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الغالية الثقة بهذه نعتزّ
اإلتّصاالت وتدفعنا القراء، من
أعلى، بوتيرة العمل مواصلة إلى
الكلمات وتأسرنا أكبر، ونشاط
عن التنازل عدم على عنا تشجّ التي

الصحافة. في السقوف احملترمة
الزمالء، من كتب  من وكلّ
أكبر، بحبّ قلوبنا يشحن كان
وأهله، واألردن، ان، وعمّ لـ“اللويبدة“،
انية العمّ األصالة من لدينا زال فما

املدن. على عشرات يفيض ما
من ”أصالة“ كلمة ونستعير
بريزات، فلحة األصيلة الزميلة 
بهذه للمجلة تقديرها التي خلّصت
ظنّها سن حُ بأن ونعدها الكلمة،
في ستظلّ ثقتها وأنّ يخيب، لن

محلها.
بالدعم بادر من  كلّ  ننسى وال
وجد من وكلّ الة،  في باالشتراك
ً وأخيرا لإلعالن، موصلة وسيلة فيها
كصاروخ الصاعد الزميل فكلمات
علي محمد باتر الكتابة، عالم في
صنعت مجلّة  ”اللويبدة“ بأنّ وردم، 
رؤوسنا. سيظلّ على رائق، تاج مبزاج
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صاحب ، الظلّ ثقافة وزير
حسن الشهير، الكتب كشك

رفيقة دربه في أبو علي، فقد
ولكنّه يعود املاضي، الشهر

حبّه ً سيف متماسكاً، شاهرا
األردنيني. للكتاب
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”أبو بشعار السياسية حياته بدأ
املراتب أعلى إلى ووصل عون“، خير العون
الكباريتي يعود فهل قصيرة. فترة خالل
على مطروحاً، يظلّ  سؤال  للسياسة؟
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تواصل اجلاعوني، خلود
مركز وتزور املثيرة، حتقيقاتها
الضوء لتلقي حماية األسرة.

إنسانية غير ممارسات على
حولنا حتدث

ي
س

بل
نا

ال
ان

يم
سل

رع
شا

أردنية شخصية توق الدين محيي
بالكثير فقد حفلت حياته عادية، غير
رسمية، بني مواقع ل فتنقّ اإلجنازات، من

وأهلية محلية، ومناصب دولية.
اإلعتراف، كرسي على يجلس هنا
قبيلة بهجرة بادئاً حياته ويستعرض
القرن بداية في  ان عمّ إلى  القبرطاي

املاضي.
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الصحافيني بعض
مون الشرق، يقدّ الغربيني في
ومنهم املهنية، أنواع أسوأ
من ومنهم يختطف من

تبديال. يبدلون يقتل، وال
9096
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عن جتربة يكتب شاهني تيسير
رأسها على ووضع هالة سرحان،
املشكلة أنّ حني  في املقصلة،

فيها... ليست
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كرمي رمضان
شغل ة وقلّ وأكل، عبادة،

من سنتني وبعد النموذجية، العربية العائلة
املثالية، العربية العائلة جائرة على حصولها
ة، العامّ األردنية احلياة في يرتقون أبناؤها زال ما
ان عمّ أمني نائب مبنصب عامر إبنها ويفوز
العدل وزير صالح، توأم باملناسبة عامر الكبرى.
األسبق.

احلمامات
التركية
تنتشر بدأت
ان، عمّ في
إلى لتدخلنا
التراثية األجواء
التاريخية.
هديل الزميلة

الداخل. تتابع التفاصيل من البس
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”ال“ و ”نعم“ بني ”س“ 1- املواطن

”اللويبدة“، صتها خصّ التي األوراق ”س“ املواطن قرأ  أن بعد
لقصيدة إستذكار وبينها اخلواطر، في ذهنه تراشقت لقولة ”ال“،
عن فيها ث يتحدّ التي شنكو،  يفتو الشهير  الروسي الشاعر
نفسه: في  وقال ”ال، ومدينة ”نعم“، مدينة بني الشاقة الرحلة
مرارة، وأكثر أشقّ هي الكلمتني هاتني بني العربية الرحلة ولكنّ
رخاوة من أكثر كلمتني الراهن واقعها في العربية احلياة عرفت فما
فيهما النقيض  ويختلط نفسيهما، على تسيحان حيث هاتني، 
املواقف العربية في األخرى، من إحداهما يعرف قوام فال بالنقيض،

الرخوة.
ومدلوالتها،  العربية، باللغة معرفته من ”س“، املواطن وإستعاد
فيها، كثرة املترادفات العربية اللغة سمات بأن من فيه؛ الحظ ما
ما بقدر حه توضّ ال الكلمات من هدر في يضيع الواحد  فاملعنى 

املتاهة. تدخله
فيها يفقد والصفات، األسماء  من كثرة له الواحد، والوق
الوقات ألجنب كذلك  ة، عدّ أسماء لألسد أنّ  فكما مالمحه،

باللغة. تساوى باخللق فما إختلف وأوضعها،
شيء تدور حول التي املتنافرة، والكلمات األصوات،  هدير وأن
احلياة مييّز الذي الطرشان، وسبباً في حوار آفة، زمننا في واحد، صار

السياسية العربية. وباألخص احلياة العربية،
بشكل معانيها على لتدلّ وُجدت كلمات العربية في لكنّ

و“ال“. كلمتا ”نعم“ وحاسم، منها دقيق
من حروفاً  أقل ”ال“ كلمة جاءت ملاذا ”س“، الواطن يدري  وال
وأن خاصة  العربي، اللسان على تسهيل ذلك لعلّ ”نعم“، كلمة 
القبول به (وهذا يجور أكثر مما احلياة العربية يرفض في أن يجب ما

بفلسفة اللغة). مدروك للمعنيني اإلشكال
العربية و“النعم“ العربية ”الال“ تبقى بني ذلك كل ر؛ ورغم وفكّ
شهيرة، “الءات“ يذكر  العالقة  هذه  إمتداد  وعلى جدلية... عالقة 
احلسم دالالت عادت حتمل فما العربي، املناخ السياسي في ذبلت
إلى لت حتوّ العربية فـ“الال“ الكلمة، جوهر في تكمن والصالبة، التي
وبالتالي احلسم، نداء سماع عن العربية األذن تسدّ رخوة، عجينة

احلاسمة. املواقف إتخاذ
حسنها وتُبرز وتتبرّج، العربية، الـ“نعم“ تتزيّا اجلو هذا وفي
النافرة، ”الال“، خشونة غوايتها وجاذبيتها.. أمام وبالتالي وداللها...

املنفرّة.
ولكنّه بالعبرية، الكلمتان تُلفظ كيف ”س“ املواطن يعرف وال
في اإلسرائيلي املوقف طبيعة من  ذلك على يستدلّ أن يقدر

معا. العربيّتني و“النعم“ ”الال“ مواجهة
الدميقراطية، احلياة الشعبي ”ثرمومتر“ اإلستفتاء صار أن وبعد
يعاني على شعب املزيفة، ”النعم“ تباهت القهرية، الظروف رغم
األجهزة متارس الذي  الوقت في مريرة، عزلة في والعسف  القهر
أن تطال تقدر ال كانت وإن الدماغ، غسل في بالصوت والسوط بدعاً
تزول غشاوة جوهره، حني عن أن يكشف بدّ ال الذي العربي، وجدانه

التاريخي، املفصل عند هذا صوب. كلّ به من حتيط التي التزيّف
العربية. الالءات رخاوة في ”النعم“ زيف بات ترسّ ى تتبدّ

بالالءات العربي تاريخنا  ميتلئ ال أن ”س“ املواطن ويتمنّى
في احلسم، على وقدرتها صالبتها  إلى الكلمة وإعادة الرخوة،
وشوائب أسباب كلّ من العربية ”الال“  ي ينقّ وصلب، قادر موقف
الطريق الواضح معرفة إلى ويستند والتمويه. التراخي والرخاوة...

الواعي. الرفض و“ال“ الواعي، القبول ”نعم“ بني
التمنّي، عن يكفّ ال فهو  ويتمنّى... ”س“،  املواطن ويتمنى
والذي السائد.، اإلحباط واقع من اخللفي، ملجأه صار فالتمنّي

اليوناني ”كفافي“: مع الشاعر يردّد فيه ساكناً يجلس
يوم بعض الناس يأتي ”على

الكبرى. ”ال“ أو الكبرى ”نعم“ فيه أن يقولوا يجب
اإلنسان يكون من وكائناً

ً نورا فسيظهر
لتقال. جاهزة ”نعم“ داخله في نْ مَ

قدماً ميضي وهو
أنكر من يندم ولن

إن إمتحن ثانية، ”ال“ سيقول
كلّها حياته في ستسعده تلك املتميّزة لكن ”ال“

يحلم ”س“ املواطن -2

عبارة:“علينا أن على طيّاته في وعثر التاريخ، ”س“ املواطن قرأ
املعاصر.. في التاريخ التغيير أحد قادة قالها نحلم“،

وراح يحلم.. بكلماتها، العبارة من إكتفى ”س“ املواطن أن إال
األحداق، إتساع على عينيه ”س“  الواطن  يفتح النهار أثناء
عقله في مترّ أحالماً  يقظ وهو فيحلم الرؤى فيهما وتنهمر 

الواعي.
النوم، لسلطان ويستسلم أجفانه، يسبّل الليل وفي

الالواعي.. عقله في متر ويحلم أحالماً رأسه في فتتوامض الرؤى
نهاره، أحالم مع ليله تلتقي أحالم أن املواطن ”س“ وإكتشف
جغرافية حياته ما فعرف أن واليقظة، الرهيف بني النوم احلدّ على

الوعي والالوعي. بني واضحة بيئة تضاريس تضع عادت
أن يقدر ً أحدا لغيره، لعلّ أحالمه يروي أن ”س“ املواطن ويحب
أو من نومه (عند إنتباهته غالباً ينسى ومع أنه له رموزها، ر يفسّ
ً واحدا حلماً غير أن أحالمه، تفاصيل الكرى) رخاوة إنزالقته إلى عند

وعيه.. وال بني وعيه يتقافز يظلّ إذ دوماً يذكره
خرج أنه األرق، النائم أو الناعس، اليقظ يرى فيما يرى  حيث 
حياة في اإليجابية  املشاركة إلى اليأس، وقوقعة احلزن قرارة من 
أثر الغد.. وذلك مصير وفي بل فحسب، اليوم واقع ليس في وطنه،
مرّ عليه أحسّ فيه زمناً أن مع للمشاركة. دعوة حارة وجهت إليه
وعاش ،ً صغيرا قرأها كافكا التي أبطال روايات من ضياعاً أكثر أنه

..ً كبيرا أجواءها

املواطن كسر اجلميل، العمر  أيام من يوم  صباح في وهكذا، 
تاريخياً، فيها ن يتكوّ كان التي الشرنقة ومزق التراخي قشرة ”س“
قلبه ومغط واإليجابية، بالعزم مليئاً احلياة شمس إلى  وخرج
لتتّسع األحداق إتساع عينيه على أكبر، وفتح القلب حملبة ليتّسع

الرؤية. الرؤيا، وتتضح فيهما فيهما
ضاقت الرؤيا إتّسعت ”كلّما  تقول: صوفية  عبارة قرأ وقد
وأصفى.. وأعمق  أشمل رؤياه لتكون الصمت، فإلتزم العبارة“ 

الكالم.. نثار في يذهب فال وليكون عمله أجدى؛
عن وبحثاً املشاركة.. لدعوة وتلبية  ”س“، املواطن أخذ ثم
والبحث املسير أنهكه وقد وطنه..  دروب في  يدور والباب.. املنفذ 
مغلق في ومتني باذخ مزخرف أحدهما بابان: أمامه إنتصب حتى
الريح تصفعه عادي باب له.. والثاني اإلنفتاح وجهه، وعصيّ على

به، يرحب التعرية التاريخية، عوامل وتنهشه
بعد به  يعتز صار  بل  كمواطن، دوره يحب ”س“  املواطن  وألن
بينه يجد ولم وعبره، الثاني  الباب فتح فقد  للمشاركة، الدعوة
وقاده الباب، وراء الدرب في فسار ،ً منفذا أو طريقاً األول الباب وبني
ثانية نفسه وجد أن إلى ومتقاطعة،  متشابكة  دروب إلى الدرب
نفس إلى ثانية يوصله الشارع إمتداد ووجد العام، الشارع في
الرهيف احلد على  م عقله وكوّ السرير، على  د جسده فمدّ سريره

رأسه.. في تختلط الرؤى وراحت واحللم، اليقظة بني
نحلم“، طردها الكرى عبارة“علينا أن على بوابة وعندما زارته

أحالم. بال للنوم يستسلم ن أ وحاول رأسه من

الكهف أهل ”س“ يحسد املواطن -3

حني أنه  إال أهله.. وينبذ احلسد،  يكره ”س“ املواطن أن رغم
ضيّقاً موضعاً نفسه في أن يكتشف البشرية طبيعته إلى يرتد
مؤذياً، توجيهاً يواجهه أن دون منه يتخلص أن يريد وهو للحسد.
هدفا الكهف أهل التاريخية املتوارثات مناذج بني  من فإختار

حلسده.
ومبررات غات مسوّ يجد بأن  تطالبه الضميرية  أمانته وألن
د يصعّ أن قبل عنها،  بحثاً ذهنه يكدّ أخذ فقد املشاعر.  لهذه

الكهف؛ حسده ضد أهل نفثات
زمن في هو  يعيش بينما السنني، مئات ناموا  مثالً،  أألنهم،
تنقل كوابيس النعاس، حتى مراودا عينيه أن يغمض املرء يقدر ال

ليالً؟ خاليا دماغه في وتتعبأ ،ً نهارا يراها التي اليقظة
تضطرب فيه األرض كانت ألنهم عرفوا هدأة اجلنب في زمان أم
مطاردين فيه كانوا وقت في  اإلغفاء، هناءة وعرفوا حولهم، من
في الناس تضاجع زمن في  املواطن“س“ يعيش بينما  مذعورين، 
يقدر املرء ال ثم والقهر، واخلذالن اإلحباط وأحاسيس الفزع مشاعر
املتربصة بحياته تفترسه األنياب ال لكي عينيه يغمض منهم أن

األيدي؟ وتخلقه األلسن تسوطه وال
يتعرّضوا دون أن للنوم، وآمنا متّسعاً مكاناً ألنّهم وجدوا هل أم
هو يعيش بينما دمهم وإمتصاص وإضطهادهم، املالكني لعسف

األحياء؟ بيوت عدا عن األموات.. على القبور زمن ضاقت فيه في
حولهم، من تتغير الدنيا بينما ناموا ألنهم ليس وبالتأكيد 
فرجة.. حتى شهادة وال وال فعال ال في هذا التغيير، يشاركوا دون أن
أنبت ما  إذا القلب في بوخز زماننا في يحسّ ”س“ املواطن بينما

في وطنه. األرض.. فكيف أقاصي في شوكة الدهر
لتصويب سبق  ما كل في غاً، مسوّ ”س“ املواطن يجد ولم
نومهم بعد هؤالء ألن ر، رمبا، إلى أهل الكهف ففكّ حسده سهام

فيها، وتفجرت الضوء وإنهمر اخلدرة، عيونهم فتحوا حني القرير،
حولهم، ما كل عن الغربة  طيوف عليها وتوامضت  بالدهشة،
الثقيل، لنومهم الدنيا  أهل إهتمام  محور  صاروا أخيرا..  فأفاقوا
كهفهم، ومكان مكوثهم، مدة وحول عددهم، حول الناس وإختلف
فخلدهم األزمنة، كل أعجوبة بهم  فإذا لهم، كلبهم ورفقة

إمتداده. بذكرهم على وإحتفظ الزمن نومهم
نومهم بسبب الشهرة،  تلك جنوا قد كانوا إن  يدري وال

القصيرة.. يقظتهم أم الطويل،
وأنسي حولهم.. من الدنيا  ومالمح  حكايات طمست بينما 
إلى وصولهم قبل بهم وفتكت الظلم، أيدي بهم حلقت ذكر الذين

كهف ما.
في مرهقاً سعياً يسعى الزمن، هذا في ”س“ املواطن بينما
أحداث سعيه، وإتسعت إزداد وكلما اليقظة، الدنيا، دائم مناكب

به. وجهلهم له، الناس جتاهل زاد كلما يقظته،
أهل في  تأمالته  من نفسه ”س“ املواطن ينتشل  أن وقبل
النائمني أن حقيقة؛ على أفاق حسده، شحنة ويفرغ الكهف،
كبيرة عشيرة  احلاضر  الزمن في فرّخوا  العتيق، الزمن كهف في
النائمني، حياة نومهم، ويعيشون يسيرون في الكهوف.. أهل من

الردئ   الزمن هذا ثمار فإن حوله وتلفت أحدهم إستيقظ ما  وإذا 
ويلتهمونها، املكاسب، على  وينامون وفمه،  حضنه في تتساقط

وجشع. بشراهة صحوهم في
نفوسهم داخل في املعتمة، الرطبة كهوفهم وهؤالء يحملون
حتى أهالً ليسوا أنهم  في العتيق الكهف أهل  عن ويختلفون
بهم. زماننا فجيعة في للرثاء أهل هم ما بقدر حاسد.. حلسد
أن فحاول لهؤالء..  الرثاء  مشاعر وبقيت ألولئك،  حسده فذهب

مزمن. بأرق مصاب ”س“ الواطن انّ إال اخلاطر.. على هذا يغفو

واألرض السماء بني ”س“ املواطن -4

صباحاً أنه أفاق ”س“؛ املواطن تذكر رمضان شهر مطلّ على
كلّ اهللا على املبارك، فحمد رمضان نهار بشمس مغموراً يوم، ذات
شمس وداع مع سيفطر وأنه املؤمن، القلب  بفرح وصام  النعم،

النهار. هذا
عليه رماها به غاللة أسى مرّت اإلفطار، وفرح الصوم، فرح وبني
عمله إلى وخرج عنه أزاحها لكنه يطارده، الذي خيال وحش الغالء

الطيب.
في ق  ويحدّ منتصبة بقامة  ميشي كان بينما الطريق، وفي
على طغت وقد ذهنه في تتراشق املسائل أخذت  النهار،  شمس 
كيف تتفق إذ مقنعاً. تعليالً لها يجد لم مسألة محيرة، خاطره
اإلستهالك حمى إرتفاع مع  الكرمي، الشهر في الصوم حكمة
من الصوم حكمة به تقضي ما رغم الطلب شعار ويتزايد والهدر،
واجلشع الطلب ترتفع مع حتى منه. على التقليل النفس ترويض

بشراسة؟ أنيابه عن ويكشر الغالء، وحش فأمة
يتجه ثم الصوم، حكمة على الصائمني هللا كل يلتقي وكيف
،ً فقرا أكثر إفطار إلى فقيرهم ويتجه غنى، أكثر إفطار إلى غنيهم

بينهما؟ التقريب تقتضي احلكمة بينما
رسائل بينما السماء، إلى ينظر واقفاً زمناً ”س“ املواطن وظل

في رأسه. وتصطخب األرض تلوب

”س“ املواطن أوراق
حمدان أبو جمال
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اهللا بن عبد هاشم يشابه األمير وال ظلم، فما أباه شابه من
في ميالده، نفس يوم في فحسب، بل وُلد في الشكل أباه الثاني

األول. من كانون الثالثني
عمره من الثالثة  السنة يبلغ لم هاشم األمير كان وإذا 
ً ومرورا املشي، طريقة من بدءاً شيئ، كلّ في أباه يقلّد فإنّه بعد،
ة اخلاصّ الصورة في  نشاهده ما إلى ووصوالً الكالم، بأسلوب
التي الطائرة في  والده مقعد  على يجلس  حيث بـ“اللويبدة“، 

أرجاء األردن. على ل فيها يتنقّ
ومظلي ل، مؤهّ طيار أنّه الثاني عبد اهللا امللك عن واملعروف
يعد لم التي الهواية باملظلة،  احلرّ الهبوط مجال في محترف 
مرّة:“فاحلرس في مقابلة صحافية كما قال ممارستها يستطيع

خطورتها“. املمنوعات لسبب ضمن يضعونها امللكي
في وتكرّرت  األردني،  التلفزيون على املألوفة املشاهد ومن
يستحثّ وهو جاللته فيها يبدو التي تلك وطنية أغان عدة

أيضاً. محترف املتدربني على الهبوط، فهو مدرّب املظليني
مبكرة أن سنّ منذ ينوي اإلبن أنّ ويبدو األب، عند كلّه هذا

األب. أجنزه ما بكلّ يقتدي
امللك، عليها  يحصل التي ة اخلاصّ اإلجازات هي وقليلة
على معه الركوب في األمير طلب تلبية على فيها يحرص ولكنّه
حتى يستطيع قليلة سنوات لن مترّ أنّه  ويبدو  النارية،  الدراجة

ظلم فما أباه شابه من أنّ وصحيح بنفسه... قيادتها اإلبن

األميرهاشم
أباه يشابه

واإلبن عيد ميالد واحد لألب
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ً وفدا أن موثوق مصدر اليوم“ إلى ”العرب صحيفة نسبت
ليا سارة الدولية برئاسة ووتش“ ”هيومان رايتس منظمة من
محمد اللواء العامة اابرات دائرة عام مدير إلتقى  وتسن
مع نوعه من الثاني وهو الدائرة، ضباط من وعدداً الذهبي
اللقاء من  خرج الوفد إنّ وقالت تقريبا عام خالل املنظمة

ايجابية. بانطباعات
لدى ليس متبعاً أسلوب املوقوفني تعذيب أن أكدت كما

اإلطالق. على الدائرة
إجتماعاً مقرها خارج مرة وألوّل عقدت املنظمة وكانت
وحضر عملها، أسلوب  ملناقشة املنطقة، في ملندوبيها

األردني. املدني اتمع ملنظمات ممثلون االجتماع
يقول: األولى،  صفحتها على خبراً ”الدستور“ وأبرزت
احلضارية، األمنية الدوائر من العامة، اابرات دائرة تعتبر
التطور خالل من الزاهية، الوطنية بالصورة تشرق والتي

ومواكبة  ، ااالت شتى في الدائرة تشهده الذي ، الكبير
للدائرة حضارية مضامني يعكس الذي واالنفتاح العصر، روح
مع التواصل فتح قنوات الدائرة على حترص  حيث الوطنية،

الدنيا. في شتى بقاع املواطنني
بانشاء قامت ، االردن في العامة اابرات أن دائرة وأضافت
يستهل العالم، في  نوعه  من األول هو الكتروني، موقع
الذهبي محمد اابرات اللواء ملدير بكلمة العربية صفحته

: فيها يقول
في رغبتنا على توكيدا  جاء  ، العامة  اابرات  موقع
العصر، لروح إستجابتنا عن تعبيرا معكم، االتصال ادامة
وطننا بها ينعم التي والدميقراطية الشاملة، والنهضة
التي العالم، في اابرات أجهزة أوائل من باعتبارنا العزيز،

االنترنت. شبكة على لها مواقع إحتلت

الذهبي يلتقي
هيومان وفد
ووتش رايتس

سارة ليا:
خرجنا

بانطباعات
إيجابية

أسبوع ميرّ ال ولكنّه وقت قريب، حتى وسكانه جبل اللويبدة، مواليد من محمد الذهبي
اجلبل... شباب غالبية عليها األزور التي مرّ بن ضرار مدرسة خريجي ومن أن يزوره، دون
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جمعية مع بالتعاون اللويبدة،  أصدقاء  جمعية مت نظّ
الكبرى ان عمّ أمني مع اجلبل ألهالي لقاء الشباب، الرواد
مجمع حتويل ة خطّ عن خالله أعلن املعاني عمر املهندس

للحدائق. ع مجمّ إلى العبدلي
سكان من واملطالب الشكاوى إلى املعاني واستمع 

وفي اليوم معها سريعاً، العملي بالبدء بالتعامل اجلبل، ووعد
الواقعة احلديقة بتنظيف  تقوم األمانة فرق كانت التالي 
سيارات زيارات كثّفت كما الرفاعي، سمير مدارس مقابل

النفايات. جمع
اجلبل. سكان أصالً من املعاني

مؤسسة عام حمدان مدير أبو أكرم ”اللويبدة“ أنّ علمت
الذراع متثل  التي (موارد) وتنميتها الوطنية املوارد استثمار
بدأ العقاري التطوير مجال في واالستثماري األردني احلكومي
في العقاري اال في لالستثمار املتاحة الفرص يستكشف

أبوظبي، العربي، وخصوصاً إمارة اخلليج
من أنّ يعتبر حمدان أبو إنّ لنا مطلعة مصادر وقالت
حقيقية فرص عن البحث مهامها أهمّ ومن املؤسسة واجب

الدول العربية، باقي في أو األردن سواء في لالستثمار
األجانب املستثمرون طرح فترة ومنذ أنّه املصادر وأضافت
األردن، فكرة في  ضخمة وإستثمارات أقاموا مشاريع الذين
املؤسسة تكن  لم املرحلة تلك وفي االستثماري، التبادل
االستثمار  – الضخم العمل هذا ملثل مهيأة أنها تشعر
أن بعد وخاصة احلالية، للمرحلة بالنسبة أما  اخلارجي-
املشاريع تلف الالزم التمويل ر توفّ أن على قادرة أصبحت 
صندوق تأسيس قررت أن وبعد خارجها، أو اململكة في سواء

القابضة“، ”موارد اسم حتت دوالر، مليار 1 بقيمة دولي
مدينة على األيام عملها هذه تركز في أنّ موارد ويذكر 
ستشكل نقلة التي الزرقاء، العزيز في عبد بن عبد اهللا امللك
من مبادرة جاءت والتي احملدود، الدخل ذوي في إسكان نوعية

الزرقاء. مدينة صياغة إلعادة امللك جاللة

تخطط ”موارد“
في والعمل ع للتوسّ
اخلليج

إلتقى املعاني
اللويبدة سكان
بتلبية وبدأ
مطالبهم



فيتاريخاحلياةالسياسية الوحيدة، لعلّهاكانتاملرّة
في حني مرشّ النيابية اإلنتخابات تشهد أن األردنية، 

وإبنها. األمّ هما مختلفتني، محافظتني
السيدة حيث ،1989 العام إنتخابات في ذلك كان
حت رشّ املناضلة، لقب تستأهل التي البشير، هيفاء 
في البلقاء، في عوني وإبنها الثالثة، الدائرة في نفسها
البالد. في البرملانية احلياة إستئناف بعد إنتخابات أوّل
ولكنّها صوتاً، وستني وخمسة على ثالثمئة حصلت األم
ا أمّ وعرضه، األردن طول في النساء من كغيرها تفز لم

إلى الوزارة. بعدها النيابة وأخذته فقد فاز، عوني

تُروى أن تستأهل ة قصّ

البشير، محمد الدكتور الراحل البشير، ولعائلة
للنجاح. ففي منوذجاً باعتبارها تُرى، أن تستأهل  ة قصّ

 ً وزيرا الراحل كان  1977 العام من  شباط  من  التاسع 
طائرة في علياء الشهيدة امللكة ويرافق  ة، للصحّ
الصحية واملراكز املستشفيات على لإلطمئنان عمودية
اهللا وشاء غزير، في شتاء اجلنوبية النائية، املناطق في
رحمة إلى فيها جميع من الطائرة، وينتقل تتحطم أن

اهللا.
مسؤولية ل بتحمّ قامت التي هيفاء، السيدة وقصة

بالتضحية مليئة قصة ، زوجها وفاة منذ عائلتها
العائلة هذه تستحق والتى السامية، والتحدي واملعاني
عائلة عربية، وفعالً، أفضل جائزة احلصول على مبوجبها

قالت: الصحافة مع لقاء وفي بها، فازت فقبل سنتني
على حاصلة  البشير،  مسعود هيفاء  إسمي 
معهد من  والتعليم التربية ص تخصّ في عالي دبلوم 
شهادة أحمل كما ،1948 عام في القدس معلمات
حصلت وأيضا الفلسطيني، العالي للتعليم االجتياز
،1983 عام االردنية متريض من اجلامعة بكالوريوس على
بالطب املتخصص البشير محمد الدكتور تزوجت من

1977 اثناء  عام طائرة بحادث توفي والذي والشرعي، العام
وهو طبيب مازن ابنائي فهم رسمية، اما مبهمة قيامه
عوني عمان، في االسرة لطب خاص اسرة ولديه مركز
واصبح السياسي للعمل اجلراحة وحتول في طبيب وهو

يعمل  واالن 1993 عام في االجتماعية للتنمية وزيرا
ووالدة نساء ادوية، عبد الرحمن وهو طبيب مصنع مدير
في ويعمل بالل االجنة، وطب للنساء خاص مركز ولديه
البيئة حلماية اخلاصة العقبة إقليم سلطة مفوضية
الدين صالح البيئة، هندسة في دكتوراة يحمل وهو
للعدل وزيرا وعمل القانون الدولي في ماجستير ويحمل
عامر ً وأخيرا االردنية، احلكومة في والتجارة والصناعة
املعمارية الهندسة ويحمل شهادة في توام صالح، وهو

الكبرى). عمان ً مبنصب نائب أمني مؤخرا (فاز

املثالية العائلة جائزة

علمت وكيف املثالية، العربية األسرة جائزة وعن 
اجلرائد طريق عن اجلائزة على  تعرّفت  : أجابت بها
إحدى قامت أن إلى باملوضوع، أهتمّ لم واالت، لكنّي
أن من لتأكدها املشاركة على بتشجيعي الصديقات
رأيي حسب التميّز فهي أسباب أما فعال، مثالية عائلتي
في دراستهم متميّزين ليكونوا أوالدي بتربية قمت أنني
في فعالة مناصب إلى للوصول لهم أهّ مما وعملهم،
خلدمة صادقة لديهم رغبة كانت االردني، فقد اتمع
غرس على حريصة أنني كما  ومجتمعهم، بلدهم
وحثّهم أبنائي، نفوس في االسالمية  التربية  مبادئ 

احلميدة. باالخالق التحلي على املستمر

التطوعية األعمال
التي الكثيرة التطوعية األعمال تصرف ولم
التي البيضاء األسرة جمعية ها وأهمّ هيفاء، ستها أسّ
األردن، في املسنني لرعاية املؤسسات أكبر من تعتبر
أجلهم، تفانت من الذين ألوالدها، الكاملة الرعاية عن
حياتها وهبت  أنها كما زوجها، وفاة بعد وخصوصاً 

بينهم، عادلة وكانت لهم، كاملة
مواجهة في كبيرة صعوبة هيفاء واجهت وقد
على ووقفت عادت  لكنها  زوجها، وفاة  بعد  احلياة
عن بالتخلي قامت كما تعليمها، واكملت قدميها
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مثالية انية عمّ عائلة ة قصّ

هيفاء
البشير

املصري سلمى حياةبقلم: لتوفر  بها، تعيش كانت التي الرفاهية مظاهر 
تكون قدوة أن إلى وسعت ولتعليمهم ، البنائها كرمية

بلدها، حتتذى الوالدها وأبناء
خالل من  للمرأة مؤازرتها جانب إلى ذلك، وكلّ 
عام االردني النسائي  االحتاد تأسيس  في مشاركتها

دورات.  ثالث في تراسته الذي 1981
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”صوت وصورة“ كانت الصفحة املقابلة في املنقول املوضوع
ع يتوقّ غربته، ردّ اهللا سعادة علي بورتريه كتبه الزميل تنشر
فبعدسة الصورة ا أمّ الرابع، الدوار إلى الكباريتي وصول فيه
الرئيسي العنوان يقرأ وهو عون أبا ومتثّل زهران، زهران الزميل
املقصود وكان احلافة، على :“احلكومة يقول الذي خبر“ لـ“آخر

الكباريتي! حكومة سبقت حكومة هنا
إدارة لس رئاسته مع كثيراً تتغيّر لم صاحبنا حياة 
وخصوصاً يومي، طقس فالرياضة الكويتي، األردني البنك
من اهللا بلطف به أصيب رجله، في كسر من تعافيه بعد 
أن يرفع دون السيارة أكبر، حيث خرج من احلادث يكون ال أن

عون“... خير العون “أبو بـ بدأها

للسياسة؟ الكباريتي يعود هل

بسيط. بكسر اهللا وسلّم فتفاداها اليدوي، الكابح
أمام اجللوس من طويلة ساعات هناك الرياضة، بعد
وتقلّبات ،ماالً، سياسة الدنيا، ألخبار متابعة في توب، الالب

أيضاً. األسواق وتقلّبات وهناك، هنا السياسة
مطروحاً، يظلّ سؤال للسياسة؟ الكباريتي يعود هل
يرى ال لألمر، ويؤكد عليه بأنّه نفيه يكرّر أنّه من الرغم على

ة. العامّ املناسبات في إالّ الناس
األعيان، مجلس في اخلارجية العالقات  تقرير جلنة لكنّ
أيام إلى يحنّ بأنّه أشهر قبل يفيد كان الرجل، يرأسها التي

املباشر. السياسي والعمل واملناورات املناكفات

في إعالنات  تُنشر بدأت حني
الفترة بدء مع األردنية، الصحف
،1989 إنتخابات حلمالت  القانونية
عون“، خير العون يقول:“أبو إعالن ظهر
الكباريتي الكرمي عبد كان  حينها
يتداخل ال إقتصادية، شخصية
قليالً، لهذا إالّ السياسية مع عملها
أبو هو من الكثير من الناس فلم مييّز
من ميلك مدى أيّ وإلى  هذا، العون
فما اإلنتخابات،  في النجاح فُرص

السياسية املقبلة. في حياته بالك
حتى ،ً كثيرا األمر يستغرق ولم 
فقط لم ينجح الرجل الناس أنّ عرف
في الوزارة بل سارعت في اإلنتخابات،
إالّ سبع سنوات مترّ ولم إليه، الوصول
ل ليشكّ الرابع، الدوار باب يطرق وكان
قد تكون من أكثر احلكومات حكومة
السنوات مدار على للجدل إثارة

العشرين األخيرة.
”اللويبدة“ نعتبر أن لنا ويحلو
”صوت لة الطبيعي اإلمتداد
ومنتصف الثمانينيات، في وصورة“
جريدة إلى باالضافة التسعينيات،
وفي ذاتها،  الفترة في خبر“، ”آخر 

الغامن سالم بقلم:
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األخوان املسلمون

مشاركة، أم مقاطعة؟
النيابية اإلنتخابات وكأنّ اإلسالمية ستعمل احلركة
موقف عن  اإلعالن ستواصل ولكنّها ،ً غدا ستجري

متناقضة... منه نتائج يُستشفّ غامض
األخوان بدراسة ص متخصّ متابع مراقب يراه ما هذا
احلركة ستعلن األمر، آخر في  أيضاً:  ويقول املسلمني،
النيابية، االنتخابات في مشاركتها عن اإلسالمية 
دقيقة دراسة على سيعتمد املشاركة هذه ولكنّ حجم
احمللية السياسية وللتطورات األرض، على للوضع 

واإلقليمية..
على تعمل احلركة فلن كلّ األحوال، وفي ويضيف:
حني املرشّ إالّ تطرح لن أنّها إنتخابي، مبعنى عظم كسر
احلركة كلّه، فستحاول ذلك ومع احلاسم، للفوز املؤهلني
النواب، مجلس املقاعد في عدد  في زيادة إلى الوصول

واحد. مقعد على يزيد األمر ال ولو كان
فعلى التفاصيل، بهذه يتحقق ال قد السيناريو هذا
تدفع وكأنّها تبدو التي احلكومة هناك  اآلخر  اجلانب
إلى يدعوا شيئ وال املقاطعة، إلى املسلمني  األخوان
احلاسمة عن املواقف تراجع هناك بأنّه سيكون اإلعتقاد
وفي حال احلركة، إزاء اذها إحتّ الرابع الدوار يواصل التي
ع نتوقّ أن  فلنا البخيت، معروف حكومة إستمرّت 
وتصريحات وقرارات متواصلة، سياسية مصادمات

ما آثار وجتاوز التهدئة، التأزمي، ال أساسات تستند إلى
اإلنتخابات البلدبة. خالل حدث

أنّ حقيقة إلى التحليل هذا أصحاب ويستند
النيابية االنتخابات احلركة فيها قاطعت التي الفترة
الثالث فالس احلكومي، الصعيد على األهدأ كانت
بالتمثيل ز ومتيّ اإلسالميون عنه غاب الذي عشر
حكومات، ة  عدّ على وسالماً برداً كان  العشائري

قياسية. ثقة أرقام على خاللها وحصلت
قناعة هناك أنّ  حتليلهم  إلى هؤالء ويضيف
من الكثير اإلسالميني بخسارة  تفيد حكومية
سيجعل الذي األمر املقاطعة، فترة خالل شعبيتهم
سياسة اإلسالمية على احلركة احلكومي من الضغط

للمقاطعة. اليصالهم يومية
متناقضة، نتيجة ل يتحمّ التحليل هذا أنّ على
فقدت بأنّها احلركة لدى قناعة هناك كانت فإذا 
إليها تلجأ لن فسوف املقاطعة، خالل الشعبية
بتصعيد والردّ الضغوط، ل حتمّ وستواصل أخرى، مرّة
األزمة من  أشهر أربعة نشهد سيجعلنا ممّا مقابل،

السياسية املفتوحة.
ثالثة نظر وجهة هناك فإنّ األمر، حقيقة  وفي
بدأت قبل التي العظم“ ”كسر مرحلة أنّ تؤكد على
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األداء حتكم وأن طويالً، تستمر أن ميكن ال من سنة، أكثر
هذه أصحاب ويؤكد  املقبلة، املرحلة في السياسي
حاسمة، مرحلة في ل سيتدخّ امللكي الديوان الرؤية أنّ
النيابية اإلنتخابات أنّ على الفعلي للتهدئة، وللتأكيد
اإلنتخابات عن ومختلفة  نزيهة ستكون  املقبلة

البلدية.

الطريق منتصف

منتصف النقطة من هذه أنّ محلل سياسي ويرى
لإلشراف مختلفة خالل وضع آليات من الطريق ستكون
تكليف في هو امللكي ه التوجّ إنّ ويقول اإلنتخابات، على
يُعتقد الذي األمر العمل، بهذا األردني القضائي اجلهاز
ل لها اإلسالمية، ويشكّ احلركة عند قبوالً سيالقي أنّه

للمشاركة. ضمانة

العظم كسر

أسباب أرشيد أبو  أسامه الفلسطيني  الباحث  ويعيد
واملصرية األردنية واحلكومتني اإلسالمية بني احلركة التصادم
وزيرة خالل  من سنوات  ثالث قبل واشنطن أعلنته ما إلى
مقابلة في أعلنت التي رايس كوندوليزا األميركية اخلارجية
من حالة إحداث  أهمية بوست“ ”واشنطن مع  صحفية
على فسر ما وهو املنطقة، بنى  في اخلالقة“ ”الفوضى
السياسية البنى تغيير هو حينئذ  أميركيا املطلوب أن
في والثقافية القائمة واجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية

ككل. املنطقة
وصول تفضل شخصيا أنها رايس أعلنت حينها ويقول:
”األمر حالة مصر على بقاء في احلكم إلى املسلمني اإلخوان
ويفضح شعبيا اإلخوان سيكشف هذا أن مضيفة الواقع“،

شعاراتهم. خواء

واشنطن سعت اجلديدة الرؤية  لهذه  ونتيجة ويضيف: 
بصد قوبلت أنها  إال املنطقة، في اإلسالميني مع  للتواصل
إستشعروا فقد حتديدا، واألردن مصر إخوان قبل من ومتنع
التي الكبيرة بعد اإلجنازات والثقة بالنفس النشوة من حالة
دول في االنتخابات في اإلسالمية التيارات بعض حققتها
أخذتهم ممن إخوان األردن، وكان األخيرة، السنوات في مختلفة
البرملانية كتلتهم صرح مثال رئيس وذلك عندما النشوة، هذه
بأن الفلسطينية، بعيد االنتخابات الهنيدي، عزام املهندس

للحكم. مستعدون األردن في اإلخوان
األردنيني اإلخوان تفلح كل محاوالت ولم بالقول: وينهي
ذلك تداعيات وسحب الدولة أركان مخاوف تهدئة في
في أنه نسق جديد على الدولة إليه التصريح، حيث نظرت

اإلخواني. التفكير

باالتهامات التراشق

األوساط فاجأ البخيت  معروف الدكتور  وكان
اإلسالمية، احلركة على حاد بهجوم احمللية السياسية
عام مدير الرواشدة رمضان األستاذ مع مقابلة وفي 
د يهدّ احلكومة رئيس كان  لألنباء الرسمية بترا وكالة
قيادات بعض شبّه كما احملذور، إلى  بالوصول  احلركة
مبا التذكير وأعاد لبنان، اإلسالم في  فتح بقادة احلركة

في نهر البارد. يحدث
ببيانات تردّ االسالمية احلركة كانت املقابل، وفي
التي اجلزيرة فضائية وعبر االلكتروني، موقعها على حادة
وفي العمل اإلسالمي، جبهة حزب أمني عام استضافت
العام للحركة املراقب تستضيف كانت التالي األسبوع
إالّ الرعالم على يظهر ال الذي الفالحات سالم األستاذ

قليلة. مناسبات في
الى دعوتها الفالحات لقاء خالل احلركة وجددت

وتشكيل البخيت، معروف الدكتور حكومة تغيير
انتهاء مع عملها  ينتهي محايدة أخرى  حكومة
تصنعهم بنواب تأتي ال كي القادمة النيابية االنتخابات

املقبلة. للمرحلة تدعمهم او
النتخابات ضمانات وجود من ”البد الفالحات وقال
حتى ارض الواقع نلمس تصرفات على ويجب ان نيابية
، حكومة محايدة يريدون االردنيني ان ولفت .. نشارك“
انتخابات في تنجح لم التي البخيت كحكومة ليست

. - العام املراقب – حسب بنيابية فكيف بلدية

مستمرة مع امللك اللقاءات

وموقفه من امللك بجاللة احلركة عالقة عن سؤال وفي
يباشر يتدخل وال ال النظام ”رأس الفالحات اجاب يجري الذي
احلركة قادة ” وان لقاءات اال عند الضرورة العمل التفصيلي

بأنه يسميه دون ان البعض متهماً ، امللك مستمرة جاللة مع
ليؤكد ان لقاءً عاد انه اال .. لقاء االسالميني بجاللته له اليروق
وامام منعطف كبيرة التحديات الن مع امللك قريباً يتوقعه

. يقول كما اسمه االنتخابات كبير
مجلسا يريد انه امللك جاللة قول لالذهان الفالحات واعاد
حتمل على قادر للشعب كله فئويا امنا وال عشائريا ال نيابيا
عمرها احلركة والنظام بني العالقة ونوه ان .. املستقبل تبعات

مؤكدا  ، احلركة عاصرتهم ملوك والربعة عاما 61 من اكثر
احلياة في شريكا الشعب معظم وان شركاء االسالميني ان

الوطنية.. السياسية
بكل والدولة واتمع االردن يحمي  من ”نحن واضاف
السنوات في  االخوان موقف على بذلك مدلالً ” مكوناتها

. اخلمسينيات وخاصة املاضية
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الساللة هذه  من هو  مزرعاوي خليل الصديق  والزميل 
خليل بأن علمت حينما أمس وأول الرجال. لصداقة النقية
من أندهش ولم ، للمستشفى هرعت ، املرّكزة في العناية
له متمنية خليل أحبة من املوقعة الورد باقات اكتظاظ
على واالحبة االصدقاء من تزاحم أدهش لم مثلما ، الشفاء
يطمئنوا لكي املنتظم دخولهم بانتظار املركزة العناية بوابة
هو الرجال  صداقة لساللة  املنتمي فالرجل خليل. على
ذلك أن املرض. حلظة سريره حول احملبني الناس بتزاحم أحق
مصابهم االحبة واالصدقاء حال كل يعود كان الذي ”خليل“
شاهدت حني أمس وأول احلميم. التواصل هذا كل يستحق ،
االوكسجني فوق كمامة وهم يضعون ممددا سريره فوق خليل
صريرها تطلق التي كل هذه االسالك بصدره ويلصقون ، أنفه
، بيده وأمسكت يدي مددت ، حوله في االجهزة التكنولوجي
نظر واحلنو. احملبة بدم عروقها ومتدفقة ساخنة أحسستها
همست ولقد احلياة. اال أبناء يعرفها ال النظرة التي تلك اليّ
من يا صديقي إنهض ذاتها: النظرة ابادله وانا اعماقي  في
أن يستحق ما احلياة في ، فما زال هذه جتلط الشرايني خرافة

أجله. من نعيش

اليّ وهو ينظر رأسه ذلك أنه هز ، انه سمعني وأعتقد
احلياة الى والعودة  األسرة  بياض من بالنهوض يعدني كأنه
عليها واالقبال يُثقف احلياة مبحبتها يظل ”زوربا“ الذي بهمة

املوجع. يدخل فصلها املدرسي رافضا أن

الدستور قنديل/ خليل بقلم: الكسواني، محمد بكاميرا:

اليه ذهب ما على فعال ينطبق صاحبه“ أخو  ”انه  بعبارة
االضافات لكل ، كامال انزياحا اجترح الذي ، الروائي حنا مينة
العربية الشخصية رمالها في غطست التي الهجينة
مسمى حتمل التي العالقات في احلميم الرباط الى وعاد ،

الصداقة.

في  الرجال هم  قلة
الذين هذا ح الشُ زمن
وتندغم تراهم أن ما
حتى  ، بعالقة معهم
من أنهم تكتشف
، تنقرض كادت ساللة
أصلها في تتبع ساللة
أشار ما الى  التكويني 
السوري الروائي اليها
كتابه في مينة“ ”حنا
في ، روائية“ ”هواجس
”صداقة أسماه فصل

الرجال“.
الشعبي فالتعبير
هذا كل  يختصر الذي 
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راحت املزرعاوي خليل ر الفنان املصوّ الزميل بها مرّ التي الصحية الطارئة الوعكة
املعتادة. حركته إلى ليعود اهللا، إن شاء رجعة، غير إلى

خليل مع التاريخية صداقته عن خليل قنديل يعبّر األستاذ أعاله، كان في املقالة
”الدستور“. صحيفة وعبر املكتوبة، بالكلمة

املعروف املمثل األميركي فيها ويبدو خلليل، أنّها أحد يخفى على فلن ا الصورة أمّ
امليت. البحر له إلى غير خالل زيارة ريتشاد



بإهمية املواطنني بتوعية مباشر بشكل تعنى التي ”أوعى“
القادمة. النيابية اإلنتخابات

”أبو محجوب“ التي تنظمها وتديرها احلملة، وتستهدف
مبوضوع الصلة ذات واملؤسسات اجلهات مع بالتعاون
األردنيني املواطنني من الواسعة القطاعات االنتخابات،
في والواضحة املنحازة  غير رسالتها شفافية على إعتماداً

توجهاتها. ومضامني أدواتها
عنوانها ”أوعى“ العامية  الكلمة من  احلملة وتتخذ
بني عليها متعارف عديدة ودالالت من معان حتمله ملا الرئيس،
احلملة شعار استمد واعياً“. كما ”احذر“ و“كن مثل املواطنني،

”أبو شخصية على الكلمة باإلعتماد هذه وحي من روحيته
الواسع اجلماهيري االنتشار ذات  الكاريكاتورية محجوب“
التي تقوم التوعية حلمالت العام السياق مع يتماشى بشكل

عديدة. حيوية مجاالت محجوب“ في ”أبو مؤسسة بها

محجوب أبو مرصد
لتنبيه احلملة في  ”أوعى“ كلمة استخدام  ويأتي
خالل من االنتخابات في مشاركتهم ضرورة إلى املواطنني
”أوعى: دستوري“ حق مشاركتك ”أوعى: نحو على شعارات

عينك“، وغيرها. فتح ”أوعى: مشاركتك ثمينة“،
اخلاص محجوب أبو مرصد إطالق احلملة ويصاحب
HYPER- ”أوعى“ املوقع اإللكتروني عبر النيابية باالنتخابات
LINK “http://www.mahjoob.com/oo3a” www.mahjoob.

لالنتخابات  حاضنة  تشكيل إلى يهدف  الذي com/oo3a
بالتحليل معها وتتعامل وحاضرها، تاريخها تتناول النيابية
التقارير ونشر التغطية عبر اإلعالمي احملايد والرصد املوضوعي
من املؤسسة وتعمل االنتخابية. العملية عن الصحافية
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ومراسلني من صحفيني على تدريب الهدف هذا حتقيق أجل
ورصد االنتخابات حول التقارير كتابة على احملافظات جميع
بحيث منحازة، وغير دقيقة  بطريقة االنتخابية  العملية
والكتابة عنها االنتخابات تغطية مهارة املراسلون يكتسب
هؤالء يعدها التي املواد وتشكل واحترافي، مهني بشكل 
الذي ”أوعى“ موقع تغذية روافد أحد واملراسلون الصحافيون
األردن، البرملانية في احلياة تاريخ فصول من على يشتمل أيضا
األردني، من الدستور واألعيان النواب مبجلسي املتعلقة واملواد
ميثلون بحيث السابقة االس من النواب سير لبعض وكذلك
التعددية عنه عرف الذي في األردن السياسي الطيف كامل
إصدار إلى باإلضافة والعرقي، والسياسي الثقافي والتنوع
مفهوم لتعزيز واملرشح للناخب موجهاً لالنتخابات دليل 

للمواطنني. وتقدميها املعلومات وإتاحة املشاركة، ثقافة
”أبو إدارة مجلس رئيس قال املشروع هذا أهمية  وحول 
رفع على ستعمل ”أوعى“ حملة بأن عطية محمد محجوب“
بأهمية الوعي ونشر النيابية باالنتخابات الشعبي  الوعي
محجوب“ ”أبو شخصية على باالعتماد فيها املشاركة
ويضيف في األردن. شعبية الشخصيات الكاريكاتورية أكثر
تعاون على تعتمد وفاعليته املشروع هذا أهمية بأن عطية
املدني اتمع ومنظمات واألهلية الرسمية القطاعات جميع

الدميقراطية. وتعزيز قيمها االنتخابات مبوضوع العالقة ذات

”أوعى“ حملة تطلق ” محجوب ”أبو
تطلق
”أبو مؤسسة 
لإلنتاج محجوب“
قريباً اإلبداعي
الرائدة حملتها
املسبوقة وغير
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االتصاالت أمني عام وزارة فريحات، الكرمي عبد املهندس يعترف 
بالتعثّر ”عمون“ االلكترونية، مع لقائه املعلومات، في وتكنولوجيا
ذلك في وليس احلكومة االلكترونية، مشروع يواجهه الذي الكبير
مسؤول من يأتي احلال بواقع اإلعتراف  أنّ اجلديد في ولكنّ  جديد،

ر... التعثّ إزالة حملاولة خطوة أوّل ذلك في ولعلّ حكومي،
طالب لكلّ توب“ ”الب  مبادرة عن نقرأ نفسه، اليوم  وفي
تكون ال أن ونتمنّى مواطن،  لكلّ  انترنت  شعار  فنتذكر جامعي،
وال مرتفعة، األسعار زالت ما حيث مشابهة، النهائية لة احملصّ
دامت ما ً خيرا نتفاءل ولكنّنا املواطنني، األغلبية من عليها تقدر
األمر في ولعلّ مدروسة، واملبادرة محدودة، املستهدفة الشريحة
أنّ باعتبار االلكترونية  احلكومة في  التعثّر إلزالة حقيقية بداية

يوم من األيام. في الطالب سيكونون موظفني هؤالء ً من كثيرا
متابعتنا ملوقع ونكتشف مع االلكترونية، احلكومة إلى ونعود
األردنية القائمة  أنّ  العالم في االلكترونية املواقع حركة رصد
إالّ اللهم حكومي، موقع يخلو من أيّ مشاهدة موقع مئة ألكثر
وهذا ة، العامّ الثانوية نتائج إعالن يوم والتعليم التربية موقع وزارة
الرسمية، وهكذا املواقع يتابعون فاألردنيون ال ذلك عدا وما مفهوم،

الكترونية. حكومة لدينا ليس أنّه إذن فالنتيجة
عمل أنّ املوظفني يعيقون فريحات كالم في جاء أهمّ ما ومن
لنقص في أو خدماتهم عن اإلستغناء من خوفاً ا إمّ احلكومة، هذه
العمل على درّبوا الذين من املوظفني الكثيرين هناك اخلبرات، وأنّ

اخلارج. أو اخلاص القطاع إلى مواقعهم غادروا فيها

ر محاوالت إزالة التعثّ
التطوير، الستراتيجيات القيادة تبنياً يفرض وأن بد ال الواقع هذا

السبب هو هذا ولعلّ  جديد، واقع فرض على العمل  ومواصلة
املعلومات، بتكنولوجيا مرتبطاً حدثاً  األردن الستضافة الرئيسي
الشبكات لتجمع  الرابع السنوي ”املؤمتر اخلصوص، وجه وعلى
الذي للتكنولوجيا“، ملعهد ماستشوستس التابع للتعليم العاملية
اخليارات رأس على يكون لكي البلد هذا مييز ما حول أسئلة يثير
البعض يتساءل قد وباملقابل العاملي. البرنامج  هذا وقادة  لنخبة

لألردن. املؤمتر أهمية عن
 28-30 من الفترة امليت خالل البحر في سيقام الذي فاملؤمتر،
بكافة التعليم االليكتروني قطاع أهمية يؤكد على األول، تشرين
التأكيد يُعيد مضيف له، لألردن كبلد وباختياره وامتداداته. جوانبه
اململكة، في القطاع  هذا خطاها التي الكبيرة اخلطوات  على
اللذين الشباب  حتفيز في وتساهم ساهمت شابة بقيادات

هنا. الشعب من العظمى الغالبية يشكلون

الرسون تلتقي ”اللويبدة“

الذي املؤمتر، رئيس الرسون، ريتشارد البروفسور يقول وكما
اخترنا ” ، ”اللويبدة“ في مقابلة خاصة للحديث عن املؤمتر التقته
وألنه املقدم لشعبه التعليم نوعية أهمية عالياً يقدر ألنه األردن
التفكير قصة بدء الرسون كبيرة.“ . ويروي تعليمية مبادرات أطلق
ودبي، من األردن وزمالءنا أصدقائنا ” ويقول مستضيف، كبلد باألردن
قبل مرة ألول املؤمتر إنطالقة منذ اال، هذا في نشطني كانوا الذين

البلدين“. في لعقده الدعوة لنا قدموا سنوات، خمس
وكلها  وايرلندا املكسيك من دعوات تلقى املؤمتر أن ورغم
قرروا املؤمتر على القائمني أن إال الرسون برأي التفكير  تستحق

خالل تنفيذية جلسة في دبي إلى باإلضافة األردن، إلى  الذهاب
العام احلالي. م تشرين الثاني 1 – األول تشرين 31 من الفترة

املؤمتر بان تبليغنا هنا، إلى القدوم  على أكثر شجعنا ”ومما
البروفسور قال العبداهللا“ رانيا امللكة جاللة رعاية سيعقد حتت
املدني، واملهندس والبيئة النظم هندسة في اخلبير ، األمريكي

للتعليم. العاملية الشبكة ومؤسس

جمعة سعيد د.

جلنة رئيس جمعة، سعيد الدكتور يرى األردني، اجلانب وعن
للتعليم العربية الشركة عام ومدير احمللية، املؤمتر تنظيم
أثناء واآلراء اخلبرات في سيشهد تبادل كبير األردن أن االليكتروني،
ارتكبها التي األخطاء املؤمتر، وسيستطيع جتنب هذا وبعد انعقاد

اآلخرون.
في املشاركني فيه، تكمن املؤمتر أهمية هذا أن جمعة ويضيف
كبيرة أهمية ذات مواضيع تناقش  عمل  أوراق سيقدمون الذين
مجال في خبرة واسعة لديهم ممن كبيرة قيادات وهؤالء للقطاع.
خدمة في احلديثة التكنولوجيا وتطويع  االليكتروني، التعليم

التعليم. قطاع
لنظام كبير بشكل اال يفتح االليكتروني التعليم إن
هذا ملثل املوجهة الكثيرة االنتقادات ورغم بُعد، عن التعليم
املؤمتر، يطرحها  التي االليكتروني التعليم أنظمة فان النظام،
ما يسمى ”نظام خالل من الثغرات سد في كبير بشكل ستساهم
تعليمي، نظام أي يحتاجه هام عنصر  وهذا بالنوعية“، التحكم
في النجاح مدى يحدد الذي هو فعال بشكل تطبيقية ولكن

التعليمية. العملية
التحديات التعرف على إلى سيسعى املؤمتر أن جمعة ويقول
األوسط الشرق وفي األردن في النظام هذا مثل تطبيق تواجه قد التي
واملتخصصون األردنيون اخلبراء فان اإلطار وفي هذا حدٍ سواء. على
إلى باإلضافة أشكالها ومجاالتها، األكادميية بكافة القطاعات في
عمل أوراق وتقدمي للمشاركة مدعوون التربوية، املمارسني للعملية
احملتملة، احللول وبدائل التحديات هذه حتديد في تساهم دراسات أو

بتوصيات حولها. واخلروج مناقشتها يتم كي
االتصاالت لتكنولوجيا الوطنية لالستراتيجية األردن إعالن وان
تسعى ، والتي امللكية حتت الرعاية جرى ً، الذي املعلومات مؤخرا و

إلى  باملئة 11 اململكة من استخدام االنترنت في مستوى رفع إلى
القطاع في االستثمار مضاعفة ،2011 العام  بحلول باملئة 50

حجم القوى  زيادة إلى باإلضافة ، دوالر بليون إلى 3 1.8 بليون من
الفترة،  نفس خالل إلى 35,000  16,000 من في القطاع العاملة
العام اإلطار في الوطنية التوجهات ويعكس أساسيا ً محفزا يُعد

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا مجال في
العام خالل القطاع عوائد  أن اإلطار هذا في ذكره يجدر  ومما 

دوالر،  بليون  1.8 إلى  لتصل باملئة، 17.2 بنسبة ارتفعت  املاضي 
يسبقه. الذي العام أرقام مع باملقارنة

سيساهم تشرين األول، في عقده املؤمتر املنوي خبراء أن ويرى
جذب عنصر سيشكل ورمبا اإلمام، إلى عام القطاع بشكل في دفع
سيحققها التي على األرقام ذلك بحيث ينعكس اكبر الستثمارات

القادمة. السنوات في القطاع
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لم تفلح دراسة وزارة املالية املتعلقة  بــ ” دعم ” أسعار 
املزاج  عكرت  أنّها  كما  القرار،  أصحاب  إقناع  في  احملروقات 
العام بدرجة كبيرة، ورفعت درجة التذمر الشعبي، ليس ألنّ 
ز  هة، ومفضوحة، وتركّ أرقامها كبيرة، ولكن ألنّها كانت موجّ
ي بالدعم، دون ان تطرح  على قرار رفع احملروقات، وإزالة ما سمّ
من مصادر  مبالغ  توفير  من شأنها  إجراءات  أو  ذكية،  بدائل 
القناعة  رغم  املتصاعدة،  النفط  أثمان  لتغطية  بديلة، 
والكويت  السعودية  الشقيقات  بأن  املعلنة،  الشعبية، غير 
 ،ً واالمارات العربية، ”تدعم ” الفاتورة النفطية باخلام أو نقدا
محلية  جهات  حفيظة  التثير  حتى  ة،  ضجّ وال  إعالن،  دون 

عندها، أو دول أخرى شقيقة أو صديقة أو دولية.

نريد أن نعرف
وال  املنهجية،  األصول  من  خالية  املالية  وزارة  دراسة 
ً وقبل  تعطي ولو فكرة بسيطة عن األرقام احلقيقية، فمثال،
أن تتحفنا احلكومة بأرقام تقديرية غير معروفة املصدر، وال 
الذي  احلقيقي  بالسعر  تُبلغنا  أن  اإلحتساب، عليها  طريقة 
مصفاة  إلى  تبيعه  سعر  وبأي  النفط،  برميل  به  تشتري 
البترول؟ أي أنّنا نريد معرفة الكلف احلقيقية، واسعار املبيع، 

وأين تذهب الفروقات؟
ن من معرفة  ، لم يتمكّ باملناسبة، فمجلس النواب املنحلّ
عي احلكومة بأنها تشتريها بأقل من  أسعار الشراء التي تدّ
نفط ”برنت“ بعشرة دوالرات، وهذا ليس صحيحاً، ألننا نشتري 
الصحف  دته  أكّ ما  وفق  تفضيلي،  وبسعر  اخلفيف،  العربي 
حتى  واإلماراتية.  والكويتية  السعودية   ً وحتديدا اخلليجية، 
نقدية، من  أو  إذا كانت هناك منح نفطية،  ما  نعرف  أننا ال 
ياتها، أو حجم  السعودية و االمارات والكويت، وكم هي كمّ

رها. املبالغ التي توفّ

تراجعت مستورادتنا النفطية ٪32
من   ٪8 إلى  إال  يصل  ال  احملروقات  دعم  بأن  اإلدّعاء  أما 
بحسب  وامليسورون،  األجانب   منه  ويستفيد  الفقراء، 
أن حصة  ”الدعم“  وجاء في جدول   ،  ٪  92 بنسبة  الدراسة، 
ً مع  ة الفقير 19 دينارا، ً في حني أنّ حصّ الفرد الغني 90 دينارا،
أن مستوردات اململكة من النفط اخلام تراجعت بنسبة 31,9  

٪ في النصف األوّل من العام .

األرقام،  هذة  إلى  لت  توصّ كيف  الدراسة  تدلّنا  ولم 
واإلستنتاجات، إذا كنا ال نعرف حتى اآلن تعريف من هو غني 
ومن هو فقير، ألنّنا نحتاج هنا إلى إصدار رقم وطني للفقير، 
أن  عليه  فإن  الفقراء،  أحد  دخل  إرتفع  ما  وإذا  للغني،  وآخر 
م بطلب إلى وزارة املالية، للحصول على أرقام االغنياء  يتقدّ
الذي   ، الغنيّ على  صحيح،  والعكس  عنه،  الدعم  وشطب 
من  تخفيض شريحتة  بطلب  م  التقدّ اإلفالس،  إلى  يتعرّض 

أجل احلصول على ”الدعم“ إيّاه.
بأفواج  السياح  يأتيها  التي  الدول  على  فإنّ  كذلك، 
تعرفة  ترفع  أن  مثالً  وماليزيا،  وايطاليا  كتركيا  ضخمة، 
يأتون  األجانب  من  كبيرة   ً أعدادا ألن  واحملروقات،  الكهرباء 
ومرافقها  مطاعمها  في  طائلة  أمواالً  وينفقون  لزيارتها، 
في  ومحروقاتها  كهربائها  يستهلكون  لكنّهم  السياحية، 

التنقل بني املواقع السياحية ؟!
من الواضح ان الفريق احلكومي إنقسم إلى تيارين، في 
على  حرصاً  األسعار،  رفع  على  األول  أصرّ  احملروقات،  موضوع 
مواصلة  أجل  من  لاليرادات،  النقدي  والدفق  النمو  إستمرار 
تنفيذ مشاريع  ضخمة، تنوء ألجلها املوازنة، لكنّها حتافظ 
ق  وحتقّ الخر،  حني  من  تطرأ  ألفكار  السيولة،  إنسياب  على 
رضى وشعبية ألصحابها، وميثل هذا التيار اجليل اجلديد من 
بعضهم  ويتبنى  يقودهم،  الذين  واملسؤولني  األعمال  رجال 
وهم  امللك،  جاللة  مكتب  مدير  اهللا،  عوض  باسم  الدكتور 
القطاعات  حترير  وتسريع  اخلصخصة،  نحو  إندفاعاً  األكثر 
على  احلرص  عن  فضالً  الطاقة،  قطاع  بينها  اإلقتصادية، 
العوملة واحلداثة والتطور، وإختصار الزمن، وشراء الوقت، أما 
ه تخفيف العبء على الغالبى  التيار الثاني، فانحاز إلى توجّ
من الشعب، الذين طحنتهم املعيشة، ونالت من دخولهم،  
إلى  األزمة  ترحيل  أو   ً مؤقتا، ولو  األسعار،  رفع  فإختاروا عدم 
من   ً جزءا وتخسر  األسعار،  رفع  حكومة الحقة، حتمل عبء 

شعبيتها في بداية عهدها.

إستقالة وزير املالية
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  دفع  الرأي،  في  التباين  هذا 
رأيه  رفض  على  إحتجاجاً  اإلستقالة،  إلى  فريز  زياد  د  املالية 
وتوفير  العام،  هذا  ملوازتة  املالية  باألهداف  اإللتزام  بضرورة 

األموال للبرامج والقرارت املطلوبة على املستوى االقتصادي 
األسعار،  رفع  عن  التخلّي  قرار  واخلدمي، فصدر  واالجتماعي 
العام  املزاج  أبعد تقدير ملصلحة صفو  العام على  ولو لهذا 

والهدوء.
املرحلة،  مع  يتناسب  وال  حكيم،  غير  األسعار  رفع  قرار 
واجلامعات  املدارس  وموسم  للغاية،   صعبة  الناس  فظروف 
إلى  كثيرين  ويدفع  املدخرات،  من   ً جزءا العادة  في  يستهلك 
تغطية  أجل  من  تعاونية،  وجمعيات  بنوك  من  اإلقتراض 
إرتفاع  في  البيتية  واملستلزمات  مرعب،  تزايد  في  إلتزامات 
شهر  وهو  املبارك،  رمضان  يداهمنا  أن  قبل  حتى  مستمر، 

يشهد زيادة في اإلنفاق أكثر من بقية أشهر االعام .
غير  املعلنة  التضخم  أرقام  كل  أنّ  املواطن  ويلمس 
حقيقية،  وال واقعية، ألنه هو الذي ميدّ يده إلى جيوبه بحثاً 
لفاً جديدة،  ل كُ ا يسدّ مصاريف يومه،  فكيف به سيتحمّ عمّ
تتبع إرتفاع أسعار احملروقات، بنسب قد تصل إلى 20٪ قبل أن 
البنزين صعود جديد، عندما تكتمل جاهزية مصفاة  يطال 
 ً متهيدا الرصاص،  من  اخلالي  البنزين  وتوزيع  إلنتاج  البترول، 
أن  إلى  اإلشارة  من  بدّ  وال  منه.  والعادي  السوبر  إلستبدال 
جلنة خاصة ترعاها وزارة الطاقة، تتابع أسعار وقود الطائرات 
خالل  األسعار  زادت  اإلسفلت  و  للمصانع  الثقيل  والزيت  
الشهرين املاضيني بنسبة 20٪ بعد اإلرتفاع األخير في أسعار 

النفط عاملياً في الفترة االخيرة.

صندوق النقد الدولي
هي، إذن، توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة التقيد 
الناجت احمللي  املالي لعام 2007 في احملافظة على منو  بالهدف 
قيد  والتضخم   ً نشطا،  ٪6 بنسبة  احلقيقي  االجمالي 
برنامج  بعد  ملا  اخلامس  التقرير  وفق   ٪7.5 عند  السيطرة 
متوسط،  مالي  تعديل  وتنفيذ  االقتصادي،  التصحيح 
و”طموح ” من شأنه تخفيض الدين العام والتضخم وعجز 
احلساب اجلاري، في ظلّ وجود مخاطر إرتفاع أسعار املنتجات 

ط له في املوازنة. طّ النفطبة بأعلى مما خُ
احلكومة  تتخذ  بأن  تعني  الدولي  النقد  صندوق  لغة 
تدابير طارئة اذا تبني أن اهداف 2007 في خطر، وهي تقصد 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي  رفع احملروقات حتى يبقى منو 
اإلستثمارات  ق  تدفّ إستمرار  2012 مع  العام  وحتى   ٪6 عند 
تستقطب  مواتية،  إستثمارية  بيئة  وتوفير  اخلارجية، 
أسعار  إستمرار  نتيجة  اخلليج،  دول  في  الفائضة  السيولة 
أن  شأنه  من  والذي  للبرميل،   ً دوالرا  60 فوق  النفط  برميل 
إستمرار  خلخله  اذا  إال  اخلارجي،  الدين  تناقص  إلى  يُطمئن 
صعود أسعار النفط، وتراجع املنح، مع ان أرقامها تدعو إلى 
د أيضاً أن اإليرادات في  التفاؤل، وفق تقرير الصندوق، الذي يؤكّ

تزايد، والنفقات كذلك.
ويلحظ إقتصاديون، ومتابعون، أن اجلهود يجب أن تنصبّ 
احلقيقية  األرقام  وإعالن  املوازنة،  عجز  تخفيض  على  أوالً 
لكلفة احملروقات على اخلزينة، خاصة وأن متديد إمتياز شركة 

مصفاة البترول أثار تساؤالت الناس حول الكلف، ألنّ فتح باب 
إستيراد املشتقات، وحترير القطاع، سوف يكشف الكثير مما 
ظلّ مجهوالً لعقود ، وعملية بيع السلعة بكلفتها، وترشيد 
النفقات احلكومية اجلارية والرأسمالية، يقنع املواطن بأن ما 

يدفعه من أسعار هو حقيقي ٪100 .
البحث في أسباب عجز املوازنة احلقيقي، يجب أن ال يُعزى 
فاق  احلكومي  اإلنفاق  في  فالنمو  فقط،  احملروقات  دعم  إلى 
النمو  وكذلك  االجمالي،  احمللي  الناجت  في  النمو  عن ضعفي 
الطبيعي في إيرادات الدولة،  حتى أنه  قفز بكثير عن رقم 

املوازنة التي قدرته مببلغ 4,254 بليون دينار للعام احلالي .
املزعوم بوسائل أجدى  العجز  تعالج احلكومة  أن  األولى 
صاتها املالية، بعد  ر مخصّ وأنفع، مثل إلغاء مشاريع ال تتوفّ
النصف الثاني من العام، أو أن تلجأ إلى ضريبة دينارية (دينار 
دينار  مثل  األغنياء،  منها  مثالً) على خدمات يستفيد  واحد 
تزيد سعة محركاتها عن  التي  السيارت  واحد شهرياُ على 
1300 سي سي مثالً، وتكون تصاعدية، كأن تصل الى ثالثة 
عن  تريد سعة محركها  التي  السيارات  على  دنانير شهرياً 
3000 سي سي .وميكنها أن تزيد تعريفة الكهرباء بفلسات 
فلس  طريقة  على  تصاعدياً  اخلمسة  تتجاوز  ال  محدودة 
الريف، في سبيل دعم االيرادات، ال ان تفضح نفسها بدعم  
من  تأخذ  الضريبة  هذه  ومثل  مقنعاً،  وليس  حقيقي  غير 
”األغنياء“ وتدعم صندوق الدولة دون تأثير كبير على األسعار 
بشكل عام، خاصة وأن قطاعات  النقل والكهرباء والصناعة 

أكبر مستهلك للنفط.
البورصات، إضطربت  أن كل االسواق، مبا فيها  ال يخفى 
العالم  حول  العقار  أسواق  في  التباطؤ  بسبب   ً مؤخرا
وتفاقم   ً كبيرأ، انقباضاً  سببت  شحيحة  سيولة  نتيجة 
ازمة التوسع في االئتمان و التسليف العقاري حول العالم 
إلى  إتّسعت  التي  االميركية،  املتحدة  الواليات  في   ً وحتديدا
آفاق كبيرة، وقد نلنا نصيبنا منه، وكنا نحن سبباً في تراجع 
وعشوائية،  متسرعة  إجراءات  نتيجة  والبورصات  األسواق، 
ً فادحاً في إيرادات اخلزينة كنا قد  لت أولوياتنا، وأحلقت ضررا بدّ

حتدثنا عنها سابقاً .

ل املاكينة اإلعالمية تبدّ
يدعم  عام  رأي  لبناء  حترّكت  إياها  االعالمية  املاكينة 
 180 إجتاهها  تبدل  ذاتها  وهي  االسعار،  رفع  قرار  عن  ويدافع 
درجة، وإنقلبت تدافع عن أولويات املواطن، وضيق ذات حاله، 
وتراجع دخله، وإنقباض قوة شراء مدخوله خالل العام احلالي، 

وصنعت عبر إعالنات بأن أولوياتنا ليست أسعار احملروقات.؟!
مرسومة  غير  األولويات  ألن  منه،  إنفكاك  ال  تخبّط  هو 
الشخوص،  ر  بتغيّ ل  تتبدّ والسياسات  سنوات،  خلمس 
وصولها،  طريقة  معروفة  غير  فهي  وُضعت،  وإن  واالهداف، 

وامللفات تفتح وال تغلق في بالدنا!

أسعار احملروقات

ة ساخنة كالم هادئ في قضيّ

بقلم:  عماد احلمود                
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أهالً رمضان
فيها سيختلط التي الشمس، غروب قبل ما ساعة
يحملون وكأنهم الصائمني فيه كثير من ويبدو احلابل بالنابل،
أي فعل لهم فيحق ولهذا صائمون، ألنهم ”جمايل“ الدنيا 

البال. في يرد شيء
وكأنها ستبدو املمنوعة الشوارع تخترق التي فالسيارات
املواطنني، وأظن من مجموعة وجه في تنفجر أن ميكن ألغام
يتابعونها يوميا التي القصص  العشرات من القراء لدى  أن

الالمباالة والعبث. حجم حول
واحد باجتاه ضيق شارع في سيارة أمامنا توقفت يوم، وفي
الى نعود أن عجيبني ونزق مبزاجية وطلب السائق منا فجأة،
العودة يعني األمر وكان نفسه، هو يعود أن ألنه يريد الوراء
بالوقوف هدد بالطبع وملا رفضنا لغير سيارة، األمتار عشرات
اال مع يتراجع ولم الشارع، مغلقا هذه الى األبد، حاله على

الشرطة... مع باالتصال الصريح تهديدنا
من بريئة ليست بدورها  واالسعاف الشرطة وسيارات
إسعاف سيارة  مرّة،  تابعنا، وقد زمن، آخر صائمي  تصرفات 
وتسابقالريحبنيالسيارات رسميةتطلقزماميرهافيالهواء،
كبيراً حادثاً هناك أن واالشارات، وظننا الشوارع لها فتفتح
التنبيه كل وسائل يطفئ بالسائق ولكننا فوجئنا وقع، قد
التجارية، األسواق أحد سيارات موقف الى ويدخل املزعجة،
سيارة بأن ادعى واجهناه وحني قطايف، أراد شراء كيلو لعله

مروع؟ مكان حادث سبقته الى أخرى

عشرات القصص
السكوت عدم التي ينبغي من القصص العشرات ولدينا
الدنيا يحمل أن ينبغي وال ولنفسه، يصوم هللا فالصائم عنها،
أغلق الذي كاملصلي  متاماً االميان، ميارس  ألنه جميلة كلها 
مستعجالً، املسجد إلى ودخل ساعتني، بسيارته  الشارع

ذاهب الى الصالة.. ألنه شيء كل فعل له يحق أنه وظنّ
سيختلف عن أنّه نظنّ وال علينا، يهلّ رمضان هو وها
جارف لسيل يتعرّض املواطن هو فها السابقة، الرمضانات 
وأنواع املتناقضة، والفتاوى املستوى، املتفاوتة من املسلسالت
الصائمون فيها يبدو  التي املمارسات من والكثير األكل،
هذا أدائهم على جمايل والدين  الدنيا  يحملون وكأنّهم

السماوي... الفرض
يؤكدون التلفزيونات على مشايخ إلى إستمعنا وقد
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األذان مع  يكون أن  ينبغي  األكل  عن التوقّف أن على
األمر، على للتدليل أحاديث شريفة ويستخدمون األوّل،
األذان أنّ على يؤكدون مشايخ إلى كذلك واستمعت
أحاديث واستخدموا املسألة، في القاطع  هو الثاني 
قاطعة بحيث اجلماعتني تأكيدات وكانت أيضاً، شريفة

وعطش... جوع مجرد كان صومنا من كثيراً أنّ ظننا

الفتاوى إرباك

عند اإلرتباك الفتاوى من اجلارف السيل هذا ويثير
النظر وجهات توحيد إلى بحاجة أنّنا ويبدو املؤمنني،
الصائمني، ولسبب ملء حياة تتناول ة مهمّ قضايا إزاء
وصوب، حدب كلّ يأتون مبشايخ من أوقات التلفزيونات
ولكنّ ومحسومة صغيرة تبدو قضايا عن ليتحدثوا
إلى نصل وقد خطيرة، تبدو جتعلها املشايخ فلسفة
في أم حرام حالل س التنفّ هل مثل: أسئلة عن أجوبة

رمضان؟
حرج، ولسبب  وال الرمضانية املسلسالت عن ث وحدّ
ملشاهدة مضطرون وكأنّنا نبدو الرمضانية الدورة ملء
تاريخية حقائق حساب وعلى عجل وعلى سلقاً صنع ما

كثيرة، ووثائقية وموضوعية
وادي سيل حافة وعند عمان، ضواحي في ل ونتجوّ
ما لشراء سيارتنا نوقف األمير عراق  وقرب السير،

لكيلو ثمناً قرشاً عشرين وندفع لتوها، أنتجته األرض

أن عمان في الفضول ويدفعنا األخضر، البصل
عن لنسأل دكان خضروات، الرابية، عند في نتوقف
عن فنبدأ تساؤالتنا وربع، دينار فنفاجأ بأنه سعره،
معاً، واملستهلك املزارع له الذي يتعرض الظلم هذا
قياس وميكن  اجلشع، العماني  التاجر  ذلك  لصالح

األخرى... القصص من الكثير على البصل قصة
الغروب وبساعة احلبيب، برمضان أهالً
السنة هذه معه لنا يحمل  أن  واألمل الصافية،
نزق مفتعلي ودون أكبر، بسالسة فنقضيه ،ً جديدا

الصيام.

بقلم:  عباس اليافي   
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من غاللة  تضاريسها على رُبطت الغموض، بسحر محاطة أمكنة ثمة
بآيات القدير الصانع في تشهد وعجائبها الناس، غرائبها على وإطمأن الذكرى،

والطبائع والطبيعة والنفوس العقول من القدرة
املتعاقبني، بسكانها عميقة قصص محور وباتت اجلغرافيون، عرفها أمكنة

خشية من مجهول. إشارة أو إمياءة او عنها بحركة يتحدثون ما ً كثيرا
(الرقيم املقدسي: عنه قال الذي واملكان، االشخاص صور  اإلبداعات  أكدت 
وكبير صغير بابان مغارة لها فيها البادية تخوم عمان وعلى من فرسخ على قرية

قبور). املغارة ثالثة وفي
الصوتية للتبدالت تعرضها بسبب حالها، على تبقى ال األسماء كانت وإذا
نفسه املكان لكن بالرجيب، تسميتها على إعتادت ان عمّ أهل فألسنة واللغوية،

واملسافرون. الناس ويؤمه الروايات، تتناوله محسوس قريب واقعياً

الذكر في خبرهم ورد الذين  الكهف“  ”أهل كهف لكن
قائل إلى العراق، موجودن في يعتقد بأنهم من ثمة احلكيم،

املكان. هو املكان فيما تركيا، إنهم في بالد
متتزج لكهف الرقيم يشعر بوجل ورهبة، لكنها الداخل
بالصخر، محفورة فجوة املغارة ففي الدهشة، مع رويداً
قومهم، إعتزلوا فتية ت ضمّ لقبور نظره ل يتحوّ وبسرعة
هناك املرتعش، املرتبك السر وفي احلياة، زينة من وجتردوا
فيما ورقته ونعومته، الصخر صالدة في تبحث حدود ضيقة
ما إلى لإلرتقاء تشف السحيق، األبد في املوغلة  الوحشة
منهم لوليت عليهم طلعت (لو قرآنه: في اهللا عنه قاله

رعباً). منهم وملألت ً فرارا
ومدى على الدوام، ركبتيه، أن يختبر، للمكان عليه الزائر
يجوب الذي  احلارس يحاول ما  ً وكثيرا الثبات، على  قدرته
منخفض، بصوت  الزائرين تنبيه للمكان حماية املنطقة 
صخب بأن يفيد أيضاً ما صوته بالشجاعة، وفي للتمسك
إستجابة بايلة زال فما الراقدين، الفتية يوقظ احلراك قد
إنطباع فيما رقود)، وهم إيقاظاً (وحتسبهم القرآني: للنص
احلقيقة مع والدين بني وعي التاريخ يختلط اخلارج من القبر
الثابت من لكن خرافاً، املنسوجة وتلك التاريخية والقرآنية

املكان. مهابة في جتاوز ال يسعفك احلارس بأن همس

عينيه اهللا على بأن يضرب من يتمنّى ة ثمّ الداخل، في
منه وتلتقط قطرة، قطرة الكوني، املشهد ليشرب النعاس
حسبت (أم صمت وخشوع في لتقرأ اخلياالت املوقف والصورة

عجباً). من آياتنا كانوا الكهف والرقيم أصحاب أن
مفعمة ولكنها رقة وهدوء، تُفصح عن الصخر من زوايا
منها تدخل التي الفتحة شأن  ومن  النورانية، بالظالل
الفلك حركة إستجالء إلى الزائر لتأمل حتيل أن الشمس
حمام من  للتو خرجت كأنها غضة األجساد على لتبقي
في ويرسلها احلياة  وبهجة واألنفاس للعروق يعيد دافىء،

املالئكة. حترسها إغفاءة بريئة
الفراغ ذلك  يشغل شيء،  وال  أح،د ال سحيق، زمن منذ
تشهد التي النخرة، عظامهم باألحرى أو الفتية، سوى
وإستعمار الفكري والقمع اإلستبداد من عصور  على
فيه لت تبدّ الفتية، على مديد زمن مضى ومثلما احلرية،
من اهللا بعثهم أن بعد واالشخاص،  األشياء، أحوالهم  من
وعمرانها مشاعرها من (الرجيب) تبدلت كذلك مرقدهم،
ويحفظون كأنهم يحرسونهم حول الفتية من الناس وغدا

واحلديثة. أسرارهم القدمية
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إعداد: هند سكحها  
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مع باملقارنة ،33% وبنسبة املستهلكون، يسجله واضحاً 
يصل الى الذي االخرى األشهر في اليومي معدل اإلستهالك

اابز. أصحاب نقابة مصادر وفق رغيف، ماليني 9 نحو

بالغذاء عالقة وأمراض لها األردنيون
 30 إلى السكري بداء املصابني األردنيني نسبة ووصلت
5.7 مليون  نحو تعدادهم البالغ السكان، مجمل من باملئة
الصماء الس الوطني للسكري والغدد رئيس نسمة، وفق

العجلوني. كامل
اجلهود توحيد وجوب املرض حول عمل ورشة وأوصت 
بالتوصيات وااللتزام الصحية القطاعات جميع في املبذولة
الشرياني، التوتر  السكري، السمنة، امراض مع  للتعامل
معايير وضع من طبيب اي ومنع التدخني، ارتفاع الدهنيات،
وثابتة علمية اسس والتوصيات العامة على تتنافى خاصة

النتائج.
العاملية النسب اعلى سجل االردن  ان العجلوني  وقال

النساء  عند  باملئة  75 جتاوز السمنة بداء املصابني عدد في
املصابني  االردنيني  نسبة بلغت فيما الرجل، عند باملئة و80

باملئة. والدهنيات 50 باملئة 37 الشرياني التوتر بداء
باإلصابة الرئيسية  األسباب من السكري مرض ويعد
الكلوي والفشل  العمى بينها املزمنة  األمراض من بالكثير
واجللطات الشرايني  وتصلب االطراف بتر حاالت عن فضالً 

والدماغية. القلبية
عدم  األشخاص من باملئة 50 أقر منفصلة دراسة وفي

مصابني بالداء. كانوا اذا فيما معرفتهم

السمنة ضدّ تثقيف حمالت
لتغيير وسريعة، جدية، قرارات بإتخاذ مختصون وطالب
السمنة من للحد  املواطنني، لدى االستهالكي احلياة منط
االسواق في تباع غذائية مادة كل مكونات عن اإلعالن عبر
وفي املقاصف احلكومية ومنع فيها، السعرات وعدد احمللية

املدارس بيع أغذية غير مراقبة.
تثقيف وزارة الصحة تنفيذ سياسة مختصون  وطالب
لوسائل التحدث املؤهلني غير  على  واحلظر مناسبة صحي

طبية. خللطات الترويج اجل من االعالم
الوقاية مجال في بيانات قاعدة ان الصحة وزارة وأعلنت
خدمات لدمج كمشروع وضعت السكري لداء والعالج
عيادات عبر  الدم وضغط السكري ملرضى السليم التدبير
املرض الكتشاف االطباء وتأهيل  تدريب  واعادة متخصصة

.ً مبكرا
معان  من سكان باملئة 60 تبني أن مستقلة إحصائية وفي
باملئة  43 فيما يعاني احلميد، الكوليسترول في نقصاً يعانون
يعرض السكان ما وهو الثالثية، إرتفاع الدهنيات من منهم

والدماغية. القلبية كاجللطات مبضاعفات االصابة إلى

األطعمة حفط
للغذاء العامة املؤسسة اعدتها حديثة واظهرت دراسة
االطعمة حفظ  آلية في البيوت  ربات  جهل ان والدواء 

عن  املنقولة من االمراض 50 باملئة يسبب املنازل في واعدادها
واالسهاالت. املالطية كاحلمى الغذاء طريق

باملمارسات املعرفة مستوى أن الدراسة وخلصت

إلستقبال إستعداداتها والتجارة الصناعة وزارة انهت
لضبط الالزمة االجراءات وإتّخذت املبارك، رمضان شهر
مراقبة مديرية مديرية كوادر قيام خالل من  السوق حركة

مدار الساعة. على مبراقبة االسواق االسواق
املهندس الوزارة في االسواق مراقبة مديرية مدير وقال
الوزارة تضم عمليات في غرفة تشكيل مت اخلطيب انه وليد
عملها وحدد معنية، جهات ة عدّ عن ممثلني عضويتها في
حلها على  والعمل املواطنني ومالحظات شكاوي بتلقي
السلع بيع واسعار وفرة حيث من االسواق وكذلك متابعة

والضرورية. االساسية
لتنفيذها عمل خطة إعداد مت  أنه إلى  اخلطيب  وأشار
سيتم األسواق على الرقابة حيث من الفضيل، خالل الشهر

 1) من االولى املرحلة تبدأ مراحل حيث  ثالث على تنفيذها
 10 ) من فستبدأ الثانية أما املرحلة رمضان) 10 الى رمضان
الى  ( 20 رمضان من فستبدأ والثالثة 20 رمضان) إلى رمضان
على  التشديد املراحل هذه التركيز خالل وسيتم ( رمضان 30
والتقيد والفواكه، اخلضار انواع جميع على األسعار وضع
وفرة متابعة إلى إضافة املعلنة، األسعار حسب  بالبيع

والرمضانية االساسية الغذائية املواد بيع وأسعار

يأكل األردنيون؟ ماذا
إقتصادية تساؤالت حزمة إستهالكية دراسات وأثارت
اإلستهالك ومعدالت  حجم عن  جدل وسط ومعيشية،

األردنيني. لدى واليومية الشهرية
األقلّ رمضان شهر يكون أن املفترض من  كان واذا

حجم ضوء في ذلك، بخالف تشي فان اإلحصاءات ً إستهالكا،
أشهر من سواه مع مقارنة والفردية، االسرية النفقات 

االخرى. السنة
املالية املصروفات بأنّ دلّلت اإلحصائية البيانات نتائج 
األسر عند  خاصة لإلستهالك،  اصصة املعدالت ت تخطّ

املتدنية. او املتواضعة الدخول ذوي من
لعدد كبير اليومي، اإلستهالك معدالت أن أفادت مثلما
إرتفاعاً سجلت  األساسية والتموينية الغذائية املواد من
غير في ونسبها بحجمها مقارنة املاضي، رمضان الفتاً في

الصيام. أيام
مادة من األردنيني إستهالك معدل أفادت بأن اإلحصاءات

قفز في شهر  فيما 14 ألف طن شهرياً، من يقترب السكر
كيلو  نحو 760 ألف قدره يومي ل ومبعدّ ألفاً، 26 إلى رمضان

.74.4% نسبتها اليومي االستهالك في مسجالً زيادة غرام،
من اليومي االستهالك  معدالت ارتفعت  السكر ومثل

رمضان. شهر في غرام كيلو الف 400 – 267 من االرز مادة
التمور من اليومي اإلستهالك حجم إرتفاع  كان  وإذا
في كان الالفت  فان اجلوز،  مادة  ومثله  رمضان، في متوقعاً

يومياً،  دجاجة ألف  566 ومبعدل الدواجن  إستهالك  إرتفاع
اللحوم  من غرام كيلو ألف  276 نحو إستهالك عن فضالً

االخرى. أيام السنة عن مضاعف وهو رقم احلمراء،

اخلبز إستهالك في إنخفاض
 6 نحو يستهلك األردن أن اإلحصائية األرقام وكشفت
اإخفاضاً ما يعتبر رمضان، شهر خالل يومياً خبز رغيف ماليني



دون املستوى زال ال البيوت ربات بني االغذية لتداول السليمة
وصفتها بامراض املستهلك إصابة الى يؤدي مبا املطلوب،

”اخلطيرة“. بـ الدراسة
املشاركة  االسر ثالجات من فقط باملئة 11 ان الى واشارت

املبردة. االغذية لدرجات حرارة حفظ مطابقة كانت

والصوم السكر مرضى
في الراغبني السكري، ملرضى الصحة تعليمات وزارة مت وعمّ

التالي: الشكل على الصوم،
املعتمد األول  النوع السكرى ملرضى قطعياً الصيام مينع أ-
اآلتية الطبية املشاكل بعض من يعانون والذين األنسولني: على 

أو أي من :
أو  إنخفاضه أو السكرى إرتفاع من (نوبات الهش 1- السكرى

كالهما بشكل متكرر)
مبضخة  تزويدهم  مت الذين األول النوع السكرى مرضى -2

األنسولني.
باألنسولني  احلقن من مرات لعدة يحتاجون الذين املرضى -3

أكثر أو مرات ثالثة
بارتفاع  لرمضان السابقة شهور الثالثة املريض فى إصابة -4

باألسيتون املصحوب السكر
انخفاض  نوبة  تداهمه  وقد مبفرده يعيش الذى املريض -5

من ينقذه يجد وال للسكر
الكلوى  القصور  أو الفشل أو  الشديد،  الشبكية إعتالل  -6

للكليتني السكرى االعتالل عن الناجت
املخ شرايني أو للقلب التاجية الشرايني جلطة -7
أو املرضعة احلامل األول النوع السكرى مريضة -8

الصيام مع ميكنهم قد الذين األول مرضى السكرى النوع أما
فى الدم السكر إنخفاض إحتمال من خطورة لوجود احلذر الشديد

األتى: عليهم ينطبق الذين فهم إرتفاعه أو
(الهيوجلوبني  السيطرة  حتت  الدم فى السكر مستوى -1

من 7%) HbA1C أقل السكرى
رمضان  لشهر السابقة  الثالثة الشهور  فى يحدث لم -2
متكرر إنخفاض  أو  باألسيتون مصحوبة للسكر إرتفاع غيبوبة

للسكر فى الدم.
األنسولني يومياً. من فقط يستخدم جرعتني املريض -3

لديهم األمراض الثانى الذين السكرى النوع ينصح مرضى ب-
: لسبب الصيام األتية بعدم الطبية املشكالت أو

من  أكثر الدم فى الكرياتنني  إرتفاع  مع الكليتني إعتالل  -1
1.5مجم/د0ل

العني لشبكية الشديد السكرى االعتالل -2
 : خاصة لألعصاب الالإرادى اإلعتالل -3
(Gastroparesis) املعدة حركية بطء -

Postural hypotension الوقوف إنخفاض الضغط لدى أو -
Hypoglycemic un- فى الدم السكر إنخفاض عدم إدراك  -4

 awarness
املخ شرايني أو للقلب التاجية الشرايني جلطة -5

لرمضان السابقة األسابيع فى السكر الشديد إرتفاع -6
األنسولني  بحقن يعالج الذى الثانى النوع السكرى مريض -7

يومياً مرتني من أكثر

النوع الثانى السكرى فى مريضة احلمل والرضاعة فى -8
الصيام  من مينع السكرى قد لدى مريض مرض آخر وجود -9
- حصوات الرئوى الدرن الشعبى- الربو - احلادة املعدة مثل: - قرحة
قصور - الشديدة النفسية األمراض  - السرطان - الكليتني

وظيفة الكبد

السكري مرضى نصائح للصائمني من
الوجبة هذه  إهمال يسبب فقد السحور وجبة تهمل  1-ال

الصيام أثناء فى فى الدم للسكر إنخفاض حدوث
الصيام أثناء رياضية بتمرينات القيام 2-جتنب

أو  حبوب كان سواء املغرب أذان عند السكر  عالج يؤخذ -3
أنسولني

فاكهة عصير تناول للسكر فى الدم بانخفاض شعرت 4-إذا
ً النحل فورا عسل من معلقتني بالسكر أو احمللى املاء من أو كوب
شعورك مع الصيام فى حتاول االستمرار وال طعام، وجبة تناول ثم

الدم بانخفاض السكر فى
رمضان: فى السكر متابعة 5-ذ

املنزل فى فى باجلهاز املوجود الدم فى للسكر حتليل عمل يتم
األوقات اآلتية:

الكتشاف بساعة االفطار وقبل بساعتني السحور  -بعد
الدم فى السكر انخفاض

الدم. فى السكر إرتفاع االفطار بساعتني الكتشاف -بعد

رمضان؟ نأكل في ماذا
خاصة خاطئة، تغذوية بعادات العربي مجتمعنا يتمتّع
النصائح بعض باختصار م أقدّ وهنا رمضان الكرمي، شهر في

رمضان. في لألكل التغذية أخصائيي من

اإلفطار
ريات فالسكّ والتمر، بالرّطب اإلفطار بابتداء ينصح
إلى الوصول وسريعة اإلمتصاص  سهلة فيها املوجودة
عن االمتناع بعد الصائم يحتاجه ما وهذا ، موية الدّ ورة الدّ

طويلة. فترة األكل
(شوربة افئة  الدّ الشوربة أو احلساء يأتي ذلك بعد
بعد و تنشيطها املعدة تهيئة في دورها لتعطي مثال) اخلضار
بسرعة األكل التهام عدم الضروري فمن الرّاحة، ساعات من
الهضم. بعسر يصاب الصائم حتى ال مضغه في في والتأنّي
من حتتويه بأنواعها ملا السلطة بتناول الشوربة ينصح وبعد
يحتاجها اتلفة التي واملعادن الفيتامينات عالية من كمية

غذائية أخرى. مجموعات في توجد وال اجلسم
الكثير على حتتوي ال بأن فينصح الرّئيسية الوجبة أما
القليل مع املشوية باللّحوم واإلكتفاء هنيات، الدّ من
مراعاة ويجب برغل)  معكرونة، خبز، أرز، ) النّشويات  من
كان مهما املستعملة من والسّ الزّيوت كميّة من التخفيف

الطبخة. نوع
واملشروبات كرية  السّ السوائل شرب بعدم  وينصح
وميأل الهضم كفاءة  من يحد ذلك  ألنّ  اإلفطار  مع الغازية
املشروبات، لهذه الغذائية القيمة ضعف إلى إضافة املعدة
القيمة ذو الطازج العصير من بكوب الإلكتفاء وميكن

الغذائية العالية.
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رم في اإلفطار تناول  قبل البارد  املاء  شرب بعدم وينصح
تقلّصات حدوث إلى يؤدي ذلك ألنّ الشديد، العطش حالة
معتدل املاء بشرب ينصح لذلك  املعدة  وجدار عضالت في

احلرارة.

التحلية
من األقل  على ساعتني بعد التحلية تكون  أن يجب
ما حتتاجه لهضم التي الوقت املعدة نعطي حتى اإلفطار،
من يتناوله ما يراقب أن الصائم وعلى اإلفطار، على تناولناه
احللويات بأصناف يتمتّع رمضان شهر وأنّ خاصة احللويات،
األصناف إختيار مع قليلة بكميات يتناولها أن فعليه اتلفة،
اإلفراط عدم ويجب قليلة، حرارية سعرات على حتتوي التي

القهوة. أو كالشاي شرب املنبهات في

حور السّ
فهي  حور، وجبة السّ إغفال عدم التشديد على يجب  
من طويلة ساعات ل حتمّ على  الصائم  لتساعد ضرورية
الوجبة تناول الصائم على يجب حيث األكل، عن اإلمتناع
جتنب مع للجسم، الضرورية الغذائية العناصر على محتوية
من للحد وغيرها املاحلة  واجلبنة كالالت املاحلة األطعمة 
يرهق الكلى الكثير امللح وألن النهار أثناء بالعطش الشعور
السوائل توزيع سوء إلى ويؤدي الدم ضغط من ويزيد والقلب
للحصول و مشتقاته وينصح اإلكثار من احلليب اجلسم. في

العظام. على بنية د للحفاظ وفيتامني الكالسيوم على
الهضم ألن حور السّ بعد  مباشرة النّوم  بعدم وينصح 
مما الصائم سيستفيد بالتالي على األقل، لساعتني يحتاج

للنوم. اخللود قبل األقل على اإلنتظار ساعتني فعليه أكله،
أنواع إلى ناجت  لإلمساك الصائمني من كثير تعرّض *إنّ
الفواكه يتناول ال حيث الصائم،  يتناولها  التي األطعمة 
م حركة األمعاء التي تنظّ على األلياف حتتوي التي واخلضار

اإلمساك. متنع وبالتالي

والساملونيال؟! الشاورما
غذائي تسمم حلاالت األخيرة اآلونة في األردن تعرّض
هو السبب أن جميعا عرفنا وقد الشاورما، تناول بعد متكرّرة
اجلميع، ألسنة على تتكرّر الكلمة هذه وأخذت الساملونيال،
د وتهدّ بالستمرار عاملنا تدخل  التي  الساملونيال هي فما
ما مثل الشديدة احلاالت في أبنائنا قتل إلى وتؤدّي صحتنا 

املاضية... األسابيع في حصل

هو املرض؟ ما
هذه ص تتلخّ ساملونيال، تدعى بكتيريا من عدوى هو 
هذه تبلغ البطنية، واألوجاع واحلمى باإلسهال العدوى 

وتستمر عادة  العدوى، 72-12 ساعة من بعد ذروتها األعراض
لكن  ر دون تطوّ األعراض تنتهي احلاالت معظم وفي أيام، 4-7
املريض ويصاب  جدا حاد اإلسهال يصبح  احلاالت بعض في
املستشفى إلى لإلدخال املريض فيحتاج شديد  بجفاف
جسمه املفقودة من تعويض السوائل ضرورة إلى باإلضافة

من العدوى تنتقل أن احملتمل من السوائل. من باإلكثار 
احلالة أخرى من اجلسم وهذه أجزاء الدم ثم إلى إلى األمعاء
الضروري ومن الوفاة. إلى  تؤدي أن ممكن  والتي األخطر هي
الوقت في احليوي املناسب للساملونيال املضاد املريض إعطاء
أنواع بعض احلظ لسوء ولكن اإلصابة ر تتطوّ املناسب حتّى ال
في وتنتشر احليوية للمضادات مقاومة تصبح الساملونيال

اجلسم.
الرتفاع الشتاء من أكثر الصيف في تزداد العدوى إن
الساملونيال تتطلّبه التي احلد إلى ووصولها احلرارة درجات
عرضة األشخاص أكثر و للعيش. اجلراثيم من وغيرها
وذوي الرّضع خاصة واألطفال السن  كبار بالعدوى لإلصابة

الضعيفة. املناعة

بالساملونيال؟ العدوى نعرف كيف
من لكثير أعراض البطنية واألوجاع واحلمى اإلسهال إن
إجراء يتم الساملونيال هي السبب كانت إن األمراض، فلمعرفة
وجدت فإن من وجودها، للتأكد املريض لبراز فحوص مخبرية
الساملونيال هذه نوع ملعرفة خصوصية أكثر حتاليل جترى
احليوي املضاد  وإعطاؤها احلالة مع  التعامل من للتمكن
كانت إذا إال دقيقة  تكون ال التحاليل  هذه لكن املناسب،

هذه اجلراثيم. ملثل متخصصة أجهزة على حتتوي اتبرات

مزمنة؟ أمراض إلى تؤدي إصابات هناك هل
معها التعامل يسهل باإلسهال تصاب  التي  احلاالت
عدة إلى املريض أحشاء أن حتتاج ميكن لكن بسرعة، وتعالج
ر تتطوّ احلاالت من القليل طبيعي. بشكل لتعمل أشهر
العينني في وتهيّج املفاصل في  آالم إلى العدوى عندها 
. ومن ((Reiter’s syndrome ى يسمّ لوهذا ما عند التبوّ وآالم
إلى يؤدي قد وهذا سنني أو لشهور  ذلك استمرار املمكن

احليوية. املضادات فيه التؤثر مزمن مفاصل التهاب

الساملونيال لإلنسان؟ تصل كيف
لإلنسان املعدية القناة في العيش للساملونيال ميكن 
تناول عند لإلنسان عادةا  تنتقل وهي والطيور.  واحليوان
ذو الطعام هذا ويكون  احليوانات، بفضالت ث امللوّ الطعام
جاج والدّ والبي مثل اللحم هذا الطام طبيعي. وشكل رائحة
ث تتلوّ أن  ممكن األطعمة جميع أنّ إلى باإلافة احلليب، 
بها الطعام ث يتلوّ أن وممكن حتى اخلضراوات.  بالساملونيال
األيدي غسل عدم (عند غير نظيفة بايدي معه التعامل عند

ام). دخول احلمّ بعد
خاة ((Pets األليفة براز احليوانات توجد الساملونيال في
احليوانات. هذه مع التعامل عند احلذر باإلسهال، فيجب املابة

للساملونيال ملجأ تعد الزاحفة احليوانات

الساملونيال؟ ملواجهة األفراد واجب ما
احلل الساملونيال، لكن مطعوم ضد أو لقاح هناك ليس

منها عن طريق: الوحيد هو الوقاية
ألن املطبوخ غير والبيض جاج والدّ اللحم تناول عدم -
) اجلراثيم من الساملونيال وغيرها على اجليد يقضي الطبخ

إلى مائل الهامبرغر فيه مبا يكون لون اللحم ال يجب أن حيث
الطبخ). بعد الوسط عند الزهري

أنه من د التأكّ بعد إال ومنتجاته احلليب شرب عدم  -
لدرجة احلليب تعرّض بل  الغلي تعني ال  البسترة مبستر.(
األم حليب إن احلليب قيمته الغذائية). الغلي يفقد ألن 72س

من اجلراثيم. حلمايتهم الرّضع لألطفال اآلمن هو
أكلها. جيدا قبل الطازجة األطعمة غسل جميع -

مع املطبوخة، بغير املطبوخة املأكوالت خلط عدم -
والسكاكني املستخدمة واملفارم األسطح غسل على العمل
عند اليدين اإلنتهاء، وغسل فور النيّة األطعمة في تقطيع

مطبوخة. إلى أخرى غير من مادة غذائية االنتقال
امليونيز مثل النيّ املصنوعة من البيض األطعمة إبقاء -

الثالجة. داخل
عدم يستحسن أصيبوا بالساملونيال - األشخاص الذين
حاملني يكونوا أن من خوفا الطعام بتحضير إشراكهم

للجرثومة.
احليوانات مع التعامل  من االنتهاء فور اليدين غسل -
ويجب كما مريضة، وغير نظيفة كانت لو حتى األليفة

الزاحفة. احليوانات من اقترابهم عند مراقبة األطفال
ام. احلمّ اليدين بعد دخول غسل -
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ل في  ال يوجد ”ناد ليلي أو بار أو مطعم أو فندق“، إال وحتوّ
شهر رمضان إلى مكان وقور يحلو فيه السهر، فيما تسعى 
التي  الواسعة،  اإلحتيال  السلطات جاهدة لضبط عمليات 

ذها تلك احملال، التي ارتدت فجأة ثوب الوقار. تنفّ
أثبتت عدم عملية  السابقة  السنوات  واذا كانت جتارب 
ضبط تلك احملال واملطاعم، بعد ان جنحت عبقرية اإلحتيال من 
جتاهل أية عوائق حكومية، فان وزارة الداخلية ال زالت مصرة 
خيم  لتنظيم  تعليمات  ن  تتضمّ التي  البالغات  إطالق  على 
واملطاعم،  البارات  في  الكحولية  املشروبات  وتقدمي  رمضان، 
عبر  الثروة،  بجمع  طامح  لكل  موضوعياً  معادالً  باتت  التي 

ية محتشمة. تقدمي خدمات الترفيه مبظاهر جدّ
ان الكبرى شروطاً صارمة للخيام أبرزها  وتضع أمانة عمّ
حظر إفتتاحها قبل آذان املغرب، ومنع استمرارها حتى الثالثة 
الفنانات  إستخدام  منع  عنصر  وزادت  التالي،  اليوم  صباح 

والراقصات.
مهيأة  باتت  السلطات  أنّ  بعد  يثبت  لم  االن  وحتى 
للسيطرة على املوقف، فيما املظاهر العامة تشي  بأن جميع 
املهتمني أسسوا خيماً رمضانية للسهر حتى السحور، عبر 
ان  يؤكد  الواقع  فيما  وشرعية،  وقورة  انها  يفترض  سهرات 

تلك السهرات ال عالقة لها بالوقار.

إستبدال األقداح باألقداح
صة  اصّ األماكن  قلبت  واملطاعم،  الليلية،  األندية 
فأقداح  عقب،  على  رأساً  وللراقصات  الروحية  للمشروبات 

وبسبب  الرمضانية،  العصائر  باقداح  تستبدل  املشروب 
الهندي  التمر  زجاجات  فإنّ  األقداح  عن  الكشف  صعوبة 
كاسات  ومثلها  اللون،  بذات  روحية  مشروبات  حتتوي 
السحلب، ”حليب معتق“، وفي ذلك محاولة لإلستفادة من 
تشابه اللون، والراقصات شبه العاريات، يرتدين مالبس أكثر 
احتشاماً، وبات املكان شبه املقدس تتدلى من اطراف اشكال 

هندسية لفوانيس رمضان وأهلة تعج بألوان متضاربة.
وفي اخليم الرمضانية ثمة إكسسوارات للوازم السهر، 
ً بلدياً على احلطب، وبني الطاوالت  ففي اجلوار  بدوية تعد خبزا
ً صغيرة تفتح للمستقبل وتقرأ  تتنقل نسوة يحملن احجارا
الكف، وثمة قارئات فنجان يظهرن فجأة في رمضان هنّ في 

االصل ساهرات الليل، فيما املفاجأة أن بعضهن أجنبيات.
ويرى مشغلو خدمات االتصاالت اخللوية أن ثمة إرتفاعات 
ملعدل الكلمات خالل خمسة األيام األولى من رمضان، وهي 
مرشحة لالرتفاع كل يوم حتى حلول العيد، وهو ما تنبهت 
اخلدمات  من  مجموعة  تقدم  وباتت  اخللوي  شركات  اليه 
اإلضافية كخدمة اإلمساكية، وأوقات الصالة، وآيات قرآنية 
وادعية، فيما بقي الهاتف الثابت مفضالً لدى النساء ربات 
املنازل، خاصة في أوقات الصباح حيث يتبادلن احلديث حيال 

مائدة االفطار ومكوناتها وعمليات حتضيرها.

أبو سالم
وال يعترف الستيني ”أبو سالم“ باملقاهي احلديثة، التي 
ان وما حولها، ويرى أن املقهى  إنطلقت في غير مكان في  عمّ

من 
مر  اخلَ
إلى 
اخلِمار

برفقة  االصالة  بالعراقة  فيه  تشعر  الذي  املكان  ذاك  هو 
أغنيات مطربة الغناء العربي أم كلثوم.

اجلديدة، بعد  املقاهي  أبو سالم نفسه غريباً في  ويجد 
إستبدال الكراسي والطاوالت اخلشبية بالبالستيكية.

ان شكلت منذ األربعينيات من القرن  وكانت مقاهي عمّ
املاضي ملتقى للقيادات السياسية واألدبية واحلزبية، وكانت 
كذلك حاضنة للهبّات الشعبية، لكن مفهومها اآلن يتوارى 
وراء مفردات التكنولوجيا وماكينات العصر احلديثة، محملة 
فيما  واالكسبرسو،  والفرنسية  االمريكية  القهوة  باالت 

ة وسهر حتى السحور مقهى وشدّ

اجلامعات  طلبة  أو  خريجي  من  معظمهم  يكون  الذين 
ً لتعاملهم مع زبائن من  الذين يتقنون اللغة االجنليزية نظرا

السياح.
املقاهي  نحو  يتّجهون  العادة  في  السياح  أنّ  املفارقة 

التقليدية، رغبة منهم بإستكشاف هوية وتراث البالد.
العاصمة  قاع  في  الرشيد  بالط  مقهى  مثالً  ويحافظ 
تقدمي  عن  ويحجم  تقاليده  على   1924 عام  تأسس  الذي 

املأكوالت.
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تصطف على رفوف قوالب الكيك واحللوى بأشكال 
وألوان مختلفة.

أو  احلديثة،  املقاهي  أصحاب  من  عدد  وبات 
صفّ  خدمة  يقدم  شوب“  ”الكوفي  بـ  يعرف  ما 
الطعام  وخدمات  وثيرة  مقاعد  ومينح  السيارات، 

والشراب البارد والساخن واألرجيلة.
وطغا على املقاهي املستحدثة طابع اإلختالط 
الذي  التقليدي  املقهى  عكس  على  اجلنسني،  بني 

ً على الرجال. كان حكرا
واقع  املقاهي  لهذه  األغلى  الكلفة  وتعكس 
الغربية  عمان  مناطق  في  الثمن  غالية  اإليجارات 
العاملني  عن  فضالً  والصويفية،  وعبدون  كالرابية 



أسماء رمضان
تها  يعتبر شهر رمضان الكرمي من أكثر الشهور التي سمّ
أطلقوا  فقد  إسماً،  السبعني  تناهز  عديدة  بأسماء  العرب 
للشهور  أسماء  العرب  وضع  عندما  اجلاهلية،  في  عليه 
وكان  زاهرا.  ذميرا،  ناطال،  ناتقا،  االولى:  عصورها  في  العربية 
سمى:  فقد  عندهم،  معنى  اإلسماء  هذه  من  إسم  لكل 
ألنه  أو  فيه،  العرب  جتبيها  كانت  التي  األموال  لكثرة  ناتقاً، 
وه  ته عليهم، كما سمّ ً لشدّ كان ينتقهم، أي يزعجهم، نظرا

ً، ألن هالله كان يوافق مجيؤه وقت إزدهار النبات. زاهرا
ا في مرحلة اجلاهلية الثانية، وهي الفترة التي سبقت  أمّ
قدوم اإلسالم، فقد أطلقت عليه العرب: إسم رمضان، وبقي 
جاء  حتى  أسماؤه  تتعدد  ولم  الشهر،  لهذا  علماً  اإلسم 
باإلضافة  إسماً  الستني  تبلغ  بأسماء كثيرة  رف  فعُ اإلسالم 
االالء،  شهر  اهللا،  شهر  االسماء:  هذه  ومن  رمضان،  إلى 
شهر القرآن، شهر النجاة، شهر الصوم، شهر الصبر، شهر 

املواساة.
ى في عهد الرسول عليه الصالة والسالم:  كما كان يسمّ
املرزوق - أي املرزوق أهله، وأطلق عليه في احلديث الشريف انه 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (شهر  شهد عيد في قول 

عيد ال ينقصان: رمضان وذو احلجة)...
ا املعنى اللفظي لكلمة رمضان، فله أكثر من تفسير   أمّ
من  مشتق  أنه  إلى  يذهب  من  فمنهم  اللغة،  علماء  عند 
الرمض، وهو شدة احلر، ومنهم من يرى أنه مأخوذ من يرمض 
ويقال  والعطش،  احلر  شدة  من  جوفه  يحر]  عندما  الصائم 
فيه،  أسلحتهم  يرمضون  كانوا  العرب  ألن  بذلك  ي  إنه سمّ
أي يرتقونها، ويحملونها، ليحاربوا بها في شوال، قبل دخول 
األشهر احلرم. ويردّ آخرون ملا قد يعتور الصائمني من مشقة، 

واملعروف أن الصيام كان معروفاً قبل اإلسالم بوقت طويل.

أجندة رمضان
األحداث  من  العشرات  رمضان  شهر  أجندة  ل  وتسجّ
ة العربية واإلسالمية، إضافة  والوقائع الهامة في تاريخ األمّ
تاريخ  مسيرة  في  ومعان  دالالت  لها  تواريخ  تسجيل  إلى 

وحدة العالم اإلسالمي إذ أنه عاش متنقالً بني األندلس ومصر 
القاهرة في رمضان  إبن خلدون في  وتوفي  واحلجاز..  والشام 

من عام 808 هجرية وله من العمر 72 عاماً.

األزهر الشريف
وافقت  والتي  الكرمي،  الشهر  من  األولى،  اجلمعة  في 
املصري  الشعب  إحتفل  هـ   261 عام  رمضان  من  اخلامس 
حيث  الشريف  األزهر  مسجد  بإفتتاح  اإلسالمي  والعالم 
أديت فيه صالة أول جمعة، بعد ان بناه جوهر الصقلي بأمر 

من املعز لدين اهللا الفاطمي.

أحداث وأحداث
في الثامن من رمضان عام 83هـ ولد اإلمام جعفر الصادق، 
من أحفاد اإلمام علي بن ابي طالب، والصادق هو لقب إشتهر 
نهل  والعلم، فقد  بالعفة  إشتهر  وأمانته، كما  به لصدقه 
من علم الكيمياء.. ويقال إن جابر بن حيان شيخ الكيميائيني 

العرب تتلمذ على يديه وأخذ منه هذا العلم اجلديد.

الفيلسوف  ظهر  384هـ  عام  رمضان  من  الثامن  وفي 
االسالمي علي بن حزم.

مدينة  بناء  إنتهى  365هـ  عام  رمضان  من  الثامن  وفي 
الزهراء في األندلس على يد اخلليفة عبدالرحمن الناصر، ومن 
نسبة  بالزهراء  سميت  إنها  وقيل  املستنصر..  احلكم  بعده 

للقصور الزاهرة التي أسسها اخلليفة في هذه املدينة.
الصليبيون  إحتل  492هـ  رمضان  شهر  من  التاسع  في 

مدينة أنطاكية اإلسالمية.
في العاشر من رمضان عام 60هـ بلغ احلسني مكة قادماً 
من املدينة، بعد أن انتزعت البيعة ليزيد بن معاوية الذي كان 
أهل  وإلتفّ  التاريخ،  هذا  من  شهرين  قبل  اخلالفة  تولى  قد 
على  فإتّفقوا  الكوفة،  أهل  ذلك  وبلغ  احلسني،  حول  مكة 
البيعة للحسني، وأرسلوا إليه كتاباً مع نفر منهم، وتسلّم 
احلسني الكتاب في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان، وجاء 
فيه: إنه ليس علينا إمام، فأقبل علينا، لعل اهللا يجمعنا بك 
على الهدى. ثم كتبوا إليه كتاباً آخر حتى بلغ عدد الرسائل 

مائة وخمسني رسالة، وحاول أصحاب احلسني رضي اهللا عنه 
روه من مؤامرة أهل الكوفة، وأن يعتبر مما فعلوه  وأرضاه أن يحذّ
نصائحهم،  إلى  يلتفت  لم  ولكنّه  عنه،  اهللا  رضي  أبيه  مع 
فسار إلى الكوفة، ومنها إلى كربالء، حيث حدثت املأساة في 

العاشر من شهر محرم وقتل رضي اهللا عنه.
هجرية   331 عام  رمضان  شهر  من  عشر  احلادي  في 
القاهرة..  اليه  تنسبه  الذي  املعز  الفاطمي  اخلليفة  ولد 
العبيدية  دولة  املهدي مؤسس  وجده عبداهللا  املنصور،  أبوه 
وأول  البيت،  هذا  في  الثالث  هو  واملعز  افريقيا..  شمال  في 
بعد  تولى  لهم..  عاصمة  القاهرة  جعلوا  الذين  الفاطميني 
ه قائده جوهر  أبيه، وما إن جلس على العرش، حتى إجتّ وفاة 
ً وما إن إنتهى من إخضاع  الصقلي إلى اجلزائر واملغرب غازيا،
وفي  358هـ  ربيع  في  وذلك   ً شرقا، إجته  حتى  املغرب،  دول 
النصف من رمضان من نفس العام ألقى جوهر خطبته على 
القاهرة  مدينة  فيه  أسس  الذي  املكان،  نفس  في  املصريني 
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سبعون إسماً     لشهر واحد
األمة.

إبن خلدون
في اليوم االول، من الشهر الكرمي عام 
732هـ ولد املؤرخ والفيلسوف اإلجتماعي 
عبدالرحمن ابن خلدون، وأبدى إبن خلدون 
االول  صباه  منذ  العلم  طلب  في  رغبته 
يتابع  أن  قبل  ومعلمه  أبوه شيخه  وكان 
نضجه  بوادر  وظهرت  فاس..  في  دراسته 
أن  حتى  األنظار  اليه  فلفت   ،ً مبكرا
كاتبه  جعله   - حينئذ   - تونس  سلطان 
السري، وكان في احلادية والعشرين.. وفي 
باجلزائر  قلعة  في  إعتكف  االربعني  سنّ 
لتأليف كتابه (العرب وديوان املبتدأ واخلبر 
وتعتبر  والبربر)  والعجم  العرب  أيام  في 
علم  في  رائدة  دراسة  كتابه  مقدمة 
اإلجتماع، وتؤكد سيرة إبن خلدون ضرورة 

بقلم:  سالم الغامن              
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وأسس جامع االزهر.
اخلليفة  بويع  381هـ  عام  رمضان  من  عشر  احلادي  في 
القادر باهللا العباسي وقد استطاع ان يجبر اخلليفة السابق 
يتالعب  ضعيفاً  كان  حيث  املطيع  بن  باهللا  الطائع  وهو  له 
واجبروه  عليه  بالقبض  الدولة  بهاء  فأمر  وامللوك  االمراء  به 
واشهدوا  باهللا  للقادر  اخلالفة  وتسليم  نفسه  خلع  بكتابة 

عليه االعيان واالشراف فامتثل لهم.
13 رمضان 1382هـ وفاة االمير عبدالكرمي اخلطابي بطل 
ثار ضد   - باملغرب  الريف  قبائل  زعيم   - املغربي  الزيف  حرب 
بالده واشعل حرباً حامية منذ عام  املستعمر االسباني في 
الف على  اسبانياً من 20000  عام 1921 جيشاً  فاباد   1920
حتى  االسبان  اجلنود   1924 عام  وطارد  قلقيلية..  من  مقربة 
تطور وتقدم الى املنطقة الفرنسية. ولكن االنقسام دب في 
للفرنسيني  التسليم  الى  واضطر  املغربية  القبائل  صفوف 
ولكن متكن  الهندي  احمليط  احدى جزر  الى  ونفوه   1926 عام 

من الفرار 1947.
بني  باالندلس  افراغه  موقعة  وقعت  528هـ  رمضان   14
يحيى  زكريا  ابي  االمير  بقيادة  واملرابطني  االندلسيني  قوات 
االندلس  شرق  في  ومرسيه  بلنسية  امارة  امير  غائبة  بن 
وكانت القوات املعادية بقيادة ادفوشني بندر دمير االرغوني) 
الذي كان قد اعد عدته حملاولة االستيالء على اراضي الدولة 

االسالمية.
الذين  التتار  على  املسلمون  انتصر  رمضان  شهر  في 
اخلالفة  عاصمة  بغداد  فسقطت   - بالرعب  القلوب  ميألون 
تنج دمشق من  ولم  بركة دماء  الى  في قبضتهم وحولوها 
اال مصر  امامهم  يبق  ولم  واستلوا على فلسطني  ويالتهم 
بقيادة  املسلم  اجليش  وخرج  هوالكو  انذار  مصر  ورفضت 
السلطان قطز ليقابل التتار وتدور املعركة في رمضان سنة 
واسالماه..  املسلم  القائد  ويصيح  جالوت  عني  في  658هـ 
وتنزل الهزمية في عدو رهيب اجتاح ارض االسالم في همجية 
حضارة  حفظت  التي  الفاصلة  املعركة  فكانت  ووحشية.. 

االسالم واعادت له عزه ومجده.

فتح مكة
مكة  فتحت  للهجرة  الثامن  العام  رمضان  شهر  في 
مقاليدها  وتسلم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  للرسول  ابوابها 
واصبحت تدين بدين االسالم بعد ان تآمر اهلها عليه واخرجوه 
اهللا  صلى  الرسول  ويتقدم  اليه.  اهللا  بالد  احب  وهي  منها 
عليه وسلم الى الكعبة ليحطم االصنام وهو يقرأ قول اهللا 

تعالى (قل جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل لكان زهوقا).
في هذا الشهر نزل القرآن الكرمي على الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم فرسم للمجتمع االنساني طريق سعادته في 
مكرماً  الفرد  بيد  واخذ  فيها  لبس  ال  واضحة  بارزة  خطوط 

انسانيته دون تفرقة بني ابيض واسود وغني وفقير.
624م  للهجرة  الثانية  السنة  من  رمضان  شهر  في 

وقعت الغزوة احلاسمة غزوة بدر الكبرى وقد قاتل فيها النبي 
ً من املؤمنني اذ يبلغون  املشركني من قريش وكانوا اكثر عددا
 ً القتال فنصرهم اهللا نصرا امثالهم فاستبسلوا في  ثالثة 

.ً مؤزرا
ارسل  710م  هـ   91 عام  من  الكرمي  الشهر  هذا  وفي 
موسى بن نصير قوة من فرسان العرب بقيادة (طريف) عبرت 
البحر الى الشاطىء اجلنوبي من االندلس وغزت بعض الثغور 
حيث  االندلس  لفتح  مقدمة  الغزوة  هذه  وكانت  اجلنوبية.. 
وقعت  فاصلة  معركة  بعد  92هـ  عام  زياد  بن  طارق  فتحها 
في رمضان بني اجليش االسالمي وجيش امللك رود ريك على 
ضفاف نهر لكة بالقرب من مدينة شدوتة القدمية وانتصر 

املسلمون ودانت االندلس للفتح العربي.
رودس في رمضان سنة 53هـ  العرب جلزيرة  وقد مت فتح 

673م.
18 رمضان 739هـ ظهرت اول نقود عثمانية حتمل اسم 

اورخان.
املقريزي  الدين  تقي  املؤرخ  وفاة  602هـ  رمضان   19
الى  نسبته  سوري  اصل  من  وهو  بالقاهرة  ولد  بالقاهرة، 
ومن  التاريخ  تدوين  الى  انصرف  بعلبك  احياء  احد  املقارزة 
واالثار)  اخلطط  ذكر  في  واالعتبار  (املواعظ  مؤلفاته  اشهر 
وهو ما يعرف بخطط املقريزي، واملؤلف عبارة عن موسوعة 
(تاريخ  ايضاً  وله  مصر،  عن  واجتماعية  جغرافية  تاريخية 

االقباط)، (النقود االسالمية)، (امتاع االسماع).

احلموي
ومؤلف  االدباء  ومؤرخ  اجلغرافي  وفاة  626هـ  رمضان   20
املوسوعات ياقوت احلموي عن 50 عاماً الذي اشتهر بكتابه 
االدباء في  اخبار  االديب) جمع فيه  االريب في معرفة  (ارشاد 
ايامه ورتبهم حسب حروف املعاجم ويعتبر الكتاب موسوعة 
ضخمة لالدباء وله مؤلفات ايضاً هي (معجم البلدان) وهو 
ايضاً  وله  مجلدات  عدة  من  ضخمة  جغرافية  موسوعة 
(ابو  الدول) وياقوت اسمه  التاريخ)، (كتاب  (املبتدأ واحلال في 
تاجر من  يوناني فاشتراه  ومن اصل  احلموي)  ياقوت  عبداهللا 
بغداد وكلفه بشؤون التجارة فاكتسب معرفة ببالد الشرق 
االوسط ثم افترق عن التاجر واشتغل بنسخ الكتب ثم بدأ 
سياحته حتى وصل شرقاً الى التركستان، وبعد عودته الى 

الشرق االوسط استقر به حتى وفاته.
20 رمضان سنة 201هـ وسنة 222هـ ظهر في نواحي 
اليها  اذربيجان بابك اخلرمي الذي رغب في ملة اوس ودعا 
وحارب مبادىء االسالم وقتل كل من وقف في طريقه.. وشجع 
اوس  املازياو  زمانه  في  وظهر  املسلمني  ضد  الروم  ملك 
نفوذ  اتسعت منطقة  الوقت  وتفاقم شره ومع  بطبرستان 
بابك وانضم اليه كثيرون من فارس.. وملا استفحل خطره، وجه 
اخلليفة املأمون اليه احلمالت العسكرية للقضاء عليه ولكن 
ً لقوة بايك كانت تبوء بالفشل وعندما تولى املعتصم  نظرا
اخلالفة ادرك ما ميثله بابك من خطر فجهز جيشاً قوياً بقيادة 

االراضي  الى  به  ودفع  االفشني 
اخلرمية،  عليها  يسيطر  التي 
بابك  مدينة  االفشني  واقتحم 
االسرى  واطلق  ملكه  ومقر 
 20 في  وذلك  املسيحيني 
الى  بابك  وفر  222هـ  رمضان 
وارسل  اذربيجان  في  حصن 
عليه  قبض  من  االفشني  اليه 

وسلمه الى املعتصم وقتل.
بابك  ان  املؤرخون  ويذكر 
فترة  في  املسلمني  من  قتل 
ظهوره وهي اكثر من 20 سنة 

255 الفاً.
21 رمضان هـ وفاة احلجاج 
 55 عن  الثقفي  يوسف  بن 
مدينة  في  توفي  وقد  عاماً 
واسط وهي املدينة التي بناها 
البصرة،  بني  وسطاً  لتكون 
للمشرق   ً اميرا احلجاج  وكان 
اليه  نسبت  الذي  وهو   - كله 
(انا  الكلمة املأثورة من نفسه 

ابن جال وطالع الثنايا).
توفي  726هـ  رمضان   21
االول  اورخان  الغازي  السلطان 
االول  خان  عثمان  ابن  وهو   -
 - العثمانية  الدولة  مؤسس 
عدة  فتح  شجاعاً  بطالً  وكان 
على  الوسطى  اسيا  في  مدن 
عهد ابيه - وملا تولى السلطنة 
اخرى  مناطق  على  استولى 
التي تعرف  الصغرى  في اسيا 
ونقل   - تركيا  باسم  اليوم 
الى  (بني شهر)  من  العاصمة 
وفتح  بالعلم  اهتم  (بورصة) 
املدارس وعزز الوجود االسالمي 
عهده  وفي  املساجد  ببناء 
االنكشارية.  فرق  تكونت 
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وقد  والشبان.  االطفال  من  احلروب  اسرى  هم  واالنكشاريون 
غارات  عنه  ليصد  باورخان  القسطنطينية  ملك  استنجد 
الصرب فانتقل اجلند العثماني الى الشاطىء االوروبي وكان 

هذا بداية تطلعهم الى غزو شرق اوروبا.
الناصر  عبدالرحمن  بقرطبة  ولد  277هـ  رمضان   22
احد اكفأ رجال االسالم على امتداد تاريخه، حكم االندلس 
مثيري  رأس  على  وكان   - اشدها  على  الداخلية  والثورات 
الشغب ابن حفصون الذي استولى على عدة مدن وحصون 

وشجع هذه القبائل العربية فسلكت مسلكه فلما تسلم 
فرفضوا  االستسالم  العصاة  من  طلب  السلطة  الناصر 
فكر عليهم جيوشهم واخضعهم جميعاً.. وانتهزت مملكة 
ليون ومملكة نافار (البشكش) فرصة انشغال الناصر باخماد 
واستحوذتا  االسالمية  املدن  على  واغارتا  الداخلية  الثورات 
ويحرق  يحاربهما  وظل  الناصر  لهم  فتصدى  الغنائم  على 
قراهما الى ان استسلمتا. وامضى الناصر في احلكم خمسني 

عاماً في كفاح موصول.
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الفاطميني إلى اإلغريق من

إلى نسبه ويرجع (الفانوس)،  وُلد طويلة،  قرون منذ
ويعني بلغتهم االسم هذا عليه اطلقوا الذين وهم اإلغريق

استخدموه من اول فكانوا  الرومان اما االضاءة)،  (وسيلة
فهي الفانوس حياة قصة بها، اما يستضاء كوسيلة بالفعل
قنديل مجرد بدايته في الفانوس كان حيث ومثيرة مشوقة
وتغطي ،ً الرفيعة جدا القرون من يصنع بالزيت، وكان يضاء
تظهر صناعة ان قبل  من اجلريد ثم صنع بالقماش جوانبه

النهضة عصر بداية مع املثقوب املعدن من ثم صنع الشموع
املشغول. النحاس من صنعوه االوسط الشرق وفي

اليها دخول الفاطميني مصر مع الفانوس الى دخل وقد
القاهرة مدينة الصقلي جوهر قائدهم اسس ان فبعد
حضر الفاطمي  اهللا  لدين املعز  اخلليفة قصر بها  وبنى

في ذلك كان الكبير قصره ويقيم في املدينة ليتسلم املعز
املصريون وكان 361هـ عام رمضان السابقة من شهر الليلة
له يضيئوا حتى استقباله في  املزينة  الفوانيس يحملون
الكرمي، رمضان بشهر الفانوس ارتبط احلني ومنذ ذلك الطريق
حيث الفاطمي، العصر ذلك في بينهما االرتباس ذلك وتوثق
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ة وجنوم تستحضر املالئكة وأهلّ فوانيس
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رمضان شهر في اال ليالً اخلروج من  مينعن النساء كانت
مضاء فانوساً يحمل  صغير صبي املرأة يتقدم ان بشرط 
لها الطريق، فيفسحوا هناك سيدة متر ان املارة يعلم حتى
واضاءته، بالوانه معجبني يحملونه والصبية االطفال وبدأ
بعض يغنون وهم به ممسكني الطرقات في يسيرون وكانوا
الفاطميون يكثرون كان املارة، وملا من الهدايا طالبني االغاني
حمل الفانوس لالطفال فقد اعتادوا على الهدايا تقدمي من
يزال التي ال اغانيهم مرددين الشوارع في ليلة ليطوفوا كل

االن: حتى يتردد بعضها
يخليكم رب العادة: ادونا
يخليكم رب وقالدة: لبده

واغنية:
اياحة وحوي يا وحوي

السلطان بنت
البسة قفطان

اشيبه بشر
اياحة وحوي يا وحوي

اياحة شعبان يا رحت
اياحة رمضان يا جيت

وحوي ليالينا كمان - وحوي يا
اما تعني القمر بأنها (اياحة) كلمة كتب التراث وتفسير
شهر هالل رؤية ومنذ الشمس، بها فيقصد بنت السلطان
الفوانيس باضاءة الشعبي االحتفال يبدأ املبارك رمضان
املغرب آذان ومع الكرمي الشهر بقدوم الفرحة عن  للتعبير
على الليل وطوال  املدينة شوارع في واحلياة احلركة تدب

الفوانيس. اضواء

بطوطة إبن

احدى (ابيار)  مدينة  في انه بطوطة ابن الرحالة  ويروي 
حينما رمضان معاينة هالل تصادف مبصر الزيات كفر ضواحي
بعد دينياً احتفاالً يقيمون املدينة اهل فوجد باملدينة كان
والفقه العلم اولو  يحضره  املدينة قاضي منزل في العصر
املدينة خارج مكان الى  اجلميع يخرج ثم املعممني ونقيب
ربوة من الهالل يستطلعون حيث  الهالل) (مرتقب يسمى
املدينة الى بها يضيئون الفوانيس ويعودون رأواه فاذا عالية
أُضيئت اذا صيام اما وان غداً قد ثبتت ان الرؤية الى اشارة في
ذلك فان املقدمة في الذي الفانوس عدا فيما الفوانيس كل
لشهر املتمم هو التالي اليوم وان الهالل يروا لم انهم يعني

شعبان.
زفة فيها الفانوس استخدم التي املتوارثة ومن التقاليد
مسجد في الكرمي القرآن حفظ احد امت فاذا الكرمي القرآن ختام
بينما بيته الى ويزف  ابيض بفرس له يؤتى  املساجد من
الدينية، باالغاني ويتغنون املضاءة الفوانيس اصدقاؤه يحمل
تعرف كوسيلة الفانوس يستخدم الفترات كان من فترة وفي

طعامهم يتناولون واالمساك بحيث االفطار مبواعيد الناس
فاذا الفوانيس فيها توقد  التي  الفترة  طوال وشرابهم
كان كما صيامهم وبدأوا الطعام عن الناس توقف اطفئت
ال زال وما الفوانيس باضواء مستأنساً ليالً املسحراتي يسير

السحور. موعد الى وتنبيههم الناس، يقاظ

وتفاؤل زينة

الديكور قاموس في منوذجاً الفانوس يشكل عموماً
االماكن داخل للزينة اجلميلة الرموز احد اهم واصبح واالناقة

البرملان ففي  والبيوت، والقصور والسياسية السياحية 
عدة املتعددة قاعاته فناء في يعلق الثالثينات منذ املصري
كبير شكل جمالي به من يتمتع ملا الزينة نعرض فوانيس
كبيرة رمضان تكون شهر بغير فوانيس اصبحت تطلب واالن
مزج لغرض االثرياء بيوت او الكبرى الفنادق بها لتزين احلجم
واالن الدهر، مرور مع ميت لم الذي بالتراث واجلمال الزينة
يضاء اصبح ان بعد جديدة  عودة يشكل  الفانوس اصبح
على معلقاً جنده ونحن والكهرباء اجلافة والبطاريات بالشمع
وكل عمان في الفلل والعمارات كبير من عدد وبنايات اسوار

زمن منذ فيها ولد مكانته التي االقطار العربية، وجنده يحتل
رمضان. ليالي ليضيء الفاطميني

الفوانيس أنّ األوساط الشعبية لدى إعتقاد واسع وهناك
بيوت على املالئكة تدلّ رمضان ليل في املضاءة واألهلة

أعلم. واهللا فيها، الطمأنينة وتشيع الناس،
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ونوع زينة احللي في  يجد واالنسان السنني االف منذ
مبا يتزين كان احلجري العصر ففي  العقائدية، احلماية من
وقرون واالصداف العظام مثل طبيعية مواد من حوله يجد
بدايات كانت حيث البرونزي العصر جاء ثم واسنان احليوانات،

اعقبتها. التي احلضارية والطفرة اكتشاف املعادن
من ابتداء املنطقة، سادت التي احلضارات اول  ومنذ
العربية باحلضارة وانتهاء النيل ووادي الرافدين وادي حضارة
تشكيالت العرب في والصياغ احلرفيون برع فقد االسالمية،
عصر، كل في السائدة الفلسفية االفكار دونت تعبيرية 
يزيد وجتريدي تزويقي اطار اخلالصة ضمن  الروحية والدالئل
وان والرجال. النساء عند والهيبة اجلمال معالم ابراز في
آثار يحمل فانه ً التقليدي الفضة حتديدا الشعبي مصاغنا

ذلك: ومثال العصور عبر متوارثة ودالئل
الهندسية باشكالها الشعبية الرسومات وهي النجمة
القدمية العبادات في ظهورها بدأ  التي املطورة والنباتية
الفلك وعلوم بالتنجيم ارتباطها ثم الطويل للعمر كرمز
النبي قصة مثل املقدسة الكتب في ذكرت  انها حتى

السالم. عليه يوسف
الى الذي يرمز والهاللي الشكل الى النجمة وباالضافة
يتبارك الذي االسطواني، واحلجاب الضوء،  آلهة وهو القمر 

لبسها. في البعض
القمر اسم هذا املعدن على القدماء يطلقون كان ولقد
ومصر، اجلزيرة في تعبد كانت الضوء) وهذه االلهة (آلهة او
ارتباطه واستمرار املعدن هذا سمو في االعتقاد يرسخ ومما
الفضة ان الشر. من كالسحر واحلماية باملعتقدات حلد االن
النقود صك  وال  احللي في لالستعمال تصلح ال اخلالصة
صالبتها من ليزيد مع النحاس معينة بنسب يخلط لذلك

صالبته. من لتزيد الذهب مع كذلك وتخلط
والتراث الفضة

مستلهمني واصيل متقدم مجتمع لبناء نسعى كلنا
تشعبت فناً. ولقد او كان علماً الزاخر، تراثنا وتبصر  بذكاء
التطبيقي املستويني على العربية احلضارة في االبداع طرق
ببعضها التصالها  الفنون تلك حصر ميكن وال واحلسي،
االهتداء وميكن  االخر، على منها الواحد وتأثير وتداخلها
انتجته وما البشرية< >النفس وهو مصدرها االساسي الى
والفكر االغريقي العصر فمنذ معاً، وقلبها عقلها خالصة
بينما السامية،  والفنون الريفية بالثقافة يهتم البشري 
اجلماهيرية الثقافة الى متيل القدمية العربية  حضاراتنا 
نفوسنا الى  حميمية اكثر هي  التي الشعبية والفنون 
ً عصرا بهاء تزداد التي اليومية باالبداعات وممكن تسميتها
كل مع  تتفاعل اننا هذه  فنوننا خصائص  ومن عصر. بعد 
االمم فنون وحضارات مع تواصلها الى باالضافة احلياة ما في
العالقة احد  على يخفى وال بها، وتغتني تغنيها  االخريو
والعلمي الديني التراث والتاريخ، وهناك التراث الوثيقة بني
هو الذي الشعبي بالتراث يقترن االخير واالدبي والفني وهذا
صياغة ومنها ايضاً باحلرف الشعبية واملرتبط محور حديثنا

املشتركة روافد الفنون زالت رافد من وال كانت التي الفضة
العربية. اخلارطة عبر

الزخرفة في  عضوية وحدة عربياً متثل عندنا واملصوغة
وقبائلها، امتنا لشعوب املتفردة اخلصائص وتدون والشكل
لتلك االجتماعية الهوية يعكس خاصة الفضي واملصاغ
في صناعية تكنولوجيا اول  على  تدل  انها كما الشعوب،
حلد متداولة زالت ال القدمية التقنيات احلضارات القدمية، ان
البدويات اليوم تصنع بنفس تلبسها احللي التي وبعض االن،

والفراعنة. اور ملكات حلي بها تصنع كانت التي الطريقة
ليست التقليدية الصياغة حرفة ان شيء كل وقبل
وسيلة هي بل البعض يتوهم كما فقط نفعية وظيفة
يستلهم الذي للمجتمع والعقائدية الفنية الروح لنقل
التي الثقافية للحالة انعكاس وهي تصاميمه منه الصائغ

احلرفة. تلك ظله في تزدهر
املادية واوضاعه  الشعب مفاهيم يدون فالصائغ 
املستمدة اشعاره ان الشاعر يدون املعدن كما على واملعنوية

حوله. واالحداث من الناس من
الوضع يحددون االجتماعيون والعلماء فاحملللون
خالل من ما لشعب والعقائدي واالجتماعي االقتصادي 
املرأة استعمال كثرة فمثالً شعبي تراث خلفه من دراسة ما
بالد اقتصادي في رخاء على يدل االن للمصاغ حتى اليمنية
تقلص لقد بلقيس. وملكتها السبئية اململكة حيث اليمن،

منذ الكبيرة املدن في والفضة احلي على االقبال ً كثيرا
هذه تزال فما والبادية واالرياف القرى في التركي اما العهد
احلضران مجتمع في العام املفهوم اصبح العادة الشائعة، اذ
اما بالفضة، يتحلون الذين هم فقط والفالحني (الغجر)
الغنية والتي حتاول تقليد الطبقة فهي املتوسطة، الطبقة
منه املستورد خصوصاً  واالملاس  بالذهب تتحلى بدورها

مثالً. احلاكمة بالطبقة ً تقليدا
القادم البراق املصاغ الى اجته من جميع ساهم لقد
وقد صياغنا، املهرة من عند االبداع روح قتل في الغرب من 
عالقة اي معنا ال تربطه جميالً ولكن االجنبي يكون املصاغ
الى يفتقر فقط زينة اداة انه  تاريخي،  عمق وال اجتماعية
العربي مصاغنا وثقافة مثل زينة وليس اداة االصالة، عنصر
التيارات رغم عنف احلضاري املوروث صفائحه في يختزن الذي

اخلارجية.
والدالئل امليثولوجية الرموز  سخر  الذي الصائغ وان
ان بد ال املاضي، في وفنية  تزويقية قطع  الى االجتماعية

العصر. تتماشى وروح جديدة مناذج خلق على قادراً يكون
عقلي التقاء العربية  الشعوب تلتقي ان ميكن  ال وانه

الشعبية. تراثها وفنونها التقائها حول من اكثر

ة الفضّ
تليق
برمضان
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فأكون  جلنته،  حبًا  وال  ناره،  من  خوفًا  عبدته  ”ما 
رابعة  إليه”،  وشوقًا  حبًا  عبدته  بل  السوء،  كاألجير 

العدوية .
عالقتي باملواصالت عالقة قدمية، متتدّ إلى ما يُقارب 
األربعني سنة، عندما كان السرفيس يتقاضى قرشني، 
وكان إنتظارة ال يتعدى اخلمس دقائق على األكثر، كبرت 
عمان، وأصبحت غابة من السيارات، وإقتصر السرفيس 
تغلي  الغربية،  فعمان  الشرقية،  مناطقها  على 

بالسيارت اخلاصة، عدا محيطها الذي يزنر باحلافالت،
أن  دون  حرّة،  ل  ألجتوّ سيارتي  أترك  األحيان  بعض 
الوصول  نقطة  أن  طاملا  اإلنطالق،  نقطة  على  أقلق 
األجرة  أنادي سيارة  أتعب،  وعندما  الوصول،  نقطة  هي 
أصعد  وعندما  أريد،،  حيث  فتقلّني  تكسي،  الصفراء/ 
لسيارة األجرة، أول ما أقوله بعد أن ألقي التحية: الرجاء 
من  ذائقتي،  و  أذني،  ألحمي  املذياع،  صوت  تخفيض 
كان  أجرة،  أوقفت سيارة  أيام،  قبل   ، العصر  موسيقى 
ً ، طلبت من السائق تخفيضه،  صوت املذياع مرتفعاً جدا
كان الصوت يعلن آذان صالة العشاء، أخبرت السائق عن 
ت صالة  وجهتي، فأبدى قلقه لطول املسافة، حتى ال يفوّ
العشاء، قلت له، هناك وقت طويل تستطيع أن تصلي 
فيه صالة العشاء، فهي أيسر الصلوات من حيث الوقت، 
إال أنه أخبرني أنه يود أن يصلي جماعة في جامع، ذلك 
ا  عمّ مرتفعاً  يكون  احلالة  هذه  في  النقاط  مجموع  أن 

أن يجد  بد  أنه ال  أخبرته   ،  ، آخر  أي مكان  إذا صلّى في 
جامعاً، فاملنطقة فيها الكثير من اجلوامع، إال أنه كان 
،،. ثم دخل في حسبة، ضيعتني  قلقاً وبدا مستعجالً 
العدد  توازي  مثالً  احلرام  املسجد  في  فالصالة  أرقامها، 
العبادة  بحثت عن  يفوق كذا،  وكذا  الصلوات،  كذا من 
 ، لفعل قصديّ مبغفرة  إال طمعاً  أجد  فلم  من خاللها، 
ل يفصل العابد عن  يدرك أصول املقاصات، أو رعب متأصّ
اً  آلة حاسبة، عالية الصوت، حتسب كمّ معبوده، وكأن 
وتأمل،    صفاء  حلظة  ال  تفصيلية،  بأرقام  البضائع،  من 

دللته على إجتاه اجلامع، ودخلت الدار .
لم أستطع أن أصرف ذهني عن هذه احلادثة، وإن لم 
تكن األولى من حيث حساب األرقام في حاالت التعبد 
هللا ، فها هو شهر رمضان يقترب، وهذه احلادثة أعادت 
لذاكرتي متاهات اآلالت احلاسبة في هذا الشهر املبارك،  
رخيصاً،  رمضان  يعرض  ماركت،  سوبر  في  فوجدتني  
وكأمنا  الرحمن،  وموائد  التعبد.  وحسبة  الصيام،  شهر 
القادر  ليبرىء  اجلسد،  طعام  إال  يعني  ال  رمضان  شهر 
أشهر  باقي  جوعه  عن  يغني  ال  فقير،  بإطعام  ته  ذمّ

السنة.
لنا،  ا هو ضروري  وعمّ اإلمتناع عما نشتهيه،  فكرة 
باملشتهى،  والتفكير  بالتأمل  ر  سّ جتُ مسافة،  يخلق 
حيث  من  بل  وحسب،  إشباعه  كيفية  حيث  من  ال 
سعينا احملموم واليومي باجتاهه، والطعام، املباح واحلق، 

بيننا  الضرورية  املسافة  هذه  ليخلق  رمضان،  يجيء 
وبينه، ألجد أن فسحة التأمل، متتلىء بحساب الثواب، 
معت على  د دين نقاط، جُ ومبعامالت املقاصة، كمن يسدّ
مدار األشهر غير املباركة، ليصبح رمضان، شهر تسديد 

الديون السماوية ؟!
غايته،  رمضان  سلبت  الرمضانية،  فاملمارسات 
اآلالت  فيه  تتجلّى  وفتاويها،  الشهوات،  شهر  ليصبح 
ب  فتتأهّ اجلسد،  وبضائع  املعدة،  لبضائع  احلاسبة، 
الفضائيات، لتسلّي الصائم مبا لذّ وطاب ، لتردم مسافة 
لتعود  األخرى،  تثير شهواته  ببضائع  للطعام،  شهوته 
الشهوات،  لهذه  تطبطب  بفتاوى،  الفضائيات  ذات 
د أحياناً، فيبدو جلياً ما يشغل  فتتساهل حيناً، وتتشدّ
أمور حياته، فهذا يسأل عن جواز مقاربته  املتعبّد من 
لزوجته وشروط املقاربة الرمضانية، ليستفيض املفتي، 
ر من آثار املقاربة، قبل شروق  بتفاصيل التخلّص والتطهّ
الطعام،  عن  باإلمتناع  املتمثّلة،  العبادة،  نهار  شمس 

واإلنشغال بهاجسه ، 
تغيب  بينما  املسابح،  خرز  تكرار  ة،  القصّ وتتكرر 
اللفظ،  سوى  املعبود  من  يذكر  أو  يعرف  وال  العبادة، 
الدخول  تذكرة  لضمان  احلاسبة،  اآلالت  تنشغل  بينما 
 ،  ، والعقل  املعدة  يُتخم  مبا  املوائد  ر  وتعمّ النعيم،  إلى 
ل باألفعال، ودوافعها، وحكمة اإلمتناع، ونعمة  دون التأمّ

اإلقتراب.
أتساءل: هل أصبح دافعنا لفعل ما مبنياً على عدد 
لها فيما إذا قمنا بهذا الفعل، أو عدد  النقاط التي نحصّ
مبا  األفعال  هذا  نُحاكم  أننا  أم  نخسرها،  التي  النقاط 
وال خوفاً من  بنقاط،  نتائج، ال طمعاً  يترتب عليها من 

خسارة؟
فأكون  جلنته،  حبًا  وال  ناره،  من  خوفًا  عبدته  ”ما 
رابعة  إليه“  وشوقًا  حبًا  عبدته  بل  السوء،  كاألجير 

العدوية .
فالفعل، ليكتسب صفته األخالقية، يحكم مبا هو 
صواب في حينه، فغاية فعل ما حتقيق ما يرى الفاعل 
ق  أنه صواب، ال بكيف يؤجر عليه، فمثالً يكون في التصدّ
ق إذا  على فقير محتاج فعل الصواب، ولكنّ فعل التصدّ
ما متّ على من إتكل على الصدقة، فكسل عن ااهدة 
خاطئاً،  وضعاً  يكرّس  سلبي،  فعل  حياته،  أجل  من 
فتسلب الغاية منه، فال يحقق مبتغاه، ومقياس صحة 
بأفعال  القيام  أما  احلكم،  هو  والعقل  نسبي،  الفعل، 
عمياء  وتلبية  بالنقاط،  طمعاً  ميكانيكي،  بشكل 
وغاية  إبتعاد عن جوهر  لهو  للواجب،  لنظرة سطحية 

األفعال األخالقية.

وما املظاهر التي نراها، واملبالغ فيها، على أنها عبادة، 
إال دالة على بعدنا عن الفهم احلقيقي جلوهر األخالق، 
أساس الدين،  والغاية واحملرّك لألفعال، فأصبحنا كأننا 
لزيادة  ونلهث  باألرقام،  نتلعثم  حاسبة،  آلة  أمام  نقف 
النقاط، فتضيع الغاية األخالقية األصيلة، سبب األمر 

الديني  وجوهره.
عند  األخالقية،  املسائل  في  اخلطاب  يختلف  رمبا 
املدارس  بعض  ترى  فقد  والناضج،  الطفل  بني  التربية، 
تؤتي  تربوية  طريقة  أو/واملعاقبة،  املكافأة  أن  التربوية،  
الطفل،  ان  ذلك  األطفال،  عن  ذلك  يصح  رمبا  ثمارها، 
اإلجتماعية  األخالقية  التعقيدات  فهم  عن  يعجز 
ً تربوياً  لألفعال، وإن كنت أرى أن في بيان أثر األفعال تأثيرا
أكبر: أن يفهم الطفل مثالً بأنّه إذا أخذ لعبة صديقته 
فإن  الفعل،  ذات  آخر  شخص  سيفعل  إستئذان،  دومنا 
نقول ال تضرب  إستمرّ في فعله، كأن  ذلك،  وافق على 
فتُضرب، ال تسرق فيُسرق منك، إال أنه في مرحلة الحقة 
تضرب،  أن  اخلطأ  من  ألنه  تضرب،  ال  نقول  التربية،  من 
ألن في ذلك تسبيب ألم، وعلى إختالف املدارس التربوية، 
كنت كمربية، وال زلت، أرى أن يُحاكم الفعل، دون النظر 
ق للفاعل، وإال فقد الفعل األخالقي  إلى املكسب املتحقّ

غايته.
أن  جند  أننا  إذ  سلوكياتنا،  كل  على  ينسحب  ذلك 
كعالقة  منفعية،  ملعايير  حتتكم  مبجملها  عالقاتنا 
منافع  تفوت  وبذا  بالعمل،  والعامل  باملعرفة،  الطالب 
الطالب  فنرى   ، الغاية  ق  تتحقّ فال   ، األصيلة  العالقة 
معيّنة  نتيجة  حتقيق  بعد  ويرمونها  كتبهم  ميزّقون 
ليترك  ساعته،  إلى  ينظر  الذي  العامل  وكذا  منتظرة، 
عمله بناء على حركتها، وكذلك العالقات ذات الطابع 
للدافع  تفتقد  أفعالنا  أصبحت  بحيث  الشخصي، 
املنافع  على  لتقتصر  الفعل،  وراء  ملا  األصيل  األخالقي 

الشخصية التي حتققها، 
باملنفعة  أضحي  أنني  على  أُفهم  أن  أريد  وال 
هي  وجودنا  غاية  أن  أرى  فأنا  اهللا،   معاذ  الشخصية، 
نا لن  السعي وراء السعادة والعدالة لنا ولآلخرين، لكنّ
وساع  للفعل،  مدرك  أخالقي،  بدافع  إال  أيّهما  نحقق 
يبغي  ال  ضيّق،  شخصي  نفعي  بدافع  وليس  لنتائجه، 
إال خالصاً شكلياً، وال يسعى إال إلى مقاصات حسابية، 

حتجب نُبل الفعل وغايته.

”لك البالغ 
وعلينا احلساب“

بقلم:  رميا إيراني          
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واحدة  حتر  ناهض  الزميل  يناقش 
اإلستراتيجية  القضايا  أهمّ  من 
أساس  كان  الذي  فالقمح  األردنية، 
الزراعة األردنية حتى السبعينيات من 
القرن املاضي صار في حكم التاريخ، 

املنطقة  أن  واملريب،  الغريب،  ومن 
تصفها  التاريخ  كتب  زالت  ما  التي 
الرومانية،  اإلمبراطورية  غالل  بسلّة 
زمن  في  الشحاذة  سلّة  تصبح 
فنضطرّ  األميركية،  اإلمبراطورية 

إلنتظار ما يأتينا من واشنطن، 

 40 بنسبة  العاملية  السوق  في  القمح  سعر  ارتفع 
باملئة. الطلب يزيد على املعروض من هذه السلعة الغذائية 
مليون  وثالثمئة  مليار  إقبال  مع  يزيد  االستراتيجية, وسوف 
زراعة  وتراجع  اخلبز,  استهالك  هي  جديدة  عادة  على  صيني 
غذائية  كمادة  للخبز  مستهلكة  بلدان  عدة  في  القمح 
اللذين  العربيني  للبلدين  بالنسبة  احلال  مثلما هو  رئيسية, 
أعني  االقتصادية,  والليبرالية  اخلصخصة  سياسات  اختارا 
مصر واألردن. وقد جلأ البلدان إلى سورية التي حتتفظ مبخزون 

استراتيجي من القمح, لسد احتياجاتهما لهذا العام.
األردنيون,  املسؤولون  يستطيع  بالسيارة,  نزهة  في 
التجربة  الستطالع  سورية,  القريبة,  اجلارة  الى  الذهاب 
الناجحة لزراعة القمح فيها على نطاق استراتيجي. في هذه 
السوريني,  نتعلم شيئا مفيدا من  أن  األقل, نستطيع  على 
خصوصا أننا مقبلون على مستقبل قريب تصبح فيه فاتورة 
القمح عبئا كبيرا على االقتصاد الوطني واخلزينة. واألخطر 
هو الوصول الى حلظة يكون احلصول فيها على القمح بأي 

سعر, صعبا.
وبسبب  للقمح.  را  مصدّ األردن  كان  اخلمسينات,  حتى 
زراعة  لتدمير  باألساس,  املصممة,  األميركية  املساعدات 

القمح في البلدان النامية, وبسبب االجتاه الى تسليع األرض 
القمح  زراعة  تدهورت  السبعينات,  منتصف  منذ  الزراعية 
حالة  في  اآلن  فيها  أصبحنا  درجة  إلى  األردن,  في  واحلبوب 
لتها جتارة  انكشاف كامل في هذا اال. احلقول اخلصبة, حوّ
منلك  أننا  حني  في  سكنية,  حقول  إلى  الفوضوية  األراضي 
الكثير من األراضي شبه الصحراوية املالئمة لتشييد املدن 
واألحياء وامعات الصناعية والتجارية. لقد كان ذلك خطأ 
كبار  منه  أفاد  واملديني,  الوطني  التنظيم  في  استراتيجيا 
املالكني والتجار. اخلطأ ذاك مايزال يقضم املزيد من األراضي 

الزراعية, مما يزيد انكشاف األمن الغذائي الوطني.
فزراعة  املياه,  شحيح  بلدنا  بكون  املشكلة  تتعلق  وال 
القمح واحلبوب ليست مروية, وامنا تعتمد على مياه األمطار. 
ولكن أساس املشكلة في غياب قانون الستعماالت األراضي 
يحافظ على األراضي الزراعية واجتاهات استغاللها. وهو ما 
أدى إلى اجتياح التجارة العقارية, معظم املساحات الزراعية 

في البالد.

تنبهت  قد  الثمانينات,  مطلع  األردنية,  الدولة  وكانت 
ولكنها  الوطني.  الغذائي  لألمن  التخطيط  ضرورة  إلى 
وضعت اخليارات الفالحية والتعاونية جانبا, واختارت تنظيم 
مشروع القمح على أسس رأسمالية. وهكذا قامت بتأجير 
مساحات واسعة مروية في الديسي, الى شركات رأسمالية, 
بأجور رمزية 50 فلسا للدومن بشرط أن تقوم تلك الشركات 
واحلبوب  القمح  لزراعة  واملياه  األراضي  من  باالستفادة 
هو  رأسمالية  شركة  أي  هدف  أن  وطاملا  لكن,  واألعالف. 
حتقيق أقصى األرباح, بغض النظر عن االعتبارات االجتماعية 
التفويض  الديسي, شروط  والوطنية, فقد خالفت شركات 
في  اانية,  شبه  واملياه,  األرض  واستخدمت  لها,  املمنوح 
زراعة اخلضار والفاكهة التصديرية, واختفى مشروع القمح 
في األدراج. فالرأسماليون يتمتعون بالنفوذ السياسي الالزم 

إلغالق امللف, كلما جرى فتحه.
برقابة  فالحية  تعاونيات  الى  الديسي  مشروع  نح  مُ لو 
من  استراتيجي  مخزون  اليوم,  لدينا,  كان  رمبا  حكومية, 

القمح واحلبوب, عداك عن توفير بضعة آالف من فرص العمل 
للمهندسني الزراعيني وخريجي الثانوية من احملافظات. 

هذا اخليار ما يزال ممكنا حتى اآلن . أعني أنه ميكن إعادة 
دراسة حوض الديسي لتقسيم مياهه بني استعماالت املنازل 
لكن,  بوسائل حديثة,  واحلبوب  القمح  زراعة  وبني  في عمان 
كشرط للنجاح, البد من فسخ عقود اإلذعان مع الشركات 
للمهندسني  تعاونيات  إلى  األراضي  وتسليم  الزراعية, 
العسكريني  واملتقاعدين  العمل  عن  والعاطلني  الزراعيني 
التعاونيات  من  سلسلة  كله  املشروع  يكون  أن  وميكن   .

اخلاضعة لهيئة وطنية غير ربحية.
بالتجربة  االسترشاد  من  بالطبع,  مينع,  ال  البديل  هذا 
وديناميكي  صارم  قانون  اجناز  على  والعمل  السورية, 
القدرات  من  بقي  ما  على  يحافظ  األراضي,  الستعماالت 

االنتاجية الزراعية في البالد.
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ص  ال أعرف ملاذا أردت كتابة هذا املوضوع للعدد اصّ
لشهر رمضان، هل على قاعدة خالف تعرف؟ أم ألنّ ما 
سأكتبه سيالمس الكثيرين؟ فأنا لن أحتدث عن الفتيات 
الصائمات، واللواتي يرتدين ثياباً ال تُناسب لعبة جمباز 
وليس فتاة صائمة، ولن أقول إنّ رمضان لم يعد مثل ذي 

ل من شهر عبادة إلى شهر لهو. قبل، وإنه حتوّ
عندما  ولكنّ  وربه،  العبد  بني  خفي  سر  فالصيام 
هل  سيليه،  وما  العام،  هذا  في  كما  الصيف،  يشتدّ 
من الصعب أن متيّز بني شاب لم يتذوّق املاء من سحور 
جبنة بيضاء– صائم – وآخر شرب كأس ماء قبل دقائق-

مفطر.

سرحان والهجوم غير املبرر

الفاضح  الواضح  من  الهروب  احلديث،  أريد  ما  هذا 
تزال  ما  أشهر  عدة  فمن  إخفائه،  ومحاولة  العلني 
املبرر  غير  الهجوم  من  تعاني  سرحان  هالة  الدكتورة 
عليها، ألنها قدمت برنامجاً عن بائعات الهوى، وأحضرت 
بعضهن شخصياً على برنامجها املعروف ”هالة شو”، 
وحتدثت الفتيات عن الدخل املادي العالي الذي يحققنه 

من وراء ”بيع الهوى“.
ترويجاً  األمر  هذا  إعتبروا  رون  املنظّ السادة  طبعاً، 
اخللقي،  لالنحراف  مروّجة  سرحان  وهالة  الهوى.  لبيع 
لت بني يوم وليلة إلى هالة ”شلحان“، بعد أن عرّوها،  وحتوّ

وشنّوا عليها حرب داحس والغبراء .
 فقد ظنت املسكينة أن عاملنا العربي ال يريد سوى 
من  جانباً  فعرضت  احلقيقة،  عن  ويبحث  الصراحة، 
الثالوث احملرم، وهو اجلنس، وانتقلت إلى الواقع، وأحضرت 
أحضرت  ليتها  ويا  الهوى،احملترفات،  بنات  من  مجموعة 

بنات الهوى الهاويات.
عرضت هالة احلقيقة التي يعرفها أكثرنا، ولم تقدم  

فلمن ال  إعالمية،  ما هو تسجيل حلالة  بقدر  أي جديد 
البنت  عن  تختلف  الهوى  بنت  هذا،أن  أظن  وال  يدري، 
بنات  ما جتمعه شلة  صل في ساعة  العاملة، فهي حتُ
كان  إذا  خاصة  كامل،  شهر  طوال  مصنع،  في  يعملن 
الزبون دسماً،  أو قادماً من البالد احلارة، فكم نحن كرماء 

عند إشباع شهواتنا.
شوال  أضاع  الوجه،  ذابل  رجالً  تشاهد  فعندما   
رائحة  تنبعث منها  التي  الغرف املظلمة،  املصاري، في 

الكونياك، ومزة الفستق العفن، فتسأله :
-  أه وين راحت الفلوس يا منحوس، فيجيب ببراءة:

-واهللا طارت في الهوى، طبعا بعد أن أكل ثالثة أرباع 
ً أن يقولها: ” ضاعت في  ر سكرا جملة، خجل لسانه ادّ

أحضان بنات الهوى“ .
الصني؛  أو  روسيا  من  بنات  حتضر  لم  سرحان  هالة 
اخلط  إلى  ينتمني  الفتيات  من  مجموعة  م  تقدّ فهي 
ومثلهن  األمة، يعشن في مصر،  العرضي لشرف هذه 

في باقي البالد العربية.
 فتلك النسوة ال ينتمني إلى عالم الرذيلة أصالً، وأنا 
ومن  هوى،  فتاة  تكون  أن  حتبّ  امرأة  يوجد  ال  أنه  أتوقع 
املمكن أن يكن من العاهرات الفاضالت، اللواتي ضحني 

بشرفهن من أجل إطعام إخوانهن. 

ضحايا اتمع

ظلم  أو  مجتمع،  ضحايا  هن  الفاضالت  العاهرات 
حياة أو حيتان يبحثون عن الرذيلة .

ال  الذي  السنني  تنني  أو  الشهوانيني،  ضحايا 
إلتهمت  ضحاياه،  على  أيامه  نيران  سلط  إن  يرحم، 
قد  ”املسعورة“،  كالكالب  الفتيات  والحقت   شيء  كل 
تكون الفتيات موظفات، أو خادمات، أو عامالت،  وجدن 
د  أنفسهن بائعات هوى مجاناً للسيد أو للمدير الذي هدّ

وظيفة  واملداعبة  اجلنس  إعتبر  أو  الضعف،  إستغلّ  أو 
لت أن تتحول لفتاة هوى، بعد  الفتاة األساسية، ففضّ
أن جار عليها الزمن وطغى، وبدل متعة مجانية مقابل 
ً في الشهر، لتحقق ما يقارب هذا املبلغ  راتب 120 دينارا
من  رمن  حُ اللواتي  اجلواري  آالف  حفيدات  إنهن  بليلة، 
حتى  أو  اخلليفة!  أمام  الرقص  أجل  من  الكرمي،  العيش 
سوى  يوجد  ال  العذري  احلب  مثل  الشرف  أن  إكتشفن 
في الكتب، فكلّ رجل إحتكر الشرف لذويه من النساء، 

وجعله خرافة، أو هرطقة، ملن يراهن من احلسناوات! 
مت لنا مناذج مصرية، حتى لو كنّ  هالة سرحان قدّ
عاملنا  في  موجودات  فهنّ  الدور،  هذا  ملثل  مستأجرات 

ً عن أحالم اإلدّعاء “والتمشرف الزائف“. الواقعي، بعيدا
أو املستغالت جلمال  أو املستهينات  الهوى،   فتيات 
يحصدن  اللواتي  تشاؤون،  كما  وهم  سمّ أجسادهن، 
وحقاً  اجلراح،  الطبيب  مثل  بساعة  اجلنيهات  عشرات 
هت  فهي تشفي غليل احليتان البشرية، ويا ترى لو توجّ
على  األسخياء  أحد  مصنع  في  للعمل  الفتيات  تلك 
مه لها في  الهوى، هل سيعطيها نفس املبلغ الذي يقدّ

ساعة رذيلة؟! 

احلبّ في طابا

فلم  كان معي شريط  أنّه  الصغر،  زمن  في  ر،  أتذكّ
للكبار  ع  جتمّ فيه  مكان  إلى  ودخلت  طابا“،  في  ”احلب 
أحشر  أن  اهللا  دعا  وبعضهم  مواعظ،   أحرقوني  الذين 
في  الواقع  لهب،  أبي  بيت  في  الشريط  مع  في جهنم 
أن معظمهم  طلبوا  املصيبة  أعاذنا اهللا منها،  سقر، 

مني إستعارة الشريط، بعد أن إنفرد بي، وبشريطي.
هالة  رأيت  ولكنّني  اهللا،  معاذ  للرذيلة،  أدعو  ال  أنا 
كان  تهديدها،  وبدل  الواهية،  الثياب  لح  تُشّ سرحان 
ى بأنقى أنواع  من الواجب شكرها، ألنّ اجلرح الذي يغطّ
الشاش دون أن يُطهر من الداخل، يصاب بغرغرينة، ومن 
ثمّ تُقطع اليد كلها، يا ترى أين وصلت غرغرينة شهوات 

على  أموالهم  ينفقون  الذين   الهوى،  رجال  أو  رجالنا، 
بنات الهوى.

سرحان،  هالة  على  قضية  رفع  يريدون  للذين  أقول 
أو يتربّصون بها، إنني كنت أمتنى أنها كاذبة، وان الرجال 
وهبهم  مبا  ومقتنعون  الفضيلة،  وراء  يسعون  عندنا 
اهللا من الزوجات، فكان برنامج و“حيعدي“، ولكن رذيلة 
يتسرّب  الهوى  الهوى، وصار  بنات  ت  تعدّ التي  الشوارع 
وا ذات صيف الهواء الذي  عبر النوافذ واملكاتب، وإشتمّ
 ً يخرج عبر الشوارع لتروا أن بنات الهوى لم يعدن حكرا

على فئة معينة.

هالة سرحان     حتت املقصلة
بقلم: عمر تيسير شاهني                
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اإلزعاجات من  لـ“اللويبدة“ األوّل الدوار منطقة أهالي شكا
الذي الوقت وفي يوم جمعة، كلّ التي تتسبب بها جتمعات الناس
عنه يكتب احلطاب سلطان الزميل كان املوضوع، مبتابعة به بدأنا

اخلاصة... صورنا مع من مقالته، نقتطف وهنا ”الرأي“، في
من موقعة شكوى مكتبي على ”حطت احلطاب: يقول
التي التوقيعات قائمة  ولوال املواطنني من كبيرة  مجموعة
ان كالعادة للمشتكي لقلت عاماً ً بعدا الشكوى هذه اكسبت
مجاالً حلل ليست فالصحافة .. احملكمة الى اذهب مظلوماً كنت
مبا تعني الشخصية ولكنها باحلقوق املطالبة او الفردية املشاكل

العام.. الرأي يهم
وتكريس االحياء في الشعبية االسواق فانه فتح املوضوع اما
وجعل باملستوى والهبوط والضجيج الفوضى من جديد واقع 
حني والناس املكان مبستوى ينزل هابطاً شعبياً طابعاً يأخذ املوقع
والشراء البيع في رغباتها عن احلي الى وافدة مجموعات تعبر
مع تتجاوب  وال احلي  سكان تفيد  ال  شعبية اسواق اسم  حتت
سوق واملثال هو وافدين.. واملشترين وافدة فتكون السوق حاجاتهم
في املوقع على وقفت  لكني و االسم جاء  اين من اعرف وال  جارا
الذي الطهطاوي رفاعة شارع االول  الدوار امتداد في عمان جبل
عن الكتابة في اال اتسع لو امتنى وكنت شهرته له اسم هو
قرنني اكثر من قبل هناك وتعلمه الغرب الى الطهطاوي ورحلته
ادركت ولكني مصر العلمي الى واسلوب البحث للمعارف ونقله
عليهم جار الذي جارا سوق عن الكتابة هو للمواطنني االهم اآلن ان
يقيموا في ان بدل رفاعة شارع في أقاموه يحترم جيرتهم حني ولم

حتمل اسمه.. مكتبة الشارع
عشية بني حياتهم انقلبت كيف يشكون املوقعون املواطنون
ومخافر احلي وتنقل بني ومشاجرات استقرار الى قلق وعدم وضحاها
على اجلوالني واملنادين والباعة املتسكعني على يشتكون الشرطة
احلي وفي جوف الشبابيك والفواكه من حتت اخلضار كل اشكال
فيه بيت الراحل الذي حيّهم ان رغم يتحملون لم يعد اهله الذي
و تاريخية من اكثرها و ارقى االحياء كان من طالل امللك العظيم
اشكاالً اخرى تأخذ ان للحي وتاريخه يجب استحضار عملية اي ان

املزعجة.. الشعبية واعراضها السوق غير
الذي املزعج اشبه بالسوق انه االهالي يقول كما هذا السوق
ظواهر من افرزه ملا اغلق يلبث ان اللويبدة ولم قبل سنوات في اقيم
سوق يغلق ان االن واملطلوب هجينة. وسلوكيات سلبية اجتماعية
البسطات جتتاح حتى ال متاماً مختلفة بطريقة ينظم ان او جارا
سقف من تسربوا ان بعد احلي هدوء املتجولون والباعة والعربات

املدينة.. قاع من عليهم التضييق جرى وحيث السيل
والهادئة القدمية العمانية االحياء هذه في اجلمعة يوم كان واذا

العمانيني املواطنني من قدامى املقيمون وظل وزيارات يوم راحة ظل
امساكاً اجلديدة الضواحي  الى احلي  يهجروا  لم انهم يفتخرون
قد كان طالل الذي امللك لبيت ومجاورة املاضي وعبق منهم بالتراث
بيت كما الهاشميني.. تاريخ لتوثيق موقع الى االن وحتول استأجره
استقاللها يوم في حيث اقام ضيوف اململكة اجلوار الى البلبيسي

هناك  تكن ولم بالضيوف القصر ضاق عندما 25/6/1946 فيه في
للجامعة عام امني اول البيت ومن الضيوف هذا الى فتوجهوا فنادق

..( حسونة بيك العربية (
سلبيات من و الضجيج تلوث من احلي هذا املطلوب حماية فان
افتتاح جرى نشاهدها حني زلنا ما و عديدة شاهدناها اجتماعية
الثقافة شيء ما عدا كل فيه الشميساني جند في للثقافة شارع
ميكن ال سلوكيات و الى مبرر ازدحام غير املكان الى حيث يتحول و
اعادة نتمنى الذي  االمر هو و توسلها او الثقافة باسناد وصفها 
التخطيط باعادة السلوك من جديدة امناط انتاج او فيه النظر
له االصلية الصفة الى املمارسة الصفة تغيير  و املوقع لهذا

اقامته.. وفلسفة

6263

بناية وإنشائه للسرطان، احلسني مركز ع توسّ مع
وألنّ بينهما، ل التنقّ ضرورة  املرضى  على صار ثانية،
إزدحاماً األكثر من واحد البنايتني بني  الفاصل  الشارع 
من ضرباً الناس  ملرور السيارات توقف يبدو  ان، عمّ في 

املستحيل.
منذ يقفان للمرور، أهليني  شرطيني أحد علي أبو
للمرضى للسماح السيارات  ليوقفا الباكر،  الصباح
عند أجرهما ولكنّ ة، شاقّ متعبة  ة مهمّ وهي باملرور،

.ً جديدا مرضاً مرض الناس فبدونهما سيزيد كبير، اهللا
على فالشتاء الً، مطوّ يستمر أن ميكن ال األمر
املشكلة للمشاة، يحلّ نفق أو جسر من وال بدّ األبواب،

أساسها. من
تشدّ أنّ إالّ ”اللويبدة“ متلك  ال األثناء، هذه وفي
اهللا من كثّر لهما: وتقول األصيلني، احلارسني يدّ  على

أمثالكما.

ر كثّ
من اهللا
أمثالكما

تبنّى اب احلطّ
قضيّة سكان
األوّل الدوار
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إعالن...
الهدف يصيب

أي عمل. والوسائل إلجناح الطرق أهم اإلعالن من يعتبر
وبكل نستطيع ولكنّنا مختلفة، بأشكال اآلن يأتي واإلعالن
تستطيع إن وجدت، ً من الشركات، جدا إنّ القليل القول ثقة
بآخر. أو اإلعالن  أشكال من بشكل اإلعالن بدون اإلستمرار
أن وقبل معلن، أي على  لذا وجب اإلعالن مكلفاً،  يكون رمبا
إعالناً أو يضع أو بوستر فالير يطبع أو شركته بروشور يطبع
أخرى، أن يبحث بني الوسائل وسيلة أو مجلة أو أي جريدة في
يستشير أن أو أهدافه، لتحقيق  أنسبها  ليعرف اتلفة

اال. في هذا اخلبراء
والتي املناسبة اإلعالنية الوسيلة لتحديد خطوة أول 
الفئات وتعريف حتديد هي معلن أي يتخذها  أن  يجب
هذا لهم. سيقدمها  التي خدمته أو ملنتجه املستهدفة
العمرية، الفئات مثل اجلوانب من العديد  يشمل التعريف
الدينية انتماءاتهم أنثى، أو ذكرا كان إن اجلنس الدخل، فئات
التي املدارس عملهم، نوع أو مناطق سكنهم والسياسية،
تساعد التي األخرى اجلوانب من والعديد ألوالدهم يختارونها
التي أيضا الوسيلة بل اإلعالن أسلوب فقط ليس حتديد على

الرسالة. لتوصيل اعتمادها يجب
والتلفزيون الراديو في  أو االت أو  الصحف  في اإلعالن
شركتك. أو خدمة منتج لترويج  الوحيدة  الطريقة  ليست
كل على يجب التي  األخرى الوسائل  من العديد هناك
اإلعالن وسائل عن أهمية تقل  ال وهي يغفلها ال أن معلن 

هو وعنوانك اسمك يحمل الذي  الكرت  فمثال الرئيسية.
مطبوعة أو  كاتالوج أو بروشور  وكذلك  الوسائل هذه  أحد
كيفية معرفة يجب هامة وسائل كلها شركتك عن صغيرة

منها. القصوى لالستفادة استخدامها
التأكد يجب تختارها التي اإلعالنية الوسيلة تكن مهما
الشكل حيث من  مناسبة صورة  في  إعالنك أن من دوما
كما املشاهد يتذكره يجب أن اإلعالن هذا ألن واحملتوى وذلك
ندرك نحن شركتك. لديه عن انطباعا ايجابيا يترك أن يجب
ناجح. تستطيع بناء عمل لن بدونه اإلعالن مكلف ولكن أن

يعتبر (مالتيميديا) املتعددة الوسائل خالل من اإلعالن
والراديو. التلفزيون يشمل وهذا اإلعالنية الوسائل أهم من
للمعلن تفتح ولكنها نسبيا التكاليف مرتفعة وسيلة إنها
أنها كما والصورة سلعته بالصوت لعرض متعددة مجاالت

املستهدفة. الفئات من أكبر عدد إلى تصل
في اإلعالنية الوسائل أصبح من أهم اإللكتروني اإلعالن
من الناس ماليني إلى  يصل أن يستطيع فهو  هذا. عصرنا
أوغيرها هومتيل أو ياهو  أو غوغل معروفة مثل مواقع خالل
موقع تطوير اإلنترنت. طما أن شبكة على البحث مواقع من
ولكنه أو مستهلكا للوقت يكون مكلفا خاص قد الكتروني
عن املعلومات لكافة ولشموليته ألهميته باإلعتبار جدير

الوصول اليها. ولسهولة خدماتها أو الشركات ومنتجاتها

اإلعــالن أهميـــة في
بقلم:  ربى البطاينة   



البصريات للسمعيات العربي املركز عود كما
رمضان شهر من كل عام في أن يقدم العربي اجلمهور
بصمة مضمونها في حتمل  مميزة تلفزيونية أعماال
هذا من املسلسالت جملة العام سيقدم هذا جديدة،

العام.
األعمال من مجموعة عن العربي املركز وأعلن
بحسب يعود واملوسيقى، وهذا واإلخراج اجلديدة باألداء
في عواملة طالل للمركز  التنفيذي الرئيس  قاله ما 
ليكون املركز نشاط توسعة على حرصه ”لشدة املؤمتر

تدخل التي واملنطقة العربي العالم في األولى الشركة
واإلنتاج“. اإلعالمي النشاط من جديدة مجاالت

التلفزيون تعاون عدم عن بحديثه عواملة تطرق كما
فضل ولكنه شاشته، على األعمال هذه لتقدمي األردني

األسباب. ذكر عدم
مفتوحة  أبوابه العربي املركز أن عواملة وأكد كما
أعماال يقدم أن  بإمكانه إن وقال  األردني، الفنان أمام
تتوفر فنانا  يكون أن  شريطة ولكن خاللنا،  من درامية
تكون ال حتى والتمثيل، األداء في  املقاييس جميع فيه

6667 أردنية. دراما ال توجد انه بقولهم  حجة لهم هناك
اجلديدة  التلفزيونية األعمال عن عواملة وحدث
ما ”نستكمل بقوله: رمضان، شهر في ستقدم التي
(راس من خالل متكنا قد كنا وإذا املاضي، العام في بدأناه
بعد الشاشة إلى البدوية الدراما إعادة من غليص)
من خالل العام هذا املشوار نواصل فإننا  طويل، غياب
اللون بهذا االقتراب إلى ساعني عدوان) بن (منر مسلسل
على كان سواء التاريخية، الدراما من الدرامي األصيل

اإلنتاج“. أو على مستوى التناول مستوى
مسلسالت  هذه ”ستبث انه  إلى  عواملة وأشار
احملطة الفضائية ولكن احملطات الكثير من على الشركة
القنوات وبعض ،mbc هي أوال ستعرضه التي الرئيسية
.” معه االتفاق إذا مت األردني التلفزيون وطبعا اخلليجية،

الشاشة  على ستعرض التي  األعمال ومن
هناك أن عواملة ينوه شهر رمضان،  خالل التلفزيونية
املتنوعة والتاريخية الدرامية األعمال من  جملة
العمل، هذا وميثل ” سلطانة ” مسلسل واتلفة، منها
غالب الراحل الروائي أعمال لتقدمي األولى العربية احملاولة
اخلاصة، سيرته ضمنا ويتناول الشاشة، على هلسة
في أصله كما العمل في الرئيسية فجريس الشخصية
األعمال أفضل يجسد كاتب الرواية التي تعد ( الرواية )

. األردني االجتماعي التاريخ تتناول األدبية التي

االجتياح
اهتز  ” :عواملة يقول ”االجتياح“ مسلسل وعن 
شكل ملحمة الذي اهللا، ورام جنني لرؤية حصار العالم
التي اإلنسانية،  واللحظات  اليومية بالتفاصيل  زاخرة
جتري كانت التي اإلعالم،  وسائل عندها تتوقف لم 
املهول، احلدث ذلك من السياسي اجلانب وراء بطبيعتها
تتجاوز املعاصر الفلسطيني للواقع رؤية العمل يقدم
انه ونحسب اال هذا سابقا في تقدميه سبق ما كل
في غير مسبوق جديد مستوى ذا عمال تلفزيونيا ميثل

ومضمونا. شكال العربي التلفزيوني اإلنتاج تاريخ
العام  لهذا سيقدم املركز“ بان عواملة ويتابع
عن مختلف بشكل األعمال تلك بعرض جديدة خدمات
االتصاالت وثورة التكنولوجيا  من خالل العالم بقية
وصلة خالل  من األعمال وبث بتوزيع تتمثل  والتي
من للمشاهدين العريض التردد بنطاق العادية االنترنت
في منازلهم الكمبيوتر أجهزة على بقاع العالم شتى
والهاتف التلفزيون وأجهزة النقالة الكمبيوتر وأجهزة

االنترنت. شبكها على ميكن احملمول التي

 مسلسالت
زة  مميّ
 للمركز
في  العربي
رمضان
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الدراما السنة معقل هذه الدراما السورية تقتحم
في بل فحسب، اإلنتشار في ليس وتنافسها املصرية،
وغيرها التصوير،  مواقع وفي  اللهجة وفي املضمون 

االنتاج. عوامل من
السنة مبسلسلني هذه العربي املشاهد وسيفاجأ
ومصريني للبطولة، مبمثلني سوريني سوريني، مصريني
هو األخير املصري امللك وحتى املساعد، التمثيل في

إنتاج سوري. من ملسلسل موضوع
اإلنتاج وضع على مصرون السوريني أنّ ويبدو
مدار على الصغيرة الشاشة تسيد الذي املصري
استطاعوا بعد أن الثانية، املرتبة في  العربي عمرها

البداية. في التاريخية الدراما تسيّد
ببطولة التجربة بدأ سليمان جمال وكان
أن واستطاع املاضية، السنة  في مصري  مسلسل
ع شجّ ممّا ،ً كبيرا إنتشاراً يحقق وأن اللهجة، يتقن 
املرّة. هذه أكبر وبشجاعة اإلحتكار، كسر على غيره

أول تصوير شربتجي السورية رشا ارجة وأنهت
”أوالد بعنوان املصرية للدراما التلفزيونية أعمالها
جمال السوري املمثل  ببطولته يقوم والذي الليل“

سليمان.
اجتماعي مليء إطار في املسلسل أحداث وتدور
”جمال املكارم أبو سعيد حول والتشويق باحلركة

بالتقاليد يتمسك الذي البورسعيدي التاجر سليمان“
على وخارجني مهربني محاوالت ويرفض واألعراف
للسيطرة إسرائيليني جتار  مع عالقات لهم القانون
التجارية املنافذ أهم  أحد  تعد  التي  املدينة على

املصرية.
الرازق عبد غادة املسلسل بطولة  في وتشارك 
عبد وسميرة أحمد وخيرية عباس وأسامة وروجينا
عزب، ويجري توفيق وفايق مرسي ورشوان وعالء العزيز
الدول من وعدد أحداثه في بورسعيد من الكثير تصوير

بعد. عليها االستقرار يتم لم واألجنبية العربية
بدء قبل املعوقات من لعدد املسلسل وتعرض
السيناريو سماح احلريري كاتبة التصوير منها اعتذار
ثم املنتجة الشركة مع خالفات إكماله بسبب عن
التصريح على املصرية  السينمائيني نقابة اعتراض 
مبلغ دفع قبل مصر في بالعمل السورية للمخرجة

مؤخرا. مت جتاوزها التي األزمات وهي جنيه ألف مائة
املصري املسلسل هو العمل هذا أن إلى يشار
هذا خالل سوريون وإخراجه ببطولته يقوم الذي الثاني
الذي األخير“  مصر ملك ”فاروق مسلسل بعد العام
تيم وبطولة علي حامت إخراج رمضان من في سيعرض

احلسن.

يقتحمون السوريون 
املصرية الدراما معقل



املدن أكثر من حكايا تتواتر، وأكبر من تناسل إعتباطي 
الدهشة على صباحاتها  التي حتمل  املدن احلية، هي  لبشر، 
ع على خاصرتها، لتكتشف  وتُدهشك حني تتسكّ يوم،  كلّ 

كم أن العالم صغير، واملدينة كبيرة.
ضخم،  زمنيّ  تراكم  لة  محصّ عادة  هي  العريقة،  املدن 
اجلغرافيا،  من  مساحات  جمع  حاصل  هي  الكبيرة  واملدن 
واملدن اجلميلة، هي ناجت تخطيط هندسي رفيع الذوق، لكنّ 
املدن املدهشة، هي الوحيدة التي تقع خارج القياس..وخارج 

احلسابات العادية.
ان، مدينة مدهشة، هي ليست عريقة كدمشق، وال  عمّ
أو  كالقاهرة  كبيرة  ليست  وهي  نابلس،  أو  القدس  وال  يافا، 
طة هندسياً بذوق كباريس أو كوبنهاجن.. بغداد، وال هي مخطّ

لكنّها األكثر إدهاشا في عيون أهلها.
ً، صاروا أهلها ألنّهم عشقوها، وهم  ..وأهلها، هؤالء حتديدا

تناسل إعتباطي لكل املدن األخرى، وعمانيون في النهاية.
(من أين يأتي كل هذا احلب لعمان، حني يعشقها إبن يافا 
ً صفحة بيضاء  القلب معصورا باسم سكجها، فيُفرد لها 

على مجلة؟).

ث عن الزرقاء أحتدّ
عن  احلديث  في  أكثر  أستطرد  أن  يتوقع  الكلّ  طبعاً، 
أي  قبل  نفسي  أفاجئ  لكنّني  لها،  عاشق  واهللا  وأنا  ان،  عمّ
خاصرة  على  نبتت  أخرى،  مدينة  عن  بالكتابة  آخر  شخص 
عن   ً وبعيدا أعود،  ولها  أتيت،  ومنها  صغيرة،  عشبة  ان،  عمّ
الزرقاء، وأنا  حسابات التناسل اإلعتباطي في املدن، فأنا إبن 

ً عن كلّ تفاهات الزمن األمريكي- زرقاوي..! أيضاً –وبعيدا
الثلج  حدّ  الباردة  شيكاغو  وفي  أعوام،  ثالثة  قبل 
نا أنا والزميل ناصر قمش دفء شقة الزميل  والعواصف، ضمّ
توقّف  فما  الشجون  ألهبته  والذي  شقديح،  سنان  املهاجر 
حتى أدركه الصباح، عن احلديث عن رواية لم تكتمل يكتبها 
عن (جناعة)، احليّ احملشور كزقاق مدقوق مبطرقة في الزرقاء، 
مشروع  وذكرت  عربية،  صحيفة  في  مقاالً  يومها  فكتبت 

املهاجر  من  إلكتروني  ببريد  بعدها  ألفاجأ  شقديح،  الزميل 
األعذب في لندن، إبن الزرقاء وعاشقها أمجد ناصر، يسألني 

عن الرواية...يسألني عن (جناعة)!
أمجد أيضا لديه مشروع، كما أخبرني في لقاء صدفة، 
على باب الفاروقي في الشميساني، عن توثيق الزرقاء أدبياً..

إستحضارها، وخلقها من جديد، كمدينة لها هويتها، ولها 
أيضا دهشتها.

ي أحياد جدّ
التاريخ  من  كصفعة  صدفة  بدأت  التي  املدينة  الزرقاء، 
وناساً،  حيوات  وإنتهت  القاحلة،  اجلغرافيا  وجه  على  العابر 

ً، أراها محددة وغير متناهية! ونبضاً مدهش ومستمرا
 ً بدوا جاور  قوقازي  الجئ  ومالذ  جيش،  معسكر  بدأت 
 ً املمكن جلوءا اجلوع  إلتهمت بكلّ  ثم  على وشك اإلستقرار، 
ً آخر، وهجرات من الريف شماالً وجنوباً، حشرت  آخر فلجوءا
األزقة  وهي  أهلها،  إال  تيهها  يفهم  ال  التي  بأزقتها،  اجلميع 
بطرق  الوصول  بسهولة  الستطعت  فهمتها،  لو  التي 
مختصرة بني حارة الشيشان من طرف، والغويرية في الطرف 
وفي  األزقة،  عمق  في  املسيحية  حارة  أن  ويدهشك  اآلخر، 

عمق القلب ”همزة وصل“.
القادم مبحراثه  املهاجر،  الشيشاني  ”أحياد“،  جدي ألمي 
وفي قلبه وطن تشرّد عنه، ترك سوقاً مسقوفاً على واجهته 
في  باشا  مدحت  وكسوق  زرقاوياً،  معلماً  ليصبح  إسمه 
دمشق، يحلو لي أن أتعملق بالزرقاء، وبجدي وسوقه (سوق 

أحياد) وسط املدينة (وفشر يا مدحت باشا).
إبنته،  يد  طالب  إستقبل  الذي  نفسه  هو  ألمي،  جدي 
أبي القادم من بيادر الصريح شماالً، ليبدأ معلّماً في الزرقاء، 
أي  رفض  في  العناد  حدّ  يعشقها  لها،  إبنا  فيها  وينتهي 
مشروع رحيل عنها، وحني يغضب، فالتينة الوحيدة والكبيرة 

في باحة البيت مالذ كل غضبه.
فجمعت  هنتنغتون،  فلسفة  كلّ  مت  حطّ الزرقاء، 
نلتقي  لي أصدقاء، كبرنا معا،  ليغدو  والثقافات،  احلضارات، 

الزرقاء  على حواف ايم الذي كانت سهراته جتمعنا،  وفي 
تزال  ال  مدينة  والزرقاء  بها،  اإلعتراف  حق  تستحق  حياة 

مدهشة..وأنا زرقاوي.

األبراج،  ثقافة  على  عصية  تزال  ال  مدينة  والزرقاء، 
ومروجيها.

حني تُدهشك املدن
بقلم: مالك العثامنة              

جدي أحياد، مؤسس السوق الشهير
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حياة البؤس واحلرمان، وإضطهاد بقايا اإلقطاعيني، 
من مالكي األراضي واملتنفذين للفالحني البسطاء في 

منطقة (الدقهلية) شمالي القاهرة، حيث نشأ الشاعر 
ً ثورية في نفس  املصري الكبير جنيب سرور، تركت بذورا 

ً على اإلقطاعيني وسلوكهم  الفتى الذي امتأل قلبه حقدا 
الال إنساني جتاه الفالحني.. قصيدة (احلذاء) التي كتبها 

عام 1956 في قصة تعرّض أبيه أمامه، وهو طفل، 
اه جنيب  للمهانة والضرب من عمدة القرية، الذي سمّ

ً قاسي القلب، يتحكم بأرزاق  (اإلله) وكان جشعا ً جلفـا 
الفالحني وأعناقهم ويقول فيها:

 ْ أنـا ابـْنُ الشـــقاء 

ْ ُ الـَّزريبــة و املصطبــة  ربيب 

ْ وفى قـريتى كلهم أشـــقياء 

ـُمدة ٌ) كاالله ْ وفى قـريتى (ع
ـُحيط بأعناقنــا كالقــدرْ  ي

بأرزاقنـــا 
مبا حتتنــا من حقول حـَبــالي 

يـلدن احليــاة ْ
وذاك املســاء 

أتانـا اخلفيـر ُ و نـادى أبي 
بأمر اإلله !.. ولبـَّى أبي 

ـُقــالَ  اإللــــه ُ  وأبهجني أن ي
تنـازل حتى ليدعـو أبى ! 

تبعت خطــاه بخـطو األوزِّ 

ً أتيــه من الكبريــاء ْ فخورا 
أليس كليــم ُ االلــه أبـي 

ه اخلفــيرُ  كموسى.. وإن لم يجئــْ
وإن لم يكن مثــلـَه بالنبي 

 ! ْ وما الفرق ؟.. ال فرقَ عند الصبى 
وبينــا أسير وألقى الصغار أقول ” اسمعوا.. 

أبى يا عيــال دعــاه االلــه ” ! 
 ْ وتنطـق أعينهم باحلســد 

وقصرٌ هنــالك فوق العيون ذهبنـا إليه 
يقولون.. فى مأتـم شــيدوه 

و من دم آبائنا واجلدودِ وأشــالئهم 
 ِ فموت ٌ يطــوف بـكل الرؤوسِِ 

ـٌقــل  وذعر ٌ يخيـم فــوق امل
وخيــل ٌ تدوس على الزاحفــني 

وتزرع أرجلهــا في اجلـثت 
اتنــا في ليـالي الشــتاء  وجدَّ
حتدثـننا عن ســنني عجــاف 

عن اآلكلني حلـوم الكالب ِ 
وحلم احلمير.. وحلم القطط ْ 

.....

ذهبنــا إليه 
فلما وصــلنا.. أردت الدخول 
فمد اخلفــير يدا ً من حـديد 

وألصقني عند باب الرواق 
ُّ أبى بالنظــر  وقفت أزف 

فألقـى الســـالم 
ولم يأخذ اجلالسـون الســالم ! 

ُ.. أأنسى ؟  رأيت 

ْ َ يقــوم فيخلـع ذاك احلـذاء  رأيت ُ اإلله 
وينهــال كالســيل فوق أبى ! ! 

أهـــذا.. أبي ؟ 
وكم كنت أختــال بني الصغــار 

بأن أبي فــارع ” كامللك ” ! 
أيغدو ليعنى بهــذا القصر ؟ ! 

....

أهـــذا.. أبي ؟ 
ونحن العيــال.. لنا عــادة.. 

نقول إذا أعجزتنا األمور ” أبي يستطيع ! ” 
فيصعد للنخـلة العـاليـة 

ويخـدش بالظفر وجــه السـما 

ويغلب بالكف عزم األســد 
ويصنع ما شــاء من معجزات ! 

أهـــذا.. أبي
ْ لم يكن بالرجــل  ـُســام كأن  ي

وعـدت أســير على أضــلعي 
على أدمعي.. وأبث اجلــدر 

” ملـاذا.. ملـاذا ؟ ” 
أهلت الســؤال على أميــه 

وأمطرت في حجرهــا دمعيــه 
ْ باكـيهْ  ولكنهــا أجهشــت 

” ملـاذا أبي ؟ ” 
و كان أبي صــامتا في ذهول 

يعــلق عينيــه بالزاويـة 
ي الضــريرْ  وجـدِّ

قعيـد ُ احلصــيرْ 
 : ْ حتسـَّسـَني و تولـَّى اجلـواب 

 ُ األغنيــاء  يفعل  كذا   ..َّ بنـي   ”
بكل القرى ” !

كــرهت ُ اإلله.. 
 َ بغيض  لدى  إله   ُّ كل  وأصبح 

الصــَّعرْ 
تعلمت ُ من يومهــا ثــورتي 

 ْ ورحت أســير مع القـافلة 
على دربهــا املدلهــمِّ الطــويل 

 َ لنلفـى الصــباح 
لنلقـى الصــباح !

جنيب سرور

قصيدة ”احلذاء“



يبقى  ولكنه  حولهم،  الغبار  يثيرون  رجال  هناك 
أناس  وهناك  دقائق،  بعد  ينقشع  أكثر،  ال  غبار،  مجرّد 
ل سحب، تنتهي  املياه حولهم تغلي، لتتشكّ يجعلون 

لها إلى حياة خضراء... بأمطار منكث في األرض، وحتوّ
الدكتور محي الدين توق واحد من النوع الثاني، ومن 
تعامل معه، على مدار عمره، يعرف حجم اإلجنازات التي 
التمننّ  بالغ، وبثقة عالية، ودون  واصل حتقيقها، بهدوء 

على أحد.
توق،  تتناول نشاطات  التي  األخبار  ً هي  وقليلة جدا
حياته،  عن  ث  تتحدّ التي  املوضوعات  معدومة  وشبه 
التي ال  إلى طبيعة شخصيته  يرجع  وبالضرورة فذلك 
ة مصل شركسي يقول:“  حتبّ األضواء، والضجيج، وثمّ
ال  خرجت  متى  طائر“،  عصفور  مثل  احملكية  الكلمة 

تعود.
توق، وعلى مدار ساعات  الدكتور  إلتقت  ”اللويبدة“ 
ة، وجديدة على  ة، مهمّ يتناول مفاصل عدّ كان احلديث 
سيرة  تقديرنا،  في  اإلطالق  على  ها  أهمّ ولكنّ  القارئ، 
ط جيلني: املهاجر  حياة شخصية شركسية بارزة، تتوسّ
الذي وصل إلى األردن في بدايات القرن املاضي، فأسس 
الذي  احلالي  واجليل  حياة،  وأساليب  وزراعات  وقرى  مدناً 

لم يرصد له اآلخرون حياة آبائه وأجداده.
وهنا  الرواية،  تستأهل  ة  قصّ األردن  في  وللشركس 
أبناء  ألحد  حافلة  حياة  خالل  من  تفاصيلها،  بعض 
روا من بالدهم بعشرات اآلالف، لسبب  هؤالء الذين هجّ
إصرارهم على احلفاظ على دينهم وتراثهم، وكان األردن 
أحد مستقرّاتهم الدافئة، وإذا كانت هناك من كتابات 

الدور  فإنّ  احلديث  األردن  بناء  ملرحلة  تؤرّخ  منصفة 
الشركسي سيأخذ مكانه في الصدارة.

السرد،  في  التداعي  يأخذ شكل  اللقاء  تركنا  هنا، 
القارئ  على  تشوّش  قد  التي  باألسئلة  قطعه  دون 
ق الوجداني. وتركنا اجلزء املتعلق  متعة املتابعة، والتدفّ
مبحاربة الفساد، التي رئس الدكتور توق اللجنة الدولية 
لكونه  املقبل،  العدد  إلى  اتفاقيتها،  القرار  املفاوضة 

صاً. موضوعاً متخصّ
املؤمترات، صحفياً ومشاركاً  املئات من  وقد حضرتُ 
التي  األولى  املرّة  كانت  ولكنّها   ،  ً ومحاضرا ومستمعاً 
املتحدة  لألمم  مؤمتر  في  مشاركاً  فيها  القدر  يضعني 
وفد  في  نفسه  الوقت  وفي   ، رسمي  أردني  وفد  في 
دولي شعبي، وقد يبدو في األمر فصام في الشخصية 

أنّه كان العكس متاماً،  ح بعد قليل  ، ولكنّه وكما اتضّ
وهذا بفضل الدكتور توق.

الذي  الدولي  التقدير  حجم  سلفاً  أعرف  نت  وكُ
احلكومي  املستوى  على  توق،  الدكتور  به  يحظى 
واملنظمات غير حكومية ، ولكنّني وخالل األيام اخلمسة 
بالفخر  أشعر  كنت  وكم  مباشر،  بشكل  ذلك  ملست 
حني أستمع إلى ثناء على جهده من هذا الطرف أو ذاك 
، وتكرّر ذلك عشرات املرات ، وفي حقيقة األمر فقد كان 
للتعاون الذي ابداه مع منظمات اتمع املدني دور كبير 
أيضاً في تشكيل قوى ضغط للخروج ببعض القرارات.
ة حياة إستثنائية، لرجل إستثنائي: إقرأوا معنا قصّ

محيي الدين توق
على كرسي اإلعتراف

بقلم: باسم سكجها
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الوصول إلى األردن
وصلت القبيلة إلى األردن، وبالذات إلى منطقة الرصيفة، بحدود 
العام 1902، وكان قد قال لي والدي، في أحد األيام، قبل أن يُتوفى، 
ونحن عائدون مرّة من الزرقاء: هذا اجلسر كان يُبنى عندما مررنا من 
الواد  ياجوز ”ماشيني  يبدو كانوا جاؤوا من  النقطة، وعلى ما  هذه 
ثمّ جاؤوا  الرصيفة،  وادي  السيل حتى  وإستمروا مع  ونزلوا،  الواد“، 
إلى عمان، وإستقروا في منطقة املهاجرين، ففي أحد األيام، توقّفت 
هناك، وذهبت ورأيت التاريخ املكتوب على اجلسر كان: 1902، طبعاً 

هذه ليست الهجرة األولى، الهجرة األولى كانت في 1886.
ولست أعرف، متاماً، كم من األشخاص كانوا في تلك الهجرة، 
ل عمره، هو محمد علي وردم، يقوم اآلن  ً لي، يطوّ ولكنّ زميالً وأستاذا
ت أكثر من 50 عائلة،  ع أنها ضمّ بتوثيق العائالت الشركسية، ويتوقّ

وإذا ضربنا الرقم في 5 يعني أنّه كان هناك نحو 250 شخصاً.
وسيلة التنقل، في ذلك الوقت، كانت الدواب، واخليل، والعربات 
الشركسية. وظلّت العربات الشركسية التي جترّها األبقار وسيلة 
مستخدمة إلى سنوات طويلة. وأذكر في طفولتي أنّ خالي، وكان  
في  مباشرة)،إستمر  أولد  أن  قبل  الزراعة  عن  توقّف  (أبي  مزارعاً، 
في  نذهب  كنا  بأننا  طفولتي  في  وأذكر  طويلة،  لسنوات  الزراعة 
موسم احلصاد على العربات الشركسية، ونصل إلى ما يسمى اآلن 
ا نذهب إلى مرج احلمام، كانت هذه أراضي مزروعة  أم أذينة، كما كنّ

ى (أراضي الشركس). ً، وتسمّ قمحاً وشعيرا
. من اجلمهورية  ع أنّ رحلة األهل إستمرت سنتني على األقلّ أتوقّ
العاصمة  بلقاليا، ومن قرية قريبة من  التي تعرف اآلن ب كبردينا 

ي تيرك، على نهر إسمه نهر التيرك. نالتشك تسمّ
وال بد أنّه كان هناك  إتصال مع من سبقوهم إلى الوصول إلى 
ان، ألنه كان يوجد ناس يروحون ويرجعون على الطريق، بالتالي  عمّ
هم عندما توجهوا إلى بالد العثمانية، في ذلك الوقت، كانوا على 
علم بأن هناك ناساً سبقوهم وإستقروا وموجودين، لكن ما كانت 
ن الشركس،  تعمله احلكومة العثمانية في ذلك الوقت هو أن توطّ
احلجازي. على  احلديد  بالدهم، على طول خط  إلى  الذين يحضرون 
سبيل املثال، الذين جاءوا إلى املهاجرين قبل دفعة والدي وإستقروا 

في املهاجرين، يُقال إنهم إستقروا قبلها في ياجوز، وليس هناك في 
ً إلى الوالي في دمشق، وسألوه اإلنتقال  املنطقة مياه، فأرسلوا وفدا
نقلهم  متّ  ماشية.  ومربو  مزارعون  النهم  مياه،  فيها  منطقة  إلى 
الطفولة:  في  متاماً  أذكرها  وأنا  املهاجرين.  إلى منطقة  بعد  فيما 
راس العني، واملياه فيها على مدار السنة، لدرجة أننا ونحن أطفال 

كنا نسبح فيها، وكنا نصطاد السمك.
هم الذين سكنوا في املهاجرين قبرطاي، طبعاً كان يوجد ناس 
ان التي تعرف بقبرطاي، فوق شارع  قبلهم إستقروا في منطقة عمّ

بسمان، لكن القبيلة هذه هي قبيلة واحدة.

العالقة مع األب احلازم
لم  لكنّني  لبالدهم،  احلنني  من  الكثير  هناك  يكون  أن  بدّ  وال 
األب  بني  ما  العالقة  فطبيعة  صادقاً  أكون  وحتى  به.  أشعر  أكن 
من  كان  وبالتالي  حازمة،  شديدة،  طبيعة  وأبنائه  الشركسي 
كانوا   فقد  ذلك،  وإلى  املوجودة.  العواطف  ف  تتكشّ أن  الصعب 
مزارعني، والذين تركوا الزراعة أصبحوا موظفني، وكانوا يغيبون عن 
البيوت لفترات طويلة. فالعالقة مع األب كانت أشبه بالرسمية، 
إلى  يحنّ  الواحد  أن  اإلنسانية  الطبيعة  في  أفترض  أنا  ولكنّني 

مسقط رأسه.
لي،   قال  ما  حسب  ان،  عمّ إلى  وصل  عندما  والدي  عمر  كان 
الصلة.  وإنقطعت  هناك  بقي  معهم.  يأت  لم  والده  15سنة. 
 20 حوالي  قبل  األخبار.  إنقطعت  هناك، حيث  ماذا جرى  نعرف  ال 
سنة صار هناك تواصل مع بقية العائلة هناك، وأنا شخصياً لم 
جاء  منهم  وجزء  وزاروهم،  ذهنب  أخواتي  ولكن  منهم،   ً أحدا أقابل 
هنا وقابلنا في عمان. قبل 7-6 سنوات جاء فنان رسام من العائلة 
إسمه زور الدين، ومكث في عمان فترة، رسم مجموعة رسومات 

وأنا عندي لوحتان منه عن مدخل القرية الذي هاجر منها والدي.
منهنّ   5 األخير.  وأنا  أختاً،   11 عندي  وكان  الوحيد،  اإلبن  أنا 
توفيت،  أيضا  واحدة  أخوات   6 وبقي  أنا،  أولد  أن  قبل  اهللا  توفاهن 
وهي  في حقيقة األمر األم، فقد ربتني أختي الكبيرة شهرزاد، ولها 

فضل كبير علي توفيت قبل 20 سنة تقريباً.

ي والدي سنة 1960 كان عمري  أنا من مواليد عام 1944م، وتوفّ
16 سنة تقريباً، وهو كان 73 سنة تقريباً، إذا صدقت التواريخ التي 
كانت موجودة في ذلك الوقت.  عندي جواز سفره العثماني باللغة 

العربية واإلجنليزية.
بدأوا  املهاجرين  إلى  جاؤوا  عندما  البداية  في  إنه  أقول  أن  أود 
املغر  املنطقة   تلك  في  يكن  فلم  في خيام  السكن  في  حياتهم 
مثل الشابسوغ  عند املدرج الروماني، فالذين جاءوا قبلنا من قبيلة 
الشابسوغ عاشوا في املغر في املدرج الروماني، واجلبل املقابل له 
ا جماعتنا،ا على املهاجرين فقد عاشوا في اخليام،  جبل القلعة. أمّ
بدأوا  الوقت،  ذلك  في   ً جدا غزير  بشكل  متطر  الدنيا  كانت  وألنه 
 4-5 اخليم  حول  يبنون  فكانوا  الشركسي“،  ”الطوب  من  بالبناء 
نوا، فيما بعد،  مداميك لتحمي اخليم من تسرب املياه، إلى أن متكّ
أساسية  أشياء  من  تتميز  كانت  الشركس  وبيوت  بيوت.  بناء  من 
نحو  والشبابيك  األبواب  ه  وتوجّ تُبنى  كانت  كلها  أنّها  هي   ،ً جدا

اجلنوب، لإلستفادة من شمس الشتاء، ليبقى البيت دافئاً.

ناً مبحيي الدين بن عربي تيمّ
النصف، وعرض  البناء من الطوب الطيني، واحلجارة في  كان 
الشتاء  في  احلرارة  يحفظ  أنه  بحيث   ،ً جدا  ً كبيرا كان  احليطان 
”البوص“  يستخدمون  كانوا  وطبعا  الصيف،  في  برودة  ويعطي 
للسقوف. يضعون جسر حديد في املنتصف احلديد، ثمّ ”البوص“ 
وبعد ذلك  يطيّنوه من فوق، اآلن لسوء احلظ أنه بيتنا الذي ولدت 
فيه هدم قبل أقل من سنة من قبل أمانة عمان عندما إستملكت 
البيت. هذا البيت له ذاكرة معينة في حياتي. في ذلك الوقت، كان 
فيه  ونزرع  أشجار،  فيه  مزروع  وحوش  ومطبخ  غرفتني  عن  عبارة 

بعض لوازم البيت. كان عندنا مخزنان لوضع البقر واخليول. 
”ترك“  إنقلب  أيام،   3 عمري  وأنا  البيت  هذا  في  أنّه  لي،  وروي 

على بيتنا. كان هناك شارع فوق البيت وتدهور ترك منه على بيتنا، 
طبعاً السقف كان قصيب ”خشب“، فسقط البيت علينا، وحلسن 
مته، فبقيت املنطقة اخللفية  احلظ عندما نزل الباص نزل على مقدّ
فارغة، وأنا كنت نائماً في املنطقة اخللفية في السرير ولم يلحق 
إنّ  الوقت، قالوا  املعتقدات الشائعة، في ذلك  أذى، وحسب  أي  بي 
أسبوع  ملدة  أرضع  فبقيت  ترضعني،  ال  أن  ويجب  ”مرعوبة“،  أمي 
من أم الدكتور ممدوح العبادي، ومن سيدة فاضلة أخرى جارتنا من 
نابلس من بيت بركات، ولذلك لديّ مجموعة من األخوة واألخوات 
من العبابيد ومن النوابلسة. بعد ذلك أشرف على عملية اإلنقاذ 
في ذلك الوقت حكمت باشا مهيار الذي كان في ذلك الوقت مدير 

مخفر املدينة.
ً، وكان لي إبن  ي لم تنجب ذكورا سموني محيي الدين، ألن أمّ
خالتي متزوجاً من سيّدة دمشقية شركسية، فكانت والدتي قد 
زارت دمشق أكثر من مرة، وقبر محيي الدين إبن عربي في دمشق، 
 ً ً أنه إذا كانت حامالً، وولدت ذكرا فتيمناً به، بعثوا إلى والدي خبرا

فسموه محيي الدين، فسموني محيي الدين.
الناس  الوقت، كانت مختلطة. كلّ  ذلك  املهاجرين، في  حارة 
العائالت  ومن  وعرب.  شركس  اآلخر.  البعض  بعضهم  يعرفون 
العربية التي كنا على إستمرار نلعب معهم: أوالد إزمقنا وجرايرة 
والعقرباوي. وكان كلّ بيت مفتوحاً لكلّ األطفال، ”وين ما بتجوع 
ندخل  ما  قبل  العربية  فتعلّمنا  بقولوا“.  ما  زي  بتاكل  بتفوت 
الدين،   نايف مولى  وإبن خالي  أنا  املدرسة  املدرسة، وعندما دخلنا 

الذي صار نائباً، كان عمري 6 سنوات.
املدرسة العثملية، في ما يعرف اآلن مجمع رغدان، كانت بعيدة، 
لكنّها هي املتوفرة في ذلك الوقت، وكان سن الدخول إلى املدرسة 
في ذلك الوقت 7 سنوات. أخذنا خالي أبو نايف إلى املدرسة، وكان 

7677 نا باملهاجرين،  والدي تزوج من كانت إحدى اجلارات في حيّ
من نفس الذين هاجروا وإسمها خيرية مولى، وكانت جميلة 
حسب ما  رأيت في الصور، وقيل لي أنه صار في ما بينهما 
حب قوي، في البداية رفض أهلها الزواج. على فكرة، فالزواج 

الثاني أو الطالق نادر عند الشركس.

اللغة الشركسية للتواصل
كان  األولى  الطفولة  سنوات  في  التواصل  معظم 
بلغ  احلي  أطفال  بعض  أنّ  أذكر  وأنا  الشركسية،  باللغة 
واحدة  كلمة  يتكلمون  يكونوا  ولم  سنوات   6 عمرهم 
بالعربية، وبدأوا بتعلّم اللغة العربية عندما دخلوا املدرسة، 

ولكن الغالبية كانت تتعلم اللغة العربية في الشارع. 
العربية  اللغة  يتكلم  كان  أنّه  والدي  عن  أتذكره  ما 
بطالقة وكان يقرأ القرأن بلغة ال متيزها عن أي عربي آخر.كان 
يصلي يصوم وال يقطع فرض ويقرأ القرأن بإستمرارو، بالذات 
في شهر رمضان وهذه من الذكريات اجلميلة يعني في أيام 
رمضان عندما كنا أطفال. كان قبل اإلفطار يقرأ القرآن ملدة 
القرآن،  قراءة  ينهي  أن  بعد  عادته  من  وكان  حوالي ساعة، 
وقبل اإلفطار،  يبدأ بلفّ السجائر، فكان  مدخناً، ويلف 6-7 
سجائر. وكان أول شيئ يفعله بعد أن يضرب املدفع، يصلي، 
وبعد ذلك يدخن سيجارة، ثم يبدأ اإلفطار بالشوربة، وكان 
علينا أن ننتظر فالعائلة الشركسية القدمية ال تبدأ األكل 
إال بعد أن يبدأ األب الذي كانت له مكانة في غاية اإلحترام، 

وبالتالي ما كان أحد يتكلم إال بعد أن يأذن له األب.

الوصول إلى األردن
وصلت القبيلة إلى األردن، وبالذات إلى منطقة الرصيفة، بحدود 
العام 1902، وكان قد قال لي والدي، في أحد األيام، قبل أن يُتوفى، 
ونحن عائدون مرّة من الزرقاء: هذا اجلسر كان يُبنى عندما مررنا من 
الواد  ياجوز ”ماشيني  يبدو كانوا جاؤوا من  النقطة، وعلى ما  هذه 
ثمّ جاؤوا  الرصيفة،  وادي  السيل حتى  وإستمروا مع  ونزلوا،  الواد“، 
إلى عمان، وإستقروا في منطقة املهاجرين، ففي أحد األيام، توقّفت 
، طبعاً 
إلى عمان، وإستقروا في منطقة املهاجرين، ففي أحد األيام، توقّفت 
، طبعاً 
إلى عمان، وإستقروا في منطقة املهاجرين، ففي أحد األيام، توقّفت 

هناك، وذهبت ورأيت التاريخ املكتوب على اجلسر كان: 1902
هذه ليست الهجرة األولى، الهجرة األولى كانت في 1886.

ولست أعرف، متاماً، كم من األشخاص كانوا في تلك الهجرة، 
هذه ليست الهجرة األولى، الهجرة األولى كانت في 

ولست أعرف، متاماً، كم من األشخاص كانوا في تلك الهجرة، 
هذه ليست الهجرة األولى، الهجرة األولى كانت في 

ل عمره، هو محمد علي وردم، يقوم اآلن  ً لي، يطوّ ولكنّ زميالً وأستاذا
ولست أعرف، متاماً، كم من األشخاص كانوا في تلك الهجرة، 
ل عمره، هو محمد علي وردم، يقوم اآلن  ً لي، يطوّ ولكنّ زميالً وأستاذا
ولست أعرف، متاماً، كم من األشخاص كانوا في تلك الهجرة، 

ت أكثر من 50 عائلة،  ع أنها ضمّ بتوثيق العائالت الشركسية، ويتوقّ
وإذا ضربنا الرقم في 5 يعني أنّه كان هناك نحو 250 شخصاً.

وسيلة التنقل، في ذلك الوقت، كانت الدواب، واخليل، والعربات 
الشركسية. وظلّت العربات الشركسية التي جترّها األبقار وسيلة 
مستخدمة إلى سنوات طويلة. وأذكر في طفولتي أنّ خالي، وكان  
في  مباشرة)،إستمر  أولد  أن  قبل  الزراعة  عن  توقّف  (أبي  مزارعاً، 
مستخدمة إلى سنوات طويلة. وأذكر في طفولتي أنّ خالي، وكان  
في  مباشرة)،إستمر  أولد  أن  قبل  الزراعة  عن  توقّف  (أبي  مزارعاً، 
مستخدمة إلى سنوات طويلة. وأذكر في طفولتي أنّ خالي، وكان  

في  نذهب  كنا  بأننا  طفولتي  في  وأذكر  طويلة،  لسنوات  الزراعة 
موسم احلصاد على العربات الشركسية، ونصل إلى ما يسمى اآلن 
ا نذهب إلى مرج احلمام، كانت هذه أراضي مزروعة  أم أذينة، كما كنّ

ى (أراضي الشركس). ً، وتسمّ قمحاً وشعيرا
ا نذهب إلى مرج احلمام، كانت هذه أراضي مزروعة  أم أذينة، كما كنّ

ى (أراضي الشركس). ً، وتسمّ قمحاً وشعيرا
ا نذهب إلى مرج احلمام، كانت هذه أراضي مزروعة  أم أذينة، كما كنّ

. من اجلمهورية  ع أنّ رحلة األهل إستمرت سنتني على األقلّ أتوقّ
العاصمة  بلقاليا، ومن قرية قريبة من  اآلن ب كبردينا  التي تعرف 

ي تيرك، على نهر إسمه نهر التيرك. نالتشك تسمّ
وال بد أنّه كان هناك  إتصال مع من سبقوهم إلى الوصول إلى 
ان، ألنه كان يوجد ناس يروحون ويرجعون على الطريق، بالتالي  عمّ
هم عندما توجهوا إلى بالد العثمانية، في ذلك الوقت، كانوا على 
علم بأن هناك ناساً سبقوهم وإستقروا وموجودين، لكن ما كانت 
هم عندما توجهوا إلى بالد العثمانية، في ذلك الوقت، كانوا على 
علم بأن هناك ناساً سبقوهم وإستقروا وموجودين، لكن ما كانت 
هم عندما توجهوا إلى بالد العثمانية، في ذلك الوقت، كانوا على 

ن الشركس،  تعمله احلكومة العثمانية في ذلك الوقت هو أن توطّ
احلجازي. على  احلديد  بالدهم، على طول خط  إلى  الذين يحضرون 
سبيل املثال، الذين جاءوا إلى املهاجرين قبل دفعة والدي وإستقروا 

في املهاجرين، يُقال إنهم إستقروا قبلها في ياجوز، وليس هناك في 
ً إلى الوالي في دمشق، وسألوه اإلنتقال  املنطقة مياه، فأرسلوا وفدا
في املهاجرين، يُقال إنهم إستقروا قبلها في ياجوز، وليس هناك في 
ً إلى الوالي في دمشق، وسألوه اإلنتقال  املنطقة مياه، فأرسلوا وفدا
في املهاجرين، يُقال إنهم إستقروا قبلها في ياجوز، وليس هناك في 

نقلهم  متّ  ماشية.  ومربو  مزارعون  النهم  مياه،  فيها  منطقة  إلى 
الطفولة:  في  متاماً  أذكرها  وأنا  املهاجرين.  إلى منطقة  بعد  فيما 
راس العني، واملياه فيها على مدار السنة، لدرجة أننا ونحن أطفال 

كنا نسبح فيها، وكنا نصطاد السمك.
هم الذين سكنوا في املهاجرين قبرطاي، طبعاً كان يوجد ناس 
ان التي تعرف بقبرطاي، فوق شارع  قبلهم إستقروا في منطقة عمّ

بسمان، لكن القبيلة هذه هي قبيلة واحدة.

العالقة مع األب احلازم
لم  لكنّني  لبالدهم،  احلنني  من  الكثير  هناك  يكون  أن  بدّ  وال 
األب  بني  ما  العالقة  فطبيعة  صادقاً  أكون  وحتى  به.  أشعر  أكن 
لم  لكنّني  لبالدهم،  احلنني  من  الكثير  هناك  يكون  أن  بدّ  وال 
األب  بني  ما  العالقة  فطبيعة  صادقاً  أكون  وحتى  به.  أشعر  أكن 
لم  لكنّني  لبالدهم،  احلنني  من  الكثير  هناك  يكون  أن  بدّ  وال 

من  كان  وبالتالي  حازمة،  شديدة،  طبيعة  وأبنائه  الشركسي 
كانوا   فقد  ذلك،  وإلى  املوجودة.  العواطف  ف  تتكشّ أن  الصعب 
مزارعني، والذين تركوا الزراعة أصبحوا موظفني، وكانوا يغيبون عن 
البيوت لفترات طويلة. فالعالقة مع األب كانت أشبه بالرسمية، 
إلى  يحنّ  الواحد  أن  اإلنسانية  الطبيعة  في  أفترض  أنا  ولكنّني 

مسقط رأسه.
لي،   قال  ما  حسب  ان،  عمّ إلى  وصل  عندما  والدي  عمر  كان 
الصلة.  وإنقطعت  هناك  بقي  معهم.  يأت  لم  والده  15سنة. 
20 حوالي  قبل  األخبار.  إنقطعت  هناك، حيث  ماذا جرى  نعرف  ال 

سنة صار هناك تواصل مع بقية العائلة هناك، وأنا شخصياً لم 
حوالي  قبل  األخبار.  إنقطعت  هناك، حيث  ماذا جرى  نعرف  ال 

سنة صار هناك تواصل مع بقية العائلة هناك، وأنا شخصياً لم 
حوالي  قبل  األخبار.  إنقطعت  هناك، حيث  ماذا جرى  نعرف  ال 

جاء  منهم  وجزء  وزاروهم،  ذهنب  أخواتي  ولكن  منهم،   ً أحدا أقابل 
هنا وقابلنا في عمان. قبل 7-6 سنوات جاء فنان رسام من العائلة 
إسمه زور الدين، ومكث في عمان فترة، رسم مجموعة رسومات 

وأنا عندي لوحتان منه عن مدخل القرية الذي هاجر منها والدي.
منهنّ   5 األخير.  وأنا  أختاً،   11 عندي  وكان  الوحيد،  اإلبن  أنا 
توفيت،  أيضا  واحدة  أخوات   6 وبقي  أنا،  أولد  أن  قبل  اهللا  توفاهن 
وهي  في حقيقة األمر األم، فقد ربتني أختي الكبيرة شهرزاد، ولها 

 سنة تقريباً.
وهي  في حقيقة األمر األم، فقد ربتني أختي الكبيرة شهرزاد، ولها 

 سنة تقريباً.
وهي  في حقيقة األمر األم، فقد ربتني أختي الكبيرة شهرزاد، ولها 
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وهو  اجليوسي،  خلدون  الدكتور  أبو  الوقت  ذلك  في  املدرسة  مدير 
فكان  خالتي،  إبن  بيت  عند  ساكناً  وكان  وفاضل،  مشهور  مربي 
مدير  ج  وحتجّ سنوات،   6 عمرنا  ونحن  فأخذنا  له،  صديقاً  خالي 
ج املدير أنه  املدرسة، فكذب خالي وقال إن عمرنا 7 سنوات، فتحجّ
ال يوجد مقاعد لنا جنلس عليها، فقال خالي ليس هناك مشكلة 
اآلن أذهب وأشتري كرسني لهما حتى يقعدون في الصف، وهكذا 
إشترى خالي لنا كرسيني، ووضعهما في الصف، وأدخلنا أبو خلدون 

اجليوسي في املدرسة سنة 1950.
وتأثير  احمللية  البيئة  في  التغيير  نلمح  لم  لهذا   ،ً صغارا كنّا 
النكبة الفلسطينية األولى، بدأت، أيامها، بعض عائالت الالجئني 
األردني  املمثل  عائلة  مثالً  املهاجرين،  في  بالسكن  الفلسطينني 
داوود جالجل وأعمامه على ما أعتقد سكنوا عندنا، فأحسسنا أن 
يوجد شيء، و لكن الذي أحسسنا به أكثر في سنة 1950 عندما 
ً، وأنّ هناك   اغتيل امللك عبداهللا االول، عندئذ شعرنا بتغيّر كبير جدا
مشاكل من نوع ما، حيث السواد واحلزن، ونوع من عدم اليقني، وما 

إلى ذلك. 
ثم  األبتدائي،  االول  الصف  في  بدأت  العثملية  املدرسة  في 
إنتقلت إلى املدرسة الهاشمية (في بداية املهاجرين) فقد فُتحت 
مرة  عدنا  ثمّ  السادس،  الصفّ  إلى  فيها  وبقيت  هناك،  مدرسة 
إنتقلت للعباسية  أخرى إلى العثملية، ومكثت فيها سنتني، ثم 
في راس العني عند بيوت نزال العرموطي وممدوح العبادي اآلن، وال 
تزال موجود،ة بعد ذلك انقلت إلى بدر في جبل اجلوفة، ومن هناك 

إنتقلت إلى كلية احلسني. 

كلية احلسني
الثقافي،  أساسيان:  إهتمامان  حركتي  على  سيطر  هناك 
هني في احلقيقة األستاذ  فكنت أتردد على املكتبة بكثرة، وكان يوجّ
لوزارة  أمني عام  بعد  الذي أصبح فيما  باتر)  (أبو  وردم  محمد علي 
علينا  بيضاء  صفحات  له  فاضل  رجل  وهو  اإلجتماعية،  التنمية 
الوقت  بنفس  وكان  القراءة  نوعية  على  عني  يشجّ فكان  كلنا، 
التي كانت غنية  املكتبة  اإلجنليزية، وكذلك مشرف  اللغة  أستاذ 
ً، وكانت وزارة التربية و التعليم في ذلك الوقت قادرة على أن  جدا
إلى  هت  فتوجّ علمية،  كانت  ميولي  الكتب.  من  األحدث  تشتري 
القراءة العلمية وإلى دراسة االحياء. من أساتذتي الذين لهم فضل 

كبير علي أيضاً األستاذ ذهني رأفت.
كذلك كان لي ميول رياضية، فقد كنت في فريق كرة السلة، 
ونظمي السعيد من األساتذة الذين أحترمهم اهللا يرحمه ويجعله 
شيئاً،  اقول  أن  وأودّ  الكلمة،  مبعنى  مربياً  كان  اجلنة،  اصحاب  من 

ا  كنّ نحن  األردن.  في  أساتذتنا  جميع  عند  ميزة  تكون  أن  امتنى 
ندرس في نظام الفترتني، فكان يوجد فترة غداء. كان دائما يعمل 
وكذلك  املدرسة.  في  يحتجزنا  وبالتالي  ومباريات،  ومتارين  تدريبات 
األهلي،  النادي  في  أيضاً،  نلعب،  كنا  ”نفلت“.  ال  حتى  الظهر  بعد 
فكان يأخذنا على العشاء، ويشتري لنا كنافة، كلّ ذلك حتى يبقى 
الفريق متماسكاً، وال ينحرف، وكان يبقى معنا ساعات طويلة أثناء 
اململكة،  اليد في  ً في منتخب كرة  النهار. بعدها أصبحت عضوا

ً في منتخب كرة السلة األردني. وأصبحت أيضا عضوا
دفعة  وأوّل  واالدبي،  العلمي  نظام  علينا  طبق  دفعة  أوّل  ا  كنّ
أو  ثانوي  السادس  فقرروا  ثانوي،  اخلامس  املترك  كان  للتوجيهي. 
ا حزينني ألننا سوف نبقى سنة آخرى في املدرسة.  التوجيهي. كنّ
هذا يعني أنّه في سنة 1961 لم يتخرج أحد وآخر دفعة تخرجت 

من كلية احلسني على النظام القدمي 1960
دراسة  في  أرغب  وكنت    76% التوجيهي  في  معدلي  كان 
الرياضيات  في   ً ومبرزا العلمي،  القسم  في  كنت  أنا  الهندسة، 
والهندسة، سافرت إلى تركيا، وهناك إلتقيت بزميلي ممدوح العبادي، 
لكننا أحبطنا نتيجة أننا يجب أن نقضي سنة كاملة في دراسة 
لت في جامعة،  اللغة، فخجلت أن أعود إلى عمان دون أن أكون سجّ
لت في اجلامعة السورية، وقبلت في تخصص علم اإلجتماع  فسجّ
ان إال بعد أن صدر قبولي في جامعة  والفلسفة، ولم أعد إلى عمّ
وأعود  فلوس“  شوية  ”أخذ  أساس  على  عمان  إلى  وعدت  دمشق. 
فتحت  األثناء  تلك  وفي  السورية،  اجلامعة  في  بالدراسة  أللتحق 
اجلامعة األردنية، فكوني األبن الوحيد في العائلة ضغط عليّ خالي 
للجامعة  طلباً  مت  وقدّ عمان،  في  أبقى  بأن  فأقنعني  نايف)،  (أبو 
وفي   1966 سنة  تخرجنا  النفس.  علم  ودرست  فقبلت،  األردنية 
نفس السنة مت إختياري من قبل مجلس قسم علم النفس لكي 
أكون معيدا في اجلامعة دون أن أقدم طلباً، فكانت عالماتي عالية 
ً، وكان مجلس القسم قد إجتمع قبل تخرجنا  وسلوكي العام جيدا
بحوالي ستة أشهر أو أكثر وتدارسوا وضع القسم، فاخبرني في 
وهو  القسم  رئيس  وكان  أحمد  السالم  د.محمد عبد  الوقت  ذلك 
مصري، أنه وقد وقع اإلختيار عليّ شريطة أن يكون معدلي العام 
اإلجتماعي كان  ونشاطي  الرياضة،  ”مبلوش“ في  ً. كنت  جيد جدا
ز على الدراسة في  ملحوظاً، وأذكر متاماً حني قال لي: يا محيي ركّ
ً. وفعال في ذلك العام  لك جيد جدا هذه السنة، بحيث يصبح معدّ
جيد  العام  معدلي  وأصبح  ممتاز،  الرابعة  السنة  في  تقديري  كان 
ً، وبعدها بأربعة أشهر طلبوا مني أن أدرس  ً، فأختاروني معيدا جدا
الذين  من  األردنية،  اجلامعة  في  أدرس  بدأت  عندما   25 عمري  كان 
درستهم في تلك الفترة دولة الدكتور فايز الطروانة وزوجته الذين 

طبعا أذكرهم بشكل جيد، وعدد آخر من الدين أصبحوا في مواقع 
متقدمة في أجهزة الدولة اتلفة. 

النشاط السياسي
في احلقيقة، بدأت النشاطات السياسية في املرحلة الثانوية، 
حاول، قبلها، أحد أساتذتنا ونحن في املدرسة اإلبتدائية أن يجرنا 
إلى األحداث، لكنّني كنت منغمساً في الرياضة والعمل الثقافي 
العام فلم تستهوني األحداث السياسية، عندما كنا في املرحلة 
فكنا  أوجهها،  في  القومية  احلركات  كانت  والثانوية  اإلعدادية 
نُستقطب، ونحن أوالد صغار، وننزل في املظاهرات، بعد ذلك بسنوات، 
عندما بدأت أقرأ التاريخ، والكتب باللغة اإلجنليزية، أدركت من الذي 
أدركت من كان  و20 سنة،   15 مرور  بعد  يعني  يحركنا.  الذي  كان 
يحركنا ونحن أطفال. في ذلك الوقت كانوا مسيّسني،  بعضهم 
دون ذكر أسماء، وبعد ذلك عندما قامت  اآلن موجود في األحزاب، 
الوحدة بني مصر وسوريا 1958أيضا نزلنا في مظاهرات للمطالبة 
مظاهرات  في  نزلنا  أيضا  اإلنفصال  عند  وكذلك  األردن،  بإنضمام 
ضد اإلنفصال. كنا قوميني وطنيني بشكل عام، وبعد ذلك في تلك 
ا 150 طالباً وفُصلنا، فكان في  السنة فصلنا من كلية احلسني. كنّ
الفاضل  الشيخ  األجيال  والتعليم أستاذ  التربية  وزير  الوقت  ذلك 
إبراهيم قطان، فذهبنا، وتظاهرنا أمام مكتبه، وطالبناه بأن نعود. 
قلنا له ”إننا أوالد وضحكوا علينا“ وما إلى ذلك، فتكرّم علينا، وكان 
املدرسة.  إلى  فعدنا  كبيرين،  وعقله  وقلبه  واسع،  صدر  ذا  تربوياً 
وطبعا أهلنا لم يكونوا يعلمون أن نحن إنفصلنا من املدرسة في 

ا كلّ يوم صباحاً نذهب وكأننا نذهب للمدرسة. ذلك الوقت، فكنّ
األردن  تاريخ  في  مرة  ألول   ،  1962 سنة  اجلامعة  في  وأذكر 
البرملان بصوت  الثقة في  الرفاعي لم حتصل على  حكومة سمير 
واحد، فقامت مظاهرات عارمة في ذلك الوقت، كنت قد إشتركت 
مخطط  يوجد  كان  واحلقيقة  الثقة.  لعدم   ً تأييدا املظاهرة  في 
مدوس من قبل الفئات املسيسة، في ذلك الوقت، فإنتقلنا نحن من 
اجلامعة األردنية مبحموعات منفصلة، وإلتقينا في أول شارع وادي 
أخرى  إلينا مجموعات  تنضم  بدأت  ثم  احلايك،  عند طلوع  السير 
الوقت،  مت مظاهرة كبيرة في ذلك  ونُظّ أخرى،  جاءت من مناطق 

ها من قوى األمن، و“أكلنا ما فيه النصيب“. لم أعتقل،  وقد مت فضّ
نا من أن ننفد، ”بس أكلنا الذي فيه النصيب“.  ميكن كانت  فقد متكّ
هذه آخر جتربة في السياسة. بعد ذلك دخلت في العمل الشبابي، 
كنت قد أصبحت أمني سر النادي األهلي، وأصبحت سكرتير حترير 
مجلة النادي األهلي التي كانت تصدر  بشكل شهري، وكنت اكتب 
ً إسمها ”الصفحه السابعة“. هذا  فيها في صفحة مشهورة جدا

وأنا طالب في اجلامعة.
مقارنة بأصدقائي، كنت اقرأ أكثر بكثير. كنت رمبا  أنا الوحيد 
االعدادية،  املرحلة  في  وأنا  العااملية  القصص  فقرأت  يقرأ،  الذي 
على سبيل املثال، بدأت اقرأ كتب السياسة. وكان بعض أساتذتي 

ميدونني ببعض الكتب كانت في مختلف األجتاهات 

صدمة النكسة
أوّل صدمة حقيقية في حياتنا، كانت في العام 1967. وأنا أذكر 
العرب“  ”صوت  على  نسمع  كنا  األردنية  اجلامعة  في  مكتبي  في 
النشوة  تغمرنا  كانت  طبعا  االنتصارات.  أخبار  حزيران   5 صباح 
لغاية الظهر. لم يوجد أدنى شك في أننا منتصرون، وقضينا على 
ً بتوقيف الدراسة،  سالح اجلو اإلسرائيلي. أصدرت إدارة اجلامعة قرارا
ومغادرة الطالب اجلامعة وكانت فترة إمتحانات. ونحن كمعيدين 
وأساتذة آخر من يغادر. بعد ما إطمأننا أن كل الطالب غادروا من عند 
بوابة اجلامعة األردنية، ركبنا أنا وإثنني أو ثالثة من الزمالء  سرفيس 
اإلسرائيلية  بالطائرات  وإذ  اآلن،   ”الرأي“  جريدة  موقع  عند  ونزلنا 
زنا أنها طائرات إسرائيلية ألننا شاهدنا جنمة داود وشكل  فوقنا (ميّ
الطائرة املثلّث ”امليراج“ إضطررنا أن نتوقف ورمينا أنفسنا بجانب 
الشارع، فكانت الصدمة على ضوء ما كنا نسمعه في الراديو قبل 
ساعة أو ساعتني، أنه لم يبق سالح طيران إسرائيلي، فكانت هذه 
إنه  ونحن شباب صغار.  حياتنا،  في  أكلناها  أول صدمة حقيقية 
اإلعالم الرسمي غير الصادق، الذي ال يعطي الصور احلقيقة. طبعاً 
خت هذه الصورة، ألنه بعد فترة قصيرة، بدأ النازحون بالوصول  ترسّ
إلى عمان، وإنقطع كل شيء في عمان (في ذلك الوقت ال يكن يوجد 
ال بندورة وال خيار وال شي نأكله) ألنّ كل اخلضار كانت تأتي إلينا من 

الضفة الغربية ومن غور األردن، فكانت هذه صدمة حقيقية، 

7879



أيضاً، هناك ما جرى للطالب  من أبناء الضفة الغربية الذين 
عت بهم السبل، ولم يقدروا أن يرجعوا إلى الضفة، فلم يعد  تقطّ
مخيماً  لهم  فأقمنا  أنفسهم،  على  للصرف  نقود  معهم  يوجد 
داخل اجلامعة األردنية، وأنا كنت أحد املرشدين الذين أشرفوا على 
ا ليالً نهارا مع  ذلك ايم. حوالي 21 يوماً لم نذهب إلى بيوتنا. كنّ
أبناء طالب طلبة الضفة الغربية ،وأذكر منهم على سبيل املثال 
الشاعر الدكتور وليد سيف، كان أحد طالبنا، والذي بقي في ايم 
رنا لهم التدريب العسكري عن طريق اجليش، ووفرنا  لهذه الفترة. وفّ
والبطانيات  املؤقتة  املالبس  وكذلك  اخليم  في  واملأوى  األكل  لهم 
التوجيهية  واحملاضرات  بالتدريب  حياتهم  منأل  وكنا  ذلك،  إلى  وما 
نوا من  وفُتحت بعض اجلسور، ومتكّ اإلتفاق،  أن مت  إلى  والتثقيفية، 

العودة.
العليا،  للدراسات  منحة  على  حصلت  التالي  العام  في 
إنتخبت  هناك  الدكتوراه.  برنامج  في  املتحدة  للواليات  وتوجهت 
 ً عددا تضمّ  كانت  التي  اجلامعة  في  العرب  الطلبة  إلحتاد  رئيساً 
ً من الطالب العرب، وبحكم عملي كرئيس، كان من  املفترض  كبيرا
الوقت كانت  ذلك  في  اإلمريكية،  الطالبية  احلركات  التضامن مع 
الطالب  مجموعة  كانت  لفيتنام.  طالبية  مناهضة  حركة  أكبر 
يتكلموا  مظاهرة  تقوم  ما  كلّ  كانوا  فبالتالي،   الدميقراطيني 
معي ويقولوا إنه يجب أن نخرج معهم، وكنا نخرج معهم.  وهذا 
عن  أغيب  أن  إضطررت  ألنني  مشكلة،  في  احلقيقة  في  أوقعني 
املشرف،  أستاذي  مع  إشكالية  في  أوقعني  ممّا  أيام.  لعدة  مكتبي 
علي فقد أرسل رسالة للجامعة األردنية يقول فيها أنني أتغيب 
ومنشغل في السياسة وأنه األستاذ املشرف علي خائف علي فقد 

الوزارة  وفي  واحلكومة،  اابرات،  في  الدولة،  في  متقدمة  مواقع 
احلالية درست د.محمد ذنيبات. 

التيارات السياسية اجلامعية
الطالبي  اجلسم  كان  الطلبة،  لشؤون   ً عميدا وجودي  أثناء 
اإلسالميون  بدأ  وأيامها  واليسار،  اإلسالمي  التوجه  من  مسيّساً، 
ع، وعملوا بإجتاه عدم اإلختالط في النشاطات الطالبية في  بالتوسّ
الطابع  ذات  النشاطات  إلى  باالضافة  املثال،  سبيل  على  الرحالت 
اإلسالمي. في نفس الوقت، كان يوجد مجموعة آخرى من املنظمات 
ل  رون بشكّ الفلسطينية واليسارية، وهؤالء كانوا بإستمرار يحضّ
بني  صدمات  وقوع  إحتماالت  وكانت  األرض،  بيوم  لإلحتفال  جيد 
الطلبة وأجهزة األمن إحتماالت قائمة، وبالتالي كان العبء علينا 
ً، وعلينا أن نكون صمام أمان يوازن بني مختلف اجلهات  ً جدا كبيرا
وأمن  سالمة  على  واحلفاظ  اجلامعي،  احلرم  سالمة  على  للحفاظ 
الطالب، حتى ال يشتبكوا، وجنحت بأن ال يحدث صدام بني الطالب. 
سبيل  على  الطالبية.  واجلمعيات  الطالبية،  األندية  فكرة  أدخلت 
وكنا  والتجويد،  للتالوة  بنادي  اإلسالمية  هات  التوجّ أرضينا  املثال، 

نحن كعمادة نرفع الالفتات والشعارات إحتفاالً بيوم األرض. 

زواج عن حب بنابلسية سلطية شركسية
وزوجتي  التندريس،  مرحلة  خالل   1977 عام  تزوّجت  قد  كنت 
هي  بسنة.   تخرجت  أن  بعد  وتزوجنا  اجلامعة،  في  طالبة  كانت 
النابلسي،  عمر  ها  وعمّ النابلسي،  منر  احلاج  وحفيدة  نابلس  من 
تها  والدتها شركسية من ناعور، فهي جتمع اد من الطرفني،  وجدّ

سلطية، عقلها إذن سلطي على شركسي على نابلسي!

تغيّرت  األخيرة  اللحظات  في  احلكوم،  في  قادم  إنني  بإعتبار  عنّي 
القائمة لسبب ال أريد أن أفصح عنه، وهو يتعلّق بإعتراض بعض 
ربع  في  القائمة  وتغيّرت  الوقت،  ذلك  في  املهمة  الشخصيات 

الساعة األخيرة.
اإلمارات،  في  العني  جامعة  من  وفد  جاء  مباشرة  ذلك  بعد 
وكان يبحث عن رئيس للجامعة، وعميد لكلية التربية من األردن. 
بالنسبة  لهم  قال  األسد  الدين  ناصر  بالدكتور  إلتقوا  عندما 
باجلامعة  األنسب، فقابلوني  توق، هو  الدين  التربية محيي  لكلية 
األردنية وقرروا أن يأخذوني والدكتور نوري شفيق كرئيس للجامعة، 
الشيخ  اإلمارات  األعلى جلامعة  الرئيس  وكان  لإلمارات،  الوفد  عاد 
نهيان إبن مبارك آل نهيان، الذي هو اآلن وزير التعليم العالي، فكلم 
امللك  الذي طلبنا رسمياً من جاللة  زايد رحمه اهللا  الشيخ  ه  عمّ
أنّ  على  الرباط،  في  القمة  مؤمتر  إنعقاد  إثناء  اهللا،  رحمه  احلسني 
د.عبد السالم االي رفض أن يخلي سبيلي ألنه يريد أن يبقيني في 
اإلمارات حتى  بإستقالتي، ومكثت في جامعة  اجلامعة فتقدمت 
سنة 1990 ، أيّ ست سنوات، وعدت إلى عمان  إلى اجلامعة األردنية  
، التي أعادت تعييني بنفس الدرجة والراتب فلم أخسر إال سنوات 

اخلدمة. 

أوّل رئيس جلامعة فيالدلفيا
إتّصلت بي معالي العني ليلى   في بداية صيف العام 1991، 
رئيساً  ونريد  ”فيالدلفيا“،  جامعة  س  نؤسّ نحن  لي:  وقالت  شرف، 
السمرة  محمود  د.  مع  األمر  بحثت  توافق.  أن  ونتمنى  للجامعة، 
الذي كان رئيس للجامعة، فوافق على أن يعطيني إجازة، وأصبحت 
أول رئيس جلامعة فيالدلفيا، وعملت مع فريق من األساتذة اتارين، 
وكان لنا الفضل بتأسيس جامعة فيالدلفيا، التي أحببت أن أستمر 

في العمل فيها ولكنّ احلياة كانت تخطط لي إنتقالة أخرى.
فقد إتصل بي مسؤولون في األمم املتحدة من فينا، من مكتب 
املعلمني في  إعداد  برنامج  لي: عندنا وظيفة مدير  وقالوا  األونروا، 
أسبوع  وبعد  بطلب،ففعلت،  لنا  م  تتقدّ أن  ونحبّ  الغوث  وكالة 
طلبوني للمقابلة في فينا،  وإختاروني على كلّ املتقدمني، وعرضوا 

لدى  ومنتدب  عليا،  بدرجة  اليونسكو  مع  الدولية  الوظيفة  علي 
األونروا، وكانت حلظة حرجة في حياتي: أن أتّخذ القرار، ألنّ  الوظيفة 
مختلفة، ورئاسة اجلامعة تستهويني، لكنّ هذه الوظيفة الدولية 
الوظيفة،  آخذ  أن  قررت  داخلي  صراع  بعد  األهمية.  غاية  في 

وإستقلت من جامعة فيالدلفيا، 

إتّصال أبو شاكر، والوزارة األولى
إتّصل  الظهر،  بعد  يوم  وفي  دولي،  كموظف  عملي  أثناء 
 ً الشريف زيد بن شاكر، األمير فيما بعد، رحمه اهللا، وكنت نائما.
عندما  يوقظني.  ولم  نائم.  بابا  له:  قال  الهاتف.  على  إبني  أجاب 
إستيقظت قال لي إبني: بابا حكى معك الشريف زيد بن شاكر. 
شو  أنا  قال:  حكومة!“.  ل  بشكّ ”عم  توقظني  لم  ملاذا  له:  قلت 

بعرفني! 0795400837
أخرى.  مرة  وهاتفني  عاد  السادسة،  الساعة  في  قليل،  وبعد 
علي  وعرض  واألخيرة،  الثالثة  حكومة  في  أدخل  أن  منّي  طلب 
حقيبة التنمية اإلدارية، فشكرته على الثقة، وقلت له: يا سيادة 
الشريف أنا رجل تربوي، ولم يسبق لي أن عملت في القطاع العام، 
، وأنا تربوي، وأزعم أنني  إال في اجلامعات، وهذه احلقيبة غريبة عليّ
تربوي جيد، فلماذا لم تضعني في حقيبة التربية والتعليم؟ فقال 
نت أود، إال أنّني صرت واعد فيها عبد الرؤوف الروابدة.  اهللا يرحمه: كُ
قلت له: سأجد صعوبة في هذه احلقيبة. قال لي باحلرف الواحد: ”يا 
دكتور، أنا أريد شخصاً زيّك، لم يتلوث في العمل احلكومي، حتى 

يكون لك نظرة حيادية في هذا القطاع الذي يحتاج إليك“.
وفي احلقيقة، كان من الصعب علي أن أعتذر لسيادة الشريف، 
بي. كان  ثقته  وقد وضع  ورفيعة،  بأخالق عالية،  فهو رجل شهم، 
م في الديوان امللكي  سَ ذلك اليوم يوم ميالد إبني 1/8 فذهبت للقَ
ً وزعالناً، ألننا كنا حجزنا للعشاء في عيد  العامر، وكان إبني متوترا
ميالده، وقال: ”اآلن خربت حفلتي ألنك بدك تصير وزير!“ قلت له: لم 
م تنتهي بسرعة. وفعال أنهينا  سَ ر أي شيء، ومراسم أداء القَ يتغيّ
بحدود الساعة الثامنة، وأخذناه إلى العشاء، وأغلقت بيتي حتى ال 
يأتي أحد ليبارك لي في تلك الليلة. هكذا دخلت احلكومة األولى، 

8081 فيه  قالوا  تهديد  كتاب  األردنية  اجلامعة  لي  أرسلوا 
كذا  فيه  يقولوا  علي  املشرف  من  كتاب  جاءهم  أنه 
وكذا ونحن أرسلناك للدراسة ال للسياسة، فذهبت 
إلى أستاذي اهللا يعطيه العمر الطويل عاتبني عتابا 
شديدا فقال لي يا ميحيي أنت من الطالب املتميزين 
جامعتك  أن  طريقة  أفضل  قلت  عليك  خفت  وأنا 
والبحث  باالدراسة،  انغمست  ذلك  وبعد  توجهك. 
أدرّ فيها.  أن  أن اجلامعة طلبت منّي  العلمي، لدرجة 
موضوع رسالتي كان تقييم أداء عضو هيئة التدريس 
اجلامعي، وطورت األداة، التي إستخدمت في الواليات 
قبل  من  سنوات  لعدة  العلمي  البحث  في  املتحدة 

عدة باحثني آخرين.
علم  مدرس  األردنية  اجلامعة  إلى  عدت   1973
من  1984.إستفدت  العام  إلى  فيها  وبقيت  نفس، 
بحيث  الوقت،  ذلك  في  أدخل  الذي  اجلامعة،  نظام 
ً بالبحث واألنتاج العلمي تختصر  أنك إذا كنت غزيرا
األستاذية،  إلى  ورقيت  فاستفدت،  الترقية،  سنوات 

بأقل من 9 سنوات.
د.ناصر  اجلامعة  في  لرئيسني   ً مستشارا عملت 
أدرّس  وكنت  االي،  السالم  د.عبد  و  األسمر  الدين 
في نفس الوقت. بعد ذلك طلب مني د. عبد السالم 
االي أن أصبح عميد شؤون الطلبة، قبلت الوظيفة 
هاتي  أكادميية وبحثية، ولم أرد  على مضض، ألن توجّ
ن من إقناعي،  أن أدخل في العمل األداري، ولكنّه متكّ
حياتي.  في  جذرية  حتول  نقطة  كانت  هذه  وكانت 
في  أصبحوا  الذين  األشخاص  من  العديد  درّست 

عنيفة  كانت  احلب  وقصة  شباباً،  كنّا 
احلمد هللا  بالزواج.  وأنتهت  املراحل،  بعض  في 
لنا اآلن ثالثون سنة. إحتفلنا قبل شهر بعيد 
وأجمل  بنت  أجمل  وخلفنا  الثالثني،  زواجنا 

ولد.
في  واحلاسوب  املعلوماتية  درست  إبنتي 
إجنلترا، وتعمل اآلن  باحملكمة اجلنائية الدولية 
وإدارة  األعمال  إدارة  درس  وإبني  هولندا،  في 
القطاع  في  ويعمل  سويسرا  في  الفنادق 

اخلاص.

وزير مع وقف التنفيذ
الطلبة  شؤون  عمادة  مرحلة  فتحت 
على عدد كبير  وتعرفت  فُرصاً جديدة،  أمامي 
أحمد  شكل  وعندما  الدولة،  رجاالت  من 
يريدني  كان   1984 سنة  حكومته  عبيدات 
ً، ولكن تغيّرت التركيبة ”قبل ما يحكيلي“  وزيرا
وكان هناك خبر جاهز في اإلذاعة والتلفزيون، 
اإلذاعة  من  بي  وإتصلوا  الوزراء،   بأسماء 
والتلفزيون وجريدة ”الدستور“ ألخذ املعلومات 



عبد  وجاء  احلكومة  إستقالت  عندما   1996 شباط  لغاية  وبقينا 
الكرمي الكباريتي. 

أبو عون أرادني معه، ولكن
احلكومة،  في  معه  أعود  أن  يريد  كان  احلقيقة،  في  عون،  أبو 
احلكومة،  في  النواب  قاعدة  توسيع  متّ  احلكومة  تلك  في  أنه  إال 
بعض  يُرجع  أن  الكباريتي  الكرمي  عبد  دولة  ن  يتمكّ لم  وبالتالي 
منهم.  أحد  كنت  وأنا  معه  يرجعوا  أن  يود  كان  الذين  األشخاص 
”أنا  الواحد:  باحلرف  لي  وقال  أبو عون،  بي  إتصل  بيومني،  ذلك  بعد 
كنت حابب إنك تكون معي، لكنّ الظرف لم يساعدني، وأرجو أن 
ً في بروكسل لدى بلجيكا  تتفهم املوضوع، وأنا أود أن أبعثك سفيرا
واإلحتاد األوروبي، فشكرته على هذه اللفتة والثقة. في ذلك الوقت، 
كانت إبنتي ال تزال في املرحلة الثانوية، وإبني في املرحلة اإلعدادية، 
ر اجلو التربوي عليهم. فإعتذرت له. قال لي باحلرف  ولم أشأ أن أغيّ
الواحد: إذن، كيف ميكن لي أن أساعدك؟ ماذا تطلب؟ قلت له: واهللا 
يا أبو عون أنت رجل أصول إبن أصول، وأنا أود أن أعود إلى األمم املتحدة 
في وظيفة أعلى من الوظيفة التي كنت أعمل بها، قال لي: أبشر، 
كان،  وهكذا  لك.  عها  أوقّ سوف  وأنا  تشاء،  التي  الرسالة  أكتب 
يني، أنا  فأرسل رسالة إلى مدير عام اليونسكو، وطلب منه أن  يرقّ
كنت في إجازة بدون راتب، لم أكن مستقيالً فعالً، وحصلت على 
وظيفة أعلى، وأصبحت مدير عام التربية والتعليم لألونروا، منتدباً 
في  الفلسطينيني  الالجئني  تعليم  عن  ومسؤوالً  اليونسكو،  من 
الضفة وغزة وسوريا ولبنان واألردن، وبقيت في هذه الوظيفة لسنة 

2000 عندما خرجت سفيرا لنمسا. 
عبداإلله  كان  السنة  تلك  في  أنه  الغريبة  املفارقات  ومن 
عبد  كان  الروابدة،  الرؤوف  عبد  وزارة  في  للخارجية   ً وزيرا اخلطيب 
إستقال  عندما  معه،  أعود  أن  في  رغبته  عن  لي  أملح  قد  الرؤوف 
محمد خير مامسر، وإستدعاني إلى مكتبه، وطلب مني تلميحاً، 
وليس تصريحاً، فإعتذرت له، وقلت: سأرشح بعض األسماء، أنا األن 

في األمم املتحدة، وأريد أن أبقى بها ألسباب شخصية.
ل  وتفضّ للديوان،  رئيسا  كان  عون  أبو  دولة  األثناء،  تلك  في 
ً في الس اإلقتصادي اإلستشاري،  عليّ جاللة امللك وعيّنني عضوا
وكذلك عيّنت في اللجنة امللكية حلقوق اإلنسان في تلك السنة، 

لعبد  فإعتذرت  الدستورية،  السلطات  امللك  جاللة  تولّى  أن  بعد 
إستقالت  ثم  وضعي،  وفهم  مؤدبة،  بطريقة  الروابدة  الرؤوف 
حكومة أبو عصام، وكان عبد اإلله صديقي وأخي وحبيبي قد طلب 
ً، فترددت في حقيقة األمر حوالي 4 أشهر ثم  مني أن أصبح سفيرا

 . عاد ألح عليّ

لهذا إعتذرت عن حكومة أبو الراغب
احلكومة،  الراغب  أبو  علي  فيه  ل  يشكّ كان  الذي  اليوم  وفي 
وأنا كنت أعلم، كما معظم األردنيني، أنه هناك تشكيل حكومة، 
كانت  حساباتي   ،ً سفيرا أكون  أن  على  وافقت  الوقت،  ذلك  في 
شخصية. كنت في موقف أستحق فيه احلصول على التقاعد من 
األمم املتحدة، وبالتالي لم أرغب في ترك االمم املتحدة دون تقاعد بعد 
أصبح  التقاعد،  على  حصلت  أن  طويلة.بعد  فترة  بها  مكثت  ما 
وكنت  السفارة،  منصب  لقبول  واضح  توجه  عائلتي  ولدى  لديّ 
متوجهاً إلى بيت عبداإلله اخلطيب لكي أخبره مبوافقتي أن أصبح 
ً،  وفي الطريق إتّصل بي دولة أبو حسن، وكان زميالً لي في  سفيرا
أبو  املرحوم  حكومة  في  وزميلي  اإلستشاري،  اإلقتصادي  الس 
مؤدباً،   ً إعتذارا له  فإعتذرت  معه،   ً وزيرا أعود  أن  منّي  طلب  شاكر. 
ومتنّيت له التوفيق، ووصلت لبيت عبداإلله، وقبل أن أبلغه مبوافقتي 
إتّصل معك أبو حسن؟ قلت له: نعم  على السفارة، سألني: هل 
فإستغرب   ،ً سفيرا أصبح  أن  وافقت  إنني  لك  أقول  وأنا  وإعتذرت، 
ً، وأعتذر عن الوزارة، وبقي دولة أبو حسن  كيف أوافق أن أذهب سفيرا
وعندما  رفضت.  ملاذا   ً محتارا وأجلّه،  وأحترمه  كرمي،  شخص  وهو 
زارني في فينا، وهو رئيس للوزراء، قال لي مرة أخرى: ألم يأت الوقت، 
أخرى،  مرة  وإعتذرت منه  إليك؟  بحاجة  نحن  ان،  إلى عمّ ترجع  ألن 
وقلت له: إمهلني سنتني. والسبب في ذلك، والذي لم يعلمه دولة 
أبو حسن، أنني كنت أدرّس إبنتي في بريطانيا، وإبني في سويسرا، 
على حسابي، وبراتب الوزارة ال أستطيع أن أدرس ولديّ باخلارج، وهيأ 
ره  لي الظرف أن أؤجر بيتي، فما بني أجرة بيتي وما إستطعت أن أوفّ
من راتب السفارة، درّست أوالدي، وإعتذرت عن الوزارة مرتني، مع أبو 
حسن مرّة، وأخرى مع أبو عصام، ثم أنهيت أربع سنوات في فينا، 
أثناء وجودي في فينا أصبحت رئيس للجنة الدولية للتفاوض بشأن 
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جندي من حياة سيرة إنتظار، طول بعد اآلن، أيدينا بني
من لديه ومبا ذاكرته، مما إختزنته كتبها والقلم، الفكر جنود
موسوعي عالم وشجاعة، وصدق بصراحة وأوراق، مدوّنـات
تسميتها ق في وفّ ولقد السمرة. محمود األستاذ الدكتور هو:
رأسه مسقط من العمر رحلة فيها إبتدأ املدى“. ”إيقاع
كنعانياً أثراً الساحل الفلسطيني، وكانت على ”الطنطورة“
وتواد في تكافل وتعاضد يعيشون سعادة ناسها الذين قدمياً.
وزنابقها، ورملها، لبحرها،  عاشقاً كان بالقليل...  القناعة
فرج، للمعلم إضمامة صباح كل يوم منها يجمع كان التي
من الرغم على نه مكّ في حياته، فقد كبير دور له كان الذي
دراسته يتابع أن في ً خيرا ال يرى كان الذي أمره، ممانعة وليّ
في الصف األخير من اإلنتقال من معه، يعمل أن في لرغبته
باحلياة، املدينة العامرة حيفا إلى االبتدائي، الرابع وهو قريته،

بالقليل... قانعاً ً وحيدا املُرّ الصبر فيها سنوات ليعيش
الكلية إلى ثم ومن عشرة. احلادية يتجاوز لم آنذاك، عمره،

علي  جميل األستاذ د ليحدّ 1941 عام القدس في  العربية
آخرين مع له ليحوّ الرياضيات، في درس أول بعد حياته، مسار
وبقيت ذهنه. في استقرّ ما عكس  على األدبي، الفرع إلى
ليكون ـُالزمه. بعده... ت شيء األول وال يكون بأن له، والده أوامر
كلها: حياته في كما العربية، الكلية في مبدعاً ً متميزا
وفي دراستي، مدة طوال الزمتاني صفتان هما وهدوئي ”متيزي
تصرفاتي ـّيت، مسؤولية تول وأية مكان كنت، أي وفي عملي،

عليها“. ومسيطر مدروسة كلها

والدكتوراة بريطانيا
لدراسة بريطانيا،  إلى بعثة في إيفاده تقرّر وقد  أما
جامعة في ليدرسه األدب العربي، مع كان أن هواه إال التاريخ،
عليه...وكان عزيزين إلى جانب صديقني القاهرة في األول فؤاد
السفر أحسن وصفه ولقد بريطانيا. جاءت أراد. وبعدها ما له
الدكتوراه على واحلصول الدراسة، إلكمال بريطانيا  إلى
ميور العالم كان مرحلة في القاسية للظروف باملغامرة...
األهل، حيث املنطقة معاناة كذلك املفصلية، باألحداث فيها
”كم يقول: الصدد هذا وفي والتشريد، والفوضى احلرب من
الفوضى ضحية الوطنية ذهب املثقف الصادق الشباب من
أنا ”أما بالغربة: حاله عن يعبّر أميّني“. ومبرارة أناس أيدي على
ويضيف: بهم ”، حلّ ما وال أعرف بأهلي، صلتي إنقطعت فقد
أن الوحدة وليست ووحدتي، انقباضي في يزيد املنهمر ”املطر

عمن حتب“. بعيداً تكون أن بل الناس، من تكون وحيداً

والشوق رسائل احلبّ
رسائل رونقاً عليها وتضفي بالروعة السيرة وترصع
جانبه بعزمية إلى وقفت التي رائد“، ”أم حياته الوفاء لشريكة
”حنني وحنينه: شوقه لواعج بليغ بأدب فيها يبثّ نظيرها، قلّ
أعيش احلياة، هو سرّ في البيداء للماء، الذي الضارب الظامئ
ومدى يومياته، بتفصيالتِ يبوح كذلك . ولكم“ ومعكم بكم
التي كانت أوجاع املنطقة على رجاً الدراسة، معّ في تقدمه
الرسائل هذه األهمية. ولعلّ بالغ لها أخرى ومحطات تقلقه،

عنوان وثائقية. حتت ـُبوّب ت أن تستحق

اجلامعة األردنية
،1964 عام فيها التحق التي األردنية اجلامعة كانت لقد
فؤاده مهوى العربي، مجلة حترير لرئيس نائباً عمله بعد
اجلادة اجلامعية الدراسات أن  يؤمن  وكان وجدانه. وجنوى 
في تسهم ـّب غـي املـُ اجلديد لكشف بالعمق تتسم التي
تعليم على حريصاً وكان األمام. اإلنسانية الى دفع املعرفة
إحساسهم محركاً احلياة، من املثمرة اخليّـرة اإلفادة طلبته
العربي األدب  كنوز على عقولهم فاحتاً وعقله روحه من
يخدمون كثيرة أفواجاً اليقظى برعايته فتخرّج والعاملي
أصقاع في  حاّـوا وحيثما العربي ووطنهم العزيز أردنهم 
في احلال آل إليه ما الذي يؤمله األمر ان اال ومتيز. بكفاءة الدنيا
الوظيفة، الى جوازها ألنها الشهادة الكاثرة تريد :“الكثرة أن
والقلة ترددت، ملا  خطفاً عليها حتصل ان استطاعت ولو
معرفة وخلقاً أفضل أناساَ لنصبح نتعلم أننا القليلة ترى

وسلوكاً“.
عن وجتارب خبرات خالصة دفتيه بني الكتاب ويحمل
العبر من فيها السيرة ـّمها صاحب تسن التي املواقع كافة
واملستقبل. احلاضر  يخدم ما النيّرة واألفكار والتوجيهات
السمرة عن الدكتور  إليه  تطرق ما الى نشير  ان يفوتنا  وال 
مشاهداته عن يحدثك حيث والغربي. العربي زياراته للعاملني
عبق تتنسم مدنها شوارع في لتخالك حتى وذكرياته،

وعلمائها. وشعرائها وصفوة فنانيها اناسها أزاهيرها وبني

السمرة في حياة اللويبدة
األستاذ شهادة فهي القارئ تستوقف التي احملطة أما
عمارة في شقة الى اللويبدة عندما انتقل جبل عن العالمة

واألسود، الزهري بحجرها متتاز العمارة ”كانت عليه: مقامة
املباني كل إذ كانت البناء.  املألوف في  عن خروجاً هذا وكان
املريح... الهادئ اجلبل  هذا أحببنا وكم األبيض. احلجر من
فكانوا سكانه أما أنيقة. ومبانيه  ضيقة شوارعه كانت
َت منَ أن  وبعد املثقفة. املتوسطة الطبقة من وهم قالئل
جبل بقي مبانيها، وازدادت معاملها وتغيّرت عت وتوسّ ان عمّ
محالته وكذلك تتغير  لم فشوارعه حاله على  اللويبدة
تغيير. أي يطرأ عليها ولم عددها يزدد ومبانيه لم التجارية
ان بعد املتناقصة املثقفة املتوسطة للطبقة وبقي موطنا
واألعمال التجارة إلى الناس واجته االجتماعي البناء اختلف

.” احلكومية الوظيفة عن وابتعدوا واالستثمار احلرة

سيليكت في بيش شيش
قرب  اخلاص مسكنه إلى انتقاله من الرغم وعلى
بقيت متصلة، اللويبدة بجبل صلته أن إال األردنية اجلامعة
من األغراض لشراء األسبوعي  اإلجازة  يوم في إليه يعود
املتألق ذهنه عن يغبْ الذهاب إليها، ولم اعتاد التي محالته
محالته أحد املثقفني في من أعزاء بأصدقاء املستمر لقاءه
األكادمييني من  نخبة مع األسبوعي  لقاءه كذلك التجارية،
سيليكت. في فندق لعب الطاولة ”الشيش بيش“ يحبون ممن
ذكريات اللويبدة اليوم غمرتني جبل زرت ويتابع قائالً: ”وإذا أنا
أسير فكأنني اآلن في شوارعه أنا أسير وإذا اجلميل، املاضي
سحره مصدر هذا وبقي تتبدل، لم عاماً، أربعني قبل فيها 

وجماله.“
محمود السمرة الدكتور دعوة النفس، في ما يؤثر ولعل
أبناء هذا ”إيقاع املدى“ الغنية سيرته عمره في اهللا في أمدّ
”ال وسهر وكدٍ دون جدٍ أمانيهم تتحقق ينتظروا أن أال اجليل
لم نعان اليوم نحن فيه الذي هذا ان األحبة األبناء أيها تظنوا
حياتنا في ال يأس ”أن بقوله بأسهم من سبيله“ ويشد في
أمام ضعفاء نكون أال  علينا عضدنا...  من تفت عقبات وال

واملستقبل أمامنا“. طارئ ظرف

عمان   أدراج  أشياء على

خطرت واجلو حار، الصيف، فصل في اآلن، أنّنا، مبا  
الكبرى، للحصول عمان ألمني م بالتقدّ تتمثّل فكرة لي
جبل من املتدلّية ان على أدراج عمّ لألقامة موافقة على
املراوح، رفرفة من الهرب ة بحجّ اللويبدة، وجبل القلعة،
رجم من املقبلة انية العمّ بالنسمات مكتفياً واملكيفات،

امللفوف، وتايكي.
سأرتّب على االقامة، بتلك األمانة لي سمحت ما وإذا
وبعضاً من أوراقي، وبعض وكتبي، أشيائي، األدراج تلك
في عصيبة أوقات في أنقذتني التي الغشّ قصاصات
أنّي لو حرجاً مُ أكون ولن الدراسة. من األخيرة املرحلة 
الثامن، في الصف كتبتها حب ”مجلتنة“ رسالة علّقت
عرينها، اآلن في هي ملن الوصول في احلظ يحالفها ولم
للمرحوم صورة أيضاً،  وسأعلّق، احلر. من مثلي تعاني
قاسم”، ”لزياد صورة تُقابلها مئويته، في بعت طُ ”عرار”
سأفرد فيما وحاراتها.  ان عمّ تقاسيم عليها  ستظهر
أحجارها، كي ال إشتباك بني شطرجن، رقعة العتبة على

للعابرين. إزعاجاً أسبّب وال املكان، هيبة على أحافظ
البطل، دور وحدي سألعب األدراج، على جلوسي في
العدوان. مفلح  لصديقنا  ،”ً وحيدا ”آدم  مسرحية  في
ألسترق درجة أوّل وأضع أذني على بجسدي، وسأستلقي
النمل ممالك ت على وألتنصّ املدارس، طالبات من السمع
ساً متحسّ األدراج، تلك ذاكرة بسمعي وسأنبش األسود،
سقطت من ماء قطرة انيني، علّني أجد العمّ خطوات كلّ
ان. عمّ سيل ة ضفّ من عادت عمانية، سيّدة منديل طرف
أحمر جواز إلى أحتاج لن بالتأكيد، اإلقامة، تلك في
في أحمر، أرفعه تصريح هو أحتاجه ما كلّ بل إن للسفر،
وموظفي اإلجتماعيات، والباحثات  األمانة،  مراقبي وجه
وال مبعثر، بالظاهر لهم يبعثروا ما هو  ال  كي التنمية،
بالذاكرة اجلميع تصدف ان عمّ أدراج على ألنّك اال، جوّ أريد
برواية زوّدني  ً أحدا أن  لو فرحي،  ة  بقمّ سأكون  واحلاضر.
”دفاتر الطوفان“ وريشة رواية من ”أبناء القلعة“، ونسخة
احلقيقة، التشكيليني. في رابطة من فنان ليدي يسللها
عناقيد املوافقة، كي أحلق على احلصول في فأنا مستعجل
األطباق أشهى فهي تعادل من اللويبدة، املتدلّية العنب
خمس مكان على  أتناولها وإنني خصوصاً، العاملية، 
املسح وأجهزة  البرجوازي، اإلستقبال  من يخلو جنوم،
خيط فهي عمان، أدراج على اإلقامة تشرفني االلكتروني.

قاسم“. ”زياد الراحل روايات في احلبكة خيوط من

الزيودي العابدين زين
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سبعة، الطفل؟ هذا الرجل، الصبي، يبلغ العمر من كم
العمر، ولكنّه هذا يتعدّ بالكثير هو لم أعوام؟ ثمانية، عشرة

أفراد. بعدة أسرة الرجال، ولعلّه يعيل أكبر كما يعمل
تغييره، أجل والعمل من به، اإلعتراف ينبغي واقع وهذا
ضمن ويكبر ويلعب، يتعلّم، أن الطفل لهذا حقّ فأبسط

له. متاح العمل وبعدها فسوق طبيعية، ظروف
وطنية حملة األسبوع  هذا  بدأت األسرة  حماية إدارة
معها ينبغي التعامل وبأنّ املشكلة، بأهمية اجلميع لتعريف

على املسؤولية هذه تُرمى أن  ال  مبسؤولية وطنية، يكون أن
أخرى. أو جهة

خلود للزميلة حتقيق العدد،  هذا  من آخر موضع في
حماية إدارة مدير احلمود فاضل العقيد فيه تقابل اجلاعوني

أعمالها. عن فيه يتحدث األسرة،

8687

”حماية
تبدأ األسرة“
وطنية حملة
للتوعية



نْ مَ م  هُ رجال، ثالثة  بني الوحيدة املرأة الريشاوي، ساجدة
أبرياء ضحيّتها  ذهب التي عمان، فنادق بتفجير وقاموا طوا،  خطّ
عملية من كجزء بها، الزواج متّ ساجدة بأنّ علماً بالزواج، يحتفلون
لم تقم بتفجير حزامها أنّها إال التفجيرات، هذه لتنفيذ التخطيط
حكم ليصدر التفجيرات، ومحاكمتها، إعتقالها بعد ومتّ الناسف،

بحقها. اإلعدام
مشاعر إسمها فيّ يُثير حكم اإلعدام، مواجهة في ساجدة ،
واإلرشاد الوعظ تقبل أن التي عليها ساجدة، هي أليست احليرة.
التي ساجدة، هي، أليست عليها؟ القوامة أصحاب الذكور من
األعلم هم أمرها فأولو املساءلة؟ وعدم الطاعة، واجب عليها 
فكيف نشزت؟ إن هي بضربها ر يُؤمَ نْ مَ أليست ساجدة، واألخبر؟
وهي فكيف، نشوزها؟ وعدم طاعتها  على  كمكافأة إذن، تُعدم،
أن ألحد كيف وتقوى، هادٌ القتل على أنه جِ لها رَ وّ صَ فكر ضحية

إعدام ساجدة؟ يُدافع عن
اإلرادة هو ما عن فعل املسؤولية قيام أبسط متطلبات أليس
إختيار يتمّ حتى احلرية هي اإلرادة متطلّبات وأليس أبسط الواعية،
اإلرادة. تستقيم الرشد، حتى شرطاً إلكتمال الوعي ليس أو الفعل،

هذا كله؟ من فأين ساجدة
وحتليلها، واألخالقية، والدينية، الفكرية، املنظومات ففهم
وعيهم، تفاوت على الذكور، من قبل محتكر أمر حولها، واإلجتهاد
إناثهم، على بفرضه حتى بل الفهم، هذا نقل واجب عليهم ويقع
يقصر بأمور، يناقشن أن النسوة وليس لهؤالء ومرشدين، كواعظني
خارجات أصبحن الطاعة، وإال إال عليهن فما إدراكها، وعيهن عن
الفهم عند احلال هذه هي من قبلها، دانات املنظومات، مُ هذه على

واآلخرة. ألمور الدنيا الضحل، القاصر،
تصلنا ال إرادة اخلالق إال أن اخلالق، معصية في لوق طاعة ال
املفهوم هذا أن إال ناقلها. فهم، سوء أو بفهم، مشوبة خالصة، بل
واجب إن  نقول  أن يصحّ أن الكثيرة، معانية أحد في  يقتضي 
مخلوق، من أتى ما إذا د، مشدّ مضاعف، واجب للخالق الطاعة
إرادة ما فعل إكتسى فإذا ما اخلالق، أنه أمر ر األمر، على ينقل ويصوّ
على الفهم هذا بُني  لو حتى  لها، حتقيق أنه على  ر وّ وصُ اخلالق،
يقع ومن الطاعة، واجب ً أمرا يصبح ضحل، وفَهم خاطئة، أسس
ساجدة، املطيعني، جمهور من كواحدة هنا، الطاعة عليها واجب
املهيمن على الفهم لهذا املساءلة، وال اادلة، حقّ متلك ال التي

ووعيها. حياتها
تداولها عبر متّ للسخرية، ومثيرة محزنة، مؤملة، قصة هنا، أورد
ومفجعة. موجعة، طرفة وجدتها أنني إال طرفة، أنها على اإلنترنت،
زوجها فقد قام لقاض، تشكو أمرها إمرأة القصة، ذهبت حسب
الزوج، إستدعاء ولدى  جسمها، من مختلفة أماكن  في ها بعضّ
الزوج، قد أن تبنيّ فعظوهن“. نشوزهن، تخافوا دفاعه:“ والالئي كان
األحرف لتشابه فعلته، يبرر مبا جنسه، املفردة، بحكم ااطب ر فسّ
، الشخص هذا مثل  على يقع أن  مخيفاً  أليس لديه.  ولفظها
مسؤولية عرف ملن كذلك، وأقول عبء، ألنه الوعظ واإلرشاد، عبء
ومنطوقها، لفظها، فهم عن وأبعادها، عدا عمقها وأدرك الكلمة،

واألهم: منطقها.
أعوام، قبل ريشة،  أبو  يوسف للكاتب مقالة  قرأت  قد كنت
حسب العقوبة، في واألنثى الذكر تساوي حول  فيها يتساءل
في تساوياً بالضرورة، هذا التساوي، يستدعي أال الديني. املفهوم

لهما؟ تفعّ ثم ومن الوعي واإلرادة، تنتج  والفرص، التي الظروف،
أمرها، ألولي بالطاعة األنثى، تُطالب عندما األمر فكيف يكون
الذي فهو الديني، لألمر الزوج فهم حسب وليّ أمرها، هنا، وزوجها
لها ليزيّن لها، ره، وفسّ نقله، من  وهو اإللهي، األمر  فهم  إحتكر
عليه تكافأ في سبيله، جهاد لإلله، طاعة أنه القتل، على فعل

باجلنة.
حزامها، ر ولم تفجّ تُطع، ولم األمر، ت صَ عَ فقد ساجدة، أما
الذي وهو زوجها، بإطاعة القاضي األمر خالفت إذن، ناشز  فهي
ضحية أيضا الذي هو زوجها، اإلرهابي، طه مخطّ من كجزء تزوّجها،
احلياة. ال املوت يخدم تدميري، أمرٌ أنه على الديني، األمر ر يصوّ فكر،
ن مَ تُعدم فكيف يعلمون، ال الذين يعلمون، والذين يستوي ال
األوامر، ذ تنفّ آلة فأصبحت الفهم، عنها نع ومُ العلم، عنها جب حُ
الضحية ساجدة، الدين. قدسية حتمل أوامر أوامر: أيّة وليست
أنّ ظنّت التي  وإرادتها،  ووعيها، بحياتها، التالعب مت نَ مِ بة، املركّ
بعض رمبا أنقذ نشوزها، رة، أن لتدرك، متأخّ خالصها، في طاعتها
أم حياتها، نشوزها يُنقذ فهل الضحايا. عدد من وقلّل األرواح،
تقودها طاعة حياتها، في أطاعت كمن فتكون موتها، في تتساوي

للموت مرتني؟

اخلالق معصية لوق في طاعة ال

الذكوري الكهنوت ضحايا

ساجدة ساجدة زالت وال

بقلم:  رميا إيراني   
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وبالتالي ...ً سعيدا رجالً سيكون السعيد الطفل إن يقال
على تكبر البراعم هذه ندع ال إذن،  فلماذا، صحيح... فالعكس

ه براءتها؟ نشوّ أو فنقتلها عليها، اخلناق نضيّق وأن ال طبيعتها،
ونهدم  واملرأة، حقوق الطفل على أن نعتدي حرام، فحرام، ...
الضرب إلى البعض يلجأ وملاذا .. بنائها نساعد على أن بدل حياتهم،
ته قوّ ميارس أنه ويعتقد اإلنسان، آدمية عن  وبعيداً وحشية،  بكل
خاصاً وضعاً يأخذ أن ميكن بذلك أنه طفله، ويعتقد أو زوجته، على

مجتمعه. في
اإلطفال ضدّ ترتكب اإلساءات أنواع هنالك ولألسف فما تزال
الضحية كانت السابق ففي إغفالها، عدم يجب ولهذا والنساء...
هها فتشوّ النفس، في أعماق تغور سكني وكأنّها مأساتها، تبتلع
فاألبواب يسعفها، أحد ال ولكنّ ... ً نهرا وتشكل منها والدماء تنزف
ولكن القدم، منذ يقال كان كما أسرار“ البيوت في ما و“يا مغلقة،
هذا تأبى احلقيقة وباتت لسان، للحقيقة  يصبح يوم، بعد يوماً،

إمراة. طفل أو بإنسان تتعلق ألنّها بقوة، بل ترفضه اإلنكسار،
ألنّه االمن العام، في مديرية األسرة، حماية إدارة كانت ومن هنا،
بكل واأللم النزف وتوقف اجلرح، على تضع يدها جهة وجود من ال بد
جذرية. بطريقة الوجع أكثر من هذا: أن تعالج ...بل قوة من أوتيت ما
شيء، وقد كل بإنسانيتها قبل الكبير، مهامها، ودورها ولكل جهة

في الكائن األسرة حماية إدارة مبنى في بجولة ”اللويبدة“ قامت
هذا مزايا والصورة، بالكلمة سجلنا وقد السابع، الدوار منطقة
الطاهر، محمد الرائد برفقة فيه لنا ...وجتوّ بإمتياز النموذجي البناء
وغرف لألطفال، وأخرى اإلناث، للقاء اصصة الغرف شاهدنا  حيث
من يعمل ر الذي وملسنا األسلوب املتطوّ معيّنة، لقضايا مختلفة
قسم إلى باإلضافة واإلناث، الذكور  من  املؤهلون الضباط خالله 
منذر الدكتور كان حيث الشرعي، للطب الوطني للمركز يتبع

بعمله، الشرعي يقوم إستشاري الطب لطفي

احلمود فاضل العقيد
في األسرة حماية إدارة مدير احلمود، فاضل العقيد مع إلتقينا
تولي العبداهللا امللكة رانيا جاللة أن  الذي أكد العام، األمن مديرية
أو احمللي الصعيد على أهمية كبيرة، سواء األسرة حماية موضوع
وقد والداني، للقاصي معروفة جهودها وأنّ الدولي، أو اإلقليمي
مبنحها لقب: الصحة العاملية منظمة من قبل هذه اجلهود توّجت

. االوسط الشرق الوقاية من العنف في إقليم أنشطة راعية
احلمود: قال العقيد على عمل االدارة،  طرأ الذي ر عن التطوّ أما
حيث مستمر، ر تطوّ في القضايا هذه مع التعامل أسلوب إن
على املرتكبة اجلرائم مع التعامل على ضباطنا بتدريب باشرنا

التي اخلدمات نفس لتقدمي ومعان، والطفيلة وعجلون واملفرق جرش
ت تعدّ بل على ذلك، خططنا تقتصر ولم بالعاصمة، وأضاف: تقدم
على ز سنركّ وبداية للمجتمع، شاملة توعية خطة إعداد إلى
النتائج ق  وسيحقّ الوقاية، محاور من محور التوعية ألنّ املدارس،
مواد وتوزيع احملاضرات إعطاء خالل من ذلك ونترجم اإليجابية،
العمرية الفئات تخدم أن تصميمها في وراعينا باملدارس، توعوية

. للطلبة
العقيد أكد األطفال، على التي تقع اجلنسية اإلعتداءات وعن

قضايا  أما األسرة، خارج من الفاعل يكون باملئة 95 أن احلمود
األب أو األخ االسرة، داخل  من مرتكبوها فيكون  اجلسدي العنف
اإلهمال منها قضايا لإلدارة وترد األب، زوجة أو زوج األم أو الزوج أو
واإلساءة الشديد، اجلسدي وااليذاء البسيط، واجلسدي واإليذاء
املوروث عن اخلروج وعدم التامة السرية بعملنا ونراعي اجلنسية،
عام، أمن كجهاز نا متكّ وقد اإليجابي، الثقافي  واملوروث الديني،
إيجاد العالقة، من واخلاصة ذات احلكومية، املؤسسات مع وبالتعاون
النموذج هذا األسرة، قضايا حماية للتعامل مع أردني متميز منوذج

. الكثير من الدول العربية أصبح يحتذى به في الذي

للطب الشرعي املركز الوطني
له اجلميع يشهد الذي الشرعي للطب الوطني املركز هو وها
املساء الكشف على او اجلثة تشريح من يوما فتيء  ما بكفاءته
ال يقوم الشرعي ..فالطب فعلته وزر ليتحمل الفاعل لبيان اليهم
يشرّح ويعري انه بل املتطورة األدوات التشريح ويستخدم بعملية
بحذ املأساة هي احلقيقة ضياع الن احلق الحقاق احلقيقة ليظهرها
كل اصناف ايذاء فيها ميارس مظلمة دائرة الفاعل في ويبقى ذاتها 

. الغير
الضحايا هؤالء االوراق........ولندع تغادر القضايا هذه فلندع
اعمق يكون صمتهم يصلنا وعندما ، الصمت جدران يكسرون
من اشد عمقا النفسي اجلرح يكون ....ودائما الكلمات من معاجم

اجلسدي. اجلرح
ما، يوماً سنوات...تاهت أربع عمرها يتعدّ لم طفلة ذنب فما
تلعب مع أقاربها ...كانت تزور كانت التي عن أمها إبتعدت بعد أن
جديد بيوم مباهجة الهواء في تطير وكأنها ركضت لكنّها أترابها
في نفسها وجدت لالبد.......نعم  فرحتها يسرق كان انه تدر لم 
وكانت الدمع ذرفت تعرف ناسه....وبكل براءة ..وال تعرفه مكان ال
عن يكشر ان ...وشاء القدر عاملها امها وصدر ال ماما،كيف تنادي
ويتكلم واخد يداعبها استغل بكاء طفلة هيئة شاب على انيابه
انه لها  قال عندما وصدقته قلبه خشونة اخفت بنعومة معها 
لها اشتراها حلوى بقطعة ،وامسكت امها عن حتما سيفتش
التي سيأكلها للسمكة الطعم يضع عندما يفعل الصياد كما
الطفلة شعور على طويل وقت ميض ...ولم  اجلائع بشراعة
وجود انتهز االمان..لكنه من  احلى ...واي شيء باالمان املسكينة
وكأنه وحشية بكل بكارتها وفض اصبعه وادخل مزوي مكان
يرق ولم الرأفة قلبه ال يعرف بارد بدم على فريسته ينفض حيوان

ل بالكلمة اللويبدة تسجّ
العنف قضايا من مناذج والصورة

حول األهالي وتوعية ”اإلنترنت“، بواسطة األطفال
اإلباحية، املواقع إستخدام أوالدهم جتنيب كيفية
بالتعاون صة متخصّ دورات عقد خالل من وذلك
إلى لإلستماع بالنسبة أما ”اإلنتربول“، مع منظمة
من فتتم جنسياً، إليهم املساء االطفال إفادات 
لتجنيبهم واحدة، مبقابلة واالكتفاء الفيديو خالل
حالتهم على حصل معهم، حرصاً منّا ما سرد تكرار

النفسية.
حماية تصريح مدير إدارة املفاجأة كانت في لكن
تتّجه النية  بأن (حصرياً) ”اللويبدة“ لة األسرة
محافظات في لإلدارة تتبع  جديدة  أقسام إلنشاء

حماية ومدير ضياعها، إستغلّ شاب ...والفاعل عذريتها فقدت طفلة
األطفال حلماية اإلنتربول مع بالتعاون للضباط دورات عن يعلن األسرة
ويدلّ احلقيقة يشرح الشرعي للطب الوطني واملركز اإلباحية، من املواقع

أكثر موجع اللفظي العنف أنّ يؤكد احلديدي والدكتور على الفاعل،

بقلم:  خلود اجلاعوني   
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هذه ذنب ...فما عذرية بال تركها بل واستغاثتها لتوسالته  فؤاده
كتبت قد تكن لم غامض مخيف مستقبل ينتظرها التي الطفلة

حتى حرف ؟!. كلمة...وال وال فيه

الشرعي الطب
االول املستشار الدكتور الشرعي للطب الوطني املركز رئيس
خاصة على العنف حاالت عدد من زودنا بصور الذي احلديدي مؤمن

تتعرض له قد جانب ما إلى ، طفلها رمي ببعضهن الى مبا يؤدي
يؤدي إلى والذي جسدي من حاالت اغتصاب وعنف احلمل أثناء األم
شكل على الوالدة بعد الطفل على تنعكس دائمة نفسية معاناة

. نفسية وانتكاسات سلوكي اضطراب
اوضح اليهم ترد التي اجلسدي العنف حاالت اشكال وحول
والضرب  ، بالقدم أو باليد الضرب اهمها بان احلديدي الدكتور

التفكك ان الشرعي للطب الوطني  املركز رئبس واكد
إساءات عنها تنشأ  التي املهمة األسباب أحد يعتبر األسري
يسبب والذي  أهلهم  قبل من األطفال هجر مثل كثيرة نفسية
واحلرمان واخلوف والسلوكي النفسي  واالضطراب  القلق  لألطفال
التعويضية العادات من متعددة أشكال إلى باإلضافة العاطفي
غير اجلنسي والنمو األمان وعدم واخلوف النفسية الدفاعات مثل
واخلجل بالنقص الشعور مثل سيكولوجية   وأعراض الطبيعي
كالعناد والتخريب مظاهر سلوكية عليه من يترتب واالنطواء وما

. واخلزي باإلثم واإلحساس الغضب ونوبات االنتقام إلى وامليل
سليبة آثاراً يترك  األطفال  ضد ميارس الذي العنف ان وقال 
واالنفعالية والعقلية واالجتماعية الصحية ويطال اجلوانب جمة

من متكنه عدم أي اخلبيثة الدائرة ضمن ويدخل بنفسه  يصنعه
مثل وهو اجلنسي االدمان  أي اخلطيئة براثن  في ويقع التصرف
اذ بالذنب الشعور عدم حالة في  ويكون  ادرات على االدمان
بتفريغ ويقوم هويته  يعرف احد وال الكمبيوتر  مع يتعامل انه
يكون قد العالم لهذا البعض تدفع التي شحناته...واالسباب
هذا من التخلص وعندما يحاول ، وفقدان العمل والوحدة الضجر

على اجلسد. االنسحابية العالمات عليه تظهر االمر
وردت التي القضايا اهم لنا روى االطفال
حيث لبشاعتها املركز نظرا في اليهم
تبلغ من طفلة قضية ابرزها من قال ان
انفاسها لفظت سنوات خمس العمر
مبرح لضرب مرات  عدة  تعرضها  بعد
حيث نقلت بداية قبل زوجة والدها من
عليها من الكشف ومت املستشفى الى
كبيرة واثار كدمات وجود وتبني قبلنا 
تبلغ طفلة وفاة وقضية ، جسمها على

من  ضربها بسبب شهور  3 العمر من
. امها نتيجة خالفات مع الوالد قبل

هذه سرد احلديدي الدكتور وتابع
سيدة قضية ايضا ومنها القضايا
على زوجها تعود العمر مقتبل في
ثقافي مستوى في انها رغم اهانتها
نعتبر ونحن يهينها  كان انه  كما جيد
كما وتؤلم صعبة  اللفظية االساءة  ان
بشكوى تقدمت وقد  اجلسدي  االذى 

مت ان للشرطة واحيلت بناء على ذلك للطب الشرعي وبعد ضده
كان انه وتبني شديدة بكدمات مصابة انها تبني عليها الكشف
لالعتداء تعرضت فتاة عن ناهيك ، عنها رغما يعاشرها ايضا
وبعد الكشف في تصرفاتها شك شقيقها الذي قبل والضرب من

. عذراء انها تبني عليها
أفظع تشكل  والتي مؤخرا وقعت التي القضية عن ناهيك 
الطفل قضية الوالدة. وبعد الوالدة قبل للطفل ما االساءة أشكال
تبني اجلثة وبفحص القمامة، في عليه عثر الذي الوالدة احلديث
، األم طعم حليب حتى يتذوق ولم الوالدة، بعد ألقته إحداهنّ أنّ
كثير إلى يؤدّي والذي شرعية، غير بصورة احلمل قضايا وهذه من
محاولة أو إخفاء احلمل على حلرصها األم نتيجة على املعاناة من
جانب إلى للوالدة لهن املناسبة البيئة توفر وعدم ، منه التخلص
األمهات عمر وصغر ، على اجلنني مما ينعكس االكتئاب الدائم لهن

واحلرق والدفع ، ، كالعصا باستخدام أداة
وشد ، سلك أو والتقييد بحبل ، الكي أو
فان اللفظي العنف ،اما والعض الشعر
تتلخص تكراره بحسب أشكاله اهم
واحلرمان والتحقير والشتم بالسب
مؤلم وهذا برأيي واحلبس  الدراسة  من

جدا.
ان حاالت  احلديدي الدكتور وقال
كشف التي السريرية األسري العنف
وهي سنوات  أربع فترة خالل عنها
أو األمنية حولت من املراكز التي احلاالت
منطقة في  للمركز القضائية اجلهات 
احلاالت تلك شملت الكبرى عمان
زوجها قبل من للزوجة املقصود اإليذاء
، زوجته قبل من للزوج املقصود واإليذاء ،
بنت من الزوجة غير املرأة إيذاء حاالت أما
عددها فكان وخادمة وجدة وأم وأخت
دراسة إجراء أن  لدرجة  ً جدا محدوداً

يتجاوز عددها لم حيث إحصائياً مجد غير اإلصابات تلك منط عن
التمييز حول اخلاطئة املعتقدات وجود الى مضيفاً حاالت،  بضع
إلى التمييز بني يؤدي مبا على األنثى الذكر وأفضلية اجلنسني بني
في أو النفقة في سواء للذكور األفضلية ومنح  والبنات  األبناء
األنثى على الذكر أن تفضيل امليراث وغيرها ، كما أو التعليم فرص
أقل أو ً عمرا أصغر األخ  كان لو حتى علها الوالية مينحه سلطة
في واألنثى الذكر بني التمييز جانب إلى ، أخته من  وعلماً فهماً
تخصص فرض في يتسبب والذي والوظيفية املهنية املالئمة 
األنثى منع في كما يتسبب األبناء وخاصة البنات ، على الدراسة
ميارس فالزوج ، األسري والصراع الزوجية اخلالفات من العمل، وفي
أوالدها كنوع ضد العنف متارس والزوجة ، وأوالده زوجته ضد العنف
أوالدهم بذرة في يزرعان فإنهما ثم ومن ، عليها الواقع الفعل رد من

. اآلخرين جتاه العنف

تصل فقد ، للطفل والعاطفية والتربوية
اإلصابات إلى درجة الصحية للعنف اآلثار
وكذلك ، أحياناً الوفاة أو الدائمة والعاهات
النمو تأخر : مثل من منائية تطورية آثار إلى
منو وتأخر اللفظي واالستيعاب والنطق
مثل من  ً أثارا العنف يترك وقد  ، الذكاء
إلى يتجه  الذي املضاد العدوان ظهور
أو العامة املمتلكات أو اآلخرين األطفال
باإلضافة كاملعلمني سناً األكبر األشخاص
األحداث وجنوح املدارس  من التسرب إلى

. املنزل من والهرب
الذي الصمت حول سؤال على وردا
اللواتي الزوجات بعض  يساور احيانا
اوضح الرجل قبل من لالساءة يتعرضن
احلاالت من كثير في بانه احلديدي الدكتور
منها السباب بالشكوى الزوجة تقوم ال
الرجل تغير أن إيجابية بطريقة حتاول انها
تعطيه ان تريد انها او  ليقلع عن اإلساءة
ولشعورها الصواب، الى للرجوع فرصة
بسبب او حتطم األسرة قد أنها بالذنب من

الرجل. تهديدات من خوفها
لالنسان ميكن كيف سألناه وعندما 
واني اجلاني هو ويكون لنفسه يسيء ان
احلديدي الوقت اوضح الدكتور بنفس عليه
االنترنت يرى  البعض ان لالسف تبني انه
حبس الى عامله  من الهروب  في مالذه
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أن يودّ مصطفى سعيد الطالب يكن لم
جامعة جرش، الطلبة إلى حافالت تقلّ في ل يسجّ
النقل حافالت في مشاكل من يكفي ما ال  لو
املواعيد، تأخير  في سواء تعبيره، حد على  العام
وال مرتّبة غير مكتظة حافالت في الركوب  أو 

منتظمة.
تكمن األردن في احلافالت مشكلة أن ويرى
وعاداتهم الناس ثقافة في األساس املعضلة في
”العذاب“، بـ احلافالت في رحالته ويصف وأخالقهم،
راكباً الثالثني يقارب ما  ”الكونترول“  يجمع حيث
مع  الرغبات فيها  23 تختلط سعتها حافلة في

األمزجة.
تنظيم هيئة أخذتها احلافالت ركاب مصاعب
دعوات طرح عن  وأعلنت بجدية، النقل  قطاع

 242 العاصمة، بواقع في جديدة لتشغيل خطوط
دينار  20 مليون  بـ يقدر استثمار وبحجم حافلة،
 120 زهاء خلدمة واحلاجة املتزايد الطلب لتلبية
السبع، عمان تالل بني يتنقلون يومياً  راكب ألف

وضواحيها.
8 وسائط  يرتاد عبداحلفيظ انه ويقول محمد
لدى مزاجية ة وثمّ عمله،  إلى وصوالً  يومياً  نقل 
إلى صة، اصّ األماكن في  بالتوقف السائقني
اللتقاط محاولة في الزائدة السرعة جانب

الركاب.
احلافالت يقدم إرشادات معلومات نظام كان وإذا
مبساراته الركاب نقل  خطوط إزاء  للمواطنني،
االزمة يرد محمود سليم السائق فان ومواعيده،
بالدور، عدم إلتزامهم جلهة أنفسهم الركاب إلى
لكن مجموعات، بشكل الصعود دائماً واإلصرار
محدودية عموماً للسائقني  بالنسبة املشكلة 
بإلتزامات الوفاء جلهة خاصة الشهرية، أجورهم

احلافالت. مالكي جتاه مادية

احلشود مهمة قيادة في احلافالت و“للكونترول“
وأن خاصة ذاتها، بحد إشكالية  وهذه للداخل،
البنات، االحيان بإجالس من كثير في يتعلق األمر
ته مهمّ جانب إلى الوقوف،  الذكور  من والطلب
على احلصول يكون ما ً وكثيرا األجرة، حتصيل
املعادلة لطرفي مضاعف قلق مصدر ”الفكة“

والكونترول. الراكب
املاضي القرن من التسعينيات بداية ومنذ

 30 بنسبة االردنية العاصمة  سكان  عدد إزداد 
واذا العامة، االحصاءات دائرة بيانات وفق باملئة،
ً نهارا زوارها فان  املليون  على شارف العدد كان

نسمة. ألف 300 يزيدونه
غير زحام وسط احلافالت تتدحرج وعملياً 
في واخلاصة العمومية املركبات بني  مسبوق
البلدية جتد ولم مبستخدميها، ضاقت  شوارع
حفيظة ما اثار وهو االرصفة، نحو من الزحف بد
من العديد اصدرت حيث الطرق حماية جمعية
ارصفة على الزحف من باحلد تطالب النداءات

في صفوفهم. تزايد عدد القتلى املشاة، عقب
االردن فان العام االمن احصائيات وحسب

لتشكل  اسبوع،  كل في دهساً اطفال   5 يفقد
سجلت املرورية حيث غالبية احلوادث الفئة هذه 

املنصرم. العام شخصاً خالل 818 وفاة
حمولتهم يشكون وهم  احلافالت  سائقو
انخفاض يعني  املروري االكتظاظ فان الزائدة
حركة انسيابية  في وانخفاض اخلدمة مستوى

الرحلة. زمن وزيادة املركبات
والزائرين السياح  من  االالف  مئات ويدخل
احلوادث الذي يزيد االمر االردن الى صيف بداية كل

الوفيات االصابات. عدد املرورية ويرفع

العام شقاءالنقل
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كريستيان ضربوا

األمريكي هذا كيميت؟ اجلنرال وجتهل صحفي، إنك  تقول  *
الكلب؟

آه، صحيح. *
من أعرف ال ولكني اجلنرال كيميت، هو كريستيان، العسكري يردَد

اآلخر. الشخص هو
ثانية. ثم صفعة أولى كريستيان. بصفع اخلاطفون، ويبدأون يغتاظ
كريستيان، رأس نحو وصوَبه املسدس املسلحني أحد سحب وبحنق
من األسئلة وتنهال حياته. حلظات  آخر يعيش أنه متأكدا كان الذي
إلى يقف الذي معرفته بالشخص جديد كريستيان من وينفي جديد،
اخلاطفني جديد صراخ من وأسمع الصورة.. في اجلنرال كيميت جانب

لكريستيان. وشتائمهم وتهديداتهم
كريستيان صدغ عن املسدس وأزاح فوهة املسلحني أحد م تقدَ ثم

اآلخرين. مع ينسحب مغادراً أن قبل الغرفة الذي عمَ التوتر مزيالً
األمر؟. ما كريستيان: سألت

إبن أمين عليها  فوتوغرافية  صورة أراني لقد ! ق  يصدَ ال  شيء *
األمريكي كيميت. اجلنرال برفقة اجلندي محمد سائقنا
كيميت؟ على اجلنرال تتعرف ! أولم غير معقول *

بحوزتي. ليست اراتي نظَ ألن ال، *
وبأي وقت سيئ فالوضع الرعب، وانتابني املوضوع.. بخطورة فكرت
إلى يتحوَل وأن اخلاطفني  على الغضب يستحوذ أن ميكن األوقات من

عقباه. ال حتمد عنف
على وعثروا منها، إخراجنا بعد سيارتنا فتشوا املسلحون كان 
العراق. في األمريكية القوات في الثاني الرجل كيميت للجنرال صورة
على ه يدَ يضع شديدة، كراهية العراقيني أغلبية له يكنَ الذي الرجل
لعدسة يبتسمان اإلثنان فيما اجلندي، محمد ابن سائقنا أمين كتف 

الكاميرا.
ال أصدر، لكان محمد، إبن بأمين مبعرفته كريستيان إعترف ولو
احلقائق. بأنصاف اإلعتراف فاختار األب.  على باإلعدام حكماً محالة 
”هل الغريبة؟“ الصورة هذه جاءت أين ”من نتساءل: ورحنا القلق إنتابني
ر هذه يفسَ أن محمد على األمريكيني؟“ لدى سائقنا عميال ابن يكون

الأللغاز.
ً دا العصبة مجدّ ليضع أحد املسلحني عاد دقائق، بضع مرور بعد
محمد دور املرة هذه وجاء الكوخ.. من ويخرجنا كريستيان وجه على
مع املسلحون  وضعني فيما  السيارة، صندوق في  بعنف يُلقى لكي
خلف موثوقة ومعاصمنا  مطأطأن، ورأسانا اخللف في كريستيان

كربالء“. إلى ”سنذهب يهتفون: خداعنا وبهدف ظهورنا.
الرئيس بشتم السائق ميني إلى اجلالس املسلح  يبدأ فجأة
املدارس في احلجاب منع مسألة يثير أن قبل كلب“، ”شيراك الفرنسي:

صامتني. ونبقى االستفزاز على اإلجابة نتجنَب الفرنسية.
سجن معتقالتنا. أول  سيصبح ما في لننزل السيارة،  توقفت
عشر األولى اخلمسة األيام سنعيش وفيه ”املزرعة“ اسم عليه أطلقنا

االحتجاز. من
عبر يلمح، أن لكريستيان تسنَى الزنزانة، إلى ندخل نحن وفيما
القرفصاء جالسني مقيَدين رجلني،  عينيه، تغطي التي العصبة
هويتهما معرفة سنتمكن من رجالن الرؤوس. مطأطئي األرض، على
اختطفه الذي اإليراني القنصل جاهاني، فريدون أيام: بضعة بعد
احملطات إلحدى العراقي واملدير في كربالء، شهر قبل اإلسالمي اجليش

العراقية. الكهربائية

الزنزانة ظروف

وفي مربّعاً.  ً مترا عشر  االثني تتجاوز  ال  الزنزانة مساحة كانت
أرضُ يَت  طَِ غُ فيما وسخة، مبياه مليء األملنيوم من وعاء وسطها

الغرفة مبنية جدران كانت بالستيكي أصفر. بغطاء الترابية الغرفة
احلديدية القضبان فيها غرست التي والنوافذ واحلجارة الصلصال من
تعبة. هوائية مروحة ببطء تدور فيما بالذرَة، مزروع حقل على تطلَ
منها تفوح احلاجة لقضاء الزنزانة أرض في حفرة والستكمال الديكور،

مقيتة. رائحة
النهار إنتصاف ً. وعند شديدا القيظ الغرفة وأصبح حرارة ارتفعت
لم والفاصوليا. والتمر الشاي من طبقاً املسلحني أحد لنا أحضر
القدر... لنا يخبئه بإنتظار ما مشغولني كنا الطعام. من تناول نتمكن
لنا يتيح كان املعدني الزنزانة باب ألن همساً، احلديث  نتبادل بدأنا
جهة أية ”بقبضة اخلاطفون.. تساءلنا: علينا يدخل أن قبل السكوت

مجموعة أم اللصوص؟ من  مسلحة عصابة شيعة؟  سنَة؟ وقعنا؟
وأربعني ثمان ملدة طرحناها أسئلة العراقية؟ املقاومة مجموعات  من
الذين اخلاطفني، هوية على تدلَنا مؤشرات هناك تكن لم إذ ساعة،
”األمير“ أو تعبير شيعي ”السيد“ وهو تعبير يستخدمون تعبير كانوا

قادتهم. إلى اإلشارة لدى سنَي تعبير وهو
كتاب ر هدوئنا. أتذكَ على نحافظ أن ينبغي ورطة، ولكن في نحن

الذي يتحدث  لبنان“ في 2454 يوماً رهينة األسود، ر جْ ”حِ أندرسون تييري
ما وإستعدت .ً تأثيرا قرأتها التي الكتب أكثر وويالته. األسر مأساة عن
يقضي اخلاطفون يستخدمه الذي ”التكتيك“ أن عن أندرسون كتبه 
يخلق مما األشرار. دور واآلخرون الطيبني دور يلعب البعض األدوار: بتوزيع
أمل حتت، فوق،  املتتالية، والباردة الساخنة احلمامات من سلسلة

ملواجهتها... إذن فلنستعد وإحباط...
الهفوة هذه سر  ملعرفة محمد نسأل الصورة؟ هذه ملاذا ولكن، 
األمريكيني، يكره إبنه بتبريراته: إقناعنا من يتمكن لم ولكنه اخلطرة..
الوضع الخ.... والده، بعثي مثل املتحدة، إنه الواليات الذهاب إلى ويرفض
بالتجسس لالتهام عرضة يكون أن ميكن منا وكلٌ وعشوائي، غامض
من بلغ الذي ألمين كيف ميكن معهم. أو بالتعاون األمريكيني، لصالح

ميكن  وكيف واخلطرة؟ الغبية  اللعبة  هذه  يلعب أن  عاما 17 العمر
وطرق حسني صدام وسائل على  متاما لع املطَ القدمي البعثي لوالده 

النوع؟ هذا من صورة يحمل أن عمله،
يرتدون كانوا القاعة.. ملثمني ثالثة دخل  حتى ساعة، متض لم
باب أمام املسلحني احلرَاس أحد وقف فيما سوداء.. طويلة جالبيات
كلياً املتناقض الرسمي واملوقف بالرزانة يوحي املشهد كان الغرفة.
عن يعرّفوا أن ودون عفوية. وأقل توترا أقلَ اآلن: شاهدناه حتى مع ما
بالعربية أسئلتهم على جنيب وكنا باستجوابنا. بدأوا أنفسهم

واإلجنليزية.

س مقدّ املقاومة حقكم في

بانتظام العراق. نأتي في حتقيقات فرنسيان. جنري صحافيان نحن *
وأنا آت ان، عمّ في يسكن كريستيان العام. ونصف عام منذ إلى بلدكم
ننقل العراق، في يدور على ما الفرنسيني إطالع نحرص على باريس. من
يعارض بلدنا فإن تعلمون وكما تعيشونه. الذي االحتالل واقع  إليهم

حق مقدَس. املقاومة وأن شرعي غير االحتالل أن احلرب، ويعتبر
هو تاريخ ما وصلنا؟ متى منذ دقة: أكثر وتصبح األسئلة تتالحق

فرنسا؟ رأينا مبوقف هو العراق؟ ما لنا إلى رحلة أول
وصحافيان. فرنسيان نحن  واقعنا: احلقيقة، حقيقة ورقة  نلعب
مبا ضمير تأنيب  أو صعوبات أية تشكل  ال حال، كل على العملية،
احلديث يأخذ الوقت، ومع  نخفيه. ما  لدينا  وليس احلقيقة،  نقول أننا
العربية، تعلمت ”أين كريستيان: الثالثة الرجال يسأل وديّا. طابعاً
لنا سجَ أننا ونشعر ان. عمّ وفي القاهرة في عاش أنه ويجيب ومتى؟
إثارة من جدوى فال القدس. إلى  رحالتي ذكر أجتنَب لصاحلنا. نقطة
علينا طرحت التي كتلك  محرجة أسئلة أو لديهم  جديدة شكوك
بالصحافيني، يثقون ال أنهم لنا يقرّون وأنهم السيما، الصباح.. هذا
املطلق الصمت جتسسية. نشاطات قولهم، حدَ على ميارسون، الذين
أنا ألفناه الذي الكتاب على وكذلك إسرائيل، في حتقيقاتي إذن بشأن

الشامل2003 دار  الرسم حسني (صدام حسني. صدام حول وكريستيان
ايد: عبد سمعان حسني ام صدّ مترجم مع فرنسا، وباالشتراك األولى،

باريس).  للنشر، فايار 2003 دار ام صدَ سنوات
حزيران في أجريتها التي التحقيقات  أحد  عن أحدثهم باملقابل،

بإعادة  النار على الزيت يصبَون  األمريكيني  أن تظهر وهي 2003 عام
وأكرَر العراق... في الوضع تهدئة من بدال القدمية، اخلالفات إشعال
األمريكيني ”أن حتقيقي حينئذ ومفادها فيها أنهيت التي ثي العبارة حملدَِ

مسدود“. باجتاه حائط يسيرون
كذلك أشير لتحليلهم. لتبنّينا االرتياح خاطفينا على يبدو 

نقيب  مع لقاء أجرى 2003 حيث عام متوز شهر في أجريته حتقيق إلى
إذن يثبت شيء العبثي... كل االحتالل هذا أمام يشرح عجزه أمريكي

لألمريكيني: أية مودَة نكن ال أننا
املاضي األحد مودة. أية لنا يكنون األمريكيني أن  تعتقدوا ال *
ألن ملاذا؟ بغداد. في  م نُظَِ الذي الوطني  املؤمتر حضور من نتمكن لم

الدخول. وبطاقات االعتماد أوراق منحنا رفضوا األمريكيني
اآلن؟ سيحدث ماذا الغرفة، نسألهم يغادروا أن وقبل

قليل. بعد لتصويركم أشخاص سيأتي *
سراحنا؟ سيطلق متى *

في ق نحقَ أن علينا رئيسهم. قال حمايتي، في أنتم تقلقوا ال *
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اإلسالمي  اجليش أسر يوماً في 124 مالبرونو وجورج شينو كريستيان الفرنسيان الصحافيان قضى
عنهما اإلفراج عرب، إلى وسطاء عبر اابرات الفرنسية واخلاطفني، املفاوضات بني وتوصلت العراق، في
حول كتابهما من ننشر مقطعاً لـ“اللويبدة“، هنا مطلعة قالت مصادر يورو كما مليون عشرين مقابل

اجلندي: السوري محمد مرافقهما مع األسر في وقوعهما حلظة
وأجبرني بعنف، صفعني رأسي. رفع حاولت منه.. وأخرجني السيارة صندوق املسلحني أحد فتح ”
كوخاً خشبياً أمتار، بعد خاللها، حلظات حملت إال الوقت لي يتسع لم . وإغماض عينيَ رأسي خفض على

ومحمد. كريستيان مثل مثلي باحلبال، وتوثق يدي بعصبة سوداء، بصري أن يربطوا قبل
ورطة“. اآلخر. ”نحن في قرب الواحد األرض، على القرفصاء أجلسونا حيث الغرف، داخل إلى قادونا
أنهم رفيقي جواب من وفهمت عينيه، عن العصبة أزال اخلاطفون ثم خافت. بصوت كريستيان همس

يرونه صورة.

العراق في أسرهما ة قصّ يرويان  ومالبرونو شينو
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غد. أو بعد غدا أحرارا ستكونون اهللا“ و“إن شاء هوياتكم
مطالب؟ لديكم هل *

أبدا. *
الكوفية يضعان الظهر بعد مسلحان جاء بعد، فيما قنا..... وصدَ
يصبح ما وسرعان .ً را مصوّ شريطاً بتسجيل ويبدأون رأسيهما على
اللمسات وضع على خاطفينا نساعد أنفسنا جند سورَياليا.. املشهد
كشاشة يستخدم الذي األسود الرداء بطرف للمسرح.. منسك األخيرة
األرض على جنلس احلائط. ثم في املسامير خاطفونا ق خلفية، فيما يدَ

ودَي. جوَ في
* هكذا ؟

شعارنا إظهار لكي نتمكن من قليالً، جانباً ى تنحّ جيَد، أجل، هذا *
الصورة. في

جانبها وإلى العراق خريطة اإلسالمي: اجليش شعار إنه
خلف الرجل منه  ويطلب جانباً، ى يتنحّ كريستيان كالشينكوف. 
فرنسي، صحافي شينو. أنا كريستيان أنا يتحدث بالعربية: أن الكاميرا
صحيفة من مالبرونو جورج صديقي مع أنا الدولية. فرنسا إلذاعة أعمل
كنّا التي النجف، سرنا على طريق وصولنا إلى بغداد، بعد ”لوفيغارو“.

املدينة. لتغطية أحداث نقصدها

الفيلم ر يصوّ كريستيان

أراقب ناجحاً. كان أن التسجيل كريستيان على إلى ر املصوّ يشير
في يده. بدا ومسدسه على باب الغرفة، الواقف احلارس عيني بطرف
شبيه شيء العربية ث يتحدّ أبيض فرنسي وجه التصوير: خالل مذهوالً
إال هذا بسبب بأمرنا أن يشكوا للخاطفني ميكن كان السيرك. بحيوانات
كريستيان ألن جديد، من التسجيل ويبدأ احلظ. حلسن يفعلوا لم أنهم
هذا نفهم  ونحن املقاومة،  ضد ”لسنا نقاط: بضع إضافة على  يصرّ
هم األجنبية. ااهدون القوات من اإلحتالل شعب عانى من ألننا احلق،
بالورقة اللعب ثمارها، وان تؤتي االستراتيجية هذه أن ويبدو مقاومون“.

خاطفينا. مع صالت حقيقة يعقد أن شأنه من اإلنسانية
إذا ما ر املصوّ ليسأل كريستيان ينهض األحمر. الضوء ينطفئ 
بعض على ويطلعه برأسه، األخير يهزّ  مناسباً. التسجيل  كان ما
علينا يبدو أن ودون الكاميرا،  نغلق األسود، الشرشف نفك املشاهد.
ل مذَ إلخراج نخضع  لم ألننا باإلرتياح أنفسنا قرارة في  نشعر األمر،
واألسلحة راكعون رهائن مماثلة: اختطاف حاالت في ما شاهدناه وهو

رؤوسهم. إلى مصوَبة
نعتبر جهتنا، الغرفة. من يغادرون وهم االرتياح خاطفينا على يبدو
قناة على سريعاً الشريط يبثوا  وأن بد ال  جيد. مؤشر  التسجيل أن
هذا. من شيئاً يفعلوا ولكنهم لن نبأ اختطافنا.... يعلنوا لكي ”اجلزيرة“
ور صُ بل األعالم، إلى وسائل أبدا يصل لن من نوعه األول الشريط، فهذا
تكوين من هؤالء يتمكن لكي اإلسالمي، مسؤولي اجليش بهدف إطالع
املساء دخل في بعد. فيما بأمرهم البت أجل من رهائنهم عن فكرة

إلينا قائال: احلراس وأسر أحد علينا
املاضي؟ أبريل شهر في طف خُ فرنسياً صحافياً أن تعلمون هل *

ثالثة بعد  سراحه أطلق وقد جوردانوف، الكسندر إسمه أجل  *
أيام.

اختطفته. هي التي أيام. مجموعتنا ثالثة بعد بالفعل، *
ومعهما شخصان يأتي السرعة. بهذه قضيتنا أن حتلّ نأمل ونحن
في كانت  التي واحلاجيات األغراض  على يحتوي بالستيكي كيس
أمامنا يجلسان النقود. حامالت السفر، جوازات الهواتف، سيارتنا.
أن يسلماها لنا تدريجيا. األغراض قبل من غرض كل يعود ملن ويسأالننا

إليها.. اإلشارة لم جتر الصورة مسألة أن بارتياح، زاد منه نشعر

يعرض وبغضب محمد، باجتاه ببطء يتقدم املسلحني أحد أن إال
املشؤومة. الصورة عليه

ما هذا؟ *
خلف يديه اخلاطفون يوثق بانتظام ودقة. سائقنا استجواب ويبدأ

له الشتائم. وهم يكيلون ظهره
هاجلاسوس. شوف *

اآلخر. يرد حق. معاك *
وقت من يعمل ابنه بأن اإلعتراف يتجنب يبرر، أن محمد يحاول
باجلنرال التقى يكون قد املناسبة بهذه وأنه في شركات أميريكية، آلخر
بعنف.. والشتائم املسبات يكيلون املسلحني، نبرة ترتفع كيميت.

مضيفا: رأينا، االستجواب، عملية يتولى الذي يسألنا الرجل
مصيره. د حتدّ قد فتصريحاتكم ستقوالنه ما إلى انتبها *

التي عرضها املنحة الدراسية وأنه رفض شاب، طالب أمين بأن أذَّره
ال ذلك من متأكدون ونحن والده، أن يحبّهم، ال األمريكيون ألنه عليه
محمد يسحبون تقنعه.. ال كلماتنا ولكن التحالف.... قوات مع يتعاون
يقول الغرفة يغادر أن ”طبخه“ (استجوابه). وقبل إلستكمال إلى اخلارج

احلراس: أحد لنا
ليتمكن استغلّكما األمريكيني،  مع يعمل فسائقكما *انتبها،
أنكما يرام مبا ما على شيء كل إليكما بالنسبة التجسس علينا. من
احمليط الشك ميتدّ أن نخشى كنا فقد العبارة. طمأنتنا فرنسيان.
أرض إلى مبحمد اخلاطفون ويدفع الباب ويفتح دقائق.. إلينا.  مبحمد
تغيّرت ظهره.  خلف  موثوقتان ويداه بقناع، مغطى ووجهه  الغرفة، 
يؤدي ال  الذي اإلميان، كثير ليس الذي  هو الرعب. ه وتلبسَ سحنته 
مساعدته. أن يتوسل إلينا قبل طويلة صالة يستهل الدينية، فرائضه

نفعل؟“ أن نستطيع ”ماذا
عن مسؤول غير إنني لهم قولوا الباب،  أطرقوا عليهم، نادوا *

إطالقا باألمريكيني. لي صلة ال أن شيء،
مأساويا املشهد يبدو هذه املرَة دون جدوى... اخلاطفني مناداة نحاول
من خائف نفسه وهو يعدموه، نخشى أن نحن بالسوء. مؤذن والصمت

مساعدته.. عن عاجزان ولكننا بقتله. القرار يأتي أن
حصيلة نعدّ  األسر،  ليالي أول إلمضاء النوم إلى نخلد أن قبل
سوء أوضحنا اخلاطفني، مع احلوار بفتح  جنحنا اليوم:  ذلك ألحداث
وقد الفرنسية السلطات إلى قريبا يصل سوف الشريط الفهم..
الصورة حادث  رغم إيجابية... مؤشرات كلها أغراضنا... استعدنا 
سوى شيء.... ينقصنا ال مرضياً.. وبالنهاية يبدو فإن الوضع املؤسف،

قريباً. بد ستعاد إلينا ال وهي حريتنا...

يتسلّل عقرب
والتي بها سنمرَ التي التجارب نتخيَل نكن لم الليلة، تلك
اآلمال أي والتحت“ لعبة ”الفوق نهاية، ال ما إلى اإلستجوابات تنتظرنا:
نكن لم  أننا واألهم الشكوك.. تتبعها التي اإلحباطات تتبعها التي

مماثلة. ليلة وعشرين وأربعاً سنمضي مئة أننا الليلة تلك في نتوقع
فإلى التالي.. اليوم صباح منذ أجسادنا في آملا تبدأ التجارب هذه
فيما البعوض... للسع نتعرض فراش، دون األرض اإلستلقاء على جانب
اإلفطار ويأتي األصفر.. البالستيكي الغطاء ثنايا  بني عقرب  يتسلل
وخبز ومتر شاي إنسانية: حقيقة إلى ليعيدنا احلراس أحد يحضره الذي

ولنب..
مصيرنا سيبدو ساعات  بضع وبعد أنه ر نتصوّ نكن  لم ولكننا
الذي املكان  هذا مهمة  ستظهر قريباً، عليه. نحسد  مصير وكأنه
أطلقناه الذي االسم (وهو  ”املزرعة“ الكاملة: ببشاعتها فيه نحتجز
مرحلة أولى، الرهائن في يحتجز حيث الفرز دور محطة عليها) تلعب
بكل سينفذ الذي هذا الفرز مصيرهم. األول االستجواب يحدد أن قبل
يوما عشر اخلمسة خالل مرتني أمامنا بشاعته ستتمثل  قساوته 

املقبلة.
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شعرت ان عمّ في التركية احلمامات أحد إلى  وصولي لدى
املنظر وجمال البساطة حيث األصيل ذاك الزمن انتقلت إلى أنني

األيام. هذه نادرة أصبحت والتي واملياه املنسابة الطبيعي
السنني، مئات منذ مكانه مرصوف في وكأنه درج صادفني إذ
بالزخارف املنقوش واجلدار الطبيعة من أغصان تترامى أطرافه وعلى
املكان هذا على مرّ وكأنه العني، تبهر صممت حقا بطريقة التي

بنائه. على السنوات آالف
أسوار بني وجدت نفسي الرئيسية إلى القاعة وصولي وحني
ودلة وارز اليدوية والستائر  املهباش حيث القدمي جدتي بيت

القدمية. القهوة
بك“  وسهال ”أهال بقولة أيقظني صوت مسمعي إلى وتناهى
احلمامات حياة بأن ألدرك إلى الواقع البعيد العالم من ذاك فعدت

جديد. من عادت وأصالتها قد القدمية

التي  القدمية، احلمامات التركية شاكلة على احلمام منوذج هذا
حمامات خمس أحد وهو ونفسية، وصحية خدمات عالجية تقدم
منذ البلد وسط النصر املتواجد أقدمها حمام ان في عمّ موجودة

تقريباً. عاماً تسعون حوالي

احلمامات أحد
عن نت لعمان حتدث سائد البيراوي زمان“ ”خان حمام صاحب
منذ خمسة الفكرة ”تبلورت : بأنها قدمي حمام تركي لعمل فكرته
حبي عن فضال معدومة، تكاد إذ األردن في كثرتها أعوام وذلك لعدم

املكثفة عنها“. من دراساتي وقراءتي انطالقا بها ومتسكي
التي يصفها  تركي، حمام بناء في محاولته عن وحتدث البيراوي
احلمام نظام اجمع ما بني غيره ”استطعت أن نوعا ما عن باتلفة
حماما ألقدم والروماني األصيل والعربي والشامي والتركي املغربي
متنوعة وخدمات مختلفة بأرفقه يتمتع وجميلة جديدة بحلة

األجنبي“. والسائح األردني املواطن جتذب
ومسائية  للنساء صباحية فترة فترتني، على احلمام يعمل
خلدمة صباحا يعملن السيدات من متخصص كادر وهناك للرجال،

احلمام. على يترددن اللواتي السيدات
تبدأ  البيرواي يصفها كما التركي احلمام دخول وعن مراحل
غرفة إلى بعدها التوجه  ثم  باالستحمام، اخلاصة املالبس بارتداء
من والتخلص التنظيف بهدف التكييس  عملية لتجري خاصة

بواسطة البخار الكثيف. اجللد مسام وتفتيح األوساخ
معدة  مترا   16 مساحتها  معدنية بركة باحلمام ويوجد
وبعدها الرومانية، احلمامات نظام عن مأخوذة وهي لالسترخاء

الدائرة  على دقيقة  20 ملدة ظهره  على باالستلقاء الزبون يقوم
املستديرة لالسترخاء.

يتم  ثم ومن واجلاكوزي الساونا ذلك بعد الزائر ويستخدم

الغار وصابون باملاء املساج، بعدها يغتسل بواسطة جسده تدليك
الدورة اجلسم وتنشيط من احلرارة إخراج على للعمل الباردة باملاء

الدموية.

األغنياء.. على حكر الفقراء حمامات
كانوا احلمامات تلك رواد جند بأن أكثر للوراء؛ بالزمن وإذا عدنا
وراحة مالذا لها جتده كانت التي والبسيطة الفقيرة الطبقات من
اخلاصة أماكنهم لهم فكانت األغنياء أما  والنفس،  للجسد 

بها. يتواجدون
الصورة  فإن يقول البيراوي ما اليوم وبحسب زمننا في  ولكن
في الرفيعة النخب ذوات من هم احلمامات رواد وأصبح ”انقلبت
واحلياتية، املادية األوضاع  حتكمه  الفقير واإلنسان مجتمعنا،
األشخاص ضعيفة بعض عند تلك احلمامات فكرة تزال ال ولألسف

األردني املواطن أن إال فوائدها، أهميتها وكثرة رغم جدا،

البس هديل بقلم:

ان عمّ في تركية امات حمّ



مشاهداته للتلفاز طريق إال عن احلمامات تلك على يتعرف ال
خاصة“. السورية املسلسالت على

يقول  كما  الذي  األجنبي السائح من العكس على وهذا
فوائدها منطلق  من التركية احلمامات فكرة ”يتناول  البيراوي

جامعاتهم“. بدراستها في يقومون حتى أنهم وأهميتها،
في األردن  السياحية اهتمام املؤسسات قلة البيرواي ويشكو
وال السياحية الشركات اهتمام ”عدم ويضيف: احلمامات، بهذه
احلمامات تلك بزيارة يقوم ال عليها، فالسائح السائح تعريف حتى
تقصير عن فضال عليه، املتفق البرنامج ضمن من أو برغبته، إال
بيننا جعل به، وهذا ما وعدم االكتراث القطاع لهذا وزارة السياحة

عليها“. اإلقبال ضعف في ساعدت كبيرة هوة املواطن وبني

 تكلفة ثابتة 
على أن البيراوي يؤكد االستحمام العملية عن التكلفة أما
باملراحل ً مرورا ساعتني، إلى ساعة من تأخذ االستحمام ”عملية 

ثابت  الرقم وهذا 20 دينارا، الشخص وتكلف سابقا، ذكرتها التي
والغالء احلاصل، األسعار ارتفاع من الرغم سنوات على خمس منذ

اجلميع“. يرضي ً متوسطا سعرا نراه أننا إال
للعروس للعريس ونصيب وافر زفة

املعالم كأحد التاريخية مبكانتها حتتفظ احلمامات زالت وما
كزفة القدمية العادات من العديد بها ترتبط والتراثية السياحية
النخب لدى  خاصة بأهمية تتمتع كما العروس وحناء العريس 

استمدت شهرتها. ومنها اتمع في الرفيعة
حيث  العادة  هذه على يحافظون الناس من كثير يزال وما   
إلى إضافة أيضاً  فيه حنائها العروس وتقيم منه، العريس  يزف

واحتفال. غناء من ذلك ترافق التي الطقوس

احلمام كثيرة  فوائد
التركي فوائد جمة حيث يساهم بتخفيف الكثير وللحمام 
واملعدة املفاصل واآلم واألعصاب الروماتيزم كأمراض اآلالم من 
وبواسطة واملعدنية الساخنة املياه خالل من العظام، وكسور 
البشرة، على نعومه وتضيف الدموية، الدورة تنشط كما املساج،
الشعور عن فضال سموم اجلسم، في التخلص من يساعد كما

والتجدد. النفسية بالراحة
احلمام  استخدام على يحافظن فهن للنساء وبالنسبة
خاصة متماسكا مشدودا  اجلسد  على احلفاظ أجل من التركي
وتفتيح البشرة تنظيف إلى إضافة والرضاعة، الوالدة فترة بعد
استخدام إلى احلاجة  دون طبيعي بشكل اجللد مسامات 

ترهق البشرة. مسحوقات كيميائية

واحلديث  بني القدمي مقارنة
تسخني يتم بحيث النار، على  كانت تقوم القدمية احلمامات 
إدخال إلى إضافة احلجر، أسفل الساخن الهواء ومترير األرضية
تقام وكانت بالزجاج، مغطاة  دائرية فتحات  عبر الشمس أشعة

الوقت. ذلك في منتشرة كانت حيث الساخنة املياه نبعه على
يسمى  مبا الساخنة الينابيع استبدلت  احلاضر الوقت وفي

املياه. لتسخني والساونا والبويلر اجلاكوزي

امات احلمّ زوار
زوارها لها فاحلمامات عمان، أهل  من الكثيرين بني  من لكن
لتلك احلمامات، أثناء زيارتهم من التقيناهم ومن هؤالء ومريدوها،

ويبدو زائريها، قبل من استحسانا تلقى احلمامات بان يبدو حيث
املعالم كأحد التاريخية مبكانتها حتتفظ زالت ما احلمامات أن
كزفة بها العامات بعض ارتباط يزال وما والتراثية السياحية
واحتفال. غناء طقوس من هذا يرافقه وما العروس، وحناء العريس

بقوله  عن جتربته حتدث احلمامات تلك رواد احد صبري د.محمد
يقدمونه فيما عليها القائمني حلرص التجربة مسرور بتلك ”إنني
يقدمه ما أو العامة العالقات صعيد على سواء ممتازة خدمات من
متميزة، بإدارة ويتمتعون  ممتازين فهم للزبائن  العاملني الشباب 
متنوعة مبرافق يتمتع مكان في جتدها  ما نادرا  اخلصائص  وهذه 

للجمهور“. خدمة تقدم ومختلفة
فإنها  تقول فكما للحمام بزيارة سوسن تقوم الثالثة  وللمرة
بالراحة، جميال شعورا املكان هذا ”أعطاني عنه ما تبحث وجدت
يكون اجلو غريبا حيث واملعتاد، عن املألوف اخلروج هو هنا إلى وايء
عن ناهيك النفس، في طابعا تترك مميزة رائعة بجلسة نتمتع
وحيوية وجتديد ونشاط نظافة من اجلسم على تعود التي فوائده

خلاليا اجلسم“.

احلمام عروس

في ورغبتها عروس ألنها هو احلمام  في هديل  وجود  وسبب
دفعها فرحها  طقوس من بعضا وأقاربها صديقاتها مشاركة 
في وأقاربي صديقاتي بوجود كثيرا ”سررت التجربة تلك خلوض
الزيارة هذه علما أن فرحتنا، عن نعبر أن فهنا نستطيع املكان هذا

للحمام“. لي األولى
ونظافة  نظارة من حتتاجه أي عروس ما هديل في احلمام ووجدت
اتلفة يعطي باملراحل مرورا االستحمام بعملية القيام ”إن وتؤكد
ومن تفتيح والنظارة الزائدة النظافة حيث من جميال شكال للمرأة
في احتاجه ما هذا عروس وكوني فائقة، نعومة ويضيف للبشرة

زفافي“. ليلة
عمل  قبل سفرها أرادت حيث مرة ألول احلمام تزور أيضا خلود
تقول: ما بحسب موفقا املكان لهذا اختيارها جديد فكان  شيء
وانتعاش نفسية من راحة عنه ابحث ما كنت بالفعل فيه ”وجدت
االستحمام شعرت عملية من انتهائي وبعد مميزة، ونظافة جلسدي

جديد“. من مولودة أنني

زبائن دائمني 

عن  تتحدث احلمامات إلحدى سنوات 8 هيا، زبونة دائمة منذ
بفصل عليه أتردد الذي احلمام يحرص تقول:“  بشغف، جتربتها
كما مواعيده، له  وكل بعضهما عن والرجال السيدات  قاعات
ويتمتع اآلخر، مكان أحد يأخذ ال بحيث  التنظيم على يحرص

عالية“. بنظافة
أمر  والبخار والساونا املساج  بعملية بأن“القيام هيا وتؤكد
يعمل على انه كما واالستجمام، الراحة نوعاً من يعطي جميل
التعب من اجلسم ويخلص ومفيدة، طبيعية اجلسم بطريقة شد

عملي“. من االنتهاء بعد بهما اشعر واإلرهاق الذي
عن احلمامات  ث وحتدّ عراقي مواطن بلقاء الصدفة وجمعتنا
في متميز إلى حمام فترة ومنذ ”أتردد قال: بحمامات العراق، مقارنة
مستمر، بشكل احلمامات زيارة بالعراق وطني فاعتدت في عمان
رائعة ومرافق متميزة هنا تقدم خدمات أن ”احلمامات مضيفا إلى

النواحي“. شتى ومن

في  املوجودة احلمامات من أكثر ”متطورة أنها إلى  ويشير
حلظة دخوله الزائر يشعر إذ والتصميم، الديكورات حيث من العراق
واحلضارة، والتطور باحلداثة املدموجة واألصالة التراث املكان بقيمة
يضيف مما معا والشرقية التركية واملغربية احلمامات التي جتمع بني

الزمان“. بأجواء ذاك متيزا يشعرك للمكان
بني  احلمام إلى الذهاب أن“  إلى  تشير مها  أخرى ناحية ومن
الذي نحتاج لروتني وكسر التغيير من نوعا يعمل واألخرى الفترة
الكبير اجلهد بذل ورائعا، رغم جميال شعورا وهذا يولد دوما، إليه

جتد راحة“. النهاية في أنها العملية إال بهذه للقيام
احلمام  إلى يتوجهن لكل السيدات ”بان نصيحة مها وتقدم
ونفسيتها جسدها على  تعود التي  الفوائد،  من  الكثير لتجني

بالراحة“
من  التخلص من اإلنسان يساعد ال العادي  احلمام رمبا
من ملا أكدته ما فهذا  املطلوب بشكل  باجلسد العالقة األوساخ
هذه مبثل  القيام شخص كل على يجب وتقول:“ جتربتها خالل
يعمل كما اجلسم، تعمل على جتديد خاليا ألنها بالفعل التجربة
بحيث العادي االستحمام عن كليا تختلف بطريقة تنظيفه على
تصبح البشرة أن فضال عن اجلسد على رائعا وبريقا ملعانا يضيف

” جديدة من خلقها يعيد وكأنه وانعم ملساء

للجميع احلمامات.. ليست

احلمامات تتمتع فيها التي الكبيرة الفائدة من  الرغم وعلى
كبير.. األردنيني بشكل انتشارها بني حالت دون كثيرة أسباب أن إال
وبالتالي عام بشكل األردن في شح املياه األسباب: أوال تلك ومن
اقتصارها وبالتالي دخولها أسعار وارتفاع نفسها، احلمامات قلة
مواطنني قد بحسب األسباب تلك لكن الناس، من املقتدرين على
ولو واالستفادة احلمامات لعدم زيارة هذه احلجة الكافية تكون ال

سنة. نصف كل او حتى شهرين كل مرة
من  ولكنها احلمام إلى  بزيارة تقم لم محمد  أم فالسيدة
توفرها لعدم التجربة بهذه أقم ”لم ومحبيها الفكرة مشجعي
واالحظ بني الفترة واألخرى، للحمام يذهبون أبنائي ولكن زمننا، في

عليهم“. ايجابيا انعكاسه مدى
إلحدى احلمامات  بزيارتها الوحيدة بتجربتها أخفقت مها لكن

فكرة ولكنها تصف املطلوب، بالشكل تكن لم أنها فكما تقول
جتمع فرصة إنها وتقول:“ للسيدات وخاصة بالناجحة احلمامات
وغيرها، األعراس مثل املناسبات في البعض بعضهن مع السيدات
عن بتفكيره اإلنسان إذ ينأى باالرتياح هذه التجربة تشعرك أن ثم

حياتية“. ومشاغل مشكالت من به يحيط شي أي
فقط  وان هدفها األماكن استغالل تلك سوء من مها وتشكو
أسعارها أن ”اعتقد مفيدة أنها على النظر دون والتجارة املادي الربح
بأخذ شخص فكر مليزانية إذا الفئات وحتتاج جلميع مناسبة ليست
الشام حمامات من العكس على باملناسبات،  وخصوصا عائلته،
في جميلة وصورة بصمة يترك الذي املميز التقليد من نوعا جتدها

الرمزية“. تكلفتها عن فضال زائريها نفس
ليست  األماكن هذه بان ” مها قالته ما مع أشرف ويتفق
الن اتمع، فئات معينة من على وإمنا مقتصرة للجميع متوفرة
ممن يرغبون الكثير على ذلك سينعكس وبالتالي غالية، تكلفتها

على الدفع“. قدرته وعدم املادي الوضع واملانع هو اليها بالدخول

دعاية ال

عن يسمع لم  مغترب أردني مواطن الرحمن عبد  محمد
أنها ويعتقد قوله بحسب األردن في  املوجودة التركية احلمامات
جميلة وإنني فكرة ولكن يصفها بأنها“ فقط سوريا منتشرة في
عدم اإلعالن أن واعتقد بوجودها، معرفتي عدم من أشجعها برغم
بأنه يجب علما لذلك، السبب احلقيقي هو املطلوب وبشكل عنها
أيضا واملواطن بوجودها  السائح  وتعريف  األماكن  بهذه االهتمام

كبيرا“. إقباال وستجد
محمد:  قال عليها تعرف أن بعد بزيارتها سيقوم كان إن  وهل

أتردد“. املطلوبة، لن املواصفات كل بها إذ توفر ولكن ”بالتأكيد،
أنحاء  شتى  في املنتشرة  السياحية باألماكن األردن ميتاز
القدمية، أماكنها بعض مغيبة عن أنها إال  واحملافظات،  العاصمة
عليه الكثير. يتردد سياحيا معلما ألصبحت مت استغاللها التي لو

ويعد  الطفيلة في املتواجد عفرا حمام االماكن؛ تلك بني ومن
إلى بعهده يعود الذي األرض وجه  على  قدما احلمامات أقدم من 

اإلهمال. يشكو حتى اآلن لكنه زال موجودا وما سليمان، سيدنا
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ذات ة“، ”الدكّ غرفة على عقود خمسة نحو مضى
إلى معانقة تشرئب لم تعد األعناق السميكة، التي اجلدران
من حتاصرها بني أبنية حديثة، يتيمة فهي العالي، سقفها
التي قدمها الردم طلبات البلدية إغفال كان االربع. اجلهات
للحظة حياً  ً تذكيرا سالم“ ”أبو غرفة بقاء سبب  اجليران
يضاعفها التي ومصاعبه  الطني، معمار مع القرية إفتراق

. الشتاء
القرية، في ”دكة“  غرفة بناء  سالم“  ”أبو عزم  خبر طار
إنه ثنٍ ومعارض بصمت. قال املؤيدون بني مُ الناس فانقسم
وانحازوا له ابنائه، حياة حتسني يريد الذي الرجل يخصّ أمر
املعارضني لكنّ األحوال. ن تتحسّ إن ما البِناء نيّة بإشهار
الطني، بيوت حلياة وهجراً املألوف،  عن خروجاً األمر إعتبروا
الذي الرجل، نية من سوا فتوجّ لها، املالصقة الشعر“ و“بيوت

احلال. ضيق رغم ومثابرته بتصميمه عرف
إيجابيات ً دا معدّ املساء، مجالس في سالم ابو طاف
مردّداً وحيفا، ويافا ومادبا ان عمّ في رآها التي الباطون، غرف

.ً كثيرا سيكلّفه حجر بيت ببناء تسمح حاله ال بتفاخر: أن
بينها ومن الغرفة، عديدة لعزمه بناء أسباباً الرجل ساق
الديرة، خارج من بنت على زفافه ينتظر كان الذي سالم، زواج
يختلف داخلي فيه حمام ”باطون“ بيت من في أهلها يعيش

القرى. في املنتشر ”بيت اخلارج“ عن
لتكون  بالغرفة، البكر إبنه يخصّ أنه سالم أبو اكد  
الطني، غرف عالم  ملغادرة فاحتة تكون  علّها ألسرة مأوى

. االبد الى ومعمارها
فيه أمضت للبناء، طويل إعداد  في األسرة إنخرطت
أبنائه ات بني املهمّ سالم أبو وزّع فقد وصيف، سحابة ربيع
إحضار وهي اإلطالق، على أثقلها الذكور على فكان وبناته،
الكبير“، ”الوادي من السيل ورمل القرية، شرق من احلجارة
أساس عن حفر فضالً اجلنوب، من القرية خاصرة يحفّ الذي

الغرفة.
في التشييد، ً وخبيرا اء“ بدا كهالً ”بنّ مع سالم أبو تعاقد
البيوت يتوقف عن ال بسرد وجتربته سعة معرفته على مدلالً
فلسطني في مختلفة مناطق في  بناها التي احلصينة،
والده على م أن يترحّ ينسى ال وأخرى، فينة بني واألردن. وهو،

في ”الهيشة“ وسيجارة ،ً مردّدا يديه، على املهنة تشرّب الذي
أعرق العائالت ً، إختارته اءً شهيرا كان بنّ والده فمه، أن طرف

لها بيوتاً. ليبني والسلطية واخلليلية اليافاوية
الً محمّ الترابية، القرية طرقات قالّب إخترق صباح، ذات
اء“ ”البنّ كان للبناء. أخشاب تعلوها إسمنت، وأكياس برمل
الصباح حتية إلقاء في منهمكني السائق، جوار إلى يجلس
بحبور في وفرح يشيان دهشة الوجوه فبدت على األسر، على
ومادبا ان ”مثل عمّ السيارات عالم دخلت بأنّ القرية األعماق،
واألخشاب القالب  وصول  خبر البيوتات في إنتشر  متاماً“.
الناس، الذين لدى واحلسد الدهشة أثار الذي القاني، والرمل
سالم“، ”أبو مفاجأة  في اجلديد، مستطلعني  زرافات جاءوا 

التعاليل. حديث أصبحت التي وغرفته
املسلح بالباطون األساس صبّ في البناء ورشة بدأت
للقرية مؤكدة إنتصبت، أربع و“شمعات“ حديد، بـ“مطارق“

عليه. أمره عقد ما إنفاذ يلني في ال ”أبو سالم“ أنّ عزم
الً  محمّ يخترقها وهو القرية، صمت مرة، غير القالب، بدد
”باطون“ كلمات: واإلسمنت، وغدت متداولة بالرمل األبيض
وقصيرها. طويلها و”املسامير“، احلديد و“مطارق“ و“شمعات“
املتوافدين أسئلة من  كثير إجابة في  املعلّم إنهمك
و“سقالة“ ”تسوية“  كلمات فعرفوا واإلطالع، ”للفرجة“،
الذي بلونها تربيط“ و”أسالك زرّادية“ و“ و“قطاعة“ و“شاكوش“

أيلول. شمس حتت ا غامقاً بنيّ حتول
في تُخفي فشيئاً، شيئاً ترتفع اخلشب واجهة بدأت
تكفي، ال األلواح وألن معها. يعلو ً إسمنتياً جدارا أحشائها
الباطون ليجفّ يومني، أو يوماً اإلنتظار إلى ”البناء“ يلجأ كان
وهكذا األعلى، في جديد  من لينصبها  ها،  فيفكّ داخلها،

يكتمل إرتفاع الواجهة. حتى
دفعة اخشابه ينصب ان على أمره اء“ ”البنّ عقد أيام، بعد
الريف ”هذا في العمل من تعب عن منّت حركة  في واحدة 
من اخلضروات“ واللنب والقليل والتمر اخلبز على يعيش الذي
او ا“ ”البنّ يُغثي الغذائي النمط هذا كان توفيرها. تسنى إن
اي و“الرادو“ سكارة“ ابو املعلم املتهكمون“ نعته حسبما

سرده. وطول حديثه لكثرة الراديو
هو فيما صب الباطون اء“ سقالته طالبا بدء ”البَنّ اعتلى

خلال حتدث الهواء داخله قد لئال تتكون فراغات من  ”يدكه“
بلغ اخلشب حتى داخل رفع الباطون استمر البناء. في الحقا
”طقطقة“ اصوات تسمع بدأت وعندها  يزيد او مترين نحو
بنيانه ارتفاع يراقب الذي سالم ابو انتباه لفتت وتكسير
انهيار من ما يخشاه ثمة ان من البنا ”ابو سالم“ ر حذّ بحبور.
من ملزيد بحاجة االخشاب ان مؤكدا واالخشاب، الباطون
هذا الى  ارتفاعها وان خصوصا واملسامير، باالسالك الشد
ومسامير اسالكا املعلم طلب البناء. في مسبوق“ ”غير احلد
منها. القليل على يعثروا حتى لكنهم لم متوترين بحثوا .
داخل املسامير االخير ”باكيت“ نسيت انني اظن : قال البنا
واجهة ليُقوي اخشابا طلب الباطون. غمره وقد اخلشب

شيئا. وا يجد لم لكنهم بدعائم اخلشب
جدوى دون من لكن املوقف انقاذ بضرورة ألحّ ابو سالم
حائرا في االعلى يقف ا“ فيما ”البَنّ استر“ ار ”يا ستّ يردد وهو
الواجهة تهاوت حلظات حتى اال وما هي املناسب. التصرف في
بليغة هشمت اصابة اصيب وقد أرْضاً املُعلم لقية مُ كاملة
في سائد تطبيب من ر تيسّ مبا  اسعفوه وظهره. قدميه
قريبا عجل على واستدعوا الدم نزف اوقفوا كهذه. امللمات
مجموعة فيه  كيس ومعه هذا جاء بالتجبير. عرف  لهم

سالم“ ”ابو دار انهيار جاء الطارئ. هذا ملثل اجلبائر املعدة من
االستماع وعدم بالعنظزة ومتهميه حلُساده اضافية حجة
كل على ابو سالم“ ومالمة ” االنهيار حادثة غدت للنصيحة.
موضع جعله بأسه من شدة او عزميته له تشفع لسان ولم

االس. في تندر
في اليتيمة الدكان في  دائمة جلسة  في رجال تداول
بدأ آخر مسمار دقة مع  احدهم: قال . االنهيار  امر القرية
عن ينم مسمار آخر استخدام  ان مضيفا  اخلشب، تفكك
لم مبعلم جاء الذي سالم“ ”االبو هذا االكثر غباء لكن غباء،
فيما في البناء املزعوم وصيته نفسه مدح سوى نسمع منه

ضحية بنائه املنهار. هو
يا قائال: اردف دم. بناء هذا نهايته أي : متهكما آخر تساءل
فقط ليست فالقصة غش من يخلو االمر ان اظن ”جماعة“ ال
املتهالكة. وفي دعاماته ذاته اخلشب في بل مسمار آخر في
حتذيره سالم“ ”ابو عن هناك من نقل ان مؤكدا: ثالث تدخل
ال تالفة اخشابه غالبية ان من االول يومه منذ لـ“البنا“

ستحتمل. انها اصر على الباطون لكنه ضغط حتتمل

األخير“ ”املسمار
بقلم:  سليمان قبيالت   
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رأسه ساعة  أكن مزروعاً فوق  لم  زياد قاسم.  مات 
كأنّك  عظيم،  بهدوء  مات  أنّه  أحدس  لكنّني  الرحيل، 
متاماً،  هكذا  هو  حان.  أو  مقهى  في  قدامه  جالس 
والتوصيف لم أشلعه من جيبي . قبل سنوات خمس، 
عدت كما  . سُ يودّ لقاءك   ً زيادا أن  انبأني حازم مبيضني 
ثالثتنا،  جلسنا  العيد.  فلسات  يده  فوق  تنفرش  طفل 
أبي  خلق  من  بديع  بيت  على  أنا  فجئت  الراح،  ورابعنا 

نؤاس . ضحك منه زياد ضحكة أكلت نصف اجللسة!
نطق  وإذ  بغدادية،  رواية  كتابة  إلى  بدربه  إنه  قال 
قال:  مقموعة.  دمعة  من  وجهه  إنصنع  بغداد،  بإسم 
اليومض،  والرابع  ثالثتنا،  مررنا  ففعلت.  ذاكرتي،  إنعش 
على شارع الرشيد والسعدون وجواد سليم وأبي نواس 
العباسي  احلكومة  وميدان  عجمي  حسن  ومقهى 
السمك  تصطاد  زالت  ما  التي  املستنصرية،  واملدرسة 
من دجلة، وسوق الصفارين وسوق الوراقني وممر املتنبي 

سلّم  أنغام  وعلى  الواقعة،  عليهما  فأعدت  سنة، 
تأبّط  كان  عراقي  مطرب  مائدتنا  على  إندلق  الضحك، 
ثنا،  حدّ يلهث.  املدينة  أقصى  من  ساعياً  وجاء   ً عودا
ثم حضن عوده كما  بأحلى منها،  فرددنا عليه  انا،  وحيّ
مواالت  ومتاول  ل،  وموّ وتناوح،  وناح،  فغنّى،  مدلل،  طفل 
الذي  نفس  وحدث  طعنة،  يشبه  أمله  واحدها،  جنوبية 
لزياد ليلة كنا معا صحبة مبيضني. صار وجهه  حدث 

دمعة. ملاذا ال تنزلها يا زياد، فترتاح من ثقل عظيم؟
بغدادية  طقطوقة  وعلى  وينوح،  ينتحب،  املطرب 
مشهورة، نططت من قعدتي، فهززت جسدي، والنظارة 

تصفق حتى صار زياد مثلي!
ال عيب، وال عار، إذ قامت كل احلانة معنا، كما زوربا، 

جمعياً نرقص من قوة الوجع!
صحبة  كنت  الفقير،  العموني  القبو  ذات  في 
صاحبي، وخلّي، وندميي غسان مفاضلة. كرعناها، وجئنا 

ً نحو أعتاب الفجر.  على أخيرها، والزمان يذهب مبتعدا
قمنا من قعدتنا، وهبطنا إلى صحن عمون املفضي إلى 
ني  ورشّ وجهي،  بقايا  من  غسان  باسني  جهاتها.  كل 
 ً بآخر حكاية. زياد قاسم في مشفى عموني بعيد فاقدا

طا بأسالك احلياة! وعيه، ومقمّ
* هل انت جاد يا غسان، أم أنها واحدة من ألعابك؟

ك يا صاحبي، إنها لكذلك! - ال، وحقّ
* سأذهب اليه اآلن!

- لكن الساعة هي الفجر، إال قليالً؟
* سأرحل اليه اآلن!

إيابك  ألن  شرطية،  ملسائلة  تعرضت  رمبا  لكنك   -
الساعة إلى هناك كأنه دسيسة بليل؟

* سأروح اليه اآلن!
- لكنك في حال سسسسسس ....؟

 ،ً محتارا غساناً  وتركت  فطرت،  اآلن،  إليه  سأطير 
اليوم  إمتام  أو  محترفه،  إلى  الصعود  بني  دائخاً،   ،ً حائرا

قانطاً مبواجهة صحن فول مؤجل!
ة  زفّ إلى  املهزول  جسدي  حتول  املشفى  باب  على 

عيون ودهشات.
- ما الذي أتى بك الساعة إلى ها هنا يا ولد؟

عن  رواية  يخلق  أن  ويريد  هنا،  مريض  صاحب  لي   +
بغداد العباسية!

- إذن الصباح رباح يا مخبول؟

في ليلة رقمها أربعون .. مات زياد قاسم

ف اخللوي  ان مفاضلة، ويلقّ يتّصل بي صديقي الفنّان غسّ
”األوبرج“  لزياد قاسم فنتّفق على موعد سهرة في مطعم 
اني العتيق، بعد أيام، ملتابعة مشروع مشترك، فيسمع  العمّ
كالمي الدكتور ممدوح العبادي، ليخطف الهاتف، ويستغرق 
زياد  م  قدّ الذي  هو  صالح  فأبو  زياد،  مع  حميمة  مكاملة  في 
ل  ويسجّ إال  مناسبة  يترك  لم  وصاحبنا  األردني،  للقارئ 

للعبادي فضله.
وبعد أيام، أعرف عن اجللطة املباغتة، وميرّ يوم آخر ليتّصل 
فأكتب  األجهزة،  على  يعيش  زياد  بأنّ  ويبلغني  ان  غسّ بي 
مقالة أنهيتها بـ: لو فعلتها يا زياد سأقتلك. كنتُ قد كتبت 
الرزاز، لكنّه فعلها، ولهذا تطيّرت، ولم  نفس اجلملة ملؤنس 

أنشر املقالة.
وقت  في  الرحيل  فباغته  أيضاً،  زياد،  صديقي  وفعلها 
بأسبوعني  قبلها  فأكثر.  أكثر  باحلياة،  يتشبّث  فيه  ظننته 
ا في ”األوبرج“، وكان هناك فنّان شعبي عراقي يطلق آهاته  كنّ
ل  احلزينة، مرافقة بنغمات أوتار عود شجيّة، ألفاجأ بزياد يتحوّ
يداه  وتتراقص  املغنّي،  مع  ويترمنّ  فيقف  اني،  العمّ زوربا  إلى 
وبدا  بة،  املتعَ العراقية  الكلمات  على  اآلهات  ويطلق   ، بتجلّ

وكأنّه يستقبل حياة جديدة، وال يودّع هذه التي حفلت معه 
بالصخب مرّة، وبالصمت مرات.

الكثير  لقالت  الروائية  شخوصه  ثت  حتدّ ولو  مات.  زياد 
انيني، وحتى آخر أيامه  ان، وولهه بالعمّ عنه، وعن عشقه لعمّ
ظلّ يبحث عن كنوزهم ابأة، من قصص الشركس والسيل، 
واليافاوية  والنوابلسة  والطفايلة  والسلطيني  الشوام  إلى 
التي كانت  القلعة  زياد،  إلى مدينة  والكركية وكلّ من جاء 
ة  مسقط رأسه وقلبه، فعشقها وعشقته، وكما لكلّ قصّ
عشق من تناقضات وتباينات، وصدّ وقرب، ولقاء وفراق، كانت 

ته معها. قصّ
فعلها زياد، كما فعلها مؤنس، وكما سنفعلها جميعاً، 
دهم  اقها، ولكنّها ستظلّ جتدّ ان الكثير من عشّ وستفقد عمّ
والعشاق،  ق  العشّ ليالي  في  الزهرة  فينوس/  تفعل  كما 
ً، فالليل ال يكتمل إالّ بها،  فيحتجبون هم، وال حتتجب هي أبدا
إالّ بعمان. وأنهي الكتابة، ألبدأ إعادة قراءة  واحلبّ ال يكتمل 

”أبناء القلعة“ للمرّة األلف.

باسم

اني زوربا العمّ

+ أريد ان أراه فقط!
- هو فاقد وعيه!

، أودّ رؤيته صحبة هذا الفقدان! + ال يهمّ
–قلبي  شتلوني  ثم  وتداولوا،  وتباحثوا،  تهاتفوا، 

عليهم وعليه– فوق رأس زياد!
األسالك  وعيه.  خاسر  زياد  يكذب.  لم  غسان 
هي  حلوة،  صبية  من  أردت  ره.  تسوّ والعيون  واألنابيب 
النداء،  فلبّت  وقلماً،  ورقة  الرحمة،  مالئكة  من  واحدة 
طة، – الورقة كانت صفراء  وأتت لي بورقة صفراء مخطّ

بلون موت لم يحدث بعد – 
من  اآلن  طارت  سطور،  ة  رشّ الورقة  فوق  كتبت 

ذاكرتي. 
هل قرأتها يا زياد؟

أو  غيابك،  إستعدت  إنك  قال  غسان  أمزح.  ال  أنا 
أظنّني  رسالتي.  قرأت  أنك  أحدس  لساعات.  غيبتك 
تركت لك فوقها منعشات، صاحلات ألنتاج رواية مذهلة 

عن بغداد!
نعم يا زياد، يا حبيبي، أنت قرأتها، وحيث سنلتقي 

ثانية، ستقبّلني، وتصيح:
من  ومتّ  املعلقة،  قرأت  لقد  علي،  يا  واهللا،  أي 

الضحك!

وواقعة وادي العاقول، حتى 
اجللسة.  وخفوت  إنطفاء 
في   ً وحيدا  ً زيادا ودّعنا 
بتعبئتي  حازم  وقام  داره، 
زمن  نقطع  ولم  بسيارته، 
كيلو متر واحد، حتى طلبت 
يعيدني  أن  قصي  أبي  من 
بأنني   ً متظاهرا زياد،  إلى 
نسيت تفصيالً جميالً من 
رواية.  صارت  رمبا  بغداديات 
حازم  وكان  أكذب،  كنت 
إلى  أعادني  لكنه  يدري، 
ت القعدة حتى  زياد، فأمنطّ

صياح الديك!
شهرين،  نحو  قبل 
وغسان  زياد  صحبة  كنت 
الراح،  والرابع  مفاضلة، 
يستعمر  عموني،  قبو  في 
وسط عمون منذ خمسني 

بقلم:  علي السوداني             
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حتت  عمان ستصدر في مجلة هناك ان علمت  عندما
فقد ، عدة للوراء بي الذاكرة سنوات دارت ”اللويبدة ” اسم
عمري ايام احلى فيها وعشت اللويبدة ابناء من ابنا كنت
اللويبدة ففي  ، قط فيها اسكن لم انني من الرغم  على

. عاما عشر اربعة يقارب ما طوال وتعلمت ونشأت تربيت
طفل  وانا طريقي بدأت حياتي ، وبدأت ارى اللويبدة في  
مشيت فيها , له  الزمن يخبئ ماذا يعرف ال  ميشي  صغير
ووقفت لعبت  ارضها  وعلى  أكلت  ومنها  ذهبت  واليها 
مكانني غير حياتي في اعرف اكن لم . وارحتت وجلست 

. كلها عمان منهما عرفت ولكن والدوار السادس اللويبدة
مراكز العمران  اهم من واحدا اللويبدة جبل لقد كان  
حتتضن اللويبدة كانت ذلك من بل واالهم عمان في والتسوق
من كبيرا عددا خرجت التي الهامة العلمية املراكز من عددا
ومدارس الشريعة  كلية املثال سبيل على ومنها االجيال
الواصفية معهد وتراسانطة وهناك وابن سينا ابن االزور ضرار

. وغيرها لالناث

لبؤة تلبد شجرة أم
فهذا  ” اللويبدة ” كلمة تعني ماذا اتساءل سابقا كنت  
ايهما ادري ال سمعتهما  قد رأيان  هناك ولكن  غريب اسم
تسمى فيها تعيش  شجرة  هناك بان يقول  فاالول  اصح
فيه وتلبد اجلبل في تعيش لبؤة هناك بان والثاني اللويبدة
انه اذ الثاني الرأي اني مع باللويبدة ومع  املنطقة فسميت

. ذلك من متاكد غير زلت ال انني اال االقرب للصح
حياتي ابدا  عاديا في جبال يوما يكن لم اللويبدة جبل
ينساه  وبسهولة يأتي ان يستطيع عاما ال 14 فيه عاش فمن
يكن لم ان الشهر في مرة تقريبا عليه امر لالن ال زلت فانا ،
اتعامل او اشتري ان فقط احب محالت لوجود  وذلك  اكثر
الذي الكبير املبنى ذلك استوقفني منها مررت معها وكلما
معاملها الرئيسية من معلما وعتبر بل اللويبدة جبل يتوسط
اولى وخطوت وتعلمت فيه نشات الذي املبنى ،وهو والهامة

. التراسانطة مبنى انه حياتي خطوات

تراسنطة
قلت كما حياتي سنوات اولى عشت التراسانطة في

حصلت على  1977 الى ان في عام البستان من درست فيها
زلت  وال اليها وتعلمت فيها اجتهت 1990 عام العامة الثانوية
زلت ال  ولالن هناك من مررت كلما واشتاق اليها احن لالن
فضل اصحاب كانوا الذين االفاضل االساتذة اولئك اتذكر
استاذي ) احلصر فقط ال التذكر على سبيل وهم علي كبير
به والتقي اشاهده ال زلت لالن الذي اخلطيب / تيسير الكبير
محمد واالستاذ سماوي عاطف واالستاذ  ، واالخر احلني بني
الدين ناصر ماجد واالستاذ حسن جهاد واالستاذ صالح 
انسى ولن ( حمدان خليل واالستاذ قبرصي واالستاذ جريس
استاذا كان الذي اهللا رحمه الشلبي االستاذ اسامة بالطبع
في الالعبني من به باس ال عدد يديه خرج من حتت للرياضة
عصورها ابهى تعيش ايامه في تراسانطة وكانت السلة كرة
املعلمني من العديد  العديد هناك وبالطبع  . الرياضية
اكن ولكني التذكرهم تسعفني الذاكرة ال قد ممن واملعلمات

. ومحبة واحترام حتية كل منهم لكل
لالن  ازال ال الذين اصدقائى انسى ال انني  وبالطبع كما
، العلمي ومهند  زايد  ومازن  تالوي  عماد امثال بهم التقي
رحمه اهللا وكيلة رمزي الصديق الوفي انسى لن كما بالطبع
ال طبي وبخطأ فجأة ايدينا من بني املنون الذي خطفته يد

. وجل املولى عز ارادة ولكنها حدث اعرف كيف
مكانا  ليست فهي لي بالنسبة تنسى ان تراسانطة ال
في قلبي وال تزال كانت فقد والف ال وذهبت ال عاديا مررت به
من مررت وكلما  ، اهللا باذن حيا دمت ما  كذلك وستبقى 
ساتذكر اللويبدة مجلة من اعداد عددا قرات وكلما اللويبدة
واجلميلة جدا الرائعة الى تلك االيام الذاكرة وستدور بي فورا
البواب حسني  الدكتور كتبه الذي النشيد ذلك وساتذكر 

: فيه وقال
السالم االرض وعلى سالم  ابنة القدس يا تراسانطة

عالي املقام شامخا صرحا               في عمــان دمت

الكيالني حازم بقلم:
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”األخبار“، صحيفة أمام سيارته الرمياوي فهد أوقف
لن فاملسألة والنافذة مفتوحة، مفاتيحها،  فيها وترك
لكنّ والعودة، االستعالمات عند تسليم مقالته ى تتعدّ

اليوم التالي. حتى حالها في السيارة ظلّت
وكانت ،1978 العام أيام من يوم  في ذلك كان
عنواناً مؤيداً حتمل للنشر يسلّمها أن أراد التي املقالة
الصباح:“ في ”األخبار“ عليه ظهرت الذي للمانشيت 
يومها حصل ما األردني“،  الدينار جبني على داود جنمة 
إستعالمات، موظف يكن لم االستعالمات ف موظّ أنّ
إلى راكان املظفر أبو فانضمّ ينتظر، أمن ضابط كان بل
تلك مبثل يسمح لم يكن الزمن ألنّ السجن، االي في

اإلخبارية. القصص
يكاد خاص، نوع من أردني صحافي الرمياوي فهد
االيديولوجي املوقف فهو يتّخذ من الساحة، من ينقرض
املعروفة ناصريته ومن للصحافة، أساساً الصارم
في عنه حياد ال طريقاً  املعارضة ومن ملوقفه، أساساً

األحوال. من حال
أنّ مع اآلن، حتى  ذكرياته ل يسجّ لم الرمياوي  فهد
باملعلومات، حافلة والسياسية الصحافية مسيرته
بالتسجيل، بالبدء الكرمي الزميل نطالب واألحداث، وهنا
التي ”اد“ في  أسبوعية مقالة شكل  على ولو 

زةتراسنطة مميّ صحافية نكهة الرمياوي،

كانت وقد الصعبة، الظروف كلّ تخطي استطاعت
كثيرة، كثيرة، املاضية، العشر  السنوات مدار على

كثيرة!

في دربه رفيقة فقد علي، أبو حسن الشهير، الكتب كشك صاحب ، الظلّ ثقافة وزير
األردنيني. للكتاب سيف حبّه شاهراً متماسكاً، ولكنّه يعود املاضي، الشهر

الكتاب له  يكنّه الذي احلبّ حجم يكتشف أن صاحبنا على جديداً يكن ولم
منزله السياسيني على كبار التوافد من عليه هذا اجلديد ولكنّ واملثقفون، والصحافيون

وجمعيات. وروابط وجامعات وزارات رؤساء بينهم من وكان للعزاء، وكشكه
بالواسطة ولو كان يؤمن عمل، عن اخلريج إلبنه بالبحث األيام، هذه مشغول، علي أبو
األصدقاء في معقوداً يظلّ واألمل تأبي الكبيرة نفسه املساعدة، ولكنّ هؤالء من لطلب

العمل. من قرن نصف أبو علي على مدار نهم كوّ الذين الكثر

الناس وحبّ علي أبو حسن



إستحثني صدور اللويبدة، وإحلاح الصحفي والكاتب العراقي 
من  مجموعة  في  أستذكر  بأن   ، عليّ السوداني  علي  املشاكس 
ا، حاملة معها  الهاربة منّ السنني  أربعني من  ان، قبل  املقاالت عمّ
اللويبدة  في  ذكرياتنا  عند  ن  بتمعّ التوقّف  على  املنقضي،  عمرنا 
أسمع  لم  التي  الناشئة،  الة  ”اللويبدة“  صفحات  على  اجلبل، 

عنها إال كلّ جميل.
ا في صفّ ما  كان ذلك في أواسط ستينيات القرن املنصرم. كنّ
قبل التوجيهية، ندرس في الثانوية األشهر في العاصمة –رغدان–  
حدود  يحرس  جندي  من  صرامة  األكثر  مبديرها  احلسني،  جبل  في 
ا من سكنة جبل   اجلوفة، احلامل  الوطن، - مصطفى احلسن – وكنّ
إسماً آخر هو اجلزائر، وهو اإلسم الرافض الرسوخ في أذهان وقلوب 
كني باجلوفة، لكنّ قلوبنا جميعاً كانت معلّقة  العمانيني، املتمسّ
اططة  مبراييلهن  ”عاليه“،  ثانوية  لصبايا  احلاضنة  باللويبدة، 
باألخضر، وقلوبهن العامرة باخلضرة، وقدودهنّ املفعمة ليونة، كما 

ليونة السنابل اخلضراء.

نظرة رضى من حورية
سوق  قرب  البلد،  بوسط  الشابسوغ،  في  صباحاً  نلتقي  كنا 
- مدارسنا،  إلى  ستنقلنا  أنها  املفترض  الباصات،  ننتظر  الذهب، 

كانت األجرة للطالب والعسكري 5 فلوس- ولم نكن نغادر املوقف، 
– اللويبدة  إلى  ظبية  آخر  تغادر  أن  قبل  رغدان،  إلى  هرولة  لنهرع 

هذا إذا لم نغادر معهن، تاركني مصطفى احلسن  يدوّن أسماءنا، 
أمورنا  أولياء  نحضر  أن  الدوام،  فيه  نقرر  الذي  اليوم  في  ليطالبنا 
مع  واملتعارض  قوانني،  من  وضعه  ملا  املنافي  بسلوكنا  ليبلغهم 
مقاعد  إلى  لنعود  التحايل،  دائمي  كنا  أننا  غير  املدرسي،  النظام 
ثانية،  وتقودنا  املها،  عيون  تسرقنا  أن  قبل  معدودات،  أياماً  الدرس 

وعاشرة، إلى اللويبدة .
في الشارع اخللفي لثانوية ”عاليه“، كانت هناك ثانوية جتارية 
من  وبالقرب  ”عاليه“،  في  زميالتهن  من  أكثر  املنطلقات  للصبايا، 
كل ذلك كان دوار احلاووز، القادر على تظليلنا طيلة ساعات الدرس، 
ق األخضر اجلميل من بوابات أسوار ”عاليه“، لتبدأ رحلة  بانتظار تدفّ
العودة إلى وسط البلد، وموقف الباصات، عند دكان الزميلي لبيع 
قد  جديد،  بيوم  النفس  ياً  ممنّ مأواه،  إلى  كل  يتوزّع  حيث  االجواخ، 
ابتسامة مودّة من ظبية  أو  ينال فيه نظرة رضى من عني حورية، 

من ظباء ”عاليه“.

قصص احلبّ
شباب  اآلن  وثمراتها  اللويبدة،  في  بدأت  كثيرة،  حبّ  قصص 
وجهل  حبهم،  قصص  ومعهم  اجلامعات،  من  تخرّجوا  وصبايا 
التي كانت سبباً في وجودهم  العشق،  الكثيرين منهم بقصص 

على هذه الدنيا.
ً من  لم يكن ذلك آخر عهدي باللويبدة، فقد عدت إليه مطرودا

اإلذاعة األردنية، بقرار من احلاكم العسكري العام، ألعمل في دائرة 
كان  التي  الشعبية“،  ”الفنون  مجلة  في   ً محررا والفنون،  الثقافة 
يشرف عليها األستاذ منر سرحان، وفيها تعرّفت إلى ارج املسرحي 
ت أيضاً املمثل املعروف زهير  حامت السيد، لتنعقد بيننا صداقة، ضمّ
ومنذر  سياسية،  ألسباب  األردنية  اجلامعة  من  املطرود  النوباني، 
قباعه، الطالب املطرود من جامعة بغداد ألسباب سياسية أيضاً 

وهو اآلن سفير األردن في اخلرطوم.

ي! هيك بدّ
كان حامت يسكن شقة هي إمتداد لكراج إحدى بنايات اللويبدة 
إقتنيت سيارة من طراز  عالية، وكنت  ثانوية  بالقرب من  القدمية، 
تزويدها  في  يساهموا  أن  اجلميع  على  كان  اللون،  بيضاء   10 رينو 
إلى  اليصل   –  ً لترا  20  – البنزين  تنكة  ثمن  كان  آنذاك،  بالوقود. 
الدينار، ويتوقف عند حدود السبعني قرشاً، إتّخذت لنفسي مكتباً 
الزجاج،  من  جهاتها  كلّ  شرفة  عن  عبارة  هو  الثقافة،  دائرة  في 
الفنان  لي  رسمه   ً كاريكاتيرا عليه  علّقت  واحد،  حائط  باستثناء 
ه  جالل الرفاعي، بناء على طلبي، وهو لشخصي املتواضع، وأنا أوجّ

إصبعي إلى رأسي وحتته عبارة –هيك بدي–! 
وفي تلك الفترة الغنية، حدّ الثراء، أصدرت ديواني الشعري األول 
واألخير (بيادر القمر) باللهجة احملكية، وكان األول في هذا املضمار، 
وتبعه بعد فترة وجيزة ديوان الشاعر املبدع إحسان الفرحان (تاتكبر 
باللهجة  الدواوين  من  بالعديد  املسبحة،  ذلك  بعد  لتكرّ  الغلّه) 
احملكيّة، لعلّ أبرزها دواوين: الراحل سليمان عويس، واملبدع نايف أبو 

عبيد, وآخرين أقل أهمية منهما في هذا االطار .
كان مطعم أبو محجوب، بالقرب من ثانوية الشريعة، مقصدنا 
ن  في كلّ صباح، أنا وحامت السيد، حيث نوصيه على إفطارنا املتكوّ
يومياً من الفول واحلمص والفالفل، ليلحقنا به عامله إلى الدائرة، 
ما  العام طالل حكمت، من شرفة مكتبه  إكتشف مديرها  التي 

كنا نقترفه، فمنعنا من تكرار ذلك .

لؤي وأمنية اللويبدة
بعض  ملتابعة  الدائرة  إلى  األماسي،  بعض  في  أعود،  كنت 
البروفات املسرحية، وهناك كدت أقع في عشق ممثلة ناشئة، تركت 
بأقل من  أنها كانت تزوجت قبل هذه احلكاية  التمثيل، والعجيب 
شهر، لكنّ سفري إلى القاهرة، أواخر العام 1973 أفسد احلكاية، 
ذلك أنني لم أعد إلى عمان إال العام 1982 متزوجاً، ومعي طفالن، 
بعد  البلد  بوسط  منكو  سوق  في  إلتقيتها  وقد  وقصي،  سالف 
عودتي بأيام، لكنّ اللقاء كان باهتاً، مثلما أكتشف اآلن أن كتابتي 
ه، وإن كان عزائي أن  عن اللويبدة باهتة، وال تعطي لهذا اجلميل حقّ
إبني لؤي من عشاقه املتيمني، وال يتمنّى أكثر من السكن في أحد 

بيوته القدمية.

اللويبدة، إنفتاح القلب والذاكرة
بقلم: حازم مبيضني                 
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الثاني عشر من متوز  الفترة من  ً  في  قبل نحو سنة، وحتديدا
تواجه  يوماً   33 مدى  وعلى   2006 آب  من  عشر  الرابع  2006وحتى 
احملللني  من  كثير  إعتبرها  طاحنة،  حرب  في  وإسرائيل  اهللا  حزب 
48-56- األعوام   بعد حروب  السادسة  االسرائيلية  العربية  احلرب 

82-73-67 من القرن املاضي.
ظاهرياً، بدأت احلرب برد فعل إسرائيلي على عملية حلزب اهللا 
أسفرت عن أسر جنديني، وقتل ستة آخرين، حيث قامت إسرائيل 
بشن هجوم شامل وواسع النطاق على لبنان، أما في واقع احلال، 
فيبدو أن عملية خطف اجلنود كانت شرارة  لعملية، أو إشارة للبدء 

ة مسبقاً لدى الطرفني . طات معدّ في تنفيذ مخطّ

حزب اهللا
جنود  خلطف  مسبقاً  ط  يخطّ كان  أنه  اهللا  حزب  ينكر  لم 
مبوجبها  يُفرَج  اسرى  تبادل  عملية  في  إسرائيليني الستخدامهم 
عن أسرى له لدى اسرائيل، وهنا ال ميكن معرفة مدى تقدير حزب 
متناقضة  إشارات  عنه  صدرت  حيث  االسرائيلي،  الفعل  لرد  اهللا 
عالقة  وال  مسبقاً،  تاً  مبيّ كان  العدوان  هذا  أن  إلى  بعضها  أشار 
أنّ احلزب فوجيء  له بأسر اجلنود، في حني أشار بعضها اآلخر إلى 
بالرد االسرائيلي، وانه لو عرف أن الرد سيكون بهذا العنف ملا أقدم 
 ً على عملية األسر. ولعلّ هذا األمر يبدو غريباً بعض الشيء، نظرا

للمعرفة اإلستخبارية العميقة حلزب اهللا بكل مايتعلّق باسرائيل، 
وكذلك ألن اسرائيل كانت قد تعرّضت قبل فترة لعملية مشابهة 
ً، وكان من الواضح أنّها لن مترّر  في غزة، وكان رد فعلها عنيفاً جدا
ردّ  ودون  ببساطة،  أخرى،  إلهانة  العسكرية  مؤسستها  تعرّض 
فعل شديد، ولذلك يصعب اإلفتراض بأن حزب اهللا قد أساء تقدير 
املوقف اإلسرائيلي، سيّما وأن اجلهوزية العالية الني أظهرها خالل 
فترة احلرب، تُظهر أن احلزب، بقيادته، وكوادره، ومقاتليه، وإعالمييه، 
ً متام اإلستعداد،  وسياسييه، وعلى كافة املستويات، كان مستعدا

ولم يبد عليه أيّ إرتباك أو إضطراب .
وإذا كان هناك نوع  من إساءة التقدير، فعلى األغلب أن يكون 
في موضوع متادي إسرائيل في ضرب البنى التحتية، واملواقع املدنية 

اللبنانية، وسكوت العالم على ذلك.
من األرجح ان يكون حزب اهللا قد علم بنيّة اسرائيل وأميركا، 
لتوجية ضربة له، فقام بعمل إستباقي مدروس، لسحب إسرائيل 
للقيام بعملية غير مكتملة االعداد واملواصفات، ومن ثم االيقاع 

بها؟

إسرائيل
فعال  يؤكد  مبا  وسريعاً،  قاسياً  جاء  االسرائيلي  الفعل  رد 
خطط  أنّ  يبدو  حيث  اهللا،  حزب  لضرب  املسبقة  اخلطط  وجود 

األدراج،  وحتى أهداف القصف اجلوي واملدفعي، كانت موجودة في 
موعد  أن  د  يؤكّ مبا  مرتبكاً،   ً ا ردّ كان  أنّه  على  مسبقاً،  وموضوعة 
لم تكن قد إستكملت  لتنفيذها،  واجلهوزية  تنفيذ هذه اخلطط، 
القيادة  تكون  أن  األرجح  على  إمنا  ميدانياً،  وال  سياسياً،  ال  بعد، 
فرصة  اهللا،  حزب  عملية  في  وجدت  قد  إسرائيل  في  السياسية 
تها سيما أن الوضع  سانحة للقضاء عليها، لم ترغب في أن تفوّ
فاندفعت  لذلك،  متاماً  مواتياً  بدا  احمللي،  وحتى  والدولي،  اإلقليمي 

لنطبيقها على نحو من العجلة والتلهف.

الواليات املتحدة
تدمير الواليات املتحدة للعراق جعل من إيران القوة اإلقليمية 
 ً نفوذا األكثر  القوة  اخلليج، كما جعل منها  املركزية، في منطقة 
تعثّره جلياً،  يبدو  الذي  الوجود األميركي،  العراق، رغم  ماً في  وحتكّ
فيما  أشبه  بدا  الذي  إيران،  الثقيل،  الشريك  وجود  مع  خصوصاً 
ى بالتجارة بـ ”الشريك املضارب“ والذي لم يدفع شيئاً، ولكنّه  يسمّ

يحصد حصة كبيرة  من األرباح.
الوضع  هذا  من  بالتخلّص  ترغب  املتحدة  الواليات  أن  الشك 
الشاذ، سيّما وأن ذلك يتماشى مع الرغبة اإلسرائيلية في تدمير 
اجلغرافية،  وحتى  اإلستراتيجية،  البيئة  لتغيير  العراق،  بعد  إيران 
لتتماشى مع كون اسرائيل القوة اإلقليمية املركزية في املنطقة 

املفرَّغة من القوة، وهو ما يُعطي دفعاً إضافياً للسياسة األميركية 
مواتياً  مدخالً  اهللا  جزب  تدمير  فكرة  بدت  ولذلك  إيران،  ملواجهة 
للولوج إلى شرق أوسط ذي وحدات ميكروسكوبية جديد، مركزه 
تتحكم  التي  النفطية،  موارده  في  أميركا  م  وتتحكّ إسرائيل، 

بدورها باإلقتصاد العاملي.
وتصادمت،   وتالقت،  تقاطعت،   12/7/2006 يوم  ففي  وهكذا 
خيوط ومصالح محلياً وإقليمياً ودولياً، خالقة ظروفاً رأتها إسرائيل 
مواتية لتدمير حزب اهللا وتداعياته الفكرية والعملية والسياسية 
ً ببغداد ودمشق  املمتدة من طهران، ورمبا أفغانستان، إلى غزة، مرورا
وبيروت، كما رأت الواليات املتحدة هذه احلرب مبثابة الفرن الذي تُذاب 
لتنصبّ هذه  للعراق،  الفاشل  مبا فيها غزوها  املعطيات،  فيه كل 

املعطيات في قالب جديد هو الشرق االوسط اجلديد!

ميدانيا 
”مالحظة“: سأعتمد في رواية اجلانب امليداني على ما نشرته 

املصادر البريطانية، والروسية، واإلسرائيلية، واألمريكية). 

القوى املتواجهة 
إسرائيل

تها اجلوية،   صت إسرائيل، لتحقيق هذا الهدف، كامل قوّ خصّ
على  إغارة   12000 بـ  فقامت  القصوى،  بالطاقة  عملت  التي 

بقلم: الدكتور جمال اخلطيب

حرب 

جعلت 

من 

النصر 

ممكناً
 مع تزايد احلديث عن حرب
 مقبلة على املنطقة، تكتسب
 دراسة الدكتور جمال اخلطيب
ة أهميّة  التحليلية اخلاصّ
كبيرة
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حوالي  أطلقت  التي  البحرية،  والقوة  اللبنانية،  املناطق  مختلف 
2500 قذيفة وصاروخ، وسالح املدفعية الذي أطلق 100,000قذيفة 
وصاروخ. والقوات البرية حيث دفعت إسرائيل خالل فترة احلرب بـ 
سبعة عشر لواءً، منها ستة ألوية مدرعة، وسبعة ألوية مشاة، 
منها لواءان محموالن بناقالت مدرعة من طراز “أزاريت“ وهي حتوير 
في حروبها  مئات  منه  إسرائيل  الروسيةت55التي غنمت  للدبابة 
وبلغ  جوا“.  محمولة  ألوية  وأربعة  العربية!  اجليوش  مع  السابقة 

عديد القوات االسرائيلية املقاتلة 30الف عسكري.
قتال  دبابة   400 ب  املعركة  لساحة  إسرائيل  دفعت  كما 
ألوية من ميركافا 3، ولواء  رئيسية، لوائني من ميركاافا 2  وثالثة 
تدريعاً  األهمّ  ورمبا  إسرائيل،  في   ً تطورا األكثر   “4 ميركافا  من 

واألكثرحمايةً في العالم“

حزب اهللا 
دفع حزب اهللا إلى املعركة ب 2500 مقاتل، منهم  1000مقاتل 
أرفع  على  أنّهم  رت  وقدّ بـ“النواة“،  الروسية  املصادر  تهم  سمّ
مستويات التدريب واملهنية واحلرفية العاملية، إضافة الى احلماس 

واملعنويات.
ر ضابط اإلستخبارات البريطاني أليستركروك، في  في حني قدّ
لة عن احلرب، مقاتلي حزب اهللا بـ3000 هم مقاتلو  دراسته املطوّ

فرقة“نصر“ فقط، التي قدر أنّها خاضت كلّ احلرب وحدها.
على  وإمنا  بألوية،  موزعني  يكوتوا  لم  اهللا  حزب  مقاتلو 
التحصينات،  بني  تتنقل   20 وأكثرها  ثالثة،  أقلّها  مجموعات، 
املضادة  الصواريخ  من  متراتبة  منظومة  فشمل  التسليح،  ا  أمّ
وهو   7 جي  بي  ”آر  والتقني  الزمني  ر  التطوّ وبحسب  هي،  للدروع، 
أول سلسلة الصواريخ املضادة للدروع احملمولة من األفراد، و“ساغر“ 
هة، وهناك نسخة  ويعود تاريخه  للسبعينيات، وهي صواريخ موجّ
رة عن صواريخ  ايرانية مطوّ رعد. ونسخ  رة عنها حتمل إسم  مطوّ
”ميتيس“13كغ- وصواريخ  الفرنسية،  و“ميالن“  األميركية،  ”تاو“ 

 500“29 جي   وآربي  وكورنيت“29كغم-مدى5500م“  مدى1500م“ 
هيت”،  تاندوم-  برؤوس“  مزودة  طرازات  ومنها  املطورة،  6كغم“  م، 
التحديد،  وجه  على  معروف  غير  وهو  ”وعد“،  –جو   أرض  وصاروخ 

وإدّعى حزب اهللا أنه أسقط بواسطته مروحية بتاريخ 12/8.
هة،  املوجّ الصواريخ  من  معروف  غير   ً عددا اهللا  حزب  وميتلك 
تتراوح تقديراتها بني 18000-13000صاروخ، من  عدة أنواع  وعيارات 
الترسانة  االلكترونية،  ”ويكيبيديا“  موسوعة  رت  قدّ ؛ما  مختلفة، 
التالي، مع اإلشارة إلى أن هذه  الصاروخية حلزب اهللا، على النحو 
التقديرات غير كاملة، وتقدر املصادر االستخبارية الغربية أن حزب 
اهللا أطلق مابني 4200-4000 صاروخ %95منها من عيار 122ملم. 
هذه األرقام تعني، وبحسب نفس املصادر، أن حزب اهللا كان نظرياً 

ً على اإلستمرار بالقصف بنفس الوتائر ملدة 3شهور اخرى. قادرا
وقد عملت صواريخ حزب اهللا كقوة إستراتيجية رادعة، تطال 
العمق“ االسرائيلي“، وقد أبقت حوالي مليون إسرائيلي في املالجئ 

رت حوالي500-300الف خالل فترة احلرب. كما هج
مفاجأة  اهللا  حلزب  الصاروخي  السالح  أحدث  لذلك،  إضافة 
طراز  من  واحدة  إسرائيليتني،  بارجتني  بإعطاب  جنح  حني  مدوية، 
تداعيات،  لهذا  كان  وقد   ”  5 ”ساعر  طراز  من  4.5وأخرى  ”ساعر“ 

أهمها إستقالة قائد سالح البحرية، وتخلّيه عن منصبه.
ويعتقد أن حزب اهللا إستخدم في هذه العملية صاروخ أرض-

 C-802سطح صيني من طراز

سير املعارك ونتائجها
1- القصف املتبادل

لرمبا أن كل معركة، أو مواجهة، حدثت في احلرب حتتاج لتحليل 
وطبيعتها.  املواجهات  محصلة  جنمل  أن  سنحاول  أننا  إال  خاص، 
“إسرائيل“  دمرت  املتبادل،  والقصف  اإلستراتيجي،  املستوى  فعلى 
 ” حيوية  مدنية  منشأة   31  ،ً 73جسرا الطرق،  من  100كم  حوالي 
350مدرسة15000بيت  جتارية  مجاري..“900منشأة  ماء،   ، كهرباء 
التدمير  وكان  جزئياً،  أصيبت  130000بيت  إلى  إضافة  كامالً،  دمر 
ر حوالي 900  جّ في البنية التحتية اإلسرائيلية أقل بكثير، وقد هُ
أنّها كانت املره األولى  ألف لبناني، مقابل 400 ألف إسرائيلي، إال 
التي تهتزّ بها قوة الردع اإلسرائيلي، وتتعرّض “إسرائيل“ إلى قصف 

شديد بالعمق، إستمر حتى آخر يوم باحلرب.
لم ينجح الطيران اإلسرائيلي في التأثير على مسار املعارك، 
لْ نشاطه ضد أهداف رخوة، ومفتوحة، كالبنى التحتية  وإمنا كان جُ
اجلوية  احلملة  فشل  على  عسكريون  معلّقون  دلّل  وقد  واجلسور، 
اإلسرائيلية، بعدم قدرتها على وقف بث تلفزيزن ”املنار“ طيلة فترة 

احلرب.
ي لصواريخ  كما أنه وطيلة فترة احلرب، حاولت إسرائيل التصدّ
ات اإلطالق، إال أنها فشلت في  حزب اهللا، أو إصطياد الراجمات ومنصّ
ذلك، وقد عزا اخلبراء العسكريون ذلك إلى املعلومات االستخبارية 
أشارت  فقد  الصواريخ،  ألطقم  املستوى  رفيع  والتدريب  العالية، 
حزب  وإستخباريي  عسكريي  أن   إلى  بريطانية  عسكرية  مصادر 
التي يحتاجها سالح اجلو اإلسرائيلي،  املدة  اهللا، جنحوا في تقدير 
سلفاً  املوجود  بالطيران  ومهاجمتها  اإلطالق،  منصة  لتشخيص 
إنصبّ  ولذلك  الصاروخ،  إنطالق  ثانية من  األجواء، بحوالي 90  في 
التدريب  أن  إلى  املصادر  وأشارت  املدة،  هذه  تقليل  على  التدريب 
 60 أقل من  إلى  الزمنية  املدة  تقصير  في  واملتواصل، جنح  العالي، 
تعقيد  بكل  اإلسرائيلي،  الطيران  على  الفرصة  ت  يفوّ مبا  ثانية، 
راداراته، على حتديد موقع الصواريخ ومهاجمتها، أي أنه منذ تلقي 
األوامر وحتى إعادة إخفاء املنصة، كان طاقم الصواريخ يحتاج ألقل 

من 60 ثانية.

2- املعارك البرية
فيما  اإلسرائيلي،  العمل  في  واضحة  سمة  التردّد  كان 
في  يبدو،  فيما   ،ً اإلعتقاد سائدا كان  البرية، حيث  باملعارك  يتعلق 
املدفعي  القصف  إليه  الطيران، يضاف  أنّ سالح  العمليات،  بداية 
ى محدودية  ا حني بدأت تتبدّ والصاروخي، قادران على حسم األمور، أمّ
قدرة سالح الطيران اإلسرائيلي ضد البنية العسكرية للحزب، حتى 
والذخائر  الذكية  والقنابل  بالصواريخ  االمريكي  اجلوي  اجلسر  مع 
هنا  ولكنّ  بري،  إختراق  إحداث  في  ي  اجلدّ التفكير  بدأ  املتطورة، 
أيضا كان اإلرتباك واضحاً  حول حجم القوة املستعملة، ونوعها، 
أو ال، وكذلك عمق اإلختراق  وما يتبع ذلك من إستدعاء اإلحتياط 
وحدات  بعض  من  الواردة  التقارير  اإلرتباك  هذا  من  زاد  املطلوب. 
الكفاءة  عن  مثالً“  الراس  مارون  “في  املتقدمة،  اخلاصة  العمليات 
العالية ملقاتلني حزب اهللا، وعن اخلسائر غير املتوقعة في وحدات 
الصفوة. ومع اإلضطراب امليداني، بدأ يظهر اإلضطراب السياسي، 
ث العسكري اإلسرائيلي يتحدث عن تدمير حزب  فلم يعد املتحدّ
اهللا، وإمنا عن تدمير البني الصاروخية للحزب، ثم عن إضعاف هذه 
البنية، وليس انهاءها، ثم عن دفعها إلى شمال الليطاني إلى آخر 
صورة  أعاد  األمريكي  اجلوي  اجلسر  أن  كما  اإلضطراب،  سلسلة 

ة في بدايات حرب 1973 إلى أذهان اجلميع. إسرائيل الهشّ

ات محطّ
-مع التعثر الواضح في معارك مارون الراس وبنت جبيل بدأت 
إسرائيل عملية يائسة لزرع القنابل العنقودية في مناطق اجلنوب، 
ً من تاريخ 24/7وذلك في عملية تعكس اإلحباط، و تعتبر من  إعتبارا
سة ونّذالة، والغريب أنها لم جتد من يستنكرها،  أكثر العمليات خِ
 single” رت املصادر العدد بحوالي مليون قنبلة أحادية الفيوز وقدّ

fused“ سريعة اإلنفجار.
جوالني  لواء  وحدات  أفضل  االسرائيليني  دفع   26/7 بتاريخ   -
حلسم معركة بنت جبيل، أو حتقيق أيّ تقدم هناك، وخالل ساعتني 
فقط كان قائد الوحدة يرسل اخلبر احلزين 9 قتلى و22 جريحاً، في 

ً أسوأ في مارون الراس. حني كانت القوات األخرى تواجه مصيرا
من  15000جندي  القيادة  طلبت  والعشرين  السابع  -في 
اإلحتياط، وفي نفس التاريخ حدثت مفاجأة، ورمبا ردّ مهم، وهو أنّ 
العفولة، وهو مايعطي مصداقية  صاروخاً من طراز ”خيبر“ وصل 
اخلطير  التطور  هذا  مع  اإلستهداف،  دائره  في  أبيب  تل  لوضع 
ر  تقدّ لم  بأنها  االعتراف  إلى  اإلسرائيلية  اإلستخبارات  إضطرّت 
ً، وأنه يبدو أن بإمكانه اإلستمرار  القوة الصاروخية حلزب اهللا جيدا
رؤوس  على  البارد“  ”الدش  مبثابة  هذا  وكان  لشهور؟  باملواجهات 

اإلسرائيليني.
العالية   االستخبارية  القدرة  إلسرائيل   تتبدى  بدأت  كذلك 
ثم  ومن  إنزال  أو  إختراق  موقع  اية  حتديد  من   ميكنه  مبا  للحزب 
حاول  حينما  جليا  ذلك  ظهر  وقد  شديدة  بحرفية  معه  التعامل 
واخليام  مرجعيون  بني  املباشر  غير  بالتقرب  االختراق  االسرائيليون 

فتكبدت الوحدة االحتياطية15 قتيال و40 جريحا.

وادي احلجير
مع إنقضاء سحابة احلادي عشر من آب، بات واضحاً أن هناك 
إجتاها إلتخاذ قرار بوقف إطالق  النار، أو وقف العمليات العسكرية، 
ي فيما بعد، ومن الواضح أن القيادة اإلسرائيلية أرادت أن  كما سمّ
يصدر هدا القرار وقواتها على الضفة اجلنوبية لليطاني، وذلك في 

محاولة للتعويض وخلق صورة أنصع لنتائج احلرب.
صدرت األوامر  للواء املدرع 401 املزود بأحدث طراز ميركافا(4)و 
لواء الناحل 162 بالتقدم نحو الليطاني عبر احلجير، وكانت مهمة 
 4 ميركافا  دبابة   24 كلفت  حني  في  الطريق،  تنظيف  الناحل 
م ألخذ املواضع املطلوبة عبر ”بوابة الليطاني“ كما سمته  بالتقدّ
ته يديعوت  صحيفة اجليروساليم بوست، أو ”وادي املوت ”كما سمّ
أحرونوت،التي قال لها أحد جنود اللواء املدرع: ”عندما رأيت الدبابة 
فُتحت  بدأ“..“لقد  قد  الكابوس  أن  أيقنت  تُصاب،  الرتل  في  األولى 
عن  األعنف  املعركة  أسفرت  فقد  كان،  وهكذا  اجلحيم“،  أبواب 
تدمير وإعطاب 11 دبابة  ميركافا 4وهي دُرة الصناعة العسكرية 

اإلسرائيلية.
حظيت هذه املعركة بالعديد من التحليالت والدراسات  التي 

عزت الفشل فيها إلى عدة عوامل:
1- اإلرتباك  السياسي، وثمّ امليداني في إتخاذ قرار التقدم.

ً من حزب اهللا، موزّعني  2- الكمني احملكم من قبل 80 عنصرا
على مجموعات صغيرة من ”صائدي الدروع“، وبعضهم كان على 
رت من خالل صاروخ دخل  كفاءة مذهلة لدرجة أن إحدى الدبابات دُمّ

سبطانة مدفعها.
”تاندم“  الرأس  ذات  ”كورنيت“  بصواريخ  املتمثّلة  املفاجأة   -3
سمكه  البالغ  امليركافا  درع  خرق  من  ن  متكّ الذي  اإلنفجار،  شديد 

120ملم.
بالتطهير  تقم  لم  ”الناحل“  قوات  أن  احملللني  بعض  إعتبر   -4
زور  جاي  جنراال  البريجادير  قال  املعارك،  على  تعليقه  وفي  الالزم. 
قائد وحدة الناحال 162 احملمولة لصحيفة ”يواس ايه توداي“: لقد 
ا نواجه أعظم وأفضل رجال ميليشيا  في العالم. وهكذا إنتهت  كنّ
الليطاني  أبواب  اإلسرائيلية على  والدبابات  العسكرية  العمليات 

لكن محطمة ومحترقة.

حصيلة املواجهات البرية عسكريا
دبابة  أُعطب لها  حوالي 50  أنه قد  رت مصادر إسرائيلية  قدّّ
اللواء 401  و14 ناقلة جنود منها 18 دبابة ميركافا 4 األحدث من 
املدرع، وقد ذكرت املصادر العسكرية اإلسرائيلية أن معظم دبابات 
بواسطة  إخترقت  دروعها،  وإخترقت  أصيبت،  التي  امليركافا(4) 
صواريخ ميتيس-م, Metis-M  و كورنت إي  Kornet-E وآر بي جي 
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كذلك أكدت مصادر إسرائيلية أن خسائر اجليش اإلسرائيلي 
بلغت 120 قتيالً، وفي حني إدّعت إسرائيل أنها قتلت نحو 500 من 
رت مصادر إستخبارية بريطانية خسائر حزب  مقاتلي حزب اهللا، قدّ
جنازة   184 إحصاء  مت  أنّه  أفادت  حيث   ،ً شهيدا  -200  180 بـ  اهللا 

عسكرية وتأبني للحزب.

من إنتصر؟
واخلسارة  النصر  يُحسب  صراع،  أو  مواجهة  أية  أعقاب  في 
قه كلّ طرف من أهداف، أو مبقدار إقترابه أو إبتعاده   مبقدار ما حقّ
اخلسائر،  أو  الدمار  بحجم  ذلك  قياس  أما  األهداف.  تلك  إجناز  عن 
فليس هو املعيار الدقيق، فقد خرجت فيتنام من احلرب مع أميركا 
ببنية حتتية مدمرة متاماً، وبخسائر هي أضعاف اخلسائر األميركية، 
بتوحيد  هدفها  قت  حقّ ألنّها  املنتصرة،  هي  إعتبرت  ذلك  ومع 
يحققوا  لم  الذين  األميركيني،  وطرد  ريْن“،  مَّ “املُدَ واجلنوب  الشمال 

هدفهم باستمرار السيطرة على فيتنام اجلنوبية.

إسرائيلياً...
بدأت إسرائيل احلرب بهدف حترير اجلنود األسرى، ومن ثم القضاء 
فأعلنت  تواضعت  ثم  ذاك،  وال  بهذا  تنجح  فلم  اهللا  حزب  على 
الصواريخ  ومنع  اهللا  حلزب  العسكرية  البنية  إضعاف  الهدف  انّ 
فإنتهى آخر أيام احلرب بأكبر رشقة صواريخ، ومبعركة وادي احلجير، 
وحمل يوم 12/8 وهو آخر أيام القتال، أكبر خسارة عسكرية بشرية 

إسرائيلية في يوم واحد 24 قتيالً.
أن تدعي حتقيقه، هو دفع حزب  الذي ميكن إلسرائيل  النجاح 
اجليش  مع  ووضعها  اليونيفيل،  بتوسيع  الليطاني،  خلف  اهللا 
اللبناني في اجلنوب وعلى احلدود، وإذا ما دققنا لرمبا جند أن ما يقلّل 
من أهمية هذا“ اإلجناز“ أن مقاتلي حزب اهللا هم من سكان القرى 
احلدودية واجلنوبية أصالً، وهم هناك بحكم الطبيعة، وال يوجد أية 
مواطنون  السلم  أيام  في  وهم  في“بيوتهم“،  تواجدهم  ملنع  آلية 
أو  إغالقها  مت  إنه  ليقال  معسكرات،  وال  لهم،  قواعد  ال  عاديون 

إبعادها خلف الليطاني .
قامت إسرائيل بتدمير جزء كبير من البنية التحتية، واملنشآت 
ً عسكرياً بأي  املدنية اللبنانية، وغني عن القول إن هذا ال يعتبر إجنازا
من املقاييس، ورمبا يكون قد قضى وإلى األبد على فكرة التعايش 

مع إسرائيل كجار طبيعي.
اً من ردعيتها، ومصداقيتها، فقد  ً مهمّ خسرت إسرائيل جزءا
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رأى العرب والعالم جنودها يُقتلون ويبكون، ورأوا دباباتها وبوارجها 
رة، وجنودها عاجزين عن اإلجناز الفعلي، مبا في ذلك سالح اجلو  مدمّ
اجلبار، وهذا ما سيكون له تداعيات مهمة في فلسطني، إذ ما الذي 
أو  أو حيفاً  أبيب  تل  الفلسطينيني مستقبالً من قصف  سيمنع 
نتانيا أو مطار اللد، إنطالقاً من جنني وطولكرم ورام اهللا، بعدما رأوا 

القيمة الردعية واإلستراتيجية ملثل هذا الفعل؟

بالنسبة حلزب اهللا 
ساته،  ولكنّ اخلسارة  ني حزب اهللا بخسائر فادحة في مؤسّ مُ

األهم حلزب اهللا تتلخص مبا يلي:
في  بها  يتمتع  كان  التي  املطلقة  العمل  حرية  فقدان   -1
حتت  والتسليحية  العسكرية  ومؤسساته  بُناه  ووضع  اجلنوب، 

املراقبة واملتابعة الدقيقتني.
كطرف  اللبنانية  السياسية  احلياة  في  اهللا  حزب  إقحام   -2

بعد أن كان نقطة أجماع.
أثبت  ً، حيث  وإستخبارياً كبيرا ً عسكرياً  إجنازا أنّه حقق  على 
من  ورفع  املستويات،  كافة  على  وآمن  ومتماسك  قوي  حزب  أنه 
قدرته الرادعة، التي ستجعل أي كان يفكر ملياً قبل أن يُقدم على 

أي تصرف جتاهه.
وفي احملصلة فإن 3000-2000 مقاتل من حزب اهللا جنحوا وعلى 
مدى 33 يوماً في مواجهة ودحر  30000جندي إسرائيلي مدعومني 
ب400 دبابة، وكافة طاقة سالح اجلو، والبحرية واملدفعية، إضافة 
والغطاء  اجلوي  واجلسر  واالستخباري  املعلوماتي  الدعم  إلى 

السياسي األمريكي.

الدروس والعبر
1- الشرق شرق والغرب غرب، حيث أظهرت احلرب املدى الذي 
ميكن أن يذهب العالم الغربي إليه في دعم إسرائيل، إذ لم يستنكر 
أحد تعطيل أميركا ومماطلتها، وإعطائها الفرص والفسح الزمنية 
واألسلحة، لتحقيق ماتريد، كما ظهر أن دول أوروبا الغربية لديها 
م وتقبل ما تفعله إسرائيل، من قتل األطفال،  كل االستعداد لتفهّ

إلى قصف املنشآت املدنية، إلى زرع القنابل العنقودية.
 2- ظهر مجلس األمن، واألمم املتحدة، كأداة للسياسة اخلارجية 
رها خلدمة إسرائيل، إذ لم يجرؤ على إدانة مجزرة  األميركية تسخّ

قانا، أو غيرها، بل إنه حتى لم يتجاسر فيستنكر قتل جنوده.
لتفرض  امليدان  جتاوز  حتاول   1701 القرار  مداوالت  كانت   كما 
إال  امليداني،  املعطى  عكس  على  وذلك  املهزوم،  موقع  لبنان  على 
سياسية  قيادة  له  رت  ماتوفّ إذا  امليداني  اإلجناز  أن  أثبت  الواقع  أن 
حكيمة، ال ميكن أن يضيع، أما إذا ما تعاملت معه قيادة متخاذلة 

أو ضعيفة، فيمكن أن تضيّعه، أو حتى أن حتيله إلى هزمية.
3-  كانت العودة السريعة للمهجرين ضربة سياسية هائلة 
وكأنها  فكانت  احلرب،  فترة  طيلة  الصمود  وقوتها  بثقلها  توازي 
كبسة اإللغاء ”delete ” على آثار العدوان اإلسرائيلي، وهذا يعيد 
التأكيد على بدهية دور اجلماهير،  وأهميته، وعلى أن الثقة املتبادلة 

بني اجلماهير وقيادتها هي من مفاتيح النصر.
4- ستراجع إسرائيل أداءها وعلى كافة املستويات:

-  تقنياً، من تدريع امليركافا وحمايتها، وهو ما بدأ فعالً، حيث 
 “TROPHY“بدأت الصناعات العسكرية بتزويد الدروع  بنظام تروفي
القدرة  حتسني  وكذلك  الصوراريخ،  ضد  إيجابي  دفاع  جهاز  وهو 
إعتراض  أنظمة  إلى  إضافة  االلكتروني،  والتنصت  اإلستخبارية، 

الصورايخ، وتقليل الفسحة الزمنية بني إطالق الصاروخ وإكتشافه 
وإعتراضه وتدمير منصته.

 - كيفية إتخاذ القرارات السياسية والعسكرية واملسؤولية، 
وقد بدأ ذلك مع نشر اجلزء األول للجنة ”فينوجراد“ ومع اإلستقاالت، 
التي شملت وزير الدفاع، قائد األركان،  قائد سالح البحرية،  ويبدو 

أن املسالة مرشحة للتفاقم.
 شيء وحيد لن يبحثه االسرائيليون، هو السياسة العدوانية 
املبادئ،  هذه  اإلسرائيليون  الساسة  سيتجاهل  والعنصرية 
رون فقط في إدارة املعركة القادمة بشكل أفضل، وليس  وسيفكّ
في تفاديها، أو منعها، لعل التاريخ سيثبت ما أثبته دائماً: أن من 

وجد بالسيف، يعيش بالسيف، ويزول به . 
5-  أمام حزب اهللا  أهداف:

إمكانية  وتفادي  جتديدها،  الصاروخية،  القدرة  تقييم  إعادة   -
من  نون  سيحسّ اإلسرائيليني  أن  تقدير  مع  مستقبالً،  إعتراضها 

قدرتهم على اإلكتشاف والتصدي والتدمير.
- حتسني القدرة املضادة للدروع، فقد أثبتت منظومات صواريخ 
ساغر و ميلوتكا وآر بي جي 7 عدم فعاليتها في مواجهة امليراكافا 

 Trophy . (4)كما أن حلوالً ينبغي وضعها  ملواجهة أنظمة
- كما أن هناك ضرورة للتفكير بالتعامل األفضل مع موضوع 

ق اجلوي، ويظهر في هذا ال ثالثة إحتماالت رئيسية:  التفوّ
ا - الدفاع السلبي: مالجيء، حتصينات، إنتشار وتوزيع..

ضد  للعمل   ً وحتديدا جو،  أرض  صواريخ  اإليجابي:  الدفاع   - ب 
الطائرات العمودية.

يدخل  وقد  اإلستراتيجي،  القصف  مواجهة  في  الردع   - ج 
ضمن ذلك تفعيل العمل الصاروخي من األراضي الفلسطينية في 

الضفة وغزة.
أفضل،  بشكل  املدنيني  حماية  وأهمية  ضرورة  احلرب  أثبتت 
خصوصاً بعد أن إتّضح أن العالم يتجاوز عن جرائم اسرائيل ميررها 

ويبررها.

اخلالصة
النزيهة، الصة،  أنه بالقيادة احلكيمة،  وفي اخلتام، أثبت حزب اهللا 
واحلاذقة، وبالتنظيم اجليد والصارم والتدريب الرفيع واملتواصل،  وبالتوزيع 
للقوات  احلصيف  وبالتوزيع  بالقوى،   واإلقتصاد  لإلمكانيات  الدقيق 
مع  واملتناسب  للعمل  املناسب  السالح  وباختيار  املناسبة،  بالتحصينات 
الظروف،  وبالرد املرن والردع املتدرج، أثبت أنّه ميكن لقوة صغيرة، أن تهزم 
قوة كبيرة، وميكن حتييد التفوق اجلوي والتقني، واألهم أن االنتصار ممكن. 
بعد سنوات طويلة من  الواجهة  إلى  اإلنتصار  أعاد حزب اهللا فكرة  لقد 

االنكفاء، واالعتقاد أن إسرائيل، ومن خلفها أميركا، قدر ال راد له. 
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   متابعة الهتمام جاللة امللك عبد اهللا الثاني في رعاية حفظة كتاب اهللا كرمت 
جاللة امللكة رانيا العبد اهللا الفائزات بالتصفية النهائية للمسابقة الهاشمية 
الثانية لالناث حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسيرة  في املركز الثقافي االسالمي 

التابع ملسجد الشهيد امللك املؤسس عبد اهللا بن احلسني.
   وتأتي هذه املسابقة برعاية جاللتها لتشجيع الناشئات املسلمات على توثيق 
لتربية  صاحلة  قدوة  يكن  وحتى  وسلوكا  ومنهجا  تالوة  الكرمي  بالقرآن  صلتهن 

اجليل املسلم املنشود.



سمو االميرة منى احلسني ترعى حفل تكرمي أوائل خريجي التمريض

فعاليات افتتاح مهرجان جرش اخلامس والعشرين

اجلمعية العلمية امللكية تستضيف الرحال السويسري 
ومركبته التي تعمل بالطاقة الشمسية

امللكة نور احلسني تؤكد اهمية مؤسسات 
املشاريع الصغيرة في محاربة الفقر والبطالة

االميرة بسمة ترعى حفال تكرمييا للمتفوقني واالعالميني في اجلامعة الهاشمية
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البخيت يلتقي 
رئيس مجلس 
ادارة مجموعة 

الراجحي

مذكرة تفاهم بني وزارة البيئة وبرنامج سابق املمول من الوكالة االميركية للتنمية الدولية

توقيع 
اتفاقية 

الستئجار 
وتطوير 

وإنشاء مبنى 
خاص في 

مطار امللك 
احلسني 
الدولي

مديرية
 االمن العام 

حتتفي 
بذكرى 
االسراء 
واملعراج 
الشريفني

مشروع القرى الصحية يباشر تقدمي خدمات طب االطفال واالسنان في معان

توقيع اتفاقية 
النشاء 

مساكن االسر 
الفقيرة
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احلديد يفتتح مركزا متخصصا للتوعية مبرض االيدز

انطالق فعاليات مهرجان بصيرا الثقافي في الطفيلة

توقيع 
مذكرة بني 

الدفاع املدني 
واملواصفات 
واملقاييس 

حول سالمة 
املنتجات 
وتبادل 

املعلومات

وزير االوقاف يرعى حفل اطالق ملتقى فتاة الوسطية

حلقة نقاشية حول 
االزمة العراقية

رحال سويسري يصل 
الى عمان مبركبة 

شمسية للتوعية 
مبخاطر البيئة
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االميرة بسمة ترعى حفل تخريج املشاركات في مشروع صناعة سعف النخيل  

فعاليات انطالق االيام الثقافية الكادميية الفنون املصرية

وداع مجموعة من 
املراقبني الدوليني 

املتوجهني الى 
كوسفو للمشاركة 

في قوات حفظ 
السالم الدولية

االي 
يستقبل 

وفدا 
صحفيا 
كويتيا

الدكتور نبيل 
الشريف 

يحاضر في 
نادي وادي 

موسى
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اجتماع للجنة 
التوجيهية 

لبرنامج دعم 
اصالح هيئات 

التنظيم 
القطاعية 
والتخاصية

البخيت يلتقي 
مطران الروم 

االرثوذكس في 
عمان

اجتماع رؤساء النيابات العامة العربية

ورشة عمل 
للمجلس 

االعلى للشباب 
في عجلون

البنك 
العربي يعقد 

اجتماعا 
لتطوير 
اجراءات 
العمل 
املصرفي

افتتاح قاعة لعرض املنتوجات احلرفية جلمعية سيدات عراق االمير
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اطالق البوم موسيقي جاز اميركي اردني مشترك

جامعة االسراء 
حتتفل بتخريج 
الفوج الثالث 

عشر

االميرة 
اميان بنت 
احلسني 
تزور ادارة 
الشرطة 

البيئية

االعالن عن 
انطالق شبكة 
اسالمنا على 

الشبكة 
العنكبوتية

اختتام فعاليات 
الدفعة 

اخلامسة من 
معسكرات 

احلسني للعمل 
والبناء فرسان 

التغيير

فرقة 
موسيقية 

عاملية 
تعزف احلانا 

عربية 

128129



شراكة صناعية 
جديدة بني االردن

 والكويت

االردن يوقع 
التعهد
 الدولي 
للتصدي 
للعدوى 

املصاحبة 
للرعاية 
الصحية

افتتاح معرض املنتجات الصينية وملتقى االستثمار االردني الصيني

سلطة منطقة العقبة االقتصادية توزع حقائب مدرسية على طالب املدارس االساسية

انطالق فعاليات ميتس 2007

الكردي يفتتح نادي موظفي الفوسفات في العقبة

سفارة االمارات تكرم القنصل النتهاء عمله 
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االعالن 
عن املؤمتر 
الترويجي 
االول حلزب 

احلياة 
االردني

معهد 
الدراسات 
املصرفية 
يحتفل 
بتخريج 

ثالثة افواج 
من درجة 
املاجستير

املتكاملة للنقل تشغل 116 حافلة على 21 خطا في العاصمة

تخريج دورات 
لغة اجنليزية 

وفرنسية 
في اكادميية 

الشرطة امللكية

الهالل
 االحمر 

يفتتح مركزا 
صحيا في 
جبل التاج 

ملعاجلة 
العراقيني 

مجانا

شرف تؤكد 
على ضرورة 
استقالل 
اجلامعات
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برعاية الدكتور خالد الكركي ندوة علمية بعنوان ”التربية املرورية عمادها االسرة“

وزير التصنيع العسكري االذربيجاني يزور الشرق االوسط لالنظمة الدفاعية

شراكة استراتيجية بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومايكروسوفت

برعاية االستاذ طاهر املصري محاضرة بعنوان 
املواطن واملشاركة في االنتخابات النيابية القادمة ما بني احلق والواجب الوطني

جائزة احلسن تكرم املدربني العسكريني واملشرفيني 
املدنيني لبرنامج الرحالت االستكشافية

االمير رعد يحدد مطلع العام املقبل موعدا 
لبدء تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالعاقة

مؤمتر برنامج الشباب االورومتوسطي 
أهداف وغايات االردن
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فعاليات افتتاح مهرجان اخلالدية للشعر النبطي

االردن في 
االحتاد الدولي 
للمهندسني 
االستشاريني

اجلمعية العلمية امللكية توقع اتفاقية لتطوير االلعاب االلكترونية

طبيبان اردنيان 
ميثالن جمعيتي 
اجلراحني االملانية 
والبريطانية في 
مؤمتر اجلراحني 

االردنيني

مخيم 
صيفي 

للموسيقى 
والبالية 

بعنوان العالج 
من خالل 
املوسيقى

االحتفال 
بتخريج دورة 
ادارة االزمات 
في اكادميية 

الشرطة 
امللكية

136137



طوقان يفتتح مدرستني جديدتني في محافظة جرش

دراسة 
لتقييم واقع 
التخصصات 
العلمية في 

اجلامعات 
االردنية

ورشة عمل للتعريف باتفاقية الشراكة االستراتيجية بني 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومايكروسوفت

138

نادي الرزاز، مؤنس ش. طوقان، ش. حافظ الطراونة، حسني ش. الباعونية، ش. الثابتة: الزوايا
صوت وصورة، لوزميال، ، طلعة اخليام املأمون، ش. املنتزه، احلاووز، سليمان النابلسي، ش. األردن،

كناري. أوتيل السعدي، جامع الواصفية، تراسنطة، األفغاني،

ديناران : الثمن / األول األوّالعدد ّالعدد

األردنيون:ال يقول حني

ديناران : الثمن ، - آب2007 3 العدد

نادي الرزاز، مؤنس ش. طوقان، ش. حافظ الطراونة، حسني ش. الباعونية، ش. الثابتة: الزوايا
صوت وصورة، لوزميال، ، طلعة اخليام املأمون، ش. املنتزه، احلاووز، سليمان النابلسي، ش. األردن،

كناري. أوتيل السعدي، جامع الواصفية، تراسنطة، األفغاني،

ديناران : الثمن / األوّل العدد

األولى األردن ومجلة األصالة، جبل اللويبدة
شغل ة وقلّ سهر، عبادة، رمضان،

ديناران : الثمن ، -أيلول2007 4 العدد

الفقراء األغنياء على ان، صراع عمّ

عادل حكاية أبو

من مرّ محارب احلال، عزيز النفس، قويّ اإلرادة، فقير أردني مواطن عادل وأبو
إعاقة من يعاني الكبير، عادل، أطفال، وثالثة زوجة كرمية. عيش لقمة أجل

مجلس في مخصصاً لها مقعداً تريد عادل فال ا أمّ أمّ األصغر، كما هو شقيقه
تعرف، أن تريد وال هي، ما تعرف ال التي الكوتا مجلس النواب عبر أو البلدية،

جوائز على حلصلت خير الدنيا في كزوجها، ولو كان محاربة، أسرة ربّة ولكنّها
لة. املتنقّ في خيمتها تعلّقها أين لن تعرف كثيرة تقديرية

وإبراهيم سكجها بقلم: باسم
سكجها إبراهيم بكاميرا:

”

“

راء
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ن، 
ا مّ

ع
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املباشرة وغير خسائرها املالية، أبو غزالة طالل مجموعة رت قدّ
العبدلي، منطقة  في اإلقليمي مقرّها تركها حال في املباشرة،

دوالر. مليار نصف بنحو
خليف ووكالئه ستيفنس مور املالي، تقرير ملستشارها وقال
باعتماد النتيجة تلم  إلى إنّه وصل القانونيون،  ان احملاسبون  وسمّ

املوقف. ذلك مثل ظلّ في املتبعة الدولية املعايير
التي ستتقدم الرسمية من الوثائق سيكون التقرير ويُعتقد أنّ
االستمالك قرار لنقض العليا العدل محكمة إلى اموعة بها
الذي األمر العام، النفع بدعوى الكبرى ان عمّ أمانة إتّخذته الذي 
سيكون القرار من االنتفاع بأنّ بالتشكيك اموعة عليه ردّت

ة. خاصّ لشركة

السلطة إستخدام في ف التعسّ

اللهجة شديدة رسالة اموعة أنشأته الكتروني موقع ونشر
فيها: قال ان، عمّ أمني إلى  غزالة  أبو  طالل  عن مندوب ههها وجّ
واإلخالء االستمالك طلبكم  رفضنا لبس دون نخبركم  أن يهمنا 
مدة أيّ في وال احملددة املدة في التعويض ال على واالتفاق والهدم

أبو غزالة حكاية 
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العدل محكمة  إلى  ستلجأ اموعة إنّ الرسالة  وقالت كانت“.
وفي باطنه إستمالك ظاهره في هو ”الذي القرار في للطعن العليا

ة“. خاصّ لشركة مصلحة
ستباشر اموعة إنّ  حادّة لهجة في الرسالة  وأضافت
احملكمة املدنية لدى شخصياً واألمني األمانة على اإلدعاء إجراءات
ف األمني بالتعسّ إجراءات بالتعويض، ووصفت للمطالبة واجلزائية
إلى وخلصت التطبيق،  في والتمييز السلطة، إستخدام  في
في طلبتم لكم بهدمها كما نسمح لن إنّنا نبلغكم بأنّنا القول:“
القانون بسيادة ومتسكنا كرامتنا ألنّ رؤوسنا، على إالّ رسالتكم
وإحتراماً وعدالً قانوناً أنّ في األردن نثبت سلطانكم، وبهذا فوق هي

للحقوق“.

باجلرافات مناورة

في يومي حديث إلى  واموعة  األمانة  بني اخلالف  ل وحتوّ

مقرّ عن  اليافطات رُفعت مفاجئة، خطوة وفي ان، عمّ مجالس 
في حيّة مناورة  الكبرى  ان  عمّ أمانة  آليات  مت  وقدّ ليالً،  اموعة
مشروع أنّ مفادها واضحة  حتذير رسالة في اجلديد، ان عمّ وسط
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(2) عراقيون    في األردن

ت مؤقّ إستقرار الكلدانيون.....

في شيئ لال هدف بنتيحة الفلسطيني على الفريق الكروي فريق بلدهم فوز على األردن في د العراقيون توحّ
تفرّقهم. والسياسة الشعوب، د توحّ الكرة العلم العراقي. برفع الشوارع في واحتفلوا آسيا، غرب بطولة

هرباً من  ان عمّ إلى وجاؤوا آالف، السبعة يتجاوز عددهم  
آالف سبعة احتضنهم الذي العراق، في املسيحيني إضطهاد
اللويبدة، جبل لون يفضّ في األردن العراقيون الكلدانيون سنة.

مؤقتاً. استقرّ اآلخر وبعضهم الهجرة، وبعضهم ينتظر

الغامن سالم كتب

”

“
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دائما: يسألوني
لها، تكتب  املرأة؟  حول  تدور أشعارك  معظم ملاذا
إذن أكتب ماذا عن  وأقول:  قصائدك.. في  بإسمها  ث وتتحدّ
جنسية) إنا (مائدة رد مجّ ليست عندي فاملرأة منها..؟ أجمل
اآلخر والنصف  للقلب. اآلخر والنصف  للروح اآلخر  النصف
وبدونها الكون وعطر الليل وقمر الصبح شمس إنها للعمر..
التي بالطريقة معها تعاملنا ولو احلياة.. تكون أن كيف ميكن

المتأل العالم باألزهار والبهاء. فعالً.. ها تستحقّ
الشرقي الرجل  وتعامل الناقص.. لع الضّ ليست  هي

الناقص. العقل يعني أنه هو هكذا.. معها
عن كشف املرأة.. بيولوجية حول مدة قبل في بحث نشر
واإلرهاق.. والصبر  لأللم  إحتماالً واألشدّ األقوى اجلنس أنها
من قادرة وبيولوجية، وذهنية نفسية بقدرات تتمتّع وأنها
في كثيرة أسماء وهناك  املواقع.. أعلى  بلوغ على خاللها
في املاضي واحلاضر. التاريخ صنع في لنساء ساهمن التاريخ
مجتمعاتنا الشرقية في املرأة على ميارس الذي العنف إن

الكون وردة
مازن شديد

الدنيا هذي زهرة هي
األرضْ وقنديل مر العُ فرح هي

وللقلب هي النبضْ
الساحاتْ زهور إناء
األوقاتْ عطر قارورة

دُنيانا في وندانا مرايانا كلّ هي

الوردْ وحقول ومواسمنا
الرّعدْ البرق، هي هي املطرُ، هي السحرُ، هي

األشياءْ فلسفةُ هي
املاءْ هي النارُ، هي األسماء، هي

حواءْ.... الدنيا سيدة

في تاريخنا ازية األشياء من لذكوريتنا) إرضاء أو إشباعاً (
الفيلسوف قال لقد مالمحنا. على عار وصمة وسيظل
مع ولكننا بزهرة) ولو املرأة تضرب مرة: (ال (طاغور) الهندي

جارية. وكأنها معها نتعامل األسف
العالم..؟ املرأة لوحكمت ماذا

وأجمل بكثير أفضل سيكون العالم بأن أعتقد، أنا
والدموع.. اليومية من الدم الوجبات نرى كل هذه ولن وأروع..

وحنون. ورقيق شفاف كائن املرأة ألن
مناسبات في يطرحون عندما   ،ً كثيرا أستغرب أنا
الرجل.. ينتجة والذي املرأة تنتجه الذي األدب موضوع كثيرة
أو منا ليس كائن عن يتحدثون وكأنهم األمر هذا ويناقشون
وتفكيره اخلاصة ومشاعره لغته اخلاصة آخر.. له كوكب من
وغير ااالت في كل مبدعات وهناك وعن إبداعنا! عنا الغريب
اجلميع يعرفه الرجال.. وهذا واقع على كثير من تفوقن األدبية
اتمعات كل في نفسها فرضت  التي  األسماء خالل  من

العصور. كل وفي
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