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قارئها،  على  ”اللويبدة“  تخرج 
بات  فالتبويب  أجدد،  بشكل  اليوم، 
وإذا  اجلبل،  شوارع  من  أكثر  يقترب 
تأملنا قليالً، فسوف نكتشف أنّنا أمام 
واحدة  مجلة  وليس  متعددة،  مجالت 

فحسب.
الذي كان يجمع في  األردن،  فنادي 
هو  األردنية،  السياسة  فرقاء  أروقته 

الباب الذي سيجمعهم مرة ثانية.
وشارع الباعونية سيُعنى بشؤون 
املرأة، من خلفية مناصرتها، وحصولها 

على حقوقها.
التي  الصفحات  هو  واحلاووز، 
املال  وشؤون  باالقتصاد،  ص  تتخصّ

واألعمال.
املتعلقة  للقضايا  املأمون  وشارع 
باخلارج، وشارع اخليام خو للفنّ والعلم، 
والثقافة،  للصحافة  هو  الرزاز  وشارع 
الترفيهية  للموضوعات  هو  واملنتزه 

احملترمة.
اجلديدة  التبويبات  تروق  أن  نتمنى 
عينه  إلراحة  إالّ  تأت  لم  فهي  للقارئ، 
”اللويبدة“  أنّ  باعتبار  وقلبه،  وعقله 

.ً للقارئ أوالً وأخيرا
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شكل  يوحي  ال 
االسالمي  الداعية 
عمرو خالد بعمله، ولو 
شاهدته في التلفزيون 
الشباب  أمام  ث  يتحدّ
أن تسمع الصوت  دون 

املقبلة  املرحلة  في  اخلارجية،  امللفات 
املقبلة  التطورات  مع  التفعيل،  إلى  ستعود 

على املنطقة.
أنابوليس سيشهد مؤمتر اخلريف للقضية 
إيران،  ضدّ  متوقعة  وحرب  الفلسطينية، 
واألردن في الوسط، كما كان ظروف املنطقة 

تضعه كالعادة.

ر،  عماد احلمود، حازم مبيضني،  كتّاب العدد: مؤنس الرزاز، ناهض حتّ
سليمان قبيالت، مازن شديد، مالك العثامنة، رمزي الغزوي، رنا شاور، 
مر، عمر شاهني، ربى البطاينة، عباس اليافي، حنا سالمة،  محمد عُ

عارف البطوش، حازم الكيالني، وسلوى املصري، 

املنتزه

رفضت سالومي أن ترقص تلك 
إشترطت  هيرود،  ألحّ  وملّا  الليلة، 
املعمدان،  يوحنا  برأس  لها  يأتي  أن 
ومع إحلاح زوجته هيروديا، طلب من 
د  حراسه قطع رأس سجينه، معمّ
به،  فجاؤوه  السالم،  عليه  املسيح 
ل في ذلك املكان واحدة من  لتُسجّ

أكبر اجلرائم في تاريخ اإلنسانية...
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تشهد حركة األخوان 
ً في دمائها،  املسلمني جتديدا
ولكنّه جتديد يُقابل بالكثير 

من اإلعتراضات، ورمبا 
االنشقاقات.
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ناصر قمش يُجلس الدكتور فهد 
رسي اإلعتراف، وهي  الفانك على كُ
املرة األولى، في حياته املهنية، التي 
يتحدث فيها الكاتب الصحافي 
ً  من  األردني األول عن كلّ شيئ،، بدءا
تدريسه لعبد الرؤوف الروابدة، وحتى 
مراقبة زوجته الفاضلة أم جهاد 
ملقاالته الساخنة.

12

يتساءل 
احمللل اإلقتصادي 
األردني املعروف 
عماد احلمود: أين 
ة األردنيني في  حصّ 1422
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أخوك، أخوك، فإنّ من ال أخ له   
كساع إلى الهيجا بدون سالح

آاف  خمسة  العالج  هذا  مر  عُ يبلغ 
الشرق  في  األمر  بداية  في  وظهر  سنة، 
في  مجهول  شبه  زال  ما  لكنّه  األقصى، 
الغرب  إلى  وصل  أنّه  مع  األوسط،  الشرق 
املعاهد  في  ويدرّس  به،  معرفاً  علماً  وصار 

املتخصصة.
أهميته أنّه عالج حميم!

كلّنا نتابع 
املواقع 

االلكترونية، 
ا ال  وكثير منّ

يترك شاشة 
الكومبيوتر 
إالّ لألكل أو 

النوم، وليس 
غريباً أن يحتل 

شارع إرشيدات 

في إربد موقعه في كتاب غينيس باعتباره 
يشهد أكثر حركة كثافة ملقاهي االنترنت، 

ولكن: ماذا يتابع األردنيون على الشبكة 
العنكبوتية؟

ستفاجئكم النتائج...

98

م برنامجاً حوارياً من ذلك  العتقدت بأنّه يقدّ
النوع الذي متتلئ به الفضائيات، 

موضوع عن الشيخ ”املودرن“...

اخلصخصة، وملاذا يتمّ إستبعادهم، وهم 
الذين أسسوا إقتصاد البلد؟ 
في امللف االقتصادي أيضاً موضوع 
عن الشحاذة وآخر عن البالة!
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نا  القسمة، ولكنّ اجلوع، والسجن، فهي مسألة ال تقبل 
والكذب،  واملصداقية  والتشهير،  احلرية  بني  دوماً  ز  منيّ
البيضاء،  الصحافة  بني  دائماً  ز  منيّ فنحن  وبإختصار 

والصحافة الصفراء.
 ، دائماً بأنّ مسيرة حرية الصحافة،  أن نعترف  وعلينا 
احلكومات،  تدخالت  من  فقط  ليس  صعبة،  بفترات  مترّ 
البعض،  الصحافة نفسها، حني يستسهلها  ولكن من 
 ، ها مهنة ال مهنة لهم، ووسيلة إرتزاق، ال هدفاً للرقيّ ويظنّ

والسموّ باتمع، ال النزول به إلى احلضيض.
األمر  ل  أوّ في  ستبدو  ة  قضيّ عن  هنا  ث  وسأحتدّ
أنّ  يبدو  ة،  بالضرورة، بل عامّ ها غير ذلك  ولكنّ شخصية، 
ض لها، بشكل أو بآخر،  كلّ من يعمل بالشأن العام يتعرّ
فالساكت  نسكت،  لن  نا  ولكنّ السكوت،  هؤالء  ل  ويفضّ

عن احلقّ شيطان أخرس.

موقع رم أونالين
وأفاجأ، قبل أيام، مبوقع ”رم“ االلكتروني، وميلكه أحد 
األصدقاء، ينشر خبراً يقول عنوانه: الناشر احلاقد واحلقوق 

املنقوصة واللعب بالرميوت والنار!!..
ا نصّ اخلبر، فيقول: أمّ

رم.أسرار
عمان  جبال  أحد  إسم  حتمل  مغمورة  مجلة  ناشر 
ى قضايا ما يسمى  صها ألهداف مستقبلية لتبنّ ويخصّ
يقوم  بانه  الناشر  هذا  سوابق  وله  املنقوصة،  باحلقوق 
بتوجيه مندوب جريدة لندنية هاربة في األردن، وحتمل إسم 
بالرميوت  املندوب  بتوجيه  الناشر  يقوم  مقدسة،  مدينة 

للمشاغبة على األردن.
ضدّ  حقده  ىء  يخبّ والذي  اإلقليمي،  للناشر  نقول 
له  نقول  الوجه..  (باسم)  أنه  يتظاهر  انه  رغم  األردن، 
وبالوي  للنشر  جاهز  امللف  الن  (البدري)  على  (سكرها) 
احلقوق  جماعة  واجتماعات  موجودة  التخصصي  شقة 

املنقوصة السرية قيد الطرح.“
النفس  في  تساؤالت  وتبدأ  اإلقتباس،  هنا  وينتهي 
حول األسباب التي تدفع زميالً عزيزاً لنشر مثل هذا اخلبر 
املسيئ، اتلق من رأسه إلى أساسه، وميتلئ بالتشهير، 

فال أجد إجابة.

أنّ  لي  وينقلون  أطلب،  أن  دون  كرميون،  زمالء  ل  ويتدخّ
ه  وأنّ باخلبر،  له  عالقة  ال  بأنّ  األميان  أغلظ  حلف  الرجل 
ه بقي هناك ثالثة  سيشطبه من املوقع بعد دقائق، ولكنّ

أيام كاملة، بل وزاد عليه تعليقات من النوع نفسه!

”الشاهد“ األسبوعية
صال من زميل يحاول تهدئتي  ومترّ أيام قليلة، ليأتيتي إتّ
واصل  ه  ولكنّ األمر،  من  لت  فقلّ الزميل،  نشره  ما  حول 
حديثه ألكتشف أنّ املقصود خبر آخر، في وسيلة إعالمية 
الزميل  وميتلكها  األسبوعية،  ”الشاهد“  صحيفة  أخرى، 
ويقول:  للغاية“،  ”سري  عنوان  حتمل  زاوية  ضمن  نفسه، 
أحد الزمالء العاملني في مواقع قيادية مبكتب الشفافية 
الدولية باألردن، يقوم بتسريب أخبار كاذبة ومفبركة ضدّ 
م إستقالته بأسلوب  األردن بصورة سرية ملنظمته ثمّ يقدّ
بخصوص  املنظمة  تقرير  على  إحتجاجاً  إستعراضي 
ه شبهات تقاريره  مكافحة الفساد في األردن حتى ال تلفّ
اتك  ملفّ ا  أمّ مكشوفة  أوراقك  للزميل  نقول  احلاقدة، 

”سكرهاش“. إنتهى اإلقتباس.
فت برئاسة  لّ وأعود إلى الذاكرة، فقبل ثالث سنوات كُ
اللجنة اإلعالمية ملهرجان جرش، ألفاجأ في العدد التالي 
لي  يكيل  صفحة  ر  يتصدّ طويل  مبوضوع  ”الشاهد“  من 
ة  يني، مستخدماً كما فعل هذه املرّ الشتائم، دون أن يسمّ
ألفاظاً مثل :سكرها، في حتويل إلسم عائلتي سكجها، 
من  ذلك  وغير  حتريرها،  رئست  التي  الصحف  ومسمياً 

األمور.

قة، وباسم سكرها! صور ملفّ
تنشر  الصحيفة  كانت   ، أيضاً تاله  الذي  العدد  وفي 
قتني، نبدو فيها أنا وصديقي الشاعر جريس  صورتني ملفّ
ه  سماوي مع مجموعة فتيات في وضع فاضح. وواضح أنّ

ه مدير مهرجان جرش. إختار سماوي ألنّ
وفي حقيقة األمر، فقد تسبب لي األمر بإحراج كبير، 
واستقبلت  الشباب،  مر  عُ في  وهنّ   ، خصوصاً بناتي  مع 
د  صاالت مستنكرة، منها واحد من محام أستاذ كبير، أكّ إتّ
ة في احملكمة، ستردع الزميل،  ه جاهز لتسجيل قضيّ لي أنّ
ني  وغيره، من ممارسة أيّ أسلوب مماثل في املستقبل، ولكنّ
ر، أن ال أقف أمام  ني وعدت نفسي، في وقت مبكّ أبلغته أنّ
هذا  أخلف  ولن  األمر،  كان  مهما  محكمة،  أية  في  زميل 

بعض العقول والعيون، أو بغيره.
الرأي  أمام  ة،  قضيّ عرض  سبيل  على  أكتب  هنا  وأنا 
ه لهم  العام، باعتباره أهمّ محكمة، أمام الناس الذين تتوجّ

سهم. الصحافة، تطرح قضاياهم، ويجدون فيها متنفّ
ثناياها  في  حتمل  املسألة  فإنّ  األمر،  حقيقة  وفي 
خطورة كبيرة على املهنة، ال من حيث تصويرها باعتبارها 
صحافة فضائح مختلقة، وتشهير بالناس فحسب، بل 

إلى إسم جبل  ها مجلة نظيفة، تستند  أنّ وآخرها  لها  أوّ
اني راسخ، أصيل، ودعم أصيل من الزمالء الصحافيني  عمّ
واملصورين األردنيني احلقيقيني، الذين ال يريدون لهذه املهنة 

إالّ تتبوأ موقعها الرائد بني صحافات العالم.
القول  دوماً  سيظلّ  شعارنا  أنّ   ، أيضاً ويبقى، 
فسعوهم  بأموالكم،  الناس  تسعوا  لن  كم  ”إنّ الكرمي: 

بأخالقكم”

    بقلم: باسم سكجها

صحافة آخر زمن
الوعد في يوم من األيام.

الزميل قبل ثالث عشرة سنة،  األخ  تي مع  وتبدأ قصّ
، كمندوب إعالنات، فلم يحصل  حني جاءني يطلب عمالً
فكان  بسنوات،  بعدها  وعاتبني  يقولون،  كما  النصيب، 
في  معاً  بعدها  وعملنا  ظننته،  كما  للقلوب،  غسيالً 
س ”الشاهد“ إخترت  مؤسسة واحدة، وتصادقنا، وحني أسّ

يها!“. له اإلسم، فقد قال حينها:“أنت أبوها، فسمّ

خاذ األمر من احلاقدين على الصحافة ذريعة  وأيضاً في إتّ
لتغيير القوانني، وجعلها أكثر قمعاً للصحافة، وال ننسى 
بعد  جاء   ،1993 لعام  املمتاز  املطبوعات  قانون  تغيير  أنّ 
األمر  مؤدب،  غير  مستفزاً  حتقيقاً  الصحف  إحدى  نشر 
النواب  الدفاع عن الصحافة في مجلس  الذي جعل من 
قانون  أسوأ  ر  مترّ أن  حينها  للحكومة  ر  دّ وقُ  ، صعباً أمراً 

لهذا، فلن يأخذني الظنّ إلى 
التشهير،  في  الشخصي  عد  البُ
يستأهل  ما  وبينه  بيني  فليس 
هذا التشهير، بل بالعكس، فحني 
اها  سمّ التي  ”اللويبدة“،  صدرت 
في خبره ”الة املغمورة“، إتّصل 
فتحاً  وإعتبرها  وهنأني،  بي، 
األردنية،  الصحافة  في  جديداً 
كما قال، ونشر عنها خبراً ممتازاً 
لها  نشر  كما  ”الشاهد“،  في 
مببادرة   ،“ ”رمّ في  مجانياً  إعالناً 

ذاتية كرمية منه.

فواتير الغير
ر، يا ترى،  فما الذي حدث، وغيّ
من  األمور  وضحاها،  ليلة  بني 
األمر  وما  النقيض،  إلى  النقيض 
إعتباره  في  يضعنا  الذي  اجللل 
واجلواسيس،  اخلونة  مصاف  في 
ا قبلها بأيام الوطنيني  بعد أن كنّ

املناضلني الرائعني؟
هنا،  الفرس  مربط  ولعلّ 
ال  الصفراء  فالصحافة   ، متاماً
مببدأ،  ترتبط  وال   ، صاحباً تعرف 
مضطراً  صاحبها  يكون  فقد 
دام  ما  غيره  عن  فواتير  لدفع 
املقابل،  للدفع  مستعداً  الغير 
وقد يكون صاحبها ضعيفاً أمام 
الشرّ  تريد  جهة  أو  مجموعة 
الذي  للدفع  ومستعدة  لغيرها، 
له  تُسحر  الذي  باملال  يكون  قد 

عرفناه.
إذن،  السبب،  هو  هذا  هل 
الزميل  يدفعها  التي  والفاتورة 
نفسه  وضع  ه  أنّ أم  غيره،  عن 
هم  همّ جلّ  للبعض  واجهة 
يسيرون  هم  ألنّ اآلخرين  تشويه 
فيختلط  مستقيمة،  طريق  في 
األمور  وتختلط  بالنابل،  احلابل 
النظيف  فيروح  الناس،  على 
والصحافيون  الوسخ،  بعروى 
املمتهنني  بعروى  احلقيقيون 

اجنية. الدكّ

”اللويبدة“، 
الصحافة النظيفة

 ، يكون كلّ هذا صحيحاً قد 
األمر  يكون  وقد  يكون،  ال  أو 
فـ“اللويبدة“  ذلك،  غير  بالتالي 
وفي  مسبوق  غير  جناحاً  حققت 
ولعلّ  قصير،  من  أقصر  وقت 
املوقع  وذلك  الصحيفة،  تلك 
باالستفزاز  شعرا  اإللكتروني، 
أدوات  ميتلكان  ال  باعتبارهما 
ال  املهنة، ولم يستطعا أن يسجّ
في   ، صغيراً ولو   ، مكاناً لهما 
األردنية  الصحافة  سجلّ 
الطريق  ال  ففضّ احلقيقية، 
الطريق  التشويه، على  السهل: 

الصعب، وهو: املنافسة.
مبا  فخورون  نا  أنّ ويبقى 
إجنازات،  من  ”اللويبدة“  قته  حقّ

ندافع عن حرية 
الصحافة حتى آخر 
لو  حتى  الطريق، 
إلى  األمور  أوصلتنا 
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دت الصحافة  مناذج من األخبار والصور املفبركة التي تعوّ
الصفراء على نشرها.
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الذين  األردنيون،  هم  قليلون 
يذكرون نادي األردن، في جبل اللويبدة، 
فقد كان يجمع في حديقته الصغيرة 
والسبعينيات،  الستينيات،  في 
ندوات  في  األردنية،  السياسة  أفرقاء 
الهادئ   احلوار  كان  ومحاضرات 

شكلها ومضمونها.
ملدرسة  اخللفي  السور  وحتى 
ميتلئ  كان  املقابلة  التراسنطة 
إلى  يستمعون  الذين  باجلالسني 
من   ً كثيرا إستضافت  راقية،  حوارات 

الشخصيات السياسية.
”اللويبدة“  من  القسم  هذا 
األردن،  نادي  إسم  سيحمل 
السياسي،  باجلانب  وسيتخصص 

ً وآراء. ً وتقارير وصورا أخبارا

ل قريباً فعّ ملفات اخلارجية تُ
احلركة االسالمية جتدد دماءها

صباغ تلقي حجراً في البركة الراكدة

دن
ألر

ي ا
ناد
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أهمية كله، العالم في اخلارجية، يكتسب منصب وزير
رأس بعد نظام سياسي، أي في الثالث الرجل  فهو خاصة،
أهمية أيضاً  األردن  في يكتسب  وهو الوزراء،  ورئيس الدولة
السياسة في حاضرة دوما اخلارجية فامللفات خاصة،

األردنية
ً بدءا الداخلي، اخلارجي، على امللف يطغى أن ومن املتوقع
ملناقشة في أنابوليس اخلريف مؤمتر حيث املقبل، الشهر من
دور فيه لألردن يكون املتوقع أن القضية الفلسطينية، ومن
فهو املنطقة كلّ على سيستحوذ الذي اآلخر، امللف ا أمّ بارز،
وخصوصاً اجلميع، على تداعيات له ستكون الذي اإليراني،

هذا كلّه. عن بعيداً يكون لهذا لن واألردن، ولبنان، سوريا
اداؤهم متيز  مجيدين، خارجية وزراء االردن عرف وقد

لكن دوما، يكونوا حاضرين العالية، واستطاعوا ان باملهنية
االخيرة، العشر السنوات في احلكومات، في املتواصل التغيير
وزارة في الدائم اخرى، هي التغيير سلبية معه يحمل كان
بدا وقت في نفسها، الوزارة همش الذي االمر اخلارجية،
فيه صار زمن وفي اخلارجية، سياسته يركز على االردن فيه

عنه. االستغناء ميكن ال الدنيا أمراً مع التواصل
معادالت دوما فيه تتداخل الذي  التغيير، دوامة وفي
مهنيني، ليسوا خارجية وزراء الى اللجوء يتم كان متناقضة،
االمر شخص، او جهة ارضاء لسبب نفسها، الوزارة خارج من
للوزير انتظار غرفة وجعلها لالرجتالية، نهبا الوزارة ترك الذي

اخر. منصب الى بسرعة غالبا يذهب الذي
حركة تشهد الوزارة كانت الطراونة، فايز حكومة ومع

مع احملللون يتوقعه ما وذلك  ذلك، غير األمر  تطلّب إذا إالّ
املنطقة. على املقبلة التطورات

ملفاتها، في جتمع  األردنية  اخلارجية إنّ هنا نقوله ما

ل قريبا فعّ تُ اخلارجية ملفات

ظروف
املنطقة
تفرض
نفسها
على
األردن

وابن مهني، خارجيتها فوزير اصالحية،
الى الدنيا املراكز من وصعد نفسه، املبنى
خوفا قلوبنا، على ظلت ايادينا لكن العليا،
دائم. ما اصبح منط تغيير الى خضوعه من

الروابدة، عبدالرؤوف حكومة ومع
،ً واستقرارا ثباتاَ  تشهد الوزارة  كانت
عمله وزيراَ واصل عبداالله اخلطيب فالوزير
ضمنيا اعترافا تبدو خطوة في للخارجية،

له. واضحا وتداركا السابق، باخلطأ
لكنّه اخلارجية، قليالً عن اخلطيب وغاب
البخيت، معروف حكومة مع إليها عاد
اخلطيب حاله، إلى املهني ليعود اإلستقرار
أداؤه وحتكم اإلعالمية، بالفرقعات يؤمن ال
األضواء، عن بعيداً العمل متطلبات دائماً

خلريف وشتاء ساخنني. جيداً نفسها ر وحتضّ
!ً جدا جداً



جتدد دماءها اإلسالمية احلركة
اخلالفات املاضي بقضية الشهر في األردني اإلعالم إنشغل
اإلعالن أرضية االسالمية، على احلركة بيت داخل في دبت التي
النيابية لإلنتخابات اإلسالمي جبهة العمل حزب قائمة عن

لالنتخابات مرشحيها قائمة في الدماء املقبلة، وجتديد
الرضا عدم من موجة أكبر تشهد احلركة أنّ واضحاً وكان
امليدانية املنتخبة، القيادات من تاريخها املعاصر، في عرفتها
وتفضيل احلزب، بقرار املسلمني األخوان قيادة إستئثار بعد 

بالتصعيد. احلكومة على رأي الكثيرين مع التهدئة
جبهة وحزب احلركة العبادي نضال السابق وودع النائب
الذي العبادي  يخف ولم رجعة، غير الى االسالمي العمل
استنكاره ملا سماه السابق الس في النواب أبرز من إعتبر
النتخابات الس االسالمية احلركة تسمية مرشحي كيفية

. القادم النيابي
العبادي قدمه  الذي (اإلعتزال)  االستقالة وجاءكتاب
(جلنة ضد اإلنتقادات من عددا متضمنا العام للمراقب 
أسماء تضمنت التي القائمة بإخراج املعنية اخلمسة)
ومنر غرايبة ارحيل من كل اللجنة وتضم ، احلركة مرشحي

هنطش ونبيل الكوفحي وموسى و ومحمد البزور العساف
ما وهذا ، القادمني املرشحني قائمة في  وجميعهم طرحوا
العملية أساسيات على خروجا املنتقدين من عدد اعتبره
ترشيحات نتائج تعتمد ان املفترض من التي اإلنتقائية

. واحلزب الفروع والشعب في احلركة
حسب العبادي قدمه الذي االستقالة كتاب في كما جاء
استقالته وأن ، والسياسي العمل احلزبي سيعتزل إنه املصدر
رفضه رغم املرشحني ، قائمة من إقصائه على بناء تأت لم

. النهائي النحو على إخراجها في اعتمدت التي لآللية
الوحيدة ليست العبادي مسألة أنّ ”اللويبدة“ وعلمت
احلزب أمني عام إستنكاف األخواني، وأنّ بالبيت تعصف التي
لن تداعيات  سيتبعه العلني الظهور عن إرشيد بني زكي 

نتائج اإلنتخابات. ظهور بعد إالّ للعلن تظهر
هل هو: السياسية الساحة  يسود  الذي السؤال
الكوادر كانت إذا وما اإلنتخابات، سينعكس األمر على نتيجة

احلزب واحلركة؟ مرشحي مقاطعة على ستعمل الغاضبة

الرأي

األسبوع، هذا األردنية، الصحفية  املؤسسة تُصدر
إبناً لتشكل العربي“، ”الرأي مجلة من األول العدد 
تاميز“، و“جوردان ”الرأي“، تضمّ باتت التي للعائلة ً جديدا
إنشاء إلى املؤسسة الرائدة يوصل قد ر تطوّ وفي و“حامت“،

أردنية. فضائية
احلوراني يوسف أنّ الزميل األستاذ ”اللويبدة“ وعلمت
ن حترير مكوّ مجلس ويساعده التحرير، رئاسة سيتولى
من موصوالً دعماً  الفكرة وجتد الزمالء، من نخبة من

حتريرها. املؤسسة وجهاز إدارة
ل التحوّ إعتبارها في تضع الة لنا إنّ مصادر وقالت
اإلصرار الحق، ولهذا كان وقت في عربية أسبوعية إلى
صحيفة بتجربة ناً بعد ”الرأي“، تيمّ ”العربي“ كلمة على
”األهرام الناجحة التجربة أنتجت التي املصرية، ”األهرام“

العربي“.
صفحاتها في تطوير على تعمل فـ“الرأي“ ذلك، وإلى
فامللف الشهر، هذا من  ً بدءا القارئ سيالحظه
يحمل الذي والثقافة، باملنوعات األسبوعي املتخصص
حتت وسيظل  يومي، إلى سيتحول ”األسبوع“ إسم

الشوبكي، خليل الزميل األستاذ إشراف
توجهاً هناك إنّ الصحيفة في مصادر وقالت
واألكبر األحدث هي للصحيفة، جديدة مطبعة الستيراد
في الكبير التطور إستيعاب لتستطيع املنطقة، في 
امللونة، الصفحات  على  الطلب وخصوصاً  صفحاتها، 
طباعة إمكانية  ستوفر اجلديدة املطبعة إنّ وأضافت
الذي األمر قياسي، زمن وفي ملونة، صفحة وثالثني مئة

املنطقة. في األكبر لتكون الصحيفة سيؤهل
املطبعة تركيب عملية املقبل الشهر وتنتهي في
تقول كما أيضاً مؤهلة وهي  للمؤسسة، التجارية
أحد، وينتظر فيه ينافسه ال وكمي نوعي إلنتاج املصادر

املقبل. العام فيها مع بداية العمل يبدأ أن
”الرأي“ سهم  صعود عودة ر يفسّ كلّه  هذا
البنوك أسهم ومنافسة قياسية،  مستويات إلى
جديدة. جناحات أمام الباب ويفتح الكبيرة، والصناعات

الرأي مطابع  أنّ  املصادر،  حسب نذكر، أن بقي
ولتبقى املطار، لطريق محاذية منطقة إلى ستنتقل 

للتحرير. املباني القدمية

الرأي
العربي
مجلة
شهرية
جديدة
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اللندنية، و“احلياة“ اإللكتروني“ ”عمون موقع في بالتزامن نُشرت دراسة واحدة.املادة عنها ر جتُ ولم اآلن، قبل
املادة، لم تناقش أصواتاً ولكنّ هناك مفهوم، أمر وهذا وإعتراضاً، قبوالً القراء، من كبير بإهتمام وحظيت
وال الرسول، نقتل فنحن وكالعادة، للزميلة، اإلتهامات  كالت ولكنّها متابعتها، ية وأهمّ وخطورتها،

أوصلها. التي الرسالة نناقش
الصحافة على  الناشئني الصحافيني بتدريب ص تتخصّ التي ”أريج“ مؤسسة  ترأس صباغ رنا
يكتفي ال الذي الصحافة من النوع هذا  لنشر زميلة عدة مؤسسات مع تتعاون وهي اإلستقصائية،

إستثناء. دون كافة اآلراء، ويأخذ والظاهرة، اخلبر تفاصيل في بالعناوين، ويبحث

أن سارة، مفاجأة كانت
الكتابة من صباغ رنا ل تتحوّ
العربية، إلى باالجنليزية
ً محدودا األولى يظلّ فجمهور
الثانية وجمهور كبر، مهما

مهما صغر. يظلّ واسعاً
إلى رنا حتتاج وال 
م تقدّ فهي مهنية، شهادة
يشهد وتاريخها الشهادات،
م نقدّ ال فنحن لهذا لها،
من واحدة نعتبرها جديداًحني
العربيات، الصحافيات أهمّ
كأوّل وجودها إعتبار وميكن
عربية لصحيفة رئيسة حترير
عالمة اإلجنليزية باللغة
وتاريخ تاريخها، في فارقة
وأيضاً األردنية،  الصحافة
معه تعاملت الذي فالهامش
غير كانت مسألة احلريات في

مسبوقة.
الكاتبة، ليس وموضوعنا
إنفردت فقد املكتوب، ولكنّه 
حول صحافية مبادة الصباغ
اإلسالمية التيارات إنتشار
وهي معان، في املتطرفة
لألردنيني، معروفة مسألة
صحافياً تُتابع لم ولكنّها
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كابن وأظنه احبني كأب، احببته متاماً، اعيه أعد لم نحو، على
األمر مع نفس حدث لي قلبه، كما في  كيف وقعت أعرف ال له،
لم (ابو بالل)، التل وحسن باسم) (ابو سكجها املرحومني ابراهيم
بك، يحبك ويؤمن ان إما الكيمياء، أنها اعتقد تكن املهنة وحدها،

ً هناك. بعيدا ان تبقى أو
احملنة صنعته صلب  لرجل اال تكون ال  أنفة باسقة، قامة
قافلة االرض، أصل من خرج نبت كأنه والورق، احلبر ورائحة واملهنة
منت واخليول احملاربني من  مدينة الشمس، عني  تسد الرجال من

.ً أبدا يغادر هناك لم دائما كأنه كان فجأة أمامك
كان عليه، فيه سيصلى الذي املسجد الى وصلت حني 
غابة كأنه باألبيض ً متدثرا هو، هو فاذا املسجد، ركن في مسجى
افاجأ ان دون واقفاً كقلعة أراه  أن املمكن  من الياسمني، كان من
نبا كسيف ما الرحيل يفعل، آثر ولكنه لم غفوته، يصحو من اذ

يوماً. حده
شوقي) الشريف (أبو محمود عن كتبنا نحن الذين جميعنا،
رحيلنا نرثي كأننا أو أنفسنا،  عن  نكتب وكأننا  بدا رحيله، بعد
الذين والنقاد والشعراء االدباء اولئك نبكي حالنا، ونبكي  املتأخر
التي االدبية  (االفق) مجلة صفحات على وكبروا وحبوا  ولدوا
فيلق نرثي  كاننا سنوات،  خمس نحو واستمرت  هو أسسها 
صفحات على طفولي بفرح ركضوا الذين واملهنيني الصحفيني 
في ناحتاً اسسهما اللتني و(الدستور) (املنار) جريدتي وأعمدة
ميزق سيوفهم وصليل خيولهم صهيل وكان , نحيبا كان الصخر،

املكان. صمت
الصخر االولني، عجنوا املستحيل، وتسلقوا ثلة من كان معه
أرواحهم واحترقت اكتافهم، على سيزيف صخرة حملوا االملس،
سكبوا ورمبا النافرة، واالحرف الطباعة  ماكنات  بني وأصابعهم
جميعهم الصحيفة، أعمدة على  وعرقهم  دموعهم من بعضاً

الدوائر. بهم ودارت السياسة، جرفتهم
سياسيا الجئاً سنوات ثالث نحو امضى محمود الشريف الذي
يكن يستطيع لم مستعار، وباسم العربية العواصم ومتنقال في
املهنية بداياته  في مقاله يوقع كان احلقيقي باسمه الكتابة
بينهم هو، من كان شباناً، ثمة ان احلكومة (الجئ)، فقد رأت باسم
في فلسطني، فحكمت للقتال سرية جماعات مسلحة ينظمون
آمن ملجأ الهجرة نحو الى شوقي ابو بالسجن، واضطر عليهم

األردن. ثم العراق فكان
يجدون كانوا  وكأنهم العجاف، السنوات تلك في  ، وبدا
ففي القليلة، ونقودهم أعصابهم وحرق املعاناة في أنفسهم
يقدمون على الصحف، كانوا الصدار اقترفوها التي جتاربهم جميع
للخبرة مثالً يفتقدون كانوا الظالم، في قفزة أو مبهمة، مغامرة
اغلقت ما  ً وكثيرا والتحرير، االدارة وأصول املهنة أسرار ومعرفة
يكونوا ولكنهم لم او بقرار حكومي، شخصي أما بقرار صحفهم،
عقالها من منفلة أرواح أية التجربة، معاودة من ميلون أو يكلون

تلك.!
افتتاحية يومياً:  مقاالت ثالثة يكتب الشريف محمود كان
وكاتب سياسي كاتب مستعار: باسم ثالث ومقاالً باسمه ومقاالً
هناك لغة كانت الثالثة املقاالت وفي الحقة حكيم، فترة وفي عربي
سألت ابا وقد غير عادي، وفرح وأفكار متسلسلة وجمل متناسقة
عام الدستور) مدير الشريف لسيف العائلي االسم (وهو شوقي
صباح كل الصحيفة كان هناك قارئ ينتظر فقال: الفرح هذا عن

به. نفرح
باملهنة يتعلق فيما مجامالً الشريف محمود يكن لم ذاك، واذ
املهنة، يخونون الذين اولئك مع ً وحادا قاسياً كان وأخالقياتها،
شلة، او له جماعة تكن لم يقرأون، ال او أدواتها الى يفتقدون او
املعني: الشخص ويواجه الهاتف سماعة يرفع كان ببساطة

ما. أمر عن سائالً او مشجعاً أو ً موجهاً او منتقدا
احملتوى املهني، التراكم  االجناز، التأسيس، الشريف: محمود
مستوى على باسمه مهمة  جائزة  تؤسس  ان  يستحق الفكري,

. و الوطن العربي االردن
ابراهيم فعل كما متاماً  نقياً، عربياً الشريف محمود مات
أيامه صبغ  وبتصوف وبنبل  بنفسه جنا التل، وحسن سكجها،
الكتابة عن  والسبعون  الثماني السنوات تثقله لم  االخيرة، 
الطيبة روحه جسده، خرجت تتعب روحه وال ولم والتعلم، والقراءة

السماء. من منة وتلك يعان، لم بهدوء،
أحببته. لقد

ذاتية سيرة
. سيناء في العريش مدينة في ولد : 1925

جامعة  من صحافة ودبلوم القاهرة جامعة من آداب بكالوريس : 1943
سيراكيوز بأمريكا.

االردن. في به انتهت التي الهجرة رحلة ليبدأ العريش غادر : 1954
االردنية. االذاعة في االخبار قسم رئيس : 1957

في مدينة القدس. اليومية (املنار) جريدة اسس : 1960
التي استمرت أربع سنوات. اجلديد) (االفق مجلة أسس : 1961

في القدس. االجنليزية ستار) (جروسالم جريدة أسس : 1962

و(فلسطني). (املنار) دمج بعد (الدستور) جريدة أسس : 1967
قطر. دولة اإلعالم في أجهزة : أسس 1968

. العربية االذاعات رئيس احتاد : 1974
(الدستور). صحيفة حترير رئيس عام، مدير : 1977

االستشاري. الوطني الس عضو : 1978
امليثاق الوطني. جلنة عضو ملرتني، إعالم : وزير 1991

في  احلريات جلنة رئيس (الدستور)، في املسؤول التحرير رئيس : 1998
العرب. احتاد الصحفيني

وفكريا ثريا. صحفيا ارثا يرحل تاركا 2003

ودائماً .. مرة أخرى
الشريف محمود يهعن

تر
ور

ب

سعادة علي بقلم:

امللك:
النووية الطاقة
سنوات 7 خالل

صحافيان العكور، وباسل احلياري، سمير
وما السنة،  هذه بدايات منذ األردن، شغال
”عمون“، االلكتروني موقعهما  في يزاالن، 
ل عالمة يشكّ أن ع يتوقّ لتيار بذلك فأسسا 

اإلعالم األردنية. وسائل تطور في فارقة
األخبار نهار، ملتابعة ويعمل الزميالن ليل
دون األردني، القارئ تهمّ التي واملوضوعات
عيد وكان شهرية،  وال أسبوعية ال إجازة،
األنفاس، اللتقاط الوحيدة رصة الفُ الفطر
املهنة هموم عن ليومني ولو  واإلبتعاد

املتواصلة.
في قليلة أياماً وعائلته قضى احلياري
ملتابعة واشنطن إلى غادر والعكور إسطنبول،
والوسائط املتعددة، االنترنت عالم في اجلديد
العمل مواصلة من يخل لم فاألمر ذلك ومع
الدائم الرفيق بات توب“ اإلجازة، فـ“الالب خالل

لإلثنني.
ق حقّ ً مبا سعيدا احلياري متثّالن الصورتان
حتى من ا العكور فيتابع األخبار أمّ اآلن، حتى

واشنطن.

خاطفة إجازة
للحياري والعكور

احمللية، نشاطاته كلّ في التأكيد، امللك يواصل جاللة
االستراتيجي باعتبارها احللّ الطاقة النووية أهمية على

في األردن. املزمنة الطاقة ملشكلة
املوضوع هذا كان للخارج، األخيرة زياراته أغلب وفي
ثماني من أكثر  وُقّعت حيث املشترك، القاسم هو

الشأن، بهذا خبيرة دة متعدّ دول مع إتفاقات
في إفطار  حفل  خالل الصحافيني، مع لقائه وفي
بالوصول اإلسراع نيته يعلن جاللته كان امليت، البحر 
املستطاع، بالقدر الزمن وتقليص املرجوة، النتيجة إلى

ومسؤول عشرة، خمس من سبع سنوات، بدالً إلى ليصل
طوقان. خالد الدكتور معروف هو كما امللف
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مع كلّ إنتخابات نيابية، يشعر املواطن األردني املثقف بكآبة 
شديدة، فهذه الفترة، التي تسبق االنتخابات، تنبئنا بضعف احلراك 
السياسي املقبل، ولو ملدة أربع سنوات، وما نسمعه، أو نقرأه، ما هو 
سوى تلخيص حلالنا السياسي املتردي، وغياب العمل العام اجلدي، 
وبدل  العامة،  أمور  في  الرويبضة  يتحدث  بأعيننا كيف  ونشاهد  
ورقابة  والتشريع  للقيادة  تأهيال  أن نسمع خليرة اتمع، وأكثرهم 
احلكومة، جند أنفسنا أمام أقلهم إدراكاً ألمور العامة، وفي املقابل 
اتمع املتعلم الواعي يصفق لهم، ويلهث وراءهم ليزداد املشهد 

بؤساً .
ح نفسه عن بسطات السوق،  فعندما تسمع عن إنسان يرشّ
إحياء  على  قادر  وأنه  الغائب،  اإلمام  والية  لنفسه  نسب  حزب  أو 
أن  دون  احلل،  هو  اإلسالم  بشعار  الناس  عواطف  ليستغل  الدين، 
يطبق على نفسه ومؤسساته، ويتحدث كأنه عمر بن عبد العزيز، 
أو جتلس  بني مجموعة من الناس حتاول امرأة أن تخطب بهم، وهي 

تتلكأ إلخراج جملة، ومن ثم تطلب دعمها باسم مساندة املرأة، 
ونسبة  املرشحني،  لكالم  لإلستماع  دورات،  عدة  منذ  أجلس، 
كبيرة منهم ال تستطيع شرح برنامجها الذي كتبها لهم اآلخرون، 
تكفيها  ال  مبشاريع  الناس  ويعدون  الفساد،  عن  يتحدثون  وآخرون 
ناقشتهن  أو  ناقشتهم  ما  وإذا  سنوات،  لعشر  األردن  ميزانية 
يدعي  من  كيف  ،فأتعجب  مخرب  أو  دخيل  بأنك  تتهم  فسوف 
التصدي للفساد ومقارعة الوزراء، يحتد ويغضب ويثور عند سؤال 
من مواطن ضعيف،  ومن ثم يدور في خلدي دوماً هذا املرشح الذي 
يحمل همّ الناس على كتفه، وينفق  مئات اآلالف من الدنانير ألجل 
خدمة الناس، أين كان سابقاً، فأنا لم أشاهده يوزع يوماً طرود اخلير، 
املقبرة  تشهد  ولم  عرس،  دبكة  في  قدميه  خطوات  أسمع  ولم 

زيارته املتكررة في كل حالة دفن . 
رأسه وخروجها  الفكرة في  تداول  بدء  أو عند  الترشيح،  بعد 
ومحباً  ومجامالً،  معارضاً،  وليلة،  يوم  بني  املرشح،  يصبح  للواقع، 
لو  حتى  زيارة  أي  تفوته  ال  مكان.  كل  في  دهم  يتفقّ الناس،  لكلّ 
كانت من أجل ” عطسة عابر“، أو إكراماً لزوزو، ألنه متكن من ”احلبي“ 
جميع  في  مثالي  ومشارك  اهللا،  سبيل  في  ومنفق  قدميه،  على 
تواجهها، ألنها  ولكنها ال  تدرك احلقيقة،  والناس  واألتراح،  األفراح 
لم تعرف معنى وأهمية أن نقدم النخبة السياسية، فكيف متحي 
أفكارنا أوقية كنافة مع زجاجة بيبسي، أو جتمعنا وليمة منسف 

جتبرنا على تقدمي نفاق مجاني ملدعي بطولة؟

ر عقل املواطن دّ خُ

من املؤكد أن إبعاد التنمية السياسية عن حياة املواطن خدرت 
م  عقله، وجعلته ينفر من العمل العام، لذا، فمن الطبيعي أن نقوّ
، فعندما  احلياة السياسية في الوطن مبا يحصل في هذه الفترة 

إما  متاماً  ندرك  والناخب،  املرشح  بني  للصفقات  تبادالً  نشاهد 
التفكير األواني واملصلحي للمواطن، أو يأسه وعدم ثقته مبن ينوي 
التوجه للمقعد النيابي، فيسعى إلى كسب أي فائدة مبكرة منه، 

أو عقد صفقات تبادل خدمات، كتوظيف، أو عرض مادي مبكر.
ق من ال يتقنون احلديث لدقيقة  الكارثة، دوماً، حتلّ عندما يحقّ
املنافسة،  النيرة عن  العقول  يبتعد أصحاب  األصوات، فيما  أعلى 
عي  وهم يحملون عشرات األصوات، حتى وصلنا هذه املرة إلى مدّ
منذ  منها  يقترب  لم  وهو  باحلزبية،  ح  يتبجّ ومن  والعلم،  الثقافة 
عشرات السنوات، أو قد خاضها ألشهر في سنوات الدراسة، وقد 
نستمع له أو لها كممثلني للنهضة الثقافية، وأنهم حملة شعلة 
الثقافة والتغيير، وبعد االستماع لهم، ال جتد أي بعد في طرحهم 
وكالمهم عن من يذمونهم أو ينعتوهن في اجلهل، فالعلم والثقافة 
ليسا في الشهادة، أو الوظيفة، بل في اإلرث املكتسب في العمل 

الثقافي، ومتابعة الشؤون العامة .
وبعد أن إختزل الناس احلزبية واملعارضة بحزب جبهة العمل، 
التغير احلقيقي، ويقدم أمام  الذي يشبعنا شعارات، ويختفي عن 
وال  خدمات  كنواب  ال  يفلحون  وال  الشكلية،  املعارضة  احلكومة 
يستخدمون  الذين  املرشحني  إلى  آخرون  واجته  فعالة،  كمعارضة 
النقود، وانضم الباقي إلى مناصرة إبن عشيرته ظاملاً أو مظلوماً، 

فمن أين سيجد ”فرسان التغيير“ فرصتهم...

صفقات مادية

النادر  فمن  االنتخابية  احلمالت  قادة  في  تتمعن  عندما  حتى 
أن تشاهد مثقفاً يتكلم أو يدعم، بل يبدو املشهد أشبه بسوق، 
لتمزيق  جاهزة  مجموعة  مساومات،  العضالت،  مفتولي  شباب 
رها  يفسّ ال  واملؤازرة  الدعم  في  إنقالبات  مجاني،  تأييد  اليافطات، 
صار  حتى  اخلفاء،  في  تتمّ  مادية  صفقات  بل  أيديولوجي،  خالف 
متوسط  مرشح  مناصرة  إلى  فيلجأ  إنشائها،  في  بارعاً  البعض 

احلال حتى يبتزّ املرشح األكثر ثراء .
مشهد محزن، يتكرر كل أربع سنوات ملا نسمع من خطابات 
، أو نشاهد من تصرفات املواطنني وهذا ما سيظهر متاما أن تخدير 
العملية السياسية لن ينفع بإيقاظها في شهر واحد ، لذا ستظل 
العملية االنتخابية هزلية ،بعيدة عن أهل االختصاص وقبل اخلروج 
وأصناف  نوعية  على  سريعة  نظرة  نلقي  أن  أحب  املوضوع  من 
بعض  يستغل  الذي  الهزليني  عن  ،بعيدا  التقليدين  املرشحني 
أنه  بحجة  نفسه  على  التفكه  يريد  من  أو  املضحكة  املناصب 
مرشح ألنه وظف اثنان ،أو ألنه كان يعمل في مهنة كذا وقد سهل 
شرحه  مت  فهذا  قادم  ممثل  أو  العب  ألنه  أو  بآخر  مناكفة  أو  لكذا 
ملثل  سمحنا  ملا  وإدراك  حقيقي  وعي  على  كنا  لو  ألننا   ، مسبقا 
هؤالء بالتحدث أمامنا واالستهزاء بوقفتنا وعقولنا مع نصيحتي 

لكل مواطن أال يكبر رأسه  في هذه الفترة فهذا الكرم واالحترام 
مؤقت فقط وستدركون ذلك قريبا .

أنواع املرشحني :
مرشح العشيرة :

للمرشح  صار  دوائر،  إلى  واحملافظات  املناطق  تقسيم  بعد 
العشائري الفرصة الكبرى في الفوز في املقعد سيما بعد حصوله 
على دعم العشيرة ،بعد أن اتعظ بعض املرشحني من تقدمي عدة 
أشخاص من نفس العشيرة، كما حدث سابقا ، و تالفته العشائر 
إعالن  قبل  للعشيرة  واحد  مرشح  على  املسبق  اإلجماع  بطريقة 
ينتمي  الذي  املرشح  غالبا  احلظ  ويحالف   ، الترشيح  أسماء 
للعشيرة األكبر عددا في املنطقة، في الغالب من ينال الدعم من 
املرشحني  فوز  فرص  يقلل  ما  وهذا   ، عشيرته  على  طويلة  يد  له 
النتائج  حتسم  الغالب  وفي  قوية،  عشائر  إلى  ينتمون  ال  الذين 

مسبقاً، بعد معرفة عدد عشيرة املرشح.

مرشح اخلدمات :
 بعد الغياب احلقيقي لألحزاب ، وقلة العمل السياسي ،واليأس 
الذي حل على األمة بعد سقوط العراق ،  صار املواطن يبتعد عن 
نائب  وتكتل حول   ، اخلطابيني  قائمة  إلى  ويعزيه  الفكري،  املرشح 
اخلدمات ، وال يقصد هنا النائب الذي سيركز على اخلدمات العامة ، 
بل في األغلب نائب واسطات ، يعمل على تقدمي خدمات التوظيف 
احملتاجني  إلى  معونات  وتقدمي   ، الدراسية  املنح  على  واحلصول 
ومدعي احلاجة، وقد انتشر هذا النوع من املرشحني ، ألنه املفضل 
لدى املواطنني حيث تتم مبادلة املصالح سابقا أو على شكل وعود 
بعد الفوز  ، ولكنه سيما إذا كان نائبا سابقا فسيخسر املواطنني 

الذين تغاضى عن مساعدتهم أو فشل بها، مما يجعلهم يتوجهون 
إلى مرشح آخر ، قادر على تنفيذ طلباتهم ،  

مرشح رأس املال:
ظهر في ساحة الترشيح عددا من املرشحني أصحاب رؤوس 
األموال ،فبعد فشل العديد منهم في املرات املاضية لعدم اإلدارة 
الصحيحة ، صار احلظ يحالفهم، فقد كانوا ينفقوا عشرات اآلالف 
في الوالئم وتوزيع الهدايا، ولكنهم فيما بعد طوروا  أساليب اإلدارة 
،فقد وجد   املادية  املواطن  الواضح حلالة  التردي  ، وحالفهم  املالية 
الكثيرون في هذه الفترة فرصة للحصول على مبالغ مادية ، ويتهم 
البعض هذا النوع من املرشحني بأنهم يشترون األصوات ، وآخرون 
املقعد  استغالل  أو  الوجاهة  عن  البحث  خانة  في  يضعونهم 

النيابي للمصالح التجارية.

 مرشح احلزب :
السابقة   النيابية  االس  في  جناح  حقق  الذي  الوحيد  احلزب 
، وبعد غموض طويل  العمل اإلسالمي  األردن هو حزب جبهة  في 
،أعلنوا مشاركتهم هذا العام ، بعدد معني مبتعدين عن املناطق 
يقدم مرشحي  وال   ، السابقة  املرة  فيها  أخفقوا  التي  العشائرية 
 ، القليل  عددهم  بسبب  حقيقية  معرضة  العمل  جبهة  حزب 
ويبقوا معارضة شكلية دون تأثير واضح ،ال في القرار وال في حتقيق 

خدمات .
احلزبي  التواجد  وضعف  احلزبية  التنمية  غياب  ظل  وفي 
ال  معهم  اتمع  تواصل  عدم   ، والليبرالي    ، والقومي  اليساري،  
يتوقع أي تواجد حزبي في الس القادم ،مما يجعلنا نتنبأ مقدما بأن 

الس القادم سيكون شكلياً ال أكثر .

إنتخابات تعبر عن فشل         حياتنا السياسية!
   بقلم: عمر شاهني
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الذي  املاء  خزّان  هو  واحلاووز   ...
اللويبدة  جبل  أهل  منه  يشرب  كان 
وكان  السبعينيات،  منتصف  حتى 
ان، دوار  ينتصف الدوار األشهر في عمّ
جانبيه  على  يضمّ  كان  الذي  احلاووز 
الكثير من احملالت واملكاتب التجارية.

اإلقتصاد  لنا  فهو  لهذا، 
أنّ  ونعرف  مجلتنا،  في  وصفحاته 
علي  محمد  دوار  من  تغيّر  إسمه 
إرضاء  باريس،  ساحة  إلى  العجلوني 
في  يجاورونه  الذين  للفرنسيني 

مركزهم الثقافي.
إقتصادية  صفحات  احلاووز 
للجميع، ال أغنياء وال فقراء، بل أخبار 
وموضوعات وتقارير يُعنى فيها الناس 
التي تصعب  املعيشية  في حياتهم 

يوماً بعد يوم.

ة األردنيني من اخلصخصة؟ أين حصّ
هموم البطاقة اإلئتمانية
األغنياء والفقراء يتنافسون على ”البالة “
الشحاذة... جتارة رائجة

وز
او

حل
ا
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هاني الدكتور االسبق الطاقة وزير ان ”اللويبدة“ علمت 
الكهرباء توليد شركة عام مدير منصب سيتسلم امللقي

اسهم  %51 من نسبته ما بيع مت اخيرا ان بعد املركزية ..وذلك
اسستها التي للطاقة» العربية ـ «انارة شركة الى الشركة

السابق الوزير يرأسها التي للطاقة كابيتال دبي االردن شركة
فوزي الراحل االردن وزراء رئيس ابن وامللقي الرفاعي. سمير

.1951 عام مواليد من وهو امللقي

لكابيتال عاماً ً مديرا عمله فريز زياد الدكتور بدأ
ً منصبه وزيرا من إستقالته من شهر من بعد أقلّ بنك

لرئيس احلكومة. للمالية ونائباً
اإلقالة، أو اإلستقالة، أسرار نعرف، ال اآلن، وحتى
باملتابعة الصحافة تتناولها ولم بسرعة، مرّت فقد
ات التسممّ أحداث رات تطوّ طغت فقد والتحليل،
حقّ ومن شيئ، كلّ على واإلنتخابات البلدية واحملروقات

. حقّ كلّ ه أن نقول بحقّ علينا الرجل
األردني، لصالح اإلقتصاد نظر رآها حمل وجهة فقد
قناعته، لسبب منصبه دَ فَقَ فقد وبالتالي عليها، وأصرّ
وينبغي أن األردنية، احلكومية في احلياة نادرة حالة وهي
رفع أسعار أنّ نرى ا كنّ حتى لو التحيّة، ل وتتلقى تُسجّ
عن تنوء التي الناس  أعباء  من سيزيد  كان  احملروقات

الراسخة. اجلبال حملها
بعد محالة، ال سيأتي األسعار رفع جميعاً أنّ ونعرف

يوافقون حني املقبلون اب  النوّ وزره  ل وسيتحمّ أشهر،
في سابقوهم  فعل كما املقبل، العام موازنة  على
كان مستعداً ففريز وبالتالي وغيرها، املوازنة السابقة
مسؤوليته، غيره ل يحمّ أن ميكنه قرار مسؤولية حلمل
ترم نظر حتُ وجهة وهي الوطنية، املسؤولية ل فضّ ولكنّه

األحوال. كلّ في
من وله طارئة، إقتصادية شخصية ليس وفريز
في القطاع تقلّدها التي في املناصب الكثير البصمات
والصناعة واملالية التخطيط وزارات له وتشهد العام،
اخلاص القطاع يشهد له املركزي، كما والبنك والتجارة
بيته في الوقت من الكثير ال ميكث باعتبار أنّه مهنيّته
نعرف أن حقنا من أنّ ويبقى املؤسسات، تتخاطفه حتى
إلى ترمز التي قد إقالته، أو  أسرار إستقالته، تفاصيل

الرسمية. مؤسساتنا في عمل أسلوب
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امللقي
مديرا
عاما
لتوليد
الكهرباء

شراكة اتفاقية ” العربي ”التواصل /اعمر شركة وقعت
الساكت موسى  ومركز واملهن األعمال صاحبات نادي مع
” ”يونيفام للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق الثقافي
في الشركة تنفذها التي االتصال مراكز شبكات لتوسيع

كافة. مناطق اململكة
للشركة الرئيس التنفيذي وقعها ومبوجب االتفاقية التي

لصندوق اإلقليمي  واملدير البطاينة مشعل املهندس
صاحبات نادي ورئيسة غزالة أبو هيفاء الدكتورة ”يونيفام”
موسى مركز ومؤسس املعاني  ميساء املهندسة األعمال
” اعمر” الساكت ستقوم موسى املهندس الثقافي الساكت
والسلط وعمان الزرقاء جديدة لها في مواقع أربعة بإضافة

مادبا. مبحافظة لب االلكترونية في والقرية

بني مشاركة
وصاحبات أعمر
األعمال

بنك لكابيتال إدارته يباشر فريز



على  احلصول  إلى  واالجانب  العرب  املستثمرون  يتسابق 
قضمة، ولو صغيرة، من املشاريع احلكومية املعروضة للبيع، 
وليس اخلصخصة، وكأنها بسطة على قارعة الطريق تبيع 

اخلضار املوسمية، أو فاكهة الصيف.
رخص  أربع  احلكومة  فقدت  اإلتصاالت،  قطاع  ففي 
لالتصاالت اخللوية، مقابل عوائد ال تكاد تذكر عند مقارنتها 
مثال  بيعت   مصر  في  الثالثة  فالرخصة  الشقيقة،  بالدول 
بــ 3.1 بليون دوالر وفي السعودية  بيعت الرخصة الثانية بـ 
3.1 بليون دوالر على ان يخصص %20 للطرح العام و أن يبيع 
املالكون %20 من حصصم في طرح عام خالل ثالث سنوات 
 6.1 بــ  العام   فبيعت هذا  الثالثة،  السعودية  الرخصة  اما 
بليون دوالر على ان يطرح جزء من راس املال في طرح عام قبل 

نهاية هذا العام 2007 . 
بليون   1.5 بــ  الثانية   الرخصة  بيعت  وفي فلسطني    

دوالر اماعندنا فبيعت الرخصة الثالثة  بــ 3.5 مليون دينار. 

التعدين
وفي قطاع التعدين، فلم يكن أحسن حاالً،  فاإلسمنت 
والفوسفات والبوتاس كلها بيعت بأسعار بخسة، إذا علمنا 
ً والثانية  7 دنانير واالخيرة  أن سعر سهم األولى يبلغ  11 دينارا
ً. صحيح ان هذة االسعارفي البور صة االن، ولم  نحو 20 دينارا
تبلغها حلظة البيع في حينه، ولكن كل املؤشرات كانت تدل 
الى منو في االسعار والعوائد في ضؤ طلب عاملي غير مسبوق 

على هذة املنتجات.
اننا لم نكتف بذلك، ومنحنا رخصاً لالستثمار هذا  بل 
قطاع  ناله  ما  التسهيالت  من  نالت  االسمنت  في  العام 
الكهرباء،  لتوفير  كبيرة  بُذلت جهود  فقد  واكثر،  اإلتصاالت 
ومنحت تراخيص حفر آبار ارتوازية، ونظمت شوارع شريانية 
عريضة كان السكان واملالك يطالبون بها منذ سنوات ولم 
الداخلة  ”الكلنكر“  توفر مادة  اراضِ تعدينية  تنفذ، وفوضت 
معرفة  دون  عاما  ستني  على  يزيد  ملا  االسمنت  صناعة  في 
املقابل املادي، وبأي سعر وكل ذلك لتوفير 300 فرصة عمل، 

كما يفاخر احد الوزراء.
التي  احلرة،  األسواق  إمتياز  في  حصل  ما  هو  واملضحك 
إلى  عاماً،  وعشرين  خمسة  ملدة  دوالر  مليون  بثالثني  بيعت 
شركة إسبانية استبقت نفس املوظفني، وقامت بـ ”نفض“ 
بضائع  في  وإستثمرت  املواقع،  تأهيل  وأعادت  البيع،  نقاط 

جديدة رفعت االرباح الى ثالثني مليون دوالر سنوياً.!!!

املطار
عن  حرج  وال  حدث  علياء  امللكة  مطار  استثمار  وفي 
واملبنى  سنوياً،  ماليني  ثمانية  يخدم  ملطار  تطوير  اتفاقية 
املقترح  التصميم  وكان  2.5 سنوياً،  من  اكثر  الينقل  احلالي 
علي  جبل  في   ً مطارا صممت  دبي  أن  صحيح  مليونا.   12
ً لكن شروط توسعة املطار ستكون  ينقل 120 مليونا سنويا،
الشركة  تفرض  عندما  السنوات،  من  املقبل  في  مجحفة 

املستثمرة شروطها وتطبيقاتها.
في االنباء ان ”االستثمارات املقيدة على حساب تشجيع 
اجنبية   %  42,2 منها  دينار  بليون   1,6 بلغت  االستثمار 
اجلديدة،  االسمنت  مصانع  ،بفضل  الصناعة  استحوذت 
على احلجم االكبر لتبلغ 584 مليون دينار وجاءت الصناعات 
ً. وحسب  الدوائية في املرتبة التالية، وهي تشهد توسعا كبيرا
دراسات البنك الدولي فان كل مليون دوالر من االستثمارات 

اجلديدة تخلق 60 وظيفة مباشرة و40 غير مباشرة.“

أين مساهمة األردنيني؟
االردنيني  ان  اثبتت  التجربة  لكن  نسمعه  جميل  كالم 
سجل  كما  الوطنية،  املشاريع  في  املساهمة  إلى  تواقون 
والبوتاس  والفوسفات  االسمنت  تأسيس  عند  التاريخ 
والدخان واملصفاة رغم ان ظروفهم املعيشية لم تكن على 
مايرام، وال كانت دخول سوادهم االعظم احسن حاالً واملالية 
العامة كانت متعبة. وال احد يستطيع إغفال إقبال األردنيني 
على االكتتابات العامة خالل السنتني املاضيتني التي كانت 
تشهد ايداع املكتتبني امواالً تزيد ما ال يقل عن خمسة الى 
اكثر من عشرة اضعاف مبلغ اسهم الطرح العام، حتى ان 
البنوك التجارية تسابقت الى الفوز بتمويل االكتتابات مببالغ 
مليونية وربحت فوائد جمة حتى يتمكن من يريد االكتتاب، 
مشروعاً  سباقاً  شكل  ما  االسهم  من  ممكن  عدد  اكبر 

بيع  ان هدفها احلقيقي  باالسهم. صحيح  للفوز  ومحموماً 
دون  ارباح  وحتقيق  البورصة  في  االدراج  فور  االكتتاب  اسهم 
استثمار حقيقي طويل االجل، لكنها كانت وما زالت تنشط 

البورصة ولو مؤقتاً.
الصناعي  االمناء  بنك  قانون  تغيير  من  كان  املانع  فما 
دينار   2,88 بـ  سهمة  سعر  وتقدير  جتاري  بنك  الى  وحتويلة 
الى   24 رأسمالة من  زيادة  اجل  العام من  لالكتتاب  وطرحة 
50 مليون دينار بدال من بيع حصة 26 مليون سهم /دينار الى 
شريك استراتيجي اليتفوق علينا خبرة ودراية في البنوك او 

املصارف االسالمية؟! 
املشاريع او الشركات واملؤسسات احلكومية التي متلكها 
االجانب او املعروضة للخصخصة كلها استراتيجية انفقت 
لم  الجله،  عالية  مديونبة  ونتحمل  انشائها  على  املاليني 
تطرح للعرض العام الى االردنيني ولو حتى بنسبة بسيطة 
التتعدى مثال ال %25 ،حتى يبقى هنك حضور ملن يرغب من 
االردنيني االفراد، فقد كانوا من املمكن ان يشكلوا قوة شرائية 
لو جتمعوا في عرض عام او قامت البنوك بتمويل شرائهم ما 

يسيطيعون إقتنائة لو منحوا الفرصة لذلك .
الضمان  مؤسسة  استثمارات  ان  املتعاقبة  احلكومات  جتادل 
االجتماعي متثل حصة االردنيني الغالبى في املشاريع الوطنية، وهذا 
على  مسيطرة  حصة  للضمان  ان  لون  صحيحاً  يكون  قد  الكالم 

القرار واالرباح ،غير ان الواقع غبر ذلك متاماً .

البنوك حصة  و  املساهمة  للشركات  ان يخصص  كان ميكن 
خطوة  في  قدرتة،  وبحسب  يرغب  ملن  املشروعات،  بيوعات  من 
بطيئة كان ميكنها ان تصنع فرصاً لزيادة في السعر تستفيد منها 
الببع السريع ملقدرات اصبحت  ً، بدال من  احلكومة والشعب اخيرا
ملكيتها النهائية الجانب استدوا وحققوا االرباح منذ اليوم االول 
والفوسفات  والكهرباء  االتصاالت  في  امالكهم  االردنيون  وخسر 
والبوتاس وحتى السوق احلرة في املطارات االردنية وقريباً في امللكية 

االردنية.

خصخصة على عجل
كما  واستحياء  عجل  على  نفذت  التي  اخلصخصة  عمليات 
حصل في الكهرباء التي خسرناها دون ان تعرف التفاصيل وبسعر 
ال ندري ما اذا كان منصفاً خلدمة استراتيجيةـ كما انه لن  يكن 
بلدة  مقدرات  متلك  في  املساهمة  او  شراء  حق  العادي  للمواطن 
خسارة  في  تتسبب  اخلطوات  هذة  مثل  فمازالت  معقول  بسعر 
بناء مدخرات فردية تعني االجيال القادمة من االردنيني على العيش 

بكرامة .
املراد من كل هذا القول ان اراضي اخلزينة التي تفوض للمشاريع 
الكهرباء  االستراتيجة كتوليد  واملشاريع  االردنيني  اراضٍ لكل  هي 
القادمة  لالجيال  ايضاً  هي  حديثاً  تؤسس  التي  تلك  او  وتوزيعها 
على  احلصول  فرصة  في  حقهم  يهضم  ان  فاليجوز  االردنيني  من 
حصة فيها، عبر الطرح العام وبسعر عادل اذا كان الهدف مصلحة 

املواطن ورفاهة العيش.!

ة األردنيني؟ أين     حصّ
   بقلم: عماد احلمود

ة األردنيني؟ أين     حصّ
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يشرق ما كلّ ليس

شهر من كلّ األول األسبوع

شمساً

4656694 واإلشتراك: لإلعالن

إتفاقية توقيع جدارا جلامعة  الرئيسي املبنى في مت
وذلك البكالوريوس،  ملرحلة  الصفية القاعات مبنى تنفيذ
هيئة برئيس ممثلة الشمال لإلستثمار التعليمي بني شركة
للتعهدات البيت وصفي الرشدان وشركة الدكتور املديرين

أنشاصي. املهندس خالد العام مبديرها ممثلة
صبح مكتب  تصميم من هي املباني بأن  علما

الهندسة. لإلستشارات
األردنية اجلامعات  إحدى هي جدارا جامعة أن ويذكر
شمال في العالي التعليم تطوير إلى تتطلع التي احلديثة
بكافة مزودة حديثة مباني وجود إلى وتسعى اململكة

 2003 عام اجلامعة تأسست وقد هذا التعليم، متطلبات
في العليا الدراسات طلبة  من أول فوج بإستقبال وباشرت

.2006-2007 الدراسي العام مطلع
لبرنامج  ترخيص اجلامعة منح  مت 2007 مطلع وفي
فقد األكادميي، لنشاطها أوسع أفاقا فتح مم البكالوريوس
تقوم والتي (2) التعليمي رقم اجلامعة بإنشاء املبنى باشرت
مجال في املتخصصة للتعهدات البيت شركة بتنفيذه 

املواصفات العالية. ذات اإلنشائية املشاريع

جدارا جامعة قاعات تبني ”البيت“



 إنتشرت في األردن، وكافة الدول في السنوات العشرين 
يات  مسمّ وأخذت  االئتمانية،  البطاقات  ظاهرة  األخيرة، 
وأشكال وأساليب منح عديدة، وفي هذا السياق، سنناقش 
أنّها   حيث  وأضرارها،  وفوائدها،  البطاقات،  هذه  أمر  معاً 
أصبحت حمالً ثقيالً على كاهل املواطن األردني  في كثير من 
األحيان، على الرغم من أنها قد تساهم في  حلّ أية مشكلة 

مالية مؤقتة يتعرض لها اإلنسان فجأة .

ماهية البطاقة االئتمانية :

فهي  اللغة  في  البطاقة  كلمة  معنى  ناخذ  ان  اردنا  إذا 
كلمة عربية فصيحة ، فهي البِطاقة رُقْعة صغيرة يُثْبَتُ فـيها 
َو عدده،وإِن كان متاعاً  دار ما تـجعل فـيه، إِن كان عيناً فوزْنُه أ قْ مِ

فقـيمته.
أي أن معنى البطاقة في اللغة الورقة، وهذا أصل البطاقات، 
يُحفر عليها  املعدن، بحيث  تُصنع من  رت وصارت  إنها تطوّ ثم 
الرقم واالسم، ثم صنعت من اللدائن (البالستيك) ، وقد عرَّف 
الناحية  من  املصرفية  البطاقات  العصيمي  محمد  الدكتور 
مستطيلة  لدائنية  ”قطعة   : فقال  الفنية،  االصطالحية 
اسم  نافرة  بحروف  عليها  مكتوب  تقريباً)  (5.5سمx8.5سم 
صالحيتها  انتهاء  وتاريخ  (غالباً)،  إصدارها  وتاريخ  حاملها، 
ورقمها املتسلسل ، ومكتوب بحروف غير نافرة صورة حاملها 
وتوقيعه (غالباً) واسم مصدرها وشعاره (ومن شاركه إن وجد) 
لها  التابعة  املنظمة  شعار  شفافة  طباعة  عليها  ومطبوع   ،
وشعار الشبكة احلاسوبية، ويوجد خلف أغلب أنواعها شريط 
بعض  عليه  ل  تُسجَّ حاسوبية)  رقاقة  بعضها  (وفي  ممغنط 
ونوعية  املصدرة  الشركة  عمل  حسب  ـ  املهمة  املعلومات 
حلاملها  الشخصي  اإلثبات  ورقم  البطاقة  كرقم  ـ  البطاقة 
وشفرة البنك واملنظمة املصدرين ، ويوجد كذلك خلف البطاقة 
ر  وعنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشبكات  رقم هاتف املُصدِ

التي تخدمها“.
مترجمة   ككلمة  ظهر  فقد  االئتمان  كلمة  معنى  اما 
للمصطلح اإلجنليزي (Credit) ، وقد اختلف الباحثون في صحة 

هذه الترجمة من خالل اختالفهم في معنى االئتمان.
وبينما اعترض بعضهم على ترجمة الكلمة بلفظ االئتمان 
، إذ يرى أن األدق أن يُقال بطاقات  اإلقراض، فإن هناك وجهات نظر 
اخرى  ترى ان القرض نتيجة  تابعة لالئتمان ، إذ معنى االئتمان 
مأخوذ من الثقة التي مينحها البنك لعميله ؛ ولذا فهناك اقوال 
له  يجيز  أن  منه  يطلب  ملن  بنك  يقطعه  ”التزام  االئتمان  بان 
ً للثقة التي يشعر بها نحوه. وعليه  استعمال مال معنيَّ نظرا

فلناخذ التعريف الكامل لبطاقات االئتمان بانها::
  ”أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك جتاري أو مؤسسة 
ن حاملها من الشراء باألجل على ذمة مصدرها ، ومن  مالية ، متكِّ
احلصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه ، 

ومتكنه من احلصول على خدمات خاصة .
ويظهر لنا بانها  (أداة دفع وسحب نقدي) ، ومصدرها(بنك 
جتاري أو مؤسسة مالية) ، ووظائفها األساسية (الشراء واحلصول 

على النقد اقتراضاً) ووظائفها التابعة (خدمات خاصة) .

وللبطاقات االئتمانية نوعان رئيسان :

يكون  ين  الدَّ بأن سداد  وتتميز   : احملدود  االئتمان  1ـبطاقات 
اخلصم  بطاقات  امثلتها  ومن   أجله،  حلول  عند  واحدة  دفعة 
ال  بأنها  البطاقات  هذه  وتتميز  االسالمية  البنوك  وبطاقات 
مع  تتوافق  أن  ميكن  أنها  كما   ، ين  الدَّ تقسيط  على  تشتمل 

الشريعة اإلسالمية . .
2ـ بطاقات االئتمان املفتوح : وفيها يكون حامل البطاقة 
أن  وإما   ، واحدة  أن يسدد دفعة  ، فإما  ين  الدَّ باخليار عند حلول 

يسدد وفق االئتمان املتفق عليه  .
كما   ، مفتوحاً،  فيها  االئتمان  بان  الثاني  النوع  ويتميز 
، وإليها  البطاقات االئتمانية وأكثرها شيوعاً  أنواع  أنها أشهر 
تكون مرتبطة  أن  ويغلب عليها   ، اإلطالق  االسم عند  ينصرف 

مبنظمة فيزا أو ماستر كارد .
تزيد عن خمسة على  ال  أطراف  االئتمانية عدة  وللبطاقة 

النحو التالي:
التجارية  العالمة  متلك  التي  وهي  العاملية:  املنظمة  1ـ 

للبطاقة، وتقوم باإلشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات 
 ، (VISA) خاصة مع البنوك املُصدرة ، ومن أشهرها:منظمة فيزا

 (MASTER CARD) ومنظمة ماستر كارد
تصدر  التي  املؤسسة  أو  البنك  وهو   : البطاقة  ر  دِ صْ مُ 2ـ 
البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من املنظمة العاملية بصفته 
ً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر . عضوا

3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة 
وِّل باستخدامها ، ويلتزم ملصدرها بالوفاء بكل ما  باسمه أو خُ

ينشأ عن استعماله لها .
مصدر  مع  يتعاقد  الذي  التاجر  وهو   : البطاقة  قابل  4ـ 
حامل  يطلبها  التي  واخلدمات  السلع  تقدمي  على  البطاقة 

البطاقة .
يتسلم  الذي  التاجر  كبنك  وذلك   ، األخرى  البنوك  5ـ 
البنوك  تسديد  مبتابعة  ويقوم   ، التاجر  من  البيع  مستندات 
األعضاء للديون املترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم 

يأخذها من التاجر 
املصدر  البنك  تعامل  بحسب  تنقص  قد  األطراف  وهذه 

وحامل البطاقة والتاجر .

الرسوم والفوائد: 

رسوم  بفرض  االئتمانية  البطاقات  إصدار  جهات  تقوم 
فرض  في  وتتبع   ، بالبطاقة  النقدي  السحب  على  (فوائد) 
الفوائد طريقة االحتساب الفوري ، حيث يتم احتساب الفائدة 
على املبلغ املسحوب مباشرةً من أول يوم مت فيه السحب ، أي 
أن الساحب لن يدفع املبلغ املسحوب إال ومعه الفائدة ، وهذه 

الرسوم من أهم موارد جهات اإلصدار ،
وعادة ما تكون الفوائد على شكل نسبة مئوية من املبلغ 

املسحوب ، وقد تكون مبلغاً مقطوعاً ، وقد جتمع االثنني معاً .
وقد يؤدي  البطاقة االئتمانية في السحب النقدي ان هذا 
سيعني إنشاء قرض ميثِّل فيه املسحوب منه مقرضاً والساحب 

مقترضاً .

حاالت السحب النقدي :

للسحب النقدي بالبطاقة االئتمانية حالتان :
البطاقة  بإبراز  يحصل  ما  واملراد   : اليدوي  السحب  1ـ 
احلالة ال يجوز  ، وفي هذه  النقود مناولةً  للبنك واحلصول على 
الصريح،  الربا  ذلك من  السحب؛ ألن  أي رسوم في مقابل  أخذ 
وهذه الرسوم ال يقابلها تكاليف فعلية في الغالب ؛ ومن هنا 
فقد أكدت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية على 

من  اليدوي  السحب  في  االئتمانية  البطاقة  استخدام  حرمة 
البنوك الربوية ؛ ألن هذه البنوك حتتسب فائدة ربوية عبارة عن 

نسبة مئوية من املبلغ املسحوب.
2ـ السحب اآللي ، وهو ما يكون عن طريق أجهزة الصراف 
اآللي (ATM) ، وهذا النوع من السحب عادةً ما يكون له تكاليف 

من أجهزة وصيانة واستئجار مواقع ونحو ذلك .
وللسحب النقدي باعتبار املسحوب منه حالتان :

1ـ السحب النقدي من مصدر البطاقة ، وهذا قرض كما 
سبق .

2ـ السحب النقدي من غير مصدر البطاقة ، وهذا ضمان 
يؤول إلى قرض ، فهو قرض بني حامل البطاقة والبنك املسحوب 
منه ، وضمان بني البنوك األعضاء في املنظمة الراعية للبطاقة 
على  يعود  حيث   ، منه  املسحوب  البنك  وبني  املصدر  فيها  مبا 

املصدر باملبلغ.
 هذا باختصار وضع بطاقات االئتمان وكيفية اصدارها اما 

مشاكلها فكثيرة والحصر لها فمنها :
ان العميل عندما يحصل عليهاستزيد عبئا اضافيا عليه 
بعد  شهرا  يتراكم  وقد  موجود  العبء  ولكن  مؤجال  يكون  قد 
املشاكل  له  يولد  مما  االستمرار  به  يستطيع  لن  حد  الى  اخر 

والضائقة املالية .
فانه  السرقة  من  البطاقة  على  العميل  يحافظ  لم  اذا 
شخص  اي  على  السهل  من  يكون  قد  االحيان  من  كثير  وفي 
البطاقة  رصيد  واغالق  بالشراء  يقوم  قد  وبسرعة  يسرقها  ان 
حتى  للوقت  سيحتاج  النه  النتيجة  سيتحمل  بالطبع  وهو 
يقوم بابالغ البنك او الشركة املصدرة بالسرقة خاصة اذا كان 
الوقت ليال او كان عطلة او خارج البالد او كان ال يحتفظ برقم 
البطاقة او انه اصال لم ينتبه ان البطاقة مفقودة اال بعد حني 
وعندها ستكون قد وقعت الكارثة وسيترتب عليه الدفع لشيء 

لم يشتريه او يحصل عليه .
  ومع املشاكل العديدة فان اهميتها في ان االنسان وفي اي 
وقت سيتوفر له النقد الكافي للشراء خاصة في ساعات الليل 
او العطل او اذا كان خارج البالد فانها ستحميه فورا للتخلص 

من اي ضائقة ستحل به 
ضدها  او  البطاقة  مع  نحن  هل  السؤال  ياتي  هنا  ومن 
بدال  البطاقات  الن حتل هذه  العاملي  االجتاه  ان  عرفنا  اذا  خاصة 
من استخدام النقد بشكل مباشر مما بالطبع سيؤدي الى املزيد 

واملزيد من االصدارات لهذ البطاقات وانتشارها بشكل اوسع .

هموم البطاقة اإلئتمانية
   بقلم: حازم الكيالني
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بـ (الكرميا). رائجاً
ما باله له ما ”اللي السوق في ينادون كانوا قدمياً
في يتحكمون باتوا واملستوردين التجار لكن عيد“، له 
املستورد يرى فيما والطلب، العرض قاعدة على السوق
للمالبس خاصة بورصة انشاء ضرورة محمود زاهي

ستريت“. ”وول ببورصة اسوة املستخدمة،
الكميات تراجع من بالة النخب االول زبائن ويشكو
اقطار مختلف من عليها الطلب زيادة جراء املستوردة

عرض وقلة افريقيا ودول اسيا شرق جنوب خاصة العالم
اجلديدة. املوديالت

استثنائي عنصر جذب ازرار الثالثة ذو جاكيت وشكل
الطلب ازداد االحتكار حالة وجراء البالة، محال لرواد 

ووصلت  السو، في ً دينارا  15 –  5 من اسعاره فارتفعت
اجلينزات والسترات  ومتثل .ً دينارا 35 الى الراقية في احملال
البدالت مقابل للشباب مفضلة مالبس والتيشيرتات

للكبار.
ليس ايضاً االغنياء لتأنق وسيلة سوق البالة ومتثل
املعروضة القطع حملدودية لكن العاملية، ماركاتها بسبب

وموديالتها.

جهدها ان السوق رواد احدى محمود سهام وتقول
للعثور يسعفها  ما ً كثيرا البالة ”نبش“ لـ املبذول 
ميزة مينحها مبا احملال في لطرازه ال مثيل فستان على

اضافية.
في مؤخراً فقد ظهرت التخصص مطلوباً كان واذا

باحلوامل. خاصة مالبس تعرض العاصمة عمان محال
الباالت ظهرت املستوردات ومحتويات تعدد وبسبب
اقبال وسط والطواقي املستعار خاصة بالشعر محال
الواليات في البقر رعاة يستخدمها التي تلك على

االمريكية. املتحدة
حميدان صالح واالقمشة االلبسة جتار نقيب يفرق

فاالخيرة ”ستوك“ تسمى التي واالخرى البالة مالبس بني
وتختلط واحملال املصانع بقايا من عادة تتجمع يوضح كما

بينها. فاخرة قطعة ذات ماركات بوجود بعضها مع
انها حميدان اوضح االول النخب ذات البالة وعن
يصدر قليلة قطع من لزبائنها وما تبقى اوروبا في تباع

 15 – 10 تظهر املالبس من لكن من بني كل طن للخارج
عالية. سوية ذات جديدة قطعة

البالة “ على ” األغنياء والفقراء يتنافسون 
يرتدي وهو بنفسه يونس عبداحلميد ثقة  تعززت 
لونياً، وتناسقاً اناقة من اظهرته ملا مستعملة، مالبس

ونعومته. نوعية القماش مع تضاعفت
الرتياد املساندة العوامل اهم احد االسعار كانت واذا
للملبوسات حفزت العاملية املاركات فان البالة محالت

السوق. في الفقراء االغنياء ملزاحمة
”بوس“ نوع  من االملاني الكشمير معطف  ان ومع

فان  اردني، 900 دينار حلوالي بلده في ً جديدا ثمنه يصل
.ً دينارا 70 يتعدى ال السوق في سعره

توسعت التي البالة سوق ارتياد على يشجع ومع
الشعبية املناطق لتتخطى االردنية العاصمة ً في كثيرا
”املالبس اسم حتت  محال فُتحت حيث الراقية الى
واحذية قمصان من الزبائن خيارات تنوع االوروبية“
مصادرها، تعدد جانب الى العنق، ربطات وحتى وبدالت
بدأت السويد هولندا، سويسرا، مصدرها شحنات وثمة
ويصنف االملانية، املالبس انحسار بعد االسواق تغزو
باسعار وانواعها نخبها وفق بضائعهم احملال اصحاب 

متفاوتة.
االردن واردات حجم فان العامة االحصاءات دائرة ووفق

طناً   6149 املاضي العام بلغ املستعملة املالبس من
االحذية ومن دينار ماليني ثالثة قدرها اجمالية بقيمة

على  الزبائن وبفضل دينار. بقيمة 1.7 مليون 2540 طناً
اسماً وحتمل  االمريكية، على االوروبية البالة الدوام
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وطمعا فإنّه جرادات، سهير للزميلة تقرير بحسب
شخصية  انتحال الى / فريد/15 عاما جلأ اسهل تسول في
الشرعي الزي بارتدائه امرأة مبالبس تنكره خالل من ، ”صباح“
الذين املواطنني ليقنع املرأة صوت  نعومة وتقليد ، والنقاب
الى وبحاجة قوة وال  لها حول ال فتاة بأنه منهم يتسول

. مساعدة
ويتعاطف  ، الرجل من اكثر املرأة مع  يتعاطف  ”اتمع
لوجود املتزوجة املرأة من  اكثر االرملة  او املطلقة املرأة مع
االجتماع في علم استاذة اكدته ما حسب حياتها“ في رجل

. العضايلة لبنى الدكتورة اليرموك جامعة
وابنائه االم االب تخلى عن .. مفككة اسرة نتاج و”فريد“../
قول /بحسب احمر“ ”بفلس عليهم يتعرف ..ال السبعة
استقبال مركز في التقته االردنية التي لوكالة االنباء فريد
التنمية لوزارة التابع الزرقاء مدينة في املتسولني االطفال
في يتسول وهو عليه القبض القاء مت ان ، بعد االجتماعية

منقبة. بزي فتاة عبدون متنكرا منطقة
حملة األجهزة حصيلة كانت اذة، وشحّ اذ ألف شحّ نحو
في جميعاً أودعوا املاضية، األشهر الثالثة خالل اتصة

اإلجتماعية. التنمية لوزارة التابعة لني املتسوّ إيواء مراكز
حصيلة ولكنّ وقت قصير، في ً ً جدا، كبيرا الرقم ويبدو

حني في ألفني، نحو  بلغت حيث أكبر كانت املاضي  العام
ألف إلى السنة هذه من املنصرم اجلزء خالل الرقم يصل لم

وأربعمائة.
ل التسوّ مكافحة ملدير صحافية تصريحات وحسب
اخلط ان فإنّ الرواشدة خالد االجتماعية التنمية وزارة في
فيما حالة، بأية العيد فترة خالل يبلغ لم الوزارة في الساخن
بلباس ل متسوّ على القبض التسول مكافحة فرق ألقت
انه مصاب ادعى عربية جنسية من وآخر خمارا امرأة يرتدي

كفيف. متسول مع دينارا 2070 بشلل، كما ضبط مبلغ

ل التسوّ قصص

باملارة، وحتمل مزدحم رصيف جانب على األرض، تفترش
إلى بجسده آخر طفل ً، بينما يلقي صغيرا بني يديها طفالً
سوداء قماش بقطعة وجهها مالمح تخفي امرأة  جانب
العطف تستثير  عبارات واألخرى اللحظة بني مرددة اللون،

والشفقة.
ميتهن كثيرات من واحدة إسمها“ تدعي ”كما بكر أم
لالطفال الطعام توفير الدوام على واملبرر االردن، في التسول
مختلفة أشكال ضمن تندرج حالتها لكن الزوج، وفاة بعد

”احملسنني“ شفقة الستدرار الدوام على تسعى التسول، من
خالل وسائل متعددة. من

االجتماعية التنمية أجرتها وزارة حديثة دراسة وكشفت
على قادرون أغلبهم وأن فقراء، ليسوا املتسولني أغلب أن 
جسدياً أنهم أصحاء رغم به، راغبني غير  ولكنهم العمل، 

وعقلياً.

اجلمال جانب من على األطفال، وفتيات
فقط الستثارة التسول ليس إمتهان األطفال في وإستغالل
بسيطة بضائع حلمل بعضهم للكبار غطاء فثمة املارة، مشاعر

للمهنة. كغطاء
أو والسفر للعالج كاحلاجة عدة أشكاالً الظاهرة وتأخذ
الظروف االقتصادية البعض ان يرى فيما املنزل، أجرة لدفع أو اإلقامة
السلطات دفعت احملروقات رفع اسعار بعد خاصة الصعبة للسكان،
على تردّ األخيرة احلمالت ولكنّ منها، للحد مساعيها عن للتراخي

املنطق. هذا
املوصوف اتمع عن الشاذة التصرفات بعض الظاهرة ورافقت
يتعمدن اجلمال من بقدر يتمتعن متسوالت فثمة ”احملافظ“  بـ

قارعة الطرق. الوقوف على
”والدي شديد: بارتباك النحيل، ذو اجلسد بشير، الطفل ويقول
من يتمكن أن  دون املنزل“، على أنفق لكي املدرسة من أخرجني

تعرضه نفى وإن بعد، فيما حاله أصاب ملا واضح تفسير تقدمي 
األحداث متسولني من تعرض رغم جسدي أو جنسي اعتداء ألي
ملصادر وفقا سوابق“، أرباب يد على وجنسية جسدية ”العتداءات

امنية.
متعددة أشكاال التسول يتخذ  رسمية  لدراسات وتبعاً 
”املستتر واملقنع املعلن“، الصريح ”الواضح الظاهر  كالتسول
املواسم في ميارس ”الذي واملوسمي البسيطة“، السلع  بيع  وراء
”أي العارض ”التسول عن فضال كاألعياد“، اخلاصة  واملناسبات

الوقتي لظرف طارئ“.

اإلستقبال مراكز

الستقبال حاالت االجتماعية مراكز التنمية وزارة وخصصت
البالغني لفئة قسمتها والرعاية للحماية احملتاجني أو التسول

من  باملئة 60 نحو أن الرواشدة وأوضح ولالطفال، واناثاً  ً ذكورا
عن املتبقية النسبة تزيد أعمار األحداث، بينما من هم املتسولني

خاصة. قانونية إلجراءات يُخضعهم ما عاماً 18
أن بني املتسولني، مع فيها التعامل يتم التي اآللية وازاء
مكتب إلى التسول ممتهني من املضبوطني حتيل األمنية احلملة

الحالتهم متهيداً ألعمارهم، وفقا تصنيفهم بغية الستقبالهم

كانوا عما إذا للتعرف اجتماعية دراسات القضاء واجراء الى
طبيعية“. أسرة ضمن يعيشون او ورعاية حماية الى بحاجة

الشحاذة
جتارة رائجة



أبقى“ ظهرا وال قطع، أرضا ال املنبت، ”إن
شريف. ...حديث
تاريخ، بال القادم من جغرافيا املنبت أيها
بتاريخ، املتخمة اجلغرافيا في تيه اآلن أنت ها

ستبقي؟ ظهر وأي قطعت، تراك أرض فأي
املوغل في التيه، أيها املنبت يا الصحراء

التيه
الصحراء الرياح، تذروها ورماال كثبانا ليست
لها الصحراء في والريح تعصف، ريح لها

والعرب. إال الرمل تفاصيلها يدرك ذاكرة ال
االجتاهات كل في الضائع أيها يدهشك
بأس...البوصالت ال املعنى؟ في الغموض هذا
كل وسط في  اجتاه أي تعطيك لن كلها

تيهك في تتعثر رمبا- –أقول هذا الفراغ...رمبا
جاء حتت الرمل في يد عظمية لتائه ببوصلة
تعطيك أيضا الرمال..ورمبا وابتلعته قبلك
في قبلك  التائه رغبات  آخر  البوصلة تلك 
الغرب..الغرب إلى لك ستشير االجتاهات،

حيث إلى حيث أتيت، فاغرب غربا، من البعيد،
الصحراء، في الرمل البوصلة..ألن لك تشير
ال في الصحراء والرمل اخلطى الثقيلة، يكره

الغرباء. يحب
م.ع
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كلّ مكان؟ وفي واللويبدة، ومصر، وتونس،
الدمعة في اخلطيب يضع ووليد دس، القُ أن أترك لي كيف
بعيون فلسطني ج:“ املدمّ بشريطة ني ميدّ حني وميضي، عيني
دس، القُ بعبقرية تتمازج العني، عبقرية حيث اخلطيب“، وليد
وال هي، حبّ إالّ فال بعده، وال مكان قبله، مكان ال الذي املكان

الغيب، غيرها. إلى وتَعرج تعويذة تَسري
محتلة، أراها لي أن حتبّ القدس لم أنّ أظنّ أن لي ويحلو
أيام خمسة قبل مغادرتها  لي ر قُدّ فقد أسيرة،  مغتصبة،

اجلمعة  ،٦٧ العالم من احلزين اليوم  ذلك ففي  إحتاللها، من
ان، عمّ إلى رحيلنا وقرّر أمره، والدي حسم حزيران، من الثاني
ووجودنا عمله،  مقرّ حيث ان، عمّ في وجوده في منطق  فال
أن الصغيرة للعائلة وكان وعمرنا، حبّنا مسقط دس، القُ في
اإلثنني في تدخل أن دس للقُ وكان دس، القُ من ان، عمّ إلى ترحل
وطال، أسر طال  إلى الطويلة، حياتها  أيام أسوأ إلى  األسود 

وينتهي. سينتهي ولكنّه
فهو دس، القُ أيام نستذكر وأنا، اخلطيب وليد ا، كنّ وفي يوم
الستينيات في في  تعيش كانت اهللا رام ولكنّ  اهللا، رام إبن
أصدقائه مع فيه ر تأخّ الذي اليوم ذلك صديقي ر فتذكّ دس، القُ
البوابة الباب، إقفال بعد حتى اآلسرة، العتيقة املدينة في
شاب كتفي على شاب وقف بعد أن بفتحه فقاموا الضخمة،

وعماد درويش محمود صديقينا مع جلسة احلميم بيته في
لنا وليد م فقدّ احملتلة، لفلسطني زيارة من عائداً وكان شقور،
وأجدادي، أبي، تعني لي يافا أنّ يعرف ليافا، وهو مذهلة صورة
قال: ة، الفذّ وبطريقته محمود، لها فتأمّ األولى، وفلسطني
وفي أنا ا أمّ فعالً، تبكي إنّها فقال: عماد، لها وتأمّ تبكي. إنّها

الصمت. متلّكني ويافا، فقد محمود حضرة
ها ضمّ التي تلك من واحدة هي املقصودة، الصورة،
وفي العدد، هذا مع ”اللويبدة“ توزّعه الذي ج املدمّ الشريط
يوما أذكر الرحابنة: رحم من  النابع  الصوت ذلك خلفيتها
وشوارع فيروز خلفيتها وفي  األخرى، الصور ا أمّ بيافا. كنت
على التغالب على العينان تتسابق ما فهي العتيقة، القدس

إليهم. وتستمع تُشاهدهم، الدمع حني
واخلريف األجواء، الغالب على السواد هو وليد، صور  في
الذي هو واحلبّ  الفصول، كلّ  على  يسمو الذي الفصل هو
أنّنا الغاصب ظنّ الذي الفلسطيني، املكان على يسيطر 
ماذا املكان، يتركنا لم ماذا نفعل إذا ولكن: ونتركه، سننساه،
اللد، معه حمل الذي مثل وليد اخلطيب لدينا زال ما إذا نفعل
ة وبيروت مكّ إلى دس والقُ القدس، إلى اهللا ورام اهللا، إلى رام

العودة. يوم إلى الدين، يوم إلى ان وعمّ

بعيون فلسطني
اخلطيب وليد

اليافي عباس بقلم:

تتركني؟  وهي ال دس، القُ لي أن أترك كيف
بجسدي، معي، وهي نفسي، أنسى أن لي كيف
وتُغرقني تستغرقني، طرقاتها زالت وما وروحي،
الشباب؟ كيف وبعض والصبا، بصور الطفولة،
وهي النسيان، غياهب في  دس القُ أضع أن لي
واألستانة، ودمشق، فاس، في لي تطلع التي

عليه: لقد مرتفع، فرددت املزالج أنّ باعتبار آخر،
صالح مثل  العامود،  باب القدس، باب  فتحت 
باب يفتح من حياتنا في نشهد فليتنا الدين،

متاماً. الدين صالح مثل من اخلارج، العامود
فحسب، عبقرية عيناً  يحمل  ال ووليد 
جمعتنا مرّة وفي أيضاً، عبقريّ قلبه ولكنّ
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، بّ حُ وبَينَكِ بَيني
وأكثرْ       

، وأرْضٌ وَوَرْدٌ،
رْ. ليونُ بَيْدَ وَمِ
، ليبٌ سَ وَبَيْتٌ

نْبَرْ. وَعَ ، قٌ شْ وَعِ
يْفا، وَحَ وَيَافا،
رْ. كّ سُ ةُ وَرَشّ

، يدٌ هْ وَقُدْسٌ شَ
، بْرٌ وَليدٌ وَقَ

بّاتُ زَيْتُون، وَحَ
وتَكبرْ. تَكبر،

، بّ حُ وَبَيْنَكِ بَيْنِيْ
ثَرْ   وَأكْ

، رِبُ غْ مَ نيُ، طِ فِلِسْ
يْبَرْ. وَخَ يْبَرْ، خَ
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ةٌ  مَ صْ بَ
في الصحافة األردنية

األسبوع األول من كل شهر
لإلعالن واإلشتراك: 4656694

ما هي الوسيلة اإلعالنية األقل كلفة، أو رمبا ال حتمل أي 
كلفة على اإلطالق، ومع ذلك هي األكثر مصداقية؟  

نعم! هي الكلمة املنقولة بني الناس. 
خدمة،  أو  منتج  كل  حول  الناس،  بني  يدور  احلديث 
وتختلف طبيعة هذا احلديث بني إيجابي أو سلبي، بناء على 
طبيعة املنتج أو اخلدمة، وبناء على جتارب حيّة، وخبرة سابقة 
لهذا املنتج أو اخلدمة. طبيعة احلديث بني إيجابي أو سلبي 
ً على بناء أو هدم سمعة هذا املنتج أو تلك  ً مباشرا يؤثر تأثيرا

اخلدمة. 
تتجنب شراء  أو  أن تشتري منتجاً،  فيها  قررت  مرة  كم 
منتج، وكان قرارك مبنياً على أحاديث سمعتها من أشخاص 

آخرين؟ رمبا أكثر مما تتوقع أو تستطيع أن حتصي. 
تعرفهم  أشخاص  من  خدمة  أو  منتج  عن  تسمعه  ما 
وتثق بهم، يحمل مصداقية أكبر بكثير مما تقرأه في وسائل 
الناس  أحاديث  فإن  وبالتالي  املنتج/اخلدمة،  هذا  عن  اإلعالن 
تسهم مساهمة فعالة في جناح، أو فشل، كثير من املنتجات 
واخلدمات. فكلنا يعلم أن الشخص املستاء مما إشترى ال يعود 
للشركة ليشتكي أو يستبدل سلعته، وإمنا يتحول مباشرة 
ولكن  احلد،  هذا  عند  األمور  تقف  وال  منافس.  آخر  مزود  إلى 
جتربته التي أساءت إليه ستنتقل بواسطة الفم إلى آخرين 
من أقاربه وأصحابه ومعارفه، الذين سيتجنّبون املرور بتجربته 
السيئة. هكذا يكون تأثير الكلمة املنقولة على جناح عملك 

وتطوره أو فشله. 
بالتالي ال يسعنا إال أن نتقدم ببعض النصائح ألصحاب 
فريسة  يكونوا  ال  حتى  واخلدمات  املنتجات  ومزودي  األعمال 

للكلمة السلبية: 

األفضل  النوعية  ذات  اخلدمات  أو  املنتجات  قدم   -
تتساهل  وال  عمالئك  متطلبات  تلبي  التي  واملواصفات 

مبستوى ما تقدمه هذه املنتجات أو اخلدمات.
ما  مستوى  عن  إعالناتك  أو  حديثك  في  صادقا  كن   -
تقدمه وال حتاول أن ترسم صورة غير واقعية ملنتجك فيصدم 
املنقولة  الكلمة  سوى  جتد  ال  وبالتالي  معه  يتعامل  من 

السلبية. 
عن  الناس  يتداوله  ما  تستقصي  أن  دائما  حاول   -
منتجاتك أو خدماتك وحاول االستفادة من أحاديثهم لتطوير 

هذه املنتجات واخلدمات ما أمكن ذلك. 
درجة  بنفس  البيع  بعد  ما  بخدمات  االهتمام  يجب   -
اهتمامك بالبيع أو أكثر ألن الشخص الذي اشترى منك هو 
الوسيلة لتطور أعمالك وتوسعها وانتشارها ونشر الكلمة 
اإليجابية عنك. ال حتاول أبدا التقليل من أهمية عمالئك من 

أجل الوصول الى عمالء جدد. 
- التزم بكلمتك أمام عمالئك حتى لو كلفك هذا بعض 
الذي  الكثير  بالنفع  عليك  سيعود  االلتزام  هذا  املصاريف. 

يفوق ما ستخسره عند عدم االلتزام بدراجات كثيرة. 
- حاول دائما أن تقدم لعمالئك ما يفوق توقعاتهم. مبعنى 
آخر ال تقدم وعودا ال تستطيع اإليفاء بها بل قلل من الوعود 

وأكثر من الفوائد العائدة على عمالئك. 
ليس  النصائح  لهذه  إتباعك  بأن  تامة  ثقة  على  نحن 
فقط الشيء الصحيح الواجب عمله بل هي ممارسات ذكية 

واجبة في عالم األعمال. 

في أهميـــة اإلعــالن

3

   بقلم: ربى البطاينة
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ألنّه  طاش،  بستان  إسمه  كان 
كان مملوكاً لعائلة طاش الشركسية 
اخلمسينيات  نهايات  وفي  املعروفة، 
ليصبح  العاصمة  أمانة  إستملكته 
اللويبدة  أهل  ال  للعمانيني  متنزهاً 

فحسب، 
كانا  والليمون  الزيتون  شجر 
األمانة  ولكن  املكان،  يسيطران على 
لت قطعه لبناء احلديقة الكبيرة،  فضّ
غير  وأشجار  ورود  من  نه  تتضمّ مبا 
مثمرة. ولكنّ النسيان بدأ يلفّ املكان 
اآلن  وهو  اإلنتعاش،  من  سنوات  بعد 
وحديقة  ”الكانفاس“،  مطعم  يضمّ 
للمتحف  بنايتني  بني   ً وممرا صغيرة 

الوطني.
مجلة  من  القسم  هو  املنتزه، 
القارئ  فيها  الذي سيجد  ”اللويبدة“ 
باملكان  تتعلق  زة،  مميّ منوعات  مادة 

األردني احلبيب.

مكاور، رقصة املوت، جرمية اجلرائم
لبنان في أقدم مدرسة أردنية
األقمار اإلصطناعية تراقب ”النسر األردني“

زه
نت

امل
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مكاور في حدثت
العصور كلّ جرمية

يأتي لها أن هيرود، إشترطت وملّا ألحّ الليلة، تلك ترقص سالومي أن رفضت
رأس قطع  حراسه من طلب هيروديا، زوجته  إحلاح  ومع املعمدان،  يوحنا برأس
ذلك املكان واحدة ل في لتُسجّ به، فجاؤوه السالم، عليه املسيح د معمّ سجينه،

اإلنسانية... تاريخ في اجلرائم أكبر من
املسيحية شهيد رأس بقطع إنتهت التي الرقصة تلك من الواقعة، تلك ومن
قليلة، أميال  بعد على األردني، املغطس في البشر  د يعمّ كان الذي األشهر،
األردن أنّ  والغريب واألفالم، واملسرحيات اللوحات مئات  الفنانني إستوحى مئات
إهتماماً وتاريخنا نعطي مكاننا  أن هو نتمناه ما األمر.  هذا يستثمر ال نفسه

األكبر. الوطنية ثروتنا فهو أكبر،

حال إلى كلّ عظيم، وذهب جناح بعد ”بترا“ فزعة إنتهت
إلى حملة وطنية املتابعة؟ ”اللويبدة“ تدعوا فأين سبيله،
واملبادرات قمرها، ”بترا“ تكون سياحية حزمة لتشكيل
التي مكاور في والبداية جنومها، املتواصلة السياحية

يأتيه الزوار متواصل، حدث ديني فنّي إلى لها نحوّ سيمكننا أن
يعلّق اجلرس، ويبدأ من إالّ ا منّ األمر ولن يتطلّب مكان، كلّ من

اجلاد... بالعمل اجلميع
املصري سلوى بقلم:

تلك إستثمر الذي الوحيد والعربي
املصري الكاتب  هو مسرحي بعمل ة  القصّ
رقصة مسرحيته وفازت سلماوي، محمد
العام في  قرطاج بجائزة األخيرة سالومي
قد كان سنوات بعشر ذلك قبل ولكنّه ،1999

مهرجان جرش. في عرضها األول م قدّ
املسرحية أنّ لو حينها سلماوي ومتنّى
رغده السورية الفنانة ببطولتها قامت التي
جبل على األصلي  مكانها في تُعرض أن

طبقاً في يدها حتمل وهي هيرودس الروماني القائد زوجة
املعمدان يوحنا رأس عليه فضة من

الحدى روماني حاكم أنتييباس هيرودوس
احلكم ايام (اجلليل) وهي باالردن عمان اقاليم

يحيى سجن قد هيرودوس وكان الروماني
ملكه اليهدد حتى  السالم  عليه

تدعى امرأة هناك وكان بالزوال،
احلاكم أخي زوجة وهي (هيروديا)

في اخيه لزيارة ذهب فعندما
وكانت هيروديا اعجبته روما
جمال ذات  احلسن رائعة

باالفئدة يعبث

ذلك الى ان يصغي منه هيرودوس والتمست زوجها
االبواب. دونه اغلقت الذي الرجل

هيرودوس مافعله  بلغه قد يحيى  كان
بيحيى..لم احلراس جاء  وهيروديا..وعندما 
الذي يغوص والاحلرير الفاخرة الستائر تبهره
تكف له هيرودوس:الم وعندما قال فيه امللك
له قال يحيى..بل يأبه له هذيانك؟؟فلم عن

لك. ال حتل وشجاعة:إنها قوة في
كان ..فقد مايقوله هيرودوس يجد ولم
من هيروديا خرجت نفسه..وملا قرارة في يهابه

من يتطاير والشرر زوجها  الى ذهبت  الستائر وراء
عينيها وقالت:

بهذا ..مر احلرس ينطق ان ملاذا سمحت له
يقتلوه. ان

اليه ميد ان يخاف كان  هيرودوس ولكن 
كل هيروديا صدر في تنامت بينما السوء يد

مشاعر
يحيى عليه ضد واملقت والكراهيه احلقد

السالم.
يصرخ بأعلى هذا احلال زماناً يحيى واستمر

اليحالن وهيروديا هيرودوس ان السجن من صوته
صوته.. يخرج البالد كل انحاء في لبعض

وتوسوس سمومها هيروديا تبث راحت بينما
اذنيه يصم وهيرودوس يحيى قتل لهيردوس
نبي. وهو ان يقتله فحيح االفعى خشية عن
التي الصغيرة  الفتاة سالومي وكبرت 
احلسن فائقة وصارت والدتها مع جاءت
ماهره كراقصة شهرتها  وذاعت  واجلمال
وكانت الساحر جسدها بربيع العيون تبهر
ضعف من زوجها  نفس مافي  تعلم هيروديا 
له ومدت  الفرصة له فتركت سالومي نحو 

والكروم الزيتون اشجار وسط
يحيى دعوات ..سمعت اليافعة
فعادت الى .. القوية السالم عليه

هي .بينما املاجن العابث وهو فاشتهاها
حباً وبادلته فشجعته مغرية طائشة كانت

.. ضرامها وزاد بينهما الرغبة واشعلت بحب
هي معه  لتعيش تهرب ان قررت حتى 
وسط معه سالومي.وأقامت الصغيرة وابنتها
العلماء ووفود واون والصخب  احلفالت اجواء

.. والراقصني والفالسفة
القلعة خالل جتوب  هيروديا كانت وبينما

الباقية. الصغيرة قلعتها وفي مكاور،
هي  املشهورة ورقصتها ” سالومي الراقصة وقصة

التاريخ. يرويها التي اخلالدة القصص إحدى
هيروديا من بأمر سالومي رقصة ـ مرقص إجنيل بحسب و



العاريات ورقصت بالرؤوس اخلمر ولعبت املوائد  واقيمت
سالومي بعني هيرودوس عني التقت  وعندما املاجنات
لي :ارقصي لها  وقال  نحوها مال  ميالده عيد في الساحرة
الرقص في  برغبة الاشعر   : بدالل فقالت ياسالومي الليلة

اعطيك ماتشائني رقصت :اذا هيرودوس , فقال الليلة
وتتثنى ترقص الطيف  خفة في سالومي  فقامت
بابتهاج اليها تنظر والعيون االنفاس حبست كاالفعى وقد
ان هيرودوس سألها انتهت  وعندما العاري  شبه وجسدها
فضة. طست في يحيى رأس  : له فقالت  ماتشاء تطلب
جلنوده وقال النهاية في وخضع طلبها على أصرت تردد وملا
دقائق.. ..وبعد  القلعة الى اجلنود وهبط  ماطلبت. :اعطوها
اقدام سالومي حتت طست في السالم عليه يحيى رأس كان
قال من ذبحوا امها تقدم هدية...لقد الى فذهبت العارية..

مثله النساء تلد :لم عيسى عنه
الفسيفساء  مدينة غرب جنوب حوالي36 كلم بعد فعلى
الستدارة بذلك سميت التي ”مكايروس“ مكاور تقع ”مأدبا“
سجلت التي الفسيفساء خارطة ضمن ذكرها وورد قلعتها
بوجود وتشتهر مكاور التاريخية. املواقع من العديد أسماء 
الشكل مخروطي تل على والدينية“ التاريخية مكاور ”قلعة

القلعة  هذه وتشرف البحر سطح عن مترا ارتفاعه125  يبلغ

عبر اليها للوصول الزائر يضطر القلعة/التي وتعتبر
لقمتها/من الوصول يستطيع حتى باجلبل دائري محيط ممر
البابا اعتمدها التي  املسيحي  للحج اخلمس املدن ضمن

أعوام. عدة قبل لألردن زيارته أثناء بولص الثاني يوحنا
أنها إال واألثرية والدينية السياحية املنطقة أهمية ومع
السياح ملبيت أماكن فيها تتوفر الالزمة فال العناية تلق لم
يتطلبها التي والترفيهية السياحية املرافق أدنى  حتى  وال
الزوار امام مغلقة االستراحة الوحيدة فيها ان السياح حيث
خالل زارها حيث نشطة سياحية حركة تشهد أنها رغم

الشهر املاضي463 سائحا. 
هناك االستراحة بتفعيل املنطقة اهالي ويطالب
عنها ال تبعد التي املعدنية ماعني حمامات مكاور مع وربط
السياحية الشرطة توفر وضرورة مترات كيلو بضعة سوى
السياح تعرف سياحية نشرات وجود وضرورة املنطقة في

والدينية. التاريخية واهميتها باملنطقة

الرغبة هيرودوس اصبح  حتى الطعم
اجلميلة ..وفي سالومي ارضاء في اال له

املناسبة. اللحظة جائت حينها
لن الذي  اليوم  ذلك مساء  وفي 
يتأهب هيرودوس ..كان التاريخ ينساه
اليه فدعا ميالده بعيد لالحتفال
الدين ورجال  البالط  ورجال اصحابه

االردن وامراء
والغانيات الراقصات  من  والكثير
املشاعل واضيئت العاريات شبه

املوجب ومحمية ماعني حمامات على
فلسطني والبحر امليت. وجبال

القرن في هيردوس القلعة وبنى
آنذاك األنباط غزوات لصد ميالدي األول
حتى قائمة هيردوس قصر بقايا تزال وال
وبقايا والترفية للراحة بناه والذي أالن
بالقلعة احمليط والسور وأبراج كنائس
أسفل في بنيت التي البيوت وبعض
لعائالت اجلبل سفوح وفي القلعة 

احلراسة.
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امناطها  بكل  االردنية,  والبحثية  االدبية  الكتابة 
غير  ازدهارا  تشهد  وسمينها,  وبغثها  وميادينها, 
رسمية  مؤسسات  عدة  إقدام  ساهم  وقد  مسبوق, 
واهلية على تقدمي الدعم املالي للنشر, وتطور الطباعة 
االردنية,  االصدارات  كثافة  في  البالد,  في  النشر  ودور 

ومبستوى طباعي مرموق.
وذلك  نعرف  ال  االفضل?  هي  االصدارات  تلك  فأي 
الثقافية  والصحافة  النقدية  احلركة  ضعف  بسبب 
لتوظيف  ورواتب  ومكافآت  مساحات  تخصص  ال  التي 
للمعلقني  بالنسبة  احلال  هو  كما  ثقافيني  معلّقني 
شعبية?  االكثر  هي  االصدارات  تلك  واي  السياسيني. 
يعاني  يزال  ال  االردني  الكتاب  الن  ايضا,  نعرف  ال  نحن 
على  التوزيع,  مشكلة  هي  مستعصية  مشكلة  من 

املستويني احمللي والعربي.

منشورات األهلي
ومن خالل جتربتي ككاتب ومشرف على واحدة من 
االهلي  البنك  منشورات   - االردن  في  النشر  دور  اهم 

االردني - وجدتُ ان الكتاب, اي كتاب, يصل الى اقل من 
خمسة باملئة من قرائه احملتملني في االردن. ويعود ذلك, 
فعالة.  توزيع  وجود شبكة  انعدام  الى  االولى,  بالدرجة 
الكاتب  يستطيع  حينما  ة,  بحدّ املشكلة  هذه  وتظهر 
هنا,  لكتابه.  االعالمية  التغطية  نقص  مشكلة  جتاوز 
فانهم  الكتاب,  بصدور  احملتملون  القراء  يعرف  عندما 
يبدأون االتصاالت للحصول على نسخهم, ذلك انهم ال 

يجدونه في منافذ قريبة او سهلة.
والى وقت قريب, ظهرت امكانية حلل مشكلة توزيع 
الكتاب - جزئيا - من خالل عرض بعض الكتب االردنية 
يأتي  حيث  ستور«,  »السوبر  و  »املوالت«  مكتبات  في 
املنزلية,  اعتيادية, لشراء حاجياتهم  املواطنون, بصورة 
مكتبة  في  الوقت  بعض  منهم  املهتمون  يقضي  ثم 
»املول« لتصفح االت والكتب وشراء بعضها. غير ان 
التي حتتكر خدمة  الشركة  الن  انتهت  االمكانية  هذه 
عدم  قررت  البلد,  في  املوالت  كل  في  املطبوعات  توزيع 
التعامل مع دور النشر احمللية, وغطت هذا القرار بغرض 

رسوم مالية عالية على توزيع الكتاب االردني.
انشاء  عن  حتدث  البخيت,  معروف  د.  الوزراء,  رئيس 
دار نشر وطنية مدعومة من احلكومة. وفي رأيي ان هذا 
املشروع ليس ضروريا, اذ انه سيزيد عدد الكتب املنشورة 

ازنة في املستودعات.

دار توزيع وطنية

وطنية  توزيع  دار  انشاء  هو  بالفعل  نحتاجه  ما 
من  عليها  حتصل  التي  اخلصومات  متنح  مدعومة, 
منافذ  خالل  من  اليهم  وتصل  القراء,  الى  النشر  دور 

متخصصة بتوزيع الكتاب االردني.
كل  تغطي  ان  ينبغي  االكشاك  املنافذ/  هذه 
الثانوية  واملدارس  واجلامعات  اململكة  محافظات 
العامة  والساحات  واألحياء  السكنية  والتجمعات 
واملوالت بحيث يتمكن القراء احملتملون من االطالع على 

االصدارات, وشراء ما يريدونه منها.
سوف  االكشاك,  من  الشبكة  هذه  انشاء  مت  واذا 

الكتاب األردني
حلول سهلة

   بقلم: ناهض حتّر

تتولى شركة التوزيع الوطنية نفسها الترويج االعالمي 
لالصدارات في الصحافة واالذاعة والتلفزيون, وتوظيف 
اد مختصني, واقامة حفالت التوقيع والندوات النقدية  نقّ
معظم  في  املنتشرة  والثقافية  الشبابية  االندية  في 

املدن والبلدات االردنية.
بهذه  تنهض  ان  للتوزيع  وطنية  لشركة  ميكن 
عدة  االردني  الكتاب  مبيعات  تضاعف  وان  املهمات, 
اضعاف في وقت قصير محليا, كما ميكنها ان تتوصل 
الى حلول جذرية ومنظمة لتوزيع االصدارات احمللية في 
انشاء مراكز  واملهاجر, سواء من خالل  العربية  البلدان 
وباريس  والقاهرة  كبيروت  النشر  عواصم  في  توزيع 
ذات  اتفاقيات جتارية مع شركات  او من خالل  ونيويورك 

صدقية.
ر ان حل مشكلة التوزيع, بصورة كفؤة, سيؤدي  أقدّ
الى نشوء صناعة نشر مزدهرة في البالد, وال حتتاج الى 

الدعم, في غضون عقد واحد.
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وسائل الطبيعة حلماية امللكية  اجلمعية  توظف
في الفطرية احلياة  حلماية احلديثة التكنولوجيا

عناصرها على واالبحاث الدراسات واجراء اململكة 
الطيور. وخاصة

لهذه مت اجلمعية في الدراسات  قسم ووفق
االصطناعية واالقمار الكاميرات اعتماد الغاية
قبل من التحجيل واساليب التسجيل وادوات
الطيوراملقيمة حياة منط تدرس متخصصة فرق
والتعشيش التزاوج  فترة  في  خاصة واملهاجرة 
احلياة على واحلفاظ احلماية اساليب تدرس  كما

البرية.
التزاوج دورة لدراسة الكاميرات وتستخدم
االعشاش بتركيبها داخل بني الطيور والتعشيش
الطيور ملتابعة الصناعية االقمار تستخدم فيما
التحجيل اما  هجرتها سير  ومعرفة املهاجرة 
االخرى البلدان في الباحثني مع للتواصل فيستخدم

معلومات ضرورية ومتفق يحتوي بتزويد الطائر بطوق
,واما تنقلها دراسة الطيور واماكن في تساعد عليها

لرصد ليلي  استخدام فهو الطائر صوت تسجيل 
الليلية. هجرتها

لفهم سلوك الكاميرات اسلوب استخدام وتكمن اهمية
املمتدة الفترة  خالل خاصة الطيور لدى والتغذية التعشيش
يفقس ان الى البيض وحضانته مرورا بوضع التعشيش بدء من
هذه وتقدر للعش الفراخ مبغادرة وانتهاء التغذية عملية وتبدا

يوما. 45 بحوالي الفترة
التي الكاميرات  بواسطة امللتقطة الصور وترسل
بارسالها يقوم كمبيوتر الى جهاز االزرق محمية في استخدمت
ليشاهدها االنترنت الى بدوره يحولها استقبال جهاز  الى

االبتدائية. املرحلة طلبة خاصة اجلميع
تثبت خاصة حلقات بوضع فيتم التحجيل اسلوب اما
مت الذي املكان عن معلومات  على حتتوي الطيور اقدام على
الستخدام هجرتها سير خط معرفة ليصارالى التحجيل فيه

والتعليم والتوعية. والدراسات البحث الغراض املعلومات
املهاجرة الطيور اجلمعية في البحث فرق وتتعقب
خطوط هجرتها ملعرفة االصطناعية االقمار تقنية مستخدمة

مساراتها. وتتبع
وليست املقيمة اجلوارح احد لتتبع التقنية هذه وتستخدم
الطيور اكبر يعتبر  الذي االسود) (النسر طائر  وهو املهاجرة

 265 حوالي إلى جناحيه  إمتداد ويصل  االردن, في اجلارحة
اجليف، التي تتغذى على (الرمية) الطيور ً، ويعدّ من سنتميترا

مستعمرات. في وتعيش

اإلصطناعية االسود بواسطة األقمار النسر مراقبة وتتم
املواقع من  موقع إختيار خاللها يتم األولى  مراحل، عدة على
يوضع إعتمادها وعند  غذائه، عن النسر فيها  يبحث التي
إلى تصل قد فترة مدى على في هذه املنطقة (جيف) الطعام
وتثبيت اصطياده ثم ومن املنطقة، جلذب الطائر إلى أشهر، عدة

بجسمه. التعقب جهاز
جسم على الشمسية بالطاقة يعمل الذي اجلهاز ويثبت
تعيق حياته ال بطريقة اجلناحني وبني بعد الرقبة مباشرة الطائر

زائد. كوزن أو طيرانه، ناحية من سواء الطبيعية،
األقمار إلى شارات بإرسال يقوم اجلهاز إطالق الطائر، وعند
أرضية، محطات إلى بالبث بدورها تقوم التي اإلصطناعية،
املوقع على تظهر حيث اإلنترنت، إلى البث  إعادة تها مهمّ
أي في الطائر موقع العالم، ويظهر عليها خريطة االلكتروني

مضيئة. كنقطة العالم من مكان
كممر البرية حلماية احلياة العاملية اجلهود هام في دور ولألردن
ثالث الزجاجة، وملتقى عنق يعتبر فهو لهجرة الطيور، رئيسي

وأفريقيا. أوروبا وآسيا هي قارات

”النسر األردني“ تراقب اإلصطناعية األقمار

مضي بعد مثلك،أدرك لوحيد ثقيل، يوم اجلمعة،
للبحث األصدقاء أرقام تقليب العبث من أن العمر 
وأنت اآلن عائالت، فاألصدقاء الوقت، فراغ متأل رفقة عن
وحتاول عطلة، صباح كل املبكرة وحيد، تصارع اليقظة
وال معنى بال عن نهارات نوم يغيبك خيط بأي التمسك

جدوى.
فكرة املطبخ، نحو سريرك من وتنهض حتاول، عبثا
النب لفكرة بل تستسلم أن تغالبها، من أقوى القهوة
أول رشفة قهوة، فنجان بصنع الطويل نهارك بلذة، وتبدأ

لوجودك. احللزونية الرعشة ضفاف نحو تقذفك منه
حواسك في يفجر الذي الوحيد الشيء القهوة،
بالتقادم، مكتسب حق بيديك، وصنعها احلياة، عناصر

عنه.. التخلي ترفض
للركوة، األول والغليان النب، من  األولى امللعقة  بني
لكنها كافية لديك الزمن، عمر في مساحة ضئيلة جدا

والتذكر. تاريخك، لتقليب
عن النار ترفعها األول، غليانها قبل القهوة ..تقلب

لبطن تلمسك في اللذيذ كالتأني عملك في تتأنى قليال،
الزمنية الفترة تلك أخرى، مرة النار فوق تعيدها امرأة،
مجوسية، حب ليلة ذكرى الستعادة كافية  كانت
بالتأكيد تزوجت؟ اآلن؟ تراها أين فجأة، إحداهن وتتذكر
تصنع مثلك تقف اآلن رمبا وهي عائلة، ولديها تزوجت!
وحدك وأنت لعيالها، الفطور وتعد احملب، لزوجها القهوة
كثيرا، بالتأكيد تتوهم وال وحدك، فقط مطبخك، في

تتذكرك. ال هي
اللهب مرمى عن بالقهوة الثاني..تبتعد الغليان ..في
لهب، ألدنى حساسة تقلبها أكثر، فهي ميكن، ما أقصى

املتالحقة... الذكريات عداد على موقوتة قنبلة وقلبك
األمر، يطول األخير...لن  لغليانها القهوة تعيد
يدك ترفع ألن تكفيان فقط ثانيتني، وتغلي، ثانيتني،
ترفع بامللح، املبتلة عينك ومتسح  امللعقة،  حتمل  التي
اآلن، أكثر يحترق قلبك حتتها، النار من وتطفئ ، القهوة
الصباحية وقهوتك  وحيد، رجل دائما أنت وحدك،  أنت

القاتلة. لوحدتك الوحيدة الشرعية الصيغة

قهوة فنجان
عثامنة مالك بقلم:
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الصباح  كامل  حسن  مدرسة  من  اجلنوبية  الغرفة  في 
القابعة على اجلانب الشرقي من تل اربد، تطالعك في أعلى 
ان املدرسة  الى  التركية تشير  باللغة  اجلدار الشرقي كتابة 
املوافق  هـ   1319 عام  بنيت  وقد  اربد“  في  مدرسة  ”أول  هي 

للعام 1900 م.
وكانت املدرسة التي بناها مجلس معارف والية دمشق 
من  وتتألف   ” الرشيدية  املدرسة  تسمى“  ابتدائية  مبستوى 
ستة صفوف يلتحق املتخرج منها مبدرسة عنبر السلطانية 

في دمشق المتام دراسته.
أول من تسلم  ان  الى  املدرسة وسجالتها  وثائق  وتشير 
جرش  مدينة  ابناء  من  شركس  اسماعيل  هو  املدرسة  ادارة 
اربد  رجاالت  نفر من  يديه  تخرج على  اداريا حازما  الذي كان 
املعروفني مثل االخوين صبحي ومحمود ابو غنيمة والشاعر 

مصطفى وهبي التل ”عرار“ وخلف محمد التل وغيرهم.
وظلت املدرسة على هذا احلال الى ان قامت مجموعة من 
آنذاك  اربد  باشراف متصرف  اربد عام 1922  ناشطي مدينة 
نبيه العظمة بجمع التبرعات من أهالي املدينة لتوسيع بناء 
املدرسة حيث اخذت تتسع تدريجيا الى ان اصبحت في عام 
احدها  صفا  عشر  احد  تضم  تامة  جتهيزية  مدرسة   1927

متهيدي وستة صفوف ابتدائية وأربعة صفوف جتهيزية.
املدرسة  االولى من  العام نفسه تخرجت اموعة  وفي 
اليوم  العامة  الثانوية  الدراسة  تعادل شهادة  حتمل شهادة 
الشرايرة  وابراهيم  الروسان  وفواز  امللقي  فوزي  بينهم  من 
وجميل  حجازي  وسليمان  الرشدان  وجنيب  الروسان  وصياح 

برهم سماوي.
احدى  السلط  مدرسة  جانب  الى  املدرسة  وكانت 
لدخول  الطالب  تؤهالن  االردن  شرق  امارة  في  مدرستني 
اجلامعات وتستقبالن الطالب من عمان والكرك واملدن االردنية 

االخرى ليدرسوا فيهما سنتني قبل تخرجهم منها.
 ” متوسطة  ثانوية  الى  املدرسة  عادت   1932 عام  وفي 

اعدادية ” بسبب قلة موارد وزارة املعارف في ذلك احلني وقلة 
املرحلة  من  األخيرين  الصفني  في  املسجلني  الطلبة  عدد 
من  وانتقلت   1942 عام  تامة  ثانوية  عادت  انها  اال  الثانوية 
على  يتربع  الذي  اجلديد  البناء  الى  القدمي  التركي  البناء 
اجلانب الغربي لتل اربد باسم ” مدرسة اربد الثانوية للبنني 
” وتأسست في البناء القدمي الذي ما زال يقف شاهدا على 
األدبي  للفرع  الصباح  كامل  حسن  مدرسة  املكان  ذاكرة 
األول  للصفني  الطالبية  الشعب  من  العديد  وتضم  للبنني 

ثانوي والثاني ثانوي ادبي.
التربية  رجاالت  من  العديد  املدرسة  ادارة  على  وتعاقب 
مثل  شركس  املرحوم  بعد  االردن  في  املعروفني  والتعليم 
غنيمة  ابو  وحسن  الشهابي  واألمير  التل  احمد  املرحوم 
وفريد  التنير  القادر  وعبد  املغربي  ومحمد  احمليسن  ومحمد 

السعد وعمر فائق الشلبي وغيرهم.

”أديسون الشرق“ الذي أضاء في بالد الغرب 

هو   (1894-1935) الصباح“  كامل  ”حسن  اللبناني  والعالم 
 41 القصير  عمره  رغم  اختراعاً   176 حوالي  للبشرية  قدم  الذي 
مجال  في  الرياضية  النظريات  من  العديد  إلى  باإلضافة  ا،  عامً
الهندسة الكهربائية حتى أطلقت عليه الصحف األمريكية لقب 
الذي  الوحيد  العربي  وكان  الشرق“،  ”أديسون  أو  أديسون  خليفة 
منحه معهد املهندسني الكهربائيني األمريكيني لقب فتى العلم 

الكهربائي. 
النبطية  بلدة  في   1894 عام  أغسطس   16 في  الصبّاح  ولد 
بجنوب لبنان، ونشأ في بيت علم وفكر، فتوجهت اهتماماته نحو 
االطالع والثقافة والتعرف على ما في الطبيعة من قوى، وشجعه 
بالبحث  شغوفًا  كان  الذي  رضا  أحمد  الشيخ  خاله  ذلك  على 

والتعرف على احلقائق الطبيعية واالجتماعية والروحية. 
األمريكية،  اجلامعة  في  الهندسة  بقسم  الصباح  والتحق 
ونتيجة ملا ظهر  الكهربائية  الهندسة  ا نحو  ا خاص اهتمامً وأبدى 

أحد  له  تبرع  وتطبيقاتها  نظرياتها  استيعاب  في  نبوغ  من  عليه 
األساتذة األمريكيني البارزين بتسديد أقساط املصروفات اجلامعية 
ً منه لهذا التفوق حني عرف أن ظروف أسرة الصباح املادية ال  تقديرا

تسمح له مبواصلة الدراسة اجلامعية. 
”حسن  اضطر  العسكرية  اخلدمة  تأدية  سن  بلغ  وعندما 
كامل الصباح“ إلى التوقف عن الدراسة عام 1916 والتحق بسرية 
التلغراف الالسلكي وفى عام 1918 توجه إلى العاصمة السورية 
متابعته  إلى  باإلضافة  للرياضيات  مدرساً  عمل  حيث  دمشق؛ 
وجه  كما  والرياضيات،  وامليكانيكا  الكهربائية  الهندسة  دراسة 
ا لالطالع على نظريات العلماء في مجال الذرة والنسبية،  اهتمامً
وكان من القالئل الذين استوعبوا هذه النظرية الشديدة التعقيد، 
واملكان  النسبي  الزمان  موضوع  فشرح  املقاالت  حولها  وكتب 
عنه  وقال  والطاقة  والكتلة  واملكانية  الزمانية  واألبعاد  النسبي 
العالم إستون فيما بعد: كان الوحيد الذي جترأ على مناقشة أراء 
كأينشتاين  النسبية  عن  والتحدث  وانتقادها  الرياضية  أينشتاين 

نفسه. 
وفى عام 1927 توجه ”حسن كامل الصباح“ إلى أمريكا، والتحق 
ماسانشوستش  مؤسسة  املسماة  الكبرى  الهندسة  مبدرسة 
الفنية، لكنه لم يتواءم مع التعليم امليكانيكي في هذه املؤسسة، 
كما عجز عن دفع رسومها فتركها بعد عام، وانتقل إلى جامعة 
إلينوي وملع نبوغ الصباح قبل نهاية العام الدراسي األول في هذه 
للعميد  ا  اقتراحً بها  الطبيعية  الفلسفة  أستاذ  فقدم  اجلامعة، 
يوافق  لم  العميد  أن  إال   (M.A) علوم  معلم  شهادة  الصباح  مبنح 
على االقتراح؛ حيث كان يجب على الطالب أن يقضي عامني على 

األقل في اجلامعة قبل منحه أي شهادة. 
بشركة  فالتحق  العملية؛  حياته  بدء  في  الصباح  وفكر 
نيويورك، وكانت تعتبر أعظم شركات  العامة في والية  الكهرباء 
الكهرباء في العالم، وفيها ظهرت عبقريته وتفوقه على املئات من 
املهندسني العاملني بالشركة، ولم متضِ سنة واحدة على عمله 
رؤسائه؛  إعجاب  نالت  التي  اختراعاته  سلسلة  بدأت  حتى  بها 
الذين  املهندسني  من  عددًا  وعينوا  ومكتبًا   ً له مختبرا فخصصوا 

يعملون حتت إدارته. 
الكهرباء؛  لهندسة  جديدة  وأصوال  نظريات  الصباح  ووضع 

الفرنسي  العالم  بينهم  ومن  بالعبقرية  العلماء  له  فشهد 
الشهير موريس لوبالن، وبعث إليه الرئيس األمريكي آنذاك بخطاب 
شركات  إليه  وأرسلت  واختراعاته،  بنبوغه  إعجابه  فيه  يؤكد 
الكهرباء الكبرى شهادات تعترف بصحة اختراعاته، ومنها شركة 

وستنجهاوس في شيكاغو وثالث شركات أملانية أخرى. 
األمريكي  الكهرباء  مؤسسة  مجمع  منحه   1932 عام  وفى 
لقب  وهو  األمريكية“،  الكهرباء  مهندسي  مؤسسة  ”فتى  لقب 
علمي ال يُعطى إال إلى من اخترع وابتكر في الكهرباء، ولم ينل هذا 

اللقب إال عشرة مهندسني في الشركة. 
ويصل عدد ما اخترعه حسن كامل الصباح من أجهزة وآالت 
الطيران  وهندسة  والتلفزة  الكهربائية  الهندسة  مجاالت  في 
ا سجلت في 13 دولة منها: الواليات  والطاقة إلى أكثر من 76 اختراعً
وإيطاليا،  وفرنسا،  وبريطانيا،  وبلجيكا، وكندا،  األمريكية،  املتحدة 
اجلنوبية.  أفريقيا  دول  واحتاد  وأسبانيا،  واليابان،  والهند،  وأستراليا، 
وبدأ اختراعاته عام 1927 بجهاز ضبط الضغط الذي يعني مقدار 
القوة الكهربائية الالزمة لتشغيل مختلف اآلالت ومقدار الضغط 

الكهربائي الواقع عليها. 

املوت املفاجئ 
يوم األحد 31 مارس 1935  املفاجئة مساء  الوفاة  وقد حدثت 
ا إلى منزله فسقطت سيارته في  وكان حسن كامل الصباح عائدً
وعجز  احلياة  فارق  ولكنه  املستشفى،  إلى  ونقل  عميق  منخفض 
األطباء عن حتديد سبب الوفاة خاصة وأن الصباح وجد على مقعد 
جنائية  شبهة  وجود  يرجح  مما  جروح  بأية  يصاب  أن  دون  السيارة 
الشركة،  في  األمريكيني  زمالئه  من حقد  يعاني  كان  وأنه  خاصة 

وذكر ذلك في خطاباته لوالديه. 
كامل  حسن  البارع  واترع  اللبناني  العالم  جثمان  وحمل 
الصباح في باخرة من نيويورك إلى لبنان، وشيع في جنازة مهيبة إلى 
مثواه األخير في مسقط رأسه ببلدة النبطية بجنوب لبنان، ورثاه 
رئيس شركة جنرال إلكتريك قائال: إنه أعظم املفكرين الرياضيني 

في البالد األمريكية، وإن وفاته تعد خسارة لعالم االختراع.

لبنان في أقدم مدرسة إربدية

بقلم : د. ناصر حراشفة
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بقلم: ناصر قمش

كتبت عن فهد الفانك غير مرّة، وألنّني لن أكتب عنه هنا، فأنا أكتب عن رفيقة دربه، 
ي الثانية، فلن أذكر شيئاً عنه سوى أنّه أدخلني إلى  وعمره، أم جهاد، زوجته الفاضلة، وأمّ
عالم االت، وقد تكون ”النيويوركر“، التي كانت واحدة من عشرات االت باللغة االجنليزية 
التي ينهي قراءتها، شهرياً، فتجمعها أم جهاد، وتعطيني إياها، سبباً في ”اللويبدة“ الة، 

ولو أنّه سبب سبق النتيجة بثالثني سنة.
قُلت: ال أودّ الكالم عن صديق والدي الصدوق، وأستاذي فهد الفانك، فأنا أكتب عن تلك 
ان ضاحية  التي ما زالت حتمل رائحة خبز احلصن الساخن، ولهجتها الدافئة، وأصالة سكّ
احلسني األولني، والصديقة الصدوقة لوالدتي، عن أم جهاد، مها الفانك، التي لم تغيّر إسمها 

مع زواجها بفهد، متاماً كما لم تغيّر جلدها حني سكنت في عبدون.
، أم جهاد من أبي  نْ نْ مَ نْ أخذ العفوية، واللسان الذي يسبق صاحبه، مِ ولست أعرف مَ
مرنا مع  عُ اإلثنني، فمع عشرة  ولكنّه قاسم مشترك بني  أم جهاد،  أبو جهاد من  أم  جهاد، 
العائلة، صرنا نعرف أنّ قلب اإلثنني يسبق تفكيرهما، وهذا هو الصدق الذي ال يخرج إالّ من 

القلب.
الكاتب،  عاشرت  وقد  كاتبة،  جهاد  أم  كانت  لو  ماذا  التساؤل:  سوى  أملك  ال  هنا،  أنا، 
رته، وقرأت له قبل أن يقرأه غيره، وناقشته، فأيدته، وخالفته، ونصحته.  وناصرته، وساندته، ونوّ
وأنا هنا ال أفلسف األمور، ولكنّ التساؤل موجود، وقائم: ماذا لو كتبت أم جهاد، فهل سيكون 

املكتوب كما كتب فهد، وهل سيحمل األفكار واملشاعر واملوقف؟
أم جهاد، في قناعتي، لو كتبت فستكتب الكالم نفسه، الذي كتبه فهد، ولعلّ ذلك أحد 

ي الثانية، أم جهاد. أسرار جناح الرجل، ولعلّه السرّ األكبر. مساء اخلير، أمّ
باسم
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اإلبتدائية  الدراسة  فترة  هناك  بقينا  احلصن.  األصلية،  بلدتنا  إلى 
حزب  ها  وأهمّ الثانوية،  إربد  مدرسة  في  بدأت  املؤثرات  والثانوية، 
البعث الذي إنتسبت إليه وعمري 17 سنة، سنة 1951 ، وبطبيعة 
 16 البعث  حزب  في  وخدمت  تفكيري،  طريقة  في  أثره  ترك  احلال 
سنة، ووصلت إلى عضوية القيادة القطرية، وقد إنتهت سنة 1966 
باإلعتقاالت التي شملت الكثيرين، في ذلك الوقت، املؤثّرات األخرى 
ً، وقرأت كل ما  هي املطالعة، ألنني كنت مطالعاً من درجة عالية جدا
في املكتبات التي ترددت عليها. كنت أستعير الكتاب بقرش واحد 
من مكتبة الهالل في إربد، مبا في ذلك مجالت ”املقتطف“ و“الهالل“ 
لت  الوقت، فاملطالعة شكّ تُصور في ذلك  التي كانت  و“الرسالة“، 
إجتاهاتي، والتي حددها حزب البعث في فترة الشباب. ويقال: إذا لم 
تكن شاباً ويسارياً، فال قلب لك، ولكن إذا جتاوزت اخلمسني وبقيت 
، وأعتقد  يسارياً فال عقل لك! ويكاد ينطبق هذا الى حد كبير عليّ

الذين أصبحوا في ما بعد، شخصيات تسمى باالقتصادية، ولكنه 
مرض مرض املوت وهو السل، وإنتقل مع العائلة إلى احلصن، حتى 
يترك العائلة ضمن العادات اإلجتماعية، لم يكن أمياً، ولكنه لم 
يحمل شهادات عليا، وال حتى الثانوية، وخدم في الشرطة، وكان 

مع حكمت مهيار في فترة تأسيس الشرطة.

واألب، في نفس  األم  بدور  األم قامت  أنّ  يعني  - هذا  س 
الوقت؟

ج - نعم، وبطبيعة احلال، األم عندما ميوت زوجها تصبح أقوى 
في  الصعبة  والظروف  احلياة،  جتابه  أن  فأستطاعت  املعتاد،  من 
إمتحان  الثانوية، قدمت  دراستي  أن ال أكمل  وقتها أجبرتني على 
غلطة  هذه  تكون  وقد  وجنحت،  األعلى،  الصف  مع  األردني  املترك 
العمر، ألنه مع أنني لم آخذ هذا الصف، كانت درجتي 26 ، بينما لو 

أكملته قد أكون من األوائل، وأذهب في بعثة، ولكنني 
كانت  دراستي  وكل  التربية،  وزارة  في  معلماً  ينت  عُ
عن بُعد. يعني أخذت التوجيهي املصري في القاهرة، 

والباكالوريوس وكل الدراسات العليا عن بُعد. 

بالنسبة  احلصن  مدينة  تعني  ماذا   - س 
أهل  من  أصبحت  اآلن  الفانك؟  فهد  للدكتور 

عمان؟
أولد  لم  إلنني  عادية،  باحلصن  عالقتي   - ج 
بعيد  أنا  واآلن  خارجها،  أكملته  عمري  وبقية  هناك، 
أمالك.  أية  وال  فيها.  شيء  لي  يبق  لم  النه  عنها، 
ً وشارعاً، بعد أن هدموا بيتنا  يعني أصبحت داري ممرا
للمصلحة العامة. أذهب إلى احلصن في املناسبات، 
في األعراس ومجالس العزاء وزيارة األخوات املوجودات 
أنني أصبحت عمانياً  هناك، وهذا كل ما هنالك، أي 

مئة باملئة. 

في  تعمل  بدأت  املرحلة،  هذه  بعد   - س 
التدريس  في احلصن، ماذا عن هذه املرحلة؟

ج - احلصن كانت جتربة حقيقية. كان عمري 17 
سنة، كنت صبياً،  كانت ”حليتي مش طالعة“، ولدرجة 
أن مفتش التربية جاء مرة إلى املدرسة، وسلّم على 
، ظناً منه أنني أحد  جميع املعلمني، ولم يسلم عليّ
التالميذ، مع أن املدرسة فقط للصف السادس، يعني 
أربع  ومرت  االبتدائي،  السادس  بالصف  أنّني  أنّه ظنّ 
كنت  البداية،  وفي  احلصن،  في  أدرّس  وانا  سنوات، 
والفتحة  الكسرة  اإلبتدائي،  األول  الصف   أدرّس 
والضمة إلى أخره، ثم حني أصبحت املدرسة للصف 
كان  والطبيعة.  الرياضيات  أدرس  أصبحت  السابع، 
أحد تالميذي في ذلك الوقت عبد الرؤوف الروابدة، كان 

األول في الصف، كان طالباً نبيهاً،

في  الوحيدة  املدرسة  كانت  هل    - س 
املنطقة؟

عبيد،  بني  في  الوحيدة  املدرسة  كانت   - ج 
والطالب من أيدون والنعيمة والصريح وكتم واحلصن 
املدرسة  هذه  على  يعتمدون  كانوا  وصمد  وشطنا 
تأسيس  وهي  املكتب،  مدرسة  تسمى  كانت  التي 
القرن  بنهاية  األتراك  زمن  في  أسست  يعني  تركي. 

الثامن عشر. 

الرؤوف تكلم عنه  تتذكر عبد  أنك  مبا  س-  
قليال؟

كلما  رني  يذكّ الذي  هو   ألنه  أتذكره  أنا   - ج 
يشاهدني إني أستاذه، والفرق بالسن بيني وبينه هو 
وطبعاً   1939 مواليد  من  هو  يعني  سنوات،  خمس 
يأتي سيرا  أنه  مييزه  أهم شيء  كان  الوقت  ذلك  في 
على األقدام كطفل، ومعه محفظة فيها غذاء عادة 
ً في الرياضيات والفيزياء  رغيف ”رضافي“. وكان متميزا

التي كنت أنا أدرسها، 

ذلك  في  احلزبية  نشاطاتك  عن  وماذا   - س 

السابع االبتدائي. حوالي 120 منهم كانوا يشكلون احللقات التي 
أديرها حلساب حزب البعث، وبعضهم بقي مسيساً لفترة طويلة. 

اللقاء مع الدكتور الفانك فرصة ذهبية للتعلّم، واملعرفة، ومحاولة للتبحر في أسرار خلطة مهنية، تكرّست 
كظاهرة صحفية، عابرة للمراحل واألزمان.

ً ال يتجزأ من سلوك يومي له،  ”الرآي“، ليست ال جزءا إدارة  التي تعتبر عنوان ما يكتبه رئيس مجلس  فاجلرأة 
وعكست نفسها في ثنايا اللقاء الذي جمعنا به، في مكتبه في ”الرأي“ .

وما بني املرور على أسرار تكشف ألول مرة، عن حياته اإلجتماعية، وإنطوائيته، وبعض أرائه وتصوراته املهنية، 
إسترسل الدكتور الفانك، وبكل صراحة وشفافية، في العبور على كلّ املنعطفات، والردّ على األسئلة حتى احملرجة 

منها .
ظه على سؤالنا حول منع مقاالته من قبل رئاسة حترير ”الرأي“، رغم أنه رئيس مجلس إدارتها، لم ينسحب  حتفّ
مستوى  على  املنافسة  عن  وتخلّفه  األردني،  اإلعالم  في  عميقة  مهنية  أزمة  بوجود  اإلقرار  في  صراحته  على 

املنطقة.
لم  الرمياوي،  الصحفي فهد  الكاتب  ومهنية  بحرفية  إقراره  أن  اللقاء  التي تضمنها  الطريفة  املفارقات  ومن 
مينعه من التنبؤ مبستقبل باهر للزميل فهد اخليطان، الكاتب في صحيفة ”العرب اليوم“ ليخلف الفانك (فهد) 
واملهنية  العالية  للحرفية  حتيز  وإمنا  الصحافة،  ”فهود“  لـ  منه   ً إنحيازا ليس  الوطني،  املستوى  على  أول  ككاتب 

الرفيعة التي متيز أسلوبها .
يقر بفضل الرآي“ املؤسسة“ والصحيفة في صناعة إسمه ككاتب مثير للجدل، بنفس احلرارة التي يتذكر فيها 
الفضل الكبير للصحفي الراحل إبراهيم سكجها، في تكريسه مقالته اليومية مثل (قهوة الصباح) بالنسبة 

لألردنيني. 
ها، ويؤكد  ال يتردد في االعتراف بأن زوجته تقوم بدور الرقيب على مقاالته، وأنه غالبا ما يتهرّب من سطوة مقصّ

 .ً أن الرئيس معروف البخيت من أفضل رؤساء احلكومات وأكثرهم إقتدارا
اللقاء مع الدكتور الفانك تراوح  بني مدّ السياسة، وجزر االقتصاد، وما بينها تقرأ الكثير من احلكايات والقصص 

التي تكشف ألول مرة .   

الوقت؟
ص في تسييس الطالب، مع أنهم في الصف  ج - كانت تتلخّ

بنشأتك،  نبدأ  س- 
واحمليط اإلجتماعي الذي 
ساهم في بلورة وتكوين 

شخصيتك؟
من  أنا  أوالً،    - ج 
سنة  احملطة،   مواليد 
الصفني  ودرست   1934
في  اإلبتدائي  والثاني  االول 
مدرسة الفتح، التي كانت 
إنتقلنا  ثم  املعسكر،  في 

أن تطوري لم يكن إنقالبياً، 
إلى  إنتقل من الضد  أنه  أو 
الضد، ولكن األمور نضجت 

بالتدريج.

س-  هل كان والدك 
متعلماً؟

رجل  كان  والدي   - ج 
أعمال، وكان ميتلك مطحنة 
مرض،  ولكنه  احملطة،  في 
رجال  من  لصار  بقي  ولو 
الرئيسيني،  عمان  أعمال 
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ومرتني فصلت من اخلدمة ألسباب حزبية، كان راتبي عندما بدأت 
ونصف  دنانير   6 األساسي  الراتب  يعني  قرشان،  ينقص   ً دينارا  14
إليها عالوة غالء معيشة وما شابه ذلك، فتصبح  الدينار، يضاف 
ً، ومع ذلك كنا نعيش أنا وأمي وأختي، وكنا نسدد  حوالي 14 دينارا
ترسل  أمي  كانت  شهر.  كل  علينا  دين  مقابل  دينارين  منهم  
الدينارين ألخيها الذي كان له علينا دين قدمي. كانت احلياة سهلة 
سيارات،  تليفونات،  فواتير،  هناك  تكن  لم  متطلبات.  وجود  لعدم 
ال يوجد كهرباء، وال يوجد ماء، كان هناك إكتفاء ذاتي. وكان لدينا 
خمس أو ست نعجات، نأخذ منهم احلليب واللنب وما شابه ذلك، 
واجلرازي من صوفهم، كنا نعيش حياة إكتفاء ذاتي في احلد األدنى.  
درّست  أصعب.  األمور  صارت  ملرتني،  الوظيفة  من  الفصل  بعد 
مبدرسة خاصة  معلم  إلى  فتحولت  أيضاً،  ومنها فصلت  باخلليل 
في عمان، أدرس البنات مدرسة ”السبتية“. في هذه الفترات كنت 
أذهب  كنت  شمس.  عني  جامعة  في  التجارة  كلية  إلى  منتسباً 
أيام اإلمتحانات فقط، مع أنّني كنت مسجالً طالباً نظامياً، لكن 
وغير  فقط،   500 منهم  يحضر  طالب   2500 كان  الواحد  الصف 
في  توظفت  تخرجت،  وعندما  غايب“،  ومني  حاضر  ”مني  معروف 
البنك العربي سنة 1963 لعام 1966 ثمّ فُصلت مرة أخرى بسبب 
العربي  البنك   .  1966 سنة  أشهر  خمس  ملدة  وسجنت  احلزبية، 
لم يعدني للخدمة، أنا الوحيد الذي قرر نظام الشرابي الذي كان 
مسؤوالً في ذلك الوقت عن شؤون املوظفني قرر عدم إعادتي، ألنني 
كنت قيادياً في احلزب، بعد ذلك عملت في سابا وشركاهم ست 
سنوات، وإنتهيت مفصوالً ألسباب مختلفة هذه املرة، ألنه بعض 
النمري كان يريد  العمالء كانوا يتصلون معي بينما مديرنا سعد 
أن يكون هو وحده صلة الوصل مع العمالء. بعد ذلك توظفت في 

ملدة  املالي  مديرها  كنت  االردنية،  امللكية  اجلوية  اخلطوط  عالية 
العقد،  بعدم جتديد  أيضا  بالفصل   1985 وإنتهت سنة  13 سنة، 
وبذلك أكون قد فصلت من كل وظيفة. حتى منتدى الفكر العربي 
الذي عملت فيه لوقت جزئي، وكنت أعدّ مجلة املنتدى ملدة ثماني 
سنوات، إنتهت باإلستغناء عن خدماتي، إرضاء موعة من أعضاء 
وبالتالي لن  الهوى،  أنني عراقي  الذين إعتقدوا  املنتدى اخلليجيني، 
يدخلوا املنتدى طاملا أنا موجود فيه، لذلك استغنوا عن خدماتي، 
في  احلر  العمل  إلى  وحتولت  فيها،  فصلت  مرة  آخر  هذه  وكانت 

مكتب خاص في تقدمي اإلستشارات ومكتب محاسبة .

التي  الفترة  في  عملت  أنت  امللكية.  عند  نتوقف   - س 
كان فيها علي غندور رئيساً لس اإلدارة، وهذه الشخصية 
إستحوذت على مساحة هائلة من اجلدل لغاية هذا اليوم, ما 

تقييمك لدور علي غندور في امللكية في تلك الفترة؟
ج- علي غندور كان يعتقد أنه مؤسس عالية، وأنّ جاللة امللك 
لألردن   جاء  أنه  هو  الواقع  بينما  التأسيس،  منه  وطلب  إستدعاه 
كم باإلعدام في لبنان، وجاء لألردن، وكانت  كالجئ سياسي، ألنه حُ
عاليه موجودة، وكان لها مدراء، فهو ثالث مدير عام بعد عبد الغني 
أبو قورة وإبراهيم عثمان، وعمل فيها كمدير للصيانة في املطار، 
يعني مسؤوالً عن دائرة الهندسة، ثم كانت عالقته مع جاللة امللك 
قوية. وعندما حتولت عالية من شركة خاصة إلى مؤسسة عامة 
األمير  اإلدارة سمو  رئيس مجلس  وكان  العام،  املدير  أصبح  سنة  
احلسن، ثم أصبح علي غندور رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة لكونه 

املدير العام.
ليس  دولي،  طراز  األول،  الطراز  من  أعمال  رجل  أنه  فيه  رأيي 

تكون  أن  فيجب  صغير،  لبلد  للطيران  مؤسسة  من  اكبر  هو  أنه 
هذه املؤسسة أكبر من البلد، وبالتالي أكبر من إحتياجاته. أيامه 
كانت  ”عالية“ من أكبر شركات الطيران العربية لبلد هو من أصغر 
البلدان العربية، وهذا هو علي غندور: مبنتهى الذكاء، والعمل معه 

ممتع حلد كبير.

س-  بعد امللكية بدأت رحلتك مع الصحافة؟
أجرب  وأنا  ً، من سنة 50  الصحافة قدمية جدا رحلتي مع  ال،   
املهد  ومجلة  الوقت،  ذلك  في  األردن  جريدة  في  ونشرت  الكتابة، 
وقت  من  أكتب  كنت  ذلك  بعد  حلم،  بيت  من  تصدر  كانت  التي 
الصريح  في  مقاالت  لي  تُنشر  فكانت  منتظم،  غير  بشكل  آلخر 
العربي  البنك  بعد  وجودي  فترة  في  إمنا  األسبوع،  وأخبار  واحلوادث 
في فترة سابا وشركاه، بدأت أرسل مقاالت بإنتظام إلى ”الدستور“، 
وشجعني في ذلك الوقت، وبل أقول إكتشفني: إبراهيم سكجها. 

فقدمني   ،ً عامودا أكتب  أن  أستطيع  أنني  إكتشف  الذي  هو 
زاوية  أكتب  أن  شجعوني  ثم  حماد،  جلمعة  وخاصة  للجريدة، 
أسبوعية، فكتبت لبعض الفترة، ألنني كنت أكتب في اإلقتصاد 
املكلف  هو  الشعر  أبو  أمني  كان  ”الرأي“  إفتتاح  عند  ثم  فقط، 
بالتأسيس فطلب مني أن أقدم زاوية إقتصادية أسبوعية، وبالفعل 
تغييرات  هناك  صار  ما  ألمر  ولكن  ثالثة،  أو  لعددين   ً موادا رت  حضّ
إقتصادية  لي صفحة  للدستور، فخصصوا  املواد  فقدمت  فيها،  
تظهر كل يوم سبت. كان يوم السبت مهماً، ألنه لم يكن يوجد 
جريدة  كانت  والرأي  والدستور.  الرأي  هما  البلد،  في  جريدتني  غير 
حكومية بحتة، أي أن املوظفني يعطلون اجلمعة، فال تطبع اجلريدة 
ليوم السبت، فال يبقى غير الدستور، وهي اجلريدة الوحيدة في البلد 
في ذلك اليوم، وكانت زاويتي تأخذ وضعها، وخاصة أن اجلريدة كانت  
8 صفحات. فكانت مقروءة، وبهذه الفترة بدأت أكتب، وأصبحت لي 
زاوية، وأعتبرت نفسي جزئياً صحفياً غير متفرغ، واستكتبت بهذه 

األعمال  رجال  مستوى  على 
مستوى  على  هو  احملليني، 
وسيتي  بوينغ   مدراء  رجال 
وكانت  ذلك،  شابه  وما  بنك 
هي  عنده  القوة  عناصر  أهم 
جاللة  مع  املباشرة  صلته 
يقول  شيئاً  أراد  إذا  امللك، 
ال  ونحن  رأي سيدنا،  أخذ  أنه 
اآلن  وحتى  ننفذ.  ا  كنّ نعرف. 
هذه  كل  كانت  هل  أعرف  ال 
بناءً على طلب  األشياء فعالً 
طيارات  شراء   ) امللك  جاللة 
غير  خطوط  فتح  جديدة، 
هكذا  لكنه  إلخ)  مجزية، 
كان. كانت املسافة شاسعة 
نواب   10 يوجد  كان  بيننا، 
املسافة  لكن  العام  للمدير 
العام  املدير  بني  الشاسعة 

وبني نوابه.
عن  مسؤول  هو  إمنا   
السرعة  بهذه  ”عالية“  منو 
الكبيرة. كان يسبق األوضاع، 
األوضاع  ليست  أنّه  يعني 
والشحن هي  السفر  وحركة 
كان  التوسع،  تفرض  التي 
شيئ.  كلّ  يسبق  التوسع 
الطلب   ليس  دائماً:  رأيه  كان 
إمنا  السوق،  يخلق  الذي  هو 
ألنك  الطلب،  يخلق  العرض 
ستجد  اخلدمة  تعرض  حني 
خطاً  وبفتحك  يطلبها،  من 
ألميركا لم يكن أحد يطلبه، 
يوجد  أصبح  فتحه  وعند 
نظرية،  وهذه  طلب،  عليه 
مولع  أنه  شيء  أهم  لكن 
يعتقد  وكان   ، والكبر  بالنمو 
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ً مثل واصف عازر وجواد العناني  الصفحة شخصيات مهمة جدا
وتيسير عبداجلابر، كل هؤالء كتبوا، وكنت أجري مقابالت معهم، 
نشرتها فيما بعد في كتاب إسمه الفكر اإلقتصادي في األردن وهو 
عبارة عن 30 مقابلة. إستمرت الزاوية حتى خرج إبراهيم سكجها 
من “الدستور“ ليؤسس جريدة ”الشعب“ فأخذ معه أصدقاءه، وأنا 
معهم، وكان ال يريد زاوية أسبوعية فطلب مني زاوية يومية، يعني 
ً، فكانت بداية كتابة العمود بشكله احلالي، ولم تدم اجلريدة  عمودا
سوى حوالي سنة، فكان لي يومياً عمود إقتصادي،  فعندما أغلقت 
”الشعب“ جئت لـ“الرأي“ ومن عام 1975 حتى اآلن، وأنا أكتب يومياً 
بدون إنقطاع، حتى عندما عملت عملية قلب مفتوح، لم أعطل 
سوى يومني، وحتى لو سافرت ملدة شهر خارج البالد كنت أسلم 
املقاالت  إلرسال  إنترنت  هناك  يكن  لم  غيابي.  أيام  بعدد  املقاالت 
فاملسافر كان ينقطع، ومن عام 1975 حتى اآلن، يعني 32 سنة من 

العمود اليومي في الرأي املنتظم.

س-  ماذا يعني لك أن تكون الكاتب األول في األردن؟
الناس  بعض  ولكن  األو،ل  الكاتب  نفسي  أعتبر  ال  أنا  ج- 

يعتبروني كذلك. 

س -  ولكن إستطالعات الرأي كلها تؤشر إلى أن فهد 
الفانك هو الكاتب رقم واحد من ناحية املقروئية؟

ج - نعم من ناحية عدد القراء يبدو أنّ هذا حقيقي، علماً بأن 
على  يقرأون  الذين  من  بكثير  أكثر  اإلنترنت  على  لي  يقرأوا  الذين 
والصعوبة  بذلك،  سعيد  أنا  طبعاً،  الورقية،  املطبوعة  النسخة 
 ً هي في احملافظة على املوقع، ألنه مثلما يقولون ” أن هناك شعورا

القمة“ ومن الصعب احملافظة عليه. يوجد اآلن جيل  بالوحدة في 
عهم،  أشجّ وأنا  محلي،  سيحلون  الذين  الصحفيني  من  جديد 
وحتى عندما يهاجمونني، فمثال فهد اخليطان كتب أكثر من مرة، 
وجرب أن ينتقد ما أكتب، وكنت أتّصل به، وأشجعه، وأنا أظن أن 

له مستقبالً.

أن  ودائماً تستطيع  بتقنية منفردة،  املقالة  - تكتب  س 
تقدم فكرة جديدة في مقالك،  من أين يأتي هذا البعد؟

وزراء  مع  بإستمرار  لي صالت  أنّ  الواقع  في  إطالعي.  من   - ج 
املالية الذين كانوا دائما أصدقائي، وكذلك محافظي البنك املركزي 
ووزراء التخطيط أيضاً، فكانوا يعطوني املعلومات، مع أن الصحافة 
تشكو دائماً من أن املعلومات غير متوفرة، وأنّ املسؤولني ال يعطون 
املعلومات، قد يكون صحيحاً أنّ املسؤولني ال يعطون املعلومات أليّ 
كان، ولكن لو أنّ رئيس التحرير يُكلّف نفسه قليالً، ويطلب من أي 
وزير فسيعطيه املعلومات، فأنا أذهب لهم ألخذ املعلومات منهم. 
ومكتومة  سرية  الدولي  النقد  صندوق  تقارير  كانت  عندما  مثالً 
للغاية، أنا كنت آخذ نسخاً منها ألعرف ماذا يحدث بالبلد، وأعرف 
وإن  الطريق،  أمهد  أن  جربت  أعجبني  فإن  احلكومة.  تعهدت  مباذا 
أكثر صعوبة،  تطبيقه  أجعل  أنتقده حتى  أن  يعجبني جربت  لم 
وحلد اآلن لدي قنوات مفتوحة، وأعتقد أنها متاحة للجميع، وألي 

مسؤول في اجلريدة، فهو يستطيع أن يصل للمعلومة، 

ً من احلال  س- نالحظ أن املقاالت الصحفية صارت جزءا
املهنية، وصارت اجلرائد تخصص مساحات واسعة للمقاالت 
لدرجة أننا نرى في اجلريدة الواحدة 29-24 مقاالً،  ما رأيك في 

السياسي، ومقال حتته كتب احملرر اإلقتصادي فهذا مفهوم أن هذا 
ولكن  عرف،  احلكومة  ورئيس  الفانك،  فهد  واآلخر  مصاروة  طارق 
أكثر،  معتدالً   يكون  إسمه  الكاتب  يكتب  ال  عندما  إنه  إعتقاده 
املقال،  أحد يحاسبك على  بأن ال  فعند عدم كتابة اإلسم تشعر 
فتكون معتدالً، بينما إذا وضعت إسمك فأنت تشد على احلكومة 

أكثر.

س- ماذا عن رؤساء التحرير؟
ج - باقي املضايقات هي من رئيس التحرير الذي يعتقد أن املقال 
”صعب“، وكنت دائماً أحسب لهذا حساباً، فأكتب مقاالت بديلة، 
إذا كان املقال صعباً على رئيس التحرير فالبديل دائما موجود، لذلك 
القارئ ال يعرف أنه يوجد مقال لي مت منعه، ألنه يجد أنني موجود 
كل يوم، ويوجد لدي ملف حديث غير قدمي، يحتوي كل املقاالت التي 
منعت من أربع سنوات حلد اآلن،  40 مقاالً ممنوعاً نشرها، وأنا أحب 
اإلحتفاظ بها كمقاالت ممنوعة، وإنه ميكن أن يتم إستعمالها في 
، فاملقال  املستقبل، ولكن أكثرها ال يستعمل، ألن فرصة املقال مترّ
من  بأجرأ  أحياناً  تعاجله  معني  حدث  فيوجد  ساعته،  إبن  اليومي 

الالزم، لكن بعد مرور سنة عليه إنتهى املوضوع .

ذلك  ل  حتصّ هل  للكتابة،  سقف  بأعلى  تتمتع    - س 
أن ذلك  أو  املقال،  نتيجة إستنادك ملعايير صارمة في كتابة 

عائد إلى إنتشارك الواسع وحضورك في وسط القراءة؟
ج- أظن أنه يوجد اكثر من سبب، لكن السبب الرئيسي هو أنّ 
ل مني، ليس  مقالي صار له مكانة معينة، فرئيس التحرير يتحمّ
ألني رئيس مجلس إدارة،ولكن  ألنه إذا كان هناك خطأ فاملسؤولية 
ليست عليه وحده، بينما لو أنّ الكاتب مجهول، أو املقال جاء من 
إذا كان مقتنعاً به،  إال  البريد يتحمل مسؤوليته وال ميرره  صندوق 
ويعني بعد حد  يوجد مكانة معينة،  إنّه  اآلخر كما قلت  السبب 
أقول  دائما  وأنا  بنفسه،  سقفه  يقرر  أن  الكاتب  يستطيع  معني 
ليست  الواطية  السقوف  وأنّ  بنفسه،  يقرر سقفه  الصحفي  أن 

مفروضة عليهم وإمنا هم ”فارضينها على حالهم“.

س - هل مت منع مقاالت لك وأنت رئيس مجلس إدارة في 
جريدة الرأي بصراحة؟

اليومية مع   ً تعاطي صحفنا وحتديدا طريقة 
هذه املقاالت؟ 

تنشر  اليومية  الصحف  أن  أعتقد  هنا  ج- 
يعني  االت،  وجود  لعدم  املقاالت  من  الكم  هذا 
الصحافة اليومية، أصبحت تقوم بوظيفة الة؟ 
واحلد  مقاالً،   35 الرأي  جريدة  في  أحياناً  أعد  أنا 
األدنى هو 28 لكن أنا أظن لو سألوا رئيس التحرير 
فيعني  كتبها،  من  يقرأها  أكثرها  أن  ألجابك 
جريدة  في  مقاالً   35 قراءة  يستطيع  ال  القارئ 
واحدة، وإذا قرأ جريدتني صاروا 50 مقاالً، فاملقاالت 
التي تقرأ محدودة، وبالتالي كثرة املقاالت تشغل 
الفراغ، وتعتبر متريناً للكتاب. والقراءة ال تعني أن 
القارئ يحب الكاتب، ممكن أن يكرهه. وأنا أظن أن 
أن  القراء، ال  إهتمام  يثير  أن  الكاتب هو  رأس مال 
يثير حبهم وعواطفهم، ومرة قال واحد أظن أنه 
ماركسي: طارق مصاروة يتالعب بعواطفنا وفهد 

الفانك يتالعب بعقولنا!

اشكال  من  شكل  هنالك  هل  س-  
رحلة  في  عليك  مورست  قد  الضغوط 

الكتابة؟
ج - طبعاً، وبكثرة، وأنا منعت من الكتابة 6 
مرات، واحدة منهم ملدة سنتني، أيام زيد الرفاعي 
الكتابة. كنت  أتوقف عن  أكن  ولم  بدران،  ومضر 
اكتب بأسماء مستعارة، وعندما ينكشف الوضع 
كنتُ أغير اإلسم، ولم أنقطع عن الكتابة، وظللت 
عن  ينقطع  كان  إسمي  ولكن  بإستمرار،  أكتب 

اجلريدة.
أصحاب  مع  بتواطؤ  هذا  كان  هل  س- 

اجلريدة؟ 
كانوا  يعني  وبينهم.  بيني  التواطؤ  كان  ج- 
رئيس احلكومة،  يريدون معاندة  وال  املقال،  يريدون 
ذلك  رف  عُ ما  حد  وإلى  منهم،  شجاعة  وكانت 
الصفحة  وعلى  سنتني  ملدة  يعني  وانفضح، 
احملرر  كتب  فوق  من  عليها  ”الرأي“  في  األخيرة 



6869

ج- تقدر أن تسمح لي أن أمتنع عن اإلجابة، خمن لوحدك!

س-  هل كتبت في حياتك أشياء ليست لغاية النشر؟
ج - ال، كل ما أكتب لغاية النشر ،سواء نشرت أم لم تنشر 

فهي في ذهني لغاية النشر.

س-  أنت من الناس الذين يقال عنهم أنهم متعاطفون 
مع النظام العراقي السابق؟

يعني  إبتداءً من سنة 1990  األقل  أنا هواي عراقي، على   - ج 
منذ أزمة الكويت، وإستمررت في ذلك لفترة طويلة، وبعد اإلحتالل 
األميركي، اآلن توقفت. يئست حينما أصبح العراق اآلن ليس العراق 
الذي أعرفه، وال العراق الذي أمتناه، وبالتالي أصبح تأييد العراق لم 
يعد له نفس املعنى الذي كان في السابق.  أنا كنت أعتقد أن العراق 
قومي، و له دور عربي، ألن العراق كان يدعم األردن إقتصاديا وسياسياً 
ألنه عمق العراق، وكل هذا تغير، وبالتالي أصبح املوضوع بالنسبة 
لي مقاومة اإلحتالل، يظل هناك سبب إضافي أن اإلحتالل ألي بلد 

عربي نحن ضده، ولكن املوقع اخلاص للعراق السابق إنتهى.

في  صارت  التي  التحوالت  معظم  شاهدت  أنت   - س 
جرائد  وإغالق  أسبوعيات،  صدور  من  الصحفي  الوسط 
الوضع  تقيم  كيف  إم،  اإلف  ومحطات  اإلنترنت  وموضوع 

ونحن على أبواب إنتخابات جديدة؟
ج - إذا كان سينظر إلى املقاييس الدولية فهي وضعت األردن 
ً، وأنا  املرتبة 122 حلرية الصحفية، هذه العملية مؤسفة جدا في 
بلد، وال  األردن ليس أغنى  األول عربياً،  األردن يجب يكون  أن  أعتقد 
هذا  كان  فإذا  ونظامه،  شعبه  ماله  رأس  بلد،  أقوى  وال  بلد،  أكبر 
الوضع ليس دميقراطيا فإن البلد معرض للخطر، الدميقراطية هي 
سياج يحمي البلد مثل اجليش، وال أرى أي سبب للتخوف من حرية 

املؤسسة  باهر جدا بشكل غير طبيعي. وطبعا %60 من  جناحها 
مملوكة من الضمان اإلجتماعي، فنحن ثروة ل400 ألف عائلة ليس  
لعدد املساهمني فقط ،وإمنا كل عائالت األردن مساهمة في الرأي، 
اجلد  مأخذ  يأخذ  الرأي  في  ينشر  ما  السجل،  جريدة  هي  فالرأي 
األهمية  ولكن  أعلى من سقفنا،  أخرى  ولذلك جتد سقف جريدة 
تبقى للجريدة املمثلة للبلد، النعي الزم يكون بالرأي وإال ال يعتبر، 
الكتاب من الصحف األخرى يحاولون أن يأتوا للرأي لتحملهم، أنا 
أقول دائما أنا ال أحمل الرأي الرأي هي التي حتملني، الرأي إذا كان لي 
وجود فالرأي هي التي صنعته، مش أنا الذي صنعت الرأي، وإمنا الرأي 
وهي  اآلخر،  بعد  واحد  ذهبوا  مؤسسيها  كل  صنعتني،  التي  هي 
تستمر في التقدم، فهي مؤسسة قبلي وبعدي، لكن الرأي حتمي 

الذين فيها، هي كمؤسسة هي احلامل وليس احملمول 

س - مبا أنك كاتب ومحلل سياسي في القضايا الوطنية، 
العام  مطلع  حتى  تأجيله  مت  األسعار،  رفع  لقرار  بالنسبة 
القادم بسبب ظروف إجتماعية، هل بإعتقادك أن اخليار ال بد 

منه، أو أنه يوجد بدائل للتعامل مع هذا اإلستحقاق؟
ج -  املطلوب تنفيذ اجلانبني، يعني رفع االسعار والعمل على 
لتسعني  للبرميل  دوالر  ستني  من  األسعار  في  الزيادة  البدائل. 
يعني %50 ال تغطيها أية بدائل أخرى، لكن البدائل ضرورية، يعني 
هذا  يجوز  ال  البترول  من  الكمية  نفس  في  املستهلك  يستمر  أن 
 ً بلدا لزوم، نحن لسنا  اخلارجية املضاءة ليس لها  الطرق  اإلسراف، 
بترولياً، هناك تغيرات هيكلية ال بد منها لتوفير الطاقة وتخفيف 
إستهالك البترول، لكن ال يوجد طريقة حلماية املواطن األردني من 
إرتفاع األسعار العالية، اإلرتفاع في العالم كله يجب اإلعتراف به، 
وإذا لم نعترف فيه سيدفع الفرق ضرائب اخلزينة من أين ستدعم 
إالّ عن طريق فرض الضرائب اجلديدة يعني بالنتيجة سندفع الثمن 

إما أن يدفع من يستهلك البترول يدفع أول بأول أو يدفعوا الناس 
كلهم بصرف النظر عن اإلستهالك أيهما أعدل، احلل األول. ان من 
يستهلك البترول يدفع أكثر. مثال الذي يبيع شاورما ويصرف كل 
يومياً   ً دينارا  50 احلكومة  له  تدفع  ملاذا  غاز  إسطوانات  عشر  يوم 
الذي  ظلم،  هذا  واحدة،  إسطوانة  يستهلك  فقير  بحجة  كدعم 
الكل  يدفع  ما  بدل  الكل.  هم  يدفعون  الذين  يدفع،  ال  يستهلك 

ً لتخفيض اإلستهالك. يدفع املستهلك، وهذا يصبح حافزا

س -  هل يوجد فوائد إستثمارية عندنا تتركز في قطاع 
له  وهل  األمر،  هذا  تقيم  كيف  العقارات،  في  االستثمارات 

دالالت إيجابية من وجهة نظرك؟    
اجنبية.  عملة  يحضر  أنه  في  إيجابية  دالالت  له  نعم   - ج 
الذين يبنون االبراج يحضرون أمواالً من اخلارج،  املستثمرون العرب 
لكن يجب ان نفكر أن هذه األموال يجب أن تخرج يوماً ما. الذي يبني 
 ً شققاً يريد أن يبيعها، وعندما يبيعها تطلع األموال، إذا أدخل دينارا
يُخرج دينارين، فاإلستثمارات لها وجهان، ولكن األردن بحاجة إلى 
اإلستثمارات، واإلستثمارات احلالية حتفز اإلستثمارات الداخلية. أنا 
متفائل ولست متخوفاً من اإلستثمارات، وأعتقد أن شدة الطلب 
بالذات على العقارات هناك مزايا تفضيلية لإلستثمار العقاري، فال 
داعي أن نأتي بشركة خليجية تريد تستثمر بالعقبة، فتأخذ أرضاً 
بدون مقابل، أو بثمن رمزي، ألنه عندما يريدون أن يبيعوها يبيعوها 
بالسعر اجلاري، حاليا بالعقبة تباع الشقة بستة أضعاف الكلفة، 
أن يدفعوا ضريبة دخل، ألنهم معفيون  أوالً يجب  أرباح هائلة،  أي 
مبعاملة  األرض  ونعطيهم  مالي،  رأس  ربح  العقارات  أنّ  بحجة 
تفضيلية، ونعفيهم من ضريبة الدخل مثال %5 وضريبة املبيعات 
مثال كذا، والتسهيالت املقدمة لم يعد لها مبرر ألن اإلستثمارات 
الكفاية،  زائدة عن  وإمنا  االردن ليست فقط كافية،  املتدفقة على 
وجاء الوقت ان نكون إنتقائيني ونقبل اإلستثمار املفيد واإلستثمار 

غير املفيد ليس له ضرورة

اإلقتصادي  النمو  آثار  أنّ  من  عامة  شكوى  هناك   - س 
هناك  أن  ضمني  إقرار  يعني  مما  العادي  املواطن  يلمسها  ال 

مشكلة، ما هو حل املشكلة من وجهة نظرك؟
آثار التنمية تصل إلى الناس،  والبرهان في  أنا أعتقد أن  ج - 
نتائج املسح في دائرة اإلحصاءات العامة أن %97 من بيوت األردن 
يكون فيها تلفزيونات ثالجات و%40 يوجد لديهم سيارات خاصة 
العالية  فالرواتب  موجودة،  غير  35 سنة  قبل  التنمية  قبل  كانت 
البنك  محافظ  راتب  كان  وجود،  لها  يكن  لم  فيها  نسمع  التي 
إرتفع  الدخل  3000د  يأخذ  اللجنة  عضو  اآلن  دينار   300 املركزي 
حصيلته للجميع، البرهان على أن اإلستهالك اخلاص يزيد بأسرع 
من النمو اإلقتصادي يعني إذا كان اإلقتصاد األردني منا بنسبة 6%  
بنسبة  يزيد  اإلحصاءات  بنود  من  بند  هو  كما  اخلاص  اإلستهالك 
يزيد  ال  األغنياء  األغنياء،  اإلستهالك؟  هذا  يعمل  الذي  من  أعلى، 
إلى حد اإلشباع، ألن  زاد دخلهم، وألنه هو واصل  إذا  إستهالكهم 
يدخره،  إضافي  دخل  وإذا جاءه   ، لآلخر  ”مبحبح“  أكلهم وشربهم 
أو يستثمره، أما الفقير إذا جاءه دخل إضافي يستهلكه النه كان 
جائعاً، يريد أن يأكل إلى أخره، فكون اإلستهالك اخلاص يزداد دليل 
التنمية،  من  يستفيد  االردني  اتمع  في  الفقير  الطرف  أن  على 
الناس، هذه  إلى  يوجد منو لكنه ال يصل  وهذه مماحكة سياسية، 
الطبقة  أن  أدعي  أنا  احلكومة،  إلحراج  سياسي  هدفها  مغالطة 

الوسطى حتسن وضعها.

س - يوجد كثير من اخلطط اإلقتصادية التي تستهدف 

بينها لتحقيق  املواقف متناغمة فيما  التنمية، هل  خطط 
الهدف الكلي وما هو واقع لرفع نسب النمو؟

الفترة  في  بعضها،  مع  منسجمة  غير  أنها  املؤسف   - ج 
اجلهات  وزراء  يضم  وزاري  إقتصادي  فريق  يوجد  دائما  كان  املاضية 
بوجود  نحس  نعد  لم  اآلن  املركزي،  البنك  ومحافظ  اإلقتصادية 
اإلنسجام  يضمن  النه  ضروري  اإلقتصادي  الفريق  إقتصادي،  فريق 
بني املسؤوليني. يوجد  لدينا قطاعات اإلتصاالت  والنقل والزراعة 
والصناعة هؤالء بدل ما يعمل كل قطاع لوحده، لو كان يوجد فريق 
إقتصادي لكانت خططهم تدرس، ونضمن اإلنسجام فيما بينهم، 
يوجد  كان  وإن  إقتصادي  فريق  يوجد  ال  يكاد  حاليا  عمليا  احلاصل 
ال نشعر بوجوده، ومن هنا ميكن ان يكون هناك تفاوت في اخلطط 

وعدم اإلنسجام بينهم، 

س-  ما دمنا نتحدث عن موضوع امللف اإلقتصادي هل 
هنالك شيء إسمه ملف إقتصادي؟

ج - في اال اإلقتصادي عندي تخوفات تخص السنة القادمة 
سترتفع  وبالتالي  احملروقات،  أسعار  رفع  فيها  سيتم  التي   2008
والنقل  والزراعة  الصناعة  مجال  في  تدخل  احملروقات  الن  األسعار 
القادمة،  السنة  مرتفعة  ستكون  التضخم  فنسبة  شيء،  وكل 
املوازنة  التخوف على  الدعم سيكون  ويلغى  األسعار  ترفع  لم  إذا 
سيصبح العجز فيها %8 يعني أكثر من العجز الذي أوصلنا إلى 
صندوق النقد الدولي، وكأننا نصبح مرة أخرى بحاجة إلى تصحيح، 
وهذا الشيء يجب أن نتجنبه بأي ثمن، املفروض أن يتم التحضير 
للسنة القادمة من اليوم، وأنا أشك أن تستطيع احلكومة بتاريخ 
النه  وقتها،  في  تأخذها  أن  أسهل  كان  النه  األمر،  تعالج  أن   1/1
سيأتي مجلس نواب جديد، ومجلس النواب اجلديد صعب أن يوافق 
ورفع  اإلنتخابية  احلملة  خالل  من  حتى  األسعار.  رفع  قرار  على 
الشعارات فهي ضد رفع األسعار، وأعتقد أن احلكومة فوتت فرصة، 
وأصبح  الدراسات،  ونشرت  لها،  العام  الرأي  هيأت  أن  بعد  خاصة 
القادم،  الشهر  بداية  من  إعتبارا  األسعار  إرتفاع  يتوقعون  الناس 
وذلك عندما غير رئيس احلكومة رأيه وإستقال وزير املالية وهذه أول 

مرة يسجل وزير املالية موقفاً. 

س - من خالل بعض املقاالت التي قرأتها لك فهمت أن 
ً لبعض مواقف حكومة معروف البخيت،علما  هنالك تأييدا
أن هذه احلكومة مرت بأزمات متالحقة، وفي بعض املنعطفات 
أجد أنك كنت تصر على هذه  املواقف هل موقفك إيجابي 

من هذه احلكومة؟
ج - نعم موقفي إجماال إيجابي، وأنا أعتقد أن هذه احلكومة 
قابلة للنقد وقابلة لإلستفادة منه، وأيضا حني يقول الرئيس عن 
نفسه أنه إبن الطبقة الوسطى، هذا صحيح أنا أشعر أنه واحد 
منا، مش من نادي الرؤساء السابقني، فهو يستحق الدعم والتأييد 
وهذا ال ينفي النقد. يعني أنا غير ملتزم مع احلكومة، فأؤيدها باخلير 
والشر، أؤيدها باخلير وأعارضها بالشر، وعارضتها كثيرا على عدم 
رفع األسعار، وعارضتها أيضا على مواقف أخرى،  ولكنني أعتقد 
أنه لن تأتي حكومة أفضل منها، وأنا أعتقد أنها حكومة نظيفة 

والرئيس يستحق الدعم 

في  الوزارات  رؤساء  من  مجموعة  عاصرت  أنت   - س 
للرئيس  السياسية  للمهارات  تقييمك  ما  عملك،  مراحل 

القانون  احلرية.  تطلق  ال  ملاذا  الصحافة، 
قاض  يوجد  يسيء.  من  يردع  الذي  هو 
الفكر  نقود  أن  فرصة  لدينا  ومحكمة، 
مرجعية،  ونشكل  حر،  بلد  نحن  العربي. 
والعالم ينظر لألردن بهذا الشكل. يعني 
حتى  اخلارج  في  تقرأ  األردنية  الصحافة 
يفهموا اإلجتاهات التي جتري في املنطقة 
ومع قليل من اإلدعاء، األردن ضمير األمة 
األردن هي ضمير  في  الصحافة  العربية، 
الوضع  أن  امتنى  فأنا  العربية، لهذا  االمة 
مرة  بل  تدريجياً،  ليس  وبشكل  يتحسن 

واحدة.

املتنوعة  املهنية  س- من جتربتك 
من  مختلفة  ملراحل  امتدت  والتي 
هل  برأيك  االردنية،  الصحافة  عمر  
رئيس  وأنت  االن،  ”الرأي“  أن صحيفة  
تطمح  ما  كل  متثل  إدارتها،  مجلس 

إليه من تطور مهني ؟
ولكنها  متثل كل طموحاتي،  ال   - ج 
من أفضل املوجود. الرأي مؤسسة ناجحة، 
زاوية  زاويتني،  من  للرأي  تنظر  أن  يجب 
صحفية، وزاوية الشركة املساهمة التي 
تنتظر النتائج، وطبعاً من ناحية األعمال 
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ً من العملية السياسية تتم  ً كبيرا ج - يجب معرفة أنّ جزءا
وليست  العملية،  هذه  من  جزء  احلكومة  وأن  امللكي،  الديوان  في 

كلها، هنالك قيود وحدود وشراكات يجب أن تأخذ باحلسبان. 

هذه  وسط  النيابية  اإلنتخابات  إلجراء  بالنسبة   - س 
الظروف في إقليم مضطرب كيف تنظر له؟

حالة  في  الظروف،  النظر عن  بصرف  لالنتخابات ضرورة،   - ج 
احلرب جتري إنتخابات. نحن في وضع مستقر، نحن في أحسن وضع 

لإلنتخابات، وحلسن احلظ أنها ستجري في موعدها.

الدولة،  إعالم  عن  تتحدث  كثيرة  نظريات  يوجد   - س 
وإعالم احلكومة. ونحن على إمتداد هذه التجربة السياسية 
أن  إستطعنا  أننا  تعتقد  هل  متميزة،  أنها  عنها  قلت  التي 
أو  الرسمي  اإلعالم  سواء  اإلعالم،  لدور  وطنياً  فهماً  ننجز 

اإلعالم اخلاص؟
ج - أنا أعتقد أننا مقصرون جدا بحق اإلعالم من جانب احلكومة 
أم من جانب اإلعالميني، املفروض اإلعالم في األردن أن يكون صوته 
أعلى، ويكون صوته في اال العربي والعاملي أقوى بكثير من ما هو 

موجود هذه شيء مؤكد.

 س - أنت ككاتب مرموق، دائماً لك حضور في فعاليات 
عبد  يقول  أيام  بضعة  قبل  مثال  يعني  وثقافية،  سياسية 
الرؤوف الروابدة أننا كرؤساء وزراء ال يوجد لنا شغلة وال عملة 
إال أن تذهب للجاهات، هل تدخل في هذه اجلوانب اإلجتماعية 

في ترؤس اجلاهات، هل عمرك طلعت أو ترأست جاهة؟
األمر  هذا  كان  إذا  إال  نشاطات،  هيك  في  أشارك  ال  كال   - ج 
يتعلق بأقاربي، يعني أنا أصبحت أكبر واحد سناً، فلذلك في حالة 
وجود خطوبة أو زواج إلى أخره بدل ما نستدعي رئيس وزارة يقوم 

بالعملية أمثلهم أنا.

س - بالنسبة لزواجك هل تزوجت بصورة تقليدية أو كان 
هناك قصة؟

ج - ال، تزوجت بصورة تقليدية، كانت إبنة عمي، وكان هناك 
الساخنة. إستلطاف  الغراميات  لدرجة  وليس  إستلطاف متبادل، 
متبادل صادق، ومعرفة وجيرة وقرابة، يعني ما غيّرت إسمها بعد 

الزواج! 

س - هل كان لزوجتك الفاضلة أم جهاد دور في جناحك؟
ج - لها دور كبير، وهي تقرأ مقاالتي وهي مسودة، وحتتج عليها 
عاملة  فهي  أخره)  إلى  بنفعك   ما  بضرك  بهاحلكي،  بدك  (شو 
مراقب مطبوعات علي، وتخشى أن هذا يؤثر ليس فقط علي... إذا 

أنا مش سائل سيؤثر سلباً على أوالدي!

بعض  في  وأمنياً  مهنياً  حساً  لديها  أن  الحظت  هل   -
األشياء تغيب عنك؟

ج - لديها حسّ باخلطر، لهذا  قلّ ما أخذ رأيها إذا كان هناك 
مطبوع  وهو  إال  عنها،  فأخفيه  حساس  شيء  فيه  يوجد  مقال 

فتلومني وهو مطبوع !

س - بالنسبة ألوالدك حتدث لنا عنهم؟
مهندسون،  الثالثة  وإبنتان.  ذكور،  أوالد  ثالثة  لدي  أوالدي   - ج 
مهندس  وجنيب  املبيعات،  في  يعمل  لكن  مدني  مهندس  جهاد 
الهندسة  في  دكتوراه  يحمل  ومأمون  بالتعهدات،  ويعمل  مدني 

مديرة  غادة  الهندسة،  دار  مع  ويعمل  املدن  وتخطيط  املعمارية 
ماهر  من  متزوجة  ونادية  األردن،  في  اإليرفرانس  مبيعات  مكتب 

مطالقة، ودارسة زراعة مهندسة زراعية 

س - كثير من الذين يعرفوا جهاد إبنك يقولون أنه صورة 
عن أبو جهاد نفسه؟

ج - إبن حالل!

س - ملاذا برأيك لم يتجه إلى مهنة والده؟
ج - ال أحد من أوالدي إجته إلى مهنة والده، غادة مثالً حاولت في 
وقت من االوقات أن تكتب في ”الدستور“ مراجعات للسوق املالي، 
وعملت رقماً قياسياً للسوق املالي، وملا أصبح عملها ناجحاً تركت 
هذا العمل، ليس لديهم هذه امليول، وأمتنى عليهم املطالعة. يوجد 
هندسية  إهتماماتهم  بها.  يهتمون  ال  لهم،  متاحة  مكتبة  لدي 

وإجتماعية، وليست إعالمية.

س - باملكتبة كم من ساعة تقرأ في اليوم؟
ج- يعني مع الزمن أقرأ أقل كنت أقرأ 7-6 ساعات في اليوم 
سابقاً، وهذه الكمية تتناقص بالتدريج، لم أكن أنظر إلى التلفاز 
اليومية  الصحف  أقرأ  أن  يجب  حصة،  التلفاز  أعطي  اآلن  لكن 
تثير  التي  األشياء  أقرأ  أتصفحها،  يعني  كلها،  واألسبوعية 
إنتباهي، يعني هذا يحتاج إلى ساعتني أو ثالث ساعات في اليوم 
في الصحافة، إمنا القراءات املتنوعة األخرى ميكن أن تأخذ ساعتني 

يومياً.

الكاتب  من  والكتاب،  للصحف  قراءتك  خالل  من   - س 
رائحة كاتب واعد في املستقبل قد يكون  الذي تشتم فيه 

بنفس سوية فهد الفانك؟
فهد  إسم  يظل  حتى  بأدائه،  سعيد  أنا  اخليطان،  فهد 

بالصحافة موجود، وحتية افهد الرمياوي.

بعد  الصحفيني،  نقابة  لنا عن قبولكم في  - حتدث  س 
فترة  يتطلب  ذلك  كان  الصحفي،  العمل  من  طويلة  فترة 
تدريب حتى تدخل في عضوية النقابة، ماذا كانت تعني لك 
هذه اخلطوة، أو أنت لست بحاجة لهذا اإلعتراف في عملك؟

ج - أنا بحاجة لعضوية النقابة ليس للمزايا. الذي كان يؤخرني 
عن دخول النقابة هو اني عضو في نقابة مدققي احلسابات، فلما 
حسابات،  مدقق  كوني  من  خرجت  املهنة  تلك  من  اخلروج  قررت 
في  دخلت  املدققني، عندها  نقابة  من  رخصتي، وسحبت  وألغيت 
أن  أحب  دميقراطية،  منظمة  بإعتقادي  ألنها  الصحفيني  نقابة 
العامة،  الهيئة  يحضر  شخص  ان  ميزة  يعني  اإلنتخابات  أحضر 
وينتخب فالناً أو فالناً، ال يوجد مزايا مادية بالعكس في إشتراكات 
بحب  منها،  اإلستفادة  بقصد  وال  شيئاً  إستفدت  ما  ندفعها، 
أستعمل كلمة صحفي، وفي القانون ممنوع أن يدعي اإلنسان أنه 

ً في نقابة الصحفيني. صحفي دون أن يكون عضوا

س -  هل تواظب على أداء طقوس الدينية؟
أذهب  وال  دينية،  طقوس  أية  أمارس  وال  متديناً،  لست  أنا  ال 

للكنيسة إال حلضور عرس أو جناز.
- حلد اآلن أنت متأثر بتلك األفكار اليسارية؟

أظلمهم،  أن  أريد  ال  أنا  األفكار،  تلك  ليس هذا بسبب  - ال  ج 
حزب البعث ليس ضد التدين، 

على  وحترص  تراهم  دائما  الذين  األصدقاء  من  ن  مَ  - س 
لقائهم؟

ج- أخشى أن أقول أن أصدقائي قلة، لدي معارف كثيرون، ولكن 

أصدقائي قليلون، أهم صديق لي ومضت فترة لم أشاهده واصف 
عازر  وشبيب عماري، هؤالء أصدقاء باملعنى الشخصي، إمنا كثيرون 

!ً هم معارف ميكن تسميتهم أصدقاء مجازا

 س - هل يوجد أصدقاء يتذكرون يوم ميالدك، ويحرصون 
على أن يتواصلوا معك إجتماعيا؟

أنني لست إجتماعياً،  أنا متهم من قبل زوجتي  ج- ال يوجد. 
وأنني إنعزالي، إنطوائي إذا شئت.

س - هل تعترف بهذا؟
إذا جاءني  باحملادثة،  ماهر حتى  غير  بأنني  أعترف  أنا  نعم   - ج 
صديق مشكلة، ألنه يجب أن يتكلم، إال إذا أثارني بقضية معينة 

عندها أنطلق، إمنا األحاديث اإلجتماعية والتسلية ال أجيدها.

س - يعني كل حياتك إجته لتطوير مهنيتك؟
 ،ً ً، أسرح كثيرا ج - أنا بداخلي أنطوائي أحتدث مع نفسي كثيرا

أخاطب نفسي داخليا، أفكر بصمت.

س - أال حتس أنك بحاجة إلى اإلتصال باآلخر؟

يسلّونك  أناس  يوجد  مقدرة  هناك  ليس  ولكن  بحاجة،   - ج 
ولكني ال أسلّي!

 س - لدي سؤال أخير، بعد هذه الرحلة املهنية واحلافلة 
تستحق  أنك  أم  حققته  بالذي  سعيد  أنت  هل  بالنجاح، 

أكثر؟!
ً طويالً، ال أخطط لنفسي، يوجد أناس  ج - هذا يحتاج تفكيرا
يخططون ألنفسهم وبعدها يقيسون، هل حققوا اخلطط  أم ال، ال 
يوجد خطة لذاتي إمنا أول بأول، أنا أعتقد بالنظر لظروف طفولتي 
املعيشية والعائلية، فالذي حققته كثير، إمنا باملقارنة مع أشخاص 

آخرين مثلي لم أحقق ال ثروة وال سياسة وال نفوذ وال مناصب..
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ً، باالضافة  كان املأمون عاملاً كبيرا
وهو  املسلمني،  خليفة  كونه  إلى 
الذي إزدهرت الترجمة في أيامه، وصار 
باعتباره  الشرق  إلى  يتطلع  الغرب 

املدخل الصحيح للعلم واألدب.
هو  ”اللويبدة“  في  املأمون  شارع 
باملعرفة،  ستعنى  التي  الصفحات 

والتحديث والعصرنة والتجديد.
وتعامل  باالنترنت،  سنبدأ  وهنا 
الرجل  إلى  باالضافة  معه،  األردنيني 
أساليب  يستخدم  كيف  عرف  الذي 
في  جديدة  ظاهرة  ليشكل  العصر 

الدعوة اإلسالمية، عمرو خالد.

ماذا يتابع األردنيون على ”اإلنترنت“
امات العامة، إلى النت من احلمّ
عمرو خالد.. الشيخ املودرن

ون
أم

.امل
ش
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ماذا يتابع 
األردنيون على 
الـ ”نـت “؟

1.Yahoo!
Personalized content and search options. Chatrooms, free 
e-mail, clubs, and pager.
2. Google.jo
3. Microsoft Network (MSN)
Dialup access and content provider.
4.Windows Live search engine from Microsoft.

5. Facebook
A social utility that connects people with friends and others 
who work, study, and live around them.
6. Google Enables users to search the Web, Usenet, and 
images. Features include PageRank, caching and transla-
tion of results, and an option to find similar pages. The com-

pany’s focus is developing search technology.
7. YouTube. YouTube is a way to get your videos 
to the people who matter to you. Upload, tag and 
share your videos worldwide!
يضم .8 القدم  لكرة  األول  العربي  املوقع   كووورة 
 بطوالت عربية عاملية مع متابعة و حتليل لكافة احداث
كرة القدم
9. Maktoob.com Inc. Largest Arab Online Com-
munity with the most famous email service as 
well as bilingual Arabic and English online com-
munity services.
10. Hi5 Social networking site offering media 
sharing, affinity groups, and messaging.
11. Rapidshare.com
12. Microsoft Corporation
Main site for product information, support, and 
news.
املؤسسة .13 عن  تصدر  عربية  يومية  صحيفة   الرأي 
الصحفية األردنية
14. Megaupload. Megaupload is a “leading web-
site of the world” for transferring files easily, with 
complete security and free of charge.
15. Wikipedia
An online collaborative encyclopedia.
16. 6arab.com
Arabic Singers and Songs added everyday
موقع طرب .17
18. Milta1980
العربي السيكس  العربي موقع   أقوى موقع للسكس 
واجلنس السكس  عن  شيء  كل   - العالم  في   األول 
والسحاق والشذوذ
19. Tagged
Tagged.com is one of the top social networking 
sites in the world.
برامج شبوه سوفت .20

موقع يقدم برامج كاملة وخطوط وسكريبتات ألغراض 
متنوعة
21. Alghad.jo
Alghad.jo represents the online version of Jor-
dan s only independant Arabic-language daily 
Newspaper
22.Panet.co.il يتضمن عام  دعائي  و  إخباري   موقع 
يحتوي الطيبة.  و  الناصرة  مدينتي  من  محلية   أخبار 
و فنية،  دعائية،  إخبارية،  عامة،  معلومات  على   املوقع 

.تكنولوجية كما يحتوي على روابط إلى مواقع إخبارية متعددة
أبو محجوب .23

اإلبداعي  لإلنتاج  محجوب  أبو  شركة  الفنان  كاريكاتير  و  مقاالت 
كاريكاتير عماد حجاج الكاريكاتير اليومي مجتمع احملاجيب
قناة اجلزيرة .24

بث  مشاهدة  ميكنك  اليوم.  مدار  على  تعمل  إخبارية  عربية  قناة 

القناة من خالل املوقع
25. Blogger.com. Free, automated weblog publishing tool 
that sends updates to a site via FTP.
26. Passport.net
ببرامج نت - أكبر موقع عربي للبرامج .27

سكريبتات, محادثة, احملادثة, بريد, البريد, احلماية, حماية, احملادثات, 

ا ال يترك شاشة الكومبيوتر إالّ لألكل أو  كلّنا نتابع املواقع االلكترونية، وكثير منّ
النوم، وليس غريباً أن يحتل شارع إرشيدات في إربد موقعه في كتاب غينيس باعتباره 
يشهد أكثر حركة كثافة ملقاهي االنترنت، ولكن: ماذا يتابع األردنيون على الشبكة 

العنكبوتية؟
في القائمة املنشورة، أهمّ مئة موقع تابعها األردنيون في يوم السادس من أكتوبر 
املاضي، وهي توضح أنّ هناك مواقع علمية وبحثية وإخبارية وثقافية وترفيهية، وهناك 

مواقع إباحية أيضاً.
مصدرنا هو ”أليكسا دوت كوم“ املتخصص، الذي يتابع حركة املواقع في كلّ أنحاء 
العالم، وهو مصدر ال ميكن له أن يكذب، أو يفتعل، ولهذا فما تقرأونه هنا هو احلقيقة، 
الذي  الوحيد  واملوقع  بطيئة،  القائمة  تغيير  في  فاحلركة  وباملناسبة  اليوم،  ذلك  في 
ماً خالل هذه السنة، وخصوصاً في األشهر املاضية هو موقع عمون  ل تقدّ ظلّ يسجّ

االخباري األردني.
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نوكيا, النوكيا, نقل, امللفات, الكتروني, اساسية, تصفح, املواقع, 
موقع, اإلتصاالت, واجلواالت, جوال, اجلوال, االتصال, تعليم, التعليم, 
 , التصاميم   , الرسوم  احلافا,  جافا,  الكمبيوتر,  الكمبيوترات, 
نسخ,  خلفيات,   , شاشة  حافظات,   , هندسية  املعربة,   , معربة 
االسطوانات, األجهزة, حتديث , التجسس, مكافحة , الفايروسات, 
 , عربي  اجنليزي,  اخلطوط,  الفالش,  فالش,   , تعليمية  األلعاب, 
ماسنجر, املاسنجر, نوكيا 6600, ألعاب نوكيا, نغمات نوكيا
28. Myspace Social Networking Site.
29. Jeeran
Online community for free hosting, blogging, file storage, 
and instant messaging.
30. 4shared A simple and easy-to-use service offering free 
online files storage and sharing accessible worldwide.
31. University of Jordan. The first state-run educational in-
stitution of higher education in Jordan, serving the cause of 
instruction, research and community service.
32. Metacafe Promises to serve the world’s best videos. Of-
fers incentives for user generated content.
33. Startimes2.com
34. OzQ8.Com أوز أحدث األغاني وآخر األخبار .. منتديات .. دردشة 
وتعارف .. برامج .. وكل ما يحتاجه املتصفح العربي
35. Paran.com
36. Aljens.net
جريدة الدستور .37
جريدة يومية عربية تصدر عن الشركة األردنية للصحافة والنشر
38. 6rbtop
RealAudio files of popular Arab songs , plus a streaming 
broadcast.
39. Google.com.eg
كول .40 -NewFilms_Stranges_FunPictuers_pro اصحاب 
grames_islam_Jokes_news_mp3_movies_clips_islam-
ic_and more
41. 6arab.net
الطيبة.نت .42

هذا  يعتبر  بالتفصيل  املوقع كل شيء  هذا  في  ان جتدوا  ميكنكم 
املوقع فريد من نوعه وبتصميم عصري يفوق جميع املواقع العربية 
وحتى االجنبية
اجلياش .43
منوعات دليل العاب صور منتديات.
.العاب فالش موقع يحوي العديد من االلعاب املصنفة .44
45. 89.com
46.The Internet Movie Database
Features plot summaries, reviews, cast lists, and theatre 
schedules.
47. Sport4ever.com
قناة العربية .48

قناة العربية اإلخبارية، حيث ميكنك مشاهدة بث القناة من خالل 
املوقع.
49. Moe.gov.jo

50. Bayt.com
51. BBC Newsline Ticker
Headline ticker will automatically update throughout the 
day with the latest news, sport, travel, finance and weather 
from the BBC. Available for multiple OS platforms.
52.Perfspot.com
53. Zshare.net
54.Geocities
15 Mb with 3Gb monthly bandwidth limit. Banner or Pop-up 
ads on each page. Browser or FTP uploads. On-line edi-
tor. CGI scripts: counter and guestbook. URL: ‘http://www.
geocities.com/yoursite/’.
55. XNXX Galleries
Categorized in multiple languages, this site features links 
to pics, movies and stories in various niches such as public 
nude, upskirt and shemales.
56. Orange.jo
جتدونه.57 والكثير   . بلوتوث   - كليب  فيديو   - أغاني  كيفك   على 
عند زيارتكم لنا
58.Netarabic.com
59. Umniah.com
60. Ammonnews.net
61. Dailymotion.com
62. Elaph
First Arabic Internet Newspaper
63. 2shared.com
64. MiniClip.com
Colorful games in a variety of genres. Games include Pres-
ent Panic, Big Bird Hunting, Quick Pic, and Lickety Splat.
65.Dvd4arab.com
66. Ohshare.com
67. Amman Stock Exchange - Jordan
Features quotes, regulations; includes companies listed, 
accredited brokers.
68. Amazon.com 
seeks to be Earth’s most customer-centric company, where 
customers can find and discover anything they might want 
to buy online, and endeavors to offer its customers the low-
est possible prices. Site has numerous personalization fea-
tures and services including one-click buying, extensive 
customer and editorial product reviews, gift registries, gift 
certificates, wish lists, restaurant and movie listings, travel, 
and photo processing.
69. Fastlink.jo
The official website for Jordan Mobile Telephone Services
اجلزيرة الرياضية .70
71. Jordan University of Science and Technology
Faculties include agriculture, dentistry, engineering, medi-
cine, nursing, pharmacy, science and arts, veterinary and 
medicine

72. Vip600 - شبكة إقالع سوفت
الى باالضافة  للبرامج  عربي  موقع  أكبر  على  الشبكة   حتتوي 
كل تهم  التي  اخلدمات  من  والعديد  متخصصة  تقنية   منتديات 
.مسخدمي اإلنترنت
الشرق.73 في  وإجنليزية  عربية  مدونات  مجتمع  بلوج   مكتوب 
.األوسط
74. CNET Download.com
The site is one of the largest and most trusted sources of 
freeware, shareware, and other software downloads.
وصالت موقع عربي يقدم جديد و مميز الشبكه العنكبوتيه .75
76. Starware.com
77. Ammonnews.net
حللقات .78 كامل  ارشيف   ) الترفية  عالم  في  دليلك   مكسات  
االمني املترجم باللغة العربية للتحميل ) و املزيد
79. Elearning.jo
80. Islam Way
A collection of articles and audio lectures on Muslim belief 
and practice, with Quran recitations. [Arabic and English]
81. Quicksharing.com
 الشبكة اإلسالمية موقع يحتوي على مراجع إسالمية عديدة .82
باإلضافة لتسجيالت وأخبار إسالمية
83. Roro44.com
الفارس, مركز طبي,  شات, دردشة, منتديات, عالم حواء, حسناء 
اجلنسية, الثقافة  الزوجية,  احلياة  عالم  ومجالت,  صحف   اخبار, 
العاب لالطفال وللبنات, قصص, خدم
84. Flickr Picture galleries available with social networking, 
chat, groups, and photo ratings.
85. 7shasha.com
The Bigest Iraqi Fourms
86. Firstnet Jordanian ISP, an AT&T solution partner.
87. Depositfiles.com

88. Network exhcange technology Tawjihi result in jordan
89. Hashemite University Faculties include economics and 
administrative sciences, sciences and arts, engineering, 
allied medical sciences, nursing, physical education, edu-
cational sciences.
90. ImageVenue hosting. World s most popular free image 
hosting for bloggers and message board users.
91. Fannansat.com
 عيون دليل للمواقع العربية مرتبة حسب التصنيف بأقسام .92
متعددة ومحدثة دوريا
93. Information.com
94. Nokia. Cellphones, accessories, and mobile data.
95. ImageShack. ImageShack® is a free image hosting so-
lution. It can be used to share pictures with friends, as well 
as post images on message boards and blogs. It can also 
be used to direct link images from your personal website or 
online auction. And best of all, it’s completely free.
96. SweetIM . Home of SweetIM, a fun upgrade for MSN 
and Yahoo Messenger, that allows you to add animations 
(winks), emoticons (smileys) and other cool content for 
FREE! that you can enjoy and send your friends. SweetIM 
seamlessly integrates into your instant messenger environ-
ment but does not interfere with it.
97. Jordan.jo
.حياة املرأة الزوجية و نصائح للمطبخ و لصحة العائلة و .98  لكِ
تربية الطفل و العناية به
99. Exchange.jo
موقع شباب االردن .100
موقع ترفيهي ثقافي مهتم بشباب األردن
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يتقبل  ان  األردني  اتمع  مثل  محافظ  تمع  كان  ما 
فكرة العالقات اجلنسية بني املرأة والرجل خارج اطار الزواج

فكيف بالعالقات املثلية التي تكاد تصبح ظاهرة علنية، 
ولكن ما العمل وثورة تكنولوجيا املعلومات جتتاح في العالم 
احلريات  قيم  من  وتعلي  واملعتقدات  الثقافة  القيم  وتبدل 
امرأة  أي  بوسع  يكن  لم  فقط  قليلة  سنوات  قبل  الفردية. 
هويته  عن  سرا  وحتى  عالنية  يتحدث  ان  األردن  في  رجل  او 
اجلنسية اتلفة عن املعتاد و ”الطبيعي“، غير ان هذا األمر 
ثورة  مع  األردن  في  التحرمي  شديدة  ”التابوهات“  من  يعد  لم 
اجلماعات  على  سهلت  التي  االتصال،  وتكنولوجيا  االنترنت 
الصغيرة القدرة على التواصل والتعارف بل والتكتل والدفاع 

عن احلقوق.
قبل ان يعرف األردن ظاهرة االنترنت لم يكن امام مثليي 
في  رغباتهم  أو عن  أنفسهم  اإلعالن عن  فيه سوى  اجلنس 
املنتشرة  العامة  احلمامات  جدران  على  اجلنسية  املمارسة 
في بعض مناطق العاصمة او حمامات بعض احلانات واحيانا 
صاالت  حمامات  في  وكثيرا  املتواضعة  او  الفخمة  الفنادق 
املتواضعة في وسط  الصاالت  السينمائية وخاصة  العرض 

العاصمة او ما بات معرف بـ“البلد“ او ”قاع املدينة“.
تنظيف  عطاءات  حتيل  ان  قبل  عمان  امانة  وكانت 
احلمامات العامة لشركة خاصة جتد نفسها مجبرة بني احلني 
أصحاب  حال  وكذلك  اجلدران،  هذه  طالء  إعادة  على  واآلخر 

احملال واملرافق العامة.
املواعدة  على  تقتصر  اإلعالنات  هذه  كانت  العادة  وفي 
بحرص شديد ودون أرقام هواتف أو خليويات، على ان اخلوف 
االستهزاء  او  الشرطة  ملالحقة  التعرض  او  االنكشاف  من 
ولم  االعالن عن شخصياتهم.  دون  دائما  بهؤالء كانت حتول 
بطرق  مشكالتها  حل  محاولة  سوى  الفئة  هذه  امام  يكن 
اثناء  او  بااليدي  او  باالعني  محددة  حركات  خلق  مثل  اخرى 
املشي او االنحشار في زحام الباصات العامة واالماكن التي 

تتزاحم فيها الناس.
الرجال فاالمر كان  واذا كان هذا حال مثليي اجلنس من 
اكثر صعوبة بالنسبة للنساء، خاصة وان االماكن التي كان 
يعلن فيها املثليون عن انفسهم كانت ذكورية محضة و ”لو 

بروفايل“،بحسب تعابير املثليني انفسهم.

من انا؟
غير ان احلال تغير كثيرا منذ بدأت االنترنت باالنتشار ولم 
العناء  االردن بحاجة لكل هذا  يعد مئات مثليي اجلنس في 

اليجاد ”بوي فرند او غيرل فرند“ او حتى مواعدة ليلة واحدة.
مشهورة  اصال  موجودة  مواقع  استغاللهم  عن  وفضال 
خاصة موقع ”غي دار“ وموقع ”حبيبك“ و“احباب“ وغيرها، فقد 
اوجد مثليو اجلنس في االردن النفسهم مواقع على االنترنت 
على  العثور  وبات سهال  اخرى،  عربية  بلدان  في  كنظرائهم 
كما  ”املدونات“  في  انفسهم  عن  يعبرون  وهم  بعضهم 

يحصل في بعض دول اخلليج ومصر.
في  اربد  مدينة  وهو من  يدعى محمد  مثال شاب  فهذا 
بل  االنترنت،  على  مدونة  عبر  نفسه  يشهر  االردن،  شمال 
تكون  رمبا  للمدونة  الرئيسة  الصفحة  على  صورة  ويضع 
من  ميكن  بشكل  املعالم  واضحة  غير  انها  مع  له  بالفعل 

خاللها التعرف بدقة على هويته.
في  أسكن  محمد  ”اسمي  يقول  لنفسه  تقدميه  وفي 
النشاطات في  الكثير من  باجلامعة لي  أدرس  األردن ومازلت 
هذه احلياة غير الدراسة ومنها الكتابة هنا في املدونة أؤمن 
انت  طاملا  (عش   LIVE while you are alive املقولة  بهذه 

حي)“.
اما من ناحية مدونته وسبب انشائه لها يقول محمد 
الوحيدة  التعبير  وسيلة  ألنها  بساطة  ”بكل  انشأها  انه 
من  أكثر  منذ  املكبوتة  مشاعري  عن  أعبر  لكي  لي  املتاحة 

إثنى عشر عاما“.
داخلي  في  مشاعري  كبت  لقد  ”نعم  قائال  وميضي 
وخجلت منها ألني مثلي اجلنس مضطهد من قبل معظم 
من  قريبة  مرحلة  إلى  وصلت  أني  لدرجة  مجتمعي  أفراد 
توجهاتي  بني  التوفيق  على  قدرتي  عدم  بسبب  االنفجار 

اجلنسية وديني الذي كنت ملتزما به“.
كامل  بشكل  متقبل  أنا  اآلن  هللا  احلمد  ”ولكن  ويتابع 

ملثليتي وفخور بها“.
ينفي  االخرين  الى  رسالة  هذا  محمد  املدعو  ويوجه 
فيها عن نفسه تهمة ”نشر املثلية“ عبر هذه املدونة، ويحث 

املثليني ممن هم على شاكلته على ”تقبل“ انفسهم.
من  أريد  ال  البداية  منذ  واضحا  أكون  أن  ”أحب  ويقول 
أعزائي قراء هذه املدونة أن يعتقدوا أن الهدف منها هو نشر 
إنسان  أي  من  أطلب  ال  فأنا  متاما  بالعكس  باتمع  املثلية 
قارئة هذه  عزيزي/عزيزتي  ولكن  اجلنس  مثلي  إلى  يتحول  أن 
املدونة إذا كنت مثلي اجلنس أرجو أن تتقبل ذاتك وتتصالح 
هكذا  مثليني  نكون  أن  بأيدينا  نختر  لم  فنحن  نفسك  مع 
خلقنا وهذا هو قدرنا ونحن بكل سعادة فخورين باختالفنا 

بالتوجهات اجلنسية عن اآلخرين“.

الرؤوس حتت التراب
يتقبلنا  أن  ويحث محمد في مدونته مجتمعنا احلبيب 
كما نحن بدون اضطهاد وال داعي لكي نخفي رؤوسنا حتت 
التراب فنحن موجودون في كل اتمعات وعلى مر العصور 
لن ننقرض ولن نختفي من الوجود وسنبقى نناضل في هذه 
احلياة حتى يتم قبولنا ونحصل على حقوقنا الكاملة التي 
التي  املتقدمة  الدول  في  املثليني  من  الكثير  إليها  سبقنا 
حتترم حقوق اإلنسان املقدسة ومنها احلق في حرية التعبير 
الذي أمارسه هنا في هذه املدونة اجلديدة وكما قال فولتير أنا 
لست مقتنعاً بشيء مما تقوله لكني سأدافع حتى املوت عن 
حقك في أن تقول“.وفي ما يعتبر انها رسالته في احلياة يقول 
محمد ”لن أترك هذه احلياة قبل أن أضيف شيئا جديدا لها 

لي الكثير من الطموحات الكبيرة في مختلف نواحي احلياة 
أجنز شيئا عظيما  أن  الدراسي يجب  رأسها طموحي  وعلى 

من الناحية الدراسية وأرفع راس كل املثليني“.
ويؤكد ”لن تكون مثليتي عائقا أما حتقيقي جناحا باهرا 
أحلم  أن  في  احلق  لي  حياتي  نواحي  باقي  وفي  دراستي  في 
مثليا  بيتا  ونبني  ويحبني  أحبه  شاب  من  ما  يوما  بالزواج 

سعيدا بإذن اهللا“.
اوصاف  هذا  محمد  يعدد  ملدونته  تقدميه  ختام  وفي 
على  ”يساندني  ان  ضمنها  ومن  عنه،  يبحث  الذي  احلبيب 
بكل  البعض  بعضنا  ندعم  وأسانده  كمثلي  العيش  نضال 
تفاني وإخالص حتى نحقق مستقبال باهرا يجمعنا معا وإلى 

األبد“.

مواقع ومواقع
عالم  في  الثورية  املدونات  تقنية  تتيحه  ما  جانب  والى 
االنترنت، فان العديد من املواقع العامة مثل موقع ”غي دار“ 
حتديدا تتيح فرصة كبيرة ملثلي اجلنس في االردن وجميع بلدان 
بشكل  خدماته  اغلب  يقدم  وانه  خاصة  للتعارف  العالم 

مجان.
وفي الغالب يتواجد بني 50 الى 70 مثلي جنسي يوميا 
على املوقع من االردن وحدها عدا عن صفحة زوار االردن وهم 

من السواح او الزائرين لالردن الباحثني عن متعة التعارف.
يقول فادي 25 عاما، واحد مستخدمي املوقع في رد على 
رسالة الكترونية ”قبل االنترنت لم اكن استطيع ايجاد ”بوي 
فرند“ اما اآلن فاألمر سهل، بل انه اصبح لدي حرية االختيار 

بدال من القبول باي شخص يستطيع ان يقبل بي“.
اما بهاء 31 عاما الذي وضع صورته بشكل علني على 
املوقع يقول انه ال يخشى شيئا، وانه قبل ان يقابل أي احد 
يطلب اليه التحدث عبر املاسنجر وانه اكتسب مهارة متييز 

”املثلي الصادق“ من غيره.
وسيلة  أي  من  امنا  اكثر  االنترنت  فان  لبهاء  وبالنسبة 
اخرى رغم عدم توفر االتصال املباشر في البداية، فهو يقول 
الشبكة من  توفر  مبا  املباشر  االتصال  تغلب على فكرة  انه 
والتحدث  كام“  ”الويب  عبر  واملشاهدة  احلديث  امكانية 

بالصوت.
خيارات  لها  اتاحت  االنترنت  ان  فترى  عاما   28 رنا  اما 
كثيرة، ليس فقط في مجال التعارف على مثيالتها من االردن 
واملمارسة  االمن  التعارف  وطرق  املثليني  اخبار  ومعرفة  بل 
اجلنسية االمنة. ووفرت لها ايضا فرصة شراء ”إكسسوارات 

جنسية“ غير متوفرة في البلد.
تقول رنا انها تتصفح الشبكة يوميا بحثا عن صديقات 
لها،  مناسبة  شريكة  ايجاد  في  ضالتها  جتد  علها  جدد 
اجلديدة“  ”البروفايالت  قراءة  في  دائما  تبدأ  انها  رنا  وتضيف 
على املواقع من ثم تبدا بارسال رسائل الكترونية لم تعتقد 

انها تناسبها.

مثليو اجلنس في األردن:

من احلمامات العامة 
إلى اإلنترنت

   بقلم: محمد عمر
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كام).
للرغبة، االفتراضي االشباع من بهذا النوع اذ تشيد وهي
احلواجز على للتغلب لها واسعا  بابا  وفر انه ترى فانها
الفعلي عن االشباع البحث عليها ينطوي التي كان واازفة

الرغبات. لهذه

خاصة! لغة
في كما  االردن في  املثلية العالقات سرية حتمت وقد
حتى بهؤالء خاصة ”لغة“  ايجاد االخرى، العربية البلدان
نطاق على تستخدم اللغة هذه وباتت شبكة االنترنت، على
فكلمة فيها  االنكليزية اللغة تداخل مع وعاملي اقليمي
فيما تعني املوجب و“التوب“ السالب تعني الشخص ”بومت“

الفمية. اجلنسية املمارسة تعني ”اورال“ كلمة
التي املثليني لغة على عام بشكل االنترنت اثرت وقد
التي الكلمات  او الدارجة الشعبية التعابير منها اختفت 
تختلط اكثر نخبوية ”لغة“ لتصبح اموعة، هذه متيز كانت

كثيرا التعابير االنكليزية. فيها
على االردن في جنسيا املثلني مجتمع مييز ما ان غير
مدينة على اساسي بشكل اقتصارها االنترنت شبكة
ايجاد املستحيل من  يكون  يكاد  او  الصعب  فمن عمان
في اساسا يفسر قد واالمر من محافظات اخرى، اشخاص
في من يستخدمها بشكل عام تزال نخبوية ال االنترنت ان
على قادرون هم من او املرتفعة تكاليفها دفع مستطاعهم
الشبكة في البحث ثم ومن اللغة االنكليزية امتالك ناصية
العربية تستخدم اللغة مواقع غياب كهذه في مواقع على
عن كتبوا اشخاص وقد ايجاد الصعب الغايات، ومن لنفس
هذه كانت لو حتى العربية باللغة ”بروفايالت“ انفسهم

امليزة. هذه مثل تتيح املواقع
التي الوحيدة الوسيلة يكن لم االنترنت ان على
املسبقة البطاقات وتوفر فاملوبايل املثليني،  ”حياة“ سهلت 
جعلت ورقمه  املستخدم حجب  منط  من وميزات الدفع
امل وفي  مخاطرة، واقل سهولة اكثر اللقاءات عملية 
حياة للمثليني التكنولوجية التطورات هذه منحت فقط
هؤالء من الكثير وبات محافظ، مجتمع في سهولة اكثر

عن صدر  للمثلية املناهضة االنشطة احدث وفي
بعنوان كتاب االسالمية امليول ذات االردنية العفاف“ ”جمعية
الشذوذ عن تاريخية حملة وهو يقدم جديد“، ثوب لوط في ”قوم
والنتائج انتشاره على تساعد  التي  والعوامل واسبابه
ملعاجلة املقترحة احللول الى اضافة عليه املترتبة اخلطيرة

منها. والوقاية املشكلة هذه
ضمن اجلمعية له تقدم ما بحسب  االصدار هذا وياتي
االنحراف من ووقايتهم الشباب ”توعية الى الهادفة اجلهود
االمراض من  الشباب  وقاية مشروع خالل من والشذوذ

املنقولة جنسيا وااليدز“.
لبوسا للمثليني املناهضة االصوات ترتدي امل وفي
رفض على التأكيد الى احملصلة في وتنتهي توعويا صحيا،

ملثل هؤالء. واتمع الدين
للمثليني املناهضة االصوات  فان يبدو، ما على لكن
قبولهم الى الداعية الدولية املنظمات اصوات بقوة ليست

االخرين. عن االختالف في وبـ“حقهم“ بهم واالعتراف
في القوانني تغيير من  املنظمات هذه متكنت ان وبعد
وما يترتب زواجهم تقر باتت التي الغربية الدول العديد من
املنظمات هذه وجهت فقد وتفاعالت، من معامالت ذلك على
دولية تدافع وثيقة طرح االن وحتاول املتحدة االمم الى اعينها

اعتناقه. واحلق في ”الشذوذ“ عن
جلنة لصالح خبراء اعدها التي الوثيقة مشروع ويشدد
الشذوذ في مراعاة احلق ضرورة على لالمم املتحدة املرأة التابعة
كما اجلنس، مثليي شركاء على احلصول في الفتيات وحق
دون امرأة أو كان رجال الشريك جنس اختيار حرية على نص

قيود.
تدعو التي للوثيقة اسالمية منظمات انبرت  وقد
الدول وطالبت والسحاقيات“، الشواذ حقوق ”تقنني الى
متارسها التي للضغوط الرضوخ او التوقيع بعدم االسالمية
ترتبه ما قبول على اجبارها اجل من عليها الدولية املنظمات
االعراف االسالمي الدين مع تتناقض التزامات من عليها 

السائدة.

تكن غربية لم يتاثرون بظواهر
نطاق او منتشرة على معروفة
حفالت مثل البالد في واسع 
مفاهيم او اجلماعي اجلنس

وغيرها. السادومازوشت

مثلية ام شذوذ؟
املثليني اعالن  ان وكما
بوتيرة يجري انفسهم عن
املناهضة احلملة فان حذرة،
االردن النتشارهم كظاهرة في
وايضا بالتبلور، معاملها بدأت

احلذرة. الوتيرة بذات

سها تقول جهتها  ومن
يتيح  االنترنت بات ان عاما، 31
اطار االكتفاء في من نوعا لها
مثيالتها مع الرغبة اشباع
االلتقاء معهن الى حاجة دومنا

جسديا.
متاحا اصبح ذلك ان وتقول
سكس“ ”السايبر اطار في
املعتمد االفتراضي اجلنس او
والصورة الصوت تقنيات على
(الويب االنترنت على املباشرة

فراس مطبعة إعالن



العباءة، عن يستغنون ال مشايخ على دنا  تعوّ فقد
على د يؤكّ من ومنهم اتلفة، اللحى بأنواع ويظهرون
على والسجود لتبدو الصالة من الورع املكثر بشكل ظهوره
بالبدلة فيظهر خالد عمرو ا أمّ الغامقة، العالمة تلك جبينه
والتي باجلينز أحياناً ويظهر تقليدية، حلية دون  العادية،
دون الذين يفهمونه، باالسلوب الشباب الى ث ويتحدّ شيرت،
أمثاالً ويضع الوراء، إلى قروناً عديدة تعود وألفاظ رة، مقعّ لغة

املاضي... في جرت التي تلك ال الواقع في ملموسة
االسطورة من يقترب عمرو صار قليلة، شهور ومنذ
مبوافقة إالّ الدروس اعطاء من منعه فمع الشعبية،
التي االزهر، والشائعات اتخذه شيخ الذي القرار السلطات،
االميركية، السفارة اتهام الى ووصلت االمر، حول  ترددت
قلّة مقولة الى ً استنادا شعبيته من »غاروا« آخرين ومشايخ
تها صحّ في املشكوك املرويات بعض نقل في وجرأته علمه
شعبيته، في ذلك زاد عقول الشباب، كلّ بلبلة في يحدث ممّا

الزمة... صارت الفضائيات في استضافته وأنّ خصوصاً
االسطورة فصول من آخر، فصالً رمضان احلالي ويشهد
للدراسة بريطانيا  الى  خالد عمرو سافر  فقد الشعبية، 

وتتناقل العربي، الوطن وعرض طول على ومؤيدون االنترنت،
عمله بداية وحول يومياً، االلكتروني البريد عبر وفتاواه أفكاره
أنّه مفادها شعبيته من تزيد ة قصّ حتيك االسطورة كداعية
في له صديق جنل ميالد عيد حفلة في كلمة إللقاء ى تصدّ
القاهرة، في الغنية األسر بعض أبناء يرتاده الصيد، الذي نادي
في كلمته تكرار  االصدقاء بعض منه طلب ما وسرعان
الى اخلاصة التجمعات تلك انطلق من وأنّه عديدة، مناسبات
احلصري. مسجد الى ثمّ العجوزة، بحي »املغفرة« مسجد
تلقى بانه  اتهامه على مؤيديه من اً ردّ هذه ة القصّ وكانت 
كلية من تخرّج أنّه مؤكدين االميركية،  باجلامعة تعليمه 

...88 العام في القاهرة جامعة في التجارة
فقد الدراسة، تستأهل خالد  عمرو  ظاهرة أنّ ويبقى
عمله وأسلوب وأدائه لبسه طريقة بسبب شعبيته جاءت
قضيّته الى  ينظرون التقليديني املشايخ ولعلّ العصري،

منها العبر.. ل، ويأخذون بتأمّ
القاهرة إلى مطار وهو في طريقة الداعية الشاب وتلقى
باختياره تخبره مكاملة أشهر، أربعة قبل لندن، إلى متوجها

أنها  - ولكن العالم على مستوى 100 شخصية أهم ضمن

الذين األشخاص اسم القائمة هذه على تامي وتطلق
وتقوم (The people who shap our world) عاملنا يشكلون
بداية شهر مع شخص مائة أهم  قائمة  بإعالن تامي  مجلة

عليالتوالي. الرابع للعام ذلك و عام كل من مايو
جناحه خاصة عمرو عن بروفيل قدمت التى الة وترجع
العربي الشباب تفعيل دور دوره فى األخيرة إلى السنوات في
املنتشرة ومحاضراته برامجه  خالل من التنمية مجال  فى
وذلك من خاللطرح , واألجنبية العربية الدول  من كثير في
مجال في خاصة اتلفة ااالت في  تنموية مشروعات
في الشباب وتشغيل ومحاربةادرات والصحة البطالة
داعية إسالمي, خالل من قبل من مثيل له لم يسبق إطار
فكر أي متطرفة جتاه أو طائفية مواقف وكذلك جتنبه اتخاذ
دون وسطي بشكل لآلخر وتقبال التعايش وعرضه لفكرة ,
لدى مقبولة جعل دعوته مما أو الهوية احلقوق في التفريط

خاصة الشباب. اجلمهور العربي
املستقبل حماة ومشروع صناع احلياة ملشروع كان وقد
بشراكة خالد عمرو بدأه الذي ادرات ضد الشباب لتوعية

دعوة ولبرنامجه احلالي املتحدة ومنظمة األمم دبي شرطة مع
التأثير. هذا لتحقيق كبير دور للتعايش

لعمرو للداعية توجه التي االنتقادات  من  الرغم وعلى
جناحه في جذب جمهور أساس على جاء اختياره أن إال خالد ,
قضايا في معه التفاعل و  العربي حوله الشباب من كبير
أبرزالشخصيات أحد بأنه  تامي  مجلة وصفته لذلك عديدة,

. العربي العالم على مستوى الشباب في املؤثرة
في العالم شخصية مائة أهم قائمة أن واجلدير بالذكر
التي الشخصيات تضم األمريكية تامي مجلة  حتددها التي
من العديد وأفكاره في العالم تشكيل سياسات في أثرت

السياسية، ااالت
والتنمية والبناء والفن والثقافة واألدب واملعرفة والعلم
على حد في التاريخ بالفعل ومكانة ضمنوا مكانا ألنهم ذلك
مجموعات ضمن املئة هؤالء بتقسيم التامي وتقوم تامي ” وصف
اجلديدة رواداألفكار مجموعة ضمن خالد عمرو مت وضع وقد

.Heroes and pioneers عامليا املؤثرة

التى األولى املرة ليست
الداعية فيها يحصل
ترتيب على خالد عمرو
أهم كأحد عاملى
املؤثرة الشخصيات
العالم فى أيدلوجيا
حملت هذه املرة أن إال

. نوع خاص تكرمي من
بهذا خالد عمرو
إلى يعود أن قرر التكرمي
العامليةويفرضنفسه
حضاري كمشروع 
علي حصل بعدما

قائمة  فى –  13 املركز
األمريكية تامي  مجلة

 100 أهم تضم التي و
في تأثيرا شخصية

. العالم
عمروأهدىجائزته
احلياة صناع لشباب
أصحاب أنهم مؤكدا

احلقيقة. النهضة
اختيار مت وقد
عمروخالد الداعية
أهم ضمن
في 100شخصية
ملا العام لهذا العالم

اتمع به أثرى
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الداعية شكل يوحي ال
بعمله، خالد عمرو االسالمي
التلفزيون في  شاهدته  ولو
أن دون الشباب أمام ث يتحدّ
بأنّه العتقدت الصوت تسمع
ذلك من حوارياً برنامجاً م يقدّ
الفضائيات، به الذي متتلئ النوع
يعدّ مسابقات برنامج حتّى أو
احلقيقة ولكنّ باملاليني، الشباب
فقد متاماً، ذلك بعكس تشي 
قياسية، شعبية الرجل حقق
باعتباره داعية وقت قياسي، في

من منط جديد... اسالميا

من الدكتوراة على واحلصول
»التربية موضوع في ويلز جامعة
دراسة النبوية.. السيرة في
في التربية منهج مع مقارنة
تواصلت االشاعات لكنّ الغرب« 
بابعاده، السلطات فاتهمت
الى أوعزت إنها أيضاً وقالت
استضافته، بعدم الفضائيات
قدمية، االن تبثّ التي وأنّ احللقات
اللبنانية سي«  بي »ال  وتبثها
اليصال معركته في له دعماً

صوته...
في موقع خالد ولعمرو

عمرو خالد
”املودرن“ الشيخ
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في  شارع  لها  األسباب  لهذه 
تختارها  األسباب  ولهذه  اللويبدة، 

”اللويبدة“ لتمثيل صفحات املرأة.
بن  يوسف  بنت  عائشة  هي 
أحمد بن ناصر الباعونية الدمشقية 
الشافعية الصوفية صاحبة الشرف 
اة سنة 922 هـ. وهي  والنسب، املتوفّ
من قرية باعون بشرق األردن. صفاتها: 
كانت عائشة الباعونية امرأة فاضلة 
على  .وكان  عاقلة  لبيبة  أديبة 
وحلَّتها  األدب  لها  جمَّ حملة  وجهها 
بغية ومنية  العرب، فجعلتها  بالغة 
وكانت  واألدب،  العلم  في  الراغبني 
والعروض  والنحو  بالفقه  عاملة 
.وكانت تعد من اخلطاطات املبدعات 

فقد كتبت بخطها مؤلفاتها.

رندا حبيب توقف مقالتها
ألف طريقة وطريقة إلضطهاد املرأة

ان تنظيم ”ناعم“ للسير في عمّ
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تنظيم ”ناعم“ 
ان للسير في عمّ

ويقول مع  التليفزيون،  أمام كاميرا  يقف سائق تكسي 
بسمة: على األقل، فاننا سنتصبّح على مخالفة مرورية مع 

وجه حسن! 
وجود  مستهجناً  لنا،  يقول  آخر،  تكسي  سائق  لكن 
في  ويستغرق  الدنيا!  خربت  الطرق:  على  سير  شرطيات 
أنه  وكيف  السعودية،  العربية  الى  له  زيارة  تفاصيل  شرح 
االردن  يحذو  أن  يتمنى  ثم  تسوق سيارة،  واحدة  امرأة  ير  لم 
ذلك احلذو، فيمنع النساء من األمر، ويزيد في الشكوى من أن 

النساء بنت يزاحمن الرجل على لقمة عيشه... 
وجهتي  وتشرحان  واحد،  يوم  في  كانتا  الصورتان  هاتان 
ما  متثالن  ولعلهما  املرأة،  الى  النظرة  في  متناقضتني  نظر 
يراه االردن بأسره من دور لها، حيث الذهاب من النقيض الى 
النقيض، من وجودها نائبة لرئيس الوزراء، حتى رفض كونها 

شرطية سير... 
وقد يكون غريباً ان تتقدم أجهزة الدولة، في تقديرها لدور 
املبادرات  تأتي  وأن  الدور،  لهذا  نفسه  اتمع  رؤية  عن  املرأة، 
من  حقيقية  مبادرات  غياب  ظل  في  نفسها،  احلكومة  من 
وجمعيات  نشيطات  نساء  من  اتمع؛  في  وممثالتها  املرأة، 

متخصصة... 

ومن احملزن، فعالً، أن تعمل املرأة في السياسة، والقضاء، 
أعلى  الى  لتصل  رج  تتدّ وأن  والصحافة،  العام،  واالمن 
املناصب، لكنها تغيب عن مجلس النواب، في جتاهل مريب 
الرسمي  العمل  يسبق  وأن  الدور،  لهذا  نفسه  اتمع  من 
التعيني  خالل  من  البرملاني  دوراملرأة  فيأتي  الشعبي،  العمل 

في مجلس االعيان.. 
مجلس  امام  اآلالف،  يتظاهر  ان  حقاً،  العجيب،  ومن 
متثل  ال  العقوبات،  قانون  في  مادة  بالغاء  للمطالبة  النواب، 
اال بداية طريق التحرير، وتقابل املظاهرة بهذا الصمت، وهذا 

التجاهل من ممثلي الشعب نفسه... 
األمرقد يكون حالً  أن  فنرى  السير،  الى شرطيات  ونعود 
لهذه الهمجية الذكورية، العربية القحة، حيث إطالق الزامور 
في غير محله، وحفالت الشتائم واللعنات بني السائقني عند 
كل اشارة ضوئية، والتسيب العجيب في التقيد بالتعليمات 
املرورية، وسوف نحسن الظن بالناس، فنقول إن اضفاء تلك 
اللمسة الناعمة على الشوارع، قد تكون هي احلل للوصول 

الى حالة من الهدوء...

رندة حبيب مديرة مكتب  الكاتبة  الزميلة  أعلنت   
وكالة االنباء الفرنسية ”أ ف ب“ في االردن توقفها عن 
الكتابة في زاويتها بيومية ال ”جوران تاميز“ التي تكتب 
احتجاجاً  وذلك   .. اربع سنوات  منذ  زاوية محلية  فيها 
الكاتبات  من  وحبيب   . االخيرة  مقالتها  وقف  على 
وتعمل  العاملية  الصحافة  في  واضرمات  املرموقات 
أربع  منذ  االجنليزية  املطبوعة  في  مقال  كتابة  على 

سنوات بالتمام والكمال .
حترير  رئيس  اوقفه  الذي  مقالها  ان  حبيب  ولفتت 
الصحيفة لم يتضمن اساءة ألحد امنا يهدف الى كشف 

التجاوزات في العمل العام .
وحبيب من االعالميات املشهورات وقلدها السفير 
الفرنسي في عمان برنارد امييه في الثامن من اذار 2002 
وسام فارس (املرتبة الوطنية لالستحقاق) ملديرة مكتب 
راديو  ومراسلة  عمان  في  الفرنسية  الصحافة  وكالة 
مونت كارلو في الشرق األوسط رندة حبيب، التي ترأس 

حاليا نادي مراسلي الصحافة األجنبية في األردن.
الفرنسية  االنباء  وكالة  ادارة  مجلس  عضو  وهي 

باالضافة الى عملها . 
وفي سيرة حياة الصحافية رندة حبيب منذ والدتها 

أن  بعد  العملية  باحلياة  التحقت  قد  كانت  بيروت  في 
والعراق  وفنزويال  والبرازيل  يوغوسالفيا  في  عاشت 
وتخرجت من جامعة القديس يوسف ببيروت في مجال 
العلوم السياسية وبدأت العمل في العديد من االت 
الفرنسية  الصحافة  التحقت مبكتب  أن  إلى  اللبنانية 
عام  املكتب  مديرة  أصبحت  1980 حتى  عام  في عمان 
1987، كذلك أصبحت أيضا مراسلة لراديو مونت كارلو 
عام .1988 كما استعرض السفير اسهامات رندة حبيب 
في مجال الصحافة وتغطية األخبار منذ احداث معان 
العراقي  الغزو  أنباء  وتغطية   1989 عام  األردن  جنوب 
للكويت والصراعات الداخلية في جنوب العراق، وكذلك 
أنباء وفاة امللك الراحل احلسني بن طالل وانتقال العرش 

إلى امللك عبد اهللا الثاني.
فن  جتيد  كوميدية  كممثلة  أخرى  مواهب  ولها 

التقليد واملسرح.
يذكر أن رندة حبيب فرنسية من اصل لبناني شغل 
والدها وشقيقها منصب سفير لبنان في اكثر من دولة، 
بولدين  ورزقت  غرايبة  عدنان  األردني  من  متزوجة  وهي 

سيف ويارا.

رندا حبيب توقف مقالتها 



وطريقة طريقة ألف
املرأة إلضطهاد

عدم على عقاباً لهمّ وكأنّ األمر ، ويبدو بلدها
الزواج من أردني.

جاللة امللك في العام لقاء في وأثيرت
االنسان حلقوق الوطني املركز مع املاضي
الشريحة، هذه أبناء تعليم مسألة
للجميع، مقدس حقّ التعليم أنّ باعتبار
الشكاوى من العشرات هناك ولكنّ
عدم من  املرارة وتعكس تصلنا التي
أيضاً الشكاوى وهناك ، التطبيق
عدم إلى أحياناً يصل  األمر أنّ من
هاتف، خطّ تركيب هؤالء استطاعة

الشكاوى. قائمة آخر إلى
حقوق أبسط إنّ يقول واملنطق
وإذا ، لألبناء  املواطنة مزايا تقدمي  املواطن

بأنّهن فيفيد الواقع ا أمّ اآلالف، عشرات أو آالفاً
التي فالعائلة بالدهن، في لسن وكأنّهن يعشن 
في غريبة كلّ واحدة منهنّ تعيش عائلة صارت

حتاول واهية بتيريرات أحياناً ذلك ويكون املرأة، إلضطهاد  وطريقة، طريقة، ألف هناك
دائماً احلقيقي يعود السبب حتى األخالق، ولكنّ الشرع، أو أو العامة، املصلحة اإلستناد إلى
النظر وبصرف األرض، على تسيّده عن ويعلن فيها إالّ يترك فُرصة ال الذكوري أنّ اتمع إلى

إليها. ينتمي التي احلضارة عن
خلق الذي األمر أجنبياً، وتعترف باجلنسية، الزوجة إلبن تعترف ال بني بالد فاألردن ومثالً،

لعدد احلقيقي الرقم نعرف ال يومياً، ونحن الصحافة عنها تتحدث مشاكل إجتماعية

لن يشكّ قد إنّهن يقول املنطق ولكنّ وأجانب، عربا غير أردنيني، املتزوجات من األردنيات

مسألة صار املرأة حقوق هضم كان
أغلب أنّ  باعتبار  ، بالدنا في  عادية
فليس الذكور ، إلى األشياء تذهب
باالعتبار الشؤون األخذ من أقلّ
، السياسية قبل احلياتية
أبناء عن هنا ث نتحدّ ونحن
الذين الشريحة هذه وبنات
مئات إلى عددهم يصل قد

السيكولوجية الناحية من باملرأة  الضرر إحلاق وهو
واالعتبار والكرامة  والطمأنينة باألمن الذاتي الشعور في
نحو مرحلة يكون قد العنف من القسم وهذا والتوازن،
أنواع شتى  استعمال بأنه ونعرِّفه املادي العنف ممارسة
أفكاره على للسيطرة اإلنسان على  النفسية الضغوط 
حرية من واحلدّ  اإلنسانية ومبادئه االجتماعية وتصرفاته
املرأة إلى يسيء ما كل العنوان هذا ويندرج حتت .(10) تفكيره
وجرح والتهديد، والتحقير، واإلهانة، كالشتم، قبيح كالم من
ال ممارسة أعمال على العاطفية، وإجبارها واإلساءة املشاعر،
مشروعة أعمال ممارسة من منعها العكس أو بها ترغب
السماح وعدم آرائها، أمام والتعصب واالستبداد، بها، ترغب
البيت من باخلروج لها وعدم السماح رأيها، عن بالتعبير لها
وصديقاتها، أقربائها زيارة أو والعمل التعليم أجل من
والتمييز إليها، التي تذهب األماكن كل معرفة واإلصرار على
دون عليها الرجل بتفضيل الرجل وبني بينها املعاملة في 

و.... سبب دون من وطالقها امليراث، من وحرمانها مبرِّر
التالية: اجلوانب في جنده واملعنوي بشقيه املادي والعنف

العنف األسري: 1-

على يترتب ملا شيوعاً العنف أنواع أكثر من وهو 
األسرة أفراد بني مستمر احتكاك من األسرية العالقات
أسباب لعدة – املصالح تعارض إلى االحتكاك هذا  ويؤدي
واملعنوية، املادية منها العنيفة للممارسات فتتعرض املرأة –
في اإلحصائيات وتشير األقوى. الطرف أو الرجل  قبل من

شملهن  ممن النساء من 50% 20- أن العالم من كثيرة بلدان
النساء  و%52 من قبل الزوج، من للضرب قد تعرضن البحث
للضرب تعرضن الغربية والضفة غزة من الفلسطينيات

تعرضن  2000، و%23 منهن العام واحدة في األقل مرة على
أو  بعصا %33 للصفع %16 للضرب واإليقاع، والركل للدفع
وبيَّنت %9 أنهن  أزواجهن قبل من حادة بأداة هوجمن 9% حزام

لإلهانة  تعرضن (جميعهن) 52% و النفسي للعنف تعرضن
قبل مهينة من بأسماء وتسميتهن البذيئة والسباب واللغة

أزواجهن.
الشدة من درجة حاالت العنف بعض األحيان في وتبلغ
أو اجلسدي للعالج املرأة إخضاع ضرورة إلى والقسوة تنتهي
األمريكيات، النساء  من واسعة  عينة  قالت كما  النفسي،

في  الطوارئ ألقسام  ذهنب قد بأنهنَّ قلنَّ منهن 35%  22-
أن الباحثون ويعتقد املنزلي. العنف نتيجة املستشفيات
السبب قد يكون األشكال من بشكل للعنف النساء تعرض

الرجال(11). من أكثر النساء بني االكتئاب حاالت وراء ارتفاع
االجتماعي: العنف

االعتراف وعدم الدونية النظرة تلك للمرأة اتمع نظرة
حقوق وميكنها املشاركة من للرجل ما كإنسان له مبكانتها
شرعاً، بها املسموح احلدود وضمن احلياة ميادين شتى في
ما أشد التي والعادات التقاليد لبعض اتمع فتعصب 
القهر من ألشكال تُعرِض املرأة عن الواقع الديني، تكون بُعداً
قبل من عملها مجال في للعنف تتعرض وتارة واالضطهاد،
وتقليل والتحقير كاإلهانة العمل.. في الزمالء أو الرئيس
من العمل.. طردها األحيان وتارة بعض مصادرته في أو أجرها

و.... أنوثتها استغالل ومحاولة
السياسي: العنف

أي بالدولة؛ اإلنسان عالقة ميدان في نطاقه ينحصر
وعدم السياسي رأيها عن التعبير في املرأة حرية سلب
حق من ومنعها  القرار صنع  في باملشاركة  لها السماح
مؤهلة تكون قد الدولة في ملناصب والتصدي التصويت

لها....

املصري سلمى بقلم:

اآلالف.
يندرج األمر أنّ ً سرا وليس
املرأة، باب إضطهاد ببساطة حتت
اهر ناقصة، بأنّها دوماً وإظعارها

إلى قسمني: العنف فتنقسم
أوالً: العنف املادي:

بالوجود الضرر إحلاق وهو
أو جسدها في سواء للمرأة املادي
أمنها. أو مصاحلها حقوقها أو في
حق احلياة لدى ميسُّ القسم وهذا

املرأة(9).
كل العنوان هذا حتت ويندرج
والقتل واحلرق والصفع الضرب من
واالغتصاب واالغتيال والطعن

و....
ثانياً: العنف املعنوي:

8889



في املنازل رفات شُ تعاني
العاصمة في خاصة االردن،
في واضح انحسار  من  عمان،
متنفساً تعد  ولم  مبانيها، 
لنشر حتى او  للسكان

الغسيل.
النمطية الصورة وغادرت
لتتجذر الشرفات لفضاء
الغربة معاني تعكس اخرى
ادباء يقوله ما وفق االجتماعية

ومثقفون.
داللتها للشرفة كان واذا
التي والشعرية، النفسية

املكان باعتبارها جوانبها ابراز في ورسامون نحاتون اسهم
ما اذا الطقس وملعرفة وغروبها، الشمس لرؤية  االرحب 
العمارات جراء ضرورياً بات اقفالها فان غائماً، او ً ماطرا كان

الشرفات. من تزاحمت واقتربت التي الشاهقة
ابو علي  العمارة استاذ وفق  املنازل  شرفة كانت واذا
البيوت وفي املعماري التراث في حني الى كانت موجودة غنيم
احلديثة االبنية فان اخلارجي الفراغ مع لالتصال  التقليدية
العاصمة، في  تشاهد تعد ولم املباني جسم في حصرتها

االرياف. مناطق بعض بخالف نادراً اال
مهما الشرفات  فان  غرايبة هاشم الروائي  وبحسب 
االفئدة احلائرة ومهوى النظر محط تظل اتسعت او ضاقت
في السجون اوهام حتى وثمة احمللقة، االفكار ً يستقبل ومطارا
وزير وجدها فيما  شرفات، تشكل رمبا احلديدية النوافذ بان 

اخلروج الى بانها تشي حيدر محمود االسبق الشاعر الثقافة
اتمع في حتى  املمكن فمن  حرج، اي  دون من  الداخل من

البيتية. باملالبس اليها اخلروج احملافظ
بلدية في حالياً به املعمول االبنية نظام يخضع وال
ملساحاتها مراعاة سوى شروط الي الشرفات  العاصمة
املقرر االرتداد البناية وان يؤمن صاحب للبناء، املئوية النسبية

تكشفه. اخرى شرفات على تطل ال حتى الشارع عن
عدد في زيادة من رافقه وما العمراني االزدحام وساهم
اسباب وثمة الشرفات املنزلية، في اندحار وتقاربها البنايات
التلوث مكمنها الشرفات هجرة الى السكان دفعت اخرى
ضيق جانب الى السيارات،  ضوضاء عن احلاصل  البيئي

مساحتها.

راحت
شرفات
املنازل
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أنا فقال: وأقرح احلب قلبه حتى بلي عشق جميلٌ بثينة
ماتوا.. أحبّوا إذا قوم من

بن امللك عبد اخلليفة يوماً مجلس دخلت أن بثينة يروى
مما يقوله شيئا فيكِ أرى ما بثينة يا واهللا لها: فقال مروان،
بعينني يراني إنه بثينة:  فردّت ،! في هواكِ ميوت حتى جميل
الشاعرة اخلليفة  وسأل املؤمنني. أمير يا رأسك  في ليستا 
فأجابت: ؟ هواكِ حني فيكِ (توبة) ما رأى األخيلية: ليلى العربية
عبد فضحك املؤمنني. أمير يا ولّوك الناس حني رآه فيك ما

يخفيها. كان سوداء سن له بدت حتى مروان بن امللك
يصبح اجلسم في العصبي الدوران أن ذلك أعمى، ..احلب
حب، حالة في  اإلنسان يصبح حني األدنى مستواه  في
ويتغاضى الدماغ في الشخصية التقييم مراكز فتتراجع
إرادتهم مبحض عقولهم ويغمضون األمور عواقب عن احملبون

محبوبيهم. ونقائص حماقات عن نزوتهم مبحض أو
سياق املوروث في أبقى أن أريد اآلن، يهمني ما هذا ليس
العفة فيه  رت فتصدّ الوجداني، باألدب احتفى  الذي العربي
الكلمات، حتى سواري العذري احلب واعتلى الشعر سطور
كان شعراً النساء أجساد وتناول ربيعة أبي بن عمر جترأ إذا ما
مكان يطلق إلى العزيز نفاه اخلليفة عمر بن عبد  أن جزاؤه
نفسه باملثل. واألمر له تسول ملن عبرة ليكون لَك) هَ عليه (
نفسك دعتك إذا قال: حني ما رمى إليه أحد األسالف عينه

فإن فيها، ممن ِ واستح السماء إلى ببصرك إلى كبيرة فارم
إلى األرض واستح ببصرك فارم السماء في تخاف من ال كنت
وال تستحي ممن السماء في تخاف من ال كنت فإن فيها، ممن

مع البهائم. نفسك األرض فاعدد في
أنَّ سيلحظ  العربي الشعر موروث متتبّع فإنّ لذلك 
خادشا أو مبتذالً كان بالعذرية والشرف وما متيز غرام العرب
القدامى جنون الشعراء الناس مجمله، فتناقل في للحياء

بثينة: جميل في ما أنشد ومن ذلك ، يومنا هذا إلى
خبر ثوبها مبا دون لي ما له.. اجلباه تسجد والذي ال

والنظر احلديث إال كان ما بها.. هممت وال وال بفيها
احملبني  شيخ على نعرّج احلب سيَر نذكر حني ولعلنا 
لكن املهدي، بنت بليلى قلبه وتعلق جنّ الذي امللوح بن قيس
بالكعبة يطوف أن بعقله، فنصحه قومه ذهب بآخر زواجها
آخر قيس حتى وظل ليلى)، حب من ارحمني : (اللهم ويبتهل

:ً مردّدا ليلى محاوالً نسيان تائهاً وقته
إني.. قلب يا قلت ألست

ليلى تتوب عن تبت إذا ما
ليلى.. حب تائب عن أنا فها
تذوب؟ ذكرت كلما فمالك

بال ما قال: األعرابي الذي ذاك لسان على سؤال البال في
اليوم؟! قبل عليه كان ما غير على اليوم احلب

شاور بقلم: رنا

سواري الكلمات.. على



من متابعة حلقة إلى اضطررت عن أنفي، رغماً
بذلك النوع متتلئ فضائية، محطة في ع منوّ برنامج
وعلى الزغبي، نوال الفنانة إستضافت البرامج، من
من شيء، كلّ عنها  عرفنا أكثر، أو ساعتني،  مدار
من مرافقيها أسماء إلى صنعها، تتقن التي الطبخة
إلى دانيال، األزياء مسؤولة إلى توني، املاكياج مسؤول
إلى شركة اسمه، نسيت الذي الشعر ة مسؤول قصّ

احلبّ ة قصّ إلى ،ً مؤخرا معها تعاقدت التي اإلنتاج
وإلى... وإلى إلى زوجها، مع تعيشها التي التاريخية

موضوعنا... هذا وليس
املعجبني نادي  ميثلون  البرنامج حضور كان فقد
ومن شتّى شخصاً، وخمسني مئة نحو الزغبي، بنوال
موقع ولهم اللبنانية، والطوائف واملنابت األصول
يحسدهم قد درجة إلى مون ومنظّ اإلنترنت، على
لو فتمنّينا العربي، العالم في األحزاب أهمّ عليها
من تستفيد  العربية السياسية التنظيمات أنّ 

من التماسك! الى ذلك القدر جتربتهم، وتصل
وشكل تفاصيله،  زمان كل لدى أنّ ونعرف 
نستغرب ذلك مع ولكنّنا ومضموناتها، اهتماماته
على واملطربات، باملطربني العجيب الهوس هذا
االبتعاد ذلك عن كثيراً ونتساءل الغربية، الطريقة
من سألت واحداً ولو والقومية، القضايا الوطنية عن
سيسارع ولكنّّه عاصمة املغرب فلن يعرف، عن هؤالء
بااليدي التشابك حادث عن السؤال كان لو اإلجابة إلى
صاد، الفنانة مرافق مع سني الفنانة مرافق بني
عن السؤال كان احلادث، أو عن بالتفصيل ثك وسيحدّ
سيحار ولكنّه املعنية، للفنانة أغنية آخر  جناح سرّ
تضعها التي العربية الدولة عن سؤال عن االجابة في

املقبلة! حلربها واشنطن هدفاً
على اللوم إلقاء االحوال،  من حال ميكن، في وال

نادي في
الزغبي نوال

فيه فترة كلّ حتمل الذي الزمن  على  وال أنفسهم، الشباب
كلّ اإلعتراف أنّ ينبغي وهنا األخرى، مختلفة عن إهتمامات
مع التعامل طريقة تعرف لم العربية السياسية األنظمة

لعلّها بل وطنية، اهتمامات لهم تطرح ولم العربي، الشباب
يعيشونه... الذي االستالب على هذا فرحة كانت

عن والتسرية  واالنبساط، الفرح،  ضدّ يقف  أحد وال

وعبد قلوبنا على تستأثر كلثوم أم كانت يوم وفي النفس،
اجلميل، واللحن احللوة بالكلمة ولكن وجداننا، احلليم يحرّك
العربية والقضايا ،ً موجودا الكتاب كان نفسه الوقت وفي
على واألسى احلسرة اليوم يثير ما نراه ولكنّ حاضرة، كلّها

ا، منّ الثلثني على تزيد نسبة يستغرقون الذين هؤالء واقع 
الدرجة ملغنية من ناد فتح صار الذي العربي الشباب وهم

سياسي... ع جتمّ االنضمام الى من أهمّ لديه الثانية
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أقدم  لوزميال، من  مستشفى 
إسمه  ومن  ان،  عمّ مستشفيات 

تأخذ هذه الصفحات عنوانها.
ستعنى  صفحات  وهي 
والغذائية،  الصحية  بالشؤون 
لتتابع كلّ جديد ميكن أن يساعد 
إلى  وستعود  القارئ،  راحة  على 
املاضي أيضاً، لتأخذ منه أساليب 
ق  تتفوّ التي قد  التقليدية  العالج 
في كثير من األحيان على العصري 

منها.
قراءها  ”اللويبدة“  وتدعو 
املوضوعات،  في  املساهمة  إلى 
وخصوصاً تلك التي يرون أنّ فيها 

فائدة للجميع.

”ريفليكسولوجي“، عالج بيتي حميم
قلوب األردنيني تعبانة
راما، واللسان اجلغرافي
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ما لكنّه األقصى، في الشرق األمر
أنّه مع األوسط، الشرق في شبه مجهول زال
املعاهد في  ويدرّس به، معرفاً علماً وصار الغرب إلى  وصل

املتخصصة.
بأنها   Energy الطاقة جوردن ريتشارد الدكتور وعرف
مبعث هي التي الكهرومغناطسية الدقيقة اللطيفة املادة

وكانوا همرس تعاليم عبر الطاقة هذه ( الفراعنة املصريني(
CHIL تشي.  اسم ) وعرفها الصينيون حتت الكا يسمونها (
الريفلوكسولوجي مفاهيم حسب الطاقة مسارات
غير محددة  مدارات في احلي البشري اجلسم داخل توجد
حركتها خالل عبرها ومتر تطالها خلية كل فتشحن مرئية،
اجلسم ويقسم خمسة املسارات هذه املستدمية. يبلغ عدد
عموديا من ينطلق نظري عبر خط ويسرى جهتني مينى الى

. االبهام نهاية حتى الرأس أعلى منتصف
(ياجن) املوجب التيار على اجلسم اجلهة اليمنى من حتتوي

. بني) ) السالب اجلهةاليسرى التيار متثل بينما
أي ريفلكس كلمة من مشتقة ريفلوكسوجلي كلمة

لتيار ا
تي حليا ا

احلقيقي الفيزيائي
قدماء عرف  . اجلسم في

يبلغ
هذا مر  عُ
آاف خمسة العالج
بداية في وظهر  سنة،

تنشيطه  املراد للعضو التابعة النقطة عن ان تبحث هي
ويتالشى يزول ان نضغطها الى ذلك جندها عند ان وعالجه الى
ال ان على  دائرية بتدليكها بحركة نقوم  ذلك وبعد .. األلم 
نصف دقيقة املرة في الواحدة النقطة على الضغط يتجاوز

. أخرى عن نقطة ننتقل للبحث ثم ومن

: الثانية القاعدة
لم لو حتى أو مؤملة متصلبة أية نقطة تعالج أن  هي 
لم ما او عائق هناك يكن فلو لم . تتبع عضو أي الى نعرف
جندها التي النقاط وبقدر ومؤملة متصلبة نقطة هناك يكن
شفائية طاقات أرسلنا قد نكون وتدليكها بضغطها ونقوم

. جلسدنا منعشة

الثالثة: القاعدة
يوميا، مرتني من أكثر الواحدة النقطة نعالج أن ال هي
في هي مما أكثر مؤملة القدمني في النقاط تكون ما غالبا
اجلاذبية قوانني بحسب ألنه اجلسم أعضاء وبقية  اليدين
وتسبب معينة مواد تترسب قدمينا على الكثير ووقوفنا
الكهرومغناطيسية ونحن الطاقة تيارات أو اغالق مسارات
الطاقة هذه نفتح قنوات املتصلبة بالضغط على النقطة
طبيعية بحركة مداراتها في تسير أن لها يتسنى وبذلك
لهذه التابعة  األعضاء جميع الى احليوية بذلك فتعود

اآلتية: التعليمات نتبع أن علينا يجب وهنا املدارات،
في للعضو تابعة اليمنى القدم في التي النقطة أوال:
تابعة اليسرى القدم في والنقطة اجلسم اجلهة اليمنى من

. اجلسم من اليسرى اجلهة في للعضو
من على اجلهة اليسرى يقع فالقلب مثال هنا، فوارق توجد
اليسرى القدم في موجودة له التابعة النقطة فنجد اجلسم
والكبد اجلسم. من العليا اجلهة في أي الصغيرة األصبع حتت
النقطة أن فنجد اليمنى اجلهة على اجلسم  في  موقعه 
. الصغير األصبع حتت اليمنى القدم في تقع  له التابعة 
بحسب اليسرى القدم في القلب نقطة يقع حتت والطحال
الكبد نقطة بجانب تقع املرارة ونقطة  اجلسم في موقعه

القدم في تقع الدودية الزائدة  ونقطة  اليمنى القدم في
األعضاء بقية اما اجلسم في  موقعها  بحسب أي اليمنى 

. القدمني في موجودة فنقاطها
فيها توجد القوس منطقة في للقدم اجلانبيتان اجلهتان
الفقري العمود ألن وذلك الظهر من القطنية املنطقة نقطة
القدم كعب الى نزوال لالبهار اخلارجي اجلانب من متمثل
أو الوسطى املنطقة في آالم من يشكون فالذين ولذلك
في معاجلة كبرى فائدة يجدون الظهر من ( القطنية) أسفل
معروفة بتأثيرها املباشر في ومنطقة القوس النقاط . هذه
على تعتمد التي الدول جندان ولذلك الفقري العمود سالمة
القانون هذا من تستثني االجبارية اخلدمة العسكرية نظام
وتعرف السطحية القدم املسماة القدم صاحب وتعفي 

. فوت بالفالت
نقطة توجد القدم مفصل من  االمامية اجلهة  عند 
من ابتداء اجلانبية اجلهة وعند اللمفاوي للجهاز مهمة
املثانة نقاط توجد قليال الكعب فوق لغاية  املفصل عظم
اخللف جهة ومن لألنثى وارج والرحم والقضيب والبروستاتا

. والبروستاتا النسا عرق نقطة توجد
نقطة يوجد  اخللف جهة من اخلارجية اجلانبية  اجلهة
وجهة للبروستاتا  ثانية  نقطة وحتتها النسا لعرق ثانية
األمعاء بني للصمام  ونقطة للكلية نقطة توجد  العظم
لألنثى املبيضني نقطة وحتتها الغليظة  واألمعاء الدقيقة

. احلوض نقطة وحتتها للذكر واخلصيتني
احلوض منطقة متثل التي القدم كعب في النقاط
فعلينا يكفي ال باالبهام والضغط اللحمية  سميكه 
بثقلنا ونلقي الطاولة حافة  أو العتبة  حافة على الضغط
معدات بالريفلوكسولوجي  اتصني لدى ويوجد عليها.

الغاية. لهذه خصيصا مصنوعة خشبية

االنعكاسية النقاط

بها نضغط األصابع، االبهام أو بواسطة اليدين لتدليك

متاما مشابهة والريفلوكسلوجي انعاكسي فعل
Acupres- باألصبع بالضغط املعاجلة يسمى ملا

العالج من خالل تنبيه  طريق عن ذلك يتم . sure
بامكاننا حيث في القدمني االنعكاسية النقاط
بالضغط الشفائية الطاقة من شحنات ارسال
النقطة املقفلة تكون ما عادة هذه النقاط. على
باالبهام الضغط  بواسطة تسليك الى احملتاجة 
وكأنها حتديدها املرء ويستطيع البداية مؤملة في
األولى في املرة االبهام. حتت صغير دمل أو حصاة
أقل األلم  يكون الثانية  املرة وفي مؤملة تكون
يزول أن الى كثيرا، وفي اجللسات التالية يتالشى

. األلم نهائيا هذا

األولى: القاعدة
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وكافيا عميقا ضغطا تنشيطها املراد النقاط فوق عميقا
اليد. على فقط اجللد وليس العضلة أو بالعظمة  لنشعر 
دائرية بحركة والتدليك أوال الضغط طريقة  نستعمل 
أو والشد اوال الضغط اسلوب  متبعني االصابع، وعلى ثانيا
احفظ دائرية،  بحركة األصبع حتريك وأخيرا ثانيا  السحب

التالية. في املرات اليها لتعود جتدها التي النقط مكان
ينشط األيسر االبهام في الرأس، تؤثر في االبهام النقاط
اليمنى ينشط اجلهة األمين الرأس واالبهام من اليسرى اجلهة
نقطتان تقع االبهام حيث في السالمية األولى ابتداء من . منه
الغدة ونقطة  النخامية الغدة نقطة وهما جدا مهمتان 
كما االبهام، على جانبي الصماء أهم الغدد وهما الصنوبرية
قاعدة وفي األخرى وكذلك في األصابع لألعصاب نقاط توجد

. واحلنجرة للرقبة نقاط توجد االبهام عنق
اجلهة دائرية الى بحركات وحركته باالبهام أمسكت إذا
وذلك للرقبة بتمرين اليسرى فكانك تقوم والى اجلهة اليمنى
التمرين بعمل تقوم أنك وتأكد من تقلص عضالتها يخفف
العضالت تقلص من  نخفف لكي وذلك اآلخر لالبهام ذاته

كلها. الرقبة في
اجلهة االبهام اآلخر ظفر استعمل االبهام رأس لتدليك
بعد كثيرا ال تضغط ولكن الظفر منبت جهة من الداخلية
اليد وسبابه بابهام االبهام من السالمية األولى أمسك ذلك
ومسد الداخلية اجلهة من قاعدته جهة وأنزل االبهام األخرى
على نقاط أسفله وللضغط لغاية من رأسه االبهام جانبي

. اآلالم الزالة مباشر تأثير االبهام
لنبدأ واآلن األسلوب وكرر اآلخر االبهام  إلى اآلن انتقل
اجليوب نقاط احدى توجد قمته في السبابة الثاني باألصبع
السالمية ومسد اضغط األصابع بقية في كما األنفية 
الثالثة السالمية ذلك وبعد الثانية السالمية ثم األولى ومن
اضغط ومسدها قاعدته الى تصل وعندما اجلهات جميع من
التمرين. نفس كرر األصبع الثالث األوسط الى انتقل ثم ومن
ولهذه اخلامت) أصبع  ) الرابع األصبع الى انتقل ذلك بعد 
من اخلارجية اجلهة في تأثير اخلامس لألصبع كما األصبع
الى انتقل ثم اخلامس األصبع مسد وبعدذلك واألذنني اجلسم
(واآلن انظر اليداألخرى.. بابهام ومسدها األخرى اليد أصابع
التدليك عمل  ميكن . اجلسم)  نقاط به املوضح  الرسم في

. احلاجة حسب لها الدائري

الصداع معاجلة

أي في بها االستعانة تستطيع أنك الوسيلة هذة ميزة
املكتب في أو البيت في رمبا كنت مكان وفي أي شئت وقت
على تساعد بل فقط األلم تسكن ال أنها الثانية  وميزتها

. احليوية الطاقة مرابض وتسليك بفتح الشفاء
النقطتني أوال الرأس، مسد متثل االبهام في النقاط أن مبا
األولى السالمية على اضغط  األيسر بابهامك االبهام في

االبهام جانبي ومسد اضغط ذلك وبعد األمين ابهامك من
اليد الى  انتقل  ثم ومن الظفر املنطقة حتت على واضغط
أمسك اليسرى اليد الى وعد كله، وبابهامك اليمنى
ودلك دقائق لبضع ودلكها نقاط عن وفتش االبهام بأصبعك
باصبعك االبهام اليسرى أمسك الى اليد وعد االبهام كله
اآلم وحاالت الصداع حلاالت الرئيسية النقطة والسبابة هذه
منطقة املنطقة لغاية هذه كل على واضغط دلك املعدة..
األخرى اليد  على ذلك  بعد العمل وأعد العظمتني  التقاء
دلك اآلن  لغاية الصداع يتوقف لم واذا الطريقة بنفس

. اليدين باطن منطقة

أخرى نقاط

كله، االبهام د مسّ  .. القدمني في نقاط ايضا توجد
مرات بضع  دائرية  بحركة  وحرّكه جانبيه  على  واضغط 
نقاط توجد ما  غالبا . اليسار الى مرات وبضع اليمني  الى
اهتماما واعطها ومسدها اضغطها االبهام حتت حساسة
في سريع مفعول ولها بالرقبة املنطقة عالقة فلهذه خاصا
من ولكن النقاط هذا في غالبا ما يتوقف األلم األلم، ازالة

. الرأس ولنبدأ في نقاط يزل لم األلم أن افتراض االفضل
فهي اجلمجمة قاع في املستطيل النخاع منطقة أما
تسمى ولذلك والتوتر، االجهاد حاالت في خاصة جدا مهمة
شفائية يبعث طاقات النقطة هذه االجهاد، تدليك نقطة
ولكن للصداع فقط وليس اجلسم في عديدة  مناطق الى
الضغط تتحمل ال املنطقة فهذه الضغط بشدة حذار من
ولكن خفيفا وليكن الضغط والقدمني، مثل اليدين الشديد
ثم ومن  اجللد  حتت ما نالمس أن علينا بل اجللد على ليس 
األذنني ودلك املنطقة حول ودلك الرأس في نقاط أخرى تدليك
الرقبة عظمة الى من عظمة الفك نزوال الرقبة كلها ابتداء
الرقبة تدليك  الكتف، عظمة الى األذنني حتت من  وابتداء
الشعور يبعث وامنا فقط والصداع اآلالم يزيل جهة الظهرال
كله الرأس في الدمومية الدورة وينشط واالسترخاء بالراحة

الظهر معاجلة .
الفقري بالعمود العضالت تقلص سببها الظهر آالم
تقلص الى الفقرات يؤدي هذه إحدى الشديد على ..الضغط
بدأت متى الفقرة، هذه عن ابحث لذا له، التابعة العضلة
الفقري العمود يبدأ جزئيا من مكانها باالنزالق الفقرة تلك
اجلسم، أنحاء بعض في اآلالم وتبدأ  السليم القوام بفقد 
لألبهام اخلارجي اجلانب يبدأمن بخط الفقري يتمثل العمود
الى كعب القدم تفحص بدقة وروية هذا اخلط اضغط نزوال
هذه ومتصلة في مؤملة نقاطا جتد رمبا أو جتد سوف بابهامك

املنطقة.
أو االبهام  قرب احلساسية املؤملة النقطة كانت اذا
احلياتي عن التيار فهذا يعني انحسار التاريخية اجلهة على
أن نضغط وهنا علينا العنقية الفقرات أي  العنق منطقة 
العنيفة الفقرات التي متثل من القدم هذه املنطقة وندلك
متثل التي املنطقة أي القدم وأسفل القوس ومنطقة

أن األفضل شديد ألم وجود حالة في القطنية. الفقرات
صغيرمن مكعب وضع طريق عن الثلج مكعبات نستعمل
نضع ذلك وبعد ثوان لبضع احلساسة النقطة على الثلج
نكرر التالية األيام أخرى وفي دائري لثوان بتدليك يدنا ونقوم

كل نقطة،  30 ثانية على واحدة كل مرة مبعدل العملية هذه
. األلم ويزول التصلب فيزول تتلني حتى

األعصاب إصابات

من واحدا الوركي)  العصب (ألم النسا عرق  يعتبر
غالبا عصبي ألم عن الشائعة وهو عبارة العصبية اإلصابات
الشوكية القناة األعصاب في على الضغط يكون سببه ما
الضغط أخرى مثل أسباب وثمة للحوض، التنظيم السيء أو
جتويف في املتواجدة اجلسم أعضاء أحد تضخم الناجم عن

املفاصل. التهاب نوع من أنواع أي وجود أو البطن،
العصب حللقة  القدم، عقب عبر املعاجلة، تتم أن يجب 
اجللد أن إلى نظرا التدليك العميق، وذلك بواسطة الوركي،
بسهولة، يذعن أو يخضع وال وقاس صعب هذه املنطقة في
وتر إلى تصل حتى العقب طرف طول على التدليك فتابع
احلجر منطقة في التدليك في  استمر ذلك وبعد أخيل

ملسافة الساق على األعلى وإلى الوتر، جانبي على (التجويف)
أين ذاته الوقت في والحظ الهدوء، مبنتهى دلك انشات، عدة
األصابع واستخدم والضعف، الوهن من قدر أقصى يوجد
وأنت خفيفة سحب بعملية وقم الوتر على للقبض واإلبهام
الفخذ. أو الساق أعلى تدلك وال االنضغاطي، متارس التدليك

التهاب العصب

وقد األعصاب، لب هو التهاب العصب التهاب سبب إن
كل وتتحول جدا،  شديدا االلتهاب عن  الناجم األلم يكون
املريض تشل فإنها قوية، الهجمة كانت وإذا عذاب، إلى حركة
دلك ذلك من أو تدفئه، بدال إطالقا الكتف تدلك ال وتقعده:
أهمية إعطاء مع القدمني، منعكسات ويقظ حذر بشكل
في االصبع الصغير الواقعني وقاعدة الكبير لإلصبع خاصة
الرقبة لالصبع منطقة متسيد كما يجب اخلامس، القطاع
القدمني، لكال عامة مبعاجلة قم  األصبع،  واستدارة الكبير
املتصالبة، املنعكسات استخدم أخرى، مناطق أية  والحظ
بالتدليك القيام أن كما القدم، في الورك منطقة وعالج

أن يساعد أيضا من شأنه للورك والفخذ العميق مباشرة

ً جدا الرطبة مهمّ البحر شاطئ على رمال املشي
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ملن حتى تالحظ بسهولة باتت احلوار  في اليديهم الشباب
يومياً تسجل الشرطة العام ومخافر الشارع في سيارة يقود

العنيف. الشجار من العديد
ال يخفون واحلافالت العمومية السيارات قلة من سائقي
سائقو يحتفظ  ما  ً وكثيرا مقاعدهم، حتت  ابيض  سالحاً

”باملسدسات“. اخلصوصي
االردنية  اجلامعة من وطالبة طالباً  50 انخرط ً ومؤخرا
واسبابها بظاهرة العنف تعريفهم تدريبية بهدف دورة في
النساء، ضد املوجه للعنف واضح  تسليط مع وتبعاتها،
صور وجود ضحية فتاة سقطت احلالي االسبوع  وخالل
جسدها اخترقت حيث اخللوي، جهازها على لشخص

شقيقها. بفعل رصاصات خمسة
تقدم على حصل الدول من كسواه االردن كان  واذا 
جديدة سلوكية امناطاً اال ان وصحي، واقتصادي تكنولوجي
التدخني ومنها السارية االمراض انتشار على ساعدت

املتسارع. وايقاعها احلياة واخلمول وضغوطات
منظمة مع بالتعاون الصحة وزارة اجرتها دراسة ووفق
تسببت القلب امراض فان هوبكنز وجامعة الصحة العاملية

باملئة  ان 32 باالردن كما الوفيات من باملئة 50 – 40 نسبته مبا
الدم. ضغط ارتفاع يعانون من املواطنني من

يوسف الدكتور القلب امراض استشاري ويعتقد
هي شرايني القلب المراض املسببة العوامل ابرز القسوس ان

الدم. وضغط الكولسترول وارتفاع التدخني
حيث العديد اقتصادية واخرى اجتماعية وتتضافر اسباب
من العديد وقوع في الفقر خط حتت من الشباب يعيشون
مع للتعاطي االردنيني جنوح بان اعتقاد وثمة الشجار، حاالت

قلوبهم. تعب في سبباً كانت السياسة،
املعلومات تكنولوجيا  كلية  في  الطالب يرى  وفيما
يقر انه  اال عاملية، باتت العنف مشكلة ان املعاني محمد
تأصل مدى  لتعكس للكالم، العمل لالردن تخطت بانها
واجتماعية اقتصادية  السباب  وردها  اتمع، في املشكلة 

وسياسية.
والتقاليد العادات فان العبادي عبداهللا الباحث وبحسب
الى اللجوء في ً كبيرا دوراً تلعب احمللي للمجتمع احملافظة
شعار ”الثار وال العار“. حتت من االوقات العديد في العصبية

والبطالة الفقر ظاهرتي وتفشي املهور ارتفاع وبسبب
الشباب نفسية تدهورت اجلامعات وخريجي الشباب بني
في املتخصصة وفق  ارادي، ال بشكل  النرفزة الى ودفعتهم

محمود. سهام االجتماع علم
البحث في  القرار صنّاع دفعت التي املركزية القضية
بني العنف ظاهرة اسبابها لتقصي موضوعي معادل اليجاد
فان العشائري،  التعصب  ظاهرها كان واذا اجلامعات،  طلبة

بني االسباب. من جاءت العالقة بني اجلنسني
العنف على توجد سياسة واضحة للقضاء وحتى االن ال
مبررات، عن  تتحدث ما ً كثيرا فاالدانة اشكاله تعدد رغم
وظواهر املرهقة االردنيني قلوب بني الربط اشكالية لتبقى

بعينها بفئة محصورة غير العنف

بني الوفيات  نصف 
القلب، امراض سببها االردنيني
دراسات صحية، ما تؤكده وفق
مصابون تقريباً وثلثهم
من واكثر الدم، ضغط بارتفاع

من  ويعانون مدخنون، باملئة 70
الكوليسترول، نسبة ارتفاع
القاتل باتت  الثالثة القضايا
مرض يليها لالردنيني االول

السير. حوادث ثم السرطان
الفئات القلب من مرضى
لم التي الشابة العمرية
االربعينات، مرحلة تتجاوز
باتت ً حتديدا الفئة وهذه 
في سجالت مرشحة للدخول
اعقاب في الشرطة دوائر
في بااليدي احلواري اعتمادها
بالتوتر التعبيرات  تزايد  ظل
في مالحظتها ميكن التي
في وحتى واملنازل الشوارع 
وفي الدوائر واملدارس اجلامعات

احلكومية.
واستخدام العنف ظاهرة

شيوعاً األكثر العملية

اإلنسداد منطقة

تعبانة! األردنيني... قلوب
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اثار  ما   ..” اجلغرافي  النوع   ” من  هو   ” راما  لسان“  بان  اكدوا 
استغرابها وخوفها الذي سرعان ما بددهما اطباء اكدوا لها 
” ان اللسان اجلغرافي ” حالة ليست مرضية وال تؤشر على 

مرض الحق.
ايام  من  لها  صديقة  ان  واملفارقة  ضاحكة..  وتستدرك 
لم  انها  غير   ” ” لسان جغرافي  لها  اجلامعية كان  الدراسة 
تكن تعاني من أي امراض او اعراض المراض ما قلل ” من حدة 

خوف ” غيداء ” على ابنتها.
والبندورة  املالح  االكل   ” طعم  راما  للطفلة  يروق  وال 
شعور  من  تعاني  انها   ” والدتها  الى  تشير  حني   ” والليمون 
الى  والدتها  دفع  ما   ” االنواع  هذه  من  لسانها  في  باللسع 
 ” البابوجن  منقوع   ” واعتماد  االكل  من  محددة  انواع  اختيار 
كمخفف حلدة التشققات على اللسان التي تشكل بدروها 

خطوطا تشبه ” اخلرائط ”.

مستشفى  في  االطفال  اختصاصي  مدير  وبحسب 
”اللسان  عليه  يطلق  ما  فان  الفاعوري  سمير  د.  البشير 
التي  النادرة  احلاالت  من  لكنه  الطب  في  موجود  اجلغرافي“ 
ال تؤشر على مرض خطير او معد الفتا الى ضرورة مراجعة 

الطبيب اتص للوقوف على طبيعة احلالة.
عن  بدورها  املسؤولة  ”الكراتني“  مادة  فقدان  ويلعب 
اعطاء اللون االبيض على اللسان عند ”ابتالله باللعاب“ دورا 
كبيرا في تشكيل ما يشبه اخلريطة وفقا الستشاري جراحة 
النمري  جمال  د.  االطفال  جراحي  جمعية  ”رئيس  االطفال 
الذي يشير الى ان هذه احلالة ”ال عالج لها“ وان اخلطوط على 
الذي  االمر   ” وتعود  ”تزول  على شكل هجمات  تأتي  اللسان 
مبينا عدم  اللسان“  على  اخلريطة  ثبات شكل  ”عدم  يفسر 

وجود أي اعراض مسبقة ملا يسمى بـ ”اللسان اجلغرافي“.

عمان - بترا - اخالص القاضي
 3 صبيح  ابو  راما  الطفلة  تقوم 
”مبد  املرفقة“  للصورة  ”وفقا  اعوام 
عن  بتاتا  تنم  ال  حركة  في  لسانها“ 
”سوء تهذيب“ بل انها ارادت بالتعاون 
تريكم  ان  صورتها“  ”ملتقط  مع 
يصطلح  كما  اجلغرافي“  ”لسانها 
عليه ”طبيا“ والذي يعد ”نادرا“ بحسب 

اخصائيني.
تقول والدة راما ” غيداء احلديد 26 
لسان  على  ظهرت  اعراضا  ان   ” عاما 
على  الثاني  عامها  بحلول  طفلتها 
دفعها  الذي  االمر   ” حبيبات   ” شكل 
الذين  االطباء  من  عدد  مراجعة  الى 

راما، 
واللسان 
اجلغرافي



رزاز
. ال

ش

في  الرزاز،  مؤنس  شارع  هو 
الرزاز،  يه شارع  نسمّ ولكنّ  اللويبدة، 
في  شارعاً  يستأهل  منيف  فالوالد 
تستأهل  مؤنس  أم  والوالدة  ان،  عمّ
علّمت  التي  املناضلة  فهي  شارعاً 

الكثير من النساء على االستقالل.
يُعنى  شارع  بالتالي  وهو 
ان  بالثقافة، والصحافة، والفكر، وعمّ
بشوارعها، وأزقتها، وأدراجها، وقلبها 

. النابض باحلبّ
يستأهله،  مبا  الشارع  ونبدأ 
التي لم  األوراق اخلاصة ملؤنس،  حيث 
عن  فيها  ويتحدث  اآلن،  قبل  تُنشر 
تي، ولكنّ  نفسه، ويقول: إنتهت قصّ
صحيح،  وهذا  بعد،  تنته  لم  حياتي 
فمؤنس ما زال بيننا، في كتبه وروحه 

الطيبة.

من أوراق مؤنس الرزاز اخلاصة
اس في اللويبدة إحسان عبّ

رمزي الغزوي يكتب عن بيت الطني
أبعاد موسيقية في رواية فركوح
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اليوم  بعد  امليالد  صرخة  احلياة،  غضون  العمر،  خريف 
الثالث من مذكرة جلبي إلى هذا العالم.

ميشي  يلهث.  متهالك  مسنّ  شيخ  اللويبدة  جبل 
القدمي.  الثقيل  مبعطفه  تعبث  والريح  الظهر،  محدودب 
قد  شاحباً  عتيقاً  فصار  أرستقراطياً  عريقاً  كان  معطف 
ويأكل  عليه  الدهر  يشرب  لم  عينيه.  حتت  اجليوب  انتفخت 
فحسب، بل ودخن أرجيلة ما بعد األكل ورقد بكل ثقله عليه 

عند القيلولة.
فِيّ  يحدق  اللويبدة  جبل  فأرى  املرآة  إلى  أنظر  إلهي،  يا 

بعشرات العيون.
أشجار  مع  اجلبل  في  نبتوا  وعجائز  شيوخ  حارتنا  في 
حيث  اجلبل  غرب  إلى  هاجرت  أبنائهم  أسراب  لكن  السرد، 
والسماسرة  احلروب  وجتار  بأثرياء  السمان  القطط  اختلطت 
وعائالت نزفت عرقاً حتت شمس اخلليج وعائالت ورثت أراضي 
ً فخمة وسيارات  في مواقع حساسة فباعت وأقامت قصورا

شبح.
ثمة  املفرغة...  دائرة حياتي  اللويبدة مركز محيط  جبل 
نت أوضاعها املادية فانتقلت  عائالت من عمان الشرقية حسّ
مع  اخلطوَ  تفذ  تتغير،  اجلبل  مالمح  اللويبدة.  جبل  إلى 
خطواتي نحو شيخوخة مبكرة وهبوط طبقي واضح. كيف 
أغادر  *** سوف  املكدود؟  اجلبل  أيها  ارتبط مصيري مبصيرك 
معمعان القتال بعد أن خسرت كل معاركي وربحت حربي، 
فأعتزل الدنيا والناس وأقضي ما تبقى من حياتي مع أبطال 
وأعطب  الهاتف،  خط  سأقطع  القصص،  وبطالت  الروايات 

جرس الباب، فاعذروني.
البشرية كلها عن وجودي، عن إشغالي حيز  أعتذر من 
الهواء  كميات  عن  أعتذر  األرضية،  الكرة  هذه  على  قدمني 
أو  الربو  مرض  أصحاب  من  غيري  كان  فقد  تنشقتها،  التي 

َوْلى بها واهللا أعلم. سرطان الرئة أ
أعتذر عن اقتناصي فرصة غيري في احتالل موقع موظف 
أتبرع  أن  ينبغي  كان  األود،  إلقامة  يكفي  شهري  راتب  ذي 
برواتبي كلها للبشرية، لكنني لم أعثر على بنك للبشرية، 

وأنا ال أثق بالبنك الدولي (مرّق لي إياها يا أخي احلبيب عمر، 
فقد مرّقتَ لي كبائري كلها، وقبّلتني كما أنا بكل خطاياي 

وجنوني، أقصد عدم سويتي).
انتهت قصة حياتي، على أن حياتي لم تنته بعد. انتهت 
الطيار  جعفر  بعد.  ينته  لم  عمري  أن  على  حياتي،  قصة 
تفهمونني،  هل  حياته،  قصة  تنتهي  أن  قبل  حياته  انتهت 
أعني أن قصة حياة جعفر الطيار انتهت على نهاية حياته، 

كذلك غيفارا.
لكن قصة حياتي أنا انتهت ولم تنته حياتي بعد، مثل 

خروتشوف.
فقد قرر ذات يوم كل من كوسيجني وبريجينيف ورفيق 
ثالث نسيت اسمه إنهاء قصة حياة خروتشوف في منتصفها 
وإحالته على التقاعد وهو في عز عطائه، وأخفوه في بيت ناءٍ 

حيث قضى بقية حياته في العزلة بال قصة حياة.
األمم  طاولة  ضرب  الذي  الرجل  حياة  انتهت  هكذا  نعم، 
الرأسمالية  االمبراطورية  بانهيار  وتنبأ  بحذائه،  املتحدة 
فانهارت  العشرين،  القرن  من  التسعينيات  في  االمبريالية 
في  ساهموا  الذين  من   ً واحدا هو  كان  التي  االمبراطورية 
بنائها! إذن، انتهت قصة حياتي وقد اجتزتُ ثلثي عمري فقط. 
انتهت بعد معارك ضاربة هزمت فيها كلها، لكنني انتصرت 
انتهت قصة حياتي عام 1994 حني ربحت احلرب  في احلرب. 
 ،ً مثخناً مظفرا امليدان  من  وخرجت  املعارك  ما خسرت  بعد 
مع  املعنوي  األدبي  موتي  تبينت  ثم  روايات،  ثالث  فكتبت 

مطالع 1998.
املوت يقرر خلطة مصادرة عمري. هذا ترف لن  أنتظر  لن 
أمنحه للموت. لقد قرّ قراري على ممارسة هذا الترف بنفسي. 
ً حلياتي العضوية (األكل والشرب والنوم  ومبا أنني لن أضع حدا
ام والقيام بوظيفة الدوام في  واستخدام بيت الراحة أو احلمّ
وظيفة)، وبكلمة أخرى أقول: ومبا أنني لن أنتحر بات، إذن، من 
االسترخاء  ثم  واألدبي،  املعنوي  موتي  حلظة  أختار  أن  حقي 
مع  وألهو  وألعب  املتقاعد،  يسترخي  كما  وثيرة  كنبة  على 
أصدقائي مثل اإلخوة كرامازوف مثالً، أو أغازل نساء حميمات 

بوفاري  مدام  أو  تشاترلي  الليدي  مثل 
سأنهمك  ما  هذا  نعم،  كارنينا.  أنا  أو 
الذي  النهائي  للفرج  انتظاري  إبان  به 
بالنيابة  العضوي ساعته  املوت  يختار 

عني.
إذن، حطمتُ اليوم قيدَ احلياة، نعم 
هذا اليوم بالذات، أي حني انتهت قصة 
(ال  بعد  تنته  لم  حياتي  أن  مع  حياتي 
أكتمكم أن احلياة بال قصة حياة مثير 

للضجر).
على  انقلبت  واحد  رقم  البالغ 
املرء  ينتزع  كما  رأسي  انتزعت  عقلي، 
سلة  في  بعقلي  رميت  ثم  قبعة، 
املهمالت، فتحت جمجمتي كما يفتح 
دماغي  واستخرجت  خابية،  أحدكم 

املرضوض وألقيت به في السلة.
زرعت في رأسي خواء وهواء وهباء، 
أال تسمعون الريح تطلق صفيرها وهي 
بشعري  اللة  جمجمتي  في  تهوي 
ى، أردت  اجلعدي؟ نعم، أنا طلبت أن أتهوّ
ي دماغي، أقصد رأسي، ليدخل  أن أهوّ
كقلعة،  احملصن  رأسي  إلى  الهواء 
الثقيلة  بواباتها  القلعة  ولتفتح هذه 

العريضة ألشعة الشمس.
حياتي  قصة  قصّ  أعيد  لن  ال، 
انتهت  قصة  قصّ  إعادة  عليكم، 
طزاجتها..  واستُنفدت  واستُعملت 
أختصرها  وقد  للضجر،  مثيرة  قصة 
افتُتحت  حياة  بأنها  للفضوليني 
مبشروع شهيد وسط أجواء حماسية 
يبالي  ال  عدمية  إلى  وانتهت  هادرة، 

تي،  إنتهت قصّ
ولكنّ  حياتي 
لم تنته بعد

من أوراق 
مؤنس الرزاز 
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حزباً  أسس  إنه  قيل  حتى  أنفه،  عن  ذبابة  بكشّ  صاحبها 
، وقيل إنه أضاف  للتنابل ذي شعارات الفتة: كسل، تثاؤب، متطٍّ

طز أو يصطفلوا أو حط باخلرج... واهللا أعلم.
ال تسمعون،  ما  وأسمع  ترون،  ال  ما  أرى  احلكم  فصوص 
ً، أقصد لكم أعماركم ولي  لكم حياتكم ولي حياتي.. عفوا
عمري، فقد انتهت قصة حياتي كما قلت، ولم يبق معي في 
العمر  من  كبيرة  واعتكافي سوى كميات  وعزلتي  وحشتي 
أعثر  لم  اجلنون،  مهب  إلى  رحلت  لقد  املستوي!  غير  النيئ 
في رأسي الوع إال على خيال.. ثالثة أرباع دماغي كان خياالً! 
مع  املهمالت  سلة  في  رميته  الذي  دماغي  أقصد  تصوروا؟! 

خوذتي ودرعي بعد أن انتهت قصة حياتي ولم تنته حياتي.
ثرثرة  يقاطع  الليلي  حبيبتي  عر  شَ كان  مرة،  عشقت   
عر حبيبتي األسود  النهار بال لياقة، بياض النهار يسهب وشَ
مثل  املظلم  حبيبتي  عر  الكالم، شَ عليه  يقطع  املسترسل 

قاطع طرق أو قرصان.
يابس أصفر شاحب، كأنه  اخلريف، قميصي  - تقمصت 
سوف يسقط مع سقوط أوراق شجرة عائلتي. ماذا أتقمص 

إذا سقط قميصي في هذا اخلريف األبدي األخير؟ 
من يومياتي الساعة التاسعة صباحاً..

أبي  صورة  وأرمق  إثمي،  أزين  خطاياي،  عر  شَ أمشط 
الروحي بنظرات شزراء، ملاذا يا أستاذ؟ ملاذا فعلت هذا؟ ليتك 

متَّ قبل هذا فكنت وكنا نسياً منسياً! 
أظافري  كانت  منذ  تعلمته  ما  كل  لكم،  عمري  أورث   
مشعثة  عذراء  طازجة  غرائزي  لي  ودعوا  خذوه..  ناعمة.. 
الشعر، ثوبها ممزق واحلذاء بال كعب، اتركوا لي غرائزي لي كما 

ولدت، وخذوا معرفتي وبأسي وثروتي.
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أحواله،قال عن مستفسراً اجليل أستاذ هاتفت  يوم ذات
طول له فتمنيت قوياً، يعد لم عنك...فاجلسد الغربة  منعتني 
بالصحة! العمر املقرون طول قل بل حسام ال أبا أخي العمر، قال:
احلديث هذا مرّرت أن وما وأالوجاع؟ اآلالم مع العمر طول فما يجدي
حفظه اهللا سليمان املشيتي الشاعر األستاذ الوفي صديقه إلى
احسان للدكتور ومحبته اللويبدة جبل في سكنه وبحكم الذي

عليه! ونطمئن ً ونزوره يلتقيه، قال: إليه نذهب غدا ينفك ال كان
مدّ حتى إياس أم الفاضلة إمرأته وعلى عليه سلمنا أن وما
هذه التحية لك قائالً: بجيبه كانت ورقة الى يده املشيني األستاذ
بخط مدونه القصيدة وكانت يوبيلك املاسيّ من الشعر مبناسبة
ج وتهدّ إحسان الدكتور عينيّ  محاجر  في  الدمع يده...فاجتمع
باحملبة، النابض بصوتك أسمعها عندك...أن رجيّة لي قائالً: صوته

وكانت:
وأعــــراسِ انِ بأعـيـادِ احلِسَ وَ ـّاس         زهْ عـب بنِ بإحسانِ القوافي تـزهو

الكــاسي الضافي البيان بُرود ومن أروَعـــه      الـلفـظِ بـليغِ من وترتـدي
وإيـنـــاس بـعـلــمٍ وأخـــالقٍ اعـلـى لٍ    ـثــَ مَ م ـلهَ جـيـل مُ بأسـتـاذ تزهـو

النــــاسِ ـنَ مِ بـتـــكريـمِ سواه أوْلـى فـَمنْ  قلتُ على التكرمي حيّ قيلَ إن
اآلســـي ـفَ ــسعِ املـُ كان ة ه     وللـبـالغِ سـادنــَ املـخـتـار لألدب قـد كـان

ن فرنــاسِ القريض كــعـباس ابـْ أدَب  وفي فـكرٍ وفي كالـجاحظ الفرد في
وأجـــــراس بـأوزانٍ فـــلسفـةً   وكــاخلــلــيــل وكالفارابي زُهرٍ وكـابـن

أصداؤها ترددت ما ً كثيرا جملة تأسـِرُني“، املكان ة ُلْفَ أ ”إن
األستاذ النقاد شيخ اللويبدة، على لسان جبل فضاءات في
اجلبل هذا ثراه. وطيب اهللا رحمه عباس، إحسان  الدكتور 
بيوته، من بـيـتاً األمر حقيقة في يسكن لم الذي العريق 

آهليه! سكن في قلوب أنه غير
األردن  أرض قدماه وطئت وما أن طوال، سنوات فمنذ
تاريخ بالد الشام، مشروع من بيروت، إلجناز قادماً فيه ليستقرّ
حفظه السمرة محمود العالمة الدكتور األستاذ إصطحبه
ـُعـَرفه لي اللويـبـدة متاجر أحد في هادئ رُكنٍ إلى اهللا،

ٌ ـُخبـَة ن الركن هذا إلى يختلف كان حيث صاحبه... على
يأنسون كانوا الذين والريشة، والقلم الفكر أصحاب من
واستمرت ته، ورقـــَّ معرفته وواسع ذهنه لتوقد بحضوره
سبعة عشر مدة اللويبدة في جبل رَفَ عَ الوثيقة مبن صلته
وحيداً ً وطورا غالٍ عليه، صديقٍ تارة بسيارة إليه يصل عاماً،
أخيه حبَة صُ وآناً ميينه، في وعكازه أجرة يترجل منها بسيارة
صار الس، في  موقعه أخذ إذا حتى عباس، بكر  الراحل
من ذاكرته اختزنته مما عليهم ـُـفيض وي الرأي، يطارحهم
واألدب واملؤرخني التاريخ عن  ثهم واألشعار، ويحدّ األقوال دُرر
واإلسالمي... العربي احلضاري واملُنجز واملهجري األندلسي 
”البابلي“ الركن ذلك في  والتـناغم، اإلنسجام  من جوٍّ وفي

واألجداد. اآلباء تراثِ من الناعمة النكات تـنطلق كانت
على  الواقعة غزال  عني قرية إن نقول، أن احلق ومن  
لم  ً 25 كيلومترا مسافة حيفا جنوبي الكرمل امتدادات أحد
هذه عباس، إحسان الدكتور العالمة املرحوم ناظري عن تغب
ميتد الذي الساحلي السهل  أمامها ينبسط  التي القرية
كانون من ماطر في يوم رأسه، كانت مسقط البحر مبوازاة

.1920 سنة أول
والفينة  بني الفينة لُ ـُطِ ت النحو جائزة حكاية وتكاد
بعنوان كتاباً وكانت املذكور،  الركن في املُنــتـَدين على
هذا عن ث حتدّ كلما يـبتسم حيث االقتباس“، ”أساس 
كان عندما اجلائزة هذه نال وقد قرشان! ثمنه قائالً: الكتاب
اإلسالمية للجمعية التابعة املدرسة في الصف الثالث في
وانكسر املنزل احترق  مثل: جمالً االمتحان وكان حيفا. في
وال االحتراق املنزل فاعل يكون أن ميكن ”ال أجاب: حيث الزجاج
غير منصوبني الكسر... ولكنهما الزجاج فاعل أن يكون ميكن

أعربهما!“ كيف أدري وال ليسا مفعولني أي

ة اإلنتاجات الهشّ من ع التوجّ دائم اهللا رحمه كان لقد
التهليل إلى يصار ثم الثقافية... الساحة على تتدفق التي
قامة إلى وصل أنه واحدهم ليحسب  وإبرازهم، ملؤلفيها
يجري ما ً معتبرا العقاد، جبران أو أو محفوظ شوقي أو جنيب
منحهم أملاً يزيده كان ما ولعلّ الثقافة. بحق تغتفر ال جرمية
أضيء أساسها ومصالح إلرتباطات واملكافآت واحلوافز اجلوائز
اإلنتاجات عن هذه التاريخ سيقول ”ماذا قائالً: لك... أقدح لي
اجلهات ومستودعات واألرصفة املكتبات بها ضاقت التي 

خزينة الدولة!“ من لها الداعمة الثقافية العديدة
يتدثر  الذهن قوله ”يا لهذا الزمن... الكلُّ يغيب عن وال
أصبح ”لقد أخرى مناسبة في وقوله شوقي!“ طـَف عْ بـِمِ
داخل هو  مبا يهتم أصبح الذات... على كوفاً عــَ الشعر

الشاعر!“ خارج حدود مبا هو الشاعر ال
، مزاجهُ ـّر عـَك قد ما  ً أمـــرا وكأن إيــــاس،  أبا ألتقي

مع املعرّي: فيقول
ٍ تـغسـل درن واألرض للطوفـان محتاجـة          لعـلـهـا من

القول: الى األصدقاء داخالت مُ يلبث بعد وما
سبك له يعاد ال ولكن زجاج كـأننا         حتى الدنـيا حتطـمنا

: حلوة مبداعبةٍ وينتهي اللقاء
عقل وجـبريل له أبـا عيـســى  سـألـت أخــي

قتـل كثيرها فقـال تــعـجـبـنــي  اخلمـر وقـلـت
فصل فقـال وقوله فــــقــدر لــي  فـقــلــت إذن

األصـل ً هــي ــة اإلنسان أربعـ     رأيت طبائع
رطـل * طبيعة لكل ألربـــعـــــة... فـأربــعــة  

يطلب فلم أبياً، النفس عزيز النقاد شيخ كان لقد
عن قيمة حياتي كل في سهوت ”لقد يقول: ً لنفسه مغنما.
سلب ما  ً وكثيرا باألجرة، بيته وكان فالدخل محدود، املال“،
إلى جيبه، من نفسه وزوجته وكان يعالج حقه... الناشرون
القارئ يصاب ولرمبا باريها!  إلى روحه إنتقال  من  قريب حني
هذا األكادميي املهيب، عن وغيرها احلقائق، هذه  من بالذهول
واحملقق واملؤرخ والباحث واملترجم املتميز، األدبي والناقد
األميركية اجلامعات إحدى كرمته الذي البرية، األزهار وشاعر
وكان األجراس، لها ت ـُرعَ ق فخرية دكتوراه بشهادة املرموقة

بكر عباس. أخيه الراحل وقتها برفقة
نصيب، أحاديثه في  إغتراب أو غربة لكلمة  كان ولكم

القائل: ريشة أبو الشاعر مع به وكأننا
خمري من الكأس جفاف بعد املنتهى          أقرب ما غربتي يا

ونضوب الشيخوخة هنا (والكأس
احلياة)

إحسان الدكتور أصدقاء أحد يقول
”الذي بقلمه: شهادة عنه دَوَّنَ وكان عباس، 
وقفتُ ان“ عمّ صداقته البقاء في إليّ حببت
هذه الفانية، على لقاء لنا آخر جواره في إلى
،ً فيه إعتصارا تعتصر احلياة لرؤية قلبي فتألم
قليالً... كفه التي إرتفعت على كفي وضعت
د... فمتوقّ الذهن ا أمّ ضعيفاً اجلسد كان
في إلى ما عيناي فاجنذبت نحوي، نظره بَ وّ صَ
ممن يتدفق حديث  كأنه إشعاع، من  إحداقه
املتكلم كنت لقد  بقلعة صمته... إعتصم
”عش واملنشد: القيثارة هو وكان املرة هذه
شيء الردى...ال ترج وال تعشق املوت ً...ال مفردا

“...ً عنك إن مت غدا يجدي
بريقها... بعد الكواكب تتهاوى أهكذا
اجلهاد وجاهدت الشوط أكملت لكنك
وبسمتك، طلعتك إلى فواحنيننا احلسن
ما على األوفى اجلزاء  يجزيك  أن واهللا نسأل
اجلهود صادق من احلضارة سبيل في قدمت
هنا إلى األدبية... لنهضتنا إحسانك ولكفء

ونردد: القلم منسك
ال القوم وكان الصحة مبوفور اهللا متعها إياس أم  املوقرة
اخلؤون الدهر  أهو  رأيه وسداد ونصحه ينفكون طلباً لعونه

الدهر؟ هذا إنسان أم
أدري! لست

اللويـبـدة في عــبـاس إحـــسان
سالمه حنا ميخائيل بقلم:

أوراس عزم في املضاء يُضاهي من دأبٍ    ـي وفـي سعْ في الضاد قدوة يا
بـقـرطــاس ـّى اجلـل من خططت فـيما مكاتــبــنا  أغنـى الـذي األريبُ أنت

يب أنفاس من طِ العقل أو روضة ــته     من روعَ غت من كتاب نفـيس صُ كم
الـــفــالحُ بالفأس الـثـرى يـشـق ـنٍ كـمـا وَهَ بال الصفرا الكتب فـي نقبـتَ

أقــداسِ قـــدس يـتـــفــيــأ اذ بـْر كاحلـَ ولـهــا بـها هيـماناً عـمـرك كرّست
أرمــاس أعــمـاق فــي ـّب ــي غُ مـعارفنـا  لوالك من عظيمــاً طاً خـلـدت قسْ
قاسي شـائـكِ الصــعــاب ودرب رغم أدبٍ مـن أبـدعت وأكــرِمْ بـمـا ـمْ أعظِ

ـــالسِ خــيــر جُ كانـوا نـواديـه هـم  وفـي ــهــدَ جُ لـآلداب كــان ملن طوبى

وأجــــنـاسِ بـــتـــاريخٍ اخلــبـير أنـت لٍ بـالوَجــَ حـدثــنـا الـجــيــل ـة عالمّ
بــظــلـمـاء يــحــيـا والكـون امـتـنـا حـال وكـانـت كـنـا كـيـف ـُل ق

وإدمـاس
ــــكـــام حُ أعـــدلَ وكــنـــا ــه أنـجـمَ الفـكر سـمـاء فـي نـكـن ألـم

اس ـــــوّ وَسُ
ووسواس نــوم فـي عــهـدك طــال حىً قد ضُ صار فالفجر استيقظي أمتي يا

وآباءٍ فـــخــــر تــاريــخ ناسـيـة األمــسَ نـبــذت أراك مــالــي
كـــأقـبـــاس

النــاس خـيـرة وكانــوا العاملـني فـــي قادوا جــحافـلـهــم األولى أليس منك
إحساسـي جتسيد عن الشعر ر قصّ إن مــعـــذرةً التـــبــــيــان أستاذَ مدرسةِ

وحــياً ســمــا فريـد عـرٌ شِ بهِ يُحيطَ ان تــســامى فـيـه قـمـت مـا
بـــكـــرّاس

إلنـعــاسِ بأن يـغفو يــأبى حــــفــلت واجلـفـْن دائــمٍ ببحث عاماً ستون

صنوَ نــبــراسِ دوماً للجــيل ولتحيى ـّدها مــخـــل للغة الفــصـحى فلتبق

ـراسِ حُ خـــيـر لـنـا التـراثَ وكانـوا لألولى حفظوا  ً رمزا إحسان وعشت

داني“ املنية رغم على فــأنت نائياً     كنت وأن الباقي ”لك األثر

أية أن  يعتصرني، واأللم حارقة ة بغصّ أقولها كلمة
وسنده بدعمه وصلوا من أو أكادميية أو رسمية ثقافية جهة
زوجته على  لالطمئنان  الهاتفي  باالتصال  حتى يبخلون

اس لعبّ املشيني هدية



رائحة  تسبب  التي  (الطيّون)،  فرشاة  وهي  خاصة،  فرشاه 
عبقة تسري في البيت!!.

يوب) هو نبات بري له رائحة زكية طيبة،  والطيّون (أو الطّ
أخضر يانع، كخضار النعناع، له حياة مختلفة ومعاكسة، 
إنه  اخلريف،  سيف  حتت  النبات  جميع  متوت  إذ  ينمو  فهو 
يشمخ في أيلول، ويكثر على أكتاف الوديان، وقرب الينابيع، 
وجد  األرض،  حتت  ولو  املاء؛  وجد  ما  فأين  للماء:  بوصلة  وهو 
ً أصفر، له رائحة عبقة نفاثة،  ً صغيرا الطيون، وهو يطرح زهرا

ال تضاهيها كل العطور الباريسية!!.
الفالحني  ولكنّ  لعبقه وعطره وشذاه،  إذن  الطيوب  هو 
أطلقوا عليه(الطيون) ألنهم كانوا يستخدمونه في تطيني 

أو طراشة البيوت القدمية.
ما أجمل أن حتلم باملستقبل، لكن أن تسترجع املاضي، 
حيث يحنو عليك بيت طيني، ميأل صدرك بعطر الطيون، هو 

حلم  أكثر جماالً، معاكس كحياة الطيون!!.

(2) متهل أيا تشرين 
الزيت.. متهل

الدهر،  ألسن  تدركها  ال  أخرى،  نكهة  لتشرين 
املعطر  البكر،  املطر  بليفة  احملمم  الفتى  هذا  تشرين 
ككرات  أمه  على  يتدلى  إذ  اح،  الفوّ السفرجل  بلثغة 
خفيفة؛  شمس  بعباءة  املوشى  التشرين  هذا  الذهب، 
سيد  تشرين  للخريف:  اآليلة  الوديان  أكتاف  فوق  ترفل 
شهور األرض!!، إذ الزيت سيبقى أبد العمر عمارة بيوتنا، 
ومسامير ركبنا، ونسغ قناديلنا الساهرة بخشوع حلكايا 
اضب  وحبنا  التياه،  عريسنا  تشرين  الطيبني،  آبائنا 
بعبق الطيون، الل بنقيق الضفادع، وحنني (القبرات). 
جداتنا  بأثواب  ابئة  كتلك  إذن،  أخرى  نكهة  لتشرين 
املتعبات في مواسم الزيتون: فسالم على جداتنا، وسالم 

على تشرين في السنني!!. 
ً يصير النهار: النهار ليس إال خطوتني اثنتني!،  قصيرا
أكثر  تبلع  القبيحة  واملدرسة  العجول،  أبي  رأي  على 

إذ  واخلير،  بالبركة  مفعمة  ساعات  اهللا  سقى  احلجل. 
اجلدة احلادبة تنفخ في النار حتت إبريق الشاي املسخم، 
سقى  شيب.  على  شيباً  فتزداد  ذوائبها  ميخر  والدخان 
اهللا أحالماً ما تزال تراودنا، إذ نسرق ما طالت شقاوتنا 
ً عن عني اجلد، لنبيعه للتاجر  من زيتون، كنا ندفنه بعيدا
حُ كفة ميزانه، وينهرنا بشتائم من  الغشاش، الذي يرجِّ
الهريسة؛  إذا ما هششنا نحلة عن (صدر)  حتت احلزام، 
التي  أصابعنا،  بأطراف  احلالوة  بعض  تعلق  أن  خوف 
سنمصها بنشوة نشوى: سقى اهللا أحالماً متشي في 

أفياء الزيتون!!.
أبي  مزاج  ر  يتعكَّ إذ  تشرين،  يا  زيتونك  على  سالم 
 ،ً قبيل املغيب بشبر وفتر كبركان،  فيلتهب نزقاً ووعيدا
من  فنهرب  حرون!،  ببغل  إال  يليق  ال  ضرباً  يشبعنا  أن 
وجهه قليالً، ثم نعود إليه نعينه على شد احلبل على 
ظهر احلمار؛ ليثبت شوال (كيس) الزيتون الكبير، واحلمار 

(1) فرشاة دهان 
الطني 
هل جربت أن تعيش ليوم واحد في بيت طيني قدمي؟؟!، لن 
ً أن أرسم بكلماتي الكسيحة حميمية ذلك الوقت  أجرؤ أبدا
الذي ستحياه!، حيث القناطر حتدب فوقنا وتتقوس كأنها أم 
ترضع طفلها بنشوة وحنو: بيت الطني أقرب إلى رحم األم، 
والنداوة  البرودة  آخر، فاجلدران السميكة جتلب  من أي شيء 
والرطوبة صيفاً، وحتافظ على دفئها شتاءً: سقى اهللا تلك 

الذكريات في بيت جدتي القدمي!!.    
قبل أن أعود للبيت الطيني، علينا أن نذكر أنه وبعد أن 
كانت (تخرِّب) الكروم، وجتود بأخر ما متلك من تينها وأعنابها، 
يدخل اخلريف على خجل ليسري في الشجر، فيدبُّ االصفرار 
باألوراق من أطرافها عندئذ سيعود الفالحون إلى قراهم، بعد 

أن سلخوا أشهر القيظ في عرائشهم املعرشة البعيدة.
النسوة براكني دائمة النشاط، ليس لهن خمود أو جمود، 
طبخ  أو  زبيب)،  إلى  العنب(حتويله  تزبيب  من  يفرغن  أن  فما 
اخلبيصة، وجتهيز اللبنة واجلبنة واجلميد، حتى يأتي دور(البيت 
الطيني) فيرممنه، ويصلحن ما تلف من جدرانه، أو ما انسلخ 
من طينه، ويحفزنه ليتأهل؛ ويتأهب الستقبال الشتاء، الذي 

بات قاب شهرين أو أدنى.
ترميم وجتهيز تلك البيوت، يتم قبل أن ينشغل الفالحون 
مبوسم الزيتون، ويكون عمل جماعي، تتآزر النسوة وتتعاضد 
 ً فيه، ويتم على التبادل، فاليوم عند بيت أبي فالن، مثالً، وغدا

عند جاره، وهكذا.
الصغيرة،  الوالئم  وتقام  إبتهاجاً،  البلدي  الدجاج  يُذبح 
بالتنب  ويخلطنه  الصلصالي،  التراب  يجبلن  النسوة  فيما 
أسطح  أياديهن  براحات  يلطخن  ثم  وقوته،  متاسكه  لزيادة 
الغناء  خيط  ينقطع  لن  العمل  هذا  وطيلة  واجلدران،  الدار 

ونسج األهازيج: رمبا أن الغناء يخفف من وطأة العناء!!.
فبعد  قليالً،  مختلف  سيبدو  األمر  البيوت  داخل  في 
التأكد من جاهزية الكواير(أدوات تخزين احلبوب)، تبدأ مرحلة 
(الطراشة) أو الدهان، ويستخدم لذلك الشيد(احلجر اجليري 
أو الكلس)، بعد أن يذاب باملاء، ثم تطلى اجلدران باستخدام 

يئنُّ ويئن، ويطلق صوتاً ميتنا ضحكاً وقهقهة، فيزجرنا 
أبي بحجر صاروخ، لو أصاب صخرة ثقبها!!.

سالم على جدي إذ يقطر عرقاً حتت كوفيةٍ نسيتْ 
بسيجارة  الكبير  عناءه  ينفض  عليه  سالم  لونها. 
عليه  سالم  طابون،  فران  كمدخنة  تنفث  (هيشي) 
وأريد  بن شعالن!،  يا  غابت  فالشمس  نعجل،  أن  يأمرنا 
أدور معازيب!!، فنهزج معه بهذه األغنية احلنونة، ونحن 
متعربشون فوق الشجرة، ثم نشدِّ أيادينا، فنضرب غصناً 
ً بالعصا الطويلة (الرطيبة)، فينفجر صراخاً، كأنَّ  بعيدا
العصا أصابت جبهته اعدة، ويلعن قسوتنا: فالزيتونة 
صبية في أول العشرين، فال تضربوا الصبايا بالعصي يا 
(عرصات) يا أوالد العرصات؛ فنتحججُ بالعطش، ثم نهرع 
إلى عني املاء القريبة، نرمي أجسادنا اخلائرة، ونغبُّ املاء 

غباً، وبني الغبة والغبة، نثغو ثغاء كاخلراف املرحة!!!.
ramzi972@hotmail.com

عجلون، في اللويبدة
   بقلم: رمزي الغزوي

من  سيبقى  فماذا  خطوة:  من 
نسابق  كي  النهار؟!؛  جحش 
بني  ااتل  الشمس  قرص 
يا  زيتون  فاملوسم  الغيم،  فروج 
حسرتنا، ونريد أن نلحق أهل في 
كزرازير  ومنرح  نعينهم  الكروم، 
ونقذف  أكثر،  فنسرع  الفجر، 
كتبنا الثقيلة من شقِّ الشباك، 
ونركضُ كغزالن ترد املاء، نخشى 
قليالً  املمطوط  ظلنا  نلحق  أالّ 
يلهث  ياه!!، كيف   .. األرض  فوق 
كحمار  الصغير  النهار  هذا  بنا 

هزيل: أال متهل أيها النهار!!.
حنَّ  ما  الزيتون،  على  سالمٌ 
وما  أخرى،  مطر  لقبلة  تشرينُ 
احلور  شجر  على  بلبلٌ  غنَّى 
سالم  الريح،  بأصابع  املياس 
بالعناء  بة  اضّ أرضنا  يا  عليك 
واحلناء، يا املزنّرة بالتعب العذب، 
سالمٌ علينا إذ جنترُّ بقايا أغانينا 
واألشواق.  باللهفة  احملترقة 
سالمٌ على جنون أنفاسنا احلرى، 
ً برسم الكهولة،  إذ تبقينا صغارا
ندرجُ على عتبات الطفولة، فال 

نكبر أو نشيخ!!.
متشي،  أحالماً  اهللا  سقى 
كفراخ  أيادينا  بني  تدرج  كانت 
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مجردة أخرى ذات إلى يحيل (أنت) ااطب
سلطة وصاحبة لها مترصدة األولى، من
بدور إكمال تقوم متعالية، نّزقة عليها، 
أو تفسيره أو األولى، الذات عن السرد
خالية أخرى زاوية من للمشهد تعيده
الذي أو اإلقصاء التعمية أو  الرتوش من
وجوه من وجها ميثّل (األنا) ضمير تتبناه،
من وجها ميثّل (األنت) وضمير  الستر، 
يتواجه أحيان وفي  الفضيحة.  وجوه
ترصد تأملية حوارية في متاما الضميران
وتفنّدها تفاصيلها في وتتفكر احلياة

وحتاكمها.
لهذا الدقيق  املتتبع  ان إلى ولفتت
أبعادا سيستشعر  الضمائري التناوب 
متعة إلى تصل بحيث  موسيقية،
أنك رغم والبصري السمعي التلقي
يحققها متعة بحتة، قرائية مادة أمام
الذي الضمير أو  للصوت  توقّعك
أجد القراءة، وهنا من بعد قليل سيظهر
كسر أن من عليه املتعارف يخالف ما
يعدّ من اجلماليات اللغوية، مما هو التوقع
أو للصوت  توقعك يصبح هنا أنه غير 
وكأنه ذاته،  بحدّ متعة القادم الضمير 
مركبة ومقطوعات موسيقي، تأليف
تَ ألِفْ وقد وقياسات خاصة باحتسابات
املتكرر. تلقيها متعةُ لتتجلى سماعها
رواية في املرأة سليمان وتناولت
تكون أن  عن بعيدة تبدو التي فركوح 
البقاء في رغبة أو للخلود، سبيال
تتبدى إنها كما النسل، واالستمرار عبر
البطل يودّ مؤقت،  وجود إثبات  وثيقة

أبعاد
موسيقية
رواية في
فركوح
الثالثة
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في اليمبوس“  ”أرض روايته  فركوح إلياس  الروائي وقع 
أبو زليخة الشاعرة تايكي، وقدمت فيه بيت في أقيم حفل
عن الصادرة الرواية في سليمان قراءة د.أماني والناقدة ريشة
حترير رئيسة األمسية وأدارت أزمنة، ودار العربية املؤسسة

النسور. بسمة القاصة تايكي مجلة
”أرض إن كانت فيها تساءل قصيرة فركوح شهادة وقدم
أن لها كان ”ما أم رواية الذات األخرى، ذاتية سيرة اليمبوس“
مللمت أن لي فصار والكسر، واإلخضاع اإلجبار نتيجة تكتب
لم أرواح براري في الضائعة الكلمات منها ألشكل حروفها
في ال لم تستكن إذ املتحير، احلائر ”اليمبوس“ في إال تسكن

جحيم“. في وال نعيم
كما ”يكتب بأنه فركوح ريشة أبو الشاعرة ووصفت
قد تكون التي اللحظة في وأنها  مطلقة“ بجدية يفكر
وقدمه تدوس شيئا، ترى عينه ”تكون يده، تسطره تتبعت ما
احلي، الوجود يصف أن يوشك أن  يصغي...إلى وقلبه شيئا

واحدة“. حلظة كله في يتحقق الذي
خالل من مدينة تشكيل ”أعاد فركوح أن على وأكدت

في الراوي  قرين  يسوقها كان التي  واملعاتبات التذكر ندى
خاسرة“. حروب فيه تتشكل حاضر مواجهة

ان في عمّ للمكان فركوح تناول إلى ريشة أبو وتطرقت 
هاشم، ومقهى غارو، مكتبة وسط البلد وزقاق مطعم من
مكتب كليف أوتيل، زهران، مطعم مقهى السنترال، عزيزية،

سينما زهران. العلمي، النهضة مركز سفريات الرشيد،
سينمائية عني الروائية فركوح عني أن ريشة أبو ورأت
شعري بحس يتمتع أنه إلى الفتة العلم، الكلي ذاك تصف
وعميق نبش وباحث مثقف كاتب فركوح أن رهيف وتابعت

لعمان والقدس. األنثروبولوجي التاريخ
األصوات تعدد إلى الناقدة سلميان أشارت جهتها، من
التقنية األكثر إملاعا في أسلوبية فركوح هو رواية في الروائية
وفق الضمائر بتناوب املتعلقة باللعبة السردية تتصل فركوح
في وااطب ضميرا املتكلم فيها متاما يتناوب مدروسة آلية
التناوب“. هذا فيها لم ينتظم هي املرات التي ونادرة الغالب،
ذات إلى يحيل املتكلم (أنا) بضمير ان الراوي على وأكدت
بضمير والراوي وستر وجتميل. بحنني وتسردها ذاتها حتكي عن

باملرأة وال يهتم عالقته خالل من موجود أنه يتأكد أن دائما 
هو اجلانب هذا في األهم املسألة أن غير يستمر، أن بعدها
عن احلديث مع مواز بشكل املرأة عن  احلديث وتيرة تصاعد
بني احلرب أو واحلرب، املرأة بني تربط جدلية ثمة احلرب وكأن

األساسيتان. احلياة معركتا هما هل واملرأة،

هذياناً ليس
ليس يتجسد في هذه الرواية سليمان على إن ما وأكدت
إلى النظر املفكر، يعيد املتأمل العقل صوت هو أبدا، هذيانا
وتسميتها هذه التفصيالت قراءة بتفصيالتها، فيعيد احلياة
ال لكنها لها النهائي  التشخيص  في  يبدل قد  وترتيبها،
إذ سرد الوعي إنه الالوعي، أو الهذيان في منطقة أبدا تدخل

الكائن. حياة مفردات تأثيث يعيد
تنتظر ال بذاتها متفردة رواية ان إلى وخلصت سليمان
من املؤلف املثلث في الثالث الضلع إمتامها إلى اإلشارةَ

اكتمال لَن ليُعْ ،1996 الغبار وأعمدة ،1987 الزبد قامات رواية
أساسيا مبدأ نخالف بذلك ألننا  لكاتبها الروائية السيرة 
يكتمل، شيء (ال االكتمال عدم وهو الرواية عليه  قامت
ونحن بالنقص،  واالحتفاء الرواية) في مرارا تتكرر عبارة
ينضب ال عطاء نأمل محتفية بنقصها كي تظل أن نريدها

فركوح. من
هيفاء الشابة الفنانة  غنت  التوقيع  حفل  نهاية وفي

القدمية. التراثية واألغاني الفيروزيات من مجموعة كمال
الزبد“، ”قامات لفركوح بعد الرواية الثالثة هذه ان يذكر
القصيرة القصة اموعات على باإلضافة الغبار“، و“اعمدة
للنبي“، طلقة وعشرون ”احدى منخفضة“، حتلق عمان ”طيور
العراء“، في ”املالئكة ساعة الرمل“، ”اسرار البحر“، يحرث ”من
والشهادات النصوص من العديد وله السقف“ حتت ”شتاءات

والترجمات. والكتابة الثقافة في اإلبداعية ومقاالت
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على ليرد الداخلية سترته متتد ألى جيب أن ليده يتسنّ فلم غشيه، املطر الذي حتت أول مشى
داخله، نداء إلجابة ميوالً فيه باثّة متأله، األرض رائحة كانت بإصرار. نغماته يطلق كان الذي هاتفه،

التفكير. في فسحة عن يبحث أن فقرّر تطارده، التي الصغيرة، همومه بهتك
لوحة في بصدق سأرسمها التي بنفسي وجدتها..  آآه ؟!!  مبن مباذا، التفكير نفسه: سأل 

مكثفة.
سنواته إمتداد على أحالمه مالمح شغلته صد بال كجدار همومه، نفسه إنه يشبه في قال

معزولة. صماء كجزيرة أو تائهاً موزعا فأحاله إحتله الذي اجلدار االربعني.
حتى قدراته يشلّ اجلدار الذي طغيان من التحرّر عليه أن ر يفكّ كان حني إرتطمت قدمه بحجر،
مرسومة في تقطيبة حتتشد عنانها، أطلق التي وسوساته كانت امرأة. أي امرأة، من االقتراب في

زمن. جبينه منذ على
األنا أمام سطوة ألول مرّة مهزوماً ص نفسه أنه يشخّ اآلن يدرك لكنه ضياعاً، همومه كانت
الكلمة فتردّدت عليه، ألحّ الذي الهزمية، مفهوم  مرة عند ألول توقّف طويالً حيلته. وقلة ونزقه
ال ريه األبدي، في عُ أناه، مقذوفا أمام دواخله فيفاجئ ذاته يرسم قال إنه في رأسه. عندها وصداها

منتهاه. كانت بقتامة مسربالً بيته ً، فنكص إلى زائرا قصدهم حتى من أحد بذاكرة يعلق

ل املطر أوّ
قبيالت سليمان بقلم:

يا ملاذا
ان؟ عمّ

اخلطيب وليد بكاميرا: البطوش، عارف بقلم:

، نفسي من نفسي انتزع بانني أحس مؤاب أغادر حني
اجلغرافيا اشكالية يتجاوز الرأس فمسقط

يكون حني اما  تتكرر.....  ال  هستيرية عشق حالة الى 
، نفسي مع للتوحد نفسي تعود ما فسرعان عمان املقصد
اجلعرافيا اسراب كل خارج بعيدا عمان حتلق ووحدها فعمان
ما تكرر عمون ربة وحدها ..... العشاق وجنون العشق وحاالت

. ميكن ان يتكرر ال
هذه الصحراء ... مؤاب وعمان بني الرملي الواصل الدرب في
ابادلها احلب التي لم و وجهها االسمر الشمس تنهش التي
العذر لها ملتمسا املطاف نهاية في الفتها ان الى ما يوما
هذا في القلب..... ضفتي بني الواصل  الوريد بأنها الوحيد 
مغادرة اختناق ، اثنني  باختناقني احس  ينتصف وحني الدرب
التأخر هذا البرر كل سأختلق اعذار اي واختناق ، الضفة االولى

. األخرى الضفة عن
األنفاس خوفا وتنحبس قبيل اللقاء ، القلب دقات تتوقف
عمان حضنها ، حرارة في يذوب ذلك كله ثم ..... عتاب عمان من
مساحة ، تعشق ان ال تعرف اال عمان ، كيف تعاتب تعرف ال
. تنتهي في اي قلب وال قلبها العج من لها تبتدأ حد غفران ال
أشيع عن التحقق مما ..... مختلف املرة هذه الزيارة هدف
البعيد من استيرادها مت عمان مبساحيق حبيبتي مكيجة وجه

. اخلواجات وجوه جتميل في جنحت ان بعد البعيد
املطرز الوشم حبيبتي.... أين يا مالمحك تغيرت كم اهللا يا

؟ وعنقك اخلرافي الشفة السفلى بني
يزين كان الذي  البسطاء بقبالت  املرصع سوارك اين 
رؤوس متسح اجلنة من متتد يد كانها يوما ما حتى بدت يدك
وال ال يتبقى فيك ضائع حتى البركات فتهطل فيك الضائعني

مضيع؟

االوتاد هذه كل السبع  الغرف ذي قلبك  سيحتمل هل
جثمت ان التي األبراج سيحتمل كل هذه هل الثقيلة الظل ؟
السماء في يتصعد كمن الصغيرتني فستتنفسني رئتيك على
غابات خلف من أرى اهدابك وزفرت فكيف شهقت وان حتى ؟
كأشارة عيني  امياءة عينيك ترى كيف ؟ والزجاج االسمنت

؟ القادمه غفوتنا ومكان زمان لتحديد
سيحل بي اي انفصام قراءة سيرة مدينة ؟ كيف سأعيد
؟ تغيرا التجميل التي اوسعتك قبل وبعد عمليات اقرأها وانا
في والكرز األحمر .... القادم هذا من بكثير خديك اجمل رمان
حبات السيليكون التي خلقت من كل شفتيك احرى بشفتيك
السيل وباعة سقف عينيك ذبول .... شفتيك اال الشفاه لكل
التي املصبوغة العدسات هذه من أنقى يومهم حصاد يغادرون
سرير جبل على نومك قبيل ستخلعينها بانك وتعرفني نعرف

؟ القلعة
ابو الثمل صديقي اال عني رداء احلزن يخلع ولن حزين جد انا
من حمولتهم يضعون املتعبون حيث ، الهيلتون بار حيث ساره
حيث ، باحلب املعصورة يدي عناقيد العنب بني وأوزار آثام حزن و
بذات الطريقة عام بذات ثالثني منذ األنثى ذات يغازل ساره أبو
....... يغادر النهاية ذات األمر ينتهي ... ثم الهدف لذات املكان
الليلة في ليلتقيا عمان ازقة مجاهيل الى منفردا منهما كل

. رمبا .... رمبا ،،،،، استثنائية ليلة تكون انت أمل على التالية
فسقطت نصف ، نفسي على مكوما الهيلتون خرجت من
جديدة طبعة عن بحثا .... علي ابو العم كشك أمام سقوط

. منها بثالثة وخرجت باختناقني دخلتها مدينة سيرة من
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الصادر  قعوار فخري القاص / لالديب الساخرة االعمال / تضمن كتاب
الساخرة النثرية  النصوص من مختارة جملة عمان امانة عن  حديثا
فرحان : يوميات املعنونة السابقة مؤلفاته ضمن صدرت وان والتي سبق

./ الرجوع االخير حلن .. و/ / / مراسيم جنازتي ../ سعيد فرح
ليست ان الكتابة الساخرة استهالل الكتاب الى في يشير قعوار
ساحة الى تتحول عفوية عملية هي وامنا مقصودة غاية او هدفا 
التي النقدية القراءات تلك الى الفتا مسبق  قصد بدون  للسخرية
كتاباته مجمل في والسخرية بالدعابة املليئة تناولت اسلوبية املؤلف

. القصصية
للكتاب ثانية مقدمة في حداد نبيل الدكتور واالكادميي ويبني الناقد
والثقافي العطاء االبداعي من اربعون عاما : فخري قعوار / عنوان حملت
قبل من عدت  بحيث قعوار اسلوب في السخرية الى النزوع حاالت  /
الفنية كتاباته سائر في مستوى الظاهرة في بانها النقاد من الكثير

. واملقالية

(منشورات الكبرى  عمان أمانة عن حديثا  صدر
عمر الشاب للكاتب جديد كتاب (2007 عمان أمانة 
البارزين بعنوان“ملاذا يبكي كتاب ”عمون“ من وهو شاهني

، األسد؟“
لألطفال موجهة قصة عشرة خمس الكتاب ويضم
بني تنوعت عام عشر  اثني إلى  أعوم ثمانية  عمر من
ومعظم احليوانات لهجة على واحملكية ، الواقعية
ومجالت الثقافية في املالحق الكاتب نشرها القصص

. خليجية مجالت األردنية وبعضها في أألطفال
الكبير القطع من  صفحة ستني في الكتاب يقع

. مسعود هاني املعروف الفنان رسومات لكتاب ورسم
. الثقافية ألمانة عمان الدائرة متوفر في الكتاب

في مقدمة الكتاب وجاء
اإلهداء

كثيرا دعماني فقد والدي إلى األول عملي اهدي
كانت مقالة إن العظيمة الكتابة رسالة ألحافظ على

. قصة أو
إلى ” ؟ األسد  بكى ”ملاذا هذا كتابي أهدي كما

أطفال إلى و ولبنان  والعراق وفلسطني األردن أطفال
شفاههم، بني األزهار يحملون الذين جميعاً العالم 
السالم الكبار،  من  راجني بأيديهم  الزيتون وأغصان
الضحايا فهم  واحلروب القسوة  من  واخلالص واحملبة
عمن وأسفي اعتذاري فليقبلوا العالم شرور لكل

. وطفولتهم ابتسامتهم اغتالوا
واإلبداعية الثقافية واملراكز السفارات ومباني واملساجد
جسدت وجميعها والبقالة التسوق وأماكن واملستشفيات

متعاقبة أجيال ذاكرة في علقت حضارية الفتة وأبعاد معالم
اللويبدة. منطقة لسكان

األردنيني الكتاب وزارة الثقافة ورابطة بني اتفاقية وقعت
املرحوم والروائي للكاتب والقصصية الروائية األعمال لنشر

هلسا. غالب
الطويسي عادل الدكتور  الثقافة وزير االتفاقية  وقع
أمني بحضور قبيالت سعود األردنيني الكتاب رابطة ورئيس
للرابطة اإلدارية الهيئة  وأعضاء جريس سماوي الوزارة عام

األديب الراحل. أسرة من وعدد
والقصصية الروائية األعمال بنشر االتفاقية وتقضي
والبكاء والسؤال واخلماسني وهي..الضحك هلسا لغالب
ووديع والروائيون وسلطانة لبغداد وجوه وثالثة على االطالل

وفالحون. وبدو وزنوج القديسة ميالنا
عشرة مبلغ بدفع الثقافة وزارة تلتزم االتفاقية ومبوجب
أن على املشروع هذا تنفيذ لقاء  الكتاب  لرابطة دينار االف

باللغة حديثا  والصادر قنا أيوب سالم ملؤلفه / حارتي  / كتاب  يشتمل /
ملعالم الدليل شكل تأخذ التي  املكثفة التعريفات من جملة على االجنليزية
واالقتصادي واالجتماعي الثقافي بالعمل تعنى ومؤسسات وشخصيات امكنة

املاضي. القرن طوال اللويبدة جبل بيئة في
الرئيسي  غالفه  وحمل الكبير احلجم من صفحة 48 في الكتاب يجيء
لساحة ليلية فوتوغرافية لصورة األخير غالفه جاء في حني الفنون لدارة صورة
النادرة الصور من بالعديد واملدعم اللويبدة جبل تتوسط منطقة التي باريس
عليه تشكلت ملا والشوق احلنني بلحظات تفيض وكلها واخلرائط واأللوان
املنطقة اهالي  لبيوتات معمارية جمالية آثار من طويلة سنوات املنطقة عبر

ان  على الوزارة إلى النسخ من باملائة 10 بتقدمي الرابطة تلتزم
واسترداد بوقفه ولها احلق العمل مراحل تنفيذ الوزارة تتابع
الرابطة بالتزاماتها اخالل حال في دفعتها التي املبالغ كافة
يبدأ االتفاقية سريان بان باالتفاقية علما  عليها  املنصوص

املقبل.  الثاني من العام كانون وحتى11 اليوم من
اعادة ان الطويسي  عادل  الدكتور الثقافة  وزير  وقال
وتطوير دعم اطار  في يأتي الراحل األديب أعمال طباعة
لصياغة واالسس املعايير من حيث جوائز الدولة التقديرية

األردنية. الثقافة صالح في جديدة مفاهيم
منح يتم مرة وألول انه الى  الطويسي  الدكتور واشار
في ينصفوا لم ممن راحلني الدباء  التقديرية الدولة جائزة
في املفهوم واالستمرار هذا تكريس اهمية حياتهم..مؤكدا

االردني. الكاتب دعم

الثقافة
تدعم
نشر
األعمال
الكاملة
لهلسا

باالجنليزية كتاب حارتي،
اللويبدة عن

الساخرة األعمال
كتاب في قعوار لفخري

شاهني،يسأل: عمر
ملاذا بكى األسد؟



121 120

لوالد  فيها وُلدت التي بعمان، معرفتي بدايات إلى  أعود
قبل البدايات تلك من  وأذكر الداخلية، وزارة  في يعمل كان
في الوليد خالد بن مدرسة الوالد، بحكم وظيفة مغادرتها
الدراسة، فيها بدأت التي – وهي حاليا اجلزائر – اجلوفه جبل
كنا نقطعها األمتار مئات أكثر من بيتنا عن تبعد تكن ولم
نابلس، قرب سلفيت، إلى ننتقل أن قبل ومساء، صباحاً

من عمان. لناحيتها ً إنتقل مديرا الذي بصحبة الوالد،
ذهبت  وقد احلسني، الراحل امللك تتويج أتذكر مشهد
املرة كانت منكو، سوق نواحي فندق ظهر إلى جميعاً العائلة
وكان مندهشاً، الكهربائي املصعد فيها أركب التي األولى
ً مثيرا عل من نشاهده ونحن الكبير، الراحل موكب مرور
امللك، حضرة  في نحن ها والفرح.  بالغموض  متيّزت ملشاعر
على كنا مرحلة جديدة، إلى يدلف بلدنا وها هو بعد، عن وإن
كانت وقد سبقها، مما أن تكون أفضل إلى نتوق أعمارنا، صغر

. بالفعل كذلك
إلى مرّة إصطحبتنا والدتي املرحومة  أن أيضاً، وأذكر،
ما تزال عربي فيلم حلضور السلط، شارع في زهران سينما
للفنانة مشهد ومنها ذاكرتي،  في  عالقة مشاهده بعض
بسنارتها علقت أن بعد سناره“، يا ”كسفتيني تغني شاديه

. املنشودة بدالً عن السمكة حذاء، فردة
العائلة، أفراد بعض م تسمّ ذكرى ذاكرتي عن تغيب ولن
صيفاً، نحاسية حلة في بات قد كان طعاماً تناولهم بسبب
يحفظون. كانت أو يبردون أو ما يحزنون وال ثالجة بدون وطبعا

اجلميع. وجنا سريعة املعاجلة
أمتنى كنت باملستقبل، من احللم املبكرة في تلك الفترة
والدي من املتكرّر بالطلب حلمي وإختصرت ضابطاً، أكون أن
وال ق، حتقّ احللم أنه ال غير صغيرة، بدلة ضباط لي يشتري أن

صغيرة. إختصاره إلى بدلة حتى
يقابلها عمان، أمانة بقرب اجلوفه باصات مواقف كانت
وكانت تلك الروماني. املدرج تتفيأ ظالل وهي فيالدلفيا، فندق
من بدالً – مفتوح بكف املنتهية الذراع احلديدي ذات الباصات
تسلّق اجلبل، من ن لتتمكّ منعطف، أول عند تناور الغماز –
إليه يفد أن قبل املتوسطة، الطبقة أفراد الذي كان مسكن
أن قبل اخليام، بعض ليقطنوا الفلسطينيون، الالجئون

ومدهشة. باذخة لنا تبدو كانت حجرية، دور إلى لوها يحوّ

إلى اإلبتدائي، األول أكمل أن قبل عمان، من إنتقلنا
من وغيرها وعجلون، الكفارات.  وسمر  والرمثا سلفيت
هذه وحتتاج تقودنا إليها، الوالد كانت وظيفة التي البلدات

عنها،  آخر للحديث مجال 1962 إلى حتى العام املمتدة الفترة
يتها ألهمّ ال العمانية، ذكرياتي إستحضار هنا أحاول فيما
من تضيع املرحلة تلك لشعوري أن مالمح وإمنا ألهميتي، أو
ذلك بعد ولدوا فكيف بالذين الذين عشناها، نحن أيدينا، بني
أن واإلنترنت، دون التلفزيون على عيونهم ليفتحوا بسنوات،
والذين واحلمرا، والبترا وفلسطني عمان سينمات: إلى يتعرّفوا
الكعك يتذوقوا أو يتعرفوا أن دون الهمبرجر، تناول اعتادوا
الباصات تقلهم والذين فالفل، بقرص  املمزوج بالسمسم
من يومياً السفر يجربوا أن دون مدارسهم، إلى الصفراء
قبل جبل احلسني، ليصلوا إليها رغدان في ثانوية إلى اجلوفه
والذي االبواب– إلغالق  املقدس املوعد – والنصف السابعة
مصطفى الصارم املدير غرفة إلى الدخول بعده مفروضاً كان
االحيان، ورحلة معظم في األعذار املرفوضة لتقدمي احلسن،
إلى الدخول وتعاود املدير، ليصفح األمر ولي إلحضار العناء
يتوقفوا ولم احلمام، بجسر ميروا لم الذين هؤالء الصف. 
وهو الرصيف، على بضاعة بائع الكبدة إلى باشتهاء للنظر
في فوا يتوقّ ولم الليمون، وشرائح البقدونس، بعروق يحيطها
متذوّقني القاني، األحمر بلونه الزبيب بائع عند بسمان شارع
شيئ ال مياثل طعمها زبيب، حبة عن بحثاً قطرة آخر له إلى
اإلطفائية قرب ميروا  ولم  السناكات، في اآلن  يتناولونه مما
شاهقة قرب نراها كنا التي بطوابقها تنتصب التي كانت
فندق مقابل ليلهم بعض يسهروا ولم الهاشمية، الساحة
السكارى مشاهدة أمل على الروماني، املدرج عند فيالدلفيا
وهو ماجنات، فتيات بصحبة الليل، منتصف قبيل يغادرونه
كان الذي بائع الترمس، على التعرف منه غير ق يتحقّ لن أمل
املوائد على اجلالسني ً إشتهاء أحد منتظرا ليله هناك يقضي
كما امللتمعة، الصفراء احلبات فيالدلفيا لبعض في العامرة
الفندق يغادر منتصباً، حتى يظل الذي الفرش ) ) على الذهب

. الساهرين آخر
 ،  1962 عام العاصمة، إلى والعودة الوالد تقاعد مع
للسينما، العاشق املراهق للفتى جماالً أكثر احلياة بدت
فجأة على الذي هبط الصعب املادي للوضع يكترث أن ودون

النقص بسبب العائلة
مضى املورد، في الهائل
إلشباع هواياته، واحللم
مثل ممثالً يكون بأن
وكمال أباظه رشدي
وشكري الشناوي
رمزي، وأحمد سرحان
اإلنفصال رحلة وبدأت
العلمي، التحصيل عن
للتفرغ لقراءة القصص
أمانة مكتبة في
األفالم حضور أو عمان،
يدفع التي الثالثة،
خمسة حلضورها  أجراً
من جالساً قروش،
وحتى صباحاً العاشرة
واحد في ،ً عصرا الثالثة
األمامية الصفوف من
اصصة الثالث،
كانت الثالثة، للدرجة
اخلمسة القروش 
وكان اليومي، مصروفه
ما كل عن  يستغني 
فيه يصرف ان يجب
حلضور القروش، هذه
أفالم ثالثة أو فيلمني

. واحدة بتذكرة
السينما، دور كانت
أبوابها تفتح التي
البترا هي  صباحاً، 
القدمي موقعها في
السكر سوق قرب
السيل، سقف وشارع
ودنيا واحلمرا والكواكب
املهاجرين، شارع في
ااورة وفلسطني 
احلسني لسينما
واستديو الفخمة،
بسينما زهران، امللحقة
في شارع زهران الفاخرة

املواجهة الدخالت من واحدة  في عمان  وسينما السلط،
محال للعب فيها بان تتميز كانت والتي العربي، البنك ملبنى
وكان آنذاك، عمان في إنتشرت التي اللعبة تلك البلياردو،
أجر الدرجة وهو نفس أيضاً، قروش فتح الطاوله خمسة أجر
الكواكب، باستثناء ذكرت، التي السينما دور كل في الثالثة

كان والتي  متحركة، مبقاعد ثالثة درجة كلها كانت  التي
صحن أو  بندوره، قالية يطلب أن أفالمها يحضر  ملن ميكن 

. على جوعه ليتغلب دبل شاي مع كاسة حمص
العمر! اسعف إن بقية وللحديث

الذاكرة في ان عمّ
مبيضني حازم بقلم:



وزارة العمل تتسلم اجلائزة الذهبية الفضل اعالن 
تلفزيوني حكومي
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جاللة امللك يستقبل رئيس مجلس ادارة االحتاد الدولي للنقل اجلوي

امللكة رانيا تقيم مادبة افطار للعسكريات العامالت واملتقاعدات

جاللة امللك يلتقي وفد االحتاد 
العاملي جلمعيات جراحة االعصاب

امللكة رانيا حتذر من عواقب االستبعاد وتدعو الى فهم افضل بني الشرق والغرب

124



للمعوقني واألجهزة املساعدة الكراسي من مجموعة يقدم رعد االمير

اخلاصة االحتياجات الدولي لذوي املركز تزور الفيصل عالية االميرة

جنيف العاملي في املنتدى اإلنساني إطالق تشارك في احلسني بنت هيا االميرة

خيريا لدعم حفال تقيم االردن نهر مؤسسة رانيا امللكة بحضور
التنموية املؤسسة برامج

الوزراء رئيس
ً وفدا يلتقي
الكلية من

امللكية
للدراسات
العسكرية
البريطاتية

االلكتروني االردن نساء موقع تطلق بسمة االميرة

126127



االوسط والشرق اسيا االقليمي للتكييف لدول املركز افتتاح

الصحي الصرف مياه تنقية محطتي وتشغيل إلنشاء اتفاقية

العيطان
يستقبل
االحتاد وفد
االوروبي

للشرطة

اليوناني الرابع االردني الطبي يفتتح املؤمتر البخيت

عام االياتا مدير البخيت يلتقي

اليمني الشورى مجلس رئيس يستقبل الرفاعي

128129



الهنغاري السفير يلتقي االوقاف وزير

ندوة حول
البشرية املوارد
سوق وتطور
في العقار

االردن

سلطة
العقبة

حتصل على
شهادتي

90001 ايزو

مركز
تكنولوجيا
املعلومات

والبريد
االردني
يوقعان
اتفاقية
تعاون

العراقيني اغاثة في اعمال املساهمة للمنظمات مشتركا اجتماعا يتراس احلديد

130131

لواقع دراسة
السن كبار
االردن في



الشؤرن
الفلسطينية
اتفاقية توقع
احلكومة مع
السويسرية

القطرانة اسمنت مصنع ملشروع االساس الوزراء يرسي حجر رئيس

نصر اكتوبر بذكرى حتتفي املصرية الدبلوماسية البعثة

132133



اتفاقية توقيع
شركتي بني

العقبة تطوير
ومطارات

الدولية شانغي

الدورة افتتاح
الثانية

ملفتشي
الضمان

االجتماعي
اكادميية في

الشرطة

العيطان
وفد يلتقي

املشارك االردن
بطولة في

العالم
للمالكمة

املالية وزارة
تنشئ

مجلسا
للشراكة

مع
القطاع
اخلاص

134135

العقبة في وااليتام اخلاصة االحتياجات لذوي ومساعدات متحركة كراسي

االميركية ايلينوي والية في يلتقون نظرائهم القطاعات االقتصادية ممثلو



البخيت
يستقبل

رئيس
مؤسسة

الدنيا عجائب
السبع

املؤمتر السابع
للمنهاج
التربوي
وقضايا
العصر

باليرموك

العاملية السياحة منظمة عام امني يلتقي الوزراء السويسريرئيس السفير يستقبل االعيان مجلس رئيس

االجتماعي التطوعي علياء للعمل امللكة فعاليات مسابقة انطالقة

وزير
اخلارجية
يلتقي
نظيره
التركي

136137



البخيت
يلتقي

من وفداً
مدريد نادي

مدير عام
اجلمارك
يفتتح
ملتقى
تدريبيا
اقليميا

العامة واجلوازات املدنية االحوال الداخلية يزور وزير

التحضير
دولي ملؤمتر
اجل من
القدس

املقبل الشهر
 70 مبشاركة

دولة

دورة افتتاح
صحافية

في شاملة
بترا

االسمنت
توقع االردنية

تفاهم مذكرة
اجلمعية مع

حلماية امللكية
الطبيعة

138139



اخلاصة االحتياجات ذوي دعم وزير االشغال يبحث مع زيد بن رعد االمير

بني اتفاقية
االشغال وزارة

العامة
وبرنامج

لتقدمي سابق
املساعدة

للوزارة الفنية

ايم افتتاح
الكشفي
االرشادي
للمراكز

الشبابية

التمريض بكالوريس مناهج في الكوارث لتضمني وطنية عمل ورشة

مرة اخرى جرش الى تعود ان تتمنى اللبنانية الطبيعةفرقة موليا حلماية امللكية االمن العام واجلمعية مديرية تفاهم بني مذكرة توقيع

140141
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ج الزمن بني يديك  يتموّ
ن، ليسيل مني .. يتكوّ وبني يديّ

على سواحلك..
يختم باحلناء هيئتك

وبالفيروز يرصف لك رصيف العمر...

++++
تيّ لك وها أنا أعلّن: أن ضفّ

بوردهما ومرجانهما.
بصهيل خيولهما التي تزرع جهات الكون..

نها.. بالهدير والبهجة.. وتلوّ
لك وحدك...

++++
إنهض إليّ إذن..

إرفع عاليا غرّتك،
وجنومك، وغيومك، وأختامك

ومن بني املوج والرّعد..
ق عليّ وقف أمامي تدفّ

مع عبيرك وعنبرك
يا أمير العمر، ونبض العمر، وبرج العمر أنت

يا مدينتي التي،
أغزل عليها شهقتي لك، وعليها أقرع األجراس.

++++
إنهض إليّ إذن:

إرفع عالياً نشيدك
كي أحطّ على زندك.......... وأنام! 

ج الزمن بني يديك يتموّ
مازن شديد

mazenshadid@hotmail.com


