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عدم من  ة عامّ شكوى هناك 
املناطق، بعض إلى ”اللويبدة“ وصول
أخرى، مناطق في بسرعة ونفادها
القراء أنّ من معاتبة ونتلقى إتّصاالت
هناك. أو الة هنا يجدون ما ال ً كثيرا

ما فنحن ،ً جدا صحيح وهذا
نرصد زلنا وما الطريق، أوّل في زلنا
ر، املبكّ التصويب  ونحاول األخطاء، 
على يعذرونا أن القراء نسأل فال ولهذا

األمر.
”اللويبدة“ فإنّ مقترح، حلّ وفي
فيها، اإلشتراك  مسألة ل ستفعّ
تلقي في العدد هذا من وستبدأ
األمر يكون وقد  للمتابعة، اإلتّصاالت 
إلى ستصل  فالة للطرفني، أفضل
أو بيته، إلى  صدورها  يوم  في  القارئ
إلى ستصل  و“اللويبدة“ عمله، مكان 
احلصول في سبيل  الذي عانى القارئ 

عليها.
أوّل في زلنا  ما إنّنا نقوله  ما
ما ولكنّ من التجربة، ونتعلّم الطريق،
وجهها اآلخر في املشاكل هذه حتمله
إالّ نكون ولن وتابعنا، أحبنا، القارئ أنّ

احملبة... لهذه أوفياء

وز
او

حل
ا

العائالت آالف هناك
شجرة على تعيش  التي
تشكل باتت التي الزيتون،
للزراعة الرئيسية املادة
النشرات ومتتلىء االردنية،
بحث الرسمية الزراعية
وكيفية زراعتها على الناس

الرئيس أنّ ”اللويبدة“ علمت
أبداً ر يفكّ ال عباس محمود الفلسطيني
مرّة الرئاسة نفسه ملنصب ترشيح في
يقبل ال ً قرارا أصبح األمر هذا وأنّ ثانية، 

اجلدل بالنسبة إليه.
املستحيلة! االستقالة لكنّها

ر، حتّ اخلطيب، ناهض جمال الدكتور حمدان، أبو جمال العدد: كتّاب
العثامنة، عمر شديد، مالك مازن قبيالت، سليمان احلمود، عماد

ا، وحازم شمّ محمد كمال ميرزا، سالمة، حنا البطاينة، ربى شاهني،
الكيالني.

املنتزه

قصص حتكي املرأة أزياء كلّ
األولى رغبتني:  بني صراعات
اجلسم، تغطية وهي مشروعة،
وهي مشروعة غير والثانية
فنّ فإنّ احلالتني، تعريته...وفي
املشروع، وغير  املشروع اإلغراء،
بني التوازن هذا  في يكمن
يراه ما  بني واإلخفاء، الكشف

يتخيّلونه، وبني ما اآلخرون،

االنتخابات عن ضمانات موضوع الغالف: ملف @

خالل شهر جرت يستعرض أهمّ األحداث التي ملف وصورة... صوت
اللويبدة، جبل عمان-األردن/ سكجها. باسم التحرير: رئيس والتوزيع، للنشر األردني اليوم الناشر:
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تواصل اجلاعوني، خلود
عن املثيرة، وتكتب حتقيقاتها
التجميل في هوس عمليات

األردن، حتى عند الرجال.
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االتفاقيات، عشرات  وقّعت
وشاركتمبئاتاملؤمترات والفعاليات،
للتخطيط، وزيرة وجودها خالل
مئات بجلب ساهمت وقبلها
في لإلستثمار من الدوالرات املاليني
ألعمال ”سيتي إدارتها خالل األردن

العلي. سهير األردن. غروب“ في
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الفنانة أعادت
في غزالة ابو  روابي
/عالم معرضها 
أقيم الذي  صوفي/ 
في املاضي في الشهر 80104
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املؤمترات خلريف ج تروّ رايس كونداليزا

، وقضى جبل رمّ ة تسلّق فريق إسرائيلي قمّ
مها منظّ قال في رحلة أيام، هناك ثالثة  أفراده
التي املغامرات أفضل ومن رائعة، إنّها هازان غان

في العالم. مكان أيّ في بها الفريق قام
بالصيد لنا  يسمحون هل يقول: تساؤلنا 

يافا؟ بحر في

ميشال أصرّ
بداية في احلايك،

السنة، هذه
توقعاته أنّ على

ثمانية ي ستغطّ
شهراً عشر
مرّت مقبلة،
تسعة منها
فماذا أشهر،

حتى منها ق حتقّ

هذه نكتب ونحن أنّنا هنا، اآلن؟والغريب،
الفضائيات شاشات على نتابع املقدمة،

اللبناني أنطوان غامن، مشاهد إغتيال النائب
احد نقرأ:- اللبنانية وضمن توقعات احلايك
االعالم وسائل سيتصدر غامن آل من الثالثة

اجلماهير. اهتمام محور ويكون

44

ترجمة الهتمام قطفها، في وطرق وزمان العناية بها
للمزارعني أهمية من الزراعة  هذه  متثله مبا  رسمي

سواء. حد على الوطني ولالقتصاد

للفنون اجلميلة القطع االردني الوطني املتحف
لوحات في  املرأة بها تتزين كانت التي الفنية

. باحلداثة ربطت فيها األصالة جمالية فنية
العالم لهذا معرفية دالالت وحمل املعرض

الفنية. التصاميم خالل من الفنون من
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أو ،ً مؤمترا يحضر لم ”س“، معرفتي، أن املواطن حدود في
لتقاعسه ال أو شأن جلل، هامة، إنعقد حول قضية إجتماعاً،
عربي، مؤمتر أي إلى إبتداء، عى يدّ ال ألنّه ولكن احلضور، عن 
تنعقد واملؤمترات مواطن، مجرّد فهو مصيرية.. قضية حول

وتغيبه. غيابه تشترط لكنّها أجله... ومن بإسمه،
أوراقه... هذه الورقة بني فوجئت، ودهشت، لوجود ولهذا،
فجوة عبر  هل  عربي؛ مؤمتر  أيّ على يطلّ كيف وعجبت
والرجاء األمل ثقب عبر أم الواسعة، املعتمة واليأس، القنوط،

الضيق.
املؤمترات عن املواطن ”س“، إنطباعات هذه أية حال، على

ورقته: في وردت كما العربية،
قريباً قدت عُ سواء العربية، واإلجتماعات املؤمترات  في
املؤمترون يختار سفوحها، على  أو العربية،  احلياة قمة من
أهمية على املؤمترين، وتفيض عدد على تزيد واسعة قاعات

املطروحة. والقضايا املناقشات
على الشتائم ويصبّون الشعب، ذكر من هؤالء لذا يُكثر
إذا كان ا عمّ النظر بغض واخلارج، الداخل في أعدائه رؤوس
األرض وتخليص العدوان دحر  راية حتت  قد عُ قد  اإلجتماع
مكافحة في املوحد املوقف إيجاد شعار حتت  أو العربية،

املعتل. العربي الطفل املزمن عند واإلسهال اليرقان
يجفّ أن وقبل والقرارات، التوصيات  تخرج أن ما لكن،

غائباً، كان الشعب  بأنّ املؤمترون يفجع  حتى  حبرالتواقيع،
طوال كانوا  وأنهم قضاياه. وعن عنه غائبون هم ألنهم 
اخلوف عنها ويذهب نفسه، ليسلي يغني كمن إجتماعهم

التاريخ. دروب وحشة في
العربي الشارع إلى القاعة، من املؤمترين أحد يخرج إن وما
:“أيها املواطن به يهتف حتى ما، مواطناً العريض، ويستوقف
خارج لسانه ميطّ ثم بإسمك” إجتماعا لقد عقدنا الطيب،
من ق تتشقّ كادت ألسنتنا، فقد أنظر إلى “: ليشهده حلقه
عبارة وأخرى كل بني كانوا يسعفونها أنهم لوال عنك، الكالم

باملرطبات.“
احللق في وجفافاً مزمناً، عطشاً  يعاني املواطن وألن 

تهزّه. ال هذه  الصورة فإن والروح،
رأسه، على املؤمتر في املمثل املندوب يضرب هنا،
التي النقاش زوابع كثرة  من تتقلع رؤوسنا  ويصرخ:“كادت

جلسة، كل بعد لوال أنّهم كانوا ينعشونها أجلك.. من أثرناها
ونشوتها.“ رؤوسنا في أحضاننا من ثقلها تسقط حتى

بالضباب مأله  وقد بالتعمية،  معبأ املواطن  رأس وألن
أيضاً. تهزّه ال الصورة هذه فإن والتجهيل، والتمويه

يستنهض أن  إال عندها، املؤمتر، في ممثّله يسع فال 
إضطررنا ما لكثرة تنفجر معدتنا كادت ويهتف:“ بطنه،
الصمود على  لتساعدنا والشراب، األكل من فيها ندلق أن
يجب إذ عنك. ث  تتحدّ التي الشعارات حتت كراسينا، فوق 
حاسة نخسر فال قضايانا، مستوى على شهيّتنا تكون أن

ميرّ القلب والطريق إلى قلوبنا، متأل قضايانا ألن املرهفة، الذوق
الشعب“. إبن يا الشعبية، أمثالك علّمتنا كما باملعدة،

العيش لقمة يُطارد الشعب، إبن “س“، املواطن وألن
واحلر، البرد  تناوب حتت ق يتشقّ جلده وألن الهاربة، القاسي
فهو يحميه سقف،  ال ورأسه حائط، يسنده ال ظهره وألن
وهل مؤمتر،  إلى اخلبز رغيف يحتاج  ”وهل بإندهاش:  يسأل
ملناقشة واإلجتماعات  سقف، لبناء اجللسات عقد يجب

الشتاء“. في والدفء املالبس ضرورة
عن ث يتحدّ ن :“مَ سذاجته من في املؤمتر مندوبه يضحك
ثانوية صغيرة  أمور هذه والدواء؟! واإليواء، والكساء، الغذاء،
مقهى، في جلسة  إلى حتى  حتتاج ال  العربية، احلياة في

وشعارات“. مؤمتر وميكروفونات والفتات بقاعة فكيف
اجلو إيجاد  مثل كبرى، أساسية أمور في نبحث ”نحن 
على املالئمة للخطوة د  ميهّ مالئم، إتفاق لعقد املالئم
غير األوضاع لتقومي املتالئمة األطراف ملناشدة املالئم، الطريق

املالئم..“ اإلجتاه في املتالئمة
حني الطيب، املواطن أيها أجلك من نفعله ما  ”أرأيت

في املؤمترات“. منثّلك
بني املؤمتر، خارج اللحظة تلك في يسعى املواطن وألن
وألنه املراوغة، العيش لقمة  وبني  اخلاوية، أطفاله بطون
إحساسه بني يتأرجح وألنه ونطعها، احلياة بني سيف يقعد
فإن واخلذالن الذي يساق إليه. العسف واقع وبني بالكرامة..
الكبير وطنه أرض أن أدرك  وقد أيضا، تهزّه  ال الصورة هذه
األلسنة من تضاريس إلى املؤمترات معظم في ل تتحوّ
ق تدفّ إلى أهله ودم الورق، من إمتداد إلى وسماءه املمطوطة،

احلبر. من

تبلغ وببساطة العتيدة، املؤمترات في ممثليه يدعو وهنا
املؤمترات، فيها متتنع تاريخية، صمت وقفه إلى السذاجة، حدّ
األلسنة وترتدّ امليكروفونات، وتصمت التلفزيون، وتُطفأ أضواء
الوطن، قضايا لعلّ القاعات.. سعة وتضيق احللوق، إلى
عبر املستقبل وأفق احلاضر، شمس إلى تخرج املواطن وهموم

والتنفيذ.. القرار في الواعية الكاملة املشاركة حرارة
املعدة، مكان يوضع الرأس املؤمترات العربية، معظم ففي
بينهما،حتى الهثاً يلوب اللسان ويظل الرأس، مكان واملعدة
التكوين العربي الراهنة، هذا األوضاع توليد قاعات من يخرج

نرى. الذي العجيب

من بحصته يطالب ”س“ املواطن
رات املتفجّ
وهلعاً ً ذُعرا األحداق إتساع على عينيه ”س“ املواطن يفتح
األرضية الكرة  بأن بالهموم، املثقل رأسه تلحّ على  رؤيا من
اإلنساني، القلب شكل على تخيلها أن لدرجة أحبّها، التي
هذه أن والظلم، باألحقاد والضغائن والعسف ميتليء أن قبل
اإلنسانية، وأن يوم، ذات ستنفجر اجلميلة، األرضية  الكرة

.ً رمادا وترتدّ ،ً وقودا الكبيرة، ستكون البشرية العائلة هذه
أشدّ املواطن“س“، يراها التشاؤم، في املغرقة هذه الرؤية
ما أكثر ولكن املعمورة. أرجاء بقية في أخوته يراها مما هوالً
من ازوء عامله الصغير، يرى أن وجدانه، ويُرهق نفسه، ميضّ
به ميتلىء مما قاسية مرّة معاناة يعاني الكبير، الواحد العالم

وإذالل... من ظلم وعسف العالم قلب
يفبركه ما ن، وبتمعّ وبإنتباه بإهتمام يقرأ، ”س“ واملواطن
ً مؤخرا قرأ وقد من أخبار عن أحوال الدنيا. األول، ويفرزه العالم
الدول زعماء على إقترحت مواطنات العامل األول، إحدى أن
دبّابة بقيمة  الثالث  للعالم  مساعدة  تنظيم  العظمى، 

قتالية.
القهر أدوات يرى بأن باالمتنان،  وهلة ألول  أحسّ  ورمبا
حروبه ي لتغذّ الثالث، العالم  أوردة في  حتُقن التي  والدمار
غذاء إلى قيمتها  ل  تتحوّ املوات، إلى وتقوده الهامشية،

احلياة. في على اإلستمرار لتغذية قدرته وكساء ودواء
أقطاب من معارضة هنالك أن اخلبر، ثنايا في قرأ أنه إال
املساعدة، هذه ملثل العظمى، دولته  وخاصة، األول  العالم

وقوة غنى على حتافظ التي الشوهاء، للمعادلة تكريساً
والضعفاء الفقراء وضعف فقر من وتزيد األغنياء واألقوياء،

العالم. في
اجلوع نتّنها التي أسنانه على وكزّ غضباً، فاستشاط
ً حساباً عسيرا الظالم العالم هذا يحاسب أن ر والقهر، وفكّ
لألبحاث الدولية املؤسسة  مصادر من قرأ عندما ،ً مرا
ما أي سالحاً نووياً، أكثر من ثمانني العالم في أن السلمية،
سطح على إنسان لكل املتفجرات من أطنان  أربعة يوازي

األرض.
ونصف مليوني تبلغ العالم في العسكرية النفقات وأن

كل دقيقة.. دوالر في املليون
إنسان من كل نصيب عرف مقدار ”س“، املواطن أن ومع
احلياة، مقومات من ته حصّ يعرف لم لكنّه املوت، أسلحة
اخلبز من رغيف محترق فتات إال النفس ) ( وبشق وليس أمامه
وقطرات العاملي، الكساء ثوب من مهترئة وقطع العاملي،

العاملية. الدواء زجاجة من مسفوحة هينة
مخازن في مخبوءة  ة حصّ له بأن يعرف، صار  ولكنه
وأن املتفجرات، من أطنان أربعة تبلغ العالم.. دمار أسلحة
يذهب التي  التسلح  نفقات  من ة حصّ العالم  ة  ذمّ في  له
أن يرفض األول العالم وأن داره،  عقر في لقتله بعضها

للحياة.. مساعدة قيمتها له واحدة يقدم دبابة يستبدل
قوقعة من يخرج أن عليه أن ”س“، املواطن أحس  وهنا
من الكاملة وبحصته كامال. بحقه ليطالب السلبية،
وسطها في ويقعي نفسه حول يربطها لعله املتفجرات..

به.. تنفجر حتى
حصص لهم دامت ما نفس الشيء، غيره يفعل أن ومتنّى
عارف بإحساس أدرك إذ العالم، إنفجار فتيل من متساوية
بيت لتعمير معادلة  إيجاد على قادر غير عاملا أن باملرارة

اإلنفجار. بهذا جدير وكرامة، لهو بعدل اإلنسانية
العالم كان فإن الرضا، ببعض ”س“، املواطن أحس وهنا
وليس احلياة، على متناحرة عوالم إلى تاريخه في م قسّ قد
تأهله واحد، عالم إلى  بعدها بهذا يرتدّ فلعلّه  أجلها.. من

واحدة. كرمية إنسانية

أوراق

”س“ املواطن

حمدان بقلم: جمال أبو

الرأس،     واملعدة، واللسان مؤمترات
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وتبدو الكالم، بفقاعات السياسية الصالونات تغرق
في كالنار االشاعات وتنتشر للمجالس، عنواناً املناكفات 
من ذرة نرى أن الصوت، دون جعجعة عالية ونسمع الهشيم
الفارغ، الكالم النخبة السياسية األردنية أدمنت فقد طحني،
في تعيش وصارت الواقع، عن غابت  حتى امللغوم، واحلديث 
الرأس، تدري اين يكون واالرض، ال السماء بني معلقة الهواء

تكون القدم... واين
،ً جتاوزا هكذا نسميها التي النخبة، هذه ان نظن وال

اخلدمة ديوان في الوظائف من االردنيني ، طالبي عدد تعرف أن
هناك يكون ان بد ال ألف شخص، وانه إلى مئة يصل املدنية
حظهم أن سلفاً يعرفون ألنّهم يتقدموا لم أكثر، أو مثلهم،

احلصول على عمل معدوم... في
حاالت لتتابع الوقت  من قليال النخبة هذه متلك وهل 
عامة ظاهرة  تبدو تكاد  حتى وتتوسع تتوسع  التي الفقر 
شهريا دينار ثالثمئة عن  يقل براتب تعيش  التي فالعائالت
من الغالبة االغلبية ل تشكّ صارت هذه ولعلّ فقيرة، تعتبر

ووسطا... وجنوبا شماال االردني الشعب
هي القشور تكون ان مستقرة اردنية عادة صارت ولقد
تصنيع نحو اللهاث حمى يغيب املضمون في وان االساس،
والشتائم املناكفات من محيط في االجناز روح الوقت، وتغييب

والتخوينات.. واالشاعات
في امللك جاللة  قاله ما مبناسبة ث نتحدّ هنا ونحن
والغريب أنّ اخر، واد في والنخبة واد في أنه من مجلس الوزراء،
والتعديل التغيير على إنّصبت السياسية الصالونات حديث

اإلجتماعية الصالونات أحاديث ا أمّ املقبلة، واحلكومات 
ه يوجّ كان امللك أنّ على فتركزت رمضان في للمواطنني 
قيادات بأسره، النخبة  مجتمع يعني وهو للوزراء،  كالمه

املدني أيضاً! واتمع واخلاص اإلداري اجلهاز
أيام وبعد اخلاصة، املنطقة وأعلن زار معان، بعدها امللك،
على واقعاً ذت وصارت نفّ أوامره أنّ د من يتأكّ جرش في كان
فال فحسب،  أشهر وبستة ومدارس،  مستشفيات شكل 

احلديد. إالّ يفلّ احلديد

احلديد سوى احلديد يفلّ ال
وجرش ومعان الوزراء مجلس في امللك
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التي  اللويبدة“،  إعتراف  كرسي  ”على  زاوية  حظيت 
من  الكثير  على  أردنية،  سياسية  شخصيات  تستضيف 
م اجلوانب  ص حياتهم، وتقدّ إهتمام القراء، باعتبارها تروي قصّ

غير املعروفة من شخصياتهم.
وتلقت ”اللويبدة“ املئات من اإلتصاالت التي تقترح جمع 
هذه املواد، ونشرها في كتاب سنوي، للتعريف بالشخصيات 
العامة، كما إقترحت أيضاً أسماء معينة عزفت عن احلديث 
عن جانبها اآلخر، مثل رؤساء الوزارات السابقني: أحمد اللوزي 
ووزراء  الراغب  أبو  وعلي  االي  السالم  وعبد  الرفاعي  وزيد 

وأعيان وشخصيات معارضة ورواد القطاع اخلاص، وغيرهم.
العبادي،  ممدوح  الدكتور  إستضافت  ”اللويبدة“  وكانت 
محيي  والوزير  املصري،  طاهر  والعني  الفايز،  فيصل  والعني 
منها  القراء  وعرف  باحلميمية،  املقابالت  ومتيّزت  توق،  الدين 
اخللفيات التي أتوا منها، وأمناط احلياة اخلاصة والعامة التي 

عاشوها.

ردّ املصري
نشرها  إعادة  خالل  ومن  أيضاً،  املقابالت،  تلك  وحظيت 
مبوقع ”عمون“ االلكتروني، مبئات من التعليقات املفيدة، التي 
دت تواصل القراء، وكانت آخرها املقابل مع األستاذ طاهر  أكّ

ها: املصري، الذي بعث برسالة للقراء ننشر هنا نصّ
بسم اهللا الرحمن الرحيم ..

رئيس حترير ”عمون“ .. 

حتية طيبة وبعد : 
من  عدد  بها  أدلى  التي  والتعليقات  اآلراء  كلّ  تابعتُ 
مجلة  في  لي  نُشرت  التي  املقابلة  حول  الكرام  املواطنني 
ألشعر  وأحترمه،  رأي  كل  ر  أقدّ إذ  وإنّني  آب  عدد  ”اللويبدة“/ 
باإلعتزاز الشديد على ما قيل من أخوة أكارم، وأقول لهم إنّ 
ً لي لكي أتابع مسيرتي الفكرية  شهادتهم سوف تبقى حافزا
والسياسية املبدئية. إنّ مشاعر وآراء األخوة واألخوات، مهما 
العام،  احلقل  في  للعاملني  مشاعل  تكون  أن  يجب  كانت، 
الترجمة  هو  العامة  اخلدمة  من  هدفهم  كان  إذا  خاصة 
حبّ  من  تنبع  التي  العامة)،  (اخلدمة  ملفهوم  احلقيقية 
بات  والتعصّ اخلاصة،  واملصالح  األجندات  عن   ً بعيدا الوطن، 

والعصبيات الضيقة.
ملواطنيه  هو  الوطن  هذا  أن   ً راسخا، إمياناً  اؤمن،  إنني 
 ً جاهدا وسأعمل  شؤونه،  في  العليا  الكلمة  ولهم  وأبنائه، 
بدون خوف، أو وجل، في الدفاع عن الوطن ومواطنيه وحفظ 

مصاحله العليا وقيادته. 
أحوج  املنطقة،  في  العصيبة  االوقات  هذه  في  فنحن، 
تقوية  وإلى  الوطني،  التماسك  على  احملافظة  إلى  نكون  ما 
النسيج الوطني اإلجتماعي، ويجب أن ال نسمح أليّ كان في 
الداخل واخلارج، أن يجرّنا إلى صراعات داخلية، أو إنقسامات 

مهما كان نوعها. 
فاألمن واألمان، واإلستقرار الذي نتمتّع به في األردن، هو 

نعمة يجب أن نحافظ عليها، بدون اإلخالل مبسيرة اإلصالح 
م أو التراجع عنها. إنّ ما يدور حولنا هو خير رادع لنا في  والتقدّ
الداخل، فلنفهم بعضنا بعضاً، ولنستخلص العبر، ولنعرف 

أن اهللا ميهل وال يهمل.

األردن وفلسطني

نغيّره،  أن  نستطيع  وال  قدرنا،  هو  اجلغرافي  موقعنا  إنّ 
الشام،  بالد  من  جزء  ونحن  العربية،  األمة  من  جزء  فنحن 
توأم  هي  الشرقية  والضفة  االردن،  توأم  هي  وفلسطني 
الدولة  إقامة  العليا  األردن  مصلحة  ومن  الغربية،  للضفة 
الوطني  التراب  على  الناجزة  املستقلة  الفلسطينية 

الفلسطيني، وإجناز ذلك هو إجناز وطني أردني أيضاً. 
مستقبل  حول  ث  نتحدّ أن  نستطيع  فقط،  وعندها 

العالقات بني البلدين. 
هو  اآلن  والكونفدرالية  الفيدرالية  عن  احلديث  وتوقيت 
وألجل  فلسطني،  ملصلحة  ل  يؤجّ أن  ويجب  خاطىء،  توقيت 

املصلحة األردنية.
سكجها  باسم  والصديق  الراسخ  اإلعالمي  أشكر 
ر وأشرح  إتاحته الفرصة لي عبر مجلة ”اللويبدة“، لكي أعبّ
كل  الرائدة  (اللويبدة)  لـ  وأمتنى  نظري،  وجهات  من  بعضاً 
م واإلنتشار . كما أشكر األخ ناصر قمش على مقابلته،  التقدّ
وأسئلته اتارة والعميقة، أمتنى لهما كل الصحة السعادة 

والتوفيق.
.. الشكر، كل الشكر، ملوقع ”عمون“،   ً ً، وليس آخرا أخيرا
ولألخ سمير احلياري رئيس حتريره، على هذه الريادة واجلرأة التي 
ً لكل رأي حر وموقعاً  تتمتع بها ”عمون“ .. التي أصبحت منبرا

“.ً إخبارياً مميزا

منوذج من التعليقات

التالي، ويقول:“ عدد  ومن التعليقات التي وصلت نختار 
قليل من املسؤولني االردنيني يتواصلون مع القراء، فمعظمهم 
ال يحاول إقامة اجلسور مع املواطنني أو التعقيب على ارائهم 

وهو ما يعكس عقلية املسؤول اإلستعالئية. 
أما دول أبو نشآت، فهو واحد من مجموعة قليلة العدد 
متثّل مدرسة في التواضع، وها هو يقدم لنا على الدوام نهجه 
يحكم  الذي  وهو  املسائل،  مختلف  إجتاه  والواعي  املسؤول 
وإتّزان، وقد تطرّق في تعقيبه  األمور مبوضوعية وهدوء  على 
القصير، والشامل، إلى امور عديدة وبطريقة متّزنة للغاية، 
يفهمه  الذي  السياسي  إجتاهه  تعكس  منتقاة،  وبكلمات 

الصغير والكبير على حد سواء. 
طاهر  لألستاذ  بالشكر  ه  تتوجّ بالتالي،  ...“اللويبدة“، 
والوطنية  واملهنية  بالوتيرة  العمل  مبواصلة  وتعده  املصري، 

ا...  نفسها، تلك التي عرفها عنّ

املصري يردّ على التعليقات
على كرسي اإلعتراف حتظى بإهتمام القراء
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من والعشرين الثاني في األردنية، امللكية تباشر
جوية رحالت املقبل، تشغيل (يناير) شهر كانون الثاني
بالعاصمة  ً مرورا الصينية كونغ هونغ مدينة  إلى

بانكوك. التايلندية
للملكية التنفيذي والرئيس  العام  املدير وقال
ثالث بواقع  ستكون اخلط هذا  خدمة  إن  االي سامر
احلركة تعزيز األولى بهدف املرحلة في أسبوعياً رحالت
األعمال رجال فئة وخدمة البلدين النشطة بني التجارية
القائمة العالقات وتفعيل السياحية وتشجيع احلركة
األهمية ً مؤكدا ااالت، مختلف في األردن والصني بني
رئيسي كمركز كونغ  هونغ بها  تتمتع التي  الكبيرة
من واألعمال املال العاملية ومحط أنظار رجال  للتجارة

العالم. أنحاء شتى
هونغ كونغ بإضافة األردنية امللكية أن قرار وأضاف

عاملية  وجهة 55 ستغطي التي خطوطها شبكة إلى
حتالف عضوية إلى بعد االنضمام التاريخ يأتي ذلك في

كونغ هونغ في امللكية
عضويته شركة في يضم الذي العاملي الطيران شركات
وذراعها باسيفيك كاثي العمالقة الصينية  الطيران 
عضوية إلى ستنضم التي أير دراجون شركة الداخلي
الثاني(نوفمبر) تشرين شهر من األول في التحالف

املقبل.
ان عمّ من األردنية امللكية مع املسافرين أن وأوضح
الدولي بانكوك مطار في كونغ سيهبطون أوالً هونغ إلى
يستطيعون التي كونغ هونغ إلى سفرهم يتابعون ثم

الصني  في أخرى مدينة 19 إلى الوصول خاللها من
تشغل400  التي أير دراجون شركة أسطول يخدمها
انطالقاً خطوطها الداخلية على شبكة أسبوعياً رحلة
برنامج املسافر أعضاء سيستفيد فيما هونغ كونغ، من
النقاط حلساباتهم جمع من األردنية امللكية مع الدائم
حتى ان عمّ من كافة مقاطع الرحلة على البرنامج في

النهائي. مقصدهم إلى وصولهم

األردني لنظام املركز اخلامسة املادة من تؤكد الفقرة ج
املواطنني مع احلوار في تعميق قنوات على:“االسهام لالعالم
التنمية خطط عرض خالل من املدني اتمع ومؤسسات
وتوفير والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
في احلوار نتائج  من واالستفادة  ، بها املتعلقة املعلومات

القضايا. ذاتالصلة بهذه االعالمية البرامج اعداد
عمله بتفعيل املركز املادة، وغيرها، بدأ أرضية هذه وعلى
أن القريب، املستقبل في خطته، وضمن اآلونة األخيرة، في
خالل من واجلمهور، احلكومة  بني وسيطة حلقة ل يشكّ
تطوير املوقع إلى باالضافة ميدانية، وزيارات وندوات، لقاءات

االلكتروني.
بادارة حوارية ندوة املاضي في الشهر املركز وعقدت في
”اإلنتخابات بعنوان  اخلصاونة بشر الدكتور املركز مدير
االنتخابات إستحقاق ان على ركزت ومؤشرات“ دالئل النيابية
ترسيخ نحو إضافية خطوة وأنها حضارية، وممارسة وطني

الدميقراطي. النهج
فيصل العني  االسبق الوزراء رئيس الندوة في وشارك
والعني جوده  ناصر احلكومة باسم الرسمي والناطق الفايز
االردنية/ االنباء وكالة مجلس ورئيس العكور، الرحيم عبد
العبادي ممدوح السابقان والنائبان مطاوع سمير الدكتور بترا

االسالمي الوسط حلزب العام واالمني  اخلرابشة  ومحمود
عبد الرأي للدراسات مركز ورئيس مروان الفاعوري املهندس
الدكتور البيت آل احلكمة/  بيت معهد وعميد العتوم اهللا
العيطان نواف والشيخ النمري جميل والكاتب الشرعة علي
والدكتور البيت آل جامعة من رشيده اخو هاني والدكتور
للدراسات الرأي مركز من الشوبكي وهادي الشقران خالد
قضايا في واملهتمني واملثقفني اإلعالميني من وعدد

االنتخابات.
ً قادرا املقبل النواب مجلس يكون أن إلى املشاركون ودعا
واملواطن, الوطن خدمة فيه الرؤية امللكية، ملا إستيعاب على
حمالت خالل من اإلعالم دور بتفعيل ذاته مطالبني في الوقت
التسجيل على الناخب حث إلى الهادفة واالرشاد التوعية 
حقاً باعتباره املقبلة النيابية االنتخابات في  واملشاركة

مقدساً. وطنياً وواجباً دستورياً،
يعزز الذي للوطن“ ”نائب شعار يكون أن على وإتفقوا
الدميقراطي النهج تطوير في  يسهم  مبا االصالح مسيرة
شعاراً الوطنية املكتسبات على  واحملافظة واملؤسساتي
الشعارات عن االبتعاد مع ضرورة وناخبني“ للجميع ”مرشحني
االنتخابية العملية تخدم ال التي  الواقعية غير الرنانة

واملواطن. مصلحة الوطن مقاربة واقع ومحاولة

دوره ل يفعّ لإلعالم األردني املركز
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املستمرّ، العمل من متلّ وال تكلّ ال تاون، جورج جامعة
اخلاص، القطاع العمل في في جناحها هو سرّ ولعلّ هذا
اإلجناز حتقيق هو فاألصل احلكومي، اجلهاز في  وبعده

تكون. أن لها ينبغي كما ميثّل املرأة األردنية الذي
 335 بقيمة منحة على توقع  العلي  الصورة، في
دراسة لتمويل األمريكية احلكومة من مقدمة إلف دوالر

. حلوض سيل الزرقاء جدوى
األمريكي اجلانب عن وقعها التي املنحة هذه وتأتي
األردن جهود  لدعم هيل ديفيد عمان لدى سفيرها 

املائية. موارده لتطوير

عشرات وقّعت
وشاركتمبئات االتفاقيات،
خالل والفعاليات، املؤمترات
للتخطيط، وزيرة وجودها
بجلب ساهمت وقبلها
الدوالرات من املاليني مئات
خالل األردن في لإلستثمار
”سيتي ألعمال إدارتها

األردن. في غروب“
احلائزة العلي سهير
في املاجستير  على
من التنمية اقتصاد

األستاذ زميلهم بتعيني ً خيرا الصحافيون إستبشر 
باعتباره الوزراء، رئاسة في ً مستشارا سماقة أبو محمد
أفراد الوسط كافة مع صداقة عالقات وتربطه ملتزماً، مهنياً
لهم، العمل ل سيسهّ الذي  األمر واإلعالمي، الصحافي

لالنتخابات النيابية. التهيئة هو حرج وقت في خصوصاً
إعالمياً ً مستشارا عمل قد أبوسماقة الزميل وكان
 ً ومديرا  2007-2005 الدولي والتعاون التخطيط  وزارة في
وزارة السياحة واآلثار واإلعالم السياحي في الترويج ملديرية

احمللية  الصحافة في ومحررا مندوبا عمل كما -2005 1992
جريدة في صحفي عامود وكاتب .1986-1990 الفترة خالل

. ”الدستور“
في املتخصصة املطبوعات من العديد وأصدر
برامج أعد وكذلك والسياحة املستدامة التنمية مجاالت 
العديد ونفذ والتلفزيون، لإلذاعة السياحة في متخصصة 
للمدارس املوجهة  السياحية والثقافة التوعية برامج من
وأفالم وبرامج مالحق صحفية وأصدر وللمجتمعات احمللية،
والقنوات واالت العربية الصحف من لعدد األردن عن وثائقية

.1998-2000 الفترة في العربية الفضائية
والدراسات الكتب من مجموعة سماقة وألبي
”مقاالت منها: واإلعالم السياحة في مجاالت املتخصصة
ودوره ”اإلعالم السياحية“ الثقافة في السياحة“،“مقدمة في
لإلعالم السياحي الوطنية ”اإلستراتيجية التراث“ حماية في
إعالم بني ما العالقة وإشكالية  األردني األردن““اإلعالم في
العمل وأوراق األبحاث عشرات وأعد الدولة“ وإعالم احلكومة

األردن مثل واملعارض املومترات في املشاركة صعيد وعلى
اإلسالمية للدول السياحة وزراء مجلس اجتماعات كافة في
في األردن ومتثيل  العرب السياحة وزراء مجلس واجتماعات

.1999 عام املتوسطية منذ السياحة منظمة اجتماعات
احلمالت مواجهة في العربي األعالم مؤمتر في األردن ومثل
األزمات، في دور األعالم مؤمتر في وكذلك الغربية اإلعالمية
العربية السياحية املعارض من  العديد في األردن ومثل
املومتر في وميثل األردن .2005 1995- من خالل الفترة والعاملية 

دوري بشكل السياحيني للكتاب العاملي السنوي لالحتاد
إدارية هيئة  وعضو مؤسس عضو ابوسماقة والزميل 
في الدميقراطية.وناشط الثقافة  لنشر  األردنية للهيئة

املستدامة. والتنمية اتمعية الثقافة مجال
الرابع فالدوار أيضاً، اإلعالمي وللوسط  للزميل،  مبروك 

اآلن. بعد الصحافة عن بعيداً يكون لن

في املتخصصة
السياحة التنمية
وكذلك املستدامة
أوراق من  مجموعة 
املتخصصة العمل
أوالً“ ”األردن رؤية حول
الوزارات من لعدد

واملؤسسات.

والصلب الذي للحديد األردني االئتالف مصنع إفتتاح عن أعلن
فلسطينيني ومستثمرين األردن حديد شركة بني مناصفة إنشيء

مليون دينار. 70 برأسمال
مؤمتر في  بدران عماد  األردن  حديد شركة عام مدير وطالب
خارج اخلردة تصدير بسياسة النظر بإعادة احلكومة صحفي
زيادة بهدف ااورة الدول من استيرادها إجراءات وتسهيل اململكة

ذلك ان إلى مشيرا اململكة, في احلديد لتصنيع اإلنتاجية الطاقة
من 40باملائة عن تزيد بنسبة اململكة إنتاجية  بزيادة  سيساهم
مستوردات وان احلديد صناعة في تدخل التي اخلام املواد من حاجته

380 مليون  بحدود املاضي العام بلغت والصلب احلديد من اململكة
دوالر.

إئتالف حديدي
أردني

فلسطيني

أبو بوجود إعالمي ترحيب
الرابع الدوار في العلي:سماقة سهير

الصورة
احلقيقية

األردنية للمرأة
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من ان،  عمّ قلب إبن إنّني بل اني.. عمّ رجل أنا 
إلى احلسني، جبل إلى اللويبدة، جبل إلى البلد وسط
وملعبي، وذاكرتي، ذكرياتي، هنا: الشميساني. أطراف
وتأمالتي وياسميناتي.. وشوارعي، ومكتباتي، ومواعيدي،
ال أستطيع واحلجر املعتّق. القدمية، البيوت في العاشقة
كثيفة نفسية بطبقات املُشبع املربع خارج هذا العيش

واحلزن. والبهجة، واألفكار، املعاني... واملقاهي، من
في و“احلاووز“ ”املنتزه“ بني صبوتُها الصبوات أجمل
والثالث الدوار االول بني املتداخلة الشوارع وفي اللويبدة،

السلط.. وشارع فيصل... ميدان وفي عمان، جبل في
القدمي... قرأتها في السنترال الكتب أجمل

الصغير السلمون في شربتها األقداح أجمل
القلعة.. فوق ركبتها الغيمات وأعلى

احلياة شاهدت لوزميال، مستشفى في  نافذة من
أخرى... مرة

.. ررتُ وسُ ، وبكيتُ كتبت، أبي، بيت في ليمونة، وحتت
، ولديّ دتُ عمّ وفيها تزوجت، ”البشارات“ كنيسة في

السماء! الى والدي ودّعتُ وفيها
عشقي أخفيت إذ عمان... خنتُ ما طال ذلك، ومع
من كاملنحدرين احملافظات، كأبناء  تصنّعت، إذ لها،
لها وتنكرّي إليها...  اإلنتساب عن وترفّعي  احملافظات...

”التكوين خارج تقع كأنّها أو مجالي... في ليست لي،
والثقافية... رؤاه الوطنية أنتمي إلى الذي األردني“،

***
ميكن املكان- له ال يتّسع كثير السابق -وغيره الكالم
ومادبا والكرك السلط أبناء  من اآلالف  عليه ع يوقّ أن
األوقات أعتى يقضون هؤالء كلّ والطفيلة...,و...و... وإربد
الشرعيّات زوجاتهم  بينما  - العشيقة   - عمان مع

في احملافظات! ميكثن
باحلقيقة: لقد نعترف لكي الوقت -بعد- يحن أفلم

ان لنا! وعمّ .. ان نحن عمّ بل عمانيني! صرنا

اخلالص حركة في للشروع مناسبة توجد واآلن،
العامة، اإلنتخابات مناسبة  الوجدان، هي إنشقاق من
البطاقات في احلبيبة، مع ”الزواج“ تسجيل ميكن إذ

.. اإلنتخابية
***

منها، واملنحدرين احملافظات، أبناء أدعو أنا .. بوضوح

انيني العمّ إلى
في إلى التسجيل دائمة، بصورة ان عمّ يقيمون في ممّن
يقطنون، فيها التي الدوائر وفي اإلنتخابية، سجالتها 

.. السياسي العمل ويعيشون!! وميارسون
إعادة ان، عمّ إلى -السياسي- اإلنتقال اإلنتخابي وفي
مدينتنا وبوصفها .. عاصمتنا بوصفها للمدينة، تعريف

العشائرية .. السياسة أقفاص عن خروج .. وكذلك،
ربط على القانوني  التشديد بالطبع، املطلوب، 

أن يتمّ لكنّ املأمول السكن.. مبكان السجل اإلنتخابي
.. النخبة مببادرات عمان في السياسي التموضع

***
الثالثة“، ”أالدائرة في وسأنتخب .. اني عمّ رجل أنا
الصبوات، إلى  وأشتاق وأعيش، وأعمل، أسكن،  حيث

وشعب سعيد. .. حرٍ وأحلم بوطنٍ

ر حتّ ناهض بقلم:

السياسة. وفي احلب... في
لة مسجّ اإلنتخابية بطاقتي 
السياسي، ونشاطي السلط... في
ليست ان عمّ .. فكأنّ املنشقّ ووجداني

فندق شرفات إحدى من يبدو كما ان عمّ وسط فوق:
ان. عمّ معالم ً من ميثّل وحدا الذي غازي، امللك

الفندق. مدخل حتت:

مفتوحة رسالة
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مازن... أبو
اإلستقالة

املستحيلة!
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غير إلى املسألة  وأبلغ  رة، مبكّ وتشريعية رئاسية  إنتخابات
بخطورة أقنعته أنّها إالّ  وأردنية) (سعودية عربية مرجعية 

مبجملها. القضية مستقبل على القرار
مرجعيات اإلستقالة مسألة عارضت فقد ذلك، وإلى
أن بعد عاطفي ركن في الرئيس ووضعت مؤثرة، فلسطينية
آخر مظاهر على القرار بذلك الستار سيسدل بأنّه أبلغته 
أضاع الذي الرجل بأنّه التاريخ ليذكره الفلسطينية، الوحدة

األبد. وإلى واحدة مرّة القضية
من سنتني، أقلّ بعد محمود عباس رئاسة وتنتهي فترة
الترشيحات مشهد  على اآلن، منذ الباب، فتح  الذي األمر
األطراف، كافة مع العمل سيستطيع الذي البديل للرجل
الدولية العالقات ثمّ أوالً، الشعبي التأييد إلى ويستند 
والعالقات واشنطن، وخصوصاً األطراف، كافة مع املتينة
قيادات مع  املمتازة  والعالقات املعتدلة، الدول  مع العربية 
باعتبار أبيب تل مع املفتوحة اخليوط  ً وأخيرا فتح، حركة
من األدنى احلد يعمل بدون لرئيس فلسطيني أن ال ميكن أنّه
ياسر عرفات سنوات بآخر هنا والتذكير اإلسرائيلي، القبول

ضرورية. اخلصار حيث
أقرب املواصفات  بهذه شخص إلى الوصول أنّ ويبدو

يكون ولكنّه لن فتح، قيادات وبعض واإلسرائيلي، األميركي
املطلوبة. حتقيق شرط الشعبية على قادراً

التحقق، إلى األقرب املعادلة ميثالن شخصان هناك ويبقى
وخاض وزراء رئيس كان فاألول فياض، سالم عالء أبو هما
حركة من وهو محلية، عداوات له ل يشكّ ولم املفاوضات،
وزراء رئيس والثاني اآلن، حتى تختبر لم ولكنّ شعبيته فتح،
مع ممتازة عالقات سمعته املالية نطيفة، وتربطه على حافظ
حقيقي بشكل تختبر لم على األرض شعبيته مع أنّ اجلميع،

اآلن. حتى
إلى السؤال تعيد للخالفة للمرشحني اخللطة هذه
في ح الترشّ وعدم مستحيلة، تبدو فاإلستقالة األول، مربّعه
هو ما ولكنّ اإلحتماالت، كلّ أمام  مفتوحاً يبدو املستقبل

نفسه. عباس حملمود النهائي املوقف
للسالم اخلريف مؤمتر يضع إنّه تقول مقربة منه مصادر
ولو وحتقيق اجلدية ا فإمّ السياسية، حياته طرق في مفترق
السياسية، من احلياة النهائي اإلنسحاب أو طفيفة، تقدمات
الضغوطات باعتبار  مستحيلة، تكون قد أيضاً هذه  ولكنّ
ودولياً. محلياً وإقليمياً األطراف، كلّ من لها سيتعرض التي

رام اهللا الناصر/ عبد صالح بقلم:  

من مقرّبة مصادر دت أكّ
محمود الفلسطيني  الرئيس 
ترشيح ً في أبدا ر يفكّ ال أنّه عباس
السلطة رئاسة ملنصب نفسه
هذا وأنّ ثانية، مرّة الفلسطينية
اجلدل يقبل  ال  ً قرارا أصبح األمر

إليه. بالنسبة
هذه مرّة غير ر فكّ أنّه وأضافت
إلى والدعوة باالستقالة، السنة

مروان يحقق فقد املستحيل، إلى
والرابع، األوّل، الشرط البرغوثي 
مقبوالً يكون لن بالضرورة لكنّه
ق يحقّ وقد إسرائيلياً، وال أميركياً
نفس شروط البرغوثي مصطفى 
املمانعة عدم إليها مضافاً مروان،
لن فتح قيادات ولكنّ  الدولية،
أبيب، وقد تل وكذلك ترضى عنه،
القبول شرط دحالن محمد يحقق

يسمح كبير،  مسؤول  دائما:  تتكرر  نفسها  القصة 
مطلقة، شبه بسلطة لشخصه يحتفظ بأن منصبه له
ويتغزلون ، واالضواء  الفراش كحكاية الناس حوله ويتحلق
الصعبة، املعادالت مكتشف ويعتبرونه  وعرضه، بطوله
البطولة قصص عنه وتروى  املدح، قصائد به وينظمون 

املستقبلية.. والرؤى واللسان اليد وعفة وااليثار
حوله.. من الكرسي ويهتز

سبب كان فقد النقيض، الى التالي اليوم في لنستمع
اساءة في اسلوب اسوأ وقدم العباد، ودمار البالد، خراب
واشترى القصور،  وبنى  ونهب،  وسرق  السلطة،  استخدام 

اصدقائه... واعز في التنكر الهله، يتردد ولم السيارات،
القصص... من والكثير

على كتابا يوم، في  جمعة، سعد املرحوم  كتب وقد 
وضاع الكراهية«،  »مجتمع سماه حزيران، هزمية ارضية
ان يريد ال احدا ان الواضح فمن االشياء، الكتاب في زحمة 
موجود هو ما في احلبر يريد ان يشاهد وال احد احلقيقة، يقرأ
بالنخبة يسمى ما في تكرست  فقد  الواقع، ارض على

درجة الى والطمع، والكراهية واجلشع احلسد قيم االردنية
وصارت ، بالنابل احلابل فيها واختلط احلقائق، ضاعت معها
وارتزاق رزق موقع مجرد شعبية، او حكومية العامة الوظيفة

اال.. ليس
صابون... العرب عند وكله

لكن لك، جاءت ما لو دامت لغيرك العربي: املثل ويقول
القصة فتتكرر املثل، الى يستمع لم املسؤولني من احدا
حول التحلق الى الناس الوقائع، وتعود نفس ونستعيد ذاتها،
طبيعة وتتغير تنتهي، ال نفاق رحلة في اجلديد، املسؤول
يجد الذي لم فرعون في رأسه حكاية وتكبر ، االتي املسؤول

فتفرعن... يصده احدا
خلفهم، الناس فسر تقود ان اردت اذا املثل الصيني: ويقول
فتراهم احلكمة الصينية، بعد، الى يصلوا لم مسؤولينا لكن
بنظرة حتى يأبهون فال من الغنم، قطيعا باعتبارنا يقودوننا
يأبه ال والقطيع القطيع، تفكير  طريقة  ملعرفة الوراء الى 
سيهتز الهزاز الكرسي ان سلفا يعرف فهو رأيه، مبجرد اعالن
جميعهم سيذهبون جديد مسؤول وسيأتي قريب، يوم في
وقصائد عينيه، في املدح بقصائد غروره وارضاء لتهنئته،

سلفه.. عيني في الهجاء
القدمي«، »احلرس الزمان، تعبير عقد من منذ لدينا، ويسود
اذا عاد لكنه الغائب، املسؤول ذلك هو دوما القدمي احلرس وهذا
الذي ميتلك ادد اجلديد احلرس من بعد سنوات، فإنه ولو يوما،
على ويعمل والعباد، البالد مصالح ويعرف املستقبل، حقائق

حتقيقها...
االردنية النخبة  شكل الذي هذا الكراهية مجتمع  هو
والقال، ونشر االشاعات، القيل سوى متتلك ال التي املزعومة،
ميثل ال مجتمع وهو التخلف، من نهر على واالسترخاء
االشخاص تغيير الى بحسرة  يتطلع  الذي  االردن حقيقة

الفرج... السياسات، وينتظر وبقاء

الكراسي
! ة ز ا لهزّ ا
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لإلنتخابات على   ضمانات أردني إجماع
تنعكس زالت البلدية، ما اإلنتخابات في ما جرى تداعيات
التي التهدئة من الرغم األردني، وعلى السياسي الشارع على
الوطني حلقوق الس تقرير فإنّ مختلف األطراف، أداء ميّزت
تطالب التي ”الضمانات“ مسألة األذهان إلى أعاد اإلنسان

السياسية. والشخصيات األحزاب بها
مراجع بني جرت سرية إتّصاالت أنّ ”اللويبدة“ وعلمت
املعارضة، من مقرّبة سياسية وشخصيات الدولة، في عليا
ينعكس لن البلدية االنتخابات في جرى ما أنّ على للتأكيد
امللك جاللة وأنّ النيابية، اإلنتخابات على األحوال من في حال

املقبلة. اإلنتخابات وشفافية نزاهة على حريص
الشهير اإلجتماع ترؤسه خالل  أعلن امللك جاللة وكان
التساؤالت أثار النزاهة، ممّا شخصياً الوزراء أنّه سيضمن لس
طرح وبدأ اإلنتخابات، إدارة عمل ستحكم التي اآللية حول

اخلصوص. بهذا اتلفة السيناريوهات
املوافقة مصادر رسمية فيه الذي إستبعدت الوقت وفي
برزت الرقابة، تلك مثل رحت طُ أن بعد خارجية، رقابة على
كافة به  سترضى مهمّ كخيار القضائية، الرقابة مسألة 
إنّ لـ“اللويبدة“ مطلعة  مصادر قالت ذلك  وإلى األطراف،
في باحلبر، املنتخب أصبع خيارات غمس تدرس الداخلية وزارة
إلى ثقب باالضافة اإلنتخاب، عملية تكرار لعدم مؤكد ضمان

املدنية. األحوال هوية
بصراحة أثار اإلنسان الوطني حلقوق الس تقرير وكان
البلدية، االنتخابات ونزاهة شفافية قضية مسبوقة غير
ث وحتدّ النيابية، االنتخابات في األمر تكرار عدم إلى ودعا 
في واألمنية اإلدارية اجلهات لبعض السافر ”التدخل عن
حساب على معينني مرشحني  لصالح  االنتخابات مسار
املرشحني بعض على اتلفة الضغوط منافسيهم وممارسة

آخرين“. مرشحني لصالح لالنسحاب
الذين املسلحة القوات منتسبي ”إستغالل إنتقد كما
على للتصويت البلدية االنتخابات في املشاركة حق لهم
مرشحني ولصالح إقامتهم مناطق خارج مجموعات شكل

حملة بأنّ علماً األمي) العلني وبطريقة التصويت معينني،
يشكلون األردنية املسلحة القوات في اجلامعية الشهادات
من الساحقة األغلبية أنّ كما الضباط، من كبيرة  نسبة
الشهادة حملة من ومعظمهم األربعني دون سنّ هم األفراد
محافظة من أكثر في ذلك حدث وقد ، األقلّ على الثانوية
وإربد الزرقاء محافظات  في ومكشوف واسع  نطاق وعلى
من حلقوق النسان أنّ أعداداً الوطني املركز رصد كما ومادبا.
وفي مرات عدة  بأصواتهم أدلوا  إليهم  املشار العسكريني

الواحدة“. احملافظة كافة في اإلقتراع مراكز
مقربني من حادة  بكتابات ووجه  التقرير أنّ  ويذكر
التطرق وعدم  اإلنحياز، ته سمّ ما فيه هاجمت للحكومة

الدولة“. ”هيبة من ينتقص وبأنّه البالد، مللحة
أزمة فتيل ونزع التهدئة، باجتاه مهمّ تطور وفي
الدكتور الوزراء  رئيس إستقبل لها، ضرورة ال مستقبلية
املراقبون والحظ املسلمني، األخوان قيادات البخيت معروف 

الطرفني. من وقبوالً تهدئة، بعدها

هاللة أبو

اليافي عباس بقلم:

الزميلة ياسر أبو هاللة في الزميل وكتب
حول اخلاصة باملعلومات حفلت مقالة ”الغد“

فيها: قال اللقاء،

اإلخوان قيادة  للقاء احلكومة من مبادرة  أول تكن ”لم
االنتخابات عاصفة بعد مبادرة  سبقتها  فقد املسلمني،
املاضي األسبوع اإلخوانية. القيادة عنها إعتذرت البلدية،
االنتخابات، جرح على كاف زمن مرور بفعل ليس مواتياً، كان
األردني للتلفزيون الصريح امللك جاللة حديث  بسبب وإمنا 
اإلنتخابات عن ونأيه النيابية، االنتخابات نزاهة ضمانة عن

االنتخابات. بإجراء يشد لم إذ البلدية.
احدى وهو اإلنسان،  حلقوق الوطني املركز  ”...تقرير
لم البلدية، االنتخابات عن املستقلة، الدولة مؤسسات
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مرافعة كان عابر. صحافي تصريح أو غاضب بيان مجرد يكن
التي التجاوازات  كل وثّق املعارضة، خطاب عن محكمة
املرافعة واملقابلة التلفزيونية، تلك التزوير. درجة إلى وصلت

البناء عليها. ميكن أن ثمة أرضية اإلخوان قيادة أشعرتا
اللقاء، في جديدة صفحة  فتح  أراد  الرئيس  أن ”...ومع
وبدا سريع. عتاب نفسها في املاضي فرضت صفحات أن إال
فالرئيس الطرفني. بني بعيدة ة الشقّ هي  كم اللقاء في
اإلنسحاب قرار كان إن لإلخوان  العام املراقب يستحلف 
قبل لينتخب ذهب شخصيا  إنه له قال الفالحات  مبيتا؟
هذه كل  لتبذل كانت ما اجلماعة وإن التجاوزات، حصول

لتنسحب. اجلهود واألموال
عن ماذا سجلت، والتجاوزات  جرت ”...االنتخابات 
إن للحكومة قالوا اإلخوان املقبلة؟ النيابية االنتخابات
اجلماعة فقواعد املقاطعة.  هو يتخذ أن ممكن قرار أسهل
والتجاوزات محبطان، البلدية اإلنتخابات  بعد العام والرأي
إقناع هو الصعب صدقيتها. االنتخابية  العملية أفقدت 
عدم أن باملثل ردت  احلكومة باملشاركة.  اجلماعة قواعد
الصحيح املريح، القرار القرار هذا يريحها. اإلخوان مشاركة

ذلك. غير
املال رأس صاحب مثل أنهم متاما يعلمون ”...فاإلخوان
من جهة، وبني الصعبة املشاريع في ااطرة بني يخير الذي
املقاطعة جتربة  وفي التجميد.  جراء من  املال رأس تآكل

اإلخوان  مقاطعة أن أيضاً تعرف عبرة. واحلكومة 1997 عام
في وسيسهم أهميتها.  من كثيراً سيفقدها لالنتخابات 
ذلك فوق نسبة املشاركة. وإنخفاض الرأي العام إحباط زيادة
العنف تيارات أمام الباب سيشرع سياسياً اإلخوان عزل فإن
األوضاع االقتصادية ومن اإلقليم التوتر في من تتغذى التي

السواء. على السياسي الفشل ومن
نزاهة لضمان إجراءات جملة عن الرئيس ”...حتدث
تكرار عدم لضمان اإللكتروني  الربط منها االنتخابات،
اللجان رؤساء معرفة السجالت، إضافة إلى ولدقة التصويت،
يدربها فرق عن حتدث  الرقابة وبخصوص عنهم، واإلعالن
االنتخابات أثبت املركز في اإلنسان. وقد حلقوق الوطني املركز
يقل ال رقيب أنه عبيدات، أحمد رئيسه جدية بسبب البلدية،
بإشادة هنا التذكير  مع  والدولية. الغربية  املؤسسات  عن

البلدية! باالنتخابات هيل ديفيد السفير األميركي
الغربية الرقابة هواة من عموما املعارضة تكن ”...لم
الغرب. من القادم وبني بينها تقليدي نفور وثمة والدولية، 
حلقوق الوطني املركز خطوة  تشجع  أن  اليوم من وعليها
رقابة اإلعالم، مع يتوازى وترفده باملتطوعني. وهو ما اإلنسان

واملرشحني والناخبني.
اإلحتقان حال من للخروج أمل نافذة فتح ”...اللقاء
أن الواضح ومن معقولة. النتخابات والتمهيد السياسي
تأخذ مسافة البلدية- لالنتخابات -خالفاً الدولة مؤسسات
في نزيهة انتخابات إجراء  حال وفي املرشحني.  من واحدة

االنتخابات، حزب يكتسح فلن الواحد، الصوت قانون ظل
 ً مقعدا  15 على يحصلون األدنى باحلد  املسلمون فاإلخوان 
وال للدولة. حتد يوجد ال احلدين  وبني ،25 األقصى احلد وفي

علنية. أو سرية لصفقات حاجة

توبة ماجد حتليل

مرشحيها قائمة االسالمية  احلركة تعلن أن وينتظر
الزميل العدد، وقال طباعة قبل صدرت تكون ً، وقد جدا قريباً
حسب ومكتملة“،  جاهزة ”شبه القائمة إنّ توبه ماجد 

احلركة. في قيادي مصدر
قليل  عدد بينهم من 25 مرشحاً، نحو تضم أنّها وأضاف
النيابي الس في أعضاء كانوا الذين اإلسالميني النواب من

األخير.
من بارزة وقيادات وجوه  املرشحني لصدارة تقدم وقال:
بحرمان سابق  قرار عن احلركة تراجع بعد  واحلزب، اجلماعة
املاضية لالنتخابات الترشح من األولى القيادية الصفوف

 17 اإلسالميون فيها حصد والتي ،2003 العام في جرت التي
نيابية. مقاعد 110 أصل من أغلبها وجوه شابة، مقعدا،

اإلسالمية، احلركة  مرشحي  أسماء  خارطة  وباستقراء
خمسة (تضم مركزية لالنتخابات جلنة اآلن حتى أقرتها التي
وإقرارها ملناقشتها التنفيذيني للمكتبني وسترفع أعضاء)،
بصورة سيطرا والوسط احلمائم تياري فإن نهائية، بصورة 
ملرشحي ملحوظ تراجع وسط اإلسالمية، القائمة على الفتة

الصقور.
تقدمي توبة لـلزميل احلركة في متطابقة مصادر وأرجعت
”يالقى والذي  والوسط، احلمائم تياري من املرشحني غالبية
”رغبة إلى يبدو“ كما  مؤثرة غير  لكنها داخلية،  إعتراضات
ومحاولة تطمينية للدولة، رسائل تقدمي في اإلسالمية احلركة
أن بعد الطرفني“، بني للعالقة السياسي الدفء إلعادة منها
من مسبوقة غير درجات إلى املاضيني انحدرت خالل العامني

بحسب مراقبني. العظم“ التأزمي و“كسر

البخيت تطمينات

البخيت معروف الوزراء لرئيس املفاجئ اللقاء وكان
وتقدميه االعتدال، تيار ضمن مصنفة إسالمية، قيادات مع
االنتخابات، لشفافية وفنية سياسية وضمانات تطمينات
وعدم املشاركة تيار نظر وجهة دعم في بقوة ساهم 

اإلخوان. شورى مجلس في املقاطعة
قرارها حسم في اإلسالمية  احلركة قيادة ساعد  وما
من العشرين في  املقررة النيابية اإلنتخابات في املشاركة
”كانت احلركة قيادة  أن هو  املقبل، (نوفمبر) الثاني تشرين
ثالثة أشهر، أكثر من منذ حول املشاركة قواعدها إستفتت
اآلن مضطرة  غير أنها يعني ما  البلدية،  اإلنتخابات وقبل

توبة حسب تقرير القواعد“ إلى استفتاء للعودة
النقاشات فإن إسالمية، أوساط  عن  ونقالً أيضاً،  وقال

على ”تركز احلركة أطر في الداخلية والصراعات 
على التركيز من  أكثر مرشحيها  قائمة  إختيار
األسبوع إتخذته احلركة الذي املشاركة ذاته“ قرار

املاضي.

األصوات شراء الروضان:

أنّ الروضان عطاف للزميلة إخباري تقرير وفي
وتيرة املنافسة رفع النيابية، االنتخابات موعد قرب
مختلف في اإلنتخابات بخوض الراغبني بني
من التحذيرات تصاعد وسط  اململكة، مناطق
إرادة على التأثير في السياسي“ ”املال إستخدام

بـ“شراء األصوات“. يعرف ما الناخبني عبر
”شراء ظاهرة تفشي مراقبون ينكر وال
اململكة، من  انتخابية  مناطق في  األصوات“ 
أجل من مختلفة آليات وجود إلى مشيرين
وهي األصوات، شراء غير الصوت على احلصول
على احلصول أو احلكومة، في بوظيفة  الوعد

طبية. معاجلات
محمد السابق  النائب إلى الروضان ونسبت 
األصوات، شراء  ظاهرة وجود تأكيده هديب  أبو
عنها، السكوت  مسؤولية احلكومة محمالً
إذا نيابي ”هزيل“ فرز مجلس من إحتمال ومتخوفاً

لها. وضع حد بقيت الظاهرة من دون أن يتم ما
أي  على  االنتخاب قانون من 20 املادة وحتظر
نقدية مساعدات أو تبرعات أو هدايا تقدمي مرشح
اخلطوة تلك على يقدم من كل وجترم عينية.  أو
واجلزائية. القانونية للمسؤولية عرضة وتضعهم

محمد أبو رمان

الطرفني كال وخروج البلدية، االنتخابات من  االنسحاب أثر
- يُنذر كان ما السياسي، في اخلطاب املعتادة القواعد على

حرجة. إلى مرحلة األزمة بحق- بتفاقم
التي أدّت األسباب وآراء متضاربة حول ثمة أقوال وأضاف
والعودة واحلكومة اإلخوان بني التوتر من حدة التخفيف إلى
استنتاجه ميكن لكن ما املتبادل. واحلوار التهدئة صيغة إلى
انتخابات بإجراء ملكيةً  رغبةً هنالك أنّ السياق-  هذا في -
الداخلي والقبول املصداقية من عالية درجة  على نيابية
مقابلة في ذلك اإلخوانية القيادة التقطت وقد والدولي،
لقاء امللكية  املقابلة تال األردني. التلفزيون مع امللك جاللة
أدّى منزله، في الوزراء مع رئيس اإلخوان قيادات من جمع خاص

الطرفني“. ”االحتقان الشديد“ بني حالة من التخفيف إلى
سوى األردنيون يتمنى وال فعالً، بدأت اإلنتخابية املعركة
الفضائيات، على النيابية االنتخابات مشهد  تكرار عدم
مت قدّ التي الضمانات مع موجوداً يكون لن ذلك أنّ ويبدو

املستويات. أعلى على

تتسم صيغة وفق جاءت القادمة، النيابية االنتخابات في
والعودة السياسية والواقعية البراغماتية من كبير بقدرٍ
اجلماعة تخرج أن كادت بعد ”امللعب السياسي“، إلى بذكاء
الرسمية في مع املؤسسات الكبيرة األزمة  وطأة حتت منه

األخيرة. الشهور
”اإلخوانية“ للمرحلة الرئيسة العناوين أحد وقال:
التاريخية النخبة  أدق بعبارة أو ”عودة احلمائم“، هي احلالية
مع تعايش عالقة بناء في ً كبيرا دوراً لعبت التي البراغماتية
األزمة فتيل نزع في ت تبدّ العودة هذه املتعاقبة. احلكومات
على املتبادلة النارية التصريحات بعد احلكومة، مع األخيرة

رمان أبو محمد الزميل وكتب
السياسي اإلسالم بشؤون املتخصص
جماعة داخل واحلوارات السجاالت أنّ
املشاركة قرار عن متخضت التي  اإلخوان 
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”غليان“ األسعار
املتابع ألسلوب تعامل احلكومة مع أزمة ”غليان“ األسعار، 
قرارات  سلسلة  والنتائج:  األمور  إليه  آلت  كيف  ب  يتعجّ
سريعة، جنحت إلى حدّ ما في معاجلة إرتفاع أسعار اخلضار 
والفواكة، إال أنّها فشلت في كبح قفزات واسعة في أسعار 
األدوية واملواد التموينية األخرى، كحليب األطفال، واملعلبات، 
ولوازم أخرى للسيارت واالثاث، وغيرها من املواد التي طالتها 

نار األسعار.
حقيقة األمر أنّ إنزالق سعر العملة االميركية في زمن 
عاماً،   15 منذ  مسبوقة  غير  متدنية  مستويات  إلى  احلروب 
وهذا شأن طبيعي، وما رافقه من إنخفاض كبير في إحتياط 
اندلعت  التي  العقاري  الرهن  ومشاكل  االمريكي،  النفط 
فجأة، فضالً عن حتليق سعر برميل النفط إلى أكثر من ثمانني 
ً، والتوقعات تشير إلى جتاوز حاجز املائة دوالر قبل نهاية  دوالرا
إلى  للصني  االقتصادي  النمو  في  هائل  رافقه صعود  العام، 
أكثر من %11 مما رفع الطلب الصيني على الطاقة والنفط 
سعر  إرتفع   املقابل،  وفي  قبل،  من  تصلها  لم  أرقام  إلى 
أمام عملتنا  واحد  دينار  إلى  ”اليورو“  األوروبية  العملة  صرف 
الوفاء  قدرتهم  عدم   من  التجار  شكوى  ج  أجّ ما  الوطنية، 

بأثمان مستورداتهم من االحتاد االوروبي .

الفقراء واألغنياء على حدّ سواء

األغنياء  املواطنني  إلكتواء  رئيسية  أسباب  هذه  كلّ 
والفقراء على السواء باألسعار، على مستوى العالم، فكيف 
 ً ببلد نامٍ كبلدنا، فاملستوردات بالدوالر االميركي، ولكن جزءا
ً من املنتجات الغذائية يتم إستيراده من أسواق اإلحتاد  كبيرا
رفع  ضوء  في  املستوردات  لف  كُ تقريباً  ضاعف  مما  األوروبي، 
في  ومشتقاته،  احلليب  منتجي  عن  الدعم  االوروبي  اإلحتاد 
مسعى مساواة الدول التي ستنضم إلى اإلحتاد بداية العام 

القادم .
سلم  في  مبوقعه  يحتفظ  أن  املواطن  مبقدور  يعد  لم 
ره البعض  دها دخله، فالتراجع يُقدّ القوة الشرائية التي يحدّ
ر إلى أنّه سيكون أكثر من ذلك بكثير،  بنحو %30 والواقع يؤشّ
ً وهي رفع أسعار  عند إستحقاقات البد منها عاجالً أم اجال،

دول  مختلف  من  املستوردات  ووصول  النفطية،  املشتقات 
العالم سواء باليورو او الدوالر بأسعارها اجلديدة، وما رافقها 

من إرتفاع أجور الشحن بانواعه ثالثة إلى أربعة أضعاف .
املطلوب  الدعم  وحجم  النفط،  أسعار  قفزات  تداعيات 
إلى  املالية  بوزير  دفعت  احملروقات،  أسعار  فروقات  لتجاوز 
االستقالة، كما هو معلن، كما سرّعت من خصخصة قطاع 
على  احلصول  أجل  من  ”عالنار“،  كان  الذي  وهو  الكهرباء، 
السيولة الالزمة لتغطية عجز املوازنة املتفاقم حتى نهاية 

العام.

أين إختصار النفقات

احلالي  العام  من  للمنصرم  احمللية  اإليرادات  أنّ  صحيح 
ص في  جيدة، وتفوق أرقام املوازنة،  لكنّ ال املواطن وال املتخصّ
أيّ خطوة حكومية حقيقية إلختصار   املالي، يلمس  الشأن 
امللحة،  غير  املشاريع  الراسمالية،  او  اجلارية  سواء  النفقات 
سدّ  على  تُعني  أن  ميكن  صات  مخصّ أو  مبالغ  توفير  بهدف 

العجز املتوقع في املوازنة.
وزيادة  موازية،  أسواق  فتح  إلى  اللجؤ  من  يحصل  ما 
املشاكل  من  جلزء  حلول  اإلستهالكية،  املؤسسات  قدرات 
قد  مؤقتة،  ملرحلة   ً تخديرا التعدو  وهي  يومياً،  تتفاقم  التي 
ال تزيد عن ستة أشهر عندما يحني ”إستحقاق” رفع أسعار 
أسعار  بإنفجار  قائماً  التهديد  ويبقى  النفطية،  املشتقات 
ره إستيراد الغاز املصري لقطاع الطاقة  النفط عاملياً، ما وفّ
وإنتاج الكهرباء، الذي يخضع خلصصة عجولة وخجولة، تنمّ 
عن إستعجال للحصول على السيولة في الراهن من األيام، 
لكنّ قطاعات أخرى، مثل النقل والشحن واملواصالت ما زالت 
تتعرّض  كلّها  وهي  وغيرها،  والسوالر  البنزين  إلى  بحاجة 
لضغوط أسعار النفط، وستتسبّب حال زيادة أسعارها في 

موجة جديدة من الغالء لن يعرف مداها إال  عند التطبيق .
طريق  عن  األسعار  غليان  جلم  إلى  احلكومة  مسعى 
إفتتاح أسواق شعبية لتجاوز ”عموالت كومسينجية” اخلضار 
إستعراضي،  حلّ  واحلسبات  املركزي  السوق  في  والفواكة 
ز في  وما رافقه من جوالت ميدانية على أسواق بعينها، تركّ

معظمها على املواد التموينية وإغفال االرتفاع الفاحش في 
مبختلف  الصيانة  عمليات  وكلف  كلّها  واخلدمات  األدوية 

أنواعها.
مع أنّ البعض ال يعتبرها أولوية، إال أن هذه القطاعات، 
احلديثة  احلياة  أساسيات  من  أساس  امللموس،  الواقع  في 

واملدنية .

املاكنة اإلعالمية
واجبها  من  ل  التنصّ في  جنحت  احلكومة  أن  أعتقد 
كتابها  وبرّر  املعيشة،  غالء  مع  لتتناسب  الرواتب،  زيادة  في 
التضخم  زيادة  ذلك  شأن  من  بأن  اإلعالمية  وماكينتها 

سريعة  خطوات  تتخذ  ولم  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى 
الصعود  لكبح  مؤقتاً  ولو  اجلمركية  الضرائب  لتخفيض 
التجار،  من  لفئة  والوعيد  بالتهديد  وإكتفت  الصاروخي، 
تُسعف  لم  إلجراءات  تلميع  حمالت  من  ذلك  رافق  ما  مع 
ً، إال أنه كان باإلمكان إتخاذ القرارت الصعبة بالتدريج  كثيرا
ترافقها خطوات ”حتاصر“ النفقات، حتى وإن كانت تؤدي إلى 
باملائة، كما لم جتترح احلكومة،  النمو عن 6%  إنخفاض في 
وهي صاحبة الوالية واملسوؤلية، سبالً عملية خلفض االنفاق، 
أن تدفع  أو  املواصالت،  و  النقل  ل نظام  أن تفعّ ولم تستطع 

السكان للتقليل من إستهالك الكهرباء مثالً .

حوار هادئ حول قضيّة ساخنة

بقلم: عماد احلمود

إجراءات احلكومة أصابت الهدف مؤقتاً، واملطلوب إستراتيحية ثابتة
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واملكاتب،  السكنية والبنايات واملزارع املصانع في ينتشرون
هناك وليس فالبادية، فاجلنوب الشمال إلى الغور إلى ان عمّ من
يقول كما األرقام ولكنّ عددهم، د تؤكّ موثوقة دقيقة إحصائية
املصريون الذين ميألون البالد إنّهم األشقاء اآلالف.. مبئات اجلميع تعدّ

بصمت مذهل... عمالً والعباد
والتلفزيون الصحافة في العلنية، الشكاوى كانت ما ً وكثيرا
احلواالت حيث من الوطني اإلقتصاد على تأثيرهم  من واالس،
وفرص األردني العمل سوق على والتأثير الصعبة، بالعملة املالية
حجم دراسة إلى األمور ووصلت واحلياة،  التوظيف في الشباب
العالم، في األكثر عطشاً من تصنّف بالد في يشربون الذي املاء
العمل تراخيص على حمالت إلى توصل الشكاوى كانت ما ً وكثيرا
جتد كانت فقد تستمر لم واحدة حملة ولكن لآلالف، وتسفير 
ال مؤهلون صامتون ال عمّ فهؤالء األمر، واقع  في ة عامّ معارضة

عنهم... االستغناء ميكن

قطاعات ستتوقف
أنّ وفي ظنّنا املصرية، العمالة بدون األردن ر نتصوّ أن ميكننا وال
فمزارع فجأة، هؤالء سافر لو سيتوقّف كثيرة قطاعات في العمل
ومناولة العمل،  عن ستتوقّف الزرقاء ومصانع تنتج، لن  الغور
انيني من العمّ الكثير وسيجد العقبة، ميناء في لن تستمر البضائع
لسنا أنّنا تراجعت، وسنكتشف قد النظافة املنازل واملكاتب أنّ في

...ً أبدا املصرية العمالة عن غنى في
من اآلتني املصريني األشقاء هؤالء لتحيّة هنا  نكتب ونحن 
بالدنا، في  وجدوه رزق عن بحثاً واالسكندرية والصعيد  الشرقية
جتعل ال املتخلفة احمللية إلى أنّ ثقافتنا أنفسنا لننبه أيضاً ونكتب

الكسل... يحبّ شعباً إالّ ا منّ

العمل وزارة تشديدات
على أخيرا أدخلتها تعديالت في  شددت العمل  وزارة وكانت
املصريني العمال واستخدام استقدام أسس السابقة التعليمات
الوزارة استعدادات بدء مع إقرارها  تزامن  خطوة في اململكة، في
قانونية من للتأكد لتنفيذ حملة تفتيشية العام ومديرية األمن

اململكة. أرض على املقيمني الوافدين أوضاع العمال
استقدام كفالة قيمة رفعت التعديالت إن الوزارة وقال
على العمل حصول صاحب واشترطت اجلدد، العمال واستخدام
الذي القطاع  متثل التي العمالية أو املهنية النقابات من توصية
الستقدام العمل الفعلية لصاحب احلاجة يؤكد مبا إليه، ينتسب

األردن في مصريون
توجهات تعزيز يستهدف  إجراء في وافدين، عمال  واستخدام

األردنيني. العمال تشغيل
العمال عن كفالة استيفاء على نصت وأضافت أن التعديالت

من  بدال دينار،  300 بقيمة العمل بقانون املقيدة  اجلنسيات  من
دينار ألف استيفاء مقابل سابقا، به معموال كان كما شهر راتب

من  وافدين و10 عمال 3 بني ما يشغلون الذين العمل أصحاب من
املبلغ نفس استيفاء من بدال العمل، املقيدة بقانون اجلنسيات غير
وعشرة واحد وافد عامل بني الذين يشغلون ما العمل أصحاب من

الصغيرة. ألصحاب األعمال واملشاريع مراعاة عمال، وذلك
استقدام حالة في دينار ألفي مبلغ استيفاء على نصت كما

آالف دينار ألكثر  و5 ولغاية 20 عامال، 10 عمال من أكثر استخدام أو
عامال  من 50 ألكثر دينار آالف 10 مقابل ولغاية 50، عامال 20 من
مائتي  ولغاية عامل مائة من ألكثر دينار ألف و20 عامل، مائة ولغاية
و40  عامل، ولغاية 300 عامل مائتي من ألكثر دينار ألف و30 عامل،

عامل. 300 أكثر من استخدام أو استقدام حالة في ألف دينار
واجلامعات الكفاالت الدوائر هذه تقدمي من واستثنت التعليمات

اإلقليمية. واملكاتب الكبرى والبلديات عمان احلكومية وأمانة
بدال احمللية العمالة على تشغيل احلث تستهدف خطوة وفي
العامل كفالة تكون أن التعديالت اشترطت الوافدة، العمالة من
هذا في املتخصصة املكاتب من املستقدم بني مشتركة املصري

وشاح. وفق العمل، أصحاب من واملستخدم اال،

آلخر عمل من ال لالنتقال
منطقة من الوافد العامل انتقال نفسها، وحظرت التعديالت
كما املنطقة، كفيل آخر خارج قطاع أو االقتصادية إلى أي العقبة
سنتني على مرور بعد إال آخر إلى عمل قطاع من انتقاله حظرت
وتخص العمل  وزير يقررها حاالت استثناء مع استقدامه،  تاريخ
تقرر إنه  قال الذي  وشاح وفق فقط، واإلنشاءات الزراعة قطاعي

هذه الرسوم. يحدد قيمة بدل انتقال، لكنه لم استيفاء رسوم
من الوافد العامل عمل تصريح سريان يبدأ التعديالت، ووفق
كما املالي الوصل إصدار تاريخ من وليس اململكة دخوله تاريخ
عدم العامل شهادة يقدم أن يشترط كما سابقا، كان معموال به
شهادة جانب إلى بالده اتصة في اجلهات عن محكومية صادرة
وزارة من مصدقا يكون محوسب  عمل  وعقد مهني، تصنيف

املصرية. العاملة القوى

الغامن بقلم: سالم
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ديفيد، كامب في بوش وجورج كرازاي حامد يجتمع
في قت  حتقّ التي الدميقراطية عن ثان فيتحدّ شهرين، قبل
ومحاربة حقوقها، املرأة على حصول عن وأيضاً أفغانستان،
طالبان عن احلديث يتمّ الهامش وعلى ادرات، زراعة

اتمع األفغاني. في كبير حلجمها باستخفاف
املشهد هو ليس األخبار عنه ث تتحدّ الذي الواقع أنّ على
مناطق لتسيطر على عادت فطالبان ، الرجالن يرسمه الذي
يومية، عسكرية على القيام بعمليات قادرة وهي بأكملها،
آلة أمام  احلكم  الستعادة بالضرورة مؤهلة غير  كانت وإذا
آخر إشعار حتّى مزعجاً عنصراً فستظلّ ارة، جبّ عسكرية

بقريب. ليس
وقصص أخرى، مرّة تعود، فطالبان األمر حقيقة وفي
العسكرية احلملة وكأنّ األرض، ميأل والدمار والقتل  املوت 

مرة. مليون أعلن الذي االنتصار بذلك تأت األميركية لم
تبرّع سنوات، ستّ قبل سبتمبر، أحداث من أيام وبعد
بوش:“ جورج كالم ر ففسّ تاميز“ ”نيويورك في فريدمان توماس
ميتاً“، أو ميتاً :“نريده تعني باعتبارها اً“ حيّ أو ميتاً بن الدن نريد
مع تعامله أنّ  ومنها النصيحة، تلو النصيحة إليه  ه ووجّ
حليف وأحسن التقليدية، بالطرق يكون ال أن ينبغي املسألة
تعرف التي الروسية“ ”املافيا هو حينها، الراهن، الوقت في

توصل اليه! أن وميكنها الدن، إبن أساليب متاماً
الغضبة بحجم املسلمني إقناع  فريدمان وحاول 

بتدمير الدولي مركز التجارة تدمير توأمي فشبّه األميركية،
وهذه االميركية، للحضارة رمز  فتلك  املصرية، االهرامات
منها من ً واحدا أنّ االثنني بني والفرق للحضارة املصرية، رمز

الزجاج والصلب! من احلجارة، والثاني
يحصل أن بوش جلورج ر يُقدّ لم فإنّه األمر، وفي حقيقة
البحث، من سنوات وبعد ستّ ميتاً، وال ال حياً الدن، بن على
الوصول الروسية، املافيا بينها ا ورمبّ الوسائل، كلّ تستطع لم
واملعلومات واإلشاعات، التحليالت من الكثير وبعد الرجل، إلى
التكفيريني لهم ومُ القاعدة، تنظيم مؤسس يخرج
ليحرج الفضائيات على العالم، أنحاء كلّ في واإلنتحاريني

إنتصر. بأنّه قد اجلميع ى ويتحدّ على األرض، ة أكبر قوّ
للربح في قابلة فحربه غير بن الدن إنتصر، يكون ال وقد
بدليل زم،  هُ بوش جورج أنّ  الثابت ولكنّ  األحوال، من حال
واحلرب طالبان، وعودة تنظيمه، وإنتشار حياً، الدن بن وجود
ً وأخيرا اإلسرائيلية،  اللبنانية متوز وحرب األهلية، العراقية
املذكورة. األرضية على واشنطن  في الدميقراطيني  إنتصار

األخيرة... السنوات حتى

بن علي الصباح حسن

قسوة يعرف فهو لم اإلسالمي التاريخ إلى وفي العودة
جملته: وظلت الصبّاح، علي بن حسن أسسها التي كتلك

نحو مئة مدار على تتردد موت«، مدبرو بل قتلة، »نحن لسنا
متاما االتراك فعرف القاهرة، الى كابول من سنة، وخمسني
وراح املر، طعمها فلسطني في الصليبيون وذاق تعني، ما

هذا كثير. وغير ملكشاه، عرش على ضحيتها الوصي
أعاله)، (الصورة »املوت“ قلعة في الرطبة، غرفته ومن
قرب شهيق قمة جبل املبنية على اقتراب، كل على العصية
املستعدين الشباب من االالف يحرك كان الصبّاح قزوين، بحر
واالنهر باحلور مألى ابدية سريعة بجنة القنوعني للموت،
سريع، قتل بعد االرض، على انسان يجده ال اجلارية، وكل ما
في وا بـ»احلشاشني« وسمّ عقب، على املنطقة رأسا فقلبوا
بعد »االساسيني«، لكلمة خاطئة ترجمة في ظلما، الغرب
الهزمية خيبة اثر بالدهم الى معهم الصليبيون حملها ان

املرة.

نفسه يعيد وتاريخ سمرقند،

فنستغرق معلوف، أمني للمبدع »سمرقند“، رواية ونقرأ
هي فاملنطقة العكس، أو احلاضر، على املاضي إسقاط في
احتالل فلسطني ومن واحدة، تكون تكاد واألحداث نفسها،
املوت شعارات يستمد الصباح كان الصليبيني، يد على
حسن اتخذ ”االساس“  ومن الدن، بن اسامة فعل وكذلك
ايضا »االساس« ومن »االساسيني« تنظيمه اسم  الصبّاح
هي فـ“القاعدة“ ”القاعدة“ تنظيمه اسم الدن ابن اتخذ

نفسه. يعيد التاريخ هو وها »االساس«،
على ميتة ربّه ومات الصبّاح، الى يصل ان يستطع جيش ولم
وفي جرح، جسده مليون وفي العصيّة، في غرفته البسيط بساطه

الوصول في فشلت التي لكن اجليوش من التطرف، الكثير نفسه
كما والعنقودي،  والفراغي والكيماوي النووي متلك تكن لم اليه
من ضواحي ميتد ال الذي اجلديد، العاملي العرش جيوش اآلن متلكها

نفسها. نيويورك الى نيويورك من بل فحسب، غرناطة الى فيينا
االتهام من  يخاف وال  ارهابي، بأنه  يعترف الصبّاح كان وقد
ويستخدم املأل، ويعلنها على بالكلمة يعتز لعله كان بل باالرهاب،
ونشر دعوته، اعدائه، قتل في اهدافه لتحقيق اداة االرهاب الفعل
وسائل بفعل التاريخ،  ره غيّ ما  وهذا اآلخرون،  يقوله مبا آبه غير
فهناك الصبّاح، ميلكها لم ميزة ميلك الدن ابن ولكن االعالم،
تظل الطبيعة لكن االصطناعية، االقمار عبر والتلفون االنترنت
ما والعدو على ما هي، والكهوف اجلبال، زالت ما فاجلبال نفسها،

ايضا. عدوا زال
كذلك وسيظل يذكره، زال وما كثيرا الصبّاح التاريخ ذكر وقد
واحلوار، وسوف التسامح الزمن يدعو الى مع صار معتقده ان مع
فما قدر مصيره النظر عن بصرف كثيرا الدن ابن ايضا التاريخ يذكر
غير كان التاريخ، في مسبوقة غير امبراطورية في يفعله ان له

ملحوق ايضا. مسبوق او

نفسه يعيد تاريخ
وإبن علي الدن، إبن

ان   بقلم: ماجدة السمّ



3637

للمتقاعدين واالجتماعية  االقتصادية  املؤسسة تعد
لوزارة الرئيسني الشركاء من القدامى واحملاربني العسكريني
وأنشطة مشاريع  تنفيذ في الدولي، والتعاون التخطيط 
بقيمة متويل  على  حصلت حيث اإلنتاجية، تعزيز برنامج
إنتاجية لصالح جمعيات مشاريع مليون دينار لتنفيذ (2.25)
ثالث على وذلك العسكريني، باملتقاعدين خاصة تعاونية

.  2007 2004- الفترة خالل مراحل
مختلف  في إنتاجياً مشروعاً  24 من أكثر  تنفيذ ومت 
أن املتوقع ومن ، التمويل  ذلك خالل من اململكة  مناطق
مشروعا (45) يقارب ما إلى التي ستنفذ عدد املشاريع يصل
تسعى و اململكة، مختلف مناطق الثالثة في خالل املراحل
مشروع وبواقع إنتاجيا مشروعا (63) تنفيذ إلى  املؤسسة 
مشاريع اململكة باإلضافة إلى ألوية من لواء كل واحدا في

مشروع وبواقع العسكريات املتقاعدات  بجمعيات  خاصة
محافظة. كل في واحدا

خياطة مشغل مشروع للمؤسسة الرائدة املشاريع ومن
ماحص للواء التعاونية العسكريني املتقاعدين جمعية
املاضي شهر نيسان نهاية في افتتاحه مت حيث والفحيص
سهير العلي أثناء الدولي والتعاون قبل وزيرة التخطيط من

. املؤسسة موعة من مشاريع زيارتها
في إنشاؤه مت والذي  ماحص، بلدة في املشغل  ويقع
بالتعاون أنواعها مبختلف املالبس لتصنيع وذلك  عام2007،
العسكريني املتقاعدين ومؤسسة اخلاص القطاع بني ما
دينار، كانت ألف  (80) اإلجمالية املشروع قيمة بلغت حيث
خالل املنحة ومن الدولي والتعاون التخطيط وزارة مساهمة
للمتقاعدين واالجتماعية االقتصادية للمؤسسة املقدمة

اخلشبي األثاث لتصنيع يضم مجمع مهني  الذي للواء ناعور
في إنشاؤه ومت ناعور منطقة في املشروع ويقع  واملعدني
وزارة مساهمة كانت دينار، ألف (70) وبقيمة  عام2007، 

خالل ومن الدولي والتعاون التخطيط
تزويد مت وقد ألف دينار، للمؤسسة(50) املقدمة املنحة
تصنيع مجال  في احلديثة واملعدات اآلالت  مبختلف امع 
فرص (7) املشروع ويوفر نقل، واسطة إلى باإلضافة األثاث، 

املنطقة. ألبناء عمل

التعاونية العسكريني جمعية املتقاعدين مشروع وهناك
حيث اإلغراض متعدد والذي يضم مركز مأدبا قصبة للواء

إجمالية  2005 بكلفة في عام مأدبا قصبة في املشروع أقيم
والتعاون وزارة التخطيط مساهمة وبلغت  دينار ألف (217)
االقتصادية للمؤسسة  املقدمة املنحة خالل ومن الدولي
(75) القدماء واحملاربني العسكريني للمتقاعدين واالجتماعية
فرص (10) توفير على املشروع ويعمل للمشروع دينار ألف

املنطقة. وبنات ألبناء ومؤقتة دائمة عمل

واحملاربني العسكريني
دينار،  (50) ألف القدماء
املشروع ويشتمل
ماكينة (40) على
التعاقد مت وقد خياطة
األلبسة شركة  مع
لتوفير (CJC) األردنية
والتسويق التدريب
للمشروع، الالزمني
(28) حالياً املشروع وفر
املقرر ومن عمل، فرصة
(40) إلى العاملني رفع

عمل. فرصة
املشاريع ومن
والذي أيضا الرائدة
وزيرة افتتحته
والتعاون التخطيط
مشروع الدولي 
املتقاعدين جمعية
التعاونية العسكريني

ملشاريع إنتاجية سنوات، خالل ثالث املليون وربع مليونان

احملاربني وقدامى ”التخطيط“

متواصلة شراكة
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فصيح! ديك
ة، خاصّ إلكترونية عالقة سكجها، باسم وبني بيني

عليّ فهمها. يستعصي أحياناً
يحبّني أنه أدرك وثانياً، أكثر، أو عامني منذ به ألتق أوالً، لم
فضاء إما اللقاء ومكان ”اللويبدة“، جمعتنا وثالثاً، أحبّه، كما

فضاء اإلنترنت. اخللويات أو
إلكترونية رسالة لي يُرسل األخير، العدد  وبعد ،ً مؤخرا
من وأفهم حزورة، أو لغزٌ كأنهما رفقني، مُ مبلفني لة  محمّ

في أحد املوضوعني. أن أكتب ني أنه يرغب امللفّ
ً موفرا بإرساله لي ً باسم مشكورا قام األول، املوضوع في
مكتوباً النص لي نصف ليُرسل الكتابة أساساً، عناء عليّ

باسمي! وموقعاً
يُرسل األساس، محور احلديث الثاني.. وهو املوضوع في

وصورة! ، للنصّ عنوانا لي
لهذا ”بورتريه“ والصورة فصيح)،  (ديك يقول العنوان

توضيحات). بدون أيّ فقط، الفصيح، (هكذا، الديك
أكتب يا أن باحلبر املعتّق هذا منّي يُريد فصيح! ماذا ديك
وأي إسقاطات الديك؟ وراء تقف التي الدالالت هي ما تُرى؟

في كونه فصيحاً؟ تكمن
إستخدمت املرفقة، الصورة  أتأمل وأنا  يومني، ملدة
رة مشفّ رسالة أجد لعلّني التكبير، في الكمبيوتر تقنيات
وعلّقتها ملّونة، بطباعتها قُمت الصورة. تفاصيل في ما
على ظهري ألصقت قليلة. ً أمتارا عنها إبتعدت على احلائط،
والنتيجة: التشكيلي، الفنّ نقاد يفعل كما املقابل، احلائط

أشكيلك! تشكيلي، وال ال
على الغامضة السكجهية الرسالة  ك فلنفكّ طيّب،

األحداث! تفكيك في فوكو مبدأ
الديك؟ دالالت هي ما

أيقونة فالديك، الفرنسي، املنتخب ذهني إلى ما تبادر أول
باسم يُريد هل ما؟ شيئاً ذلك يعني هل طيّب، هناك! املنتخب
رسالة كثب، أو هي عن يراقبونني الفرنسيني أن يبلغني أن
ال املنطقة..  في  الفرنسيني إنّ تقول باسم السياسيّ من

أصالً). املنطقة في منطق التحليل (وال منطق في
إذن. الفرنسي الديك فلننس

عن لتسكت يصيح الذي شهرزاد، ديك هو أيضاً، الديك،
يُبلغني التي فالرسالة صحيحاً، كان حتليلي لو الكالم املباح!
مباحاً كالماً ن تتضمّ ً، مفرداتها جدا خطيرة إبراهيم أبو إياها

رؤوس، وقطع سيّاف نحو  إمتدادات وهنالك  مباح، وغير
تهديد؟ هنالك اللعنة...هل ما! شهريارية وسلطة

ولكن ته، صحّ لعدم ال املتطرّف، التحليل  هذا  أستبعد
ولو وهماً. ليطمئن قلبي

الديك! إلى أخرى مرة نعود
دمشق بأهل  وخاصة  لذيذة، دمشقية طبخة  هنالك 

اجليران)...! (ديك إسمها الشام،
جديدة سورية هنالك طبخة إن أن يقول باسم يقصد رمبا
م هُ اجلوار) اجليران (دول املنطقة، وإنّ في املعطيات تقلب قد
مغلياً سينتهي الريش منفوش الطبخة..والديك هذه محور

إناء؟! في
بصراحة ذلك يقول أن لباسم  وميكن  دة، معقّ القصة
منتوف أو منفوش ديك خلف يختبئ  ولن مواربة، وبدون

حتى!
الفجر معنى على إسقاطها ميكن داللة الديك أن أيعقل

جديد.. يوم ببداية شعبياً مرتبط الديك أن بحكم اجلديد؟
ً فجرا إنّ هنالك باسم يقول: يعني أن هذا، فإنه صحّ إذا
لإلنتخابات التحضير  في األردن،  على حلّ  ً جديدا دميقراطياً
(بكل وشفافة نزيهة إنتخابات ستكون وإنّها املقبلة،

..إلخ. وحرّة صناديقها)
طبعاً) (الرشيدة احلكومة  بقدرة متفائل باسم وإنّ
إدارتها من ة دقّ أكثر بشكل النيابية، االنتخابات إدارة على
األعاصير بعض شفافيّتها شاب والتي البلديات، إلنتخابات

الغبارية العاصفة!
صعوبة يجد السابعة في طفل  حتى ذلك، ق أصدّ ال
ذو واإلعالمي السياسي بباسم، فكيف احلكاية، هضم في

اخلبرة.
باسم ”ديك“ دالالت تفسير عن التام عجزي  أعلن
الثاني تفسير دالالت اجلزء إستطعت ً لو جدا وأرغب سكجها،
في الفصاحة لكنّ ”الفصيح“، كلمة وأعني ، العنوان من
الباهظة كلفتها في مجانية تهمة العقيم، الصمت زمن
وأتوسل باسم أحاول، لن لذا الضريبية، تداعياتها الثمن في
اإللكترونية، رسالته  في الغموض لي يحلّ أن ”إلكترونياً“ 

(الديك الفصيح). الدالالت في معنى كل لي ويشرح
mowaten@yahoo.com

عثامنة مالك بقلم:
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قاع في قدمي سوق تسمية أمام  مطوالً  الناس  يتوقف ال 
وجل  ً كثيرا اإلسم يعنيهم ال فرواده ”البخارية“ بسوق  عمان
ضمن مطلوبة حاجيات من يوفره ما على منصب إهتمامهم

الشرائية. قوائمهم
آخرون يجد دينياً ارتباطاً لالسم بان يعتقد البعض كان واذا
نسبة او ومستلزماته البخور من  مبوجوداته عالقة ثمة بان 
من بلدة جاؤوا الذين من اوائل احلجاج البخاري وهو الدين لكمال
االماكن املقدسة في جتارتهم ليقيموا اوزباكستان في ”بخارى“

احلج. فترة اثناء
كانت االردن  في  االسواق اقدم من بانه السوق ويصنف
والبسطات والبركسات الزينكو من عشوائية محالت بداياته
ان قبل احلسيني املسجد وساحة الشارع موقع بني املنتشرة
.1954 احلالي عام موقعه الى نقله الى ادى مما عليه حريق يأتي

للزائر حصرها ميكن ال احلد الذي الى السوق موجودات وتتنوع
اكسسوارات اجلانبني  من السوق  عتبة على  املار يجد فبينما
بانتقاله امتار ثالثة على تزيد ال مسافة الى دخوله مبجرد تتنوع
الشرقي الطابع عليه مشهد يسيطر الى السابق املشهد من
من املتدلية الشرقية املوسيقى  االت تنسجه الذي التقليدي
واضح انسجام  في  والطبلة والبزق والربابة كالعود  السقف 

جانب الى والسيوف االرابيسك واعمال  احمليطة اخلشبيات مع
من فيه مبا عرض املزدحم من جوانب املمر تتدلى كبيرة سبحات

اخرى. اكسسوارات
ضالتهم بـ واصحاب احلرف اخلياطون يجد املمر نهاية وفي
ولوازم واخلرز والكلف واخليطان االزرار بني تتنوع ”اخلردوات“ التي
احلالقني ولوازم بالسبحات املتخصصة احملالت جانب الى االفراح

واملكياج والتحف الشرقية.
ملا  باالضافة تشتمل تقريباً محالً 24 من السوق ويتكون
واالحجار والعطور واالكسسوارات وااللعاب الهدايا على سبق
اخلاصة الشوكوالته واكسسوارات الكرمية وشبه الكرمية
من متنوعة انواع وكذلك  اجلديد واملولود والتخرج باالعراس 
والنحاسيات واملوازييك الصدف صناديق تشمل الشرقية التحف
والسيوف اخلناجر من مختلفة واشكاالً واجللديات واخلشبيات

والشباري.
تراجعاً السوق يشهد لم محمود صالح التاجر وبحسب
جتارية ومجمعات اسواق افتتاح رغم املتسوقني اعداد في
بال يبقى البخارية  فسوق العاصمة، في مناطق مختلفة في

يقدمه.. مبا لتفرده منافس

املنافسة! يخشى ال البخارية“ ”سوق
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املتواصلة في األسعار جتّمت على  أنّ االرتفاعات  ويبدو 
علم  أستاذ  وبحسب  للسلع،  بدائل  عن  البحث  األإدنيني 
يتمتعون  املواطنني  فإن  محادين  حسني  الدكتور  اإلجتماع 
اآلخرين،  وجتارب  احلياتية،  اخلبرات  من  لت  حتصّ ذهنية،  مبرونة 
حتديات،  من  يواجهونه  ما  في  بدائل،  إيجاد  بوسعهم  وبات 

ومن بينها موضوع التدخني.
بديالً  نفسه  فرض  الزيتون،  مخلفات  ”اجلفت“،  كان  وإذا 
إرتفاع أسعار النفط، وبدا هذا واضحاً في  معقوالً ملواجهة 
الريف  في  إستخدامه  ع  يتوسّ أن  ع  ويتوقّ املاضي،  الشتاء 
األردني أكثر هذه السنة، فان ”الهيشي“ مبصطلح املعمرين، 

يصلح أن يكون هو اآلخر بديالً للسجائر احمللية واألجنبية!
ويبدي املدخن حسني محمود ندمه على ما أقدم عليه 
قبل 3 سنوات حني أشعل أولى سجائره، مؤذناً بدخوله نادي 
التدخني  ليس مبعثه خطورة  ندم محمود  أن  بيد  املدخنني، 
اه ”مجاراة اإلرتفاع اجلنوني  على الصحة؛ بل عجزه عما سمّ

عدة،  أشكال  إلى  ”الهيشي“  الدخان  أنواع  وتنقسم 
ونصف   ً دينارا منهما  األوقية  سعر  ويبلغ  واخلفيف.  الثقيل، 

الدينار، وهي تكفي لصناعة عشر علب سجائر.
أيضاً،  احلداثة  دخول موجة  ”الهيشي“ عن  يتخلّف  ولم 
ظلّت  التي  و“غازي“،  ”األوتومان“  دفاتر  تكاد،  أو  إختفت،  فقد 
دخان  افة“  ”لفّ ظهور  بعد  طويلة،  لسنوات  لفائفه  تغلف 
إلى دينارين، إلى جانب ماكينات أعلى  سعرها األعلى يصل 

.ً سعرا
األردنية،  املناطق  معظم  في  ”الهيشي“  زراعة  وتنتشر 
الشمالية من  واملناطق  خصوصاً في منطقة سهل حوران 
السلط  ومدينة  األغوار  مناطق  إلى  باإلضافة  أربد،  مدينة 
هذا  بيع  محال  أصحاب  يرى  فيما  احملافظات،  من  وغيرها 
النوع من الدخان أن ثمة اقباالً على شرائه، مقارنة بالفترات 

ً إلرتفاع أسعار السجائر. املاضية نظرا
وتظهر دراسة حول العالقة بني الفقر والتدخني أن األسرة 

”الهيشي“ للتدخني 
و ”اجلفت“ للتدفئة

باملتوسط،  تنفق  الفقر  جيوب  مناطق  في  األردنية 
على  مصروفها  إجمالي  من  باملئة   10 نسبته  ما 
باملئة  التبغ والسجائر، مقابل ما نسبته 7.8  تأمني 

باملتوسط لألسر األردنية عموماً.
التنمية  وزارة  أعدتها  التي  الدراسة  وتضيف 
أن  سنوات،  خمس  قبل  عنها  وأعلنت  االجتماعية، 
شراء التبغ والسجائر يحتل املرتبة اخلامسة من بني 
نسبة  حسب  وذلك  غذائية،  سلعية  مجموعة   15
اإلنفاق الشهري  تأمينها من متوسط  اإلنفاق على 
الدراسة  ث  دّ حتُ ولم   .2002 للعام  األردنية  لألسرة 
النسبة  تكون  ال  أن  املتوقع  من  أنّه  إالّ  بعدها، 

إنخفضت بشكل كبير.
وتشير دراسات أخرى إلى أن 32 باملئة من ذكور 
مدخنون  عاماً   21  -  15 العمرية  الفئة  في  األردن 
وحوالي 16 باملئة من اإلناث من الفئة ذاتها مدخنات، 
كما أن 12 باملئة من اإلناث ممن تزيد أعمارهن عن 25 
عاماً مدخنات و48 باملئة من الذكور في الفئة ذاتها 
مدخنون، وأن نسبة ما بني 50 - 60 باملئة من أطباء 

األردن مدخنون.
التدخني  من  األردني  اتمع  خسائر  وتقدر 
بليون  يزيد على 1.5  بحسب إحصائيات رسمية مبا 

دينار سنويا.

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل 
تعديل  ان  القضاة  اياد  واملبيعات 
السجائر  على  اخلاصة  الضريبة 
في  سيسهم  الروحية  واملشروبات 
العامة  للموازنة  مالية  موارد  توفير 
التي تواجه عجزا إضافيا مع استمرار 
دعم احملروقات واالعالف التي وصلت 

أسعارها الى مستويات قياسية

ألسعار السجائر“.
وإذ يسقط محمود من حساباته 
أو حتى محاولة  التدخني،  اإلقالع عن 
بديالً  ”الهيشي“  في  يجد  فإنه  ذلك، 
متعة  ”أقل  كان  وإن   ،ً جاهزا آخر 
يفي  أنه  إال  املصنعة  السجائر  من 
يقارن  ال  ومبا  أرخص  فهو  بالغرض، 

باحمللية واألجنبية“ حسب قوله.

حتّمت الضائقة اإلقتصادية على األردنيني، وما رافقها من موجة 
ف غلوائها من جهة،  إرتفاع جديدة لألسعار، البحث عن بدائل تخفّ
واحلفاظ على منطهم اإلستهالكي، ما يشي بأن ”العقلية البدائلية“ 
واحدة من إمتيازات األردنيني في مواجهة الضغط احلياتي واإلقتصادي.
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رمّ ة قمّ على إسرائيليون
يافا؟ في بحر بالصيد يسمحون لنا هل
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الشخصية القروض  ظاهرة  األخيرة، اآلونة في كثرت،
،ً جدا كبيرة حدود إلى مداها وإتّسع األردن، في  والسكنية
جلذب بينها فيما الشديد  التنافس في البنوك  بدأت حيث
بشكل البنوك وسعت القروض، هذه على للحصول العمالء،
للحصول على إليها،  العمالء من عدد أكبر جذب إلى حثيث
بأن القرضني، بني خلط  قد بعضها أن حتى  القروض،  هذه

معاً. القرضني منح العمالء
ولألسف  ولكنّ له ،ً زا مميّ كان إان القروض، من النوع هذا

: في االتي نتحدث عنها ان كثيرة، نريد محاذير 
بلغت ،ً جدا طويلة لفترة مينح االسكان أصبح قرض أن (1

يستمر  قد اإلنسان سنة، أي أنّ 25 من أكثر األحيان في بعض
أنه أي ذلك، من قريباً أو ،ً متقاعدا يُصبح أن إلى السداد، في
ال وقد القرض، ينتهي أن  ينتظر يزال ال  وهو الكثير،  يدفع
القرض متديد  سيطلب  األحيان، من كثير وفي ألنه ينتهي،
انسان لكلّ بالتاكيد ستظهر إحتياجات هناك ألنّ أكثر، 

. السنوات هذه طوال
القرض، على  الفائدة ستبلغ كم يحسب من  أن (2
القرض، ضعف  سيكون ده سيسدّ الذي املبلغ أن سيجد
اخلسارة أن سيجد العقار، بيع أراد ما وإذا العقار، ثمن وضعف
ما نصف العقار ثمن يساوي ال  فقد كبيرة،  ستكون عليه
لالستدانة أخرى مرة سيضطر فإنّه وبالتالي للبنوك، دفعه
. جديد مسكن للحصول على قرض آخر لشراء البنوك، من

العمالء، على شروطاً تضع أصبحت البنوك بعض أنّ (3
يدفع ان عليه مبكرا يسدد من بان املبكر حالة السداد في

املسدد ورمبا  املبلغ من % 4 الى تصل قد مبكر سداد غرامة
. اكثر

يدفع ال عميل اي مقاضاة في ابدا تتهاون لن ان البنوك (4
العمالء جميع فان وبالتالي االستحقاق موعد في القرض
كل اضاعوا  قد انفسهم  سيجدوا منتبهني يكونوا لم اذا

لم النهم العلني باملزاد البيت بيع عند حياته في بنوه  ما
في سيكونوا فانهم واال يلتزموا ان وعليهم بالسداد يلتزموا

. كان خبر
الكفالء  على اصبحت فاملعاناة الشخصية القروض اما
يقوموا ال العمالء ان نتيجة الكثير يتكبدون باتوا اللذين
العميل ستقاضي البنوك فان وبالتالي منهم املطلوب بدفع
امر فقد ضاع الكفيل في قادرا لم يكن العميل والكفيل فان
ورقة الكفالة وبالتالي على وقع قد سوى انه له فيه ذنب ال
سيعاني فانه  احلالتني  وفي سيسجن  واما يدفع ان فاما
فقط وامنا مبلغ جليبه اخلاص اي يحصل على لم االمرين وهو
في وقع له او قريبا صديقا يخدم ان االحيان من كثير وفي اراد
الواقع هو بالتالي فاصبح منها ينقذه ان واراد مالية ضائقة

. سيدفع من هو اصبح النه االصلي العميل من فيها بدال
قروضا تعطي البنوك بان حاليا يحدث فهو ما االسؤ أما
10االف الى تصل احيانا ومببالغ الراتب حتويل بدون شخصية
شيكات او  كفيل او شخصية  بضمانة اكثر  ورمبا دينارا
الشخص لدى ماسة حاجة هناك كانت فان وبالطبع
القرض للحصول على بنوك عدة الى فانه سيتجه للقرض

مجتمة  منها ليحصل االردن بنكا في 20 من اكثر وجود مع
منها اي على سداد  قادرا يكون ولن القرض الذي يبغي على
بني املصرفي نظام لالستعالم وجود باالعتبار عدم االخذ مع

دينارا  30 الف عن يزيد الواحد القرض مبلغ كان اذا اال البنوك
. البنوك بني االرصدة ومعرفة االستعالم يتم فعندها

والسكنية  للقروض الشخصية ما يحدث باختصار هذا  
ان نعطيها يجب العكس عنها بل على التوقف ال يعني وهذا
هو هل فينا واحد كل يجب ان ينظر ولكن الكاملة االهمية
ومعبأ مثقال منها سيخرج انه ام حتملها على فعال  بقادر

. القيامة يوم الى بالديون

إسرائيلي فريق تسلّق
وقضى ، رمّ جبل ة قمّ

هناك ثالثة أيام، أفراده
مها منظّ قال رحلة في
رائعة، إنّها هازان غان
املغامرات أفضل ومن

في الفريق بها قام التي
العالم. في مكان أيّ

مغامرته الفريق أنهى
وهنا بأكل املقلوبة،

غان التي نشرها الصور
االلكتروني. موقعه في

هل يقول: تساؤلنا
بالصيد لنا يسمحون

يافا؟ بحر في

القروض هموم
واإلسكانية الشخصية

بقلم: حازم الكيالني
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جولة الكاميرا
لت كاميرا ”اللويبدة“ في اللويبدة، وكانت حصيلتنا الصور  جتوّ
السنون،  بها  جاءت  التي  الت  التحوّ ة  قصّ حتكي  وهي  املنشورة، 
نقل  الذي  األهلي،  تنسى. فتكسي  ال  ذكريات  الصخر  في  لتحفر 
د بالهدم ألنّ عمارة كبيرة ستقام إلى  ان مهدّ انه في أرجاء عمّ سكّ
ص بالتحف الشرقية  جواره، ومحلّ األفغاني الشهير، الذي تخصّ
ان الغربية، ومدرسة  ل فغادر إلى عمّ لم يستطع مواجهة تيار التنقّ
فال  بلوحتها،  عبث  من  هناك  اآلالف  خرّجت  التي  األزور  بن  ضرار 
غالب،  أبو  عمارة  ا  أمّ اخلمسينيات،  في  تأسست  أنّها  إالّ  تعرف 
عدنان البوريني، التي تستضيف جمعية القدس اخليرية، فما زالت 
ستظلّ  القدس  أنّ  إلى  إشارة  لعلّها  ل،  التنقّ ترفض  حالها،  على 
على حالها دوماً. في الصورة مفارقة سيارة جمعية بورين اخليرية 

تتوقف أمام املبنى، الذي يضمّ أيضاً مكاتب ”اللويبدة“.

أوّل مختار للويبدة
الفاعوري،  زينب  علي  محمد  املرحوم  أنّ  اجلبل  ذكريات  ومن 
أوّل مختار للويبدة، ولد في مدينة السلط العام 1901 وارحتل إلى 
تواجده  وخالل   ،1921 العام  في  أصدقائه  من  مع مجموعة  ان  عمّ
الفرنسيني في  ملقاومة  األمير فيصل  إلى جيش  إنضم  ان  في عمّ
سوريا، واعتقل وسجن في جبل الدروز ملدة سنتني، حيث تعلّم في  
مجال  في  عمل  ان  عمّ إلى  عودته  بعد  والكتابة.  القراءة  السجن 

النقل والتجارة ما بني فلسطني والعراق.
ان تأييدا لثوار فلسطني  في العام1936 شارك في مظاهرات عمّ

هو  إصطدم  حيث  فيصل،  امللك  شارع  في  واليهود،  اإلجنليز  ضد 
(بيك  آنذاك  السامي  املندوب  موكب  مع  أصدقائه  من  ومجموعة 
باشا) فاعتقلوا وأودعوا في سجن احملطة، وأفرج عنهم بعد فترة 

وجيزة من قبل سمو األمير عبداهللا بن احلسني طيّب اهللا ثراه.
إلى  الهاشمي  شارع  في  منزله  من  إرحتل   1944 العام  وفي 
ار احلاووز، حيث لم يتواجد في ذلك  دوّ اللويبدة، وسكن على  جبل 
الوقت إال بعض البيوت التي كانت تسكنها عائالت منها: واصف 
باشا البشارات، وسمير الّرفاعي، ونقوال غنما، وسليمان النابلسي، 
وأحمد علوي السقاف، ومحمد علي العجلوني، وعبد القادر اجلندي، 
وتيسير  طاش،  القادر  وعبد  باس،  الدّ وهاشم  عزام  أبو  ومحمد 
أسس   1948-1950 العام  وخالل  الهنداوي،  الكرمي  وعبد  ظبيان، 
شركة عملت في مجال النقليات والتكسيات، وعني كأول مختار 

جولة في اللويبدة

في  اللويبدة  جلبل 
وبقي   1952 العام 
 ،1967 العام  حتى 
في  اهللا  وتوفاه 
العام 1970 ، وعنيّ 
خلفاً  األكبر  إبنه 
له ليتولّى منصب 
حتى  وبقي  اتار، 
حيث   2006 العام 

اه اهللا. توفّ
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أخرى، من بلدان كثيرون، أكثر األردن، محبّون في للفياغرا،
ماليني  10 العام املاضي أكثر من اجلمارك أجهزة ضبطت فقد
دينار،  60 مليون بحوالي قيمتها قدرت الفياغرا عقار من حبة

مجهولة. تقليدية وصناعة اجنبية صناعات مصدرها
 ً 4 حبات بنحو 36 دينارا على حتتوي الفياجرا عبوة وتباع

دنانير. ثالثة بنحو احمللية البدائل تباع حني في
مشاكل لوجود الفياغرا عقاقير تعاطي تزايد ويؤشر
واجتماعية ضغوطات اقتصادية االردنيني مردها لدى جنسية

واقليمية.
من البالد في املبيعات  حجم  فان صيادلة وبحسب
حبة االف خمسة  عن يقل  ال جنسياً املنشطة العقاقير

وعددها ستة بدائل. جانب البدائل احمللية الى شهرياً
الفياجرا لعقار منتجة شركة في مسؤول وبحسب
تعاني من العربية واملنطقة االردن في ً جدا عالية نسبة فان

من  باملئة لدى 50 نسبته ما وجود الى تشي جنسي ضعف
لديهم مشاكل. 45 سن فوق هم

االمراض اختصاصي جمعية عن  صادرة تقارير وتفيد
بعض جنسي لدى ثمة ضعف النسائية والتوليد والعقم ان
يكمن احلل بان ويعتقدون اجلديد، اجليل خاصة من الشباب

السحرية الزرقاء. احلبة تناول في
لبيع طبية وصفات على تشترط الصيدليات احلصول وال

قانوني. غير االجراء هذا رغم ان جنسياً املنشطة احلبوب
تطالبهم بيانات للسكان الصحة تصدر وزارة ما ً وكثيرا
القلب مرضى خاصة  العقار استعمال  عند احلذر  بتوخي 

املمارسة. خالل يبذلونه الذي اجلهد جراء السن وكبار
رقابة هناك إن والدواء الغذاء مؤسسة عام مدير وقال
االمر بهذا التجاوزات من العديد ضبط ومت املؤسسة قبل من
صيدليات لدى خاصة مسجلة وغير مهربة ادوية خالل من

ومستودعات.
لكنه عبر االدوية تهريب عمليات مراقبة بصعوبة واقر

اكبر. تعاوناً الصيدليات اصحاب يبذل ان أمله عن
اي بالكشف عن تقوم فرق خاصة  للمؤسسة وينتمي 
على ميدانية بجوالت القيام جانب  الى اليها ترد مخالفة

صيدلية. و1700 مئة مستودع زهاء
بات االقصى  انتفاضة واندالع  العراق احتالل ومنذ

الظروف تداعيات جتاه االحباط من بحاالت يشعرون السكان
بهم. احمليطة االقليمية

فيما  نسمة، 5.3 مليون بحوالي االردن سكان عدد ويقدر
الذي  الوقت في باملئة 25 من باكثر البطالة  نسبة  تقدر

فيه الطبقة الوسطى بالتالشي. اخذت
من ادرات مكافحة ادارة جنحت  املاضي العام وخالل

احلشيش  من طن ونصف الهيروين من غرام كيلو 8 ضبط
جانب 36 كيلو غرام  الى ادرة العقاقير من حبة الف و361
مؤشرات وسط االفيون من غرامات كيلو احلشيش وثالث من
واملدمنني. املتعاطني اعداد وتضاعف انتشار ادرات تزايد عن
البالد في مخدرات مشكلة بوجود احمللية تقر السلطات وال

مقر. ال كممر تصنيفها لتبقي
من املهدئات االردنيني ملشتريات احلقيقي احلجم وال يعرف
سهولة بكل وبيعها الكحول تعاطي  يتم فيما واملنومات

ويسر.

الزرقاء“ ة ”احلبّ يبالغون    بـ األردنيون

والعصر باألنثى، تهتم كانت الهندية، مثل القدمية، والثقافات احلضارات
تتناول اللوحة إالّ الذكر، في ال تعرف املساواة شعارات على املبني احلديث

! احلبّ منشطات العروس
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ن      توقعات احلايك
ق م ماذا حتقّ

عسكرية ثالثة حتاول ان تقوم بحركة منفردة.
- مالحقة شخصية عسكرية متورطة في عمليات ضخمة 

ومشبوهة.
العتداء  يتعرض  لبنان  في  عسكرية  امنية  جلهة  تابع  مقر   -

مسلّح.
- الوزير احمد فتفت، في مظهر مختلف، اسمع ضجيجاً حول 

اسمه املطروح في حلقة املساومات.
باسيل  جبران  االستاذ  يحققه  الذي  التقدم  رغم  على   -
مقربني  اناساً  ويطال  يطاله  انتقامي  شبه   ً مشهدا أرى  ويوصله، 
منه، واملشهد ذاته شبه االنتقامي اراه يتكرر مع النائبني مصباح 

االحدب ووائل أبو فاعور.
- حريق غريب ومفتعل بقصد ارتكاب جرمية.

- شخصية بارزة حتاصر داخل مبنى وكأنها في االقامة اجلبرية، 
واسمع بلبلة قوية ونداءات بقصد التفاوض لالفراج عنها.

- احد  الثالثة من آل غامن سيتصدر وسائل االعالم ويكون محور 
اهتمام اجلماهير.

- لوحة كانونية نراها في عز الصيف، ضباب وامطار ومظاهر 
طبيعية غير مألوفة.

اكثر  منها  وسيتفرع  ستتشكل  املنتظرة  الدولية  احملكمة   -
من محكمة، وسنرى احملكمة الكبرى مع بعض القضاة واحملققني 

الدوليني في حاالت من التعثر.
- إثارة جدل حول سحب الترخيص من احد االحزاب اللبنانية.

تتخبطان  حزبيتان  شخصيتان  اللبنانية،  االحزاب  اطار  في   -

شكلهم  هؤالء  في  والالفت  منهما،  املقربني  وبعض  جعجع 
ولهجتهم.

العامني  املديرين  احد  انتظار  في  رفيع  ملركز  والترقي  احلظ   -
واحد السفراء.

- استهداف معلم سياحي في لبنان وسقوط جانب منه.
- في مشهد مثير للدهشة، نرى في االعالم عصابة متعددة 
اجلنسية، يعترف اعضاؤها صراحة بتفاصيل املهمة اخلطيرة التي 

كلفوا اياها.
بسبب  فترة  لبنان  في  املهمة  الرسمية  املراكز  احد  - شغور 
تشغل  كانت  شخصية  يصيب  الذي  واملفاجئ  السريع  املرض 

املنصب.
- الكشف عن جرائم كبيرة ارتكبت في لبنان، وهذا الكشف 

يتم قبل تأليف احملكمة الدولية.
تنقشع سماء شمال  وغيوم سوداوية،  اجواء متعكرة  بعد   -

لبنان، وتصفى، وتتألق انتصارات ومراكز الواحد تلو اآلخر.
- القطاع الطبي الصحي في لبنان على موعد مع نكسة.

- دم في احدى جامعات لبنان.
ً، يتصدر وسائل االعالم وحديث  - مرفأ بيروت يشهد حدثاً بارزا

الناس.
بهجمة  لبنانية  منطقة  تقتحم  الناس  من  مجموعة  أرى   -

ً سلبية. انتقامية تترك آثارا
في  عاملة  امرأة  اذاها  يطال  عملية  جديد:  خطف  أسلوب   -

احلقل العام اللبناني.

- رسالة مؤملة تكتب بدم احد دروز لبنان.
- محيط املصرف املركزي هدف لعملية تعكر االجواء.

بأحد  تضر  خطيرة  حادثة  اللبنانية،  املصارف  افق  في   -
املصارف.

قائماً  يبقى  اهللا“  و“حزب  احلر“  الوطني  ”التيار  بني  التفاهم   -
مادة دسمة  ويشكل  بينهما  الذي سيحصل  االشكال  رغم  على 

لالعالم.
- أرى تغييرات جذرية في صفوف املسؤولني في ”التيار“ مبا فيه 

”تكتل التغيير واالصالح“.
اللبناني  احلربي  الطيران  يستعد  شديد،  وببطء  جديد  من   -

للتحليق في سماء لبنان.
- أرى صورة تضم في اطارها السيد حسن نصراهللا واالستاذ 

وليد جنبالط.
- أرى بداية تخطيط لفصل جديد من مأساة آل احلريري.

- ”اللي طالع من بعبدا واللي نازل منها“ االثنان برسم اخلطر 
الرابض على الطريق، ورئاسة اجلمهورية، هذه املرة، اراها مختلفة 
عن كل املرات، من حيث التسلم ومدة الوالية والصالحيات وحتى 

في محل االقامة.
- احد نواب الشوف في دائرة اخلطر.

لالنظار  الفتاً  حدثاً  يشكل  رفيع  منصب  في  لبنانية  امرأة   -
احمللية والعاملية.

من  أكثر  تضرب  اخلفيفة  االرضية  الهزات  من  سلسلة   -
منطقة لبنانية.

- اشارات مقلقة لعائلة آل الرحباني الفنية.
- أرى النائب الياس عطااهللا في وضع حرج.

عربياً وإقليمياً:
- عدوان حربي اجنبي هادف في االراضي السورية.

- في سوريا ايضاً، سنرى تبدالً في بعض مراكز احلكم من جراء 
معادلة غير متوقعة.

- إحباط مخطط تغييري اثر حادث هدفه التأثير على االراضي 
السورية وعلى االمن السوري.

- بداية احللقة االولى من مخطط اجرامي للنيل من شخصيات 
اجنبية وفلسطينية على االراضي السورية.

ً غير ايجابي  - موجات سلبية حتوم فوق سماء مصر وتترك اثرا
الرسمية  املعالم  بعض  توفر  وال  مبارك،  حسني  الرئيس  على 

والسياحية.
تكرمي  موسى  عمرو  العربية  الدول  جلامعة  العام  لالمني   -
وجائزة، مع أني أرى السيد موسى في موقع آخر، عرضة للتهجم 

واالعتداء واالساءة.
اسرائيلية  مراكز  يستهدف  ضمن مسلسل  من  انفجارات   -

عاملية، بتنفيذ دقيق يخرق كل االجراءات االمنية االسرائيلية.
دول  في  اجانب  وسفراء  سفارات  على  واعتداءات  عمليات   -
وسفراء  سفارات  تطال  انها  االعتداءات  تلك  في  والالفت  عربية. 

عرباً.
- في اطار السفارات: ارى سفارتني واحدة في املنطقة واخرى 

في لبنان، محاصرتني فترة من الزمن.
- يد التخريب حتاول ان متتد الى قطر واالمارات العربية املتحدة، 

وارى موجة حزن تستعد للتخييم فوق بلد من هذين البلدين.
- توقف البرامج قسرياً في اكثر من محطة تلفزيونية لبنانية 

وعربية.

في  التبديل  مع  موعد  على  السعودية  العربية  اململكة   -
في  للعمل  السعودية  املرأة  امام  اال  افساح  احلاكمة.  الطبقة 

الشأنني السياسي واالقتصادي.
- عملية ضد النظام احلاكم في اململكة العربية السعودية 
واعتقال  كبيرة  اعتداء  مبحاوالت  تتجـــــسد  رسائل  تتخللها 
الى حلحلة  االسهم  امنياً وقضائياً، ومسألة  شخصية مطلوبة 

جزئية.
- اعتداء على شخصية عربية اثناء وجودها في بلد اجنبي.

السلبية  االرتدادات  اسير  خدام  احلليم  عبد  السيد  أرى   -
والصحية واالمنية.

- زج اسم الصحافي غسان بن جدو في ملفات قضائية ذات 
اجلوائز  بعد  بهدف ضرب شهرته، خصوصاً  وسياسي  امني  طابع 

القيمة التي سيحصدها.
- من لبنان الى سوريا ومن سوريا الى لبنان، زيارتان تاريخيتان 

تثيران العجب والدهشة واالستغراب.
في  واالسرى  اطوفني  مسألة  من  جلانب  ملموسة  حلول   -
اسرائيل وسوريا ولبنان، ولقضية الطيار االسرائيلي رون آراد، ولسر 

الديبلوماسيني االيرانيني االربعة.
- استنفار عسكري في سوريا ولبنان، اثر مواجهة على احلدود 

اللبنانية – السورية، في ما يشبه اجلبهة املسلحة.
وفي  العربية  املنطقة  في  معروفة  لوجوه  انتحار  عمليات   -

لبنان.
- أرى شخصية اسرائيلية معروفة غير ارييل شارون محمولة 
في نعش، وأرى شخصيتني: واحدة اسرائيلية واخرى عربية تعانيان 

من جراء اعتداء عليهما.

عاملياً:
- أرى األمانة العامة لألمم املتحدة في حال من االرباك، من جراء 
واحد  معاونيه  وبعض  مون   – بان كي  اجلديد  العام  امينها  تعرّض 
املراكز لصدمة مفاجئة، وأرى االمني العام السابق كوفي أنان غير 

هانئ بعد تسليم املهمة.
- البيت االبيض يشهد خضة داخلية تهز حكم الرئيس جورج 
في  يستهدف  مهماً  اميركياً  معلماً  وأرى  احلاكم،  والفريق  بوش 

عمل ارهابي مدمر.
- سيشهد العام حادثاً نووياً مفتعالً نتيجة تسرب خطر في 

مفاعل نووي.
مطارات  في  االمنية  والتدابير  التشديدات  كل  رغم  على   -
العالم، سنسمع من جديد بعمليات خطف طائرات تستعمل في 

علميات مخلة باألمن والسالم العامليني.
اشكاالت  سيواجه  عشر  السادس  بينيديكتوس  البابا   -
الكرسي  اجواء  تعكر  امنية  واحداث  مقلقة،  صحية  وعوارض 

الرسولي.
واقتصادية  عاملية  لشبكات  التابعة  املؤسسات  من  عدد   -
انحاء  في  متتالية  اعتداءات  ملسلسل  عرضة  تكون  وسياحية، 

العالم.
ارهابية،  واسبانيا ستكون مسرحاً ألعمال  وانكلترا  فرنسا   -
هذه  بها  تتميز  التي  األماكن  وبعض  فيها،  السلطة  اهل  تهدد 

البلدان.

 ً ي ثمانية عشر شهرا أصرّ ميشال احلايك، في بداية هذه السنة، على أنّ توقعاته ستغطّ
ق منها حتى اآلن؟ مقبلة، مرّت منها تسعة أشهر، فماذا حتقّ

والغريب، هنا، أنّنا ونحن نكتب هذه املقدمة، نتابع على شاشات الفضائيات مشاهد إغتيال 
النائب اللبناني أنطوان غامن، وضمن توقعات احلايك اللبنانية نقرأ:- احد  الثالثة من آل غامن 

سيتصدر وسائل االعالم ويكون محور اهتمام اجلماهير.
الكثيرون في األردن، وغيرها، يأخذون كالمه بجدية، فما حتقق من توقعاته أكثر من كثير، إقرأوا 

معنا، وقارنوا:

لبنانياً: 
اثر  مرة  مرتني،  العدل  قصر  اهتزاز   -
احد  من  للنيل  ورخيصة  غادرة  محاولة 
مالحقة  االثر  هذا  بعد  اخرى  ومرة  اركانه، 

القانون الحد رجال القانون البارزين.
الرسميني  بني  وتهجم  شتائم   -
تتطاير  اشياء  باأليدي،  التشابك  حد  الى 
االشكال،  لفك  او  للدعم  اتمعني  وتدخل 
املقار  احد  في  احداثها  تصير  املهزلة  هذه 

الرسمية.
تشاركان  عسكريتان  شخصيتان   -
ينجحان  الهدف،  محددة  شبه  عملية  في 
على  خطر  مع  اخلطة،  من  جزء  حتقيق  في 
املقابل تسقط شخصية  في  واحد منهما. 

في ازمة معقدة.
حادث  يتخللها  اجتماعية  مناسبة   -
الى  مدعوة  معروفة  شخصية  يطال 

املشاركة في االحتفال.
نائب  اسم  يظهر  مفاجئة  بصورة   -
فارس  عصام  السابق  النواب  مجلس  رئيس 
التساؤالت  من  بهالة  محاطاً  جديد،  من 

الشعبية والرسمية.
لبناني  سياسي  فريق  من  قسم   -
بني  تتوزع  واحدة  مجموعتني:  الى  ينقسم 
احدى  نحو  تتوجه  واخرى  واملطار،  املرفأ 

السفارات.
االعتداء  مكلفني  مجرمني  اعتقال   -
على الدكتور سمير جعجع والنائبة ستريدا 
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يتكرّر هذا املشهد عشرات املرات في اليوم، ولهذا فقد 
بعضاً  تقلّ  بكب  سيارة  تأتي  القارئ.  إلى  أنقله  أن  أحببت 
من أفراد عائلة واحدة، وتتوقف أمام احلرش لينزل املوجودون 
منها ويتوزّعون في األنحاء. بعد دقائق قليلة تبدأ باالستماع 
إثنتني  أو  وبعد ساعة  البلطات تقطع األشجار،  إلى أصوات 
عون عند البكب مع نتيجة العمل حيث حمولة حطب  يتجمّ

تكفي مؤونة شهر أو بعضه.
وأمس األول، دار بيني وبني عجوز حضرت مع إبنيها حوار، 
طوافي  من  تخشني  أال  سألتها:  القراء.  على  مه  أعمّ أن  أود 
احلراج، فهذا ممنوع، وقد ينتهي بكم األمر تضطرون إلى دفع 
إذن، فقد جند هناك  السجن،  إلى  فليأخذونا  أجابت:  غرامة؟ 
هناك  تعرفون  وال  ان،  عمّ أهل  أنتم  وأضافت:  واألكل!  الدفء 
املقبل  الشتاء  وبرد  الكاز  أسعار  ارتفاع  ومع  نعيش،  كيف 
وقد كتب صديقنا   .ً بردا املوت  أو  احلطب  إمام خيارين:  نكون 
ان،  عمّ في  احلطب  رفاهية  عن  فترة  قبل  املعايطة  سميح 
ً، وفي قناعتنا  وضرورته في القرى واألرياف، وهذا صحيح جدا
أنّ غالبية القرى احملاطة باألحراش في األردن ستتدفأ وتطبخ، 
هذه السنة، على احلطب، لتعود عشرات السنوات إلى الوراء، 
ان نفسها بدأت تهيئ نفسها ألساليب تدفئة  ونعرف أنّ عمّ
ن من  مختلفة، فهي تعود إلى الكاز والطاقة الشمسية فَمَ
ثمناً  سنوياً  دينار  ستمائة  دفع  يستطيع  األردنيني  غالبية 
ً في  لتدفئة السوالر؟ ما نقوله أن الفقير في األردن يزداد فقرا
أوالده  بتعليم  بالك  فما  يومه  قوت  يجد  يعد  ولم  يوم،  كلّ 
افي  ا من طوّ كنّ ولو  العيش،  بأدنى معايير كرامة  وتزويدهم 
محاسبة  في  التفكير  مجرّد  ألنفسنا  سمحنا  ملا  احلراج 
من  أغلى  فالبشر  األشجار،  تقطيع  على  املواطنني  وتغرمي 
الشجر بالضرورة، وما زلنا نستذكر قول اإلمام علي: لو كان 

     “ ر ملنشا ا و ، ر لنا ا ”
دان غابات األردن يهدّ

الفقر رجالً لقتلته. 

النار واملنشار

املتنزهني  الشتاء، وحرائق  ً في  بردا املرجتفني  وبني منشار 
متكرّرة،  إعتداءات  من  األخضر،  االردن  رداء  يُعاني  صيفاً، 
توشك ان تأتي على ما تبقى من أشجار حرجية، لو تواصلت 

الوتيرة على حالها. 
محافظة  زراعة  ملديرية  الرسمية  اإلحصاءات  وبحسب 
و14  الغابات،  اعتداء على   293 ، العام 2005  عجلون، شهد 
قبل   2004 العام  سجل  بينما  شجرة،   268 أتلفت  حريقا 
املاضي407 اعتداءات، باإلضافة إلى 13 حريقا تسببت بإتالف 
173 شجرة، مقابل ستة حرائق أتت على ما مساحته 101 
دومن وحرق 394 شجرة في العام 2003 الذي أسفرت االعتداءات 

على الغابات خالله عن قطع 2591 شجرة متنوعة.
ويؤكد مدير محمية عجلون الطبيعية أن املقالع احلجرية 
التي  احملافظة  في  والبيئة  للغابات  رئيسا  تهديدا  تشكل 
تضم %35 من اجمالي غابات اململكة، الفتا إلى أن االعتداءات 

واحلرائق تتعارض مع إعالن احملافظة إقليما سياحيا وبيئيا. 
وتشير االحصاءات الرسمية إلى أن حجم أراضي احلراج 
دومن  ألف   99 إلى  تنقسم  دومن،  ألف   134 يبلغ  احملافظة  في 
غابات طبيعية و17 ألف دومن غابات اصطناعية، ويتوزع الباقي 

ما بني الغابات اتلطة وغابات الزيتون البري.
ويوضح  أن خطورة املقالع تزداد بسبب عدم استمراريتها 
أشهر   6 أكثرها  تشغيل  يتجاوز  ال  حيث  طويلة،  لسنوات 
بيئية،  مكرهة  إلى  ويحولها  املنطقة،  بتشوه  يتسبب  ما 
وال  اجلبال  رؤوس  املستثمرين يحاولون استغالل  أن  خصوصا 

يلتزمون بإعادة إصالح وترميم املنطقة املستغلة. 

عجلون أن املديرية تقوم مبراقبة مستمرة للغابات من خالل 
 27 وجود  إلى  مشيرا  الساعة،  مدار  على  ومناوبات  دوريات 
منطقتي  في  حرجيتني  ومحطتني  حماية  وعامل  طوافا 
مزودة  وجميعها  عنجرة،  في  دائمة  ودورية  وراجب،  اشتفينا 
عن  العمليات  غرفة  إلبالغ  مراقبة  وأبراج  السلكية  بأجهزة 
أي محاولة اعتداء على هذه الثروة وضبط منفذيها واإلبالغ 
سيارة  توفير  إلى  إضافة  بداياتها،  في  احلرائق  عن  املبكر 
مكافحة حريق مزودة بعمال إطفاء ومواد الزمة للتعامل مع 

احلرائق. 

 فتح الطرق

ويؤكد مدير أشغال عجلون  أن املديرية على أمت االستعداد 
لفتح الطرق في الغابات الكثيفة شريطة أن تكون مرسومة 

على خرائط  دائرة األراضي واملساحة. 
احلفاظ عليها مهمة  الغابات في  وأصدقاء  ويرى محبو 

رداء  على  اإلبقاء  أجل  من  اجلميع  جهود  تضافر  تستدعي 
األردن األخضر، وزيادة مساحته، عدا عن مواجهة الرعي اجلائر، 

وفؤوس املعتدين على جذوع األشجار، وأغصانها.
التي  التصحر  ظاهرة  تقف  واملنشار،  النار  جانب  وإلى 
الشديدة،  كالرياح  أحيانا؛  الطبيعة  وقسوة  العالم  تغزو 
والثلوج التي حتطم أغصان أشجار الغابات، وانهيارات التربة، 
وارتفاع  املواسم  بعض  في  األمطار  سقوط  معدل  وتدني 
الغابات  دميومة  تواجه  التي  التحديات  كأبرز  احلرارة،  درجات 

وخضرتها.
تقارير  تعتمد  القضائية  السلطات  ان  نقول  ان  بقي 
ً ال يقبل املناقشة  مراقبي االشجار احلرجية ”الطوافون“ سندا
االداري  احلاكم  يعمد  ما   ً وكثيرا النظر عن محتوياته،  بغض 
املناطق احلرجية في  القريبة من  القرى  لفرض غرامات على 

اعقاب وقوع اي اعتداء عليها.

امللكية  اجلمعية  وأسست 
 1989 العام  في  الطبيعة  حلماية 
على  الطبيعية  عجلون  محمية 
غابات  من  دومن  ألف   12 مساحة 
ارتفاع  على  القابعة  السنديان 
يتراوح ما بني 1100-700 متر فوق 
سطح البحر، بهدف احلفاظ على 

الغابات والتنوع احليوي فيها. 
الينابيع  ام  منطقة  واختيرت 
هائل  حيوي  بتنوع  تتميز  التي 
موئال  تعد  التي  للمحمية  موقعا 
النباتات  من  نوعا  لـ230  طبيعيا 

واألزهار البرية والطبية.
ويعتبر األردن من الدول الفقيرة 
بالنسب  قياسا  احلرجية  مبوارده 
العاملية التي تتراوح بني -15 25%، 
مساحة  من  فقط   1% مقابل 
الف   89 نحو  البالغة  اململكة 
في  الغابات  ومتتد  مربع.  كيلومتر 
شماال  اليرموك  وادي  من  اململكة 
لتصل إلى مرتفعات الشراه ووادي 

موسى جنوبا.
وديع  السابق  النائب  ويؤكد 
عجلون،  أحراش  أهمية  زوايدة 
السياحة  في  استغاللها  وضرورة 
املتميزة  األشجار  لتواجد  احلرجية 
داعيا  لها،  التحتية  البنى  وجتهيز 
مسؤولياتهم  حتمل  إلى  السكان 

في احلفاظ على هذه الثروة.
محافظة  زراعة  مدير  ويؤكد 

              بقلم: سلمى املصري
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اإلغراء..
الكشف فنّ
واإلخفاء!

األولى رغبتني: صراعات بني قصص حتكي املرأة أزياء كلّ
وهي غير مشروعة اجلسم، والثانية تغطية وهي مشروعة،

تعريته...
املشروع، وغير املشروع  اإلغراء، فنّ فإنّ احلالتني، وفي
يراه ما بني واإلخفاء،  الكشف بني التوازن  هذا في يكمن
وما القدماء، العرب  ل فضّ وقد يتخيّلونه، ما وبني  اآلخرون،
ا أمّ واسعاً، للخياالت مكاناً تترك التي اإلخفاء لعبة يزالون،
وهنا، الفاضح، الكشف تغليب إلى سارعوا فقد الغربيون
السرعة، املعاصرة، حيث احلضارة لطبيعة ترجع ا، أسباب رمبّ
مبتّسع له الوقت ضيق يسمح ال اخليال الذي وغياب واإلرجتال،

اليومية. احلياة في
مقابل اإلغواء كلمة وضعت  فقد  اللغة، في وحتى
كذلك، ليست وأخرى مشروعة غاية بني للتفريق  اإلغراء،
اجلسد هو واحد  بشيئ ووصمها للمرأة، إبتذال فاإلغواء 
نتيجة إلى توصل نبيلة غاية فهو اإلغراء ا أمّ واجلنس،
طريق على تسير باعتبارها سلفاً، محسوبة محسومة

بالضرورة. مشروعة واضح،
فكانت الشعر، ترك الذي الدارمي، الشاعر ة وقصّ
الغزل لشعر عودته كانت حيث األمر، عن  ومعبّرة واضحة 
صاحبة قَ شَّ تعَ حيث العراق، ر مُ خُ تاجر ربح لزيادة وسيلة 

الهاشم سلمان إعداد:
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اخلمار األسود، وما فيها من إغراء. يقول صاحب ”األغاني“ في 
ً أسود،  إال إشترت خمارا املدينة  “ فلم تبق مليحة في  ذلك: 

وباع التاجر ما كان معه ”.
يقول الشاعر الدارمي:

قل للمليحة في اخلمار األسود 
 ماذا فعلت بزاهــــد متعبّــــــد
ر للصالة ثيابـــــــه  قد كان شمّ

حتى خطرت له بباب املسجد
رُدي علية صالته وصيامــــــه 

ــقّ ديـــن محمـــد  ال تقتليه بحَ
والقصيدة   .. قصيدة  في  أُغنية  العربية  املرأة  وصارت 
العربي،  عقلية  لت  حتوّ أن  فكان  املغنيات،  أوتار  على  أُغنية 
ويستفزُّ  القلوب،  يسعر  الذي  الغزل،  شعر  سحر  بفعل 
التهافت  إلى  اجلواري  من عشق  احلليم،  ويستخفُّ  العقول، 
الوصول  في  ويغري. شارك  يخفي  الذي  واخلمار  احلرائر،  على 
إلى تلك النتيجة مغنيات حاذقات، صار لهن مكانة وموكب 

ودار ، 
وشبّه جسد املرأة، على الدوام، بالوردة، اجلميلة بتناسق 
صياغة  نريد  فعندما  العام،  التشكيلي  وتكوينها  أجزائها 
كل احملاسن التي تغنى بها الشعراء لتكوين اجلسد ”املثال“ 
متثال  على  إال  نحصل  أن  ميكن  ال  الواحد  الوردة  جسم  في 
آللهة أنثى، كما رسمتها احلضارات القدمية، صورة ارتبطت 
باملقدس، وإحتلت تشبيهاتهم لترمز إلى املرأة املُؤلهة التي 

بدت في املاضي. عُ
إبتداءً  رسمها  بّذ  حُ فقد  الوردة  وجمالية  لوحدة  ونظرا 

من الصدر والنهد، اخلصر ،البطن، الردف ثم الفخذ لينطبع 
مع  للمرأة  الشعرية  للصورة  اجلسدي  التناسق  األذهان  في 

تناسق الطول والقد، كما يقول الباحث املغربي.

الصدر والنهد:
ً، وفاحتاً  املرأة فجعله مثيرا العربي صدر  ووصف الشاعر 
ي، حيث  للكون اجلنسي وشهياً، تتجاوز حدوده العالم احلسّ
إستدارته،  في  بالرمانة  فشبهوه  واإلخفاء،  الكشف  لعبة 
ق العاج لصفائه وبياضه، وباحلمام وباملرمر ،وبالثمار، وقد  وبحُ
ميت املرأة بأسماء  ً لنحور، وسُ ى بعضهم النهدين ثمارا سمَّ
شكل نهديها، فالكاعب التي كان نهداها في أول بروزهما، 
ذكر  جاء  وقد  كبرالنهدين،  حيث  من  الكعوب  غير  والناهد 

(الكواعب األتراب) بالقرآن الكرمي.
ى نقطة  ً وردياً، تُسمّ أما اجلميل من احللمات ما كان نافرا

العنبر، يقول النابغة الذبياني:
.. والصدر تنفجه بثدي  ُُُ طيّه  ن خميص  كَ والبطن ذو عُ

قعد. مُ

اخلــصـر:
والناعم،  والنحيل،  امر،  الضّ اخلصور  من  العرب  وأحب 
وهو احلزام األنثوي الذي يفصل بني عقل اإلشتهاء وإشتهاء 
العقل، بني أعلى اجلسد وبني ما أسفله، أعباؤه ال حصر لها، 

.ً ً و مكتنزا ً بارزا فهو بحمل صدرا
قال ابن الدمينة:

عْصُ ،وأما خصرها فبتيلُ ُ التُ إزارها   فدِ عقيليّة ،أما مَ
(دعص= قطعة مستديرة بتيل = ضامر)

وقال ابن الرومي:
من  مبدامة  مقرونة  كفها   من  مدامة  كأس  وشربت 

ثغرها
بكيت  ولكني  عجباً  أردافها   من  فضحكت  ومتايلت 

خلصرها.

الـبـطن :
تولّه العرب، وإحتل وجدانهم الشعري السمني واملمتلئ 
اته باألقمشة، وباألمواج  من جسد املرأة، فشبّهوا البطن وطيّ
البطن  محبّة  إلى  ل  حتوّ أن  الذوق  لبث  ما  ثم  املترقرقة، 
الضامر، قليل االرتفاع، ففي البطن مكمن أخاذ من مكامن 
رة، والواسعة منها رسمها بعض  اإلثارة واالشتهاء، إنه السُّ
نُ العاج، إشارة إلى اتساعها وقالوا: إنها  الشعراء وصفا مبُذهُ

ع أوقِية من املسك. تسِ
قال بشر بن أبي خازم :

والبطن  الكشحني  وفي  ود   خَ احلِجلني  عِ  موضِ نبيلة 

اضمرارُ
وقال النابغة الذبياني :

بثَذيٍ  هُ  جُ تنفُ والنَّحر  طيُّه    لطيف  نٍ  كَ عُ ذو  والبطنُ 

قعدِ مُ
اد : وقال عنترة بن شدّ

َقَبُّ لطيف ضامرُ الكشحِ  أ ابريّةِ لنيِّ  السّ وبطن كبطن 

جُ دمَ مُ

الـرّدف :
متتاز  ما  وأكثر   ، العربي  عند  الشهوة  بُؤرة  هما  الرّدفان 
به املرأة في ايال العربي، وقد أحب العرب األرداف الضخمة 
املمتلئة، وكانت عندهم فُسحة مُضيئة في خريطة اجلمال 
واألنوثة والرغبة لديهم، وقد شبّهوا الردفني بكثيب الرمل ، 

بالدعص ،وباملوج ، يقول النابغة الذبياني:
ة  بضّ  ، الروادف  ريَّا  مفاضة    املتنني،غير  مخطوطة 

املتجرّد
ويقول جميل بثينة:

خلقها  الروادف،  ريَّا  اخلَشا   رة  مُضمَ املتنني  مخطوطة 
ممكور

ويقول عمر بن أبي ربيعة:
َة اذا انصرفت   رأيت وشاحها قلقا جلَّ دَ خَ
ختَنقا وساقا متأل اخلُلخـــا لَ فيه تراه مُ

الـفـخذ :
فهما  والشهوة،  واإلغراء  اإلغواء  ففيهما  الفخدان،  أما 
الفخذ  كانت  ولذا   ، واجلمال  السحر  مكامن  إلى  تفضيان 
اجلميلة هي اللَّفاء املكتنزة ، تتناسق مع عظم الردف وتدويره 
املثال  والساق  الزبد،  من  وألني  احلرير  من  أنعم  إنه  وقالوا 
الساقني  .وشبَّهوا  القوية  املمتلئة  يّا  الرّ الساق  عندهم هي 

بعمودين من املرمر .
يقول النابغة الذبياني:

تنا  واتَّقَ فتناولنه  إسقاطه  تُرد  ولم  النضيف  سقط 

،باليد
لم  أغصانه  على  عنم  بنانــــه  كأن  رخص  ب  مبخضَّ

يُعقد
ويقول امرئ القبس:

رّ وساق كأُنبوب السقي  وكسح لطيف كاجلديل مُخضَ
لَّل املُذَ

الطول والقد :
م  روي عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت ”ال يفوتَنَّكُ
لهذه  فالتشبيه  اجلمال“.  عالمتا  فهما  والبياض،  الطول 
به بقضيب البان،  اخلاصية كان له حظ وافر من املعاني فشُ
في  بتمثال  الطويلة  املرأة  وشبَّهوا  ،والرمح  اخليزران  قضيب 

كنيسة.
يقول النابغة الذبياني :

د رمَ ر ، يشاد بقَ أو دمية من املرمر، مرفوعة  بُنيت بآجُ
ويقول عمر بن أبي ربيعة :

ال وهي كمثل العسلوج في  وينا إذا مشت فُضُ متشي الهُ
الشجر

األطـراف :
لقد حازت األطراف إهتمام الشعراء، بإعتبارهما ركناً من 
العربي  فنظرة  الشهوة،  أعمدة  من   ً وعمودا اجلاذبية،  أركان 
تان ، وذراعاها الناعمان  جلسد املرأة ترتكز على ساقاها البضّ

األملسان .
ملاذا حظي الساقان بذلك االهتمام ؟ يرد خليل عبد الكرمي 
ذلك إلى أن“ األعرابي كان (وال يزال) يعتبر الساقني املمتلئني 
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التي  َرَة  امل أن  على  مؤكدة  وعالمة  موثقة  شارة  ني  جلَّ اخلَدَ
التشديد  ينطلق  هنا  ومن  مضاعفة،  متعة  تهب  متلكهما 

على سترهما وتغطيتهما“.
ة  شدّ من  فضة  من  بصفيحة  الساعد  شبّهوا  وقد 
 ، والفتنة  اجلذب  في  السحر  فعل  فله  الكف  أما  البياض، 
وخاصة إذا أخفت بهما املرأة وجهها أو سترت بهما مفاتنها 

قيا . تهما للسُ إذا جترّدت، أو إذا أشارت بهما للوداع، أو مدّ
األغصان  لنيّ  بالعنم، وهو شجر  األنامل  الشعراء  شبَّه 

أحمر الثمر، وبالعاج واللؤلؤ.
قال امرؤ القيس :

متام  في  اخلصور  افِ  لِطَ والقنا  والعرانني  البَنان  باط  سِ

وإكمال.
ي : وقال دو قلةُ املنبجّ

امتد من أعضادها قصب فَعم تلته مرافق دُردُ
ة زندُ واملعصمان فما يُرى لهما من نعمة وبَضاضَ

قدُ كَ أمكنَ العَ فّ ولها بنان لو أردت لـــــه  عقدا بكَ

الـحركـة :
لقد نظر العربي إلى هذه األوصاف اجلسدية في تناسقها وهي 
عناصر  من   ً عنصرا املرأة  حركة  فاعتبر  الفضاء،  في   ً حيزا تشغل 
الذي  السكون  بخالف  وجاذبية،  مغناطيس  له  واإلغراء  الفتنة 
د تضاريس اجلسد، وقد جاء الشعر ناتئاً بأوصاف  ل اإلثارة ويجمّ يعطّ
د احلركة في األنثى، حيث وصفوها بغصن البان ، حقف النّقا،  جّ متُ

املهاة ،مسير الغمامة ،خطو القطا والنعام .
يقول األعشى:

وينا كما ميشي الوَجيُ  غراء فرعاء مصقول عوارضها متشي الهُ
الوَحلُ

أما عمر بن ابي ربيعة فقال في ذلك :
فا  ميشني هونا كمشية البقر. بيضا حسانا خرائدا قُطُ

اخليال من اإلخفاء
ونظرا لصعوبة جتميع هذه اخلصائص اجلسدية إال في مخيلة 
م  رف عن الشعراء سعة التخيُّل والشطح في التوهُّ شبقية، وقد عُ
فإن الصور التي يعرضها الشعراء في قصائدهم ومعلقاتهم..الخ، 
في  شت  عشّ أماني  هي  األقل  على  أو  وهم  مجرد  خيال،  محض 
أدمغتهم أو مناذج مثالية لم يجدها الشعراء في الواقع فأودعوها 

أبياتهم .
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أعيش فرحة السكرة ، كنتُ املوسم املاضي في ، عن الزيتون الغزوي رمزي كتب حني
”فضيحة مقالته من  فقرة آخر ومع تنكة، أرباع ثالثة أعطتني شجرات ة بعدّ احلقيقية
شجرة جذع به فإذا لرجل أنّه الناس ظنّ الذي التابوت مفاجأة باغتتني شجرة“ من املقطوع

، الغليظ... الزيتون
فالتني، الغريب، هذا باألمر وليس الزيتون، بشجرة مأسور بشكل عام، والشرقي فالقروي،
هذه تاريخ لت شكّ احلبّة التي هذه عن اليوم موضوعنا ولكنّ الكرمية، اآلية في الزيتون، قبل
الدوام: على يفتقده اليوم، وظلّ العالم يفتقده ملا ً رمزا منها العالم، وجعلت املنطقة من

السالم...
الرئيسية املادة تشكل باتت التي الزيتون، شجرة على تعيش التي العائالت آالف وهناك
وكيفية زراعتها  على الناس بحث  الرسمية الزراعية النشرات ومتتلىء  االردنية، للزراعة
أهمية من الزراعة هذه متثله رسمي مبا الهتمام ترجمة في قطفها، وزمان وطرق بها العناية

سواء. حد على ولالقتصاد الوطني للمزارعني
املرة من فان الشكوى وزيته، الزيتون االرتفاع ما عدا تذهب الى شيء، كل اسعار ان على
مثل أمر وهو املصروفات، تغطية عدم الى درجة االسعار  النخفاض نظرا املزارعني متكررة

من العائالت. االالف لعشرات كبيرة أمل خيبة
وبسرعة، تسويته على العمل ينبغي التسويق مسألة في ما هناك خلال ان الواضح ومن
غريبا ويبدو زيوتنا، اسعار فيه تنخفض وقت في الزيت نستورد ان مفهوم وغير غريبا ويبدو
ويبدو اسعارها على احلفاظ مادة لم نستطع التوسع في زراعة الى ندعو اجلميع اكثر ان
العربي واخلليج السعودية مثل علينا مغلقة كانت اسواقا نفقد ان واكثر اكثر غريبا

جدد. منتجني ولصالح
اصالح اخللل على والعمل وتقومي، دراسة الى اعادة بحاجة كلها االردنية ان الزراعة ويبدو
املفتوحة السوق مثل تنفع اقوال ولن للجميع، مزمنة ميثل مشكلة بات الذي التسويق في
خطة ضمن ومزارعيها، ولكن العالم تتدخل لصالح زراعتها في احلكومات فكل باقناعنا،

املعالم. وواضحة محكمة

تونس عن ”رويترز“ تقرير

إقتراب موسمنا، ومع الزيتون، بشجرة اإلهتمام في العربي، العالم تونس، من وتشاركنا
وزغاريد غناء التقرير: فقال في تونس، املوسم أجواء وكالة رويترز ت غطّ تونس، موسم وبدء
تونس. العاصمة شرقي الواقعة الكبرى  القلعة زيتون بجهة اشجار أغصان على ونكات
جني عند  التونسية العائالت عديد وفي البالد مناطق عديد في يتكرر احتفالي مشهد
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محصول الزيتون بتونس رابع منتج للزيت في العالم.
في مثل هذا الوقت من كل عام جتتمع عديد العائالت التونسية 
جلني محصول الزيتون في أجواء تسودها الفرحة اعتقادا بأن هذا 
تعتمد  اهللا.  من  البركة  وتنزل  يزيد  اخلير  جتعل  والفرحة  التجمع 
عشرة  عددهم  البالغ  السكان  بني  من  أسرة  ألف   500 من  أكثر 
ماليني نسمة على صناعة زيت الزيتون التي حتتاج لعمالة كثيفة. 

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في البالد 65 مليونا.

الذهب األخضر

افراد عائلة احلاج سميدة مبدينة اجلم الساحلية يأخذون اجازات 
من عملهم ويعودون برفقة زوجاتهم وابنائهم من املدن املقيمني 
غابات  في  العام  من  الفترة  هذه  ليقضوا  يشتغلون  حيث  فيها 
الزيتون مجتمعني. ويقول احلاج سميدة (70 عاما) والذي ميلك عددا 
كبيرا من أشجار الزيتون إن أحوال كل العائلة تنتعش عندما يكون 
العام جيدا/مثل هذا العام لكن عادة ما يخيم الكساد على اجلميع 

اذا جاء احملصول دون املأمول.
النشاط  في  متميزة  مكانة  الزيتون  جني  عمليات  وحتتل 
باعتبارها  ايضا  وامنا  فحسب  اقتصادية  العتبارات  ليس  الفالحي 
رمزية لتشبث أكثر من جيل بعادة أسالفه ومواصلة لنشاطهم. 
ويحظى زيت الزيتون بأهمية بالغة في التقاليد الغذائية والصحية 
الفقير  حتى  تونسي  بيت  كل  في  يحضر  يكاد  حيث  للتونسيني 

منها وفي كل طبق غذائي مهما كان نوعه.

بل إن العديد من التونسيني يفضلون زيت الزيتون على باقي 
البرد  ونزلة  احلنجرة  التهاب  مثل  االمراض  بعض  ملعاجلة  االدوية 

احلادة.

كأس يومياً توصلك إلى التسعني!

واليزال  عاما  التسعني  عتبة  جتاوز  شيخ  وهو  حمد  يتحدث 
يتمتع بصحة جيدة بفخر عن سر احتفاظه بلياقته قائال أحتفظ 
في  الزيتون  زيت  من  كأسا  أشرب  أن  دون  يوم  مير  ال  النه  بعافيتي 
الزيتون دون  الصباح وزوجتي ال تطبخ اي أكلة اال باستعمال زيت 
هذا  بفضل  كثيرا  يؤمنون  الذين  السن  لكبار  اضافة  لكن  سواه. 
هذه  اسالفهم  عن  ورثوا  ايضا  الشبان  من  العديد  فان  املنتوج 

العادات.
ويقول كمال وهو مهندس معماري (28 عاما) قبل أن أستعمل 
أي دواء عندما أمرض فان زيت الزيتون هو أول حل أجلأ اليه وعادة ما 
يكون ناجعا ويغني عن باقي االدوية. كما تربط ايضا عديد العائالت 
نوفمبر  نهاية  يبدأ  الذي  الزيتون  مبوسم  املستقبلية  مشاريعها 

تشرين الثاني ويستمر حتى آخر فبراير شباط.
قائال  الزيتون  منتجي  احد  عاما)   68) رحيم  سالم  ويتحدث 
لرويترز أعتقد أن الصابة وفيرة هذا املوسم واذا كان احملصول مثلما 
هو متوقع فسيكون من السهل علينا مجابهة تكاليف زواج ابني 

نعيم الذي تأجل العام املاضي بفعل نقص الصابة.
وتبيع عديد العائالت املنتجة للزيتون محصولها من الصابة 

للتصدير فقط

زيت مبدينة طبربة  ايد محجوب صاحب معصرة  ويرى عبد 
انتاجها  اغلب  العاصمة  شمال  كيلومترا   30 بعد  على  الواقعة 

موجه للتصدير ان زيت الزيتون هو مبثابة البترول االخضر لتونس.
ويقول مثلما متكنت السعودية ان تصبح اقتصادا محوريا في 
العالم بفضل نفطها، تونس ميكنها ان تصبح كذلك فقط بفضل 

زيت الزيتون الذي اعتبره بتروال اخضرا.
ويضيف محجوب الذي يدير املعصرة التي أنشأها والده منذ 
أميركا  الى  تتجه  معصرتنا  صادرات  ان  الزمن  من  قرن  من  اكثر 

وعديد االسواق االوروبية والشرق مثل الكويت وقطر ودبي.
وتوفر معاصر الزيت التي يبلغ عددها قرابة 1600 معصرة آالف 

فرص الشغل مفتتح كل موسم جني الزيتون.
ولتسويق زيت الزيتون في اخلارج بافضل شكل ينتج محجوب 
للتصدير  مخصصة  الزيتون  بزيت  تتعلق  غذائيا  منتجا   30 نحو 

مثل الزيتون املعلب، والهريسة، ومعجون الثوم.
كلها  تذهب  التي  املنتجات  هذه  مثل  ان  محجوب  ويعتبر 
السواق اميركية واوروبية ميكن ان تضفي قيمة اكبر على منتوج 
شهرة  ويبلغ  التونسي  املطبخ  بخصائص  ويعرف  الزيتون  زيت 
االقتصاد  االيطالي مثال. لكن رغم أهمية مساهمته في  املطبخ 
يعاني  اليزال  للخارج  التونسي  الزيتون  زيت  تصدير  فان  التونسي 
بعض التحديات تتعلق مثال بتعليب املنتوج وطرق اجلني التقليدية 
بعض  لها  يتعرض  التي  املالية  وبالصعوبات  الصابة  تقلص  التي 

املصدرين.

كميات  على  وتبقي  لها  شؤون  لتصريف 
وبعض  لالقارب  واهدائها  اخرى لالستهالك 
من اجليران. ولم تشر املصادر احلكومية الى 
الزيتون  زيت  من  العام  هذا  صابة  توقعات 
لكن صحفا محلية قالت انه من املتوقع ان 

يبلغ محصول هذا العام 200 ألف طن.
ويعرف زيت الزيتون التونسي باكتسابه 
والنكهات  واالذواق  االصناف  من  للعديد 
االنتاج  ومنطقة  الزيتون  اصناف  حسب 
صفاقس  منطقة  لكن  املناخ.  ونوعية 
انواع  افضل  تنتج  التونسي  والساحل 

الزيوت املعروف بالنضوج ذي الطعم احلار.
يعود  التي  الزيتون  زيت  أشجار  ومتثل 
القرن  الى  التونسية  بالبالد  زراعتها  تاريخ 
الزراعية  املساحة  ثلث  امليالد  قبل  الثامن 

بالبالد ومتتد على حوالي 6ر1 مليون هكتار.
جني  موسم  ميثله  ما  على  وكدليل 
العائلة  في  للتقاليد  احياء  من  الزيتون 
التونسية تقام بعض املهرجانات لالحتفاء 
القلعة  ”مهرجان  مثل  الزيتون  بشجرة 
عام  كل  يخصص  الذي  للزيتونة“  الدولي 
يوم يشارك خالله السياح في جني الزيتون 
للتعريف  التقليدية  املأكوالت  وتذوق 

باختصاصات املطبخ التونسي.
على صابة  التونسية  احلكومة  وتعول 
للخارج  صادراتها  لرفع  عام  كل  الزيتون 

وزيادة احتياطياتها من العملة الصعبة.
التونسي  الزيت  تصدير  قطاع  وشهد 
حيث  االخيرة  السنوات  خالل  متزايدا  منوا 
غزا اسواقا جديدة مثل دول املشرق واخلليج 

واميركا وكندا واستراليا.
وقال محمد احلبيب احلداد وزير الفالحة 
العام  هذا  من  سابق  وقت  في  التونسي 
الزيتون  زيت  من  تونس  صادرات  عائدات  ان 
دوالر  مليون   696 املوسم  هذا  خالل  بلغت 
من مجمل صادرات تونس الفالحية املقدرة 

بنحو 44ر1 بليون دينار أي 11ر1 بليون دوالر.

لوحة فان غوخ ”الزيتون“
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ينقصها  خلخال!

الصبّ تفضحه أن كما لغتها. قالوا: للعيون
مرآة القلب. عيونه، والعيون

داللة تنبسط التي البيضاء اليد عن وقالوا
صاحبها. كرم عن

دالل، أنها نعست إذا اجلفون عن وقيل 
حياء. فهي ت مّ ضُ إذا والشفاه

على تنعطف سيقان عن  نقول ماذا لكن
تعانقها؟ وتكاد سيقان،

جمالها، أبجديات إحدى املرأة، ..سيقان 
معجم الصورة، في طبعاً“ والساقان“األنثويان
يتفجر، ما ال ر ويفجّ احلُسن، ر يفسّ كامل لغوي

صور. من فسبحان

في لؤماً االختراعات أكثر العالي، الكعب
عن ذهنه تفتّق الذي  واللئيم البشرية،  تاريخ
وبروفسور جمال، عالم الشيطاني االختراع هذا

إثارة.
إال ينقصها  وال عال، وكعب حلسناء، ساق

العروق. في دم يثير الضجة خلخال

عنه؟ وماذا الرجل؟ عن تتساءلون
اً حظّ أكثر الرجال هذا امللعون لذلك، يأبه من

رمبا! العالم.. في

م.ع

لي الصورة: قالت
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يصل حيث فقرا، واألشد والفقيرة املتوسطة الطبقات
عمان  مناطق من وكغيره نسمة، ألف  120 إلى تعدادهم
سوء من تعاني  السكانية الكثافة ذات الشرقية وحتديدا 
مركز اجلبل في يوجد  فال مستواها في وتدني اخلدمات
مكتبة وقت قريب وحتى ترفيه، وأماكن وحدائق عامة أمني

صحي. ومركز لألطفال

حيث ”الدعم“ إلى حتتاج أماكن عن شبان بحثوا مجموعة
في كانت الفكرة، وأصل احلكومة. أجندة  في لها مكان  ال 
تنميتها، ألجل احمللية  اتمعات  مع اخلاص القطاع اندماج
فكان مسرح النظيف جبل وأما اخلطوة اجلديدة، تلك وكانت

البداية.

مديرة البرامج احلق عبد رزان يسمعهم“..تقول أحد وال عالي
مؤسسة رواد التنمية. في

املدرسة جيل

جهات حضن من التنمية، تلك الناشئة رواد ومؤسسة
كانت ”وجتربتنا األولى مجتمعاتها احمللية، بخدمة آمنت لطاملا
قامت مدرسة أول تعتبر حيث زيد بنت عاتكة مدرسة في
وإصالح األبنية وتأهيل ودهنها وتأثيثها بترميمها املؤسسة
جبل النظيف، ألطفال املدخل عاتكة كانت و فيها واجلدران
إلى األطفال. التعرف ألجل املدرسة في بورشات قمنا حيث

للمؤسسة. الثقافية املستشارة الناصر، ”..تقول ربيعة
من مدارس كالعديد كانت االبتدائية ”عاتكة“ ومدرسة
في سوء من تعاني حيث حظاً، األقل والتعليم التربية وزارة
من على جيل التي أثرت السيئة ”البنية التحتية“ والرطوبة

الطالب.
إلنشاء الصحة وزارة مع  اإلتفاق املدرسة ترميم  وتبع 

تهيئة بعد تأسس الذي النظيف بريد وكذلك صحي مركز
مطالب أطفال مع وتزامن ذلك ”رواد التنمية“ قبل املبنى من

. اجلبل“ ”شمس لهم. فجاءت مكتبة النظيف مبكتبة
مساحة األطفال، مكتبة كانت ”بداية وتضيف الناصر:
توجد ال  اجلبل وأن خاصة ذواتهم،  عن  فيها األطفال ليعبر 
لكي وفرصة اللعب. أو للترفيه أماكن أو حديقة فيه
حماسة وسط ذلك وكان ليكتبوا، وسيلة األطفال يجد
األطفال ملساعدة اجلامعية املنح من  املُستفيدين الطالب
”شبابيك“ برنامج  ذواتهم. فجاء عن  والتعبير دروسهم  في
الفنون على األطفال ليتعرف الفرص من شبابيكاَ ليفتح
ومواهبهم. ذواتهم على تعرفهم في تُسهم التي اإلبداعية
ويدرسوا ليخربشوا لألطفال اآلمنة املساحة املكتبة وأمنت

إليهم. ويستمع يخصهم مكانا ويجدوا ويقرأوا ويكتبوا
”تعلم هو ”شبابيك“ برنامج شعار أن الناصر ربيعة ول
نعلم“ أن قبل نتعلم أنفسنا نحن ألننا وشارك اآلخرين“ وعلِم

زيارات  مبعدل وطفلة طفل 1000 عن يزيد  ما إستقبال  ومت 

نت ان عمّ ا/ شمّ محمد بقلم:

إسمه نصيب من لكلّ جبل

اجلبل في البطالة فنسب ذلك، من أكثر و
العام  املعدل من 50% البطالة نسب تتجاوز
التحصيل نسبة أنّ ومع األردن، في للبطالة 
توجد ال أنه إالّ مرتفعة بني الشباب العلمي

عمل. على للحصول فرص
جبل في التنمية  رواد جتربة بإعتبار
كنموذج إتخذت فقد ً رائدا مشروعاً النظيف
اإلجتماعية املسؤولية ملتقى في به يحتذى

شهور خلت. قبل عمان أمانة الذي أقامته
فكانت مع جتربة ”النظيف“ بداية عن أما

في زيد“ بنت ”عاتكة  مدرسة  تكن لم
يبحثون أناس مع موعد  النظيف..على  جبل
ثبات من ببيوتها ينهض ملن حتتاج بيوت عن

والعوز.. الفقر
”شبابيك“ أمام شرع بابا كانت ..وإمنا
التي اليد ليكونوا خورما“ ومصعب و“جيران“
أن ألحد ما كان ً فقرا ورائها أبوابا تخفي تفتح

يتلمسه أو يعاجله.
العاصمة وسط القابع النظيف، جبل
إلى معظمهم- –في سكانه ينتمي عمان،

نظيفاً يعود ”النظيف“
”جيران“ ”شبابيك“و مع
بطرس ورغدة ”أرامكس“ رئيس غندور فادي قام املشروع.. من بدء سنة قبل

يستحق ن عمّ بحثاً شة، املهمّ ان عمّ مناطق في بجوالت املؤسسة، مديرة
أخذ تستأهل وكلّها الكثير، الفقر من فيها مناطق هناك وكانت الدعم،
من وهو النظيف، بجبل بداية اإلنتشار إستقرّ على ولكنّ القرار رصة، الفُ

خمس عبدون يبعد عن فهو جغرافيته إلى نظرنا ما األقل حظاً..وإذا املناطق
دنانير خمسة ميلكون وال انه، بسكّ الشهر وينتهي دقائق،

ملاذا جبل لكن،
النظيف؟

”خاللالسنةاألولىمنبدء
بطرس رغدة قامت املشروع،
غندور وفادي مديرة املؤسسة،
أحدى أرامكس مجموعة مدير
للمشروع الداعمة الشركات
األصدقاء من  آخر  وعدد
بالقيام اإلختصاص، وأصحاب
ان عمّ مناطق  في بجوالت 
تهميشاَ. األكثر الشرقية
تلمس اجلوالت هذه  خالل مت 
تلك لسكان احلقيقي الواقع
الفقر واإلهمال املناطق، ومدى
الذي تتعرض له منطقة جبل
ما نظرنا وإذا . النظيف خاصةَ
عن بعيد  فهو جغرافيته  إلى 
وينتهي دقائق، خمس عبدون
ميلكون وال بالسكان الشهر 
اجلهة أما دنانير، خمسة

واضحة“. فهي األخرى
النظيف  جبل إختيار ”ومت
تتوفر ال حيث اجلوالت، بعد تلك
معظم في كما خدمات فيه
صحي مركز ال عمان.  مناطق
إلى باإلضافة أمني مركز وال 
غير منخفض الناس صوت أن
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كانت تُسجل فاقت ال 20 ألف زيارة في السنة األولى.

شبابيك،  برامج:   خمسة  التنمية“  ”رواد  عن  وينبثق 
جيران، مصعب خورما، مكتبة شمس اجلبل، املدراس..

قصة مصعب

مصعب خورما، لم يكن شابا نشيطا وطموحا أو شهيدا 
مشروعا  أيضاَ  كان  إمنا   ،2005 عمان  تفجيرات  في  فحسب 
خلدمة جيل غير قادر على التعليم اجلامعي، ومنحة ”مصعب 
مبجتمعه  آمن  شاب  لذكرى  تخليدا  إال  كانت  ما  خورما“ 

خالل التنسيق مع  املتطوعني من الشباب لتسجيل كبار السن، 
وأذكر أن كثيرين من كبار السن بدوا غير آبهني بالتأمني الصحي! 
ولكن بعد بحثنا وجدنا أن السبب  تلخص في عدم مقدرتهم على 

دفع املبلغ املالي. وهنا قمنا بتأمني املبلغ ملن ال يستطيع الدفع.
نكتشف  بها،  نقوم  التي  اجلوالت  خالل  ”من  كفاح.  تقول 
اخلطورة  بسبب  البيوت  بعض  ترميم  أو  لبناء  الفعلية  احلاجة 
التي تشكلها على ساكنيها صحياَ ونفسياَ. فيتم التنسيق مع 
البناء والترميم في حال كانت  تخصصة في  مؤسسة شريكة مُ
البيوت تستدعي وجود محترفني، حيث تعمل تلك املؤسسة على 
أي  املشورة بخصوص  بتقدمي  نحن  ونقوم  بنائها  أو  البيوت  ترميم 
البيوت واجب العمل معها باإلضافة إلى تسديد قيمة العمليات 
اإلنشائية. أما تلك البيوت الواجب ترميمها والتي نعلم أن الشباب 

ولكنه  تنميته  محاوال  احمللي، 
أخرق.  عدوان  ضحية  ذهب 
بنك  ملدير  نائبا  مصعب  كان 
في  وناشطا  عمان،  القاهرة 

العمل احمللي.
خورما  مصعب  ”صندوق 
الشباب“   ومتكني  لدعم 
به  قامت  حترك  نتيجة  كان 
األعمال  رجال  من  مجموعة 

من املتطوعني قادرين على التعامل 
ودهان  مع متطلباتها من قصارة 
من  العمل  فرق  تشكيل  فيتم 
الشباب وحتديد إحتياجات البيوت 
مع أصحابها ومن ثم تتم عملية 

البناء والترميم مع الشباب.
أحد  فهو  غندور،  فادي  أما 
بتنمية  آمنوا  الذين  األشخاص 
إال  منه  كان  ما  و  مجتمعاتهم، 
مبشروعات  للنهوض  التحرك 

برنامج  عبر  مصعب  الصديق  اسم  يخلدوا  أن  أرادوا  اللذين 
املنح  خالل  من  املنطقة،  في  الشباب  دراسة  لدعم  للمنح 

التعليمية والقروض.
ومت تفعيل  صندوق  ”مصعب خورما“ في الشهور األولى من 
دراسية  منح  تقدمي  أساس  على  البرنامج  وأرتكز  املؤسسة،  عمر 
للطالب إلستكمال دراستهم في الكليات أو اجلامعات. باإلضافة 
العليا  الدراسات  لطالب  فوائد  دون  من  دراسية  قروض  توفير  إلى 
الدراسي  الفصل  في  املؤسسة  وقدمت  العملي.  التدريب  وفرص 
للدورات  باإلضافة  جامعياَ  قرضاَ  و15  جامعية  منحة   220 احلالي 

التدريبية. 
ال يعتمد البرنامج أية معايير للمنح اجلامعية سوى إستعداد 
مساعدة  و  املنطقة  في  للعمل  بالتطوع  لإللتزام  املُستفيد 
األوضاع  أصحاب  من  ألولئك  األولوية  منح  إلى  باإلضافة  االخرين. 

املادية األصعب.

جيران
فكرة  على  للتأكيد  اخلمسة  ”جيران“ مبشاريعه  برنامج  وجاء 
َ بني الشركات أو األفراد. ويقوم البرنامج باإلعتماد  الشراكة سواءا
مشاكل  ملعرفة  كأساس   املباشر  اإلجتماعي  التواصل  على 
قدموا  َ ممن  الناس سواءا بيوت  زيارة  تتم  والسكان. حيث  املنطقة 
طلبات للحصول على دعم أو ممن تتم زيارتهم عشوائياَ. كما يتم 
من خالل البرنامج تدعيم قاعدة ”الشركاء“ والذين يساهمون في 
يقدمون  الذين  كاألطباء  السكان،  لبعض  نوعية  خدمات  تأمني 
أو  الدهان  التي متنح  الشركات  أو  أو عمليات مجانية،  إستشارات 

اإلسمنت إلخ ....
وتقول كفاح عدنان منسق برنامج جيران ” أذكر أن احلكومة 
السن  لكبار  الصحي  التأمني  خدمة  بدء  عن  سنة  قبل  أعلنت 
برسوم رمزية تصل إلى 36 دينار تُدفع كل ستة أشهر.  فبادرنا من 

تنموية في ”النظيف“..واستجابت عدة جهات وأفراد لدعم املشروع: 
مثل خالد املصري، مجدي الياسني، سمير مراد، مروان عطا اهللا.

قصة امرأة
املشاريع  من  املستفيدات  إحدى  هي  املسنة،  عقاب،  أم 
إال  وقتا  تألوا  ولم  جديد.  من  بيتها  وصيانة  تأهيل  مت  حيث 
رواد  فادي غندور ومديرة  أرامكس  املشروع وصاحب  وشكرت 
ملؤسسات  ”ذهبت  بعفوية:   وقالت  بطرس،  رغدة  التنمية 
كثيرة ولم تساعدني، قلت لهم: انظروا إلى مؤسسة رواد! 
أوضاعنا.  عن  تعلمون  ال  وانتم  يساعدوني،  كيف  وهؤالء 

فقالوا لي دعيهم يساعدوك.“.          
وأحد  النظيف،  أحد سكان  السلوادي،  والشاب هشام   
 َ موظفي املؤسسة، عمل سابقاَ كسائق في املؤسسة ونظرا
واملشتريات.  اإلنشاء  مسؤول  اآلن  أصبح  ونشاطة  لهمته 
برامج  إيجاد  في  النظيف  ساكني  مع  املؤسسة  ”تشترك 
ومشاريع تسهم في حتسني احلياة اليومية في اجلبل.  إن شاء 

اهللا يعمموا مشروعهم في كل عمان“.  
في  ورائدة  شكلها،  في  بسيطة  شبابية  جتارب   
مضمونها، فها هو محمد ومن معه من األصدقاء الشباب 
يعملون على إعادة ترميم بعض قطع األثاث العتيقة امللقاة 
الهوية  تعكس  فنية  قطع  إلى  وحتويلها  احلاوية  جوار  إلى 
”رواد  مقر  في  صديقة  مع  يعمل  حيث  ألصحابها.  املميزة 
َ الشباب يوميا ألجل حشد  التنمية“  املضيء باأللوان منتظرا
طاقتهم وبعثها إلى بيوت النظيف ونفوس كل من يعمل أو 

يشارك في أي جزء. 
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(1)
حقيقية: قصة

صديقي سيارة املغمورة بسرقة العصابات إحدى قامت
فقد األمريكية األفالم غرار  وعلى  األخرى،  هي املغمورة
أعقبتها سطو بعملية للقيام السيارة اللصوص استخدم
أسفرت الشرطة  رجال مع شرسة بوليسية مطاردة 
إلى صديقي وسيارة السجن، إلى ارمني شحط عن

امليكانيكي!!
الدنانير من مئات  بضع سوى  تساوي  ال التي السيارة
املنتوف املبلغ، وصديقي هذا بإضعاف تصليح إلى حتتاج اآلن
سؤاله كانت، وعند جهة أية من تعويض على أي يحصل لن

بساطة: (هيك البلد)!! السبب أجاب بكل عن
(2)

بطل العجب!! عرف السبب إذا
البلد!! هيك نعم..

على حتصل ولم عمل بطلب تقدمت إذا فصاعدا من اآلن
هيك البلد!! تبتئس.. فال ظهر بال ألنك الوظيفة

من ألنك لست مقعد جامعي ابنك على يحصل لم وإذا
البلد!! هيك طبيعي.. فالوضع الكرامات أصحاب

فيها ضو قمر ما ليلة في وملكك بيتك مت تشليحك وإذا
عنده.. الوقوف حتى يستحق ال فاألمر  االستمالك  بذريعة

البلد!! هيك
األسعار وغالء  السير أزمة  على أيضا  ينطبق ما وهذا
واالس احملروقات دعم وال  األعالف ودعم العقارات وجنون
والتشكيالت والتعديالت الوزارية النيابية واالنتخابات البلدية

والـ.... احلكومية
معاملتك ومشت حكومية دائرة راجعت إذا انتبه، ولكن

البلد!! هيك (مش) ألنه أول يوم فغنٍ بعبك، من
(3)

البروليتاري الوعي عنه تفتق  ما  أقوى هي البلد) (هيك
يفنى)!! ال كنز (القناعة أمره: على مغلوب فقير أن قال منذ

العاطلني شلة نحن قررنا املوضوع ألهمية منا واستشعارا
وقد للمرحلة القادمة، شعارا البلد) تبني (هيك العمل عن
باعتباره املغدور صديقنا برئاسة عليا جلنة ذلك ألجل شكلنا

للفكرة!! الروحي األب
لترجمة  عمل خطة وضع على  حاليا  اللجنة وتعكف  
جديا احلديث مت أولى وكخطوة الواقع، أرض على  الشعار
املكتظة االتوسترادات أحد على قهوة بسطة تأسيس عن
هذه البسطة باكورة تكون بحيث اسم (ثقافة العيب)، حتت

سيدار املشروع بأن علما قادمة، رأسمالية الستثمارات
مشكلتي من احلد في منا إسهاما (100%) وطنية بعمالة

والبطالة!! الفقر
جاهز وهو للمشروع، النهائية  اللمسات  وضع مت وقد
ذلك أكان سواء الالزم، التمويل على احلصول للتنفيذ حال
طويل خارجي قرض  طريق عن أو مانحة، جهة  طريق عن

منخفضة!! دين بخدمة األجل
(4)

شكسبيريات:
تلك هي املسألة!! ال (هيك).. أو (هيك)

(5)
جدل:

مقال من البلد) (هيك عبارة بشطب التحرير رئيس قام لو
البلد)؟!! (هيك اقول استطيع أن فهل البلد) (هيك

(6)
(هيك) للبلد؟؟ الـ الذي يحدد من

اإلنتاج).. (أداة يقول ماركس
السوق).. (آليات يقول سميث

(الغاية).. يقول ميكافيللي

اوديب).. (عقدة يقول فرويد
اجلغرافيا تقول (املناخ)..

يقول (املنتصرون).. التاريخ
والتقاليد).. يقول (العادات االجتماعيات كتاب

العام).. (الرأي تقول الصحف
االقتراع).. (صندوق تقول األحزاب

يقول (احلكومة).. الشعب

(الشعب).. تقول احلكومة
أعاله).. ما ذكر (جميع الوكيل يقول محمد

شيئا.. ال يقول املعاني عمر
بخبث!! ويبتسم رأسه الدولي يهز البنك ...ومندوب

(7)
(هيك) العراقي فقد أصبح للشعب سابقا توقعنا كما

الفلسطينيني لألشقاء يصبح  أن قريبا  ونتوقع جديد،
جديدة، (هيكات) املنطقة وسائر والسودانيني واللبنانيني
بشعوبها ستفعل فإنها القدمية،  (الهيكات) مثل ومتاما

هيك ختم!! بدها مظبطة (هيك) ألنو و(هيك) (هيك)
(8)

أبو ذر الغفاري: يقول
على يخرج ال  كيف بيته في القوت يجد ال ملن (عجبت

سيفه)؟!! شاهرا الناس
(هيكه)!! األقل على ...أو

(9)
حيف فيا ملرحلة (هيك البلد).. بلد، أي بلد، يصل عندما

بلد!! هيك على
  z_zolaq@yahoo.com

البلد! هيك
بقلم: كمال ميرزا   
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، إالّ  قرن ربع مدار فعلى ، كلّها سمعتها تلك قصص
والستينيات اخلمسينيات في بديا حكايات كانت ، قليالً
على سالمة أحمد صديقي ذاكرة تستحضرها التي هي
الفلسطينية القرية وشمت  التي  الثارات  من الدوام:
الفتى إلى ، بيئة محافظة احملرّم في احلبّ بالدماء ، إلى
على يزيد  ال  عمر في وهو اجلمعة خطبة  ألقى الذي
نفط البلدة كان الذي الزيتون زيت إلى ، اخلامسة عشرة

وإلى. وإلى إلى ، السلطان عاصمة فيضيء ره لتصدّ
على استأثرت حتى مراراً سمعتها قصص تلك
قضاء دت الغربية تعمّ الضفة زرت وحني ، زمناً وجداني
الفاحتة ، وأقرأ فوق من يافا ساحل ألشاهد ، في بديا يوم
بأكلة واستمتع ، مقامه في الدجاني الولي روح على
ل أنحاء القرية ، وأجوب شوارع وأزقة قليلة تشكّ ن مسخّ
على املثلثة مقاتلة امليراج أحمد إلتماعة وصف لي ، وملا
بالقول: سارعته حزيران ، هزمية ببدء إيذاناً ماء ، سطل

عمرك. كتاب فسيكون ، كلّه هذا أكتب
على باألمس  كنتُ ، عشر ساعات مدى وعلى
السيرة  ، لـ“مهردار“ األخيرة املسودة قراءة مع  موعد
يها يسمّ كما أو ، حبيبة فلسطينية لقرية الشخصية
فراس بكتاب تيمناً ا رمبّ ، األولى“ القلب ”مغامرة صاحبها
ميكن كيف األولى“ وألكتشف العقل ”مغامرة السواح:

كيف وألعرف ، وحكاياته روايته على ق يتفوّ أن للراوي
والشفاهة. احلكي على تتغلّب أن للكتابة ميكن

اهللا ردّ  ، العراقي الروائي صديقي مقولة ر  وأتذكّ
الشرق هذا في كتبنا لو الالمي: جمعة األستاذ ، غربته
وقد الروايات ، أجمل ألخرجنا ص حياتنا قصّ عن الدامي
، مجروحة أحمد سالمة يكتب في ما شهادتي تكون
ولكنّ عليكم ، وااملة التغاضي تفترض مر عُ فصداقة
من يحمل اجلديد كتابه إنّ  أقول  حني قوني تصدّ أن
أمكنة استأهلت كثيرة كتب حملته ما البقاء عناصر

فحسب. مكتبة في رفاً ، ال القلب في

رمضان على  لبنانية غنائية درامية (هجمة) 
(األردني)

خضر جميل محمد
”ال مسرحية لفريق الناجحة التجربة بعد اللويبدة-
ساس، الراديسون فندق في املاضي  العام رمضان ميل“ 
اللبنانية الكوميدية العروض العام هذا رمضان تسابقت
جنوم)، في فنادق اململكة (اخلمس لها مكان حجز على
من امليريديان فندق الرئيسية الكبرى في القاعة فكانت
األعمال حال فكرته (كما املأخوذة “cbm” عرض نصيب
االسم يحمل تلفزيوني كوميدي برنامج من الباقية)
مات وطن“ ”بسـ وفريق خليل شربل اختيار نفسه، ووقع
احتفظ فيما أيضا، الرئيسية وقاعته الرويال فندق على
مخرج ومعهم وعادل) ونعيم وعباس (روال ميل“ ”ال فريق
طارق خوري واملنتج الفقيه ناصر مشاهده وكاتب العمل

ساس. الراديسون فندق في له ارتاحوا الذي مبوقعهم
غزت التي اللبنانية املسرحية العروض على وعالوة
زاد التي الرمضانية فإن كثيرا من اخليم األردني، رمضان

وضواحيها،  ان عمّ في 75 خيمة عن العام هذا  عددها
غناء وسحرة جنوم الرمضانية أمسياتها في تستقبل

لبنانيني. و(كوميديانيني)
األردن إلى اللبناني  الرمضاني الفني احلج  ووراء 
ليس كثيرة، ورمبا أسباب ظاهرة، إلى بدأ يتحول والذي
الشقيقة في املستقرة غير السياسية الظروف أولها
دولية قوى وتكالب  القربى  ذوي ظلم  من تعاني  التي
املؤثرة القوى من عديد بني نزال وجعلها ساحة حولها
املنطقة خارج من قوى وبني وسوريا) (إيران املنطقة في

أميركا وفرنسا. بالدرجة األولى أنها سرا ليس
يوقعها التي ازية العقود رمبا، األسباب ومن 
خصوصا فني، حقل من أكثر في اللبنانيون الفنانون
ضمن تقدم التحديد  وجه على املسرحية العروض أن
بوفيه تشمل جنوم اخلمس  فنادق في خدماتية حزمة 
وألنها إليها، تذاكر الدخول يرفع قيمة ما مفتوح، إفطار
محلية إعالمية مبتابعة (رمبا)  حتظى العروض) تلك (أي
في والتسويقية التنسيقية اجلهات كون عربية ورمبا
تكرميي مجاني عرض من  أكثر تخصص  الفنادق تلك

اتلفة. اإلعالم لوسائل
اللبناني الشامي  الوعي بني شفيف تقارب ومع
بالعروض (طاملا كان السفر خيار األردن فإن احمللي، ونظيره
خيارات أخرى أفضل من يظل مندوحة عنها) ال ضرورة
وتراجع اللبنانية السورية العالقات توتر مع خصوصا

الشقيقتني بني واالستثماري الثقافي التبادل أشكال
ولبنان. سوريا

البيئة مع جنومه تخالط الذي ميل“ ”ال وباستثناء
التلفزيونية النسخة من مشاهد تصوير عبر احمللية
الشخصية واجلماعية لبيوت خالل الزيارات ومن للعمل،
اإلفطارية رمضان عروض باقي فإن األردنيني، أصدقائهم
خصوصا اللبناني، إطارها من بعد تخرج لم اللبنانية
شربل وإخراج تأليف من املنطوية وطن“ مات ”بسـ 
الـ هو  الدرامية الفنون في جديد مسمى حتت خليل
الذي املواجهة» كوميديا «فن أي كوميدي» أب «ستاند
الترفيه عالم في عشر التاسع القرن ألواخر جذوره متتد
الكوميديا عروض رائد الفنان عروض في الشعبي
إلى وطن“ مات ”بسـ وظلت .(1835-1910) تواين مارك
صبها عبر اللبنانية احمللية األجواء أسيرة بعيد حد 
السياسية احلياة  في  أصال املتأججة النار على الزيت
أحيانا أحيانا وتشفي تدمي جارحة في لغة اللبنانية،
اليومية الناس أحاديث استكتشاته في ليتداول أخرى،
الناس إلى  شخصيات كوميدية محببة ووجعهم في

حتكمنا. التي السياسة الشخصيات وفي
على العمل  مشاهد  من األكبر القسم وركز
أودت والتي لبنان في حدثت التي واالغتياالت االنفجارات
السياسية، األحزاب وقادة بكبار اإلعالميني والسياسيني
يستقبل تلفزيوني برنامج موضوعها مذهلة فكرة وفي
سيقع اين ملن يعرف مالية جائزة م ويقدّ مباشرة اتصاالت
من متجنّس سوري مواطن فيتصل التالي؟ االنفجار
ليخبر جونيه، منطقة في جاسوساً ويعمل «بتغرين»،
في املوضوعة املوقوتة العبوة  عن  بالتفصيل املذيعة
ونوعها ورقمها ولونها مكانها ليشرح السيارات إحدى
املشهد بحسب ذلك وكل اجلائزة املالية، وذلك ليكسب

متثيله رميون صليبا. في أبدع الذي املسرحي
مأساة عن مسرحيته  في  خليل شربل  يكشف
باسم لينطق واملرّة الالذعة السخرية خالل من كبرى
التي «االسكتشات» هذه  في يرون الذين  اللبنانيني
ألحزانهم متنفسا «اسكتشا» عشر اخلمسة ت تعدّ

قالب درامي متجدد. في
كلود هم سبعة ممثلني من املسرحية مؤلفة أسرة
رميون دكاش،  زينة جدعون، بو جان شهاب، رنا خليل، 
ارج إلى إضافة زغبي كريستيان شمعون، بيار صليبا،

خليل. شربل والكاتب
بسبب اشتراك توجها عموميا “cbm” ويحمل عرض
واألردن ومصر سوريا (من فيه عربية بلدان عدة من ممثلني
وتقدميه لبنان) إلى إضافة والبحرين والسعودية واإلمارات
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هوس اإلقبال على عمليات التجميل و(النيو لووك) أصبح 
هاجس الكثير من النساء، مبختلف أعمارهن في جميع أنحاء 
قد  الذين  الرجال  إلى  إمتدّ  الهوس  هذا  أن  والغريب  العالم، 
ينافسون املراة مستقبالً، مع التنويه إلى أن النسبة بالطبع 

ما زالت أقل بكثير عند األردنيني.
من  يعتبر  الذي  املوضوع  هذا  على  الضوء  واللقاء 
ليدلي  خلبازه،  اخلبز  نعطي  أن  أردنا  فقد  العصر،  صرعات 
جراحة  إستشاري  بدور،  مازن  بالدكتور  فالتقينا  بدلوه، 
التجميل والترميم اخلبير في هذا اال واحلاصل على الزمالة 
البريطانية واألمريكية  هذه البلدان املتطورة في هذا النوع 

من اجلراحات.
وقد تركته يدير دفة احلوار، ألبحث عن أجوبة  أردتها أن 
بالفعل  الرجال، وهل  البداية، سألته عن  تكون شاملة. في 

أصبحوا يُقبلون على عمليات التجميل، قال:

الرجال، أيضاً
جراحة  على  الرجال  من  إقباالً  هنالك  فإن  بالفعل 
إما  التجميل  عمليّات  إجراء  يطلبون  فبعضهم  التجميل، 
لتحسني املظهر، مثل عمليّات جتميل األنف وزراعة الشعر، 
خاصة إذا كانت طبيعة عملهم تتطلّب منهم أن يكونوا  في 

اإلهتمام   من   ً جزءا يعتبر  والتغيير  اجلمهور،  مواجهة  مجال 
باملظهر العام.. وهناك عمليّات جتميل يكون السبب من وراء 
عمليات  ومنها  للتجميل،  منه  أكثر  بحتاً،  وظيفياً  إجرائها 
في  الدهون  أو شفط  العلويّة،  اجلفون  الزائد من  اجللد  إزالة 
منطقة الثدي عند بعض الشباب. وفي اآلونة األخيرة، أصبح 
”البوتوكس“  حقن  إستعمال  على  الرجال  من  إقبال  هناك 
العينني  وحول  اجلبهة،  في  التجاعيد  إزالة  على  تعمل  التي 
لدى  إنطباعاً  يعطي  الذي  احلاجبني،  بني  العضلة  وإنقباض 
البعض بأنّ  الشخص  لديه  كشرة بال سبب.                        

مفارقات
وحول املفارقات التي حدثت في مسيرته الطبية، قال الدكتور 
بدور إنه حتصل بعض املواقف الطريفة أحياناً، ومنها ما حدث مع 
،  وكنت قد أجريت لها على مدى سنوات عمليّات شدّ وجه،  إحداهنّ
وتكبير ثدي وشدّ بطن، وفي يوم إلتقت بالصدفة، وهي خارجة من 
بتباعد  محاولتي  رغم  االنتظار،  بغرفة  لها  صديقة  مع  عيادتي 
املواعيد، تفادياً ملا قد يعتبره البعض إحراجاً، إذ إلتقت صديقة لها 
ا تفعله عندي، فأجابت بأن الطبيب أجرى  التي بادرتها بسؤالها عمّ
لها الفحص، وأخبرها  بأنها  ليست بحاجة إلى عمليّات جتميليّة 
الستينات،  مطلع  في  أصبح  قد  عمرها  أن  رغم  السن،  هذا  في 

والصدر  الوجه  باحليويّة في بشرة  الزالت حتتفظ  قالت  ألنها كما 
والبطن.

اية عملية  اذا كان ال بد ان جترى فحوصات قبل  سألناه فيما 
جتميلية  وحول  حتمل  اجلسم  لها  وعن  املوانع  فاجاب الدكتور 
بدور ان عمليات جراحة التجميل  مثل  أية  عملية  أخرى  كعملية  
املرضية  السيرة  اخذ  ،و يجب  القيصرية  العملية  او  املرارة   إزالة  
للشخص اذا كان هناك أمراض مثل الضغط او السكري او غيرها  
او اذا كان  هذا  الشخص يتعاطى عالجاً بشكل منتظم ألمراض 
فحص  إجراء  يجب  كذلك   ، الدرقية  الغدة   او   األزمة   و  القلب 
هناك  كان  فإذا  العملية.  إجراء  قبل  مخبريه  فحوصات  و  سريري 
خلل يجب أن يعالج كأن يتم تنظيم السكري او الضغط او غيره 
قبل أجراء العملية، أما بالنسبة للموانع فهي تكون بشكل عام 
أمراض عضلة القلب التي ال تسمح بأن يوضع املريض حتت ادر 

العام أو النصفي.

مضاعفات
لم  إذا  للعمليات،  تداعيات  هنالك  كان  إذا  فيما  وسألناه 
بني  الفصل  يجب  أنه  بدور  الدكتور  أوضح  الطبيب محترفاً،  يكن 
املضاعفات للعملية سواء جتميلية، أو غيرها، وبني اخلطأ الطبي، 
وإن حدوث املضاعفات ضمن النسب املتعارف عليها عاملياً مقبول، 
مثل إلتهاب في منطقة اجلرح بنسبة قد تصل إلى خمسة باملائة، 

اخلبرة  و مدى  اجلراح،   يعتمد على كفاءة  الطبي، فهذا  اخلطأ  أما 
وقدرته على التصور، ولألسف هناك بعض األطباء الذين ال ميلكون 
شهادة علمية  في مجال جراحة التجميل يقومون  بإجراء عمليات  
التجميل،  وكذلك أطباء من إختصاصات أخرى، وهم قلة  قليلة  
تدريب  ألي  يخضعوا  لم  النسائية،  أو  العامة  اجلراحة  أطباء  من 
البطن،   شد  بعمليات  يقومون  والترميم،  التجميل  جراحة  في 

مستغلني جهل بعض املرضى، وهنا تزداد نسبة اخلطأ. 

تكبير الشفاه
قال   العمر،  تقدم  مع  تأثيرها  ومدى  الشفاه،  تكبير  وعن 
الدكتور بدور إنه عادة ما  ينصح السيدة بتكبير الشفاه إذا وجدت 
أن حجمها ال يتناسب مع الوجه، فغالباً ما جتد بعض الفتيات أو 
أو  الضحك  عند  العليا  خاصة  الشفة  مالمح  تختفي  السيدات 
إنها تعاني عند وضع قلم الشفايف، أو أن هنالك  نسبة قد تصل 
إلى ثالثني باملائة من النسوة تعاني من  عدم تناسق في احلجم بني 
اجلانب األمين و األيسر من الشفة، فكلّ هذه األشياء تدعوا لتكبير 
الشفاه، وهي في العادة تتم بوضع مواد طبيعية حتقن في املكان 
املراد، وتبقى ملدة  تتراوح بني ثالثة إلى ستة اشهر ، أما اخليار األخر 
فهو حقن دهون أو أنسجة من نفس اجلسم، وهناك مواد مصنعة 
طويلة األمد ميكن حقنها، لكن أنا شخصياً كطبيب ال أفضلها،  
أنوه  أن  وأريد  البعيد أكثر،  املدى  ألن مشاكلها ومضاعفاتها على 

من املفارقات،  عندما خرجت سيدة في عقدها 
السابع من العمر من العيادة، وصادفت صديقتها، 
حاجتها  عدم  أبلغها  الطبيب  إنّ  قائلة  فبادرتها 

للعمليات!
سيجري  الذي  الشخص  خضوع  من  بد  وال 
هنالك  الن  للفحوصات  كانت  مهما  العملية 
امراضاً ال تسمح  باخلضوع للمخدر، وليس لنفخ 
الشفط  بعملية  انصح  وال  معني  سن  الشفاه 

الزالة السليوليت....

ى ”النيو لووك“    في األردن مّ حُ

   بقلم: خلود اجلاعوني

من  إقبال  هناك  بدور:  مازن  الدكتور 
من  الدهون  شفط  عمليات  على  الرجال 
الصدر وحقن ”البوتوكس“ في الوجه إلزالة 

الكشرة.  
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بانه  ليس لتكبير الشفاه سن معينة، و ال تتأثر مع العمر، سيما 

واذا كنا نتكلم عن حقن املواد الطبيعية.

تكبير الثدي
إذا  تعمل  إنها  بدور  الدكتور  أجاب  الثدي،  تكبير  عملية  وعن 
نالحظ  ما  عادة  و  االنثى  حجم  مع  يتناسب  ال  الثدي  حجم  كان 
بعد  السيدات  بعض  في  أو  العمر  مطلع   في  الصبايا  عند  ذلك 
الرضاعة  لعدة أطفال ، و تتم عادة العملية بادر العام او بتخدير 
يتم  حيث   ، الظهر   في  إبرة  طريق  عن  اجلسم  من  العلوي  اجلزء 
وضع ما يشبه البالون ويكون مملوءا مبادة السليكون او باملاء وامللح 
املستعمل في احملاليل الوريدية  إما خلف الثدي او خلف العضلة 
التي خلف الثدي،  و يكون هناك بعد العملية أملا مع تورم ،  ويجب  
االنتظار لفترة ثالثة  أشهر للحصول على الشكل النهائي ،و ليس 
لهذه العملية تأثير على الرضاعة او احلمل و لكن تنصح السيدة 
أن تنتظر فترة ستة أشهر بعد العملية قبل أن يحدث حمل حتى 
يكون الثدي و املادة املوضوعة بداخله قد اخذت وضعها الطبيعي ، 
وهنا   ال بد ان  احذر في هذا اال من عملية حقن الدهون في الثدي 
لتكبيره  سيما  و إن بعض السيدات  يلجؤون لبعض الدول ااورة 
الجراء العملية  بسبب رخص األسعار و يتم إقناعهن بحقن دهون 
او مواد مصنعة  ليس لدينا  أدنى  فكرة  عن مصدرها و هي تسبب 

مضاعفات  كثيرة  يصعب التعامل  معها.
بدور  الدكتور  فاوضح  الثدي  تصغير  لعملية    بالنسبة  اما 
انها  جترى للواتي يعانني من ألم بالكتف او الرقبة ناجم عن زيادة 
وزن الثدي حيث تتم في بعض احلاالت إزالة ما يقرب من واحد الى 
اثنني  كغم من كل ثدي و هذا الوزن الزائد لعدة  سنوات  كفيل  
بحصول  مشاكل  في الرقبة و الكتف ، حتى أن بعض الدول مثل 
الواليات املتحدة األمريكية تلزم شركات التأمني بتغطية تكاليف 
هذه العمليات.جترى هذه العمليات ألعمار مختلفة تتراوح عادة بني 

سن العشرون و الستون. 
اذا  أجريت  للمريض    التصغير  او  التكبير  ان عملية   واضاف 
املناسب  و بالطريقة املناسبة من قبل جراح  لديه كفاءة في هذا 
ً ما يكون هناك تداعيات و أمنا املضاعفات املتعارف عليها  اال نادرا

عاملياً و بنسب قليلة.

شفط الدهون
 وحول عملية شفط الدهون اكد الدكتور بدور انها   ليست 
وسيلة  ملعاجلة السمنة املفرطة  او إلنزال الوزن سيما و إن كثافة 
الدهون اقل من كثافة املاء لذلك إزالة ( 5)  لتر دهون من اجلسم ال 
تعني إنقاص الوزن (5) كغم بل قد ال تتجاوز( 3) كغم ،و إن الهدف 
احلجم  إزالة  طريق    عن   اجلسم  ترتيب  هو  الشفط  عملية  من 
الناجم عن جتمع الدهون في أماكن أكثر من األخرى و املريض الذي 
الوزن  إلى  اقرب  وزنه  يصل  هو من  النتائج  أفضل  على  سيحصل 
أماكن  في  للدهون  اكتناز  يالحظ  و  مع طوله  املناسب  الطبيعي 
أن  ال يستطيع  اجلسم   يتم شفطها الن  أكثر من غيرها عندها 
، وفي  اذا نزل وزن الشخص أكثر من الطبيعي   يتخلص منها إال 
بعض حاالت السمنة املفرطة ميكن أللجوء إلى الشفط لتخفيف 
احلجم و إلعطاء حافز للشخص إلنزال الوزن ، و هناك دراسات تفيد 
أن إزالة الدهون الزائدة عند مرض السكري و الوزن الزائد تقلل من 
جرعة األنسولني الذي يحتاجها اجلسم، إما السيليوليت فشفط 

الدهون ليس له تأثير ايجابي عليه و ال ينصح بالشفط لعالجه.

واضاف ان  املفاضلة بني الشفط و الشد فلكل واحدة منهما 
استعماله و ميكن أن تستعمل الطريقتني  معاً لنفس الشخص 
فالشفط  كما قلت إلزالة االكتنازات الدهنية في بعض األماكن 
تهدل   هناك  كان  اذا  فتجرى  األرداف  او  للبطن  سواء  الشد  اما  
واضح للجلد بحيث ميكنك باملسك للجلد مالحظة التغير الذي 
اكتناز  هناك  يكون  قد  و  الكمية  هذه  استئصال  عند  سيحصل 
للدهون في أماكن بعيدة عن اجللد الذي سيتم استئصاله عندما 

يضاف الشفط إلزالة هذه الدهون.

نصائح الطبيب
 وعن النصائح التي ال بد ان يعطيها الطبيب للسيدة حول 
اجاب  فقد  باخليال  تعيش  ال  حتى  التجميلية   العملية  نتيجة 
الدكتور بدور أن  الطبيب  ال بد ان يعطي وقتا كافيا للشخص الذي 
يريد أن يجري عمليّة جتميل ليشرح له أوال إذا كان بحاجة لعمليّة 
ومدى االستفادة من العمليّة وكذلك املراحل التي سيمر بها بعد 
العملية من كدمات و تورم و األلم الذي سيعانيه   و ما قد يحدث 
على  يقبلون  الذين  األشخاص  من  العديد  ألن   ، مضاعفات  من 
او الرجال  قد ال تكون لديهم أدنى  عمليات التجميل من النساء 
انه خالل فترة مزاولتي جلراحة  وقد وجدت   ، األمور  فكرة عن هذه 
التجميل أن بعض املرضى وبنسبة قد تصل من ثالثني الى اربعني 
باملئة   عندما تتضح لديهم الصورة  قد يغيّرون  رأيهم ويعدلون 
عن إجراء العمليّة ،  فعلى سبيل املثال  بعض السيدات يعتقدن أن  
بإمكانهم إجراء عمليّة شفط الدهون في نهاية األسبوع لتصبح 
الزائدة  الدهون  من  ت  تخلصّ وقد  يليه  الذي  األسبوع  مطلع  في 
وحصلت على صورة الشكل الذي تريده وهذا ضرب من اخليال كما 
اني ال احب ان تطلب مني أي مراجعة ان يكون انفها مثال او أي جزء 
من وجهها شبيه بنجمة  ما  الننا نتعامل مبصداقية مع اللواتي 

يراجعن العيادة .
وحول عمليّات التجميل وأي يكون عليها الطلب أكثر اجاب 
الدكتور بدور ان جراحة  التجميل تشمل الشكل اخلارجي للجسم 
زراعة  تشمل  ،فهي  بالقدم  وانتهاء  الرأس  شعر  زراعة  من  ابتدءا 
شعر الرأس ،وعمليّات شدّ اجلفون واجلبهة و عمليّات جتميل األنف 
واألذن  وكذلك عمليّات شدّ الوجه والرقبة, عمليّات حقن الوجنات 
والشفاه ، باالضافة الى  عمليات تكبير او تصغير او شد الثديني, 
 ، اجلسم  من  السفلي  اجلزء  شد  وعمليات  البطن   شد  عمليات 
التشوهات  ترميم  عمليّات  إلى  باإلضافة  الدهون  عمليّات شفط 

حقن البوتوكس  في وقت مبكر قبل ظهور هذه اخلطوط للحفاظ 
على اجللد ،  إما اذا استعملت و التجاعيد موجودة فيصبح الهدف 

من استعمالها هو عدم زيادة عمق  هذه  التجاعيد ،
أما بالنسبة حلقن الدهون  فيتم اللجوء إليه اذا كان هنالك 
نحف في أماكن من الوجه مثل الوجنات و حول العينني او الشفتني 
او الوجه بشكل عام ،و قد تبني حديثاً أن اخلاليا الدهنية حتتوي على 
خاليا جذعيه حتفز اخلاليا املسؤولة عن إفراز الكوالجني للعمل ، وان 
الكوالجني هو املادة املسؤولة عن إعطاء احليوية و النظارة للبشرة ، 
و عادة تؤخذ الدهون من نفس الشخص و حتقن في املكان املطلوب 
و يحتفظ اجلسم بها عادة من ثالثة الى ستة أشهر أول مرة و يجب 
إعادتها بعد ذلك مرتني على األقل ليحتفظ اجلسم بنسبة منها 

بشكل دائم.

ترميم األنف
وردا على سؤال حول عمليات  ترميم او  جتميل األنف وهل هي 
ضرورية اكد الدكتور بدور انها  جترى عند وجود تشوه في الشكل 
الوتيرة   في  انحراف  له  مصاحباً   غالباً  يكون  و  لألنف  اخلارجي 
ما  فغالباً   ، التنفس  في  كلية  او  جزئية  صعوبة  مسبباً  األنفية 
يكون هناك سبباً إلجراء العملية و ليس موضة ، و يختلف مقدار 
ذو تشوه  انفه  للتشوه فقد جند أحد االشخاص   قبول الشخص 
ً من التشوه مسبباً االزعاج   واضح ال يأبه به و أحياناً مقدارا صغيرا
ممن  قليل   وعددهم  البعض  وجود  مينع من  ال  لكن هذا  لصاحبه  
يطلبون إجراء العملية دون وجود أي داعي لذلك من حيث الشكل 
ً من إجراء عمليات اذا  او الوظيفة ،وال بد   أن يكون الطبيب حذرا
من  النوع  هذا  إرضاء  يكون  الغالب  في  ألنه  مبرر  أي  لها  يكن  لم 

األشخاص غاية ال تدرك.

وحول موقع االردن في جراحة التجميل اجاب  الدكتور بدور أن 
األردن قد وصل إلى موقع متقدم في جراحة التجميل و الترميم من 
حيث الكفاءة و اخلبرة بحيث ميكن وصفه من األوائل في منطقة 
الشرق األوسط  ، كذلك معظم األجهزة املستعملة إلجراء هذه 
ة ، و  إن شمول  ة واخلاصّ فرة في املستشفيات العامّ العمليّات متوّ
عائالتهم   وأفراد  املسلّحة  ات  القوّ في  للعاملني  ي  الصحّ التأمني 
الصرح  هذا  الطبيّة  املدينة  بإعطاء  ساعد  التجميل  لعمليّات 
لهم  تتاح  الذين  املرضى  من  كبيرة  أعداد  لوجود  اخلبرة  احلضاري 
إجراء هذه العمليّات املكلفة بال مقابل كذلك لم تبخل مؤسسة 
اخلدمات الطبيّة امللكيّة على أطبائها  بإرسالهم لدورات للتدريب 
لقد  ،و  دوري  وبشكل  العالم  في  املتخصصة  املراكز  أفضل  في 
ة (22) عاما لغاية  عملت في مؤسسة اخلدمات الطبيّة امللكيّة مدّ
عام 2004 وأتيحت لي كما أتيحت ملن سبقني من زمالئي فرص ال 
ر بثمن من دورات ومؤمترات وغيرها ،و لقد رفدت هذه املؤسسة  تقدّ
القطاع اخلاص في مجال جراحة التجميل مبا ال يقل عن ثماني من 

أفضل  جرّاحني التجميل منذ عام 1984.
القطاع اخلاص يشاركون  ان  أطباء  الى  بدور  الدكتور  وخلص 
كلّما سنحت لهم الفرصة باملؤمترات العامليّة لزيادة املعرفة سيّما 
ر  بشكل مستمر ، وكذلك إقبال الناس على إجراء  أن العلم يتطوّ
عمليّات التجميل قد ازداد في السنوات األخيرة ملا لإلعالم من تأثير 
عت الكثير منهم  وكذلك ألنتائج اجليّدة التي يحصلون عليها شجّ
لإلقبال على جراحة التجميل ناهيك عن املغتربني وعدد كبير  من 
العالية  الطبية  االردن  لسمعة  وذلك  واالجنبية  العربية  الدول 

واملتقدمة.

الناجمة عن احلوادث واحلروق واالمراض .
قال  شيوعاً  العمليات  أكثر  وعن 
انها  بشكل عام شد اجلفون  الدكتور بدور 
و  الثدي  تصغير  و  تكبير  و  األنف  جتميل  و 
شفط الدهون و شد البطن و حقن الدهون 
باإلضافة إلى بعض اإلجراءات غير ا جلراحية 
مثل حقن ابر البوتوكس للحد من التجاعيد 

و ابر الفلينغ او احلشوة. 
وسألناه هل ينصح بحقن  البوتوكس و 
حقن الدهون للحفاظ  على حيوية البشرة 
وماذا يفيد ذلك فقال الدكتور بدور ان  مادة 
حركة  إضعاف  على  تعمل  البوتوكس 
ثالثة  بني  متدد  قد  مؤقتة  لفترة  العضالت 
شخص  ألي  نظرنا   اذا  و  أشهر،  ستة  الى 
أثناء  للتعبير  وجهه  عضالت  يستعمل 
ذلك  عن  تنتج  خطوطا  ان  سنجد   الكالم 
وتكون  بالعرض في اجلبهة و خط او خطني 
بالطول بني احلاجبني و كذلك عدة خطوط 
بشكل  التشنجات  بعض  او  العينني  حول 
طولي في الرقبة ، و إن تكرار عمل العضالت 
في  اخلطوط  هذه  وجود  عن  املسؤول  هو 
اجلبهة و حول العينني و بني احلاجبني و التي 
 ً أثرا تترك  بحيث   ، الوقت  مع  عمقاً  تزداد 
واضحاً يصعب إزالته او التخلص منه على 
باستعمال  انصح  لذلك   ، جتاعيد   شكل 
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إلى الكلمات واحلاجة بعض تذكير اإلبقاء على بني
يتحول البرملان وهو عضو عدة. فالنائب طرائف تأنيثها
نقول الرأي الرجل أصاب ولو  التأنيث.  حال نائبة إلى
مصيبة املرأة أن  نقول  احلالة ذات  في لكن مصيب أنه
هي والكارثة الكارثة هو  الذهن إلى  يتبادر معنى وأول

النائبة!.
قلنا احلياة قيد على الرجل فإذا فقط، ذلك ليس
ثم قرصاتها.  شر من اهللا  أعاذك حية واملرأة حي أنه
بإضافة تتحول وقاضي  هاوية، إلى بك  ستهوي هاوي
باملعنى تالعب من ذلك  وغير قاضية. إلى  التأنيث تاء
لذلك به. التندر الرجال  لبعض يحلو  الذي الصحيح
الشكل املتوقع لها تنحرف اللغة عن أحيانا أن يحدث
وفنية. أدبية بطريقة  الرسائل  إلبالغ  املؤنث كتذكير
املرأة باسم مرفق النائب أوسعادة فالنة فنقول القاضي

وهكذا. التحرير.. رئيسة من بدال التحرير ونقول رئيس
باللغة، املرأة عالقة تساؤالت حول  يطرح سبق ما
األنثى ضد تتحيز العربية  اللغة أن  يقال ذلك وفي
يرى اآلخر اجلانب على . مواقع عدة في املرأة تظلم و 
أن ميكن ال اللغات كسائر العربية اللغة أن النحو علماء
تعامل برأيهم فاملسألة دون اآلخر، جلنس متحيزة تكون
االتصال كفاءة أجل من محايد موضوعي موضعي
املرأة، على استحواذا أن يكون ميكن وال الفكرة وإيصال
تلجأ قد بل فقط، املؤنث تذكير يقتصر على فاألمر ال
وتصوير معنى املواقع بعض في املذكر تأنيث إلى اللغة

يكون أن دون واحد في  واجلماعة اجلماعة في الواحد 
ملزما يكون ان ودون البالغية األغراض سوى  القصد
واملهنية العلمية األلقاب في املذكرة الصيغ استخدام

واألدبية.
من إجتهاد هو املؤنث  تذكير من يحصل ما أن أي 
اللغة على حجة أن يؤخذ ميكن ال النحويني أنفسهم،
الذكورية الثقافة ترسبات نتاج البعض ويراه العربية،
بعض استغالله حاول ما وهذا وحسب. السائدة
أن ليزعموا السابق الغربيني انطالقا من التصور الباحثني
حتديدا تعكس العربية اللغة وأن متكلميها فكر اللغة
الفصل تصورهم، حسب  ميكن،  فال .. العرب نفسية
مبوقع املرتبطة األلقاب تذكير من السائدة بني الظاهرة

العقول. في بعض الفكرية املرأة وبني البنى
التأنيث، تاء إضافة من جتزع ال أن املرأة أدعو ختاماً 
األلقاب جميع تطالب دون حرج بتأنيث أن وأشجعها بل
حقوقها أبسط من وذلك موقعها في تشغلها التي
في لها أن تنسى ال أن وعليها واملهنية. اإلنسانية
لغة أي به تخصها لم ما العربية اللغة قواميس
اخلنساء ار النوّ الرقراقة الهيفاء الدعجاء فهي أخرى،
حصره ميكن ،ال جدا كثير ذلك وغير املمشوقة اللمياء..
وجسدية وعقلية  نفسية وفضائل جماليات من  هنا،

على املرأة. العربية تسبغها اللغة
ranaframe@yahoo.com

صيب، مُ املرأة
والرجل...
صيبة! مُ

قالت اللغة: ر سيرضى لو كَ كان الذَ هل

شاور بقلم: رنا

النُبل  بيت على  تقاطر حتّى الشمس، زالت  إن ما  
حشد احة، الفوّ تلك الزهرة في كنفه نشأت الذي والعفاف،
العريضة الشوارب ذوي من رجل مهم يتقدّ من اجلاهة، كبير
فوقه أسدل أبيض سميكاً جلباباً يرتدي املنتفخة. والكروش
ق يطوّ ابتدأ ما  وسرعان بة. مذهَّ فافها حِ اللون بُنيّة عباءة 
وأقربائها الصبية آل من  املستقبلني لثماً ويُشبع بذراعيه

بأكثرهم. معرفته عدم من الرغم على وأنسبائها،
من  مشورة عقد وكان اجلاهة، كلمة به أنيطت وقد  أما
ساعة بربع أن ينهض باملهمة كلها حضر من جمهرة مع قبل
ر فغَ أمرها، ثم ـّي ول د عينيّه على سدّ أكثر... الزمن ليس من
وغيره مقصده وكأن أمـانتـنا“. ”بـدنا بصيغة األمر: قائالً فاه
وماضي ملاضيها ً ا حدّ يضع أن الدارجتني، الكلمتني من هاتني

ه حدود! ال حتدّ الذي غيرها
على غُصّ شديدة رعدة نِهِ  بدَ في رَتْ  فـَسَ أبوها، أما

واحدٍ إلى بيده أشار ثم الكالم. عليه ـّجّ فارت بريقه، إثرها 
املشار فوقف املراسم... ليتمّ أرحامه أولي من بالوقار عٍ متلفّ
قهوتكم إشربوا طلبتم... ما لكم بكم... مرحى قائالً: إليه
يتعالى ثم إبتهاجاً، ويهتف األطفال النسوة، مبروك. وتزغرد
املراد؟ أهو أدري وجديدها، ولست قدميها النارية، األسلحة أزيز
عرض هو أم إنتصار، حتقيق عن تعبير أم السرور، عن تعبير

حال؟
كتنز  مُ مفتول الساعد، شاب نحوهم برشاقةٍ ويندفع  
العريس هو بالعطور... خت مِّ ضُ فاخرة بثياب العضل، تسربل
على اً مزهوّ تسليمه مع الفرح صيحات فتتعالى نفسه...
إن وما اآلخر! البعض مع  املفهوم غير زِهِ وتـَغامُ البعض،
صخر، املقدودة من قبضة يده الطري في عروسه أودع كفّ
جبينها تلثم  أمها هوت  حتى البيت، بوابة  نحو متوجهاً 
أذن محاجر عينيها من من ينهمر دنت والدمع وخديها، ثم

حافظ عليها. ونابَ عندك... واحدة رجيَّة لي هامسة: العريس
كالمه! عن العريس رأسِ هزُّ

بإغالق  عابئني  غير وجهتهم، كانت الفرح صالة إلى
الضجيج أن ثم اهللا،  عباد  باقي  على  الشوارع مسارب 

نقرِ ومع العرس! خطة ضمن مسائل والزمامير والعجيج
أنفارها ألسنة ـّق ومتل مُستأجرة فرقةٍ ـُبولِ وط دُفوفِ وقـََرْعِ

ـّم العريس ـُعظ ت ديرتنا“ غير ”من مستوردة مبفردات غنائية
املدعوين، بني كالطاووس يزهو  وصار  عنقه، رفع وأهله،
رجله وطأت إذا  حتى ظمة. بالعَ الشعور موجات هُ  تأرجـِحُ
يديه، بحركات الهواء زّق ميُ فأخذ مواهبه، بانت الرقص حلبة
غناء خاوي من ربٍ ةِ ضَ ـُجّ ل في برجليه، غائصاً األرض ويضرب
تتمزق كيال آذانهم البعض دَّ سَ هادِرٍ، املعنى هابط اإليقاع
فيرفعانه وعروسه أصحابه ويتحمس صوته. طبالتها بفعل
الراقصني. رؤوس فوق في الهواء بهما يلهوان كرسيني على
أذن إلى إنثنى حتى كعكة العرس، قطع سيف رَ شهَ أن وما

ووعوده. كالمه لبّها بسحر ً آخذا عروسه
الشمال وذات اليمني ذات ـّب فيها تقل ٍ ة، دَ هّ سَ مُ ليلة ذات
أرجاء في تهب بأنفاسها يشعران بهما فإذا والداها، أرقاً
اخليال، بهما ويطوف الوقت... هذا في املعهود غير املنزل على
وكيف عليها... وسهرهما وحداثتها طفولتها فيسترجعان
وصوالً الصيف، وقيظ الشتاء برد جسمها عن يذودان كانا

العيد. صباح بعيديتها فرحتها إلى
قبالة املصونة  ها أمّ كانت  الصباح، حتى أصبح إن وما
بني فتحتضنها النفس. تشتهيه مبا مة  مدعّ كبدها  ة فلذّ
من األسى رنات وتنطلق املتوقد. بعطفها ذراعيها وتغمرها
كالم! محض فكانت وعوده أما العهود نقض أماه، حلقها:
الرغم من على عينه عليّ تسهر فال عني وجهه ا قـَسّ لقد
كل حواسه. وخدر عاطفته باع غضوب هو ألوامره. انصياعي
شرر من عينيه في ملا اتقاءً واملَرارة مّ الهَ صَ غـَصَ أجترّع ـّي إن
إلى معي حبه يبني أن  راده مُ فغاية كشفته  لقد متطاير.

لغيره. أكون فال يتملكني فقط... أن حني
اروح  قلبها صدعُ وليلتئم والكدر اليأس من لتحريرها
منزل إلى الفهماء العقالء بأحد مصحوبا توجه ولي أمرها
وذلك وأهله، الفتى قبل مناقب عدد من كان الذي كبير اجلاهة
أبرق وأرعد: أن جوابه بعد وكان على املسألة برمتها، الطالعه

باألمر. لي عالقة ال وافقتم... ن يُومِ أيديكم ”أضربنا على
. الزلـَلْ موضعُ إنه ل جَ العَ إحذر املثل: يقول

وال ”اذبحني املقـيّد النسر لـَكَ يقول اخلتام: كلمة
ذلك.. تقول لـَكَ الدجاجة حتى ريشة ريشة... تنتفني

“ أمــانــتــنــا نــا دّ ـِ ”بـ
سالمه ميخائيل حنّا بقلم:
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احلاجة أقارب إعترض املاضي، من القرن اخلمسينيات، في
التعليم  فرصة مبنحها والدها قيام عاماً” على 60 ” رشيدة
آنذاك إربد محافظة في الوحيدة األساسية املدرسة  في
لقت ”خُ رأوها واقع الفتاة العربية، التي ”مترّدها” على من خوفاً

فقط“. أسرة تكوين أجل من
وتعدّ السابع، للصف درست التي رشيدة وظلّت احلاجة
أقاربها على ”عاتبة” جيلها، بنات على قة متفوّ نفسها
خلروجها الدائم إنتقادهم عبر حرمانها، في أسهموا الذين
ترجمت أن إلى التعليم، فرصة من املدرسة، الى  البيت  من
أوالدها الثمانية خالل معرفة وعلم من من إليه إفتقرت ما
أبناؤها حصل إذ اجلامعي، تعليمهم على ضرورة اصرت الذين
جامعية على شهادات أوالد” وخمسة بنات ”ثالث الثمانية

والعلوم اتلفة. الطب والهندسة في
إبتعاث وراء دافعاً كان  التعليم من  حرمانها إن وتقول
الدكتوراه دون درجة القاهرة للحصول على إلى إحدى بناتها

واتمع احمليط. األهل من متوقّعة إنتقادات ألي إكتراث

توريث العلم
التعليم، في أبنائها  ق تفوّ رشيدة احلاجة  وتعزو
في سواء العمل، في جيدة  فرص على  جميعاً وحصولهم
كان الذي وزوجها دورها تكامل إلى خارجها، أو اململكة،

”العلم” أبنائها توريث على إصرارها  في ويؤيدها يساندها
. شيء أي قبل

واحلصول للعلم،  األردني اتمع حبّ  املعروف من وبات
خراتهم مدّ األهالي  يكرّس حيث جامعية، شهادات على
إلى جلوئهم أبنائهم لدرجة تعليم خلدمة أعمالهم، وعائدات
علم بحسب أستاذ ممتلكاتهم” آخر ”قد تكون بيع عقارات
حسني الدكتور التطبيقية البلقاء جامعة في اإلجتماع
من قليلة لفترة غير عانى األردني اتمع أن يرى الذي اخلزاعي،
البالد شهدت حيث السبعينيات، أواخر حتى اجلامعات، ندرة
إستطاعت جديدة جامعات إستحداث جلهة نوعياً  ً تطورا
إلى ً مشيرا العالي، التعليم في  اتمع أبناء طموح تلبيه
حكماً، اتمع من معارضة  يالقي كان الفتيات تعليم أن
حالت دون أخرى عوامل فضالً عن والتقاليد، العادات بسبب
وتدني املوارد املواصالت وشح شبكة فرص التعليم كغياب

املداخيل. مستوى
االباء نسبة أن تبني إلى دراسات يشير السياق ذاته، وفي
بلغت احلالي، الوقت في البكالوريس درجة على من احلاصلني

عليها 37  احلاصلني من األبناء نسبة وصلت فيما، باملائة 21
التعليم على  األردنيني إقبال تنامي إلى إشارة في باملائة،
الطموح لترجمة التعليم وسيلة أن إعتبارهم  من إنطالقاً

الوظيفة. في

القاضي بقلم: إخالص

احلاجة
رشيدة تثأر
لنفسها
بتعليم
أوالدها

باحلي.. دكانة وكان، فيه الزمان كان
بنبض ميوج وحيّ دكان،  فيه زمان،  هناك كان

اإلنسان..
األطفال كان الدكان، إلى يذهبون الناس، كان

يحبّ الدكنجي، نا  عمّ وكان الدكان، باب  على يفرحون
درج دكانه، ودفتره في باب على احلي أهل مع التسامر
البسيطة، الناس حسابات  اخلشبية يكشف الطاولة

بسطاء. كلنا وكنّا
الطحني، شواالت جتاوز وبعد الصغير، الدكان في
املعلقة واألباريق الدكان، باب على والبقوليات، والرز، 
الدكنجي طاولة  هنالك  اخلشن، الليف جانب إلى
مخزن والسوس، حلو احلامض ”قطرميزات“ تتوسطها

الطفولي. الفرح
حي في عادي  بيت  يحتاجه  ما كلّ  فيها  الرفوف 

أيضاً. عادي في زمن عادي...واهللا
بدكان جتده الدكنجي،  نا عمّ عند جتده  ال ما
السمانة، حاجيات طلبك جتاوز إذا ”متخصص“، 
الكندرجي، هناك احلي ففي  البيت،  ستّ ومتطلبات

واللحام.. وامللبنجي، واخلضرجي،  والعطار، والسمكري،
أحلى بينهم، مفاصلة وكلّ حكاية، إليهم واملشوار

حكاية.
إنسان. هناك دكان...وكان زمان...فيه هناك كان

مجمدة، علب في النبض وعلّبوا ، احليّ اليوم، مسحوا
كبير، مول يتعملق في ضخماً صارت ”بيزنس“ والتجارة
والرفوف الناس، ويبتلع وكلّ األحياء، احلي، حجمه يبتلع
إلى تقزم والدكنجي اادلة، تقبل ال  بأسعار مكهربة 
صوتاً وتُصدر  ميتة، خطوطاً متسح ضوئية  ماكينة

اجلبني. عرق كل وتسحب من جيبك السعر، تسجل
دة مجمّ فيه املتعة حتى ق،  تسوّ مركز كبير، مول
وال املاركات، وتعرف البضاعة، تعرف والناس كالسمك،

البعض. بعضها تعرف
فال الروبوت،  زمن في الساقني يعلّب كهربائي  درج
البشر كل رغم واخلواء، الفراغ من متالطم وبحر متشي،

الرفوف. أمام املكتظني
من كثير كثير وفيه عمالق، مول فيه زمان، اليوم

وال إنسان. الناس،

تولستوي تولستان بقلم:  

كان
الزمان
وكان،
انة دكّ في
.. باحليّ
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كلّ  في  املطروح  السؤال  على  اإلجابة  في   ً كثيرا نحار 
من  الغالبة  الغالبية  نعني  األردنيون،  يعيش  كيف  االس: 
في  دينار  الثالثمئة  راتبهم  يتجاوز  ال  الذين  هؤالء  األردنيني، 

الشهر؟
مائة  عن  يقلّ  ال  ة،  شقّ أصغر  الشقة،  إيجار  كان  فإذا 
دينار، وال ميكن أن تقلّ فاتورة األكل الشهرية عن مائة دينار 
ل عائلة من خمسة أفراد، عبر وسائل النقل العام  أيضاً، وتنقّ
ً، وليس هناك من  دينارا أن تقلّ شهرياً عن خمسني  ال ميكن 
ا الكهرباء فقد تتراوح  فاتورة مياه تقلّ عن سبعة دنانير، أمّ
ً شهرياً، وهناك مصروفات  بني اخلمسة عشر والثمانني دينارا
املدارس، واملالبس،  وهذه كلّها من األساسيات التي ال ميكن 

اإلستغناء عنها.
إلى ذلك، هناك مصروفات اإلتّصاالت، حيث نحو خمسة 
ومصروفات  مواطن،  ماليني  ستة  لنحو  خلوي  خط  ماليني 
ان،  السكّ العدد من  البنزين حيث نحو مليون سيارة لنفس 
عنها  اخلروج  ا  أمّ أيضاً،  األساسيات  من  تكون  تكاد  وهذه 
حتسني  وسائل  وإمتالك  النفس،  عن  الترفيه  عن  للحديث 

.ً نوعية احلياة فيصبح السؤال أكثر تعقيدا
وجهة  ل  لتشكّ عبقرياً  تكون  أن  عليك  إنّه  نقوله  ما 
ا العبقري احلقيقي فهو  نظر حول طريقة عيش األردنيني، أمّ
املواطن الذي يستطيع أن يواصل العيش، مجرّد العيش، بهذا 
أو  ل  للتسوّ يخرج  أن  دون  باألسعار،  اإلرتفاعات  وهذه  الراتب 

يُشهر سيفه في وجه اجلوع.
تقرير  في  ان  عمّ تصنّف  التوالي  على  الثالثة  وللمرّة 
وعلى  العرب،  عواصم  بني  األغلى  ”االيكونوميست“ 
ا  أمّ مصداقيته،  مدى  وحتليل  ذلك،  تفسير  اإلقتصاديني 
فقدنا  أنّنا  ر  نتذكّ ما  وأوّل  حقيقة،  نعتبره  أن  فعلينا  نحن 
الدينار  ة  قوّ من  باملائة  خمسني  نحو  الثمانينات  نهاية  في 
ا  الشرائية، لسبب التخبّط في السياسات االقتصادية، ورمبّ

ا، وأيضاً ألنّ  بعض قصص الفساد التي نزعت بعض الثقة منّ
احلدود  إلى  املساعدات  قلّصت  حولنا  السياسية  رات  التطوّ
الدنيا، وال ننسى أنّ املواطن األردني فوجئ ذات صباح بأنّ ديون 

بالده تصل إلى ثمانية مليارات دوالر.
إلعادة  قيصرية  عملية  في  واألردن  األيام،  تلك  ومنذ 
الدولي،  النقد  إقتصاده، حتت قيادة وإشراف صندوق  صياغة 
العملية  تلك  خلّفتها  التي  اجلراحات  كلّ  من  الرغم  وعلى 
عيشه،  وأسلوب  ونفسيته،  املواطن،  جيب  على  املتواصلة، 
فقد كان يرضى ويعيش وينتظر الغد على أمل أنّه قد يأتي 

.ً له بجديد، لكنّ هذا ال يأتي أبدا
ولكنّ  األردن،  واضحة هدفها  إستثمارية  وهناك هجمة 
ز  الناس تشكو بأنّ وجهة هذه ال ميكن أن تشملها، وستتركّ
السياسات  راسمي  من  هناك  أنّ  على  محدودة،  طبقة  في 
في  الوسطى  الطبقة  إنّ  يقولون  من  البلد  في  االقتصادية 
ع، وهذا خبر لو صحّ لكان من  ً إلى التوسّ بالدنا عادت مؤخرا

األنباء السعيدة،
العواصم  يخصّ  الذي  اإليكونوميست  تقومي  إلى  ونعود 
ان فحسب،  بالدراسة، وفي حقيقة األمر فإنّ األردن ليس عمّ
وكما جاء في تعليق ملواطن عبر موقع ”عمون“: فلّوا- اهربوا- 
على اجلنوب احسن الكم. سعر الدمن 100 دينار واجرة البيت 
40 دينار . وامليه طبيعيه وصحية والهواء نقي ونسائم اجلنوب 
ومحافظني  قوية  ببعض  والناس عالقتها  املعطوب.  تشفي 

على عادات اهلنا وديننا في هذا الزمان الرديء“!
وواقعاً فقد اقصى غالء االسعار ”التعريفة“، ثم ”القرش“ 
في  بالقروش  يحتفظون  األردنيون  يعد  ولم  التداول،  من 

جيوبهم، ليس بسبب وزنها، بل لفقدان قيمتها.
القرن  من  اتزنة  ذاكرتهم  السكان  جدل  واستعاد 
باستبدال  االسعار  وارتفاع  املعيشة  غالء  ملكافحة  املاضي، 
نقود  لصرف  تفادياً  املنزل،  محتويات  تدوير  العادة  اساليب 

 أين التعريفة والقرش،
بل أين الشلن والبريزة

اضافية.
بالغ االهمية في ااالت   ً دورا الوسطى  ولعبت الطبقة 
القرن  منذ خمسينيات  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الدولة  بجهاز  ارتباطها  من  اهميتها  استمدت  املاضي، 

واخلدمات العامة من جهة، وتعليمها وثقافتها التي اهلتها 
وهيمنة  التحضر  معدالت  ارتفاع  وساهم  نخب،  لتشكيل 
قطاع اخلدمات وزيادة معدالت احلراك االجتماعي وزيادة هجرة 

العمالة لدول اخلليج في زيادة الطبقى الوسطى.

     بقلم: سالم الغامن
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يردّ على غدر  أن يعضّ على جراحه، وال  آثر غازي محمد 
الً األلم الشخصي على األذى. ويقول  باملثل، مفضّ أصدقائه 
يتصرف  جتعله  لم  األصدقاء  طعنات  إن  عاماً)   33) غازي 
ً بالوفاء أكثر من ذي قبل، رغم خذالن  مثلهم، ما شكل حافزا

أصدقائه.
وبات يشكو العديد من سكان األردن قلة الوفاء، ونكران 
الصداقة في عالقاتهم مع اآلخرين، ويرون أن الوفاء غدا عملة 
طاغية  سمة  الغدر  أصبح  إذا  ا  عمّ تساؤالت  وسط  صعبة 
النفوس، ويخلق  ندباً عميقة في  ليترك  البشر،  على حركة 

أجواء من عدم الثقة، دون إقتصارها على جنس بعينه.
ويرى أستاذ علم االجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية 
الدكتور حسني اخلزاعي أن العالقات اإلجتماعية في عصرنا 
بالدرجة  واإلقتصادي  املصلحي  الطابع  ”يغلب عليها  أصبح 
وأدى  السائدة“.  الصعبة  اإلقتصادية  للظروف   ً نظرا األولى، 
هذا إلى ”إختفاء قيم مثل الوفاء والتسامح والطيبة واإليثار، 

إضافة إلى التعاون واحملبة واإلخالص وحفظ السر“.
في  إزدواجية  الناس  لدى  أصبح  فقد  لهذا  ونتيجة 
مجتمعهم،  داخل  باإلغتراب  شعورهم  إلى  أدت  السلوك، 
عصر  في  نعيش  ”أصبحنا  أننا  يؤكد  الذي  اخلزاعي  بحسب 

الزور  وشهادة  واحلسد  األنانية  مثل  جديدة،  قيم  دخول 
والطعن“.

في العالقات الزوجية، أيضاً

اإلجتماعية،  العالقات  على  الوفاء  إنعدام  يقتصر  وال 
الوفاء  عدم  أنّ  إذ  الزوجية،  للعالقات  ميتدّ  وإمنا  كالصداقة، 
على  الوحدة  لني  مفضّ اإلنفصال،  إلى  وكثيرين  كثيرات  قاد 
املوظفة  الكذب واخلداع“، كما تقول عفاف  ”اخلضوع ملنطق 
ولم  زوجها،  خيانة  إكتشفت  التي  خاص،  مستشفى  في 
بأن  إقناعي  حاولوا  ”اجلميع  أن  رغم  معه،  اإلستمرار  ترض 
أسامحه وأنسى، إال أنني رفضت، فمن يتخلى بسهولة عن 

الوفاء ال يستحق التضحية والتنازل“.
األخرى  فهي  عفاف،  حال  عن  أمال  حال  يختلف  وال 
، حسب قولها،  فُجعت بصديقتها، التي خانتها مع من حتبّ
حني ”عرّفتها على خطيبي بصفتها األقرب إلى قلبي، لكنّها 

تسلّلت بأالعيبها إلى قلبه وسرقته مني“.
ويلفت اخلزاعي إلى دور التكنولوجيا في تغييب املشاعر 
عن  الناس  الكمبيوتر  ”عزل  حيث  الناس،  بني  من  الدافئة 
يستدرك  أنه  إال  اخلاص“،  عامله  لكلّ  وجعل  اآلخر،  بعضهم 

”أن هناك من يرون العكس في مفردات التكنولوجيا احلديثة، 
طريق  عن  أكثر  بعضهم  من  الناس  تقرب  أنها  معتقدين 

العالقات التي تُبنى من خالل اإلنترنت“.

تغلّب املصالح الشخصية

الوفاء  عدم  إنتشار  أن  اخلزاعي  يعتقد  آخر  جانب  ومن 
هذا  ألنّ  اإلدارات،  لضعف  يعود  العمل  محيط  في  والغدر 
الضعف يقود إلى ”اغراء املوظفني والعاملني ببعض الطرق 
الفرقة  من  أجواء  وخللق  البعض،  بعضهم  عن  إلبعادهم 
يرى  انه  كما  تسد“.  ”فرق  ملبدأ  تأكيدا  بينهم“  والعداوة 
واملصلحة  األنانية  قيم  عليها  طغت  العمل  عالقات  ان 
سبيل  في  والقوانني  األنظمة  على  والتمرد  الشخصية 

احلصول على املنفعة بشتى الوسائل.
وتكاد ال تخلو ذاكرة أي شخص من ذكريات أليمة لعقوق 

قاموسهم  من  الوفاء  كلمة  ”شطبوا  وألناس  األصدقاء، 
التي  إلهام،  اجلامعية  الطالبة  تقول  حسبما  الشخصي“، 
تؤكد أن روحها ”مثخنة بطعنات األصدقاء وخياناتهم“، إذ أنّ 
”احلياة اإلستهالكية أضعفت الوفاء وجرفت الناس في تيارها 

الكاسح مقلصة مساحة احلب في نفوسهم“.
مع  الوفاء  قلة  من  نوعاً  مارس  بأنه  ماجد  وليد  ويقر 
صديقه املفضل، ألنه شعر بضيق منه و“ألنه لم يقف إلى 

جانبه عندما إستدعاه في حلظة ضيق“.
وبالرغم من أن جميع األديان السماوية حتثّ على قيمة 
كما  كثيرين،  أن  إال  الناس،  بني  الطيبة  واملعاشرة  الوفاء 
يقول فالسفة ”يصغون إلى التيارات الشريرة في نفوسهم“ 
اخلير وهو  الشر على طاقة  لها، فيغلبون طاقة  ويخضعون 
األنانية  تغلب عليها  الى شعوب مدمرة ومفككة  يؤدي  ما 

واامالت املزيفة.

م مّ عَ ة الوفاء تُ قلّ
واألخالق عملة نادرة
يقول محمد، صلوات اهللا عليه:“ إنّكم لن تسعوا الناس 

بأموالكم، فسعوهم بأخالقكم“، فإلى أيّ مدى يُطبّق هذا 
 : القول الكرمي في حياتنا اليومية، بل قد يكون السؤال األهمّ

إلى أيّ مدى وصلت قلّة األخالق في ممارساتنا؟!

بقلم: سالم الغامن
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من  كثير  بني  والشائعة  اخلاطئة  املفاهيم  من 
ايجابية  نتائج  له  تكون  أن  يجب  إعالن  أي  أن  املعلنني 
وفورية، دون أي مراعاة للمعطيات احمليطة بهذا اإلعالن. 
فنجدهم يسـتوضحون، ويستفسرون، عن سبب عدم 

حصوله على النتائج التي كان يتوقعها. 
هناك عدد من العوامل األساسية التي يجب على 
نتائج  على  باحلصول  يبدأ  أن  قبل  معرفتها  معلن  كلّ 

مرضية إلعالنه، نوردها هنا بالترتيب حسب أهميتها. 
التي  املرات  الدائرة الشرائية للمنتج: كم هي عدد 
شراء  أجل  من  السوق  في  املستهلك  فيها  يتواجد 
أجل  من  للسوق  يذهب  املستهلك  أن  مبا  ما؟  سلعة 
وجبة غذائية، أكثر بكثير من عدد مرات ذهابه للسوق 
وفاعلية  مردود  أن  جند  منزله،  ترتيب  إعادة  أجل  من 
عن  اإلعالن  وفاعلية  مردود  من  أكثر  املطاعم  إعالنات 
نوع جديد من السجاد مثالً. ونظرا ألننا نأكل أكثر من 
عدد مرات ترتيب منازلنا، فإننا سنجد تقريباً أنّ كل من 
شاهد إعالن املطعم سيشتري وجبة في األسبوع على 
ً من 1000 ممن شاهدوا  األقل، في حني سنجد أن واحدا
من  الشرائية  دائرتها  تُقدر  سجادة،  سيشترون  اإلعالن 
7 الى 10 سنوات. نسبة مشاهدة اإلعالن: هنا تتدخل 

مساحة  منها  النسبة  هذه  حتديد  في  كثيرة  عوامل 
والوسائل  وميزانيته،  ومواقعه،  نشراته،  وعدد  اإلعالن 
يفعله  مبا  مقارنة  الرسالة  لتوصيل  املستخدمة 
املنافسون في نفس اال. باختصار، فإن ميزانية إعالنك 
مشاهدة  نسبة  حتديد  في  فعالة  مساهمة  تساهم 

إعالنك وفي خلق نسبة الوعي الكافية ملنتجك. 
نتذكر  أن  يجب  هنا  اإلعالنية:  الرسالة  فاعلية 
بل  فراغ،  في  يشاهده  ال  إعالنك  يشاهد  من  أن  دائماً 
كانت  كلما  لذا،  املنافسني.  إعالنات  من  كبير  كمّ  بني 
الرسالة اإلعالنية مقنعة ومبدعة، وخالقة، كلما زادت 
إقناعاً. وكلما كانت  أكثر  إعالنك، وجعلته  من فاعلية 
كانت  كلما  املستهلك  إحتياجات  إلى  أقرب  الرسالة 
ومع   ،ً جدا متطور  جهاز  البشري  العقل  فاعلية.  أكثر 

ذلك ال جنده يخزن معلومات ألشياء ال نحتاجها اآلن. 
لإلعالن  ستكون  املستخدمة:  اإلعالنية  الوسيلة 
املكان  وفي  املناسب  باحلجم  كان  إذا  مبهرة  نتائج 
لذا،  املستخدمة.  والوسيلة  املوقع،  املناسب، من حيث 
إعالننا في  دوماً كمعلنني، هل  أنفسنا  أن نسأل  يجب 
في  اآلن  هو  من  سيشاهده  حيث  الصحيح،  املكان 

السوق ويبحث عنه؟ 

في أهمية 
اإلعالن

(2) 

   بقلم: ربى البطاينة
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املؤسسية  الهوية  اطالق  عن  والسودان،  والبحرين  الكويت 
إلى  االنتقال  سيتم  فيما  املاضي،  الشهر  في  ”زين“  اجلديدة 
العالمة التجارية اجلديدة بالكامل جلميع املشغلني التابعني 

للمجموعة إلى االسم اجلديد ”زين“ في املستقبل القريب.
االتصاالت  وزير  الوزراء،  رئيس  عن  مندوباً  احلفل  وحضر 
وتكنولوجيا املعلومات املهندس باسم الروسان، حيث ألقى 
كلمة أكد فيها على الدور الذي لعبته ”زين“ في دعم قطاع 
االقتصاد  دعائم  من  دعامة  كونها  جانب  إلى  االتصاالت 
اتمع  دعم  في  امللموس  إسهامها  مع  وبالتوازي  الوطني، 

احمللي من خالل العديد من املبادرات في كافة ااالت.

سعد ناصر
سعد  األردن،  في  ”زين“  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ناصر، خالل احلفل الذي أقيم في مركز امللك حسني للمؤمترات 
في البحر امليت ”أصبحنا اليوم مقدم اخلدمة املفضل ألكثر 
التجارية فإن عائلة  العالمة  زبون، وعقب جتديد  من مليوني 

زين في األردن ستنضم إلى اتمع األوسع الذي يشمل 32 
مليون زبون، ما مينحنا فرصة أكبر للعمل املشترك من أجل 

بناء مستقبل أفضل للجميع.“
ً للكوريوغراف  وتضمن احلفل، إستعراضاً مسرحياً مبهرا
العاملية أليسار كركال وفرقتها ”الفرقة العربية املشرقيّة“، مت 
تصميمه خصيصا ملناسبة إطالق العالمة التجارية اجلديدة 
املعاصر  الرقص  وتقنيّة  العربي  التراث  بني  ما  ومزج  ”زين“، 
في  وتتمثل  اجلديد  االسم  يعكسها  التي  القيم   ً مجسدا

التألّق، القلب واإلنتماء. 
واإلعالمية  النجمة  قدمته  الذي  احلفل،  شهد  كما 
الصناعية  األقمار  عبر  مباشرا  ربطا  الكردي،  رانيا  األردنية 
الكويت  وهي  اجلديد  لالسم  انتقالها  مت  التي  األربع  للدول 
التنفيذيون  الرؤساء  خاللها  حتدث  والسودان،  والبحرين 
سعد  الدكتور  للمجموعة  التنفيذي  والرئيس  للشركات 

البرّاك، وأدار احلوار اإلعالمي الكبير جورج قرداحي. 

”زين“،  شركة  أقامت   
مجموعة  شركات  إحدى 
 ً كبيرا حفالً  سي“  تي  ”إم 
هويتها  إطالق  مبناسبة 
”زين“   اجلديدة  املؤسسية 
الوزراء  رئيس  رعاية  حتت 
البخيت،  معروف  الدكتور 
حضره حوالي ألفي ضيف 
الشخصيات  كبار  من 
من  واملسؤولني  العامة 

القطاعني ورجال اإلعالم.
قد  الشركة  وكانت 
إلى  انتقالها  عن  أعلنت 
جانب  إلى  اجلديد،  االسم 
عدد من شركات مجموعة 
من  كل  في  األم،  ”زين“ 

صارت ”زين“ فاست لينك 
حفل مبهر ملناسبة تاريخية
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الكويت واألردن والبحرين والسودان. وتعرف في العراق حالياً 
 14 وفي   ،mtc-touch باسم  لبنان  وفي   ،mtc-atheer باسم 
الدول  وهذه   ،Celtel باسم  اإلفريقية  الصحارى  جنوب  دولة 
الدميقراطية،  الكونغو  فاسو، تشاد، جمهورية  بوركينا  هي: 
جمهورية الكونغو، الغابون، كينيا، ماالوي، مدغشقر، النيجر، 
نيجيريا، سيراليون، تنزانيا، أوغندا، زامبيا. وتخطط زين لبدء 

التشغيل في اململكة العربية السعودية أوائل العام 2008.
 ACE إستراتيجيتها  اموعة  أطلقت   2007 يناير  وفي 
ذات  الثالثية  رؤيتها  لتحقيق  والتوسع)،  والتعزيز  (التسريع 
أكبر  إحدى  الشركة  تصبح  ألن  تهدف  والتي   ،3×3×3 الرمز 
عشر مشغلني للهاتف النقال في العالم بحلول العام 2011. 
وشركة زين مملوكة بالكامل لشركة االتصاالت املتنقلة في 
الكويت، وهي مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية بالرمز 
ZAIN. وقد جتاوزت القيمة السوقية للشركة في 1 سبتمبر 

2007 مبلغ 30 مليار دوالر أميركي.

 زين االردن 

تأسست شركة زين في االردن (فاست لينك سابقا ) في 

املتنقلة  الهواتف  أدخل خدمة  أول من  العام 1995، فكانت 
إلى األردن، واكتسبت شهرة واسعة على مستوى املنطقة 
تقبالً  وأكثرها  وحيوية   ً تطورا االتصاالت  شركات  كأكثر 
زين  وسعت  املبتكرة.  للخدمات   ً ونشرا اجلديدة  للتقنيات 
منذ تأسيسها إلى توسيع قاعدة عمالئها حتى وصل عدد 
مشتركيها اليوم إلى ما يزيد على مليوني مشترك. وتقدم 
 1,700 من  أكثر  للمستهلكني من خالل  الشركة خدماتها 
محطة خلوية تصل تغطيتها إلى كامل املساحة اآلهلة في 

األردن.
أسهم  في  األغلبية  حصة  انتقلت   ،2003 مطلع  وفي 
شركة زين في االردن إلى مجموعة شركات زين (ام تي سي 
للتوسع  إستراتيجية  تتبنى  طموحة  شركة  وهي  سابقاً) 
في  منفردة  متلك  صفقة  أكبر  اعتبر  فيما   - اإلقليمي 
منطقة الشرق األوسط وأكبر استثمار للقطاع اخلاص في 
ً لثقة  األردن. وأصبحت زين في االردن منذ ذلك احلني جتسيدا

املستثمرين القوية واملتزايدة في االقتصاد األردني.

زين:
العالمة  هي  و“زين“ 
لشركة  اجلديدة  التجارية 
تي  (ام  املتنقلة  االتصاالت 
خلدمات  الرائد  املقدم  سي)، 
في  النقالة  االتصاالت 
وإفريقيا.  األوسط  الشرق 
حتت  الشركة  وتعمل 
في  ”زين“  التجارية  العالمة 
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أهدافه  في   ً بعيدا اجلديد  ”بيتنا“  يذهب مشروع شركة 
ان،  عمّ شطري  بني  التنموي  التوازن  سيعيد  اذ  وغاياته، 
إلى  املفقود  الثقل  ويعيد  اإلجتماعية،  الفوارق  من  ف  ويخفّ

شرق عمان منبع التجارة واملال واأليدي العاملة املاهرة.
ذ بسواعد  ً وينفّ مم أردنيا، كما يحاكي املشروع، الذي صُ
إعتراه  الذي  اإلجتماعي  النسيج  مفهوم  محلية،  وشركات 
ثلثي  يشكل  الذي  عمان،  قلب  من  الهجرة  “البلل“جراء 
ق“األنا“.  العاصمة سكانياً، جرياً وراء مفاهيم إجتماعية تعمّ
عمان،  وجدان  في  حالياً  ترتسم  جديدة  مدينة  قصة 
من  مشروع  أضخم  وهي  منطقة“اليرموك“،  في  وباألخص 
ات عند تطوير  نوعه في اململكة، حيث متّ إستيعاب املستجدّ
املدينة التي يتم حتويلها من جتمع صناعي حرفي، إلى مركز 
مدينة متكامل، يضمّ مختلف اخلدمات التجارية والصحية 
املدن  تتطلبها  التي  والترفيهية  والسكنية  والتعليمية 

العصرية.

معاوية ظبيان
يقول رئيس مجلس اإلدارة في شركة بيت املال لالدخار 
إن  ظبيان  معاوية  لإلسكان“بيتنا“املهندس  واالستثمار 
تصميم“مدينة بيتنا“ إعتمد على نسج خيوط مجموعة من 
املشاريع املتكاملة، تعمل على تلبية كافة االحتياجات ضمن 
شمولية  تنمية  حتقيق  في  يساهم  كبير  تنموي  مشروع 

لشرق عمان.
إيجاد وسط  املدينة ستعمل على  أنّ  إلى  وأشار ظبيان 
جتاري جديد للعاصمة، يشتمل على معظم املرافق، وتوليد 
ورفع  املرافق،  وعند تشغيل  اإلنشاء،  فرص عمل في مرحلة 
البنية  خدمات  وحتسني  ااورة،  واملنازل  األراضي  مستوى 
عمراني  نسيج  وإيجاد  احمليطة،  اجلبال  وربط  التحتية، 
إجتماعي متماسك، إضافة إلى توفير فرص تعليمية رفيعة 
املستوى  وحتسني  اجلامعية  الكليات  خالل  من  املستوى، 

التعليمي وإتاحته للجميع.
وقال إن “بيتنا“ أنشأت محافظ إستثمارية خاصة لتمويل 
للمشاركة  املدخرين  صغار  أمام  اال  وأتاحت  املشروع، 
ً إال  مبشاريعها، وأنهت فكرة أن املستثمر ال يكون مستثمرا
يصبح  دينار  مبائة  يساهم  من  أن  إلى   ً مشيرا هائلة،  مببالغ 
قاعدة  زيادة  يعني  مما  املشروع،  في  ومالكاً   ً مستثمرا،

املساهمني والشركاء في ملكية املشروع واجنازات الوطن.
مجمع  على  سيقضي  املشروع  أن  ظبيان  وأضاف 

منطقة  وسيزيل  الرمم،  وادي  في  معروفاً  كان  الذي  النفايات 
احملاجر القدمية ويلغي تأثيراتها السلبية على السكان وزراعة 
واملساحات  احلدائق  من  األمتار  أالف  وإنشاء  األشجار  أالف 

اخلضراء اجلديدة.

 يوسف حياصات
إنشاء  إن  حياصات  يوسف  املهندس  عام“بيتنا“  مدير  وقال 
التنمية  مكاسب  توزيع  في  الكبير  االهتمام  يجسد  املشروع 
كافة  االيجابية  بتأثيراتها  لتشمل  العاصمة  مناطق  جميع  على 
الذي  الوحيد  املشروع  هي  بيتنا“  ”مدينة  ان  الى  مشيرا  املواطنني 

ينفذ في عمان الشرقية.
املرافق  مختلف  بيتنا“تضم  ان“مدينة  الى  حياصات  وأشار    
احلديثة  املدن  أواسط  املواطنون  يحتاجها  التي  املهن  ومعظم 
ودور  واملسرح  واملقاهي  واملطاعم  التجارية  احملال  بني  فتنوعت 
السينما والصالونات الثقافية والكليات اجلامعية واملراكز الطبية 

والفنادق والشقق الفندقية عالوة على مسجد كبير.
واوضح ان“مدينة بيتنا“ستعمل على ربط جبال عمان بطريقة 
الساحة  الذي يصل  التاج  نفق جبل  أنشاء  حديثه خصوصاً عند 
الهاشمية مبدينة بيتنا ويربط شارع األردن بجنوب األردن ويتقاطع 

مع الطريق الدائري الذي اكتمل بإنشاء جسر عبدون املعلق.

”ميجا مول“
وحسب املهندس حياصات فإنّه يتم حاليا إنشاء مبنى“ميجا 
مول“ضمن أبراج بيتنا“ التي سيصل ارتفاعها إلى40طابقا ومبساحة 
إجمالية تبلغ110 اإلف متر فيما تبلغ مساحة“املول“االجمالية60 
الف متر مربع وبكلفة تتجاوز5ر1 مليار دينار ويتمتع املبنى بتصميم 
معماري مميز حيث سيكون معلماُ حضارياً يتـوسط“مدينة بيتنا“. 
وبني ان“املول“يتميز بوجود ثالثة ممرات علوية للمشاة ستعمل 
فعند  املبنى  خالل  من  البعض  بعضها  عمان  مناطق  ربط  على 
الطابق الثاني سيتم ربطه مبحطة لسكة احلديد التي تصل إلى 
الثالث فسيربط  الطابق  اما عند  الزرقاء  والى  امللكة علياء  مطار 
ممر املشاه األول امليجا مول مع جبل النصر وعند الطابق السادس 
سيربط ممر املشاه الثاني امليجا مول مع جبل التاج وعند الطابق 

الثامن سيربط ممر املشاه الثالث امليجا مول مع جبل اجلوفة.
كما حتتوي املمرات على محالت جتارية مرتبطة ب“املول“حيث 
أن الداخل إلى املمر سيكون في املول منذ دخوله ويتيح للمواطنني 
ً على اإلقدام بني املناطق وبذلك يكون املول مركز  حرية التنقل سيرا

جذب ونقطة التقاء ملناطق عمان. 

” شارع النور“
مخصص  شارع  وهو  النور“  الى“شارع  حياصات  اشار  كما 
التجارية  واحملالت  املميزة  واملقاهي  املطاعم  وسيضم  للمشاه 

الراقية وقضاء أوقات املرح خاصة أنه مت تخصيص مدرجات إلقامة 
كذلك/120/محالً  ويضم  باألطفال  اتلفة  والنشاطات  احلفالت 
درجات  أقصى  لتوفر  مدروسة  خطة  ضمن  تخصيصها  مت  جتارياً 

املتعة والراحة للعائلة األردنية. 

”النهر املعلق“
أماكن  إيجاد  إلى  يهدف  انه  حياصات  املعلق“قال  وعن“النهر 

ترفيهية  فرص  ملمارسة  العاصمة  أبناء  إمام  اال  واتاحة  مميزة 
جديدة وقضاء اوقات عائلية مشيرا الى ان“بيتنا“عملت على تنفيذ 
مساحته  مول“والبالغة  مبنى“امليجا  سطح  على  النهراملعلق 
خمسة آالف متر مربع ويسيرعلى ارتفاع 75 مترا ويوفر قوارب للتنزه 

وحتيط به نباتات الزينة واألشجارالطبيعية واملطاعم واملقاهي.

ان ق شرق عمّ نهر معلّ
بقلم: سيف الدين صواحلة وعدنان مطارنة/ بترا

”ستعمل  ”بيتنا“ على تنفيذ النهر املعلق على 
سطح مبنى“امليجا مول“والبالغة مساحته خمسة 
آالف متر مربع ويسيرعلى ارتفاع 75 مترا ويوفر قوارب 

للتنزه وحتيط به نباتات الزينة واألشجارالطبيعية 
واملطاعم واملقاهي“
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بني اتفاقية على  التوقيع عمان في العدل وزارة  في مت
”موارد“ تقوم الوطنية املوارد استثمار ومؤسسة العدل وزارة

دومناً  11 مبساحة أرض مبوجبها بتخصيص قطعة املؤسسة
مدينة في العدل لقصر مبنى إنشاء بغرض وذلك تقريباً

الزرقاء. محافظة ضمن الشرق
الزعبي شريف العدل وزير العدل وزارة عن بالتوقيع وقام
أبو أكرم املهندس  العام مديرها ”موارد“ مؤسسة وعن 
”موارد“ مؤسسة اهتمام الهام احلدث هذا ويعكس حمدان.
مواقع من لالستفادة احلكومية واملؤسسات الوزارات بدعم
دعماً االتفاقية وبأسعار تشجيعية. وتوفر املؤسسة أراضي
تشكل كما ”موارد“ ملؤسسة التطويرية للمشاريع ً كبيرا
املستثمرين استقطاب في املؤسسة جهود من هاماً ً جزءا

اململكة. في املتعددة مشاريعها في للمساهمة
مؤسسة ”تعتبر قائالً: حمدان أبو وصرح املهندس أكرم
التعاقدية الركائز من االتفاقيات  هذه مثل  توقيع ”موارد“
أن سرورنا دواعي ملن وانه ، اجلديدة املدينة بناء في الهامة
في قائمة املستفيدين ضمن من مؤسساتنا الوطنية تكون

الكبير“. الوطني املشروع هذا

وتوجيه جاء إنشاؤها مببادرة املؤسسة الرائدة التي وتنفرد
هذه املشاريع جزء من األعلى“موارد“بتطوير القائد جاللة من
التنموية املشاريع مع صندوق اخلالقة امللكية املبادرات وتبني
إلى لتحويلها املسلحة القوات مع بالتعاون واالستثمارية 
شامة جميعاً نريده لألردن الذي مبستقبل مزدهر يبشر واقع

. والتاريخ الزمن جبني على

السكنية املشاريع

خاصرة على ...جوهرة  الشريفني احلرمني  خادم مدينة
املدن اكبر ثاني نسمة ، بلد املليون الزرقاء والصحراء. الزرقاء
مع على موعد كانت السكانية الكثافة حيث األردنية من
صرح أضخم بإقامة الكرمية  مبادرته أطلق الذي القائد
في احملدود الدخل ذوي خلدمة  متكامل منوذجي سكاني

. الزرقاء محافظة
احلرمني خادم زيارة وخالل املاضي حزيران نهاية  ففي
الثاني اهللا عبد امللك جاللة إعالن جاء للمملكة الشريفني
كمبادرة اململكة تاريخ في إسكاني مشروع أضخم  عن

اخلاصة واالستثمارية التنموية املشاريع صندوق دومن لصالح
أراضي وهي ، األردنية األمنية واألجهزة املسلحة بالقوات
جزء إخالء مت والتي الزرقاء في  املسلحة القوات معسكرات 

ست  ضمن أخرى أجزاء  إخالء 2008 عام في  وسيتم منها 
ترتيبات  وحسب دينار مليون  36 إلى تصل وبكلفة مراحل
األرض قيمة أن إلى ويشار ، املسلحة للقوات العامة القيادة

قيمة  وتبلغ دوالر مليون 600 تبلغ املدينة عليها التي ستقام
للمدينة التحتية البنية لغايات جتهيز املتوقع صرفها املبالغ

دوالر. مليون 650 حوالي
الزرقاء مدينة إعادة تنظيم السكنية إلى املدينة تهدف
حتسني على يساعد بشكل واملساكن بالسكان املكتظة 
املدينة على جمالي للمواطنني وإضفاء طابع املعيشة ظروف
املالئم السكن لهم توفر أن احملدود الدخل  ذوو يأمل التي 
السكانية الكثافة تخفيض في واجتماعياً واإلسهام صحياً
محافظة أبناء يعول حيث اململكة في العام املعدل إلى
نوعية حياتهم حتسني في املدينة إنشاء على كثيراً الزرقاء
اإلشباع حد فاقت املدينة التي في القائمة املشكالت وحل

. السكانية والكثافة البناء في

على ابن احلسني الثاني اهللا عبد امللك من جاللة وحرصاً
جاللته عهد فقد الطرق وأسرع بأفضل املبادرة تنفيذ هذه 
تتولى ملكية جلنة برئاسة احلسني بن األمير فيصل سمو إلى
في الشريفني احلرمني خادم مدينة ومتابعة اإلشراف عملية

الزرقاء. محافظة

املدينة باب سوق

تصميمه لروعة  نتيجة حققت الذي املدينة باب سوق
ملشاريع مطور أفضل جائزة الوطنية املوارد استثمار مؤسسة

منوذجاً  ميثل  ، 2007 سكيب سيتي معرض في التجارية االسواق
املشروع يقام حيث ، التجارية األسواق تطوير مجال في  ً رائدا
خادم مدينة  مشروع من كجزء مربع متر 90““ألف  مساحة على
ً لألسواق متطورا املشروع مفهوماً هذا وسيقدم الشريفني احلرمني
مفتوحة جتارية وأسواقاً ضخماً  جتارياً موالً يضم حيث التجارية
املدينة وسيربط واملقاهي واملطاعم احملالت من وعدداً للمشاة

الشريفني. احلرمني خادم مبدينة الزرقاء القدمية

سلمى األميرة ضاحية

مدينة من جزءاً وستكون  الصحراء قلب في  معمارية حتفة
تصميمها في األردنيون املعماريون تفننّ الشريفني احلرمني خادم
على فحازت ، املتصل السكن لتصاميم جديدة معايير لتأسيس
معرض سيتي سكيب خالل حديث إسكاني تصميم أفضل جائزة

عمان  العاصمة شرق كم  25 تبعد  وهي  ، دبي في  2006 الدولي
االنتهاء  على ثالث مراحل ومت تتوزع سكنية وحدة 466 من وتتألف
سكني تمع نواة تعتبر الضاحية األولى حيث إنشاء املرحلة من
االجمالية املساحة وتبلغ نسمة (2000) حوالي يضم أن يتوقع

: يلي املشروع كما مراحل من مرحلة لكل
 ُ مترا  394,21 ) االجمالية مساحتها وتبلغ األولى: ”املرحلة
حيث سكنية وحدة (170) فيها السكنية الوحدات وعدد مربعاً)
عام نهاية منها االنتهاء وسيتم (2005) عام بتنفيذها بوشر

اإلنسانية بأبعادها أضافت سامية ملكية
تلمس في فريدة نكهة واالقتصادية واالجتماعية
النوعية املبادرات على والتركيز املواطن حاجات
التنمية وأبعاد االجتماعي  األمن حتقق التي
الشريفني احلرمني خادم مدينة ، الشاملة الوطنية
وضاحية مدينة الشرق ضمن حدودها ستضم التي

تتألف  دومن ألف 21 مساحتها وتبلغ سلمى األميرة
بني 100  تتراوح مبساحات سكنية شقة ألف 70 من
ألف   370 على  يزيد ما منها يستفيد متراً  160 -
واملناطق العامة اخلدمات جانب مرافق إلى مواطن
يتسع ومسجد اخلدمات ومكاتب والبنوك التجارية
ورياضية ثقافية ومرافق مصل آالف خمسة حلوالي

. ومتنزهات وحدائق وترفيهية ومراكز لالحتفاالت
مبوقعها الشريفني احلرمني خادم مدينة تتميز
تربطها والتي  النافذة الطرق  من لعدد احملاذي 
محاذية وستكون ااورة وبالدول الرئيسية باملدن
من وقريبة الشرقية اجلهة من  الزرقاء ملدينة
امللك جاللة أمر الذي اجلديد املستشفى احلكومي
له األساس  حجر ووضع بإنشائه الثاني اهللا عبد
الهاشمية اجلامعة عن  تبعد وال ، املاضي متوز في
كيلومترات بضعة سوى األهلية الزرقاء  وجامعة
الوطنية املوارد استثمار مؤسسة طرحت وقد .
وتنميتها (موارد) عطاءات البنية التحتية للمرحلة
املاضي آب في تنفيذها بدأ التي املشروع من الثانية

حتى نهاية  وذلك 35 مليون دينار إلى تصل بكلفة
بنقل  اخلاص قرار مجلس الوزراء إصدار مت حيث 2008
21,164 ألف  حوالي مساحتها البالغ ملكية األرض

صياغة موارد..تعيد

اجلغرافيا
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 ً مترا  978,21) االجمالية مساحتها  : الثانية ”املرحلة
بتنفيذ العمل وبُدئ ، (155) السكنية وحداتها وعدد ( مربعاً

عام 2009. منه ويتوقع االنتهاء 2007 عام املشروع
209,22 متر  ) االجمالية مساحتها تقدر : الثالثة ”املرحلة
العمل بدئ وقد ، (145) السكنية وحداتها عدد ويبلغ ( مربع

بها  العمل 2007 وسينتهي العام هذا من اعتباراً بتنفيذها

.2009 عام

العبدلي منطقة تطوير مشروع

مؤسسات بأعرق  واسمه تاريخه ارتبط الذي العبدلي 
األعوام خالل سيكون تاريخ األردن ً من ً عزيزا الوطن وجسد جزءا
ألق إلى تضفي وجوهرة النابض عمان قلب القادمة القليلة
من تستحقه ما  مع وانسجاماً جماالً وتزيدها ألقاً عمان
عمان ، العاملية العواصم خارطة على موقعها تطور يحاكي
، والسالم عمان األمن ، النفسية والنبض والراحة اإلحساس
إلى دائماً تتطلع التي أعالمها لتعانق سواري أبراجها سترتفع

والتميز. والرفعة والسمو احلرية
تضم التي الرئيسية  األجزاء من املشروع  هذا يتألف
سيرتفع حيث  نور امللكة لشارع احملاذية اجلهة في األبراج 

وتليها  في األردن برج ً وسيكون أعلى مترا 220 حلوالي أحدها
يتجاوز مببلغ ببنائها املباشرة عطاء طرح مت التي البوليفارد 

ويبلغ  السكنية  واملنطقة  العبدلي ومول ، دوالر مليون 300
توزيعها  مت أبراج 10 العبدلي مشروع في األبراج مجموع
ونحو  في املنطقة ألف مقيم 50 نحو لتخدم ذكية بطريقة

يومياً. زائر ألف 40
اإلشراف والتطوير لإلستثمار العبدلي شركة تتولى
وثقافية اجتماعية  ً أبعادا يجسد الذي املشروع  تنفيذ على
للسكان وجهة منه جتعل أن  يؤمل  ، وعمرانية واقتصادية

. اململكة وضيوف واملستثمرين
 350 بحوالي تقدر مساحة على العبدلي مشروع يقع
مربع متر مليون إلى فيها البناء مساحة وتصل مربع متر ألف
تاريخ في بارزة معالم وتشكل حيوية مناطق باملشروع حتيط
الشهيد ومسجد العدل وقصر األمة مجلس وهي األردن 
بنكاً (25) من أكثر وجود عن فضالً املؤسس عبداهللا امللك 
و9  عامة  16و مؤسسة رئيسياً فندقاً  12و ومؤسسة مالية

واملتاجر واملكاتب. األسواق وغيرها من مستشفيات
والتطوير التي تشرف العبدلي لإلستثمار شركة وجاءت
للتطوير خاصة مساهمة أردنية  شركة  وهي املشروع على
الوطنية املوارد بني مؤسسة استثمار شراكة نتيجة العقاري
األردن في للحكومة اإلستثمارية الذراع (موارد)  وتنميتها 
أوجيه سعودي شركة قبل من اململوكة األردن أوجيه وشركة
حتالفاً العبدلي شركة وأقامت لإلنشاء عاملية وهي شركة ،

الكويت. - املتحدة العقارات شركة مع استراتيجياً
التحتية للبنية األولى املرحلة تنفيذ من اإلنتهاء  وبعد
حجم التي يصل املباشرة قريباً بتنفيذ املشاريع تتم أن يتوقع

دوالر. مليار 1,5 لنحو فيها اإلستثمار
عمل فرصة آالف (10000) املشروع يخلق أن ويتوقع
من للمشروع واالجتماعية االقتصادية اآلثار  وتتنوع ، دائمة

السياحية احلركة وتنشيط العمل واإلستثمارات فرص خالل
من مربع  متر مليون نحو إجناز األولى املرحلة تتضمن  حيث
فرص استغالل على التركيز  إلى يدعو مما املبنية املساحة
ستقوم الذي الدور يعزز وهذا اإلنشاءات مجال في العمل 
األردنيني تأهيل والتدريب في الوطنية للتشغيل الشركة به
اإلستثمارات التي كافة من واإلفادة القطاع هذا في للعمل
العقارية الشركات من سواء العبدلي في تواجدها سترسخ
العقارية واعمار لإلنشاءات ودبي داماك مثل العربية والعاملية
الشباب وتهيئة الشركات من وغيرها واحلمد روتانا  وفنادق 
هذه توفره الذي العمل لالنخراط في سوق وتأهيلهم األردني
التجارية منطقة“البوليفارد“املنطقة ستشكل . اإلستثمارات

 370 طولها والبالغ العبدلي  وسط في للمشاة  اصصة
حيث  العبدلي أهم الواجهات في إحدى ً 21 مترا ً ، بعرض مترا
التجارية وشقق  املراكز إلستيعاب معداً مبنى 12 من تتكون

. املدينة وسط في ومكاتب حديثة جنوم خمس بخدمة
مت الذي ( مول  العبدلي ) التجاري املركز سيوفر كما
مميزاً واقتصادياً وعمرانياً جتارياً معلماً تصميمه من اإلنتهاء
حاجة  سيلبي مربع متر 70 ألف بـ على مساحة تقدر ويقع
الذي السليم التخطيط وبفضل املشروع هذا في السكان
املوارد استثمار مؤسسة كثب عن وتتابعه عليه تشرف
الوطن مستوى على املشاريع إقامة  في الرائدة  الوطنية
في جديدة جوهرة منطقة العبدلي تطوير مشروع سيكون
به املفاخرة  األردنيني جلميع يحق   ً رائدا ومشروعاً عمان  قلب

. الرائع الوطني اإلجناز بهذا والتغني

عمان جدار مشروع

موعة تصميم جائزة أفضل على احلائز املشروع هذا يقع
الدولي دبي سكيب سيتي معرض ضمن وشركائها فوستر

امللك  حدائق بالقرب من وادي صقره منطقة في 2006 لعام
مشروع يعد حيث املدينة لوسط ً امتدادا ويعتبر  ، عبداهللا
العربية العقارات أيضاً ضمن مسابقة نال الذي عمان جدار
العربية سي) (سي.أن.بي. التلفزيونية القناة تنظمها التي
املشروع بأنه علماً أردني معماري تصميم أفضل جائزة
أبرز من ، ويعتبر مستوى األردن نال اجلائزة على الوحيد الذي
نوعية إضافة وهو عمان العاصمة قلب في املطورة املعالم
املشاريع وصندوق  املوارد مؤسسة تنفذها التي للمشاريع
على املشروع يقام حيث املسلحة للقوات التابع  التنموية
متر مربع و(500) (12) دومناً اإلجمالية مساحتها أرض قطعة

املشروع من ويتكون مربع) متر 000,150) البناء مساحة وتبلغ

مربع  مساحتها (600,81 متر قاعدة على ترتفع (6) أبراج
ترفيهياً جتارياً ً مركزا لتشكل القاعدة استغلت هذه (
، سيارة (1231) يقارب ملا تتسع للسيارات  ومواقف 
املكاتب تشمل مختلفة ألغراض األبراج خصصت وقد
بتنفيذ بوشر سكنية وقد ، وشقق جنوم خمس وفندق

من  اإلنتهاء املتوقع ومن 2005 منتصف منذ املشروع
. 2010 عام مطلع أعماله
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/عالم  معرضها  في  غزالة  ابو  روابي  الفنانة  أعادت   
الوطني  املتحف  في  املاضي  الشهر  في  أقيم  الذي  صوفي/ 
االردني للفنون اجلميلة القطع الفنية التي كانت تتزين بها 
املرأة في لوحات فنية جمالية ربطت فيها األصالة باحلداثة .

الفنون  من  العالم  لهذا  معرفية  دالالت  املعرض  وحمل 
على  الفنانة  نسجتها  التي  الفنية  التصاميم  خالل  من 

لوحات وقطع فنية تعنى بعالم املراة وجمالياتها .
وتضمن املعرض الذي حضر افتتاحه جمهور كبير على 
في  عصور  عدة  متثل  التي  اوهرات  من  متنوعة  مجموعة 
”عالم صوفي“ تتداخل فيه تشكيالت فنية فيها الكثير من 

االبداع الفني . 

اجلراح يكتب

من  املعرض  يحملها  التي  الفلسفة  املشاهد  يلمس 

روابي 
ف  تصوّ

الفنّ
 بحداثة
فريدة

النرويجي جوستني  املؤلف  رواية  أخذ من  الذي  خالل إسمه 
غاردنر ”عالم صوفي” التي تتناول تاريخ الفلسفة من خالل 
غزالة  أبو  عملت  الرواية،  بطلة  تتلقاها  كانت  رسائل  عدة 

على صياغتها من خالل قطع فنية من عالم اوهرات .
أنّ  ”الرأي“  الزميلة  في  اجلراح  رسمي  األستاذ  وكتب 
الطقس  حيث  حضروا  ملن  مختلفة  عوالم  ل  شكّ املعرض 
ميزج بني املوسيقى واللون واالداء ومهارة املراة في أنثنة  احلجر 
الكرمي فكان العرض املنوع مجوهرات للفنانة روابي ابو غزاله 
اجلسد  فيزيائية  من   ً مستمدا عرضاً  يؤدين  شابات  وحتيط 

اخرجته الفنانة مجد القصص. 

دتها مجد القصص طقوس جسّ

وكان الطقس مبجمله مبثابة رقصة الضوء حيث وضعت 
إبداعها  عن  التعبير  حالة  في  اجلمهور  غزاله  ابو  الفنانة 

وكشفت  اجلوهرة  خالل  من  تعيشها  كانت  التي  واللحظة 
من  إستوحتها  التي  االفكار  وعن  احلسية،  مكنوناتها  عن 
قصص أشخاص قابلتهم، حيث إستغرق تصميمها للقطع 
عن  يتحدث  اوهرات  من  تصميم  وكل  سنوات،  أربع  نحو 
متها الفنانة إلى خمس مراحل.  جزء من احلياة معينة، قسّ
و اخلمس مراحل تلك أدّتها مسرحيا جني آن فيريرنان، جانيت 
خريس، سميه العطيه، ركني سيالوي، نور حجازي و يسمني 
ضوء  شعاع  مثل  البيضاء  بازيائهن  املؤديات  وكانت  مرّوم، 

يغازل عتمة املكان.

أمينة على تراثها الشخصي

مة مجوهرات أردنية موهوبة ذات  روابي أبو غزاله مصمّ
تراث فني وجذور إبداعيه خالقه، أتت حليز الفضاء الفني متأثرة 
بوالدتها الراحلة رجاء أبو غزاله و املعروفة بكتاباتها ولوحاتها 

وعمق جتربتها الفنية. منذ نعومة أظافرها، ووالدها املثقف، 
ً في طلب العلم  و بدافع شغفها لإلبداع، ذهبت روابي بعيدا
في العديد من ااالت والتخصصات اتلفه. فباإلضافة الى 
روابي  أمتت  الكمبيوتر،  اجلامعي في علوم  العلمي  حتصيلها 
و تشكيل  السيراميك  في  املتخصصه  الدورات  من  العديد 
مع  التعامل  و  الفضه  و  الذهب  صياغة  تقنيات  و  النحاس 
األحجار الكرمية و األملاس و العديد من ااالت الفنية األخرى. 
إضافة ملا سبق، فإن لروابي أبو غزاله باعاً في الرسم والنحت 
ومجاالت أخرى من الفنون اجلميلة والتشكيلية. كذلك، خالل 
إتّسمت  خمس وعشرين سنة من مشوار فني وجتربة حياة 
بالعمل الص الدؤوب للتميز واإلبداع الفني، ساهمت روابي 
أبو غزالة وإشتركت في العديد من املعارض الفنية في األردن 

و في اخلارج.

”أنثنت“ احلجر الكرمي
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بأنه ويتهم األردني الكاتب يهاجم األحيان الكثير من في
على شعار رضاها ينال حتى احلكومة ضد  ويكتب وصولي
مثله إنسان الكاتب أن  علم  ذي كل  ينكر  وال هنا“ ”نحن 
دوما الكتابة تظل ولكن وهدفه  خامته  تتنوع ، غيره مثل
قادر فالزمن كاتبها حقيقة يبان ،حتى كاتبها عن مفصولة

طالئها. صمود طال زمن املعادن مهما كشف على
كمادة الفقراء قضية الكثيرون يستغل العادة في
الفقراء وهو ، فمنهم يشكوا ويبكي على دسمة لكتاباتهم
كان الذي  القدمي  اليسار كمثل آالمهم، وعن عنهم بعيد
مواسير وخلف القرميد حجارة وراء من الفقراء على يبكي
فيما وصار هم املقموعني حمل من ، ومنهم التدفئة املركزية

. األسود املي الكرسي وراء من يشتمهم بعد
على ونطلق ، الكتابية مناجيقنا تهدم واحدة حلظة في
مشوار لينتهي ، األخيرة  الرحمة طلقة الكتابي تاريخنا
يوم ليثبت كتابته في كل يؤرخ من النضال القلمي . ومنهم
اجلرح صميم  من كلماته يختار  حقيقي  كاتب أنه للناس 

. احمليط النزيف مع يعايشه الذي
التي الكتب توقيع حفالت ظاهرة شهدنا فترة قبل
من نوعا صارت التي ، الكتب حفالت إشهار منها يقصد
ال أن بعد للقراء احملزن واقعنا أحياناً يفضح الذي التقليد 
فرصة يجدها من ومنهم واألصحاب، األقارب احلضور يتجاوز
الكتاب يطلبون الذين ”السلبطجية“ من للخالص وحيدة
، الباب أمام كتبه ويضع بدعوتهم الكاتب ،فيقوم كهدية
تاب الكُ ومن ، ثمنه أو الكتاب نقوط يطلب شاب وخلفهم
وهكذا كتابه، عن يتحدثوا أن  النقاد بعض من يطلب من
شحيح فيه الكتب نقد زمن في ، لكتابه نقدا فيه يضمن
الصفحات في مربع لنيل أيضا فرصة اإلشهار وحفلة

. الكاتب عالقة حسب املربع حجم الثقافية
راعي هو يهمني ما  ولكن الكتابة، شؤون  من هذا كل
مقنعة صلة تكون أن فيجب  ، الشرف  ضيف أو احلفل

طهور هو اليوم هذا ،ألن احلفل  وراعي الكتاب  محتوى بني 
ثمن توفير أجل  من البعض يفعل كما يعقل الكتاب،فهل 
كتاب حفل يرعى  أن برجوازي  من يطلب  أن احلفل  شاي
سوى قلم ميسك سابق لم مدير سجن أو ؟  اجلوع من يصرخ
عن للتحدث السجناء ظهور فوق األبحاث لكتابة الكرباج
الكتابة عالم في في احلريات .نعم  يحدث هذا مختص كتاب

العربية.
أو غيشان الكاملة أعمال  يوسف حفل توقيع في سرني
احلفل الفنان راعي يكون بأن ، يسميها أن شاء كما الهاملة

”سمعة“. االسم الفني صاحب حجازين موسى الكوميدي
مقال كل وفي السابقة ، غيشان كل كتب قرأت قد كنت
لطاملا التي الصعب الزمن وشكاوى ، الفقراء وجع فيها كان
الشعب كاتب يظل أن غيشان وحافظ ، سجيناً غيشان أردى
الغجري شخصية تذكرت األولى املرة في رأيته وعندما
التراجيدي ”رميي“ األطفال برنامج في الكهل الرجل فيتالس
التي وثيابه ، بهيئته كتابته يعمد غيشان أن وأحسست
الرحل ،ما مثل ظهره التي يضعها على عنها واحلقيبة يكتب
في مرافقتي مع شخصيته غيشان عشته من كتب قرأته

معه. القليلة
الذهبي يوبيله كتابة وخالصة جارته أبناء حفل راعي أما
هم حملت التي األردنية البسيطة الشخصية سمعة فكان
أردني كشعب أننا ، والتي اكتشفنا الضحية األردني املواطن
من خرجت التي تلك األوراق من يرعى علينا، وطلعت سمعة
والشباشب ، البالي  جاراتنا كأطفال عراة يرتدون ثياب  بيت
صاحب أو مدير أو  رئيس وليس سمعة هو  البالستكية

. معالي
الهدف فيها أحرزت معلم ضربة فهذه غيشان يا شكرا
مثل اهللا عليك وستر ، الضائعة الكتابة مرمى في الذهبي

كتابة“ ”احلجة جارتنا على سترت ما
Omar_shaheen78@yahhoo.com 

معة سُ
وأوالد جارتنا

شاهني تيسير عمر بقلم:
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وأعشق عمري،
متّ إذا ي ألنّ

ي.... من دمع أمّ أخجل



110111

ماتت! األخير، نفسها لفظت غرقت، ..
البحر. ماء في مضت إستئذان وبال ملء أيامنا فاتن كانت
ستفلت بدفء واال ان نعيشها حلظة يجب احلياة تقول: كانت

عودة. بال ايدينا من
فاتن إلتهابا الذت البحر رطوبة زادته آب من قيظ يوم في
ضوءا يبعث بلوري سطح على االحتراق تؤثر كفراشة باملاء
راحت بنفسها. والقت سطح اسمنتي،  على وقفت وموتا.
احلياة ّة متزج جلُ عمق نحو الفراشة جسم حتمالن بيدين جتدف

فجأة مسرعة نحو الشاطئ. عادت توقفت ومن ثم باملوت.
جميعا لكنهم استغاثة لبوا مرتدة. كموجة الناس اندفع
فارتطم مسرعة عادت فاتن ان قالوا االوان. فوات بعد وصلوا
حتى يحمل لم الذي االسمنتي احلائط اياه. باحلائط راسها
االع في وغاصت املاء في هوت الفراشة. راس من دم قطرة

ماق.                        
muleih@hotmail.com

بقلم: سليمان قبيالت   

ق رَ غَ

جامعة حتتضنه الذي االردني  الثراث متحف يَحكي
في ضاربة جذورها عبر عصور تاريخية االردن تاريخ اليرموك

. سنة املليون مليون ونصف قرابة عمق التاريخ ومتتد الى
تقدميها في  مشوقة والية منتقاة املتحف معروضات
يسهل باتقان واعدت اختيرت وإيضاحات نصوصا تشمل

. وفهمها عليها االطالع اتمع كافة الزوار وافراد على
اربع  من يتالف  1988 عام افتتح  الذي املتحف مبنى

فرعية، ومرفقات رئيسة حجرات
قبل ما تعود لفترات مقتنيات االولى حجرته في وتعرض
القرى زراعة وتطور النباتات جمع واليات الصيد وحياة التاريخ
لاللف الثانية احلجرة خصصت فيما الزراعية، واتمعات
وتطورها املدن لدويالت وتعرض امليالد قبل االول وحتى الرابع

. املبكرة والبداوة الرعاة ومجتمعات املقاطعات دول وتطور
والغرب الشرق فعنوانها في املتحف الثالثة احلجرة اما
خالل السكان احملليني قبل من مكتشفة مناذج ومعروضاتها
والتعددية االنباط دور ابراز مع وبيزنطية رومانية فترات
الكالسيكي العصر خالل االردن في والثقافية االجتماعية
عثر عربية بجماعات خاصة مكتشفات عرض خالل من

. امللكة علياء الدولي مطار قرب مقبرة في عليها
رومانية جنائزية طقوسا  كذلك  احلجرة وتضم
جند العشر الى املدن من عنوان ( اخرى حملت ومعروضات
الثقافية االستمرارية مفاهيم على منصب ) وتركيزها االردن

. االسالمية وحتى البيزنطية الفترات من باملنطقة
العالم من كجزء االردن دور املعروضات تغفل  ولم
حلقب تقسيم ذات الرابعة احلجرة جاءت حيث االسالمي
منذ االول االسالمي للعصر تعود مقتنيات تعرض رئيسة
واململوكية االيوبية الالحقة والفترات االسالمية  اخلالفة
واالستيطان االرض  مللكيات عرض الى اضافة والعثمانية
عن وعرض امليالدي عشر  التاسع القرن نهاية  في البشري 

. ومستقبال حاضرا االردن
وكيراحلداد الفخار وصانع  العطار دكان  املتحف وابرز
باسلوب تقليدية كمهن احلائك على اخلشب ونول احلفر وفن
بحجرات املتحف باحة احيطت فيما الكثير، من الذوق فيه
منطقة من االردني اختيرت الريفي البيت متثل تعرض لنماذج
البناء ومواد العمارة – تعرف بفن االردن شمال اي الشمال –
من اغنى وتاملها معمارية مشاهدتها وتفاصيل املستعملة

. احلديث عنها
العقدين حجرة في تراثية معروضات جانب والى
تعرض مرتفعة شرفة الى يقود درج باحة تبرز القنطرتني
الوقت وحتى ظهورها بداية  منذ معينة  صناعات لتطور
وادوات وتعاويذ واختام نقدية مسكوكات الى اضافة احلاضر
وغير والزجاج  والتعدين  والفخار النسيج وتقنيات  حجرية 

. ذلك

اهللا جاد سمير بقلم:

اليرموك في التراث متحف
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عاماً-  عشرين  منذ  ضربت-  التي  العنيفة  الهزات  مع 
عت  العربي، تصدّ والثقافي  واإلجتماعي  السياسي  العمران 
مؤسسات وحقائق كثيرة، سادت منذ منتصف القرن املاضي 
على األقل، ومن جملة ما أصابه صدع من ذلك، ما دعي، طويالً، 
بـ ”حركة التحرر الوطني العربية“، التي تعرّضت مؤسساتها 
للتصفية املادية: تكلّست بناها التنظيمية الداخلية بسبب 
احلجز املزمن لدورة التجدد فيها، ودارت إختياراتها السياسية 
مت في  دورة كاملة على نقطة الصفر من الفعالية، وتضخّ
عقلها التبريرات األيديولوجية اتلفة، وساندت حتالفها في 
رحلة طويلة من التيه، تراوحت بني التسبيح بحمد موسكو 
أو جوارها، أو بكني ونظرائها، إلى إبداء الشدة في التشنيع 
عليها، وبني التهويل من بطش النظم العسكرية ” الوطنية“ 

إلى محالفتها والسير على درب سياساتها... إلخ!
ً في اجلسم  واليوم، إذ تعيش تراجعاً في الفعالية، وضمورا
التنظيمي في التفكير، وقلقاً وتلعثماً في العبارة ....، تصف 
حتاوله  ما  على  لبيب،  على  تلتبس  ليست  بأمانة  حالتها 
(حركة التحرر إياها) من إبداء مكابرة سياسية- هي ممانعة 
وباحلاجة  احلالة،  بهذه  االعتراف  األول- هذا  املقام  في  لغوية 

إلى بذل النفيس الفتكاك النفس منها.
ليس هذا موضوعنا على وجه احلصر، موضوعنا اليسار 
األردني، أو قل تلك الشريحة من السياسيني التي التزمت- 
أبعاض:  إلى  كيانها  فانقسم  الوطني،  التحرر  خط  طويال- 
 ً بعض يشايعها، على ما هو عليه أمرها من سوء حال مصرا
على تعطيل حاسة النقد في رؤيته إليها، وبعض يشيعها 
إلى دار البقاء فيرجتل مقالة من الشماتة فيها، وبعض ثالث 
يزيد عليه قليالً فيعلن توبته عن ”خطيئة“ االنتماء إليها ذات 
للقوى  خبرته  بتقدمي  عنها  (التكفير)  ب  ذلك  فيردف  زمان، 
السلفية- كما هو حاصل حاليا لقوى اليسار األردني- حزب 
شيوعي- حزب الوحدة الشعبية- حزب الشعب الدميقراطي 
املعارضة)،  ب(أحزاب  يسمى  ما  في  انخراطهم  في  األردني، 
في  الفقري!،  العمود  اإلسالمي  العمل  جبهة  تشكل  التي 
هذا االئتالف السياسي!,التماساً لشفاعتهم يوم ال شفيع 
 -ً إذا الشريحة-  تلك  من  الرهط  هذا  وطأته!  اشتدت  من  إال 

ما  ذلك  على  واحلامل  هنا.  أمره  استطالع  إلى  نرمي  ما  هو 
من  إليه  املنتمني  جسم  في  طفيلي  تكاثر  من  اليوم-  بدا- 
جحافل السياسيني املتبعني الباحثني عن ضفة أمان, أو عن 
”أجر  فيه  يضيع  وال  ”أنصابهم“  عنه  يتقاضون  سهل  حل 
يرفعون  الكثيف  والتناسل  التكاثر  بذلك  و هم   ! احملسنني“ 
تعرِض  أن  ميكن  التي  الشاذة  احلالة  من مستوى  ”السابقة“ 
للثقافة دون أن تعرّض نظام القيم فيها لألزمة- إلى مستوى 
إلى  احلاجة  تفرض  و  العلمي  االنتباه  تستثير  التي  الظاهرة 

درس أسبابها و عواملها.
التي  املَرَضية  الظاهرة  هذه  أعراض  على   -ً -إذا لنقف 
تأكل من أخالق الثقافة الوطنية, و نحلل أسباب هذا اجلنوح 

الفضائحي فيها .

*تأجير الوعي
توسل  من  الفجائعي  انتقاله  التائب  األردني  اليساري  ينجز 
املعرفة, التي جتلت صورها, في مواقف اجتماعية سياسية عديدة, 
ما زال املواطن األردني يذكرها, في النضال من أجل تعريب اجليش 
ً برفض الهجرة واالغتراب في أواسط اخلمسينات من  العربي, مرورا،
القرن املاضي لدول اخلليج العربي, و ترك األرض, في الضفتني, و كان 
احلزب الشيوعي األردني, يتصدر هذه املواقف, قناعة منه، أن ترك 
الغربية، هو خلق فرصة موضوعية، إلسرائيل،  الضفة  األرض في 
بالنضال  انتهاء  وليس  بالفعل،  حصل  ما  وهذا  األرض،  حتتل  أن 
السياسي املدني، من أجل تكريس الدميقراطية، ليس على الصعيد 

السياسي، بل على مختلف الصعد، االجتماعية والثقافية.
مع  بالتحالف  تسول  إلى  اليوم  حتول  التنويري،  التاريخ  هذا 
القوى السلفية، بكثير من اإلدعاء وقليل من احلياء: ال يجرؤ أن يقول 
جلمهوره أنه اختار دوره اجلديد لشعوره مبصلحته الشخصية في 
ً بصورة رسولٍ صاحب رسالة! فال  ذلك، ال، إنه يقدم نفسه له مجددا
يخجل من أن يكرر في احلاضر ما ادعاه في املاضي وثبت بطالنه! لقد 
كان باألمس داعية للحزب أو للفكرة القادرة على إلهاب النفوس 
يؤجر  الذي  السلفية  القوى  فقيه  اليوم، فهو  أما  الناس،  وجتييش 
وعيه لتحصيل عائدات ذلك، بعض جاه ونفوذ... هل تغير شيء إذا؟ 
نعم، تغير املعنى وإن ظل املبنى على حاله: ظل في احلالني يقدم 
ضربة  أمام  انغالقاً  ااهل  تتخلق  الذي  احلقيقة  مالك  أسطورياً: 
لمه السحرية فيقشع الناس أسرار املكنون بفضله: شعباً كانوا  عِ
أم أهالً أم أحزابا! غير أنه- وهنا املتغير- لم يكن يطمع- في ما مضى 

من أدوار- إلى أكثر من الشعور املريح بأداء الواجب التاريخي، وحتى 
في  وهي  بالذات-  الشعور  وطأة  حتت  فيها  يقع  التي  األحوال  في 
أخالقه السابقة ورمٌ خبيث وخصل شائن ممجوج- لم يكن يطمح 
إال في رضا اجلمهور وثنائه. أما اليوم، فهو ال يقبل من وظيفة تأجير 
عن  بالتخلي  اجلسيمة  تضحيته“  يبرر“  مجزٍ  ثمنٍ  من  أقل  الوعي 
ملَكوته ”اجلماهيري“. ثمن الدور األول رمزي، أما الثاني فمادي ثمنه 
بال زيادة وال نقصان، عند هذه النقطة- بالذات- يُدخل أهل خطاب 
التحالف مع القوى السلفية, بضاعتهم الثقافية مجال السوق, 
فيتقاسمون مع أهل التجارة قيمهم مع حفظ الفارق بني أخالق 

الفريقني.
تضع  التي  العميقة  األسباب  في  نفكر  أن  وسعنا  في  هل 
ً عن  ظاهرة التحالف لدى اليسار األردني مع القوى السلفية بعيدا

حكم القيمة األخالقية ؟
ذلك ما سنحاوله في هذه الفقرة :

*تبرير التحالف 
القوى السلفية من  اليساري مع  التحالف  لم يخرج خطاب 
أيضاً-  فرج  بل  حصري,  نحو  وعلى  فحسب,  املعرفي  الفقر  جوف 
اليساريني  من  لدى قسم  املعنوية  املقاومة  و هشاشة  من جوف 
األردنيني لم تكن حتصيناتهم ودفاعاتهم املعرفية من القوة بحيث 
املتوهم,  السياسي  النفوذ  غارات  من  احلماية  بأسباب  تزودهم 
املعارضة,  أحزاب  قيادة  لدفة  السهل  والوصول  التسلق  وإغراءات 
حتت يافطة تداول الرئاسة لتلك األحزاب! وكأن هذه الرئاسة هي 

املفتاح السحري للوصول إلى مختلف شرائح اتمع األردني!
القيم  نسق  إن  مكرهني-  نقول-  حني  نتزيد  ال  ذلك,  وعلى 
الوطني  الشعور  ومنو  نشوء  امتداد  في  ومنا  نشأ  الذي  الثقافي 

والقومي واإلنساني التحرري, يتعرض اليوم لالنهيار- والتداعي في 
شكلني:  اليوم-  يتخذ-  املدوي  وانهياره  الوطنية.  الثقافية  احلياة 
[املعرفة]  انفصال  وشكل  والوعي،  املعرفة  بني  انفصال  شكل 
وبني قضايا الناس واتمع: في احلالة األولى، ثمة ميل متزايد إلى 
فك االرتباط بني األفكار و بني خلفيتها املعرفية. وفي امتداد ذلك, 
كائن  السلفية,إلى  القوى  مع  املتحالف  األردني-  اليساري  يتحول 
متحلل من أي التزام معنوي يشده إلى قضية ما مهما كانت تقع 

في دائرة ”احلرام الوطني“ أو ”احلرام االجتماعي“!
ً- اجلدار النفسي, فيختار أن يتحول إلى تأجير  يحطم- مختارا
العامة  يستبدل احلقيقة باملصلحة احلزبية, و يستبدل املصلحة 
باحلزبية, دون خشية العقاب املعرفي, أما في احلالة الثانية, فيجري 
أداء  عن  الثقافة  تتوقف  بحيث  واتمع,  املعرفة  بني  االرتباط  فك 

دورها االجتماعي الطبيعي كسلطة تقدم خدمات اجتماعية,
برسم  مقاولة  إلى  وتخييره,  الوطني  وعي  في معركة  وجتند 

االستثمار, إلى قيمة سلفية قابلة للتداول في أحزاب املعارضة!
*في فهم الواقع األردني /رؤى للمستقبل.

وإذا كانت عملية اإلصالح السياسي مبا تعنيه من إعادة بناء 
أكثر  باجتاه خطاب  السياسي  اخلطاب  وجتديد  احلزبية,  املؤسسات 
إنسانية وعقلنه, ال ميكن أن تتم دون مرور مفصلي و حاسم بإعادة 
بناء هيكله األحزاب األردنية على أسس مدينة حديثة, وبناء خطاب 
باجتاه  الدعائي  األيديولوجي  اخلطاب  مع  جذرياً  يقطع  سياسي 
اخلطاب السياسي املؤسس على احترام اإلنسان و حقوقه واحترام 

خياراته.   

اليسار األردني واالستبدال الوظيفي
بقلم: سليم النجار
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ان  بعد من النساء للعديد مطلبا االردنية اصبحت الكوفية
تراثي ثوب شكل في تصميمها الكسواني زينب اعادت املصممة

الوطني. الفلكلور من جزءا ليكون جميل
االردنية الكوفية ان االردنية االنباء لوكالة الكسواني تقول
والعقبة عمان في لالزياء عرض دار من اكثر في عرضت /الشماغ /
/ثوب او الى طلب الشماغ السيدات من الذي دفع العديد ودبي االمر

. االحتفاالت الوطنية اثناء وخاصة تسميه ان احبت كما العز/
وخاصة من السيدات بدأت تتلقاها طلبات كثيرة ان وتضيف
اكثر ان  مبينة واالعراس املدرسية واالحتفاالت اجلاهات اثناء
السلط مناطق من الثوب  هذا  ارتداء يفضلن  اللواتي  السيدات

. والكرك
بارضه االنسان الرتباط كتعبير االزياء الى الكسواني وتنظر

تراث عن تعبيرا االكثر  هي االزياء ان تقول اذ وثقافته
منط التعرف على ميكن  العالم ومنها في بلد اي وفلكلور
خاللها الثوب الريفي مدينة ونعرف من او منطقة كل حياة
من لكل شعب احلضاري التطور مدى الى اضافة من غيره

. الشعوب
/ /العباءة على تضفي ان  استطاعت  انها وتقول..
الى متيل والوانا فاخرة قماش ونوعية جديدة خطوطا
جميع من النساء ميول مع لتتناسب واالحمر اخلمري

. واحلديث القدمي بحيث متزج بني االعمار
السهرة/ /عباءة او اردنيا ثوبا صممت انها الى وتشير
يوم تسبق التي الليلة وهي احلناء“  ”ليلة مع يتناسب  ،
الفتيات من العديد من اقباال ملست ”انها ..وتقول الزفاف 

. الثياب بدأن يتجهن الى هذا النوع من اللواتي
من جميلة ابياتا السهرة عباءة على الكسواني وادخلت
من ابيات ..ومنها عرض دار من اكثر في عرضت شعرية قصائد
احلمداني“ فراس ”ابو قصيدة من وابيات .. كلثوم االطالل الم قصيدة
امر عليك وال نهي للهوى اما الصبر شيمتك الدمع اراك عصي :ـ

ليرى الدول كل االردني الى التراث تنقل ان الكسواني وتتمنى
العربية وثقافتنا تراثنا مع  االردنية االثواب تناغم مدى العالم 
الى جميعا  منا حتتاج  اصبحت التي هويتنا مع يتناسب ومبا
واالستهالك العوملة هجمة من وحتصينها حمايتها والتشبث بها

الفضفاض.
ال جزء النه الوطني والفلكلور  التراث حماية  اهمية وتؤكد 

. الوطنية الهوية من يتجزأ

عباءة ل إلى “ يتحوّ ”الشماغ
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ال ميكن مواجهة مضاعفاتها في  التي  الغذائية،  الصرعات 
بعض األحيان.

حمية آتكنز

غنية  وجبات  تناول  إلى  متبعيها  احلمية  هذه  تدعو 
هون والبروتني وفقيرة بالكربوهيدرات (النشويات)، فتكون  بالدّ
حصة الكربوهيدرات في اليوم 55غ  أو 30غ  أو أقل، ويناقش 
متبعي هذه احلمية بأنهم يتناولوا األغذية الصحية كاللحوم 
واألسماك واخلضراوات الطازجة وهذه أغذية غنية بالبروتني 
من  وغيرها  الفواكه  يتناولوا  وال  بالكربوهيدرات  فقيرة 
الت  يتناولوا مكمّ فإنهم  ذلك  ولتعويض  النشوية  األطعمة 

غذائية من فيتامينات مثل ج، د ومعادن مثل الكالسيوم.
لنا  تشرح  علمية  حقائق  إلى  سأتطرّق  ذلك  على  وردّا 

األخطار:
من  يومية  حصة  إلى  يحتاج  اإلنسان  جسم   -
الكربوهيدرات مقدارهها 130غ على األقل وهي ضرورية لبناء 

أنسجة اجلسم وأعضاؤه .

طريق  عن  إالّ  الطاقة  يأخذ  أن  ماغ  الدّ يستطيع  ال   -
الغلوكوز، وهو يحتاج يوميا إلى 150-50غ غلوكوز.

يأخذ  اجلسم  في  الغلوكوز  وجود  عدم  حاالت  (في   
األجسام  هذه  وزيادة  للطاقة  كمصدر  الكيتونية  األجسام 
سيؤدي إلى ظهور أعراض مرضية منها: تكرار البول، اجلفاف، 
العطش، نقص في الكالسيوم والبوتاسيوم وقد يؤدي ذلك 

إلى غيبوبة وهذه أعراض مرض نقص الطاقة).
- هنالك خاليا في اجلسم تتنفس الهوائيا كخاليا الدم 
احلمراء، النخاع الشوكي وغيرها. فالغلوكوز هو املستخدم 

لتنفسها أو حلصولها على الطاقة.
-إنّ كفاءة البروتني لتزويد اجلسم بالطاقة هي %25، فهو 

ال يستطيع أن يلبّي احتياجات اجلسم من الطاقة.

عالقة السمنة بنوع املواد الغذائية 
املتناولة

هذه احلميات تتّبع للتخلص من السمنة أو زيادة الوزن، 

بالكربوهيدرات فإن اجلسم سيأخذ ما يحتاجه من الغلوكوز 
غاليكوجني  على شكل  جزء  ويخزّن  الطاقة  على  للحصول 
اجلسم  يلجأ  الغذاء  في  السكريات  نقص  عند   ) الكبد  في 

الستهالك الغاليكوجني للحصول على الطاقة.
- إن مخزون اجلسم من الغاليكوجني 500-350غ ويكون 
تناول  عدم  (عند  السريعة  الوزن  خسارة  وإنّ  املاء  في  مذابا 
الكربوهيدرات) تكون ناجتة عن خسارة املاء من اجلسم ومن 
ثمّ خسارة بروتني من العضالت وقد يفقد اجلسم القليل من 
ليزداد  الوزن  سيعود  احلمية  من  االنتهاء  بعد  ولكن  الدهون 

وبشكل أكثر من السابق.
إلى دهن لكن  ل  كريات تتحوّ االسّ تناول  الزيادة من  إنّ   -
كفاءة  مع  مقارنة  قليلة  نسبة  وهي   80% حتويلها  كفاءة 

هون . تخزين الدّ
الوحيد له  بالدهون فإن املسار  تناول طعام غني  - عند 
تخزينها  وكفاءة  دهون  التخزين على شكل  اجلسم هو  في 

.97%
على  سيخزّن  فإنه  بالبروتني  غني  طعام  تناول  عند   -

في اجلسم.

الت الغذائية وردّا على املكمّ
ذكرنا أنّ متبعي احلميات يتناولوا املكمالت الغذائية من 
فيتامينات ومعادن لتعويض عدم تناول الفواكه ألنها حتتوي 
على الكربوهيدرات. وردا على ذلك فإنّ من الضروري معرفة 
املؤسسات  وضعته  معنيّ  مقدار  معدن  أو  فيتامني  لكل  أنّ 
التغذوية العاملية بناءا على حاجة اجلسم، وزيادة هذا املقدار 
خطيرة.  مرضية  أعراض  يتبعها  ية  سمّ حدوث  إلى  سيؤدّي 
وبذلك يجب التشديد على تناول الفواكه واخلضراوات وعدم 
الت التي يكون ضررها في بعض األحيان أكثر من  تناول املكمّ

فوائدها.

احلل هو الغذاء الصحي
ال  املثالي  الوزن  إلى  والوصول  أوزاننا  انقاص  في  رغبتنا 
تقل عن رغبتنا باحلفاظ على صحتنا، لذلك علينا التفكير 
والسبيل  علميا.  املثبتة  غير  احلميات  اتباع  قبل  واإلضطالع 
األمثل إلنقاص الوزن هو الغذاء الصحي الذي يتّبع خطوات 

علمية النقاص الوزن حسب حاجة اجلسم من الطاقة.

كتبت، في العدد الثاني، عن 
الدم،  نوع  حسب  الغذاء  حمية 
في  ا  أمّ أخطارها،  إلى  وتطرّقت 
مثال  إلى  فسأتطرّق  العدد  هذا 
الغذائية“  ”الصرعات  من  آخر 
 ً إنتشارا وال  خطورة،  يقلّ  ال 
”آتكنز“،  حمية  هو  مثيله،  عن 
إتباع هذه احلمية،  ً خلطورة  ونظرا
وغيرها، سأضطرّ إلى ذكر حقائق 
معرفتها،  يجب  بحتة  علمية 
تلك  مثل  ضحايا  نكون  ال  حتّى 

الرّئيسي  املصدر  إنّ   -
للحصول لى الطاقة في اجلسم 
هو الكربوهيدرات وذلك ألن اجلسم 
يأخذ الطاقة بشكل رئيسي عن 
الغلوكوز(الشكل  أكسدة  طريق 
الذي  للكربوهيدرات  األولي 

يستخدم في اجلسم).
وظائف  والدهون  للبروتني   -
بنائية في اجلسم واستخدامهم 
إلى  سيؤدي  الطاقة  إلعطاء 

فقدان وظائفهم األساسية.

املواد  عالقة  عن  ث  سأحتدّ لذلك 
زيادة  مع  نتناولها  التي  الغذائية 
زيادة  بأنها  تعرّف  الوزن:(السمنة 
غالف  شكل  على  ويكون  هن  الدّ في 
ز في أماكن  ي اجلسم ويكون مركّ يغطّ

معينة)
غني  طعام  تناول  عند   -

بكفاءة  اجلسم  في  بروتني  شكل 
.37%

وكما ذكرنا سابقا فإنّ للبروتني 
وعند  اجلسم،  في  بنائية  وظائف 
اضطرار اجلسم الستغالله للحصول 
على الطاقة ستفقد هذه الوظائف 
مما سيؤدي إلى أمراض خطيرة مزمنة 

عن ”الصرعات“ الغذائية املنتشرة في األردن (2)

حمية ”آتكنز“
   بقلم: هند سكجها
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فنابليون... نابليون ا فأمّ
واملكان الزمان جالت حرّة، متمرّدة فروح باسم، ا وأمّ
ليلى..املهلهل“ ”أبو من متمرّد، أو حرّ كلّ نَت كَ وَسَ , س واألَنفُ
مع أمرئ ركبت روح باسم، ”الزير“ ليلى“ ”أبو إلى الزير سالم،
اء رّ وقُ فرسان فيُعذرا“، ورافقت ميوت أو لكاً ”مُ يحاول القيس
بعباءة عت تلفّ والقادسية، اليرموك في والتعريب، الفتح
بتت، وكُ وإنطلقت، توثّبت، اج، احلجّ سيف من وجنت احلالج،
ة مََّ عِ تُقاوم  جيل،  بعد  جيل في  حتلّ بقيت لكنّها وتوارت،
إلى إليهم، وصلت فيمن ووصلت، القمع، وسيف الكبت

رَّ ، مَ رّ مُ دهر منذ تلده أمي، عرفته لم الذي صديقي باسم، 
بسرعة. وغافلنا

وال  منه،  حريّة  أكثر  هو من بعده، وال قبله، أعرف لم
له، تأنس آمناً ً مُستقرا لها جتد والتمرّد، فكرة احلرية أن أعتقد
وظيفة، أو حتكمه لم باسم. من أكثر مغادرته، في ترغب وال
األغلب فعلى تشكيل، أو سحبٍ أو رْقٍ طَ أيُّ يغيّره ولم ظرف،
في على أن يوضع يا صّ عَ فصار لْقه، خَ بعد سر قالبه قد كُ أن

أيِّ قالب كان.
م والتحكّ باسم،  على  السيطرة في  وحيد، جنح شيء

مطلق!! بشكل به،
القلم...

متاهة، في أي له خِ حيث يُريد، ويُدْ إلى يقود باسم القلم
هو جنوم. أو فقر، أو غنى، أو سجن، أو فندق خمس أو مشكلة،
يُثبت انفك  ما  الذي باسم،  على السيطرة  الوحيد صاحب 
الذي “األول” سكجها إبراهيم اهللا رحم أبيه“. ”الولد سرّ أنّ
وما دساس”، ”العرق أن: لباسم رواية أوّل مقدمة يوماً كتب
فيه وفي قلم، يده في الفتى وُلد فقد أصاب، قد إال أظنّه
نابليون. مواجهة في طارت به لتضعه أجنحة ولروحه قَوْل،

جيش رأس على راً مُستعمِ األخير، هذا لنا أما كيف وَصَ
نا. هُ إال تكتمل ولن هناك، بدأت ة فقصّ احلرية،

كانت ستكتمل أبدا... إن
بتهوفن، إلى إلى موزارت، هايدن، من  متغيّر، إيقاع فعلى
الرومانتيكية، وتعقيد إنفعالية إلى الكالسيكية صفاء من

اإلرتباك إلى و“التريو“  ”املينويتو“  إيقاع على اإلنسياب ومن
عشر، الثامن القرن أوروبا عبرت ”السكوتزو“، إيقاع على
الثورة إلى الزراعة من الرأسمالية، إلى اإلقطاع من جسراً
القومية، الدولة  إلى اإلقطاعية اململكة ومن الصناعية،
وعقالنية ديكارت، ”كوجيتو“ في الذهن من األفكار إنتقلت
وعقد فولتير،  سخرية في االجتماعي، الفعل إلى كانط،
مير سميث:“دعه أدم صرخة ودويّ مونيسيكيو، وروح روسو،
غادرت املبادرة، وروح الفرد لتجربة العنان لتطلق يعمل“، دعه
إلى ارّد، العلم من املصانع، إلى اتبرات النظريات العلمية

. التطبيقي والعلم التكنولوجيا،
التغيير الكبير بدأ تغييرياً، وإنتهى تنويرياً، هذا القرن بدأ

القرن أعوامه  1777 وإختتم  االمريكية اإلستقالل حرب في
والعالم. أوروبا أركان 1789تهز الفرنسية بالثورة

رين،  املفكّ وعقول الكتب، صفحات األفكار غادرت
أحالمه جيش في اجلنود، رايات على شعارات إلى ل لتتحوّ
واملصالح اجلديدة، األفكار  حاملة والعالم، أوروبا أبواب تدق
شخصه في اً مكثفّ نابليون،  اجلنرال يقودها القدمية..
واملصالح واملساواة واإلخاء احلرية الثورة، شعارات تناقضات
مع مختلطة أوروبا، على الهيمنة ومشاريع اإلستعمارية،
تقود قها عبقرية عسكرية حتقّ هائلة، شخصية طموحات
يراه ما جلّ  ثورية، ً أفكارا يحمل عقائدياً، وجيشاً ثائرة  أمة
طريق عن املعركة، كسب في يساعد سالحاً نابليون فيها
إختراق في املدفعية تساعد كما متاماً العقول، إختراق

الكبير“ تشكيالت األعداء. ”التكتيك كما يُربك أو احلصون،
الفكرة، هدف بعكس بونابرت حياة تسير أن واملفارقة،
عرش نحو لتحمله التقدميّة، األفكار صهوة  إعتلى فقد 
واإلخاء احلرية بإسم واإلستعمار الفتح، وحرب اإلمبراطور،
إهدائه عن يعزف  أن بتهوفن  العمالق حدا مما  واملساواة،
سمع حني لص كمخّ له ألّفها التي  الثالثة، السيمفونية
على يزال ال  الرجل هذا ”إن :ً إمبراطورا نفسه تنصيبه عن
بيتهوفن طبول دقّت إذ وأكثر بل فماتت”، روحه ا أمّ جسده،
نابليون هزمية دة ممجّ واترلو، في ويلينجتون متمثلة مدافع 

انتصار ويلينجتون. معزوفته الرائعة: في
وموازين  من حولها يهتزّ، ، والعالم الرائدة تهتزّ القارة  

املصالح. تراتبية معها مغيّرة تتغير، القوى
ولكن.

الثورة  بفعل املزعزع املنهار القارى الوسط جانب إلى
واملستقرة ” ب“جزيريتها أحملصنه  بريطانيا جتثم الفرنسية 

لتوازن  كحارس ، 1689 عام ستيوارت آل الثورة ايدة ضد منذ
يحدث داخلها. ما بيقظة ، تراقب القارة

اجتماعيا  ومن فرنسا في قد هبت رياح التغيير كانت  وإذا
الطابع التقني في بريطانيا التغيير اخذ هذا وسياسيا فان
على الثورة دون ولكن الصناعية للثورة ليؤسس والعلمي

. املصالح وتراتبية النظم
يقتضى  خطر اوروبا قلب في  مهيمنة قوة بروز -  

التهيوء.
. التدخل يقتضى اخر خطر احملافظة القوى انهيار --

. احلرب يقتضى فأمر املصالح بتراتبية املساس أما ---
لصياغة وتسعى التغير ملواجهة بريطانيا وتنهض
الدماء في  تدب احلُمرة عل القدمية للقوى جديدة حتالفات

الزرقاء.
صراع  العالم مركز القاره  مركز في  ينشب وهكذا...  
االفكار مستوى على املواجهة مستويات ومتعدد معقد

العائلية. وحتى واالستراتيجية واجلغرافية واملصالح
الثروة  مصدر واملستعمرات استعماريا العالم كان وملا
الدولة تاج دره  كان املستعمرات بعض بل ان النفوذ مصدر
ويفكر املستعمرات الى ممتد  البد الصراع فان املستعمره
درة ، ويهدد مستعمراتها في بريطانيا يؤذي ال ... ملاذا نابليون

. الهند ..... التاج
ولكن كيف ... ومن اين؟

نابليون وحضورها على وموقعها جغرافية مصر تفرض
. االستراتيجي

ومارك قيصر ويوليوس باإلسكندر مصر عالقة  تفرض 
عليه مضفية الذاتي نابليون طموح على حضورها انتوني

. بالتاريخية وهاله اسطوريه واحساسا ... ملحميا بعد
في املاساويه التاسع  لويس واسر هزمية ذكريات وحتفز
و الشرق في العاثر فرنسا حظ إقالة في الرغبة ... مصر

. استعماري مجد إقامة
جان رسمها فقد العصر ذلك ذهن في مصر صورة أما
مصر وصف جوزيف فوريه في مقدمة مجلدات بايسشيارو
ضوء على املقدمات وعي يزداد حيث الغزو اجنازات اهم احد
متوضعها في مصر حتتل ” املقدمة ... تقول النتائج معرفة 
القاره مركز باوروبا اتصالها سهوله وفي واسيا إفريقيا بني
العظيمة الذكريات سوى البلد هذا يقدم وال ، القدميه 
تزال وما حتصى ال مآثر حتفظ  وهى ، الفنون  ارض فهى
ملوكها سكنها التي  والقصور الرئيسية معابدها  قائمه
حدثت حني شيدت قد كانت عراقة صروحها اقل ان رغم
وسولون ، ليكيريس ، مر هو من رحل كل طرواده وقد حرب

, وديانتها علومها لدراسة مصر إلى وفيثاغورس وأفالطون
والثراء بالرفاه عامرة مدينه االسكندر واسس وقوانينها
وشهدت التجارية بالسيادة طويل لزمن متتعت فيها,مدينة
يقررون فيما واغسطس انتوني ومارك قيصر بومبي ويوليوس

كله. العالم ومصير روما مصير بينهم
األمراء  اهتمام يجذب أن البلد بهذا يليق هنا ومن
امه ان مره يحدث األمم ولم مبصائر يتحكمون الذين العظام
او الغرب في سواء ، شأو ذات قوه لنفسها حشدت االمم من
التى مصر باجتاه ايضا القوة هذه تقودها ان دون اسيا في

الطبيعي“. نصيبها الوجوه من بوجه اعتبرت
صغيره بكل الشخصي لنابليون واعتنائه االشراف وحتت
اهدافها مع يتواجه مبا  الشرق حلمله االعداد يتم وكبيره
في ذلك ظهر وقد وفنيا وأدبيا وعلميا وإقتصاديا عسكريا

علماء  رياضيات و(3 ) ) عالم 21 ) ضمت التى تكوين احلمله
، ومهندس  عالم طبيعيات و ( 13 ) مدنيا 17 ) مهندسا ) و فلك
البارود  مسحوق تركيب مهندسي ( 3 ) و وجغرافي مناجم
و ( 10  رسامني ( و ( 8 معماريني 4 ) مهندسني ) و واملتفجرات
كتاب  و ( 10 ) 15 ) مترجم ) و ونحات واحد ) فنانيني ميكانيك
ويونانية  التينية باحرف مجهزين طباعة عامل ( 22 ) و رسائل

والراقصني. الشعراء واملوسيقيني باالضافة الى وعربية هذا
االستعدادات. وتنتهى

عام 1798 تغادر ميناء طولون قافلة  ايار /  وفي يوم 19 
36000 جندي  متنها على سفينه ثالثمائة من بحرية تتالف
ذلك في وقيادة وتسليحا تنظيما أوروبا جنود خيره ميثلون

. الوقت
 55 من يتكون بحري  اسطول القافلة هذه  ويحرس
 8900 عليها  فرقاطات  5 و  كبيره بارجه  13 منها سفينه 

. ضابط
املصرية  الشواطئ قبالة احلمله تصل 30 يوليو 1798 يوم
األرض  إلى  الفرنسيني  اجلنود من  دفعة اول تنزل 7/ 2 وفي

املصرية.
كافة ليقود يتقدم العقل فيه كان الذى الوقت وفي
العربى العالم في العقل كان اوروبا في احلياة مناحى
من وينسحب العمة العثمانية حتت وطأة واالسالمى يتوارى

اململوكي. السيف من خوفا احلياة
الصليبيني  ضد ة بيد األمّ سيفا فيما مضى املماليك كان
من طويلة لفترة ازدهرت مصر  في  دولة وأسسوا واملغول
على االستراتيجي مسيطرة موقعها بحكم وكانت الزمن
التجارية البرجوازية مع حاد تنافس  وعلى العاملية التجارة

الصاعدة. األوروبية
اكتشاف  في ” البرتغال ” االوربيون جنح العام 1498  وفي
والهند اسيا التجارة مع الصالح وحتولت الرجاء راس طريق
املصري لالقتصاد وجه مما العربية واالرضى املصرية عن اموانى
في للسقوط وهيأها البالد واضعف الصميم في ضربه
الصالح الرجاء راس  طريقه  اكتشاف بعد  العثمانيني  ايدى

نابليون
وباسم

اخلطيب بقلم: الدكتور جمال
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وقد وصف ابن إياس اثر الغزو العثمانى ملصر قائال ” ومن 
مصر  سلطان  كان  ما  بعد  نيابه  صارت  مصر  ان  العجائب 
اعظم السالطني في سائر البالد قاطعة ”11 وهكذا صارت 
مصر واليه من واليات السلطنه العثمانية بعد أن كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة ، وحتول املماليك إلى جزء من آلية احلكم 

العثماني وأداة من أدواته.  
االثر  اسوأ  البالد  حتته  رزحت  الذي   احلكم  لنظام  وكان 
في حالتها السياسية والعمرانيه فقد زال عنها االستقالل 
للفنت  مسرحا  وصارت  وعظمتها  عزها  مصدر  كان  الذى 
واملشاده بني السلطات الثالث التي تنازعت احلكم فيها فال 
غرو أن اقترن نظام احلكم العثمانى بتاخير البالد وتقهقرها 

وتناقص عدد سكانها“.
وفي يوم 2 / 7 / 1789 كان هذا اتمع الراكد على موعد 
مع طالئع احلمله الفرنسية ذروة عنفوان اوروبا في مواجهة 
طمأنينة  مواجهة  في  الوجود  قلق  الشرق   فرسان  درة 

الركود.
من  بحر  في  أٌلقي  كبيرٍ  حجرٍ  مبثابه  احلمله  هذه  كانت 
الركود فخلق دوائر وردود افعال خرجت عن سيطرة اجلميع من 

فرنسيني ومماليك وعثمانيني ناهيك عن املصريني والعرب. 
مصر فلسطني.....فلسطني مصر 

القدمية  الشائكة  العالقة  هذه  بتالبيب  متسك  كيف 
قدم معرفة اإلنسان بتاريخ اإلنسان من أين نبدأ من  حكم 
حتتمس لفلسطني ؟ من إحساس املصريني بخطورة بوابتهم 
بالسيطرة  ومتسكهم  الهكسوس  زحف  بعد  الشرقية 

عليها مدخال لألمن واألمان .
نبدأ من زحف االسكندر؟

 أم من اندحار قمبيز.
من حيث دخل  يوليوس قيصر وانطونيوس أم من حيث تراجع 

جرزياني ورومل.
من رحلة يوسف إليها ؟ أم من خروج موسى منها ؟ من نشيد 

رع أم من املزامير ...توحيد موسى أم توحيد اخناتون . 
ثم  حكامها  هزموا  الغزاة،  مصر  جذبت  العصور  مر  على 
هزمتهم هي، لم يأمن حاكم في مصر ما لم يحمل مفاتيح بوابة 
تكن  ولم  لنفسه،  يحميها حمايته  لم  ما  ..بل  الشرق..فلسطني 
أخذوها  “إن  فلسطني  املغول  عبر  حينما  بيبرس،  الظاهر  صرخة 
يأخذوا مصر” إال تكثيفاً عبقرياً ملتطلبات اجلغرافيا واالستراتيجية 

والتاريخ.
رغم ذلك ال تعرف كيف تبدأ من هنا أم من هناك، وما هنا وما 
...من دخول اإلسالم ملصر عن طريق فلسطني علي يد عمر  هناك 
وبن العاص، أم من عودة اإلسالم لفلسطني عن طريق مصر على 

يد صالح الدين.
يد  على  للشام  مصر  تبعية  من  بينهما  وما  بينهما،  من  أم 
طولون  بن  أحمد  يد  على  ملصر  الشام  تبعية  ثم  ومن  األمويني، 

واإلخشيد .
اإلسالمي  العالم  لتوحيد  اهللا  لدين  املعز  طموح  نتأمل  هل 

لن  املغرب  أن  عقله  عرف  الذي  الطموح  هذا  ”الدعوة“  ونشر 
يستوعبه فوفد ملصر فاحتا ليلحق دولته بها بدل أن يلحقها بدولته 

و ليجد البطل مسرحه.
 من حكم من؟

هل نتأمل جتربة الصليبيني كيف لم يستقر لهم قرار مادامت 
مصر هي مصر.

في  ”األفضل“  هزمية  بعد  املقدس  بيت  في  ثبتهم  ضعفها   
عسقالن وقوتها اقتلعتهم بعد املناورة الزنكية والتنفيذ األيوبي...

وبعد هذا وذاك ال غرو أن تتجه احلملة الصليبية السابعة  ملصر أوال 
قبل وجهتها الرئيسية لبيت املقدس  فما دامت مصر هي مصر لن 

يثبت محتل في بيت املقدس .
هل أقال اللينبي قفزة لويس التاسع العاثرة في املنصورة,بعبوره 

السويس نحو فلسطني...أم 
أكملها غورو أمام قبر صالح الدين؟

هل نعبر من فلسطني ملصر مع السلطان سليم األول أم نعبر 
من مصر لفلسطني مع إبراهيم و محمد علي؟

في  الناصر  عبد  جمال  مع  لفلسطني  مصر  من  نعبر  هل 
أن   بعد  إسرائيل  77الى  السادات  مع  أو   58 وحدة  وفي  الفالوجة 

كفت فلسطني عن الوجود؟
وبيغن  حربا  دايان  موشيه  مع  إسرائيل  من  مصر  ندخل  أم   

صلحا؟
أم نحمل ”شخصية مصر“ معنا وننكفئ على أنفسنا كي ال 
نرى ماال يرى  ليقتلنا هروب التاريخ من اجلغرافيا ,رحم اهللا ”جمال 
حمدان“ فقد كان اعرف منا بجور الزمان على املكان وبتمرد املكان 

على الزمان؟
هل عرف نابليون كل ذلك؟

 قطعا ال... 
هل أحس به؟
 قطعا نعم...

رَ اجلغرافيا والتاريخ،  لم تكن قُدرة اجلنرال العظيم  لتهزم قَدَ
فما هي إال سنة إال ويدرك أهمية القفزة الثانية، لتثبيت األولى. من 
هنا أم من هناك؟ ولن تغرب سنة 1799 إال ونابليون يواجه باسم في 

ً على أسوار عكا. يافا، وينتهي كسيرا
لكنّه إنكسار ليس ككلّ إنكسار، فقد عرف اجلنرال التعويذة 
أمام  فصرخ  الفلسطينية  املصرية  العالقة  طلسم  تفكّ  التي 
أسوار عكا“أيها اإلسرائيليون أيها الشعب الفريد الذي لم تستطع 
قوى الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وان 
ارث  لكم  تقدم  فرنسا  ...إن  فقط  األجداد  ارض  سلبتهم  كانت 
يا  التوقعات.  وعلى عكس جميع  بالذات  الوقت  هذا  في  إسرائيل 
ورثة فلسطني الشرعيني إن األمة التي ال تتاجر بالرجال واألوطان 
تدعوكم لالستيالء على إرثكم بل ألخذ ما مت فتحه واالحتفاظ به 

بضمانها وتأييدها ضد كل الدخالء“
قادم  في  بلفور  يد  على   ً وعدا ل  لتتحوّ اجلنرال،  تعويذة  سرت 
األيام، فيما غادر باسم غابرها، ليقف مرة أخرى حامالً  الترياق، من 

يافا إلى القدس إلى عمان. 

جاللة امللك يشارك الصحفيني مأدبة االفطار



امللك يلتقي هيئة شباب كلنا االردن

امللكة رانيا تطلق شراكة أردنية رائدة من أجل
مناهضة العنف ضد املرأة

 امللك وامللكة ميضيان ساعات مع اطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة
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االميرة بسمة تتفقد عددا من مرضى برنامج العون الطبي ااني

االميرة عالية الفيصل تشارك االطفال االيتام حفل افطار خيريا

االميرة ثروت احلسن ترعى احلفل السنوي جلمعية الشابات املسلمات

سمو االميرة منى احلسني تشارك اسرة مركز الصفصاف للتأهيل حفل االفطار

البخيت 
يزور 

رابطة 
الكتاب
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افتتاح محطات ارشادية في مطار امللكة علياء الدولي

احلكومة توقع اتفاقية بيع واحد وخمسني باملائة من اسهم توليد الكهرباء املركزية

مشاركات 
في 

معسكرات 
احلسني 
يثمن دور 

الس االعلى 
للشباب

االميرة عالية الفيصل تفتتح معرضا فنيا

البخيت يلتقي وفدا برملانيا بريطانيا

الرفاعي يستقبل وفدا من حزب احملافظني البريطاني
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البخيت يطلع على استراتيجية وزارة البيئة

ندوة حوارية 
حول 

االنتخابات 
النيابية 

املقبلة في 
املركز االردني 

لالعالم

االميرة 
دينا مرعد 
تزور وزارة 
الصحة

صندوق 
الزكاة 

يخصص 
اكثر من

 2،5 مليون 
دينار 

النفاقها في 
رمضان

االمير غازي 
بن محمد 

يرعى 
احتفال 

توزبع اجلوائز 
اخلاصة 

باملسابقات 
املرورية

نقابة املهندسني تطلق مسابقة أفضل تصميم معماري صديق للبيئة
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وزير املياه 
والسفير 
االمريكي 

يبحثان الوضع 
املائي االردني

مؤسسات 
مجتمع مدني 

تشارك في 
االشراف على 

االنتخابات

البخيت يرعى انطالق احلملة الوطنية لترشيد االستهالك

وفد طالبي 
من اجناز يزور 
مجموعة 

نقل

االميرة عالية الفيصل ترعى حفل تخريج املشاركني في دورات فريق االيدي الواعدة

امللكة رانيا تترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق األمان ملستقبل االيتام
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مذكرة تفاهم بني وزارة الثقافة وامع العربي للموسيقى

مركز اعداد 
القيادات 
الشبابية 
يخرج 432 

منقذا

اعمال امللتقى 
الوطني الثاني 
لدعم سياسة 
واستراتيجية 
قطاع الغابات 

في اململكة

 وزير الصحة 
يتفقد سير 

العمل 
مبركز جرش 

الصحي 
الشامل

منحة كندية 
بقيمة 4.6 
مليون دوالر 

كندي إلنشاء 
صندوق النوع 

االجتماعي

البخيت 
يلتقي 
املنسق 
الكندي 
لعملية 
السالم 

في الشرق 
االوسط
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سفارة 
االمارات تقيم 
مادبة افطار 
لالعالميني 

والصحفيني 
االردنني

وجبات افطار 
رمضانية من 
دولة االمارات 

العربية 
للفقراء 
واحملتاجني

إطالق تقرير حول العوامل املؤثرة في مشاركة املرأة في القطاع اخلاصمحافظ البنك املركزي يلتقي السفير البريطاني

املؤمتر االقليمي الثاني المراض الدم والسرطان لدى االطفال

منحة 
اميركية 

لالردن 
بقيمة 
 141

مليون 
دوالر
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قادة 
نقابيون 
يطلقون 
حملة 
وطنية 
لتعديل 

تشريعات 
العمل 
األردنية

إنطالق حملة 
نحو احلياة 
بالشراكة 

بني مؤسسة 
احلسني 

للسرطان 
وشركة زين

ورشة عمل لتحديد احتياجات التنمية في دول حوض البحر املتوسط

ورشة عمل 
حول نتائج 
وتوصيات 

دراسة 
التقييم 
للسوق 
امليكروي

مذكرة 
تفاهم بني 
اجلمعية 
العلمية 

واملؤسسة 
االردنية 
لتطوير 
املشاريع

وزير الثقافة 
يلتقي السفير 

الهندي
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العني الطراونة يحاضر بنخبة من الشباب اجلامعي

اعتصام لطلبة املدارس في وادي موسى

متطوعة من بروناي تصل عمان لترويج بالدها سياحيا

14 مليون دوالر لدعم القطاع القضائي في االردن

بحث سبل تطوير العالقات التعليمية بني االردن وكوريا

وزير الثقافة 
يلتقي 

السفير 
التايلندي في 

عمان
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أنا... وها +
بك املضاءة املدن أهجر

إسمك يردّد الذي الغيم وأهجر
عداي! ما كلّ احلقول، طرك على وميُ

أنا... ها +
ر فيك وأكتب: أُفكّ

عينيك سوى مر العُ في زادي ليس
التي وجهك، وخيولك وبهاء

كان... الذي صهيلها على أتكئ كنتُ
وحيدة أجلس حدّ وحدتي على واآلن...

والذكريات، باحلزن أتوضأ
وأناديك... باجتاهك أن أزحف وأحاول

أناديك... إذ أرتعش
إسمك.. أقول إذ أفرح

يديك بني أهجع أن وأريد
الغيوم لك ورعدك...وأمللم أغتسل بوردك

البحر... وأصداف واألغاني...

وقناديلك.. ومالمحك ... ومناديلك نبضك سوى مر العُ زادي في ليس +
إليك... يعيدني الذي وصوتك وزنودك، العالي موجك سوى زادي ليس

أنت... سوى لمي وحُ زادي ليس
مر! العُ وسيّد واحللم... الصحو رجل ألنّك

سواك! مر العُ في زادي ليس
مازن شديد

mazenshadid@hotmail.com
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