملنطقة. السياحية املرافق في احلمير الصحاب تأمني وظائف
ووصفوه احمللي احلمار على فعالً اعترضوا سياحة وكالء  وكان
السماح مطالبني بسرعة وينهك سياحي وغير احلركة بطيء بانه
عليه توافق لم ما وهو حتملها، لقوة قبرصية باحضار حمير لهم

السياحة. وزارة
بورصة في انخفاضا  احلمير أسعار تشهد الذي الوقت وفي

البغل سعر وصل إذ ملحوظ، ارتفاع في البغال أسعار فإن البهائم،
في االردن  البغال اعداد زيادة عن فضال اردني، دينار 1000 الى الواحد
ان وبخاصة ماليا، مجدية كونها سورية من استيرادها يتم التي
يوميته وتصل االراضي الزراعية حراثة في الساعة على يعمل البغل

. االقل على 40 دينارا الى
تناسب جيدة مواصفات يحمل كونه ”الصليبي“ وأفضل احلمير
أنه املواصفات هذه اهم  ومن املواشي“ ومربي بالفالحة العاملني
البغل ويشبه القوام، وطويال، وممشوق البياض ناصع وسامة، ”االكثر

كبير. حد الى
احلدود ابعد الى وصبور والسلوك الطباع ”هادئ مواصفاته ومن

املاشية قطيع املسير مع وفي حراثة االرض، في يستخدم وميكن ان
ان ”احلمار وتوابعه“ وتشير الى ”اخلرج عليه فيوضع طويلة، ملسافات

. الصليبي يعمل بطاقة عشرة حمير“
ماال ”فاحلمارة“ تنجب او جهدا مربيه يكلف ال احلمار ان ويبدو
ان دون من صعبة معيشية ظروف ضمن اخلان داخل وليدها ”الكر“
توفر إذا التالي اليوم في تبيعها وقد لها، عناية اي العائلة تقدم
حشاش من حسن“  ”ام لها  تقدمه ما  احلمير تأكل كما  املشتري،
من لها يقدم مبا راضية احلمير، أي وهي، االطعمة بواقي من او االرض

الطعام. نوعية وكمية احتجاج على اعتراض أو اي دون

البلدي احلمار أسهم أسعار تدهور

املواشي بورصة
الصليبي ل تفضّ
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أن لو متنيت بالشعر أغرم بدأت عندما 
صرخة صمتي يخلِّد حتى يعشقني.. ً شاعرا
نضجت وعندما لكن الكتب.. بطون في ضاد
تغريني والقصائد األحلان  بدأت أكثر مشاعري
آملتني كلما وطني  حضن في أرمتي  أن  في
الشاعر كلمات علمت فيم بعد أن فلقد الدنيا
االحيان أغلب في حضنه  لكن  املرأة تسعد
عندما إال بالدفء أشعر فلم للدفء.. يفتقد 
وأطوقها حب حلظات وطني أيام من أغزل بدأت
..ً سعيدا يبقى حتى ألجله يُصلي بصمت
جبينه على قبلة الباقة هذه له وأسعى ألقدم
ألن الدمية أحياؤه ودعتني األلم متلكني كلما

في حضنها.. أرمتي
كلما كثيراً أغار  كنت بأنني  وأعترف
غنتها التي يالبنان“ ”بحبك أغنية سمعت
أن دون دندنتها ما ً وكثيرا فيروز السيدة
أنه أدركت فقد البلد بذلك ذكريات جتمعني
بلد دون مع يجمعنا حتى العذب يكفي اللحن

سابق.. لقاء يجمعنا أن
في روحي حتار ملاذا أسأل.. هنا أن لي ويحق
أغنية تشبه أجد.. لوطني وال أغنية عن البحث
تنقصنا.. التجربة كانت هل يالبنان“ بحبك ”
تناسب بكلمات النفس وتفيق نتألم حتى
الوطنيون اليردده وطنياً حلناً وتصبح وطننا

فيروز؟ فقط فيروز.. هو ماينقصنا أن أم العشاق؟.. بل وحسب
هذه من قريباً أي هنا..  نحيا أن  هو بصدق مانحتاجه  أن أعتقد
زحمة في تتوه األنظار وحتى ال الوطن.. نبض قريباً من الصورة وبالتالي
اللويبدة جبل في التقطت الصورة هذه بأن أخبركم أن أود األماكن
جبل صفحات بصمت ترصد أنها على داللة هذه الورود وإن انحناءة

عمان..
بقرب نحيا حتى فإننا الكالم.. بطالسم عليكم  أثقل  ال وحتى
فإن والكلمات منه االحلان ونستوحي األفكار منه لننهل وطننا نبض
حتى واجلمال والذكريات بالسنني عامرة أماكن نحو نسعى أن علينا
ونرسم بلدنا كما لنبني من االحلان والكلمات واأللوان ماطاب نقدم
والتحضر بالرقي املفتعل تعج أماكن نحو أن نسعى من بدل ينبغي

الزائف
ولكنه ً تنظيرا وليس عرفان.. ولكنه الة لعنوان نفاقاً وليس 
التصاقه مقدار تساوي للفرد احلقيقية القيمة أن مفادها حقيقة
أن ميكننا ال أنه كما بالده.. وتاريخ عمق متثل معان حقيقية من وقربه
حرمان أن يقدمه لبلده.. وإن ميكن عما الفرد يبحث أن أهمية نغفل

حب أن مبكر وقت في أرضهم جعلني أدرك من فلسطني في أهلي
عليه املتعارف  احلب شأن وشأنها الفطرة موطنها عاطفة الوطن
األغاني من هائالً الفن حالياً كماً أهل  الكثيرين من له يرصد  الذي
قلبك وتسد جوعة حضنك ظمأ ألن تروي فهو رغبة تدفعك واألحلان..
في الكل وأنت اجلزء  هو فيصبح بأكمله.. وطناً تضم أن فتشتاق

مافيها. بكل حياتك له وتكرس حلظة
في نتوه وملاذا نفقدها؟.. عندما إال اوطاننا  نشتاق ال ملاذا  حقاً..
مع عليها نحصل كيف وجنهل وبسعادتنا بأنفسنا نفكر ونحن الدنيا

الوطن؟ سعادة حتقيق في تتلخص أنها
كل ليدرك البداية  صفارة هي تكون ألغنية أشتاق كم ..ً وأخيرا
يده في تقدم البلد وأن هو.. يده في البلد أن مستقبل فينا مواطن
عندما إال ذلك يتحقق  ال وقد يستحق.. ما لبلدنا نحقق هو.. حتى 
ولقد أخبرتكم نبضه.. من بالقرب وطننا تفاصيل من قراءة نتمكن
حتى الوطن نبض من بالقرب نحيا أن لنا كيف سابق سطر في

التحية قراءة تفاصيله.. واقبلوا من نتمكن

ينبض مكان
وطن بذكريات
اجلعبري رانية وكاميرا: بقلم

وب ، العكّ . فذقته  من قبل ، أما أنا ذاقت العكوب قد لم تكن
، فضيلة ال يعرف وللعكوب ملن ، بالشوك نبات مجلل ملن ال يعرف ،
، يعرف ال والتعكيب ملن  ، األشواك وخطيئة التعكيب ، ، فعل إجتراح

، وجبة تؤكل ليصبح ، ، من الشوك النبات هذا فعل تخليص هو
حتتوي،  قد  ، املائدة أن ذلك  ، مذاقه  حول البعض يختلف قد
على أجرؤ فال أنا ال حتب العكوب ، أما أن فلك أخرى ، أنواعا وحتتوي ،
طبق أمام بجالل أجدني أقف ، التعكيب معرفتي بفعل فبسبب ذلك ،
علم في اجلاهلة أنا ألتعلم ، ، عيني املعكبة انظر إلى ثم ، العكوب
فاألصابع ، الشوك من من ينقذنا ليستا فقط العينني التعكيب ، أن
حتى األشواك ، وأدقها، أصغر عن بحثا ، الشوك كتلة ، النبتة تتلمس

متأنياً. أم كان ً مسرعا ، الوجبة هذه سيتناول من تؤذي ال
أصابع تتطلب ، عجيبة فعل التعكيب ، في للشوك واحلساسية
، والتعكيب  ، األشواك أصغر ضبط على قادرة تكون لكي ، ناعمة

، األصابع لهذه باإلصابات يتسبب
مزيدا ضبط على ، املسافات في تتنقل التي العني ، بينما تعمل

األشواك، من
، إمرأة يكون أن بد ال املعكب ، هذا يكون أن بد ال عجيب كائن
، ، اخلشنة الناعمة واألصابع  ، ،  ، وهذا احلب  ، الصبر ميلك هذا فمن

. ، سواها األشواك باحثة عن ، باملسافات تتالعب التي والعيون
حتضر أن ووعدتني ، ، تقبلته من قبل العكوب ذاقت قد تكن لم
، العكوب  ال تطبخ فأمها ، من جدتها  العكوب حول معلومات لي
نوع من ألشواك ، آخر تعكيب  متارس هي ، وقتها يأخذ فالعمل
خالية تكون ال للعائلة رمبا غذاء وجبة حتضير من لتتمكن ، مختلف

. أشواك من
، البرية عكوب  يسمى  ، لي  قيل  ، العكوب  عن أبحث  مشيت

الشوك. من ألجرّب ، ذاك اجلبل على صعود ، إذن ، عكوب الوعر
وطويلة ، شاقة ، ، قدمية أسرهن عما ينفع للبحث النساء رحلة

، قاسية ، ووعرة .
ذاكرة ؟ أهي أنا للشتاء أشتاق ، بعد يبدأ الربيع ، ولم يكون كيف

؟؟ تفتح يوم في الفصول كل ارى أن تعلمني اجلدات ،
، الربيع في ترى الشتاء غير املرأة ومن

النباتات الستصالح بل للتنزه ، ال ، الطبيعة الى املرأة ، تخرج إذن
األعشاب والنباتات معلومات من اإلرث هذا غذاء ، لدواء و لتحويلها ،
ميرامية ، األعشاب لتأثيرات هذه ، احلساسة املراقبة من تطلب كم ،
،يعود استهتر بها يعود للثروة التي ، العالم اليوم .... ، زعتر بابوجن ،

.. جهد النساء لثمار

خرش الذي ، التفاعل هذا ، الطبيعة مع وادي التفاعل احملب
، واتهامها وحرقها ، إقصائها في تسبب ورمبا ، عيونها وأذبل ، أصابعها
، العرافة الطبيبة العارفة ، األولى الكيميائة ، املرأة هذه بالسحر ،
بحثها رحلة في أسراره ، في املوغلة ، لب الزمن في الناظرة احلكيمة،

.. األولى جدتها ، الطبيعة من وتعلمها
عكوب...

تلتقطها ، احلادة املوحشة ، الصخر خلف اتبئة ، كتلة الشوك
، شهية ، لتحولها وجبة املرأة يدا

؟ املرأة الشوك إلتقطت هذه من كم
تاريخ ، البحث احملب تاريخ ، األشواك  إزالة تاريخ ، تاريخ النساء

، تاريخ األمومة تاريخ الرعاية ، املرهفة ، احلساسية
، ليحتضنها يعود زمن ، إلى يتحول الذي بالوقت ، املرأة عالقة

، لثمراته ، المتداده ، إليقاعه األمينة هي
في ، كثيف  ، حاضر فالزمن ، ، أسراره تعرف ، الزمن صديقة 
، والتقديد والتجفيف التخزين ، على من يعمل هي . أليست حلظاتها
، عندما ، تبدد ، كي ال الطبيعة ثمرات حفظ تطول في  والقائمة ، ،

، للزمن اآلتي فتحفظ فتشح ،  ، ، ، تتوالى الفصول
احلياة ثمرة حتمل ، وهي الوقت درس التي عرفت ، املرأة أليست

، فصول أربعة امتداد على
، وأمها احلياة حارسة

ملاذا الشاق هذا العكوب ، العمل من ، كثير تعرف العكوب ، ال
لم تصب لو ، األشواك تنزع النساء لو لم ، عنه النساء لتبحث تذهب

، العكوب عرفت ملا ، بكل أنواع اإللتهابات األصابع
امللوخية لورق  ، الكوسى ، حملشي العنب لورق  ، للعدس  لنعود

، والسبانخ
هذا في أليس ولكن ، ، البقلة رمبا أو ، الغراب  ال نأكل عش ملا
بها قامت ،، ومغامرة خطرة ، محبة و اكتشاف شاقة رحلة ، كله
نبتاع األغذية املعلبة عندما اآلن ، قيمتها نعرف ، رمبا ، النساء جداتنا

. اجلدات طعام في احلب نكهة من والتي حتاول اإلقتراب واملرطبنة ،
حملت  ، أشواك أو ثمار من الوفاض خالية ، من مشواري عدت

، مختزن فيها دفء أتلمس احلجارة ، بعض
. ودخلت ، قرب الباب حجارتي ركنت

طبق حول ومعارض مؤيد ، بني األسرة ، تلتف الغداء مائدة على
عندما  ، شوكة  نخزته فقد  ، األب يد  تطبب ، األم بينما ، العكوب 

؟؟ لها يقطفها كان أتراه .. واحدة ليقطف ، رمبا الورد اقترب من

إيراني رميا

وب! عكّ
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يبدأ إرتباط
بكلمتني،
وينتهي
مبأساة

نفسي! جتك  زوّ

وتنتهي  نفسي"، "زوّجتك بعبارة القصة  تبدأ
بصورة يكن لم إن ذريع، بفشل االحوال أحسن في
أشكال من شكل  العرفي" فـ"الزواج مأساوية.. 
بني عنه، احلديث  ويكثر ينتشر، بات العالقات
طلبة األردن، وغالباً بني أوساط في خاصة الشباب

اجلامعات.
الكثير تفتقد شراكة ولكنها "شراكة"، هو
تضييعاً ومتثل واجلدوى، واملصداقية  التكافؤ من
الزواج عقد في  والقانون الشرع كفلها  حلقوق

غليظ. "ميثاق بأنه الكرمي القول الذي وصفه
يعتبرن اللواتي من عدد إلى وصلنا بصعوبة
جميعهنّ كن وإن العرفي، للزواج ضحايا أنفسهن
هذه مثل  تنجح أن يتوقعن  يكن  لم أنهن أكدن 

مستقرة. في بناء حياة "التجارب"

.. فكرة مجنونة مها

ال أذكر كيف سنة: وعشرون إحدى مها، تقول
طالب، "نحن لي: انونة، قال الفكرة بتلك أقنعني
أهله لن ان كما الزواج"، تكاليف ل ميكنني حتمّ وال
الدراسة.. مقاعد على وهو بالزواج، له يسمحوا
أفكر أكن لم احبه.. وكنت ولبقاً، وسيماً كان
أن فيها أستطيع التي بالطريقة سوى شيء في
شيء ّكل  مت ويسعدني. أسعده، وأن معه، أكون
له: زوجتك وقلت فيما بيننا، ورقة بسرعة، كتبنا

مهر بدون شيء كل متّ قبلت.. وأجاب: وأنا نفسي،
صغيرة في شقة نلتقي ا كنّ أو مأذون. شهود أو
مدة وبعد أصدقائه. ألحد إّنها  قال مفروشة،
أنتظره يدعني مقابلتي. من يتهرّب بدأ قصيرة
الفصل اسقط أنّه علمت .. اختفى ثم يأتي.. وال
طويلة مدة بقيت االردن.. خارج وسافر الدراسي
صديقة أعلمتني يوم وذات النوم، أستطيع ال
بدون عدة. محاوالت بعد فقابلته عاد، أنه لي
يرغب يعد لم أنه أخبرني نفسه من يخجل أن
بكلمة، فمي أفتح أن وقبل العالقة، باستمرار

نفسك.. وتفضحي تغامري لن قال:
عنوان فيها ورقة أعطاني  مها: تضيف
معه اتفقت لقد ا:  همّ حتملي  ال وقال: طبيب.
ال تقولي حتى مقدماً، له ودفعت شيء كل على
عليه فقط، فأنا ليس بصراحة، احلقّ نذل. بأنني
موجود احلبّ أنّ ظننت األمر. هذا على ألوم نفسي

.ً موجودا ليس لألسف ولكنّه الزمن، هذا في

الطلب شاهد حتت

الطالب بني تنتشر اجلامعات إحدى في
مدار وأصبحت الزواج العرفي، قصص والطالبات
أحد "احلكايات". حولها الكثير من تُنسج ر، تندّ
"شاهد" على أعرّفك أستطيع أن لي: قال الطلبة
الزمالء بني العرفي الزواج حاالت من  للكثير

احلداد سارة : كتبت

رجلني  شاهد حضور الزواج، عقد صحة في األردني، الشخصية األحوال قانون يشترط
يسمع وأن بالغني، عاقلني  مسلمني الزوجان يكون وأن مسلمتني، وإمرأتني رجل أو
نائبه أو  للقاضي اخلاطب مراجعة وجوب  القانون يشترط  والقبول. اإليجاب الشهود
رسمية، وثيقة مبوجب  شرعي،  مأذون  قبل من الزواج عقد إجراء  ويتم  العقد، إلجراء 
قاضي من بإذن إجراء العقد يتولى أن إستثنائية حاالت في وللقاضي بحكم وظيفته
من العاقد كل فيعاقب وثيقة رسمية، الزواج بدون جرى عقد إذا ايضاً: القضاة. ينصّ
في طرفاً كان أو زواج مراسيم أجرى من كل أشهر ستة إلى شهر من والزوجني باحلبس

الشخصية. األحوال قانون تتفق مع ال بصورة املراسيم إجراء تلك
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باحلالل"، راسني ع جمّ "نيال من شعار هذا يرفع وصاحبنا والزميالت،
قابلنا احملاولة، من شهر كثيرة، وبالتحديد بعد ومواعيد وبعد مماطلة
تقيد إنها الزواج، في التقليدية الطرق ضد أنا يقول: العتيد الشاهد
البسيطة الطرق أنا مع بصراحة، واملكلفة! اململة بالتفاصيل ومتتلىء
ورسوله و"بدون اهللا سنة على يلتقون إنهم احملبني، الجتماع والسهلة
من ب بل ينصّ حدود جتاربه اخلاصة، الشاب عند هذا يتوقف وال عقد".
هل كان ويتساءل: ومشروع، صحيح الزواج هذا فيقول: نفسه مفتياً،

أصالً؟ مأذون هناك كان وهل الزواج باحملاكم.. لون يسجّ أجدادنا
أعتبر حديثه: "الشاهد" يواصل باإلستعراض، متتلىء وبطريقة
كانا إذا ما يقرران خاللها الطرفني، لكال جتريبية فترة العرفي الزواج
مشاكل يتجنبان وبذلك ال؟ أم معاً في احلياة االستمرار سيستطيعان
وعندما االطفال! وحضانة الشقاق والنزاع وقضايا الطالق التقليدي،
أدري، وأجاب: ال هز كتفيه هذا، كل من التي يجنيها سألته عن الفائدة
بها الكثيرون.. فأنا يقوم ال بأدوار القيام أحب وقال: سريعاً عاد ولكنه

ذلك.. في "فلسفة" صاحب
إنتهت صاحبنا عليها شهد التي الزيجات معظم أن هنا املهم
حني في للفتاة، بالنسبة مأساوية بصورة انتهت وإحداها بالفشل،
قاله ما األقل على ذويها. هذا إنتقام من اخلارج خوفاً إلى الشاب غادر

إليه. أوصلنا الذي الشخص لنا

تتحدث من القبر

ظاهرة االردن في العرفي الزواج بأن القول نستطيع ال أننا ومؤكد
جتاهلها، يستطيع احد ال وفي الوقت ذاته ولكن الدول. بعض في كما
أنها كتشفوا أن بعد أهلها، يد على  فتاة تُقتل أن يحدث فعندما
هذه حول مؤكدة ة قصّ غير وهناك حتبه، رجل من عرفياً  متزوجة
مع تها قصّ تكن لم  العرفي،  الزواج ضحايا بني من فتاة املسألة. 
كانت القصة العمر، في لها مماثل شاب وال مع الدراسة،  في زميل

أستاذها. مع
كنت  السن، في ً كبيرا كان ألنه أحببته عاماً: 20 منال، تقول
حتمل على قادرا رجال ناضجا إال أتزوج لن إنني لصديقاتي دائماً أقول
رجل أول كان ما كنت أسخر من شباب هذه االيام.. وكثيرا املسؤولية،
للفت والنقاش احلضور، على وأواظب محاضراته، أسجل له أحببته،

انتباهه..
بصراحة: له قلت بيننا، توطدت العالقة ثم مكتبه، أزوره في بدأت
ان استطيع ال وانا فأجابني: الزنا، معصية ارتكاب استطيع ال إنني
بي اتصل الزمن، ثم من لفترة مقابلته عن زوجتي. وانقطعت اغضب
أحبّه، كنت ولكنني البداية، رفضت في العرفي،. الزواج علي يقترح
أشهر بعد مخطئة. أنني أعرف كنت داخلي في أنني رغم فوافقت

"زوجي" وإقناع القضية، حلّ والدي وحاول باملوضوع، أهلي قليلة، علم
ومكانته وألن مركزه بحجة زواجه، ولكنه رفض مني، بالزواج رسمياً
هذا ان علم عندما كبيرة أبي صدمة وكانت تسمح. االجتماعية ال
للحبس سأتعرض وانني قانونياً، يسنده ما يوجد ال الزواج النوع من
اجلامعة، ترك على والدي وأجبرني للسكوت، إضطررنا واحملاكمة.
في وأنا القبر. الى إال هنا من تخرجي لن لي: املنزل، وقال في والبقاء

اآلن. القبر
لنا كتبتها فقد تفاصيل قصة "منال"، على حصلنا كيف اما
الصديقة: تقول .،ً جيدا تعرفها التي الصديقات إحدى عبر وأوصلتها
ذلك وجه في ألصرخ  احملاضرة في الوقوف وشك على  أكون أحيانا
ال حتى أصمت ولكنني تعلّم الطالب؟ ميكنك ان ماذا الزوج: األستاذ
وخالل السطور، هذه كتابة بعد فترة من عقباه. يحمد ال يحدث ما

عمّ إبن من تزوّجت مستعار، إسم وهو منال، أنّ علمنا للنشر ترتيبها
أخرى. دولة في يعمل لها

تنازلت الزوجة.. السكرتيرة

وسكرتيرته، ومحاميه، أعمال معروف، رجل أخرى، أبطالها قصة
الشركة صاحب من العرفي  الزواج على وافقت السكرتيرة:  تقول
املوظفون بدأ فترة وبعد محاميه.. عند الزواج ووثّقنا فيها، أعمل التي

بسكرتيرته، رئيس عالقة من بيننا هي أكثر التي العالقة أن يالحظون
بالشركة. يعملن لي صديقات عبر التعليقات من الكثير ووصلتني
املشكلة، حجم  أدركت وعندها منه، حملت العالقة من  فترة بعد
رفض، الزواج، ولكنه إعالن منه وطلبت جترأت فيه. وقعت الذي واخلطأ
تنسي أنه :"وال شيئاً ال تساوي عند احملامي الورقة التي إن لي وقال

له. أدفع وأنا الذي احملامي اخلاص بي،
وأوصلت القضية االطباء، أحد عيادة في أجهضت حملي وتابعت:
انها بدا واضحاً بعدما عنها للتنازل اضطررت إلى احملكمة، ولكنني

قضية "زنا". ستتحول الى

بال وثائق أطفال

سيدة ة قصّ واحمليرة،  املربكة حتقيقنا قصص أكثر من أنّ على
وتسعى أطفال،  ثالثة منه وأجنبت عرفي، بعقد أردني من متزوجة
املدنية، األحوال دائرة األبناء في ولتسجيل الزواج، عقد لتوثيق حاليا
تثبت وثيقة  أية متلك ال  باالصل النها مضاعفة  السيدة مشكلة

املقبل. العدد وستكون موضوعنا في شخصيتها.
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االناث في لدى الشخصية انفصام حجم
، جدا كبيرا بات العربي العالم في ورمبا بلدنا 
سيالحظ جامعاتنا من جامعة أي الى فالذاهب
يشاهد حني  ، املشكلة هذه حجم  ببساطة
بطريقة تفوق الفتيات يلبسن اجلينز مئات املرء
املنديل يلبسن الوقت ذات وفي ، حتررا الغربيات

الشرعي.
مع فتاة من يتعامل هو هل املرء يعرف وال
، متدينة مع فتاة يتعامل انه ام  وباريس لندن
املتكرشون االفاضل االمور واولياء هنا والفتيات
يخلطون كمن  هم ، املال  جمع وراء الالهون

باهللا. والعياذ بزمزم اخلمر
وحرياتهم الناس خصوصيات في اتدخل ال
، اليوم فتيات هوية حول اسئلة اطرح لكنني ،
تلبس حني ملتزمة متدينة مسلمة هي فهل
جسدها ام انها متحررة تظهر مفاتن ، املنديل
خطيئة من اعفاكم اهللا والناظر اجلينز ، بلباس
، فتاة في فتاتني  الى ينظر انه يشعر النظر
ادق وبشكل  ، شخصية في شخصيتني  او
وخلط للحالل الشخصية وتشوه انفصام في
لو الفتاة احترم  وقد ، واحد  امنوذج في واحلرام
املهزلة هذه من بدال  محددا امنوذجا اختارت

يوميا. نراها التي
الرضاء املنديل يلبسن هل اعرف لست
اجلينز ويرتدين   - يقولون كما  - احلمش الوالد
في االخرين وارضاء الوقت ذات في للتحرر
ولست ، مكان غير وفي والكليات اجلامعات
لكنني ، االناث جتاه عقدة ، بأي مصابا شخصيا
شرقية هي ، فال مشوهة احزن حني ارى الفتاة
، متحررة والهي متدينة ، والهي غربية والهي
الى مهينة رسالة الفتيات عشرات توصل بل
يلبسن فتيات اجنب الذي االسالم حول االخرين
مقززة وبطريقة جينز  على الشرعي  املنديل
ان هنا اقصد االحترام. ال وعدم االحتقار وتثير
نوعية محددة اقصد لكنني ، حرام وممنوع اجلينز
فاضحة بطريقة اجلينز يرتدين الفتيات من
في الشرعي املنديل ويلبسن محترمة وغير
، نفسها على تضحك هنا والفتاة ، الوقت ذات
والدها وتهني ، بل خلقها وربها الذي اهلها قبل
يزم حني والحتتسب تعلم ال حيث من وكرامتها
تلك او هذه على ويعلقون شفاههم الناس

فقط اللحظة ابن يكون وال وشخصيته هويته يحسم يجب ان فاملرء
وحترق االنسان سمعة تشوه التي واالهواء الرغبة وابن املكان وابن ،
قبر شاهد كل لرأيتم حتت املقابر زرمت ولو ، االخرة او رصيده في الدنيا
كثيرات خلشيت بافعالها او  ، بصوتها تلعلع  كانت او جميلة فتاة
في االخرين ارضاء لعقدة  او اللحظية للرغبات اسيرات  يكن ان من 

اتمع. هذا
جمع وعدم ، الظاهر والباطن بني االنسجام هو ما نحبه لفتياتنا

وغير االحساس عدمي او نائم والدها ان او الكرامة عدمي والدها  بأن
االصول بني  تخلط التي النماذج هذه تسمعها لو كلمات من ذلك
الفتاة حق من منهن. كثير على الغمي مشوهة بطريقة والعصرنة
ابنة تكون ان حقها ومن ، االساسيات ان تخالف دون ، ماتريد جترب ان
ترتدي واما الشرعية للقاعدة وفقا شرعيا لباسا ترتدي فأما ، عصرها
ال...نهني شيء. أي لفعل فرص من ومامينحه العصر تريد وفقا لهذا ما
، الشخصيات في احلاصل التشوه لهذا نحزن البنات لكننا كرامات

اليكون حتى ، واحدة هوية في متناقضة هويات
، ويكون باهللا والعياذ لباس  بال  وكأنه هنا اللباس
ال التي الضمائر في التشوه من املزيد على دليال

مستودعها. مستقرها وال تعرف

 إنفصام 
الشخصية

وتناقض
 الهوية 

بات السافرات احملجّ الفتيات يهاجم طير أبو ماهر

ماهر الزميل زاوية في املقالة  نُشرت
”الدستور في .”اليومية
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اإلمنائي املتحدة األمم صندوق أعدها التي الدراسة  بينت 
أن املرأة، الوطنية لشؤون اللجنة مع (يونيفيم) بالتعاون للمرأة
من املشاركة السياسية األردني املواطن لدى إيجابيا موقفا ثمة

. للمرأة
استطالع من إليها الدراسة التي خلصت األرقام وتوضح

علمي،  على مؤهل (ذكورا وإناثا)، نصفهم حاصل 1200 شخص
األردنيني اجتاهات العامة، الثانوية دون هم ممن والنصف الثاني
فيه. والبرملانيات النواب مجلس أداء ومن سياسيا، املرأة من دور
املتعلمني اإلناث غير من ٪95 الذكور، و 97٪ من أشار فقد
الكوتا، دون النواب الس إلى الوصول تستطيع ال املرأة بأن

 ٪99 التوجه لهذا املؤيدين الذكور املتعلمني فيما كانت نسبة
.٪95 واإلناث

املوافقني نسبة أن إال بضرورة الكوتا، قناعة األردنيني ورغم
احلاصلني بني النواب هي مجلس  للنساء في كوتا  وجود على
احلاصلني غير حني في ٪67 وإناثا ٪66 ذكورا علمي مؤهل على

.٪52 واإلناث ٪56 الذكور من
وجود األسئلة  بعض  على املستطلعني إجابات وبينت
السياسية املشاركة من األردني املواطن لدى  إيجابي موقف
احلاصلني غير الذكور من اإلناث، و٪33 من ٪82 أشار فقد للمرأة،
احلاصلني الذكور من اإلناث، و٪80 من و٪82 علمية، مؤهالت على
ذكرا أو كان إن مييزون بني املرشح ال أنهم علمية على مؤهالت

. أنثى
فكرة يتقبل األردني سلوك اتمع بدا أن أخرى، من جهة
املستطلعني من ٪31 أكد إذ مرشحة أنثى، العشائر على إجماع
علمية، مؤهالت على احلاصلني غير الذكور من و٪22 اإلناث
علمية مؤهالت على احلاصلني الذكور من اإلناث و٪10 من و٪8
خلوض أنثى مرشحة على األردنية العشائر إجماع إمكانية

. العشيرة باسم االنتخابات
أشارت للمرأة، السياسي والبرملاني العمل معوقات وعن

الرجل من أكثر تواجه صعوبات املرأة أن إلى األردنيني اجتاهات
إناث، ٪65 التالي النحو على االنتخابية،  الدعاية ممارسة في
مؤهلني ذكور إناث، و٪71 علميا، و٪77  املؤهلني ذكور غير ٪92

علميا.
٪76 والذكور ٪65 اإلناث من املتعلمني غير نسبة وكانت
ستواجه املرأة يرون أن ٪60 والذكور ٪55 اإلناث من واملتعلمني

الرجل. من ومعوقات أكثر النواب صعوبات مجلس في
األولى التجربة هي هذه ذلك أن املستطلعني وبرر معظم
الصعوبات هذه أن واعتقدوا النواب، مجلس في األردنية للمرأة

املستقبل. في بالتدرج ستزول واملعوقات
فقد الكوتا النسائية، وعيوب مزايا الدراسة إلى وأشارت
من السريعة الفرصة املرأة أعطت بأنها اإليجابيات تلخصت
احلقيقية املشاركة مبدأ وتكريس البرملان، إلى الوصول أجل
اتمع لشرائح التمثيل شمولية ويحقق املواطنني، جلميع

للمرأة. السياسي التمكني ومبدأ كافة،
للمرأة مقاعد تخصيص  بأن  تلخصت  السلبيات  فيما
بني مبدأ املساواة على ينص الذي الدستور البرملان يخالف في
ويتعامل باحملاباة، الدميقراطية ويوحي املباديء ويخالف اجلميع،
ألنه الرجل نظر األضعف في ستبقى املرأة وان كأقلية، املرأة مع
البرملان في ستكون أنها وأخيرا وصولها، في الفيصل سيكون

الرجل. مواجهة في القلة
البرملانيات أداء على الدراسة أوردتها التي املالحظات ومن

املرأة في ومطالب قضايا يخدمن لم بأنهن عليهن يؤخذ أنه
املرأة. حقوق تنتقص من التي متس أو القوانني تعديل

الدخول من ترهبهن لم لهن األولى التجربة أن  غير
حسب النواب، لس املكتب الدائم مقاعد على بقوة والتنافس
مقعد إلى مرتني الوصول استطاعت البرملانيات حيث الدراسة،

البرملانية. مشاركة للمرأة وهي أول الرئيس، مساعد
بالتنسيق الدائم املكتب إلى البرملانيات يكن وصول ولم
متيز حني في الكتلوية. التحالفات بتأثير بل بينهن، الفعال
الدائم املكتب جلسات حضور في الدائم بااللتزام أداؤهن

عنه. التي صدرت القرارات في واملشاركة الفاعلة
فوت للبرملانيات واحدة نسائية كتلة وجود عدم لكن 
بشكل مستمر الدائم املكتب إلى الوصول في عليهن الفرصة
الدائمة اللجان في قيادية مقاعد يتبوأن أنهن وبدا ودائم،

الثالثة. العادية الدورة في ذروته وصل حتى تصاعديا
باملرأة خاص منها توصيات عدة إلى الدراسة وخلصت
اجتماعية يتحمل آثارها كقضية قضاياها أنه عليها طرح وهي
العملية في باملشاركة بحقوقها تطالب وأن واملرأة، الرجل
اابهة عن تبتعد وأن ومرحلي، تدريجي بأسلوب السياسية

املسيطرة. االجتماعية والقوى اتمع مع
الثقافة تطوير إلى التوصيات دعت اتمع، ما يخص أما
عملية في رئيسي شريك املرأة أن اتمع لالعتراف في السائدة

كافة. مبحاورها التنمية

الذكورة عالم في مؤقتاً املرأة إال تنفع ال الكوتا

9495

على  املرأة حتصل ولم التصويت، حقّ على "املتعلمة" حصلت العام 1955  في
ا أمّ ،1974 العام في إالّ مطلقة بصورة النواب لس واالنتخاب الترشيح حقّ

جنحت التي الوحيدة وتوجان ،1984 حتى تنتظر أن عليها فكان للبلديات بالنسبة
مناقشة. موضع و"الكوتا" احلرّ، بالتنافس
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بتحديث الدولة مؤسسات راسة الد أوصت وختاما
لزيادة اإلجراءات وإتخاذ واملرأة، الرجل بني  متيز التي  القوانني

القرار. صنع مواقع في مشاركة املرأة
مكرّس احلزبي العمل االردن أن في النساء وترى الكثير من
وسيظلّ كذلك، ذكورياً، زال ما العام العمل وأن للرجال فقط،
في النسائية  الكوتا  كانت التي احملاوالت كلّ  من الرغم  على
البلدية االس الكوتا في وستكون ً منها، جزءا النواب مجلس
ال عديدة أسباب إلى يعود ذلك إنّ ويقولون أيضاً، منها ً جزءا

األحزاب. حتى وال املرأة غالبيتها ال مسؤولية تتحمل

عبلة أبو علبة
الشعب الدميقراطي حلزب السياسي املكتب عضوة وتقول
والسياسي احلزبي العمل من النفور إن علبة أبو عبلة "حشد"
فقط، النساء  على يقتصر وال اتمع، في موجود أمر  العام
واحلزبي السياسي العمل تخشى  عامة  ثقافة إلى وتعيده
وسيادة الدستور وتعطيل العرفية، األحكام من عقود جراء
للحزب السياسي عضو املكتب تؤيده وهو ما األمنية، العقلية
احلزبي في العمل املرأة مشاركة أن وترى نفاع، أملي الشيوعي
السياسية، فيما واملناخات للظروف تبعاً ً وجزرا ً مدا "شهدت
أيضاً، والرجل املرأة، إنخراط على سلباً أثر العامة احلريات غياب

األحزاب. في
واألحزاب اليسارية العمل االسالمي جبهة حزب وباستثناء
من األحزاب تخلو تكاد األحزاب من آخر قليل وعدد األردنية
"ذكورية" األحزاب غالبية تزال فما قياديا أما النسائي، القطاع
أي رئاسة أو أمانة  اآلن  حتى املرأة تتسلم لم اذ قياداتها، في

سياسي. حزب
"حشد"  حزبي فإن مرخصا، سياسيا 34 حزبا أصل ومن
السياسيان مكتباهما  يضم  اللذان الوحيدان  و"الشيوعي" 
تضم حني منهما، في لكل واحدة سيدة هيئة قيادية) (أعلى
النساء، من أعدادا لألحزاب الوسطية) (الهيئات اللجان املركزية
"العمل اكبر االحزاب االردنية ضئيلة، ففي نسبة متثل لكنها

 120 اصل من ست سيدات الشورى يضم مجلس االسالمي"
 3 القومية واحلركة سيدتني، يضم الشعبية والوحدة عضوا،

عضوا. 27 أصل من سيدات

القمحاوي
املرأة دور ان الى قمحاوي لبيب السياسي احمللل ويلفت
رمبا فقط، احلزبية وليس قاطبة العامة احلياة في ضعيف"  "
االقتصادية، احلياة في اختراق  حتقيق من املرأة متكن باستثناء
مجلس النواب أو حتى في كوتا املرأة الى نظام اللجوء ان ويرى

املرأة. في دور اجلمود لتجاوز جاء احلكومات في
مبوجبه االنتخابات جرت الذي االنتخاب األخير، قانون ومكن

البرملان  قبة  الى الوصول نساء من ست 2003 للعام النيابية
املاضية القليلة احلكومات حرصت حني في املرأة، كوتا مبوجب
مجلس في السيدات  من معقولة  متثيل  نسبة ضمان الى

27 وزيرا،  أصل من سيدات أربع احلالي الس يضم حيث الوزراء،
سيدات.  ست (55 عضوا) األعيان مجلس يضم وكذلك

مبشرة مرحلة أعتاب األردني على اتمع أن قمحاوي ويرى
حسن، "أمر الكوتا نظام أن ويعتبر للمرأة، أوسع ملشاركة
على مشددا ومحطة، بداية كانت وإمنا طويال، يستمر لم إذا
في أكثر لتنخرط والسياسي االجتماعي املرأة دور تغير ضرورة

العامة". احلياة
في اآلخر هو ساهم ذاتيا حزبيا عامال ان نفاع الى وتشير
األحزاب أغلب برامج "خلو وهو احلزبي  العمل من املرأة  نفور
ان عن فضال جدية، بصورة املرأة من معاجلة قضية - ترى كما –
باجلماهير التي دفعت واملعيشية االقتصادية األزمة استفحال
املضني البحث في احلزبي العمل عن لالنشغال ومن بينها املرأة

نفاع. حسب العيش، لقمة عن
في يتمثل جديدا، عامال األسباب الى هذه نفاع وتضيف
تروجها باتت التي  و"التسطيح" "التيئيس" ثقافة  انتشار
السنوات في الهابطة واالذاعات والفضائيات القنوات من عدد
إللهاء وموجهة" "مشبوهة نفاع تعتبرها التي األخيرة،
قضاياهم الرئيسية عن والشابات الشباب اجلماهير، خصوصا

.
تكوينها وعالقتها بطبيعة األحزاب ان أيضا علبة أبو وترى
الصراع مجال في دائما بقيت التي السياسية، السلطة مع
املستوى على احلضور ضعيفة كانت للحزبي والتحجيم
ملعترك املرأة دخول تشجيع  يريد من ان  وتضيف، الشعبي.
حزبية حقيقية حياة "يدعم" ان عليه العامة واحلياة األحزاب

وطبيعية.
لتصل أدواتها "لتفعيل" ذاتها األحزاب أبو علبه تدعو كما
قاعدة ممكنة من أوسع مصالح وحتقق جماهيري حيز أكبر الى

. املرأة ومن ضمنها اجلماهير،
ترشيح واحملافظة  التقدمية األحزاب، غالبية  وتتجنب
النقابية، وحتى والبلدية النيابية لالنتخابات حزبيات سيدات
النيابية االنتخابات في األحزاب مرشحات  عدد يتجاوز ولم

تتمكن  لم  حني في اليدين أصابع 1989 منذ األخيرة األربع
االسالمي" "العمل مرشحة باستثناء النجاح من منهن واحدة
املرأة كوتا ومبساهمة األخيرة االنتخابات  في املسيمي حياة

. قانونا عليها املنصوص
حتكم القوانني التي ضرورة "تطوير على علبه أبو وتشدد
وال االجتماعية، احلياة في ديناميكية خللق باتمع املرأة عالقة
في البرملان املرأة لتجربة كوتا االهتمام من كثيرا علبة أبو تعير
املطلوب ان وترى متقدمة"، "اشارة تعتبرها أنها رغم واحلكومة
وهو البرملان، في أوسع قطاعات ميثلن النساء من أكبر عدد
النسبي التمثيل يعتمد انتخاب قانون بتحقيقه كفيل أمر

القوائم. متثيل املرأة في على صراحة ينص البرامجي
الترشيح حق تنل لم األردنية املرأة  أن الى  االشارة جتدر
1974؟ عام سوى وواضحة مطلقة بصورة للبرملان واالنتخاب
1955؟ عام في باالنتخاب فقط املتعلمة للمرأة سمح حني في
فيها باملشاركة للمرأة  يسمح فلم  البلدية االنتخابات  أما 

.1984 العام في عام سوى
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االمل يبدوا ان لدرجة قاسيةٌ احلقيقةُ تكون حني
لن اليأس, حاجز اختراق وسيلة عن ايةُ تعجز مستحيالً,
سيعينك ما روحك, هي قوة سوى احلاجز عبر هذا يحملك
وقت في املقفلة واالبواب املظلمة املديات اجتياز على 
الرهيب. القادم االخرى امام قواك جسدك وتخور به ينهار

..املوت..
احملتوم. واملصير االزلية احلقيقةُ

املوت ازلية مواجهةٍ في أخرى... ازليةٌ الروح... قوةُ
حياةً يلُه حتُ  , عدميتَه املوت من  تنزٍع التي القوة هي
وذكرى ,رضا معنى الى وحتيله االمام الى نظرت ان قادمة

اخللف. الى مانظرت اذا
املباشر, املاديِّ املُعطى احلياة فوق مايرفع هي الروح قوة

واملعنى.. االميان بجناحي حتلِّقُ تتسامى.. تسمو بها
. .اإلميان..

من واكبرُ  منك أكبرُ قوةٍ  من  جزءٌ انت وحدك لست 
املوت!!.. خالقة املوت..

وخالقةُ احلياة..
”يخرج  املوت من احلياةَ تنتزع و باملوت احلياة تنزَع قوة
واخللق اخلالق هي قوةٌ امليت من احلي“ امليت ويخرج من احلي
انت تعيدك وهي بها هي ابتدأتك ومرتبط منها جزء انت

ولها منها
اجلسد حيِّز  من  وانعتاقا حتررا  املوت يجعل ما هي 
من الى بدأت حيث الى تعودَ رحابة اخلالق.ان الى الضيق
من ويتكفل يتكفلك من ترعى.. من ويرعى ويرعاك رَعاك

فيها لتذوب العظمى تعود للروح ك روحُ إذَن تتكفل.هي
تكون سنبلةٍ الفُ عليه تنمو ترابا فيكون جسدك اما

خبزا,
رحيقها  يكون حلبيب, حبيب يعطيها زهرةٍ الف

البنها... ويصير ورقها لبنا ترضعه ام عسال,
على دمعةٌ  محلقة, فكرةٌ ومعنى, كرى فذِ انت واما 

شفة. على وابتسامةٌ خد
ماستكون الى االمام الى تنظر حني ان تطمئن االميان
منها جزء النك تطمئن املتحولة الصيرورة في هذه عليه

بسيدها. مرتبط
املعنى

تكن لم انك فترى للخلف تلتفت حني تطمئن ان
وملا قدمت ملا وباالطمئنان فعلت عما بالرضى تشعر عبثا,

عليه. مقدم انت
سيفعل كلنا ستموت؟

جسدَك ترانا ندفن وانت عليك زننا حلِ لرمبا ستحزن
وتنظر ك الذي انعتقت منه, أنَّهُ انت, ...جسدَ منا اعتقادا
حمل على يقوى يعد  لم  ..و رثَّ قدميٍ ثوب الى نظرتَك له 

وزادا لالرض. تركته ملحا عنه و الروح فتخليت
من  تنعم مبا فينعم معك احدنا يكون ان  لرمبا متنيت
الى تعود اومكان, حدود لزمان ال حيث واالنطالق, االنعتاق
احلب امكنة الى البراءة  ازمنة والى االولى احليوية ينابيع
عنك....الى اماكن منعت او منها منعت اماكن االولى الى
كيفما تشاء وقتما ماتشاء تفعل عنك., ورغبت بها رغبت
حرية بدء أو عند كان, حد اي عند تنتهي حريتك لن تشاء
باحلرية تنعم كان, حرية أي عند حريتك تنتهي كان وال اي
انتهاء, لها ليكون ابتداء لها ليس حدودا تعرف ال الفطرة
كينونة في منساح ماسيكون و كان ومن ماكان فكل

وسببها. وعلتها مطلق االشياء هي واحدة
من احببت معك يكون ان متنيت لرمبا

وهي, انتَ
وهو, انتِ

ال  ما, اكُ سوّ ومن  سواكما عليكما السلطان  حيث
انسياح في يفرق, زمان يباعد وال وال حد ترهق شيخوخة

املطلق. في احملدود او الكل في اجلزء
احملدود. من املطلق انعتاق سوى عزيزي؟... املوت يا ما

اخلطيب جمال الدكتور

رسالة إلى مريض
حياة أخرى ذاهب إلى



األخطاء
ة، الطبيّ
وقانون

املساءلة:

في والتراخيص املهن مديرية  أنذرت
عشر ثالثة املاضي، الشهر في الصحة، وزارة
بعد أوضاعها، لتصويب خاصاً مستشفى
أو أدوية استعمال في مخالفاتها تكررت أن
حتى أو الصالحية، منتهية طبية مستلزمات
عاملني وجود إلى باإلضافة ،ً أبدا صاحلة غير
مزاولة شهادة يحملون ال مستشفيات في

املهنة.
مراكز املديرية أغلقت فقد ذلك، وإلى
إعالنات بنشر لقيامها  اطباء وعيادات  طبية
كما الوزارة،  موافقة دون بالصحف خاصة 
لنفسها تروج محالت أربعة  أصحاب  أحالت
إلى الصحف في العام للحياء خادشة باعالنات
العاصمة محافظة إلى وواحد  العام، املدعي

اغالقه. إلى ليصار
عمليات األخيرتني السنتني في وتكررت
والبصريات للسمعيات مراكز إغالق

بالبشرة. والعناية الغذائية واالستشارات
حصلت صريحة، أساسية، معلومات هذه
زال ما من هناك أنّ إلى وتؤشر ”اللويبدة“ عليها
يقسم التي األولى اإلنسانية باملهنة يعبث
له، ممارسة أوّل يبدأ  أن قبل  حتى صاحبها،
اإلنساني عمله م  يقدّ الذي قراط،  أبو قسم
وأنّ مريضه، ويحافظ على مصلحة املادي، على
األحيان بعض في تصل الطبّ في بالدنا مهنة

التجارة. إلى

الطبيّة املساءلة قانون
املساءلة ”قانون أنّ من الرغم وعلى
املستويات، كافة على للبحث  رح طُ الطبيّة“
يتعثّر مشروعاً زال ما أنّه إالّ ،٢٠٠٠ العام منذ
ومجلس األطباء ونقابة احلكومة أروقة بني
”الغد“ صحيفة حترير رئيس ويقول  األمة، 
ماسة باتت احلاجة إنّ الصفدي:“ أمين األردنية 
التي األطباء نقابة وأنّ خصوصاً لهذا القانون،
عبر الشكاوى  باستقبال قانونها لها يسمح 
ومتثّل حياديتها،  في مطعون التأديبي الس 
في اخلصم هم عادة يكونون الذين األطباء

الطبية“. األهطاء قضايا
صارخة حالة هناك إنّ الصفدي:“ ويضيف

تضارب من
في املصالح
النقابة حالة
سبة محا و
مرتكبياألخطاء
من جتعل الطبية
الوضع إستمرار
ً إستهتارا احلالي

البدري قاسم : إعداد

الناس“. بحقوق
سؤاالً وجه البطاينة  عارف العني  وكان
له ى تصدّ القانون، مشروع حول للحكومة
السياسية التنمية وزير السابق، األطباء نقيب
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”إن وقال: العوران محمد الدكتور بالوكالة للصحة ً وزيرا باعتباره
الصحة وزارتي من املاضي مؤلفة متوز شهر في شكلت جلنة جديدة
بدورها وصلت الطبية، التي للمساءلة مشروع قانون لبحث والعدل

الصدد“. هذا في متكاملة مسودة الى
لتشمل عضويتها دائرة إلى توسيع احتاجت اللجنة ان واضاف
وأحد االردنية اجلامعة في الشرعي  الطب  ورئيس االطباء  نقيب
الطبية للمساءلة  قانون  مسودة إلى للوصول ، الشرعيني  األطباء

اتمع. في واسعة وانعكاسه على شرائح الهميته نظرا
أعمال جدول ن تضمّ وعدم احلالي، والية مجلس النواب إنتهاء ومع
اتمع مؤسسات  تعتقد املنتظر القانون ذلك االستثنائية  الدورة
أنّ باعتبار األقل،  على سنوات ثالث مرور نشهده قبل لن أنّنا املدني
عليه وستكون املقبل، األول كانون قبل يجتمع لن اجلديد الس
الطبية“ بالضرورة. من بينها ”املساءلة يكون لن كثيرة إستحقاقات

اخلطيب الطبية، واألخطاء الصحافة

يسود ساحة الذي والتسيّب الطبية“، ”األخطاء مسألة وكانت
للتعبير الصحافة األردنية، في دائم إهتمام األردن، موضع العالج في
أن ”اللويبدة“ واستطاعت  كبيرين، مجتمعي وغضب  إستياء عن
بحلول احلالة، وطالبت تلك التي عبّرت عن املقاالت عشرات تصل إلى
مركز في جتربة عشت وقد “: اخلطيب اهللا عبد الدكتور وكتب جذرية.
يرسل أن املفروض من  كان أحداث على أطلع أن  واستطعت طبي، 
ترك من فبدال املتعمد. القتل بتهم السجن إلى األطباء من العديد
له، عملية إجراء فان إرهاق، وبدون براحة األخيره أيامه لقضاء املريض
في الذريع واالسراع بالفشل الطبية املقاييس بكل عليها محكوم
أجرة على املطاف نهاية يحصل الطبيب في أن مقابل موت املريض
ال يصدقها أحد.“ التي الطبية املمارسات ضمن كانت عملية، اجراء

بتأسيس األكبر الدور  له كان الذي اخلطيب الدكتور ويضيف 
البعض إليها يلجأ التي األمثلة تتوقف وال “: األمل للسرطان مركز
تؤكد كما الزمالء األطباء ويؤكد املريض، يحتاجها ال عملية إجراء في
وميوت اليها، بحاجة ليس املريض وابرية، أن االشعاعية الدالئل كل
ال يستحقها، التي أجرته على الطبيب يحصل أن مقابل في املريض
على اعتبار هذه احلوادث مثل ينظر الى أن مجتمعنا القدري واملؤسف
مرورا متر هذه األمور إلرادته. وبالتالي فإن مثل راد ال الذي اهللا أنها إرادة
كل عمل الذي الطبيب تعازي بقبول وينتهي األمر لنا بالنسبة عابرا

مريضه. إلنقاذ في وسعه ما
وجه على األطباء نقيب  واجب من أن اعتقد فانني  مبوضوعية،
أن وعملهم، جهودهم لهم والذي نقدر النقابة ومجلس اخلصوص،
املواطن، ويحمي سوف يحمي والذي هذا القانون صياغة في يسهموا
وضع األمور وأن يتم امللتزمني بعملهم وخلقهم الطبي األطباء غالبية
الى ماسة بحاجة يجري حالياً في القطاع الطبي فالذي نصابها، في
من املستفيد هو األردن أن وقناعتي األمثل. الوقت وهذا هو مراجعة،
التي تعطي الدول من العديد به أخذت والذي الطبية املساءلة قانون
إعطاء في اآلخر، اجلانب من وتسهم السكانية، احلماية مواطنيها
احلياة في  املواطن حق على االعتداء دون الكاملة حقوقه الطبيب

يسمع!“ من هناك ولعل اآلمنة، والرعاية الصحية

الكيل! معه طفح وقد الرنتاوي،

األستاذ كتب اليومية، السياسية مقاالته على نادر خروج وفي
“: وقال الطبيّة، الساحة في يجري ا عمّ إنطباعاته الرنتاوي عريب
أردني ”دكتور“ مع  ً حوارا أيام  قبل  أجرت  اللبنانية  الفضائيات  إحدى

جناحه قصة بثقة يعرض إليه أستمع وأنا :“دهشت الكيل معه طفح
نظرت اليوم.. في مبعدل سبعة كيلو غرامات وزن سيدة إنقاص في
كلياً أتالشى حتى األمر سيستغرقني كم متسائالً: نفسي الى 
سيشاهدني من لدى شعور سيتولد الغريب، وأي الدواء هذا بفعل

والسابلة“. النظار أعني أمام فشيئاً، أذوب“ شيئاً وان
يتحايل الذي الشهير النطاسي عن أيضا :“ونقرأ الرنتاوي ويتابع
بالشكر تبدأ إعالنية حمالت بتمويل الطبية الدعاية منع قانون على
اجلراحية للعملية العبقري للنجاح الفالني املريض عائلة من واإلمتنان
وقانا ملريضنا، التام بالشفاء وتكللت العالني، الطبيب اجراها التي 

املرض. شر واياكم اهللا
احباءهم فقدوا اناس عن  واحلكايا القصص لعشرات  ونستمع
تأمني دون من مريضهم  استقبال رفض الفالني، املستشفى ألن 
تعرضوا ملا تعرضوا عرب مرضى  وعن دينار.. األلفي  او األلف يتعدى
يسجل مستشفى إستثماري لم وعن واإلحتيال.. اإلبتزاز مظاهر من
يأتينه اللواتي النساء فكل واحدة، طبيعية حالة والدة شهور طوال
لألم نقاهة فترة تتبعها لعملية قيصرية  بحاجة  األخير ااض  في

فلكية. مستويات قيمة الفاتورة إلى ترفع واملولود
فنحيل الشكاوى.. من فيضا ونتلقى نشاهد ونسمع.. نقرأ
وال ،ً أبدا سلعة ليست وأرواحهم الناس فصحة إلى أولي االمر، االمر
ونظرية السوق ومعايير واالستثمار االعالن لبازار تترك ان يجوز بحال

والطلب.“. العرض

التخدير من ماتت شاكر:

جترير ”الدستور“، رئيس مساعد شاكر، أحمد األستاذ الزميل ا أمّ
نصحها حيث الزواج، مقبلة على كانت :“ فتاة التالية احلالة فيصف
اللحمية الزوائد بعض الزالة بسيطة جراحية جتري عملية طبيبها بأن
تغادر املتوقع أن كان التي املفاجأة املذهلة أن الفتاة وكانت أنفها، في
رحمته إلى انتقلت قد إجراء العملية من ساعات خالل املستشفى
اجلراحية، بالعملية البدء وقبل ، (التخدير) البنج عملية خالل تعالى

تعويض. أي في ها وضاع حقّ الفتاة، وضاعت
عمان، في األطباء :“أحد أخرى ة قصّ عن شاكر ويحدثنا األستاذ
أنواع من نوعاً طويلة، سنوات منذ عليه تردد الذي ملريضه، وصف
العوارض، يصاب ببعض كان املريض هذا وأن للدم، االسبرين كمميع
ذلك إلى يعزو وكان لديه شيئا يجد لم لكنه بفحصه، وقام طبيبه
اثنتي من يوميا اكثر ميضي املريض الذي عمل هذا االجهاد وطبيعة
مكتبه على املريض سقط هذا ان كانت املفاجأة عمل. عشرة ساعة
ليتبني اإلسعاف بسيارة املستشفى الى ونقل اإلغماء، حالة في
دم وحدات  عشر  أعطي وانه أيام، ومنذ  داخلي، نزيف من يعاني  انه 
مضاعفات، أحدث قد املميع هذا ان  ليتبني  املفقود، الدم  لتعويض 
النزيف، هذا الى أدت قرحة املعدة، وأحدث بها على تأثيره بالغا وكان
الفحوصات يقم باجراء لم النه كامل املسؤولية يتحمل الطبيب وان
عز اهللا عناية لوال وانه املريض، لهذا املفاجئة االعراض الالزمة ملعرفة

األمراض من ـ اهللا مبشيئة ـ يشفي 
املترهلة األجساد ويحيل املستعصية،
ثياب لعرض ”مانيكانات“ يصلحن إلى
والرملة جونية شواطىء على البحر
أصبح كيف اعرف البيضاء..ولم
موقعه غادر  ومتى ،ً دكتورا صديقنا 
سياسية حركة في حزبي كناشط

اخوانية؟!“. ليست اسالمية،
من بأسلوب الرنتاوي ويضيف

ذاته املنتج كان اذا ينجح جلهد تسويقي أن ال ميكن ولكن العالجية؟
املمارسات من الكثير فيه وتتعدد هات وتشوّ إختالالت من يعاني
الثاني، عبداهللاّ امللك جاللة ان هنا وأذكر اإلستغالل. وصور اخلاطئة
االولى الراغب ابو علي املهندس حلكومة السامي التكليف كتاب وفي

السوق  االختالالت في إلى واضح وبشكل اشار قد 2000 حزيران في
العرب املرضى حاالت إستغالل وصور االردن في العالجي  السياحي

االردن“. في للعالج يقدمون الذين
األسعار مبسلسل يتمثل  االختالالت هذه فأول ” ويضيف:
من الكثير ان املستشفيات اخلاصة، حتى في جدا املرتفعة والباهظة
اوروبا، في أو أخرى عربية دول وفي بديلة أسواق عن يبحث بات املرضى

االردن  في دوالر تكلف1000 التي اجلراحية  العملية  أصبحت فقد 
الطبية للخدمات األسعار على عالوة أضعاف،  عشرة بسعر اآلن
من مختلفة أنواع عليه تعرض بازار في وكأنه املرافقة، وأصبح املريض

مختلفة. وبأسعار للقلب الشبكيات
بعض مع يحدث ملا والروايات االفالم تشبه قصصاً ونسمع
من شبكة عبر تتم والشراء البيع عمليات ان وكيف العرب، املرضى

لالسف“. طبية قطاعات ومبشاركة الوسطاء
عدد فإن  املتحدة، الواليات في   ً مؤخرا نشرت احصائية وحسب
على شخص مئتا املستشفيات أخطاء بسبب هناك ميوتون من 
كم ميوتون متاماً لعرفنا الطبية للمحاسبة قانون لدينا كان ولو األقل،
خطأ طبّي من حياتهم طوال يعانون يظلّون أو نفسه، لدينا للسبب
التي إبراهيم بسمة كما مهنته، إحترامه عدم لسبب طبيب ارتكبه
أنّ :“في كما تضيف واملشكلة بحياتها، أن يودي هذه من كاد خطأ
الشهادة يرض لم له ارتكبه زميل الذي إكتشف اخلطأ الذي الطبيب
إلى التعرّض من البعض، خوفاً على بعضهم يتسترون فهم معها،

املواقف نفسها“.

معي حدث ما هذا الرواشدة:

شخصياً، معه حادثة جرت فيصف الكاتب حسني الرواشدة، ا أمّ
إنحدرت “الطبابة“ مهنة أخالقيات بأن تصدق أن ميكن :“ال ويقول
بالغ -ومع ذلك لكن احلد، ومستشفياتنا الى هذا أطبائنا بعض لدى
ثقات من سمعتها التي القصص من ولدي فعالً، حصل االسف-
لكن الكثير،  الكثير - مهنتهم على غيورون أطباء بينهم -ومن 
يختزل  ، املشهورة اخلاصة املستشفيات أحد في  معي حدث ما
قيم النخوة من “دعك واملهنية، “الطبية“ أصابت قيمنا التي املأساة

أو سمعة من لدينا تبقى ما على كادت- -أو وأجهزت والشهامة“
حامالً الطوارئ قسم الى وصلت البرق بسرعة هذا اال. في سياحة
سرت وقع وكُ قد كان العمر، من اخلامسة يتجاوز طفالً لم يدي بني
اصص السرير وضعته على وعلى الفور بصورة مفزعة، اليمنى يده
مبمرضة وفوجئت السعافه، املناوب بالطبيب واستنجدت للفحص
بإعطاء وتهمّ السرير، جانب إلى تقف “سيرالنكية“ جنسية من
أنّ تبني املكسورة، الطفل تصوير يد متّ أن وبعد مهدئة... “إبرة“ الطفل
عظام اختصاصي إستدعاء املناوب الطبيب من طلبت فيها كسرين،
..ً ظهرا الثانية من  اقتربت قد حينئذ الساعة كانت الالزم..  إلجراء
املستشفى، مع املتعاونني  االختصاصيني بأحد الطبيب واتصل 
عشر الى امتدت الدقائق هذه لكن دقائق، بعد سيأتي أنه وأبلغني
وأنه البيت، أنه موجود في فتبني ثانية به مرّة إتّصل يأت. ولم وعشرين
فاعتذر.. آخر.. باختصاصي املناوب إتّصل الطبيب احلضور.. عن يعتذر
زمن ومضى ساعة، ربع بعد سيأتي انه فأخبره ورابع فاعتذر.. وثالث

يأت.. لم لكنه ذلك... من أكثر
مكتبه في العاملني أحد فأرسل املستشفى، مبدير إستنجدت
أن وبعد الرابع،  باالختصاصي  ً مجددا واتصل الهمم.. الستنهاض
كافة أحتمل بأنني يبلغه أن املوظف وطلبت من التأمني، عن استسفر
عمالً لديه إن اإلختصاصي: قال التأمني.. عن النظر التكاليف بغض

ننتظر. ان وعلينا العيادة.. في
الطفل وما يزال مساء.. الرابعة إلى تشير الساعة -آنذاك- كانت
قد فقدت وكنت السيرالنكية املمرضة وبجانبه السرير، على ممددا

آخر.. الى مستشفى الطفل حملت وجذب، شدٍّ وبعد أعصابي،
املستشفى معهم يتعاقد األطباء الذين يأتي ملاذا ال سألت املدير:
املستشفى في يوجد ال وملاذا الطلب..؟ عند الطوارئ قسم إلى
أحد من وعلمت  شيئا، جوابه من أفهم ولم مناوب؟ إختصاصي 
“املريض“ إحالة  يطلبون اإلختصاصيني االطباء بعض أن  املوظفني
لديهم أن أو املستشفى، مع مشكالت أن لديهم أو عياداتهم.. إلى

األخالقي.. بواجبهم االحساس تفقدهم أخرى حسابات
إستقبلني، الذي  الطبيب أن وأشهد اآلخر، املستشفى في
من عالية درجة على كان عربية، جنسية من وهو الطفل، وعالج
القصة تفاصيل علم حني املوظفني أحد أخبرني وااللتزام،  الكفاءة
على يجيبون ال األطباء بعض وقال: باستمرار، يتكرّر عادي أمر أن ذلك
يعتذر، وبعضهم وبعضهم متأخرة، ساعات في طلبوا هواتفهم إذا

أضيف!“. أخجل أن .. وبعضهم عيادته.. إلى املريض إحالة يطلب

100101 طبيبته ان حتى املوتى، عداد في لكان وجل
احلي«!! امليت الواحد:“أنت باحلرف قالت له

شبكيات وبازار اقة سمّ أبو
القلب

يتناول سماقة أبو محمد الكاتب
هذه تأثير حيث  آخر، جانب من  املسألة
املفضوحة والتجارة الطبيّة، األخطاء
الناس وتبعد سمعتنا،  على تؤثر  ، بالطبّ
ملاذا السؤال دائما كان “: زيارتنا، ويقول عن
وهل األردن؟ إلى العرب عدد املرضى يتراجع
األردن؟ في في السوق الطبي إختالالت هناك
السوق؟ ذلك تنظيم جهود  تعثرت وملاذا
للسياحة الترويج في املشكلة وهل



بلدة في  النفسي للطب الوطني املركز الى  دلفت عندما
املكان هذا  ان تفكيري صحفي...قادني موضوع لعمل الفحيص 
قد الضوضاء...ومنهم عنهم تصدر اناس قلبه في يحمل الهاديء
احلقيقي اخلوف ان احلقيقة ،ولكن العقلية الضطراباتهم نخشاهم
اخلطر هو ..ولكن يعانوا لهم ذنب فيما ليس اللذين هؤالء من ليس

اناس من
منهم  ، مضمونهم يعرف احد الشارع وال في ميشون بحرية
وقلبه وجهه وروحه على ( ماسك ) ويضع على حقيقته يتستر من
بداخله ولكنه احلميدة الصفات  ميلك بانه البعض يعتقد حتى
من وبالرغم واحلقد  واخلداع  الكذب فيه يعشعش مختلف انسان
ما واظهار  البشعة حقيقته اخفاء في العجيبة القدرة لديه هذا 
مضطرب ولكنه جنون وال نفسي مرض يعتبر به وهذا ال يتصف ال
في اجلدران بني يكون ان هو من يستحق انا برأيي شخصيته وهذا في
املستشفى هذا في املرضى وليس .. قلة االنسانية  املركز ليعالج من
التي هي الظروف ولكن واالنسانية الصدق ميلكون بالفعل النهم

. نفسيا بهم اثرت
محاكمنا تشهدها  التي القصص  ككل  ...ليست حكاياتهم 
تعمد عن ومنهم وعيهم بكامل جرائمهم ارتكبوا اناس التي حتاكم
يصيغوا ان دون حكايات لهم املرضى هؤالء اصرار..........ولكن وسبق
ضحايا باختصار يحبكوها......النهم ان ..بدون القصة سيناريوهات
بعص الوقت...ساسرد بنفس والضحية الفاعل هو ..ومرضهم املرض

اسماء. بدون القصص احلقيقية
بانها واقعة مرضها احلب وصور لها فتاة مريضة بهوس هي فها
خيال مع واقع وليس حبها ..وان مرموق رجل مبركز اجتماعي بحب
التلفاز شاشة على  تراه  فكانت  هي  ..اما  يرها  ولم  يعرفها  ال انه
اشارات لها انها يهيء مرضها كان موضوع اي يتحدث في وعندما
تتصل او االحراج له وتسبب تالحقه واصبحت جتاهها ، منه كالمية

الوجداني االضطراب  الثاني واملرض ، اخلطورة  لدرجة  تصل احيان
. االكتئابي الهوس به ويقصد

التعامل ان الناس يعتقدون كثيرا من نبهان ان الدكتور قال و
مع التعامل من  اصعب الذهانية العقلية  باالمراض املصابني مع
التعامل احلقيقة  في  ولكن نفسية او عصابية بامراض  املصابني
اكثر في الدوائي الى العالج يحتاج اسهل كونه الذهاني املريض مع
مع التعامل بينما جيدة نتائج ويعطي عالجه ثمانني باملئة من من
االجتماعية الظروف على اكثر يعتمد  العصابي النفسي املرض
الناحية على تأثيرها مدى ومعرفة ودراستها معها التعامل وكيفية

. كبيرين وجهد يحتاج لوقت وهذا النفسية
اتصاله فقد من انه نبهان الدكتور فقال العقلي عن املريض اما
بشكل بالواقع اتصاله اما املريض النفسي فيبقى بالواقع الطبيعي
من اصعب وهذا والتوتر عصابية اعراض عليه تظهر لكن طبيعي
وال يدرك حوله يدور مبا صحيح بشكل يشعر العقلي ال كون االول

. فيدرك االخر املصاب به اما املرض مدى
قد املرضى  بعض هناك  ان نبهان الدكتور قال املفارقات  وعن
الطبيب يتهم او الفاظ عنهم يصدر او الطبيب على بالضرب يعتدوا
عملنا الن نحتويهم كاطباء ولكننا مرضية اوهام عن ناجتة بامور
اخلوف حاجز تزيل معهم تعاملنا وطريقة  انساني االولى بالدرجة

. االقناع طريق ونسلك انسان اي من لديهم
بعض ان مقولة في رأيه حول نبهان الدكتور سألت وعندما
غير عالم في يعيش انسان الدكتور نبهان النه قال نعيم في املرضى
ال يعطي واذا ادرك ، احداث يدور حوله من ما يدرك ال وكثيرا واقعي
الغرائز ال يتعدى ومفهومهم ، اهتمام من تستحقه ما االحداث هذه
مريض الفصام ، ومثال والشرب واالكل كالنوم احلياة في البسيطة

مشاعر الفرح لديه تختفي بحيث املشاعر لديه تتلبد املزمن العقلي
الدنيا لو الشاي وحتى من وفنجال سيجارة في الدنيا همه ، والكره
اما والشاي ، السيجارة فرحه واكثر يأبه فانه ال بعضها على انقلبت
واالنبساط الفرح هو مييزه شيء فاكثر الوجداني باالضطراب املريض
درجات اعلى وهي النشوة  تقارب درجة الى ويصل اللزوم  عن زيادة
لديه االعتداد يكون من ومنهم ، بالغناء فرحه عن االنبساط ويعبر
منه اهم احد ال  وبنظره امامه مهم احد وال جدا عالية بالنفس 
منهم ان  كما ، تسعه االرض ال وكأن  الساق على الساق ويجلس
جدا مهم انسان انه احيانا ويعتقد العظمة مرض لديه يكون من
يكون من اما منهم ، انشتاين اهم من وانه اترع او العالم مثل 
ضعيف ويكون ذلك من  النقيض على  ويكون الكابة  مرحلة في

. املوت سبب ويتمنى ويبكي بدون الشخصية
الوطني للصحة النفسية املركز مدير ايضا مع التقت اللويبدة 
لها مثيل ال بانسانية يتمتع انه الحظت الذي عصفور الدكتور محمد
باحلب ترتبط كلها العصبي او النفسي او العقلي املرض شفاء الن
العلمي والطبي للتطور نظرا انه لي قال حيث ، واالنسانية واحلنان
واالهتمام الالزم الرعاية طويلة فترة منذ النفسي الطب ايالء فقد مت
شفاء هو يهمنا وكل ما وتعليمي وتدريبي عالجي املركز ويعتبر هذا
افضل لتقدمي املركز ويسعى للرجال والنساء ، اقسام وهناك املرضى
واالجتماعية الطبية كافة النواحي والفندقية من العالجية اخلدمات
يعتبر وهذا املركز وذويهم للنزالء اجتماعية دراسات بعمل ونقوم ،

التي الصحة لوزارة ويتبع املرضى يستقبل الذي املراكز اكبر من
. خاصة عناية املستشفى هذا تولي

وال يهملها وكلما ، الرسائل له ترسل او يعرفها ان بدون وتزعجه به
سوءا. حالتها تزداد معها يتجاوب

كالمية هلوسات يسمع النه غريبة فقصته املريض هذا اما
هو اال ال يسمعها التي طبعا االصوات بان هذه ذلك من واالدهى ...بل
احيانا االصوات ان ...نعم االدهى شخص اخر بقربه اي كان لو حتى
ان الصوت له يقول مثال شيطاني عمل على باالقدام تأمره  كانت
يا ) له وقال شر انها الصوت له قال عندما له قريبة سيدة يقتل
السيدة هو الشر ان مرضه  بسبب  اعتقد وانه   ( الشر فالن...اقتل

. جدا بشعة بطريقة االبيض السالح بواسطة بقتلها فقام
صور امامه  يرى  انه  تختلف....حيث املريض هذا حكاية ولكن
.... اناس حوله كان لو حتى هو اال يراها ال  حقيقية غير واشكال
او اشياء يرى ان ،ومعناها البصرية الهلوسة مرض ذلك وسبب
يتلبسه جان وكأنه فيقوم بالتعامل معهم موجودة غير اشخاص
التوقف عن الناجمة الكحول من االنسحاب  هذيان بحاالت ومير ،
فتظهر .. بالفطام وتسمى الروحية املشروبات الحتساء  املفاجيء
اناس واحيانا افاعي شكل على احيانا  جدا مخيفة اشكال لديه
بضرب الناس يقوم االحيان املريض في بعض وهذا بالدماء، ملطخني
لكنه عليهم ويصرخ ويشتم وينفعل قوة بكل يتخيلهم اللذين

الهواء في يضرب يكون طبعا
صليح ابو  نبهان الدكتور مع التقيت  باملركز جولتي وخالل
بوزارة النفسي  رئيس اختصاص الطب ، نفسية  امراض استشاري 
حتتاج التي  الصعبة  احلاالت  يستقبل املركز ان قال  الذي الصحة
هو االمراض انواع اشهرواكثر الى تصل قد طويلة لفترات لعالج
العقلية الوظائف اضطراب عن عبارة يعتبر الذي العقلي الفصام
خطورة اكثر به املصاب يعتبر وال واملشاعر واالدراك التفكير وخاصة
يقومون التي السلوكيات املضطربة ان اال ، الناس من حوله من على
وفي ، االحيان بعض في ميكن حتملها وال لالخرين مزعجة تكون بها

لها ليس والعقلي النفسي املرض صاغها غريبة حكايات
الواقع في اساس

مرموق، انسان حب في واقعة انها املرض لها  صور فتاه
صوت ميره سماعه سيدة بعد قتل هلوساته الى ورجل قادته
في ويشتم ويضرب مخيفة  اشكاالً يرى ومريض الشر، بقتل

الهواء

مستشفى الفحيص تزور 

اجلاعوني خلود وكاميرا: بقلم
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كان فحسب، ولكنّه صديقنا رياض الشعيبي يكن لم
املئات يذكره فسوف في الدنيا خير، ما زال وإذا أيضاً. أستاذنا

عليهم. صاحب فضل باعتباره عملوا معه ممّن
تبدو الطويل، عهده تلفزيون دبي، خالل أروقة كانت وقد
الغالبة هي األردنية اللهجة وكانت األردن، من قطعة وكأنّها
بلده، مع أبناء التعاقد ل فضّ له تأسيسه األجواء، فعند على
يقرأ محمود  حيدر الكبير الشاعر ترى كنت فقد ولهذا 
يوسف فريق التصوير، يقود الزبن الرئيسية، ونشمي نشرة
هنود أبو وصالح األخبار، لتحضير الساعات يسابق الربضي
من وكثيرين سيخرجه، الذي املسلسل  سيناريو في ل يعدّ
الناس حديث صار الذي دبي إلعالم يؤسسون األردن أبناء

قليلة. بسنوات بعدها
س أسّ فقد حقيقياً،  مستقبلياً الشعيبي رياض  وكان
احلضاري الوجه  لتمثّل الثمانية"،  "األيام  مجلة  لندن في
لكانت نافذتنا، أن تستمر للمجلة ر ولو قُدّ في أوروبا، العربي
كثيرة، وهي أحداث من جرى ما في نظرنا وجهات ح توضّ التي
في بدايات وتوقفت السبعينيات، نهايات في فالة صدرت

الغربيني. كبار الصحافيني يضمّ وكان كادرها الثمانينيات،

شارع باعتباره مه سنقدّ والفكر، ولكنّنا والسياسة الثقافة ميثّل أن ميكنه في اللويبدة، الرزاز، مؤنس شارع
شارع أيضاً. مبدعاً صحافياً كان كاتباً فقد العناوين، تلك لكلّ ممثالً كونه وباالضافة إلى فمؤنس، الصحافة،

ميالدها بعيد ً احتفلت مؤخرا "الدستور" التي واإلعالم. وألن الصحافة بشؤون سيعتني الذي امللف هو هنا الرزاز
الغالف. بصورة ها نخصّ الصحافية، الكتابة إلى مؤنس باب كانت األربعني

زاز
لر

سا
ؤن

م
رع

شا

عربية جنسيات ومن اجلميع، باعتراف رياض، وأسس
جديّة أكثر التلفزيونية، الدراما من جديدة مرحلة مختلفة،
لألعمال اخلليج  فمؤسسة العربية، للقضايا ومالمسة
تاريخ في دخلت أنتجت أعماالً في دبي، أسسها التي الفنية،
مسلسالت إلى باالضافة وعنترة، الدر شجرة مثل الدراما،
محسن زايد مثل ة مهمّ مواهب السطح إلى مصرية أبرزت
في السيناريهات كتّاب  أهمّ من واحداً يتعتبر  صار الذي
أهمّ ارجني الذي اعتبر من العالم العربي، وعباس أرناؤوط
تأسيسه جريدة فعند ذلك، وإلى الكثيرون. العرب، وغيرهما
واملفكرين الصحافيني كبار مع تعاقد دبي، في "البيان" 
جالب، فيليب األستاد واملرحوم هواري ياسر مثل العرب،
دبي وصارت الرفاعي، وجالل الفرزلي، وإلياس اخلوري، وخليل

العربي. لإلعالم عاصمة قصير وقت في
العربي، وسوف فقده اإلعالم الشعيبي، كما رياض فقدنا
رؤية ومقدماً للمواهب، وراعياً لألجيال، ً ره أستاذا نظلّ نتذكّ
اهللا سنوات. رحمك بعد يتها أهمّ اجلميع يعرف مستقبلية

أبا محمود احلبيب. يا
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على سنوات عشر
”العرب اليوم“

”العرب العزيزة الزميلة إحتفلت
لصدورها، العاشرة بالذكرى اليوم“
بأسرها للصحافة طيبة ذكرى وهي
في املنافسة أشعلت باعتبارها
أكثر جديدة معايير لتأتينا شارعنا،

وجرأة. مهنية

على النقاط فيها وضع امللك جاللة مع متميّزة مقابلة حيث مميّز، بسبق صحافي بدأت اليوم“ إحتفالية ”العرب
مع جتربتهم حول للزمالء  وكتابات  ”الشيراتون“، في أنيق حفل مع وتواصل القضايا، من للكثير  بالنسبة احلروف
ر، املعشّ رجائي الدكتور اإلدارة مجلس ورئيس العدوان، طاهر احملبوب التحرير رئيس مقاالت: ها  أهمّ كان الصحيفة

معها. أيّامهم جتربته وحسب طريقته كل على إستذكروا فيها حتّر، ناهض وصديقنا وزميلنا
”األنباط“ صحيفة أنّ واملالحظ عن اإلحتفالية، غاب الصحيفة، احلروب، مؤسس الدكتور رياض إسم أنّ املالحظ،

تتناول اإلحتفالية. لم اليوم“ ”العرب بعد أسسها رياض التي

ودّعت بترا، األردنية، األنباء وكالة
عبنده، عمر الكبير األستاذ الزميل 
الزميل لتستقبل ولدت،  منذ إبنها
السياسي الرواشدة، رمضان األستاذ

والكاتب الروائي املعروف.
جلميع صديق  السلف 
لهذا كذلك، واخللف الصحافيني، 
وودياً، سلمياً، كان السلطة فإنتقال

األجواء. سادت والروح اإليجابية
للزميل تكرمي حفل أقامت بترا
الدكتور فيها حتدث األستاذ عبندة،
لشؤون توق وزير الدولة الدين محي
بشؤون املكلف الوزراء، مجلس
الناطق جودة واألستاد ناصر اإلعالم،
نقابة من وفد زار كما الرسمي،
الزميل مهنئاً األردنيني الصحافيني

الرواشدة.

سلمي إنتقال
في للسلطة
بترا وكالة

الشعيبي رياض أستاذنا اهللا رحم
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1
اليتامى“، فقد ”أبو لكنه كان لقبوه هكذا هالل شر
احلواصل لزغب ليجلب فقط اخلصوم على شروره كانت
من لقبيلة كان شيخا واملاشية، والتمر من القمح القليل

اليتامى.
(الرولة1) حواف قبائل يغزو أن ذعار قرر أبو مسغبة ذات
طرق قاطعي حولهم إلى الذين من اليتامى ثلة وبرفقته

طعام إلى يتحول أن بحثا عما ميكن

سنغير من (اللجاه2) بالقرب جمعهم أن لهم بعد قال
وسنغنم العائدة للرولة اإلبل قطعان على الفجر مطلع
عشائر بني أصحاب شوكة ونغدو يجعلنا نشبع ما منها

(أهل اجلبل3).
يصهل؟ وملاذا حصانك سأله احدهم:

غدير على الرولة ”اباعر“ حنني يسمع ”ألنه فأجاب:
. (برقع4)“

باملوت يأبهون ال كانوا لذلك  وبقوته  به يثقون كانوا 
قطعان وغنموا الرولة  قبائل على وكسبوا جولة فأغاروا

اإلبل. من
عاد فلما كثيرا تأخر باملوت احملفوفة أسفاره إحدى في
ضيفا احلزن يكون أن خاف مقيما، حزنا املرابع في وجد 
ذعار ماتت أم فقد في مكانها مخاوفه بيته وكانت على
من أن تستقر دمعة هالل مينع لم صغيرة، سن في وهي
بثور استقبل وان سبق الذي اخلد على صغيرة حفرة في
على املوت يجرؤ ليثق بان لم يكن وألنه اليفاعة، في اجلدري
ويتفرج بيديه قبرها أن يحفر قرر منزله سيدة اختطاف
وبقي بيديه القبر نبش أم ال؟، بالفعل أماتت وجهها على
من اليتامى احد يجرؤ ساعات ولم شتايه في وجه محدقا
هالل أن تأكدوا أن إلى هذه فعلته عن ثنيه على الكهول

الشابة. زوجته على احلزن فرط غيبوبة من دخل في قد
رجم في ودفن  بعدها هالل مات إذ طويال ميكث لم
ابن أكبرهم ذعار يتامى خلفه وترك قرب السويداء العيس
يكن لم الذي بادي فهو أصغرهم أما عاما عشر الستة
كلهم  ... وفتاتني ولدين بينهما وما بعد النطق ليجيد
وهاهي السمع فقدت طردة التي إال قليلة  أعوام ماتوا قبل
وطراد ذعار إخوتها قبور من بالقرب الزبيدية في اآلن تعيش
في بيروت دفن فواحد ورعد بادي اآلخران أخواها أما ووادي 
في فردان أالن منتشرة هناك للعائلة فرعا أسس أن بعد
أما دمشق، من بالقرب دفن  وآخر العبد  وبير ومارالياس

مبكرا. املفرق الوحيدة سرية فقد دفنت في شقيقتها

2
.... جفوني عن شواردها ملء أنام

عل ثوان  لبضع  واصمت فقط صدرالبيت اردد  كنت 
الهواء لكن  العجز لي ليكمل األثير عبر  يأتي أبي صوت
األحبة دفنت سيد فقد ... األثير ذاك الصوت لي يحمل ال

والعنف. الصخب من قرنا البشرية تودع أن قبل

شواردها... عن جفوني ملء أنام
غافلني نياما كونهم رغم اخللق  كل ، اخللق  ويسهر
أغمض لذلك ماتوا، انتبهوا لو ألنهم االنتباه لذة عن
من قرن نصف على حزينا حداء يحدو وهو أبي ألرى عيني
اكفه تأتي ثم واحدة، تنتميان لقبيلة باديتني بني األسفار

االستقرار. عشبة من خاوية
بعيدة بعيدة املدينة وكانت عمان عن يوما حدثني 
كتف على البادية قيادة عن حدثني أراها... أكاد ال حتى 

العني والعبدلي.... راس وعن االشرفية
ساعات، وال األذن في تبقى نحاسية لصوته رنة كان
ظننته الذي اللويبدة جبل لي يصف كان كيف أنسى
كان نبتة من اسمه اخذ سحريا جبال أو  خيال  محض 

بريشة اخليال رسمها استطع لم لكن وصفها لي
تدحرجت كلها في البال اتزلة وعمان واألمكنة أبي
في الزبيدية قبر شاهدة وبقيت الزمن سنابك خيل حتت
أكل لكن النسيان طواها أمكنة في أخرى وشواهد

شاهدة؟ شاهدة
اثرا هناك لعل  األثر  ألقص  أتيت زمن من ردح بعد 
أبي تنفسه الذي نفسه الهواء شممت لكنني لعابر
بصحبة فيها سكنت بل زرت االشرفية قرن... نصف قبل
أخره إلى أوله من العبدلي في ومشيت احلوراني صالح 
مرة مليون ربع وكراجاته زواياه في السبل بي وتقطعت
مرات اللويبدة إلى جلجلة راس العني وصعدت وقبلت ...
عجب وال العجيبة، إلى تلك النبتة اهتد لم لكنني ومرات
فسيلة على يحصل أن دون جلجامش قبلي عاد فقد
وناهض وأشجارا ودواوير أرصفة رأيت أنني املهم منها.....
محجوب وجان جينيه وروالن وأبا ووجدان ونداء وأبا فارس
شأنا، أعظمهم تشكيلي فنان األخير وغسان..وهذا بارت
إلى فانتبه مرسمه في أغفو أن أستطيع ألنني ببساطة

ويختصم. جراها غيري ويسهر .... يقول: أبي صوت

واألردن سورية بني احلماد حوض تسكن كبرى عربية قبيلة :(1)
والسعودية

آمنا مكانا كانت سورية جنوب بركانية صخرية (2):منطقة
الفرنسي االستعمار للعصاة أيام

دم رابطة وال وجنوب سورية شمال األردن تسكن (3):قبائل عربية
جبل العرب في السكن يجمعها بينها بل

وفيه األردنية احلرة حواف على يقع قدمي قصر فيه اثري (4): مكان
غدير ماء فسيح

العصاة
جزء من نص طويل) )

الزبيدي سامي



تنتسب 1969ألسرة في عمان في املولود أبو هاللة، “ياسر
جيال من االخوان ص يلخْ الوسطى، الطبقة من دنيا شريحة الى
اسالميته على  يحرص اسالمي هو  أردنيني.  الشرق املسلمني
بـ فيتهمونه ميازحونه االسالميني أصدقاءه لكن بها، ويعتز
الناطقة " تاميز في "جوردان الصحافيني بيئة ...الليبرالية. أما
من وتتعرف البيت، أهل من كصديق فتعامله باالنكليزية،
على يحافظ بدوره، وهو، ومتسامح. رحب إسالم على  خالله
في غضاضة يجد وال بها، وآمن ألفها التي والتقاليد العادات
كما "الليبراليني"، ألصدقائه اتلفة العادات مع يتسامح ان
يقول ياسر، شريطة ذلك، مع يتعايش ان ميكن هذا : يسميهم

. اآلخر على نفسه فرض منهما أي يحاول ال ان
(1996 (العام احلالي التحرير سكرتير هاللة، أبو وسلوك 
يعتنقها أفكار الى دائما يستند االسالمية، " "السبيل لة
عداهما ما شيئان، السياسة في عنده والثابت عنها. ويعبر
الناس الى بايجابية والنظر واستقراره، األردن مصلحة متحول :
ومحاولة املصلحة، تلك بخدمة يبدأ لديه، فاالسالم، . اتلفني
بالبعد وأخيرا، أي، أوال أحسن، هي املشكالت بالتي على التغلب
كي اسالميني يكونوا ان املطلوب الناس فليس .أما العنف عن
معا،فهذا واسالميني صاحلني كانوا  اذا  .اما صاحلني يكونوا

. أفضل
ياسر تشكيل في األهم  العنصر هي التجربة ان غير
في : أهمية الدولة شيء آخر، قبل كل التجربة علمته، .وهذه
والوالدة، الوالد تقاعد على العائلة عاشت يقول، طفولتي،

التعليم وزارة حكومية من مبنحة درست اجلامعة دخلت وحني
ايجابية احتماالت الى تطمئن  التي ياسر  قصة هذه العالي. 

الصعبة. األردن محاولة تواكب
سيارتها تقود والدتي ومرن دائما. دائما قائم البيت اسالم
أما االنكليز. مع في اجليش كان ضابطا والدها محجبة. وهي
يقوم كان . االخوان الى  انتسب الغالب وفي  فمؤمن، الوالد،
طفولتي في الذي شجعني وهو تزمت، دون الدينية من بواجباته

. القرآن وحفظ الصالة على
أبي، ورحت، من اكثر املتأخرة، طفولتي تطرفت، في هذا مع
أواخر في وأنا قصيرة، فترة بعد . اسالمه أتهمه بضعف أحيانا،
ألعب وال وأكرههن،  البنات  اعادي اني أحس  بدأت الطفولة، 
يرتدين خاالتي ان أطلب من جعلت "فاسقات" . ألنهن معهن
صرت املوسيقى وحدي. معي يكن حني حتى الشرعية املالبس
يعمل آنذاك كان الذي والدي، اليها. االستماع وأرفض أكرهها
أحس تسجيل، اشرطة احيانا الينا يرسل كان السعودية، في
يسمع املتدين أبي ان أزعجني اسالمه . الدليل على تراجع انها
لغتي بتحسني املدرسة، في أهتم،  بأن  ويطالبني املوسيقى،
على التلفزيون، صباح تشاهد ان أرادت مرة االنكليزية. عمتي،
أبي فضربني منعها، محاوال برعونة،  التلفزيون فأقفلت
"الرسالة" حتى فيلم اليها. الذهاب .السينما رفضت وعنفني
الصحابة دور املمثلني الذين يلعبون ان لي قال ألن شيخا أره لم

! الدور هذا كفار رد متثيلهم

كرهاً الناصر، األكثر عبد

لبث وما الرابع، االبتدائي في وأنا القرآن حفظ فزت بجائزة
لكن قليلة، كانت السلوى ومجاالت األلعاب  توفي.  ان والدي
" القرآن "دار اسم حتت املسجد في  تشكلت التي الهيئة
صغير وأنا رحلة في معهم  ذهبت   . هذا بعض عني عوضت
طالب متفانون، تطوعيون " القرآن "دار على .املشرفون جدا إذاك
الذين أفهم هم معهم، جالس وأنت بأهميتك جامعة ...تشعر
سلمه عبادة" احلركي "أبو اسمه سوري . أحدهم وأكبر منك
لم األردني النظام . فأعدم دمشق، الى آخرين، عن فضال األردن،
جعل ما هذا . احلد هذا مثل الى العقاب ان يصل يكن يتوقع
عبدالناصر أما عرفي، في األول" "العدو  هو السوري احلكم

. بكراهيتي حظيت التي العامة األولى الشخصية فبقي
في اجلامع، أنسجها التي العالقات طريق عن اني أشعر بت
غنية اجلامع كانت حياة ومن يلعبني . يدرّسني، من على أقع
ايمات وكانت بهياً، املمدود السجاد مشهد كان  . وممتعة 
واحدة خيمة في ننام " متنوعة جدا: القرآن "دار يعدها التي
الكاراتيه، على ونتدرب باالسالم، ونتثقف الصغار، الشبان نحن
والدي ياخد  ياسر :"خلي ألمي تقول كانت خالي .امرأة ونلهو
يريحهم كان املسيحيون اجليران ".وحتى بوا ينضّ حتى للجامع

. اجلامع الى أوالد احلي ذهاب
من االخوان أبي أصدقاء التقيت حيث زرت السعودية مرة
أبي .أصدقاء وأمي لي وألخوتي هدايا قيمة وزودوني بي .اهتموا
ولو أخرى، عائلة لي ان معهم أحسست جدا، محترمني كانوا

. أبي رحل
مع االخوان، من ومجايلي أنا تعاطفت، لبنان اجتياح مع 
النظام أن كان الدائم شاغلنا لكن الفلسطينية، املقاومة

أكن لم  أنا كافة، احلاالت وفي باحلظ. رمبا جنحت، كيف اعرف
. اجلامع في الوقت أقضي كنت أدرس.

اللغة لدراسة اليها في انتسبت اليرموك التي جامعة في
جهة لكني، من اجلماعة. في الطلبة من نظمت عددا والفقه،
جتلس قربك :الطالبة مباشرة املرأة أمام نفسي وجدت اخرى،
ومع دون استئذان . الدرس من بعض الصفوف، وتسألك عن في
.لم معي احلديث يطلن ان أردن اللواتي البنات هذا كنت أصد
احتمال في  أو  متناقضات في وأقع ديني أخوان ان  أحب  أكن
فأصير االجنراف  وأخشى متهتكني طالبا أعرف .كنت  انحراف
في االخوات .حتى  االساتذة ويحترمني بارزا .كنت مثلهم
التنظيم فطبيعة صلة، أية  وبينهن بيننا  تكن لم التنظيم
الغربية ألول االفكار على تعرفت ...كذلك الفصل على تقوم
عن قبال أعرفها لم الهتمامات .وتعرضت مترجمة ولو مرة،
. مداركي ع وسّ هذا كله "و "االستشراق". و "البنيوية "النص"
خصوصا العلم، في قداسة ال اعجبني. الفكر النقدي الغربي
بدورهم هم كانوا أميركا خريجي من اجلامعة في املدرسني ان
فيما العلوم للغيب، نظرية الدين ان هناك متدينني .اكتشفت
النفيسي كعبداهللا  مجددين السالميني قراءاتي حلياتنا.
آنذاك، .وقرأت، أيضا في أثرت الترابي وحسن الغنوشي وراشد
احترامه نظري " فلفت والداعية "مذكرات الدعوة البنا حلسن
"غبطة و امللك" "جاللة تعابير كاستعماله اتمع ملؤسسات
يسكنه فيها طابق عمارة سكن انه لفتني البطريرك". كما
التنوع صدمني .كذلك مسيحي فيه يقيم وطابق يهودي
جبهة بعثيون، :شيوعيون، اجلامعة في للطلبة السياسي

... الخ شعبية

هبّة معان

تلك األيام التي  وعرفناه منذ حميمة، عالقة هاللة بياسر أبو تربطنا   
معه. والتعامل والتعايش اآلخر، الفكر قبول حياته، حيث في مفاصل لت شكّ

ياسر، على حياة ً من جزءا صاغية حازم املبدع اللبناني الكاتب يستعرض هنا،
والصحافي والكاتب "اجلزيرة"، مكتب مدير صديقنا فيها يبوح  مقابلة، شكل

الفكرية... الت التحوّ تلك بتفاصيل املعروف،
،،احملرر

،، ى
ص

ألق
س ا

دار
م

اليساري“ ”املسيحي صاغية حازم
الليبرالي“: ”اإلسالمي عن يكتب

ياسر أبو هاللة

املرأة اليرموك، وجدت نفسي أمام في
بعض في قربك جتلس مباشرة الطالبة
دون الدرس من عن الصفوف، وتسألك
استئذان ومع هذا كنت أصد البنات

أكن معي.لم احلديث يطلن ان أردن اللواتي
في متناقضات أو وأقع أخوان ديني أحب ان

انحراف.... احتمال في

احلالة مينع  الذي هو السوري
. فلسطني حترر ان  من  االسالمية
اسالمية دولة لقيام األولوية كانت
حتل ان وحدها تستطيع سورية في
في أما اسالميا، مشاكل املنطقة
انفسنا كمجرد الى  األردن فنظرنا 
في التي  االسالمية للحركة رئة
مع مشكلة تكن لدينا لم . احمليط

. باألمر نكن معنيني امللك. لم

االخوانية اخللية

خجلي على تغلبت االخوانية،  اخلليلة وهي "األسرة" في 
وتالوتها دروس حتضير غيري، يكلفون كما يكلفونني، :كانوا
أكبر احلسني، كلية الى انتقالي ومع فيها. اآلخرين ومناقشة

االخواني  الطالبي التنظيم رأيت 1984 في عمان، مدارس
...اليسار اابرات  من  وقليل اليسار من  قليل مع مسيطرا،
مدرسة في وقبلها املدرسة، هذه في فاقعا. فلسطينيا كان
في االنكليزية بتعليم ملحوظ اهتمام ثمة كان األقصى،
وال معادية، كلغة اليها نظرت لكنني واجلامعة. التوجيهي

(ابريل في نيسان معان “هبة"
مسألة  علينا طرحت (  1989
كنت االنتخابات. في املشاركة
قطب محمد  كتاب  قرأت  قبال 
فيه قال الذي " املعاصر  "واقعنا 
االنتخابات في املشاركة جتوز ال انه
شيء .الواقع جاهلية ألن البرملانات
كان لالنتخابات  العمل  ومع آخر،

نشاط الى الداخلي  " "التجنيد نشاط من  اخلروج من البد 
وأحاول باجلمهور احتك ان علي .كان اخلارج في االستقطاب
التفكير من البد بات .كذلك ملرشحينا يصوت  كي  اقناعه 
هذه الوجهة ."االسالم املقاالت التي تخدم وكتابة بالصحافة
تفصيلية وملحة. اسئلة عن اجلواب في كافيا يعد لم " احلل هو

. نفكر ألن اضطررنا
انهم واكتشف الناس وأناقش بيانات أوزع كنت أربد في
أحضر .وكنت والتخويف للمخاوف داعي ال وانه يحترموننا، 
مهرجانا حضرت  ومرة االخرى، لألطراف  انتخابية مهرجانات
منهم أبسط االخوان ان .وجدت  زيادين  يعقوب للشيوعي
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عقد بعد
ماذا

مني؟  ى  تبقّ

"الرائد "و "الرمز و " "املناضل بـ زيادين  يصفون هم كثيرا.
كان اي مع الستالينية الطقوس  هذه منارس  ال ...نحن الخ  "
انقطاع له بال وصفقوا جميعا وقفوا خطابه .كذلك، بعد القاء
رفعت واحلرية. اخلبز عن بال معنى كالما رأيي، في خطابه، .كان
وسألته مباشرة :"ملاذا اليه .ذهبت الفرصة فلم يتيحوا لي يدي
قال الشيوعية؟" أسقطت بولندا في العمالية التضامن نقابة
.وفعال نتناقش وهناك  عيادتي في علي .مر مهم  :سؤالك لي
ويحب طيب ومحترم الرجل الكبير السن واكتشفت ان ذهبت
ترى، يا به .كيف، ضحى بالكثير في سبيل ما يؤمن وقد الناس،

الطيب؟ الشخص ان أقتل هذا يوم ذات ميكنني
السوء في ليسوا الشيوعيني ألن مرة مرتني: وتفاجأت
قطب بسيد  زيادين معرفة  لقلة ومرة فيهم،  ظنناه الذي 
ال كذلك ونحن أبدا، يعرفوننا ال .هم االسالميني  وأفكار
أميركا .جتربة وقبل كبيرا عدوا دائما كانت نعرفهم .الشيوعية
قاتلوا أثرا .أعرف كثيرين عزام عبداهللا الشيخ ودور افغانستان
ممن كثيرين فأعرف عدو، أيضا وهي أميركا، .أما افغانستان في

. وأحبهم منها تخرجوا
في املفتوح االنتخابي العمل يخوضون باتوا االخوان
هو جديد مجال أمامي وانفتح ككل،  األردن في اجلامعة كما
امللكي الثقافي واملركز شومان مؤسسة تعقدها التي الندوات

الثاني. الطرف الى أقرب
عاملني .لكن صدام ضد كاخوان،  كنا،  اخلليج أزمة مع
السوريني االخوان ودور واسرائيل، الميركا الشارع :عداء أثرا
فيها شارك ندوة العام مركزنا في .وأقيمت العراق في املقيمني
األول قول على التقليديون اعترض حيث والترابي الغنوشي
هذا على يعترض من وجد فيما املراجعة، الى بحاجة تراثنا ان
حني سألت الشيخ راشد :هل تؤيد اجلزائريني .لكن عتراض اال
اال اعالمي كي أطلب منهم :ال أجاب تونس، جاؤوا الحتالل اذا
هذا البنادق .كان وجهة الى النظر علينا ان استقبلهم، مضيفا

. كما تبني اجلميع، على كارثة النظر

اليسار مع التعايش

يتعذر كان التي كلها  الصحف أقرأ بت اجلامعة  أيام في
جريدة في يساري كاتب على ردا كتبت .وآنذاك شراؤها علي
فضائل .هذه مقالي ينشر ان واستغربت " الشعب "صوت
معروف صحافي أردني ردا على !كذلك كتبت الدميوقراطية اذن
بصغر ففوجئ  اليه الرد وسلمت اجلزائرية، املشكلة تناول
وسقاني شديد باحترام .عاملني كامال ووعدني بنشره سني،
املقال كامال نشر .وفعال الباب الى ودعني وأوصلني ثم الشاي

. تصورته الذي احلد الى أعداء ليسوا الناس .اذن

ما لبثت ان توقفت مع صدور قانون وهي
تأسيس  ومع  1992 في املطبوعات
أرادت " االسالمي العمل "جبهة
متفرغ، صحافي لديها يكون ان اجلبهة
تأسيس .وأردنا معها هكذا فعملت
اعضاء من اسالميا ووجدنا صحيفة 
األسمر حلمي هو الصحافيني نقابة 
وأنا حترير "السبيل" رئيس الذي أضحى

. حتريرها سكرتير
البد من التعامل مع صحافيات كان
نتناول نتناقش في االخبار أو زميالت كأن
القهوةمعا .رحتاتعامل معهنبشكل
أو لزميلة، صحافيا موعدا :أرتب عادي
عبدالسالم حكومة عهد .وفي أمازحها
عام رأي بتشكيل مهتمني كنا االي 
األجانب .الصحافيون ويدعمنا يفهمنا
دفاعا عن احلريات كتبوه ساعدونا في ما
كان االسالميني .بعض والدميوقراطية
الصحافيني االجانب شتم همهم كل
اكتشفت .لكني بهم معرفة دون من
سهلة، مهمة معهم اجلسر بناء ان
والتعارف االحتكاك طريق عن وانه
ان البعض، بدل بعضنا والسجال نعرف
احلذر والشكوك .اجلهل ونتبادل نتقاتل
فحني يجعل املرء متطرفا، ما هو باآلخر
التنازالت من البد .طبعا تتغير  تعرفه
من والبد اثنني، طرفني بني كل املتبادلة
عندهما القائمة احلساسيات مراعاة 
الى تعرفت  الصحافة خالل .ومن
واكتشفت والوزراء، والنواب السياسيني
كثيرا أبسط الساحقة  غالبيتهم  ان
في اليهم تنسب  التي  الشرور  من
آلية تعني بت اعرف ماذا .كذلك العادة
أحيانا الضيقة بخياراتها القرار صنع
عليها تترتب قد  التي وباملسؤوليات 
الدولة موازنة تعني  ماذا  اعرف .صرت
فالتحدي الناس،  اطعام يتم  وكيف
أكثر؟ :من يصلي ليس دائما االساسي

فأعرف لالسالم، بالنسبة اما
الثابت، هما والسنة الكتاب ان اآلن
للتفكير .اسالمي كله والباقي خاضع
ورمبا باألمس، اسالمي عن اختلف اآلن
واهللا عنه، الغد في اسالمي اختلف

أعلم.

 " الصعبة األردن محاولة " عن حتقيقات صاغية سلسلة حازم الكاتب أعد  
عبدالكرمي حكومة أيام  عقد قبل  ذلك كان . اللندنية  " احلياة " جريدة في نشرت
عن كتب حتقيقاته وفي  " املضيئة الوعود " حكومة عليها أطلق التي  الكبارتي
أن يدرسني في حينها علي عرض . " النبي على دائما يصلون الذين املسلمني " اإلخوان
بالكثير بحت فيها تداع حر وكانت جلسة وافقت اإلسالمية . احلالة بوصفي جزءا من

السواء . على شخصية واعتبارت عامة ظروف فيها أسهمت التي حتوالتي عن
     

www.maktoobblog.com/ مدونتي  من البروفايل التقط  باسم الصديق  
في كبير حظ "اللويبدة" ول ، ولباسم " اللويبدة " في ينشره أن abuhilalehواختار
يكتف ، ولم آخر خبر في طلوزي باسل بردي على احتفى الذي كان . فباسم  حتوالتي
مكان " قال مقالي سينشر أين سألته وعندما ، استكتبني بل القاسي الرد بنشر
ولكن صداقة توقفت " آخر خبر  " تستمر  لألسف لم . " صفحة آخر على  زاويتي
أن من اكتشفت " عاداه شيئا جهل من " يقول اجلاحظ . كما استمرت إبراهيم أبو

. الناس إلي أقرب من هم " األعداء " اآلخر " أو " خانة في أصنفهم
      

كان  التي " "األقصى مدارس في للتحوالت: احلاضن اجلبل  " كان اللويبدة ”  
بداية كانت " " الشريعة مسجد نشأت وفي العظم يوسف االسالمي الداعية يديرها
" احلياة " صحيفة مكتب بعد مدير من صرت وفيها املسلمني . اإلخوان ب" عالقتي
الكاريكاتير عماد استقر رسام وفوقه اللويبدة حديقة على املكتب مطل اللندنية(
عبداهللا الراحل الصديق بيت كان "اللويبدة" وفي .( محجوب أبو شركة في حجاج
بأزهى احلقيقي الليبرالي شخصية تاميز" الذي جسد اجلوردان رئيس حترير" حسنات
إلى والطبقات .. املشارب من مختلف األصدقاء شمل يلتئم كان بيته في صورها .
جبل عمان في من مكتبي كل يوم إذ أصابحه احلبيب باجلبل صلتي أفقد لم اليوم

. " اليف اجلزيرة " التي تالزم اخللفية هو ومسجد امللك عبداهللا
    

؟ هل تالشى ؟ صاغية عنه حازم ياسر الذي كتب بقي من ماذا عقد أتساءل بعد
حينها كنت سكرتير . في واملشاهد للقارئ أترك األمر أدري . ال ؟ الكثير منه بقي أم
و" و" اجلزيرة " " برس قدس " و" و" احلياة  " الرأي " في عملت بعدها السبيل حترير
أب ألربعة أنا اليوم تزوجت قد أكن لم يومها ؟ املواقع املواقف بتغير تغيرت الغد " هل

؟ ذلك الحظتم هل ( ورؤيا وعلي وآية رند أطفال (
روجيه من مقتبسا كتبت " الرأي  " إلى  " السبيل " صحيفة غادرت عندما
إلى املاركسية من سئل عن حتوالته " عندما الشباب  وفيا ألحالم  أزال  ال  " جارودي
. " اخلتام "حسن العجائز تقول واملهم كما . ألحالمي وفيا أزال اليوم ال إلى . اإلسالم

رئيس احلزب زيادين قابلت يعقوب
الرجل الكبير ان الشيوعي واكتشفت
الناس، وقد ويحب ومحترم السن طيب
به. يؤمن ما سبيل في بالكثير ضحى

أقتل هذا يوم ان ذات ميكنني ترى، يا كيف،
الطيب؟ الشخص

باتوا انفسهم .االخوان عمان في
وظهرت العامة،  الندوات  يعقدون 
التفكير في مختلفتان طريقتان
:الطريقة املتداول االسالمي 
اجلديدة واألفكار القدمية، االخوانية
الغنوشي وراشد الترابي حلسن
وفهميهويديوغيرهم.أحسست،
اننا جيلي، من آخرين واخوانيني أنا

بد ال كان الدميوقراطية مع
بالصحافة، االسالميون يهتم ان
فأنشأواجريدة"الرباط"األسبوعية
عملي جانب الى فيها، عملت التي
لي فتحت .الصحافة التدريس في
متابعة أصبحت حيث جديدا افقا
مقيما .لكن هما احلدث السياسي
مهنيا، ضعيفة  كانت " "الرباط 

ياسر أبو هاللة

110111 110111



باالجنليزية أردنية مجالت
112113

الصحافية السوق شهدت املتوقع، عكس على
في طفرة املاضية، األربع السنوات  خالل األردنية،
الذي خلت الوقت في اإلجنليزية، باللغة صدور االت
واحدة شاملة مجلة أردنية املكتبات من واجهات فيه

العربية. باللغة
في تتعدى ال نسبة على االت هذه وتعتمد
املوضوعات على باملائة الثالثني أحوالها أحسن
موضوعات حني تستغرق النسبة الباقية في األردنية،
إلى إلى الوصول تهدف أنّها ذلك ر أردنية، ويفسّ غير
األردنيني القراء إلى باالضافة في األردن، األجانب القراء

العالم. في يجري ما مبتابعة املعنيني

ار حجّ وهال باتر وردم،

من املستهدفة الفئة أنّ وردم باتر الكاتب ويرى
واملتعلمة الثرية الطبقات من هي االت القراء لهذه
أفضل احلاالت في تشكل وهي فئة ال اإلجنليزية باللغة

هي  االت  هذه ميزة ولكن األردني. اتمع  من %15
والتي اإلعالنات  واجتذاب العالية التسويقية القدرة
في النسخ بيع وليس لألرباح املدخل الرئيسي تعتبر

املكتبات.
مجلة حترير  رئيسة حجار هال األستاذة وأكدت

العقار  بشؤون تعنى التي  Jordan Property
االت ظاهرة أن األردن في العقاري واإلستثمار 
األردني اتمع أن وأضافت  ايجابية ظاهرة  اإلجنليزية
متعلمني نسبة أكبر ألن االت اإلجنليزية فكرة يتقبل
موجودة العربية البلدان بني اإلجنليزية للغة ومتكلمني
األساسية املواد من اإلجنليزية فمادة اللغة األردن في
اجلامعات وبعض األردنية املدارس كافة في تدرس التي

كبيرة كمية يوجد أنه  وتؤكد اإلجنليزية باللغة موادها تدرس كافة 
أن للمجالت اإلجنليزية وتضيف اإلجنليزية، االت يفضلون القراء من
ومتكلم ومتعلم شعب مثقف األردني الشعب ألن كبيرة إستمرارية
األردنية االت سوق املنافسة في لها عن سؤالنا اإلجنليزية، وفي للغة
وتؤكد أن لكل مجلة في األردن االت بني منافسة يوجد ال أنه أجابت
في األردن االت بني تعاون كبير هناك وتضيف أن ومواضيعها قارئها

.
فهي  اإلجنليزية  نصف Jordan Property لتها  وبالنسبة
العقار موضوع في  واملهتم األردن  في اإلستثمار يريد  من تخاطب
أن وتضيف اإلجتماعية، فئته النظر عن بغض العقاري واإلستثمار
بالعقار التي تتعلق املواضيع على الضوء تسليط هي مجلتها مهمة
وحتليالت حقائق لوضع عام  بشكل األردن في  العقاري واإلستثمار

العقاري، واإلستثمار العقار موضوع حول تتردد التي حملاربة اإلشاعات
وتتفاوت ايجابية  دائماً الة على تأتيها التي الفعل ردود أن وتؤكد
إصدار عن سبب سؤالنا لها القارئ ومتطلباته، وفي القارئ  حسب
اإلجنليزية للغة قُراء هنالك أن أجابت اإلجنليزية باللغة مجلتها نصف
إرضائهم علينا ويجب العقاري اإلستثمار موضوع في مهتمني
الة، قُراء  يوسع اإلجنليزية باللغة  الة  نصف إصدار أن وأضافت

ال بأنهم فتؤكد  اإلجنليزية اللغة مع والتعامل للتكييف وبالنسبة
ومترجمني تاباً كُ لديهم  أن وتضيف ً أبدا ذلك في  صعوبة يواجهون

مع  يتعاملون  Jordan Property مجلة في وأنهم اإلجنليزية للغة
مجلتها فتوزع للتوزيع بالنسبة أما مختلفة، جنسيات من أجانب
لتصل األردن خارج وتوزع األردنية كافة احملافظات لتصل عمان خارج

. الة لتوسيع قُراء وذلك للشرق األوسط بالكامل

سكجها وكاميرا: إبراهيم بقلم



عمر الهزّاع
Dream Jor- أما بالنسبة لألستاذ عمر الهزاع رئيس حترير مجلة

dan مبوضوع االت اإلجنليزية في األردن فيؤكد أنه موضوع إيجابي وأنه 
مع إصدار مجالت باللغة اإلجنليزية ألنها توسع األفق وتنمي طريقة 
التفكير وأنه مع قارئ الة اإلجنليزية ألن ذلك يعكس ثقافته وإطالعه 
اإلجنيلزية  االت  فكرة  يتقبل  األردني  اتمع  ان  ويضيف  الواسع 
وأكبر دليل على ذلك أنه يوجد عدد هائل وكبير من األردنيني يقرأون 
ويكتبون باللغة اإلجنليزية وأن الشعب األردني شعب مثقف ومطلع 
على اللغة اإلجنليزية، وأضاف أن للمجالت اإلجنليزية إستمرارية كبيرة  
راء وهناك جزء كبير منها  لوجود طلب وإقبال كبير عليها من قِبل القُ
يوزع خلارج األردن، وفي سؤالنا له عن ما إذا كان املستقبل مع االت 
اإلجنليزية أجاب أنه ال ميكن القول أن املستقبل مع االت العربية أو 
يقاس  وهذا  واإلجنليزية كذلك  موجودة  العربية  االت  ألن  اإلجنليزية 
العربية  االت  يفضلون  قُراء  فهنالك  ومتطلباته  القارئ  حسب 
وفي الناحية األخرى هناك قُراء للمجلة اإلجنليزية، وأضاف أن هنالك 
أن  وبرأيه  الواقع في سوق االت  أرض  منافسة قوية وموجودة على 
موجودة  املنافسة  ألن  تستمر  لن  عالية  مبهنيه  تعمل  ال  التي  الة 
لدى  ويضيف  الة،  محتوى  على  عادةً  تكون  واملنافسة   ً جدا وقوية 
مجلتي صفحات إجنليزية محدودة والهدف منها أنه يوجد قُراء للغة 
اإلجنليزية في األردن ويوجد مواضيع إجنليزية مهمة ال ميكن نشرها إال 
بلغتها األم ألن الترجمة الى العربية يفقدها أحياناً جزء كبير ومهم 

من معناها ومحتواها الرئيسي والقيم.
   أما بالنسبة لته Dream Jordan فموضوعها الرئيسي هو 
التميز وتطوير الذات وهي تخاطب كل شخص مهتم مبوضوع تطوير 
الذات وهدفها من ناحية القارئ وطبقته اإلجتماعية هي كافة فئات 
من  العمرية  والفئة  بالعموم  الذات  تطوير  مبوضوع  املهتمة  اتمع 
16 سنة الى 29 سنة باخلصوص، ويضيف أن ردود الفعل التي تأتيه 
ً ألن موضوعها جديد ولم يتم  إيجابية جدا عادةً على موضوع الة 
قِبَل األجانب داخل  تقرأ من  أن الة  التحدث عنه من قبل ويضيف 
للتوزيع  بالنسبة  أما  منهم،  قيمة  فعل  ردود  ولديه  وخارجها  األردن 
فتوزع مجلته في جزء بسيط من العقبة وإربد ولكن هدفها الرئيسي 

هو العاصمة عمان.

أصحاب املكتبات ...
االت  موضوع  في  مختلفة  املكتبات  أصحاب  آراء  وكانت     
اإلجنليزية فبرأي صاحب مكتبة امليخي أن االت العربية تبيع أكثر من 
اإلجنليزية ويضيف أن هناك إقبال على االت اإلجنليزية ولكنه ليس 
اإلقبال  هذا  أن  ويؤكد  العربية  االت  على  باإلقبال  مقارنتةً  بالكثير 
وأمور  والديكور  املوضة  مبواضيع  تهتم  ألنها  اإلجنليزية  االت  على 
الشباب، وبرأيه أن قارئ الة اإلجنليزية هو القارئ املثقف بغض النظر 
عن فئته اإلجتماعية ولكن عادةً ما يكون اإلقبال على االت اإلجنليزية 
من قِبَل اإلناث، وفي سؤالنا له عن إستمرارية االت اإلجنليزية أجاب 
قارئها  مجلة  فلكل  اإلستمرارية  مبوضوع  متساويتني  التني  بأن 
ويؤكد أن هنالك بعض االت اإلجنليزية توزع خارج األردن وذلك دليل 
ال  أنه  أجاب  اإلجنليزية  واالت  للمستقبل  وبالنسبة  جناحها،  على 
ميكن القول أن املستقبل مع هذه أو تلك ألنه يوجد زبائن للمجلتني 
العربية واإلجنليزية، ويضيف أنه ال يوجد منافسة بني االت في األردن 
بها  اتصة  والشؤون  باملواضيع  األخرى  عن  تختلف  مجلة  كل  ألن 

ولكن القارئ عادةً يطلب مواضيع معينة مثل املوضة والشهرة.
أن  بقوله  امليخي  مكتبة  عن  القبس  مكتبة  رأي  ويختلف      

اإلقبال  ذلك  أن  ويضيف  العربية،  من  أكثر  اإلجنليزية  االت  مبيعات 
الكبير على االت اإلجنليزية إلحتوائها عادةً على مواضيع تنفرد بها 
مثل الديكور والسياحة واآلثار واملوضة وأمور الشباب، ويؤكد أن قُراء 
عادةً،  املتوسطة  اإلجتماعية  والطبقة  اإلناث  هم  اإلجنليزية  االت 
اإلجنليزية ألنه شعب  يتقبل فكرة االت  األردني  أن اتمع  ويضيف 
مثقف وألن اللغة اإلجنليزية أصبحت جزء من حياته، وفي سؤالنا له 
عن ما إذا كان املستقبل مع االت اإلجنليزية أجاب أنه ميكن ذلك ألنه 
وأيضاً  اإلجنليزية  اللغة  يتقنون  األردني  الشعب  من  يوجد عدد كبير 
لقلة االت العربية األردنية ويؤكد أن للمجالت اإلجنليزية إستمرارية 
راء يفضلونها عن العربية ولوجد عدد  كبيرة لوجود كم هائل من القُ
سوق  في  للمنافسة  وبالنسبة  أيضاً،  األردن  خارج  توزع  منها  كبير 
االت فيؤكد ذلك بأن املنافسة كبيرة والسبب كثرة االت املوجودة 

في السوق .
ً ملا قاله     أما بالنسبة ملكتبة الصويفية فكان صاحبها مؤيدا
اإلجنليزية  من  أكثر  تبيع  العربية  الة  بأن  امليخي  مكتبة  صاحب 
لإلقبال  بالنسبة  متوسط  اإلجنليزية  الة  على  اإلقبال  أن  ويضيف 
التي  اإلجتماعية  الطبقة  أن  ويؤكد   العربية،  الة  على  الواسع 
على  يُقبل  وعادةً  املتوسطة  فوق  هي  اإلجنليزية  الة  شراء  تفضل 
أن اتمع األردني  املنازل واإلناث واملراهقني، ويضيف  شرائها سيدات 
ويؤكد  اإلجنليزية  يعرف  شعب  ألنه  اإلجنليزية  االت  فكرة  يتقبل 
له  الغربية، وفي سؤالنا  راء من سكان منطقة عمان  القُ أغلبية  أن 
لديها مستقبل  بأن  أجاب  اإلجنليزية في عمان  االت  عن مستقبل 
وإستمرارية كبيرة لوجود عدد من القراء يفضلونها وأضاف أن الذين 
يتعلمون اإلجنليزية يزدادون كل يوم ويوجد البعض من االت اإلجنليزية 
توزع خارج األردن، أما بالنسبة للمنافسة في سوق االت فيؤكد بأنه 
ال يوجد منافسة بني االت ألن وكيل التوزيع واحد فهو من يتحكم 

بأسعار االت .
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”صوت وصورة ”، ملف 
يستعرض بالصورة أهمّ 

األحداث التي مرّت على األردن 
خالل شهر، ويعبّر غالفه عن 

حدث سيؤثر على حياة الناس 
في املستقبل.

ل شكرها  ”اللويبدة“ تسجْ
ملصورّي وكالة األنباء األردنية 

على عملهم الدؤوب بتسجيل 
األحداث، وفي امللف بعض من 

جهدهم
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ع يوقّ األردن
إتّفاقيات أربعة

خالل  دوالر مليار  بقيمة 2.5
املنتدى

العاملي اإلقتصادي

العاملي املنتدى اإلقتصادي خالل مبقابلة سي بي البي يخصّ امللك

املتميّزة اإلدارية القيادة مؤمتر عقد

جلنتان
اإلعتداءات  لرصد

أموال على
الدولة
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يتفقد الفايز
املراكز احلدودية 

لإلطمئنان
إستعداد   على
ضيوف إستقبال

الصيف

رحاب في بلدة العالم في كنيسة أبواب أقدم فتح

الفرنسي السفير
يكرّم
رائدات
تعليم

الفرنسية   اللغة
األردن في

الشبول
إرتفاع   يعلن

حجم
مشاهدة
التلفزيون
األردني

أراض تأجير
على شاطئ
امليت البحر

السفير
املصري

أية   ينفي
خالفات

األردن مع

118119



سفريات مجمع مشروع إنهاء على العمل
الصيف هذا الشمال

وهنا ان، وزير األوقاف ينشط العمل خارج عمّ
للطفيلة زيارته خالل لقطة

ويعقد األردنيني، الرحالني يستتقبل العام األمن مدير
ً صحافياً مؤمترا

ق والتفوّ لالبداع احلسني صندوق جوائز اإلعالن عن حفل احلسني ترعى منى األميرة

في تشارك ”فاين“
حملة

للبتراء التصويت

120121



تؤدي الفولكلورية هال فرقة
والنقاد اجلمهور أعجب ً اذا أخّ عرضاً

الهيئة إجتماع
العامة

لصندوق
احلسني

والتفوق.  لإلبداع
التنفيذية املديرة

اخلطط تشرح
املستقبلية

احلسن األمير جوائز مسابقة توزيع يرعى حفل احلسن األمير
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إطالق
إزالة مشروع

في األلغام حقول
الشمالية احلدود

توصياته يصدر املعاصرة القانونية مؤمتر اإلدارة

اخلاصة اإلنتاجية ً من املشاريع عددا تفتتح العلي سهير
املتقاعدين العسكريني بجمعيات

توقيع
في إتفاقيات

كهرباء شركة
إربد

مشاريع
كويتية   خيرية

األردن في
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الكرك، في إضراب السائقني
السياسية األردن مدرسة

وكالة
األنباء

بترا األردنية/
التلوث قضيّة تثير

القادسية،   في
يسمع من ولكن ال

يحزنون! وال

رعد األمير
 يرعى 
ماراثون

امليت البحر

بني فرق 2400
الرجل املرأة 

كتاب في
شرمي الدكتور
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مسيرة
 نسائية 

السالم إلى تدعو
املنطقة في

ان  عمّ في  تبدأ
تنتهي وال
مادبا في

بركلة للكرة الشويفات بطولة طوقان يبدأ

السنوي اإلجتماع
جلمعية خريجي

اجلامعات
برئاسة األميركية

الغرايبة

الطويسي
 يفتتح 
املشروع

في   اللغوي
مركز

الثقافي زها

سنة منذ إحدى عشرة مرّة أرباحاً ألوّل حتقق الفوسفات
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األرباح في زيادات كبيرة عن واإلعالن األردني للبنك األهلي السنوي اإلجتماع

البلديات لتخضير الوطني والبرنامج األراضي إستعماالت مشروع إطالق يرعى البخيت
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ناصر بنت زين الشريفة
الصندوق مستشارة

البادية لتنمية الهاشمي
اليومية زياراتها تواصل
األردنية، وتتفقد للبادية

املشاريع


