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كلمة “اللويبدة”

يسّر “اللويبدة” أن جتمع ما نبشته ذاكرة الكاتب 

الدكتور معني املراشدة، في أعداد السنة املاضية، 

لتنشره في كتاب يحمل نكهة خاصة، حيث عّمان 

وإربد وسوم ويافا، وتفاصيل الناس احلميمة.

زاوية “نبش الذاكرة “، التي متّيزت بها اجمللة، ظّلت 

من األكثر قراءة، باعتبارها عفوية، سريعة، مكّثفة، 

مستفّزة ومستحّثة لذكريات القارئ الذي عاش 

املرحلة، أّما للشباب فهي تسجيل تاريخي يعرفون 

منه، ومن خالل أحداث مّر بها الكاتب بعض 

تفاصيلها، ليبدأ عندهم السؤال، والبحث.

الناشر

مقدمة الكاتب

باختصار... وألن النبش في الذاكرة هو إحياء للحياة...
إحياء لشييء موجود أصالً...

وليس مفقوداً ...فانني أرجو اهلل ان اكون قد وفقت 
في نبش ذاكرتي هذه من إظهار لبعض االحداث 

التاريخية باذن املستمع لها من اناس عاشوها والناقل 
االمني لها ..وبعني الشاهد لبعضها واملعايش لها.. 

واملتفاعل معها حياتيا ووجدانيا... وبعني الفرد ال بعني 
اجلماعة... وليس بعني روايات السلطة الرسمية...

                                

         معني



—١
سومّيون في يافا

ذاكرة قريتي “سوم”، إلى الغرب من مدينة إربد، تستعيد 
االوائل،  القرية  رجاالت  قصص  من  بعضاً  وأخرى  فترة  بني 
وكانت  والعلم،  للرزق  طلباً  وتغربوا  بالتجارة،  اهتموا  الذين 

الفلسطيني،  الساحل  مدن  إلى  معظمها،  في  وجهتهم، 
“حيفا” و“يافا” و”عكا”.. 

وتشير الذاكرة القروية، إلى أنه وبعد رحيل األتراك، مبا خلفه 
وجودهم من آثار اقتصادية صعبة، وظروف اجتماعية قاهرة، 
ازدادت أعداد الشباب الذين ذهبوا في مجموعات للعمل في 
فلسطني، وحتديداً في مدينة يافا، ومينائها الشهير، وذكر لي 
والدي، رحمه اهلل، عن جدي، أن أول مجموعة شبابية، وكانت 
من  القرية،  شباب  وبعض  عمومته،  وأبناء  جدي  من  تتكون 
مختلف العشائر، قد بلغ تعدادها قرابة 23 شاباً غادروا معاً، 
مشياَ على األقدام قاصدين مدينة “يافا”، للعمل في مينائها، 
وكان هذا في بداية سنة 1935. وحدثني أحد ابناء عمومتي، 
العمل هناك،  وبعد سنة من  أنه  اجملموعة،  ممن كانوا ضمن 
قامت الثورة في فلسطني، في سنة 1936، وبدأت اإلضرابات، 
وعلى أثر ذلك مت إغالق ميناء يافا، ليرحتلوا بعدها للعمل في 

مدينة القدس، ملدة عامني.
“ نهاية عام  إلى “سوم  “يافا”، ومن ثم  إلى   بعدها، عادوا 
1938 ، وقد أحضروا معهم من هناك أدوات ومعدات لصناعة 
احللوى، فكان عّمي املرحوم “محمد أمني املراشدة”، وشقيقه 
متكامالً  مصنعاً  “سوم”  في  أسس  من  أول  صايل”  “احلاج 
وكان  األردن،  شرق  شمال  في  والسكاكر  احللويات  النتاج 
ينتج “الراحة” و”النوقة” و”املطّعم” و”الكعكبان” و”اخملشرم” 
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من عمره ..وعندما وصلوا الى هناك متكن مع أثنني من أبناء 
عمومته من العمل في مطعم “أبو العافية”، وهو واحد من 
أشهر مطاعم “يافا”على األطالق في ذلك الوقت وحتى اآلن، 
ويقع في أجمل مناطق املدينة، “برج الساعة” وحي العجمي 
وسط املدينة املطل على الساحل.. عملوا في هذا املطعم 
حتى نهاية عام 1946 اكتسبوا خاللها خبرة ومهارة في ادارة 
املطاعم واعداد املأكوالت واألطباق اليافاوية والفلسطينية 
من  أحضروا معهم  وقد  اربد،  مدينة  الى  ليعودوا  الشهيرة 
من  اّدخروه  ما  إلى  باإلضافة  واألدوات،  األواني  بعض  هناك 
إفتتاح  من  املراشدة  العيسى  قاسم  الشاب  مّكن  مال 
مطعم شبيه، في شهر آذار عام 1947وسط املدينة، ليكون 
وجبات  خاصة  الشهية،  الوجبات  يقدم  إربدي  مطعم  أول 
“الطبيخ”، كالفاصولياء وامللوخية والبامية والكفتة وغيرها، 
إضافة إلى املشاوي والصواني الطابونية، وهو املطعم الذي 
مازال قائما ويعمل حتى اآلن بالقرب من سوق احلميدية، إنه 
أبو  “آل  الى  بعد  فيما  ملكيته  آلت  الذي  “الكمال”  مطعم 
ببعض  نحتفظ  زلنا  ما  أننا  تذكر  أن  الذاكرة  وتصر   ، الرب” 
االواني والقشاني والصحون الزجاجية والصينية وأطقم من 
املعالق والِشَوْك املفضضة “وشمعدان” لإلنارة كان والدي قد 
أحضرها معه من “يافا” عام 1946هدية منه للجدة في ذلك 

احلني...

توزيع  إلى  يعمدون  وكانوا  باللوز”،  و”امللبس  و”الفيصلية” 
االردن،  شمال  مناطق  مختلف  إلى  اجلمال  بواسطة  املنتج 
وصوالً إلى درعا، وكافة قرى جنوب سورية، إال أن قيام احلرب 
العاملية الثانية عام   1939وما رافقها من موجة غالء وشح 
في املواد اخلام، إضطر أبناء عمومتي الى إغالق املصنع بداية 

عام 1941ومن ثم بيع معداته إلى أحد أبناء مدينة درعا.

هناك من بقي في يافا

شأن  ذلك  في  شأنهم   ،“ “سوم  ورجاالت  شباب  وأستمر 
املدن  من  وغيرها  يافا،  زيارة  في  أردنيني،  الشرق  معظم 
الرزق، حتى  وطلب  العمل  بقصد  الفلسطينية،  الساحلية 
حدثت نكبة االحتالل عام 1948 ، ومنهم من عاد، ومنهم من 
فضل البقاء هناك .. ففي حيفا اآلن عائلة كبيرة تعرف باسم 
الطعامنة  عشيرة  أبناء  أحد  أحفاد  وهم  السومي،  عائلة 
السومية، وكان قد تزوج باحدى الفتيات احليفاويات، وأكرمه 
آثر  وعند حدوثها  النكبة،  قبل  بيت جميل هناك  ببناء  اهلل 
ومازالوا يعيشون هناك  احلرب  وأبناءه، فنجوا من  البقاء هو 

حتى اآلن.
وتشير ذاكرة القرية وتذكر أن والدي رحمه اهلل قد رافق ابناء 
عمومته في احدى رحالت العمل الى مدينة “يافا”، في بداية 
عام 1945،  وكان أصغرهم سناً ،لم يتجاوز اخلامسة عشرة 
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—٢
هذا ما قاله لنا “األمير امللك”
 قبل ٣٠ سنة

اهلل  عبد  امللك  جاللة  كان   )1985( عام  الثاني  كانون  في 
الثاني ابن احلسني حفظه اهلل, “األمير عبد اهلل ابن احلسني” 

وقت ذاك يخدم في القوات املسلحة األردنية برتبة مالزم أول، 
القاسية  الصحراوية،  القطرانة  مبنطقة  املرتبات  إحدى  في 
البرودة شتاء، واملرتفعة احلرارة صيفاً، وقتها، كنا في مجلة 
إلينا  وتصل  ترد  بدأت  حيث  األردنية،  األسبوعية  “االثنني” 
ودماثة  تواضعه  الشاب، عن  األمير  الناس عن حياة  أحاديث 
بقادته  الطيبة  وعالقته  وإنسانيته،  سريرته  ونقاء  خلقه 
منتسبي  من  فرد  كأي  مبعيتهم  يخدم  أنه  وكيف  وزمالئه، 
آمناً  بجوارهم  وينام  يأكلون،  مما  يأكل  املسلحة:  القوات 
مطمئناً، ويحرص على تأدية واجباته العسكرية وينفذ كل 

التعليمات واألوامر الصادرة إليه بانضباط والتزام تامني.

وإعجاب  باحترام  املناقب  وهذه  السجايا  هذه  حظيت   
فيما  يتناقلونها  الشباب  حديث  وأصبحت  الناس،  وتقدير 
واعتبروها  العمل،  وأماكن  واملعاهد  اجلامعات  في  بينهم 
قدوة حسنة لهم، وحفزت الكثيرين منهم على اإلقبال على 
القوات املسلحة، وطلب االنخراط في صفوفها طواعية وعن 

طيب خاطر.
 

باألمير  االتصال  التحرير  أسرة  قررت  “االثنني”،  مجلة  في 
الشاب، وإجراء حديث صحفي مع سموه، على أن يكون ذلك 
حيث يخدم ويعسكر.. وجرت االتصاالت، وأخذت املوافقة، ومت 
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سمارة”  “منية  املرحومة  الكاتبة  الزميالن:  وأمضى  اللقاء, 
اهلل  رحمه  “تاج”  واملصور  الظاهر”  “محمد  األديب  والشاعر 
بصحبة األمير يوماً كامالً، دّونا وسّجال ما شاهداه وسمعاه 
واجملالت  الصحف  وسارعت  النشر،  ومت  والعدسة،  بالكلمة 
واقتباس  “االثنني”  لـ  سموه  حديث  تتناقل  األنباء  ووكاالت 

فقرات عن حياته العسكرية.. 
فاملالزم أول، األمير عبد اهلل بن احلسني، النجل البكر جلاللة 
امللك احلسني بن طالل ملك اململكة األردنية الهاشمية ينام 
بخيمته في الصحراء مع أقرانه وزمالئه من الضباط واألفراد، 
سريره وغطاؤه وأدوات طعامه وشرابه كما هم، يصحو من 
األحيان  معظم  وفي  الصباحي،  للطابور  استعداداً  الفجر 
قبل رفاقه فيعمد إلى إيقاظهم، يُرتب “يطقه” ويحلق ذقنه 
ويعتني بهندامه، وإذا ما انتهى من تناول طعامه ينظف آنيته 
وممتلكاته بنفسه، يحتسي الشاي بـ “الكوب”.. يلتزم ويتقيد 
بقواعد الضبط والربط العسكري القائمة على تنفيذ األوامر 
واحترام الرتب األعلى.. فهو هنا فرد من أفراد القوات املسلحة 
على  احلصول  في  دوره  يحني  وعندما  ملك،  ابن  وال  أميراً  ال 
اإلجازة، يقول املالزم أول األمير عبد اهلل ابن احلسني: أمضيها 
في ممارسة هوايتي في ركوب الدراجات وسباق السيارات، لكن 
صّدقوني ال أهنأ وال أسعد، إال عندما أعود إلى كتيبتي حيث 
خيمتي وسريري ورفاق السالح من أبناء وطني، وأبناء جاللة 

وفي  والهناء،  بالسعادة  أشعر  “القطرانة”  ففي  احلسني.. 
ممارسة اجلندية تشعر أنك تخدم وطنك وأمتك، وتشعر أيضاً 
يستحق  الثغور  وعلى  الصحراء،  في  املرابط  اجلندي  هذا  أن 
له فهو  والرعاية ومهما قدم  العناية  التقدير وكل  منا كل 

يستحق املزيد.
 

بعد أسبوعني على نشر التحقيق، وفي منتصف شباط 
)1985(، رن هاتف اجمللة, ليخبرنا املتحدث أن سمو األمير عبد 
بعد  ذلك  يكون  وقد  لزيارتكم،  طريقه  في  احلسني  بن  اهلل 
وجود  انتشر خبر  ما  الزيارة، وسرعان  وكانت  أقل..  أو  ساعة 
األمير في مبنى اجمللة على الدوار الثالث بعمان بني اجملاورين، 
فاحتشدوا على شرفات املباني فرحني, وآخرون تدافعوا على 
والسالم  سموه  مصافحة  يريد  كل  مرحبني,  اجمللة  مدخل 
بالهتاف بحياة صاحب اجلاللة امللك  عليه, وعلَّت أصواتهم 

احلسني رحمه اهلل..
 

زيارة صديق  الكلمة,  ودية بكل معنى  الزيارة        كانت 
ألصدقائه, تبادلنا احلديث بكل أريحية دون تكلف أو تصنع, 
وكانت الضيافة “البتيفور” و“اجلاتو” التي أحضرت على عجل 
اجلندية  أكثر، وكان احلديث عن  أو  و“الشاي”، ومضت ساعة 
وشباب الوطن حيث أبدى سموه إعجابه بوعيهم وثقافتهم 
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العالية واعتزازه وافتخاره بأنه واحد منهم، وكيف أن جاللة 
امللك الوالد ابتسم وأعجب عندما قرأ احلديث على صفحات 

اجمللة واطلع عليه.
 وأضاف: “أن جاللة سيدنا يؤمن إمياناً قاطعاً بحرية اإلعالم 
وحرية الرأي والتعبير، وأن شباب الوطن ومستقبلهم شغله 
األردني  املواطن  أولوياته وهمه األكبر  أولى  وأن من  الشاغل, 
الزيارة  وانتهت  واستقراره..  وأمنه  وسعادته  عيشه  ولقمة 
صحفية  كأسرة  ألننا  السرور  غاية  في  ونحن  سموه  وغادر 
صحفي،  حديث  بأول  حظينا  “االثنني”  مجلة  في  وإعالمية 
أردنية يقوم بها األمير الشاب  زيارة ملؤسسة صحفية  وأول 
عبد اهلل بن احلسني.. لكن ما لم يخطر لنا وقتها على بال أن 
يكون ذلك احلديث الصحفي فيما بعد هو أول حديث جلاللة 
امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني لوسيلة إعالمية وأن تكون 
أول  هي  آنذاك  والنشر  للصحافة  “االثنني”  لدار  الزيارة  تلك 

زيارة ملكية جلاللته ملؤسسة صحفية أردنية.
—٣
“ربيع عربي” مبّكر
 في مدرسة سوم

في عام 1975كنت مازلت أتلقى تعليمي في مدرسة قريتي 
“سوم”، إلى الغرب من مدينة إربد،  وكنت وقتها في الصف 
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الثالث االعدادي )التاسع اآلن( ..في ذلك احلني بدأت اهتم في 
واساتذتي  وزمالئي  والدي رحمه اهلل  السياسة.. وقد الحظ 
على  وحرصي  اليومية  للصحف  مطالعتي  خالل  من  ذلك 
سماع نشرات االخبار اليومية من مذياع جيب صغير يعمل 
غرفة  في  حتى  دائما  يرافقني  كان  والذي  البطاريات  على 
الى  لالستماع  اذني  في  اضع سماعة صغيرة  الصف كنت 

اذاعة لندن وصوت العرب وبالطبع اذاعتنا احلبيبة عمان..
كنت وهلل احلمد في تلك الفترة امتتع مبحبة اجلميع وغالبا 
ماكنت ارتاد غرفة املعلمني في فترة الفرصة واوقات الفراغ 
واتناقش معهم في امور عدة خاصة تلك املستجدات التي 
كانت تطرأ على الصراع العربي الصهيوني وكنا في بعض 
املتردي  اخلدمات  وواقع  الداخلي  الهم  الى  نتطرق  االحيان 
واملتدني الذي كانت تعاني منه معظم قرى وأرياف اململكة 
الرغم  على  سوءا  اشدها  من  كانت  سوم  قريتي  وبالطبع 
والطرق  والكهرباء  للماء  اربد..الوجود  مدينة  من  قريها  من 
الشتاء  فصل  في  خاصة  صعبة  قاسية  ...حياة  املعبدة 
وتشكل البرك الصغيرة في الطرقات ناهيك عن حتولها الى 
كبارا  الطلبة  نحن  علينا  كانت شاقة  طرق طينية موحلة 
وصغارا خاصة وان املدرسة االعدادية الوحيدة في البلدة كان 
قرابة  يقطع  بعضنا  وكان  القرية  غرب  أقصى  في  موقعها 
الفني او ثالثة آالف متر مشيا على االقدام ذهابا وايابا في مثل 

هذه الظروف وغالبا ماكنا نعود للبيت وقد تلطخت احذيتنا 
ومالبسنا بالطني مما يشكل عبئا اضافيا على امهاتنا اذ كان 
بقرب  ليال  وتنشيفها  الى غسل مالبسنا  يبادرن  ان  عليهن 
النار حتى نتمكن من ارتدائها في اليوم التالي كون الغالبية 

منا الميتلك غيرها.
كل هذه الظروف دفعتني الى التفكير جديا بضرورة اخلروج 
من الصمت، والعمل على  حتفيز أبناء بلدتي،  ودفعهم ملطالبة 
احلاكمية االدارية بالوقوف على همومهم ومعاناتهم وتوفير 
أدنى متطلبات احلياة خاصة املاء والكهرباء، وبدأت على الفور 
باالتصال بزمالئي الطلبة وحثهم على كتابة وتوقيع عريضة 
تتضمن مطالبنا امللحة متهيدا لتسليمها الى السيد على 
البشير محافظ اربد وقتذاك اال ان محاولتي تلك لم يكتب 
لها النجاح بسبب عزوف الطلبة خشية املالحقة واملسائلة 
مما  االيام  تلك  في  سائدة  مازالت  كانت  التي  الثقافة  وهي 
نهار  التاريخ االستاذ احمد  الى مدرس مادة  للتوجه  دفعني 
الشناق )اطال اهلل في عمره(وهومن ابناء البلدة وعرف عنه 
في حينه أنه بعثي عقائدي ملتزم وغالبا ماكان يفصح عن 
على  أطلعته  ان  وبعد  احلكومة  لسياسة  املعارضة  افكاره 
يتضمن  بيان  بكتابة  وتعهد  الفور  توجهاتي شجعني على 
كل مطالبنا على ان يكون موجها للحكومة ناقدا لها مبينا 
تقصيرها مطالبا برحيلها وكانت وقتها حكومة مضر بدران 
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االولى على ان اقوم بالقائه وقراءته على الزمالء الطالب في 
فسحة  مابعد  طابور  في  اصطفافهم  واثناء  التالي  اليوم 
اخلروج  االنتهاء  بعد  منهم  اطلب  أن  على  صباحا  العاشرة 
أمام  من  التالي  اليوم  االقدام  صبيحة  على  مبسيرة مشيا 
مبنى املدرسة باجتاه مقر احملافظة في مدينة اربد لالعتصام 
مغامرة  اخلطوة  هذه  .وكانت  مطالبنا  تتحقق  حتى  هناك 
غير محمودة في تلك االيام حيث كانت االحكام العرفية هي 
السائدة ومثل هذه االفعال محظورة ويترتب عليها عقوبات 

صارمة جدا .
وبعد ان استلمت البيان مكتوبا بخط االستاذ احمد متكنت 
االطالع  دون  املدرسة  معلمي  من  خمسة  توقيع  من  بدهاء 
على فحواه بحجة انه استدعاء سيقدم الى اجمللس القروي 

في البلده غايته طلب مساعدة مالية للطلبة املعوزين .
اقناع  من  ومتكنت  أستطعت  التالي  اليوم  وقي  وبالفعل 
الرياضيات “انطون معايعة “ وكان هو املعلم املناوب  معلم 
الفسحة  بعد  الزمالء  على  خطاب  بالقاء  لي  السماح  من 
يتضمن حثهم على التبرع للطلبة الفقراء ليتفاجا بعد أن 
بدأت بصوت جهوري مرتفع مباتضمنه خطابي من نقد شديد 
لم  أنه  اال  االستمرار  من  ومنعي  ردعي  فحاول  للحكومة 
يتمكن واصيب بالذهول خاصة وان عبارات التأييد املترافقة 
بالتصفيق احلار من قبل الطلبة قد أربكت جميع املعلمني وفي 

مقدمتهم مدير املدرسة طيب الذكر االستاذ محمد موسى 
بني هاني فخرجت االمور عن السيطرة وتفرق الطلبة واعلنت 
االدارة تعليق الدوام وطلبت من اجلميع املغادرة والعودة الى 
منازلهم فيما أقنعني املدير بالتوجه معه الى غرفة االدارة 
وهناك حاول اخذ نسخة البيان منى اال أنه لم يفلح  وأفهمته 
انني لست وحدي وان هناك من ساعدني وآزرني واخبرته ان 
بي  ثقتهم  البيان هم ضحية  املوقعني معي على  االساتذة 
..لكن اذا مامت ابالغ السلطات سيكون اجلميع في مركب واحد 
ومن االفضل السكوت ومللمة املوضوع وكأن شيئا لم يحدث 
التربية  مدير  الى  تقرير  بكتابة  وتوعد  ثائرته  ثارت  عندها 
والتعليم ممادفعنا أنا واالساتذة املوقعني للجوء الى الوجيه 
املعروف ورئيس اجمللس القروي وقتها الشيخ محمود املوسى 
الشناق أطال اهلل في عمره الذي استطاع بحكمته ودماثة 
خلقه من اقناع االدارة بضرورة عدم اتخاذ اي اجراء ملايترتب 
املعلمني  ستطال  وأمنية  قانونية  مسائالت  من  ذلك  على 
واسرهم فيما مت توقيعي على تعهد خطي بعدم العودة الى 
مثل هكذا افعال ..اال انني واالساتذة واقولها بصراحة بقينا 
متخوفني من استدعاء االجهزة االمنية لنا حتى انتهى العام 
ومدرسة  اخرى  قرية  الى  نُقل  وبعضهم  وتفرقنا  الدراسي 
اخرى أما انا غادرت الى مدرسة زحر اجملاورة الى قريتنا الكمال 
املتوفر في مدرسة  الثانوي)العاشر حاليا( غير  االول  الصف 
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قريتي سوم ونزوال عند رغبة والدي ووالدتي امللحة وخوفهم 
على مستقبلي قررت االنصياع الى رغبتهم وقتها وااللتزام 
بعدم البوح بافكاري السياسة ونقد احلكومة واالنصراف الى 

دراستي والتفرغ لها وهو ماكان حقا…

—٤
أتاتورك من مغارة في إربد
 إلى ُحكم تركيا

 مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا احلديثة وبطلها 
القومي في أعني مريديه، وعدو اإلسالم، ومحطم اخلالفة 
في أعني خصومه، هذا الرجل، الذي متكن في سنني قليلة 
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من البروز كقائد عسكري، ثم كزعيم سياسي بعد هزمية 
الدولة العثمانية، إبان احلرب العاملية األولى، مما مّكنه من 
إلغاء اخلالفة العثمانية، وتأسيس تركيا املعاصرة، التي 
أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع والقوانني 
والهوى. 
ُكتبت عن هذا الرجل، مئات الكتب التي تناولت حياته، منذ 
أن ولد، مروراً مبا تقلد من مناصب عسكرية وسياسية، إلى أن 
توفي عام 1938 ، لكن ما لم يذكره املؤرخون .. ولرمبا بسبب 
عدم معرفتهم، أو ألن من ميلكون املعلومة فضلوا عدم البوح 
مبراكزهم  تتعلق  قد  بهم،  خاصة  العتبارات  حينه،  في  بها 
مع  حرب  حالة  في  كانوا  العرب  وأن  خاصة  االجتماعية، 
االتراك، وكان أتاتورك وقتها قائداً للجيش السابع العثماني، 
املنتشر في األردن وفلسطني وسورية، هي قصة جلوء اتاتورك 
وخمسة من مرافقيه لالختباء في بلدة “ايدون” جنوب مدينة 
بعد  وذلك  ايام،  ستة  وملدة  نفسها  اربد  في  ثم  ومن  اربد، 
من)اكتوبر(  السادس  في  املهزوم  اجليش  قيادة  عن  تخلى  أن 
الى  للوصول  أمامه  الطريق  مهد  مما   1918 عام  اول  تشرين 
مدينة حلب قبيل سقوطها في اخلامس والعشرين من نفس 
متكن  حيث  االجنليزية،  والقوات  العربية  القوات  بيد  الشهر 
من  ومنعها  البريطانية  القوات  وردع  دفاع،  خط  إنشاء  من 
التقدم ليتم بعدها التوقيع على هدنة “مندروس في الثالثني 

من اكتوبر 1918 .

أتاتورك طلب حماية من شيخ بني عبيد، وقبول “دخالته”..

عندما تخلى أتاتورك عن قيادة اجليش السابع التركي، كان 
مقر القيادة في إحدى مغاور جبال عجلون القريبة من قرية 
ايدون..وحدثني املرحوم ضيف اهلل احلمود قبل وفاته عن والده 
1918 متكن   عام  اول  السابع من تشرين  ليلة  في  أنه  وجده 
جده  ديوان  إلى  اللجوء  من  مرافقيه  من  وخمسة  اتاتورك 
محمد احلمود اخلصاونة، شيخ مشايخ بني عبيد، وأول رئيس 
وقبول  حمايته،  1881طالباً  عام  تاسيسها  مع  اربد  لبلدية 
“دخالته”، وتأمني خروج آمن إلى إربد واالراضي السورية، التي 

كانت تشهد معارك شرسة. 
اتاتورك،  وأكد لي ضيف اهلل، وذكر ذلك في مذكراته وان 
ورفاقه، مكثوا ثالثة أيام بلياليها، معّززين مكّرمني، ومن ثم 
املرحوم  التل وزعيمهم  آل  إلى بيت كبير  مت تأمني وصولهم 
وبحوزتهم اسلحة  العربي  اللباس  ارتدوا  وقد  التل،  شحادة 

شخصية، وثالثة صناديق من الذهب التركي.
إختبأ في )بيت عرار الثقافي(

العيون  طبيب  التل،  معني  الدكتور  بعد،  فيما  وحدثني، 
املشهور أطال اهلل في عمره: أنه وبعد وصول أتاتورك إلى بيت 
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عمه شحادة التل، مكث هناك هو ورفاقه يوماً وليلة، وكانت 
اربد تشهد مقاومة شرسة ضد االنكليز من قبل افراد اجليش 
العثماني بقيادة عمه الضابط موسى املصطفى اليوسف 
التل، وبعدها مت نقله إلى بيت جده )بيت عرار الثقافي االن( 
صالح املصطفى التل، على ظهر تل اربد ليتولى بعد يومني 
عّمه القائد العسكري في اجليش التركي موسى التل تأمني 
خروج اتاتورك ورفاقه وصناديق الذهب التي بحوزتهم وحتوي 
قرابة ثالثني الف ليرة رشادية، بحماية وحراسة نفر من ابناء 
اربد ممن كانوا يخدمون في اجليش التركي الى تخوم مدينة 

حلب على احلدود التركية السورية. 
وحسب ما رواه صالح التل حلفيده الدكتور معني أّن ذلك 
كان ليلة الثامن عشر من تشرين اول 1918 ، قبل سقوطها 
معني  للدكتور  يتسّن  ولم  باسبوع،  واالنكليز  العرب  بيد 
اربد  ابناء  من  العرب  والشباب  اتاتورك  رفاق  اسماء  معرفة 

الذين رافقوه الى حلب...
—٥
حني صرخت أّمي:
يا حسرة، يا خسارة

القدمية،ولدت  عمان  ابن  أنني  يعرفون  الذين  هم  قليلون 
ولدت  ،منذ  احياءها  اشهر  من  واحد  في  وترعرعُت  ونشأُت 
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الطائرات  تطيير  على  نتسابق  اجليران  وابناُء  كنت  حيُث 
أبوصالح   “ املرحوم  التي متأل سماء املكان.فيما كان  الورقية 
الشوعاني” الذي كان يفترش الرصيف امام منزله عصر كل 
يوم خاصة في فصلي الربيع والصيف يدعونا للجلوس حوله 
لالستماع من مذياعه الى اعادة لبرنامج “مضافة ابو محمود” 
ذاك بجماهيرية وشهرة واسعة وهو  يتمتع وقت  الذي كان 
من بنات افكار الشهيد وصفي التل واشراف وتقدمي االعالمي 
الشهير املرحوم احلاج مازن القبج يشاركه فيه مجموعة من 
رواد الدراما االردنية امثال نبيل املشيني ..وهي املضافة التي 
جمهورا  حولها  وجمعت  األردنية،  االذاعة  انطالق  مع  بدات 
أن  قبل  والبادية،  والريف  املدينة  في  األردنيني،  من  عريضا 
ذلك  بعد  وتنتقل  مازن”،  احلاج  “مضافة  إلى  اسمها  يتحول 

من االذاعة إلى التلفزيون.
“غرام”  في  وقع  املضافة،  تلك  جلسات  رافق  الذي  اجليل 
العفوية  اصحابها، وتصرف كأنه يعرفهم عن قرب، بسبب 
التي خاطبوا من خاللها اجلمهور، وهي املضافة  والبساطة 
الناس  مشاكل  طويلة  سنوات  مدار  على  ناقشت  التي 

وهمومهم، وانحازت لقضاياهم اإلنسانية.
ولعَل درج رأس العني ونبعها وسيلها واملدرسة العباسية 
“نزال  املرحوم  ومنزل  الحقا  ازيلت  التي  الدروز  وصبرات 
العرموطي “ وفرسه الشقراء وكذلك بيوتات اجليران “ابوصايل 

في عام 1961 وحتى عودتنا الى قريتي سوم الى الغرب من 
مدينة اربد بداية عام 1969بعد أن تقاعد والدي رحمه اهلل من 
العربي” حيث  “اجليش  االردنية  املسلحة  القوات  في  اخلدمة 
كان يخدم في مرتب القيادة العامة والتي مقرها عمان منذ 
1949 مما اضطره للسكن  ان التحق في صفوف اجليش عام 

في العاصمة ليكون قريبا من مكان خدمته
احلي  ذلك  العني  رأس  في  الدروز  حارة  في  هناك  ،نعم   
العادي الذي كان فيه البقال ابو”عزيزة” وبائع اخلضاراملتجول 
ابو” سالم”...وصيفا وشتاء ابو”محمود “ يجر بفرس”كديش” 
شقراء صهريجا صغيرا لبيع الكاز والسوالر حيث كان معظم 
طعامهم  لطهي  الكاز  بابور  يستخدمون  مازالوا  الناس 
وكان يستخدم جرسا يدويا لتنبيه اهل احلارة بوصوله وأما 
السميد  وحالوة  احللب  كرابيج  يبيع  ،كان  قاسم”فهو  ابو   “
متجوال  والعنبر  “املهلبية”  بالعسل  والقشطة  “الكريزة” 
زجاجي  صندوق  اعتالها  عربة  يجر  يوم  كل  عصر  احلارة  في 
“ احلجري على ميني  “ابوخليل  بداخله كل ذلك..وفرن  يحتوي 
وحتتها  البعض  بعضها  بجانب  الفول  “جرار”  ومنظر  الدرج 
جّمر الفحم والتي كان يرسلها “الفوالة” مساء كي تنضج 
بهدوء مع اقتراب الفجر واما مطعم “العبدة “ مازلت اتذكر 

جيدا لذة فوله ومدمسه وفالفله الشهية.
احلي  ذلك  جدراِن  على  الصغيرة  أحالمي  رسمُت  ولطاملا 
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الدويري” و”ابوفايز الكسواني” و “ابو زياد املكاحلة” و” ابواحمد 
من  االكبر  اجلزء  احتلْت  قد  “ابوحسني حمدان”  و  الشرطي” 
طفولتي وذاكرتي في الستينيات ، لم تنسني اياها األربعون 
التي تلتها، فكلما مررُت بدرج راس العني تذكرت تلك العثرة 
قبل يوم واحد من اندالع  حرب حزيران عام 1967 وكنت في 
السادسة من عمري والتي أدت الى تدحرجي نزوال فوق عدة 
درجات أصابتني بخدوش وجروح بسيطة في كوع يدي اليمنى 
العثرة وتلك اجلروح واخلدوش لم  ، لكن تلك  وكذلك ركبتّي 
مسرعا  الدرج  نزول  ومواصلة  ثانية  النهوض  من  متنعاني 
قاصدا بقالة عمر في اجلهة املقابلة للدرج على سفح جبل 
النوافذ  زجاج  لطالء  الزرقاء   “ “النيلة  مادة  لشراء  النظيف 
التي أوصى والدي بتنفيذها فورا وحاال وهو يودعنا  مرتديا زي 
امليدان العسكري وذلك  حتى ال يتسرب النور منها ليال وفي 
ذلك وحسب ماسمعته من والدي متويه على طائرات العدو 
التي لن تستطيع حتديد أهدافها في ظل الظالم الدامس ، 
وبالفعل متكنت ورغم تلك العثرة من شراء “النيلة “ والعودة 
قبل  والدي  وادركت  جريا  الدرج  ،وصعدت  املنزل مسرعا  الى 
العامة للقوات املسلحة وودعنا وخرج  القيادة  الى  مغادرته 
على  ..احلرب  اليكم  أعود  متى  أدري  ال   : لوالدتي  يقول  وهو 
األبواب وقد تندلع في اي حلظة ، وبعد خروجه اجنزت الوالدة 
ليلة  في  لكننا  على عجل،  النيلة  مبادة  النوافذ  زجاج  طالء 
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ما  نرقب  سهرانني  وبقينا  النوم  من  نتمكن  لم  اليوم  ذلك 
سيحدث ، وبالفعل ومع بزوغ فجر تلك الليلة اندلعت احلرب 
ما استدعى انتقالنا فورا الى غرفة سفلية كنا نستعملها 
مستودعا ، النها أكثر أمنا وأمانا وكنا اربعة أشقاء وشقيقتني 
عمره  من  العاشرة  في  اكبرنا  كان   ، الوالدة  الى  باالضافة 
وأصغرنا شقيقة في الثانية من عمرها وبقينا على هذه احلال 
حتى انتهت احلرب ، والوسيلة الوحيدة ملعرفة ما يجري هو 
املذياع التي كانت والدتي تستمع اليه طيلة الوقت، ومازالت 
صرختها التي ايقظتني من نومي فزعا - ياحسرة،  ياخسارة 
، ضاعت الضفة ، سقطت القدس -تتردد في اذني وتسكن 
ذاكرتي عاما بعد عام ومازلنا نردد جميعا ياحسرة ياخسارة .



عندما اقترح علّي أخي احلبيب باسم سكجها ، أن أكتب 
عن عالقتي بأبي، وعالقة أبي بي، ومن بعُد عن عالقتي بأبنائي 
جهة العمل في الصحافة واألعالم، وجدت أن احلديث عن تلك 

العالقة، وتلك التجربة  الصحفية، واختزالها في مقال، هو 
أمر في غاية التعقيد، ألن ذلك يتعلق بتجربة حياة ما، اختيار 

ما، ورغبة في اقتحام عالم مأهول باملصاعب . 
وفي حقيقة األمر، فإن احلديث عن الصحافة واالعالم، هو 
عمال  البعض  يتصورها  قد  التي  املتاعب.  مهنة  عن  حديث 
األبعاد.  متعددة  ثنياته صعوبات  في  يحمل  أنه  إال  بسيطا، 
أو  إخبارية،  وكالة  أو  ورقية،  صحافة  في  العمل  كان  سواء 
قنوات تلفزيونية  أو محطات إذاعية عامة أو خاصة أو مواقع 

إلكترونية. وحتى أقف عند جتربتي، شخصيا، ميكن القول:
نعومة  لها كانت منذ  الصحافة وعشقي  بدايتي مع  ان 
مشرفاً  كنت  األساسية،  التعليم  مراحل  ،ففي  أظافري 
انَتظمُت  التي  املدارس  كافة  في  املدرسية  الصحافة  على 
فيها، وعلى الرغم من تفوقي الواضح في الدراسة ، اال أنني 
اعترف هنا، أن اهتمامي في منتصف السبعينيات مبطالعة 
اليومية واالسبوعية والشهرية  الصحف واجملالت والدوريات 
أثر سلبا على تفوقي وحتصيلي العلمي في املرحلة الثانوية، 
الوالد  من  والطلب  بشدة،  ذلك  على  الوالدة  اعتراض  ورغم 
-رحمه اهلل- كبح جماح رغبتي تلك،واالنصراف الى التركيز 
وتركني   ، لطلبها  يستجب  لم  أنه  اال  بدروسي،  واالهتمام 
لشراء  اضافية  شهرية  ميزانية  لي  وخصص  وشأني 
مايعجبني من الصحف واجملالت احمللية والعربية ، حتى بلغ ما 
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—٦
صحافيون، أباً 
عن جد



أحتوته مكتبتي البيتية من تلك الصحف واجملالت والدوريات، 
قرابة خمسة آالف دورية اسبوعية وشهرية وفصلية، اضافة 
الى ارشيف جلريدة “الرأي” يحتوي أعدادها األصلية من بداية 
عام 1977 وحتى منتصف عام 1985 مت حفظها في مجلدات 
أعداد شهرين كاملني.  منها على  يحتوي كل مجلد  أنيقة 
بيتي  “زيد” ضاق  البكر  ولدي  وقدوم  زواجي  من  عامني  وبعد 
الصغير بتلك املكتبة ، مما دفعني للتنازل عنها وعن ارشيف “ 
الرأي” منتصف عام 1987 الى مركز دراسات العمل االسالمي 

ملؤسسه الصحفي “بالل حسن التل “.
اذن والدي هو من زرع في داخلي حب صاحبة اجلاللة وهو 
من سار بي الى الصحافة  وأنار لي دروبها بفعل تشجيعه 

وتأييده واحترامه لرغبتي وموهبتي .
حيث  الصحفية  الكتابة  في  جتربتي  بداية  الى  وبالعودة 
بدأت في شهر حزيران من عام 1976 بكتابة مقال صغير في 
 “ نفسه  يتهم  “الرجل  عنوان  االسبوع” حتت  أخبار   “ جريدة 
واحلقوق  الدعم  من  املزيد  مبنحها  للمرأة مطالبا  فيه  انحاز 
وضرورة فتح اجملال أمامها في تبوا مناصب قيادية في الدولة ، 
وقد أكرمني املرحوم “عبد احلفيظ محمد” دون سابق معرفة 
بنشره ضمن صفحة كتاب اجلريدة الفي زاوية “بريد القراء” 
كما كنت أحلم ..وهو ما حفزني لكتابة العديد من املقاالت 
نشرت جميعها دون حذف حرف واحد من اي منها ، ومما يحز 

في نفسي اآلن ان “عبد احلفيظ محمد” توفي دون أن التقيه .

حني هاجمُت “الشحرورة صباح”
 ألّنها غّنت في تل أبيب!

انني  اال   “ االسبوع  “أخبار  في  الفرصة  تلك  منحي  ورغم 
اليها  الكويتية وكان يشدني  كنت معجبا جدا بالصحافة 
جودة  عن  ناهيك  فيه  تتمتع  كانت  التي  احلرية  سقف 
الطباعة والورق واالخراج الفني وااللوان الزاهية التي كانت 
“النهضة”  مجلة   ..فكانت  ومجالتها  صحفها  بعض  متيز 
وكذلك “اليقظة “ وهما واسعتا االنتشار عربيا ودوليا االقرب 
الى قلبي وحلمي في النشر عربيا،  وهو ماكان ، حيث نشر 
لي اول مقال مع صورة في مجلة “اليقظة” التي أفردت له 
صفحة كاملة بدعم ومؤازرة وتشجيع مدير حتريرها وقت ذاك 
أيلول  الصحفي الشهير”سهيل الشنطي” وذلك في شهر 
من عام 1978 حتت عنوان “التحدي الال معقول” هاجمت فيه 
“تل  في  غنائية  حفلة  احيائها  خلفية  على  صباح  املطربة 
أكن  لم  أنني  ...اال  العربية  املقاطعة  قرارات  أبيب” متحدية 
ويهرولون  بعد  سيسارعون  فيما  العرب  أن  أتخيل  او  أتوقع 
للتطبيع مع العدو ولو كنت كذلك ملا كتبت ذلك املقال بحق 

“الشحرورة”.
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وبقيت على هذه احلال انشر هنا وهناك، والوالد يشجعني 
ويشد من أزري حتى شهر متوز عام 1984 عندما قرأت اعالنا 
وكانت  االردنية،  االسبوعية  “االثنني”  “الرأي” جمللة  في جريدة 
ملندوبني  حاجتها  عن  تعلن  الصدور،  في  العهد  حديثة 
لها  ...فتقدمت  اململكة  محافظات  مختلف  في  صحفيني 
وما أن قابلت رئيس حتريرها “عدنان الصباح” حتى مت تعيني 
مديرا ملكتبها ومندوبا صحفيا لها في اربد والشمال مبكافئة 
شهرية كانت بالكاد تكفي نفقات التنقل وشراء السجائر، 
حيث  نوعية،  نقلة  لي  بالنسبة  شكلت  اخلطوة  هذه  لكن 
أتاحت لي االنخراط في العمل الصحفي امليداني واالنتقال 
والتقارير  التحقيقات  واعداد  اجراء  الى  املقال  كتابة  من 
حتت  لي  اسبوعية  زاوية  تخصيص  الى  اضافة  الصحفية، 
عنوان “اوراق من اربد”، كنت اتناول فيها اسبوعيا مشكلة او 

قضية تهم املواطنني واقتراح املناسب حللها.
ولوال دعم الوالد املتواصل لي ماديا ومعنويا ملا استمررت 
تزوجت  وانني  املالي خاصة  املردود  قلة  “ بسبب  “االثنني  في 
في منتصف تشرين الثاني من عام 1985 اال أن هذه احملطة 
1987 عندما توقفت “االثنني” عن الصدور  انتهت بداية عام 
بسبب العجز املالي الذي أصابها شأنها في ذلك شأن معظم 
الصحف االسبوعية التي لم تكن تعمر طويال بسبب قلة 

االعالن واالشتراك

وأستطيع القول:ان فترة عملي في مجلة “االثنني” كنت 
احلقيقة..  هي  وإمنا  للذات...  تقريظا  ليس  ..وهذا  أتصف 
بأمرين: املصداقية والتحري.. النه ال ميكن أن يكون الصحافي 
صادقا وناجحا في عمله دون التأكد من مصادره بشكل دقيق 
وفعال... ودون أن يكون صادقا في ما يكتبه .. ألن عدم الصدق 
العمل  إلى اإلساءة لآلخرين ويسقط  والدقة يقود  والتحري 

الصحفي في سلوكيات غير مهنية وأخالقية.
بني أبي وإبني

العمل  هذا  من  ماديا  استفادتي  عدم  من  الرغم  وعلى 
املصاعب  استطعت..ورغم  الواقع  في  أنني  “اال  “االثنني  مع 
في  وأسلوبي  ذاتي  حتقيق  من   .. واجهتني  التي  واملتاعب 
السهلة”   “ الكتابة  إال  تتطلب  ال  التي  الصحفية  الكتابة 
اختالق...  أو  تخييل  أو  زيادة  دون  من  اآلخرين  إلى  تصل  التي 
عند  يجعلك  ال  والذي  الركاكة...  عن  بعيد  بأسلوب  ولكن 

قراءته تشعر بالسأم واخليبة.
وبعد ان توقفت “االثنني “ عن الصدور استطعت أن اتابع 
معالي  ملالكها  االسبوعية  “الصحفي”  جريدة  في  النشر 
املرحوم ضيف اهلل احلمود وكذلك في جريدة “شيحان” وجريدة 
“البالد” لكن دون تفرغ او التزام ..وبقيت على هذه احلال حتى 
1988 عندما توفي الوالد رحمه اهلل ..عندها  آذار عام  شهر 
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كّل أوالدي صحافيون!

لكن الشيء الذي لم يكن يخطر لي على بال حقيقة هو 
: أن تتجه رغبات  ابنائي الذكور كافة للعمل في الصحافة 
واالعالم اقتداء بي اوال وبأخيهم زيد ثانيا وها هم وهلل احلمد 
من  االنتهاء  بانتظار  ثابتة  بخطى  سائرون  دربها  على  اآلن 

دراستهم اجلامعية كي يتمكنوا من التفرغ لها
وختاما البد لي من القول :أن  املاضي كان أجمل من احلاضر.. 
حيث كان التواصل بني اإلعالميني أفضل حاال من اليوم حيث 
البعض وعن  وتباعدوا عن بعضهم  باملاديات  الناس  اشتغل 
شيقة  الصحافة  مع  بدايتي  كانت  الصاعدة  املواهب  دعم 
حيث عاصرت نخبة من الصحفيني واملثقفيني الكبار  أمثال 
“ ضيف اهلل احلمود “ و” راضي صدوق” و” عبد احلفيظ محمد” 
و”سهيل الشنطي” الذين تبنوا موهبتي وشجعوني للمضي 
اجلميل  املاضي  وهذا  والصحفي  اإلعالمي  اجملال  في  قدما 
وما كانت تسوده من محبة  والصحفي  اإلعالمي   للوسط 
وتواصل لن يعود إال بنشر احملبة والتواصل بني األجيال ودعم 

املواهب اإلعالمية والصحفية...
كلمة  _وهي  اآلن  ويتبناه  عليه  يسير  الذي  النهج  وهو 
حق نقولها المجاملة فيها وال رياء _صديقي احلبيب باسم 
عن   للكتابة،  عودتي  ومنذ  حلظة،  توانى  ما  الذي  سكجها 

قررت التوقف عن الكتابة قطعيا وااللتفات الى بيتي واسرتي 
واالشراف على جتارة والدي ولم تفلح محاوالت االصدقاء على 
مدار عقدين ونيف من الزمن من اعادتي للكتابة والنشر حتى 
كان عام 2010 وبعد أن تخرج ولدي البكر “زيد” من اجلامعة، 
برغبته في  ليفاجئني  احلقوق،  بكالوريوس في  وحصل على 
طرق باب العمل في الصحافة واالعالم، وهي الرغبة التي لم 

االحظها عليه اطالقا ..
مع “احلقيقة الدولية”

واستطاع  أصر،  انه  اال  ذلك،  عن  ثنيه  محاوالتي  ورغم 
حيث  فعال  ماكان  وهو  جديد،  من  للكتابة  للعودة  اقناعي 
في   “ الدولية  “احلقيقة  فضائية  ملكتب  مديرا  تعيينه  مت 
رسالة  اول  في  الشاشة  على  ظهر  ان  وما  اربد  محافظة 
صوتية له عن االنتخابات النيابية التي جرت في شهر تشرين 
ثاني 2010 ليتزامن ذلك مع نشر اول مقال لي بعد االنقطاع 
الطويل على موقع الفضائية االلكتروني حتت عنوان “موعد 
مع الكراهية في مجتمع النفاق االنتخابي” لتتوالى بعدها 
مقاالتي، وبتشجيع من زيد وام زيد وكافة أفراد االسرة، حيث 
الكتروني  موقع  من  أكثر  في  لي  نشرها  متابعة  زيد  تولى 
كتابة  حتى  املهمة  هذه  يتولى  ومازال  ودولي  وعربي  محلي 

هذه السطور..
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تشجيعي على املضي قدما، وهو الذي افرد لي مساحة بني 
الكتاب الكبار على صفحات مجلته املوقرة “اللويبدة”، وهي 

اجمللة الرائدة القائدة للصحافة االردنية املهنية املتميزة ..

—٧
إربد حتت قصف
 امليراج اإلسرائيلية

بعد معركة الكرامة التي اندلعت فجر احلادي والعشرين 
الصهيوني  العدو  فيها  َهزم  1968والتي  عام  آذار  شهر  من 
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شر هزمية ، استمرت املناوشات واالعتداءات الصهيونية على 
واملواقع  والقرى  البلدات  بعض  مستهدفة  األردنية  االراضي 
السلط  ومرتفعات  اململكة  شمال  في  خاصة  العسكرية 
ومنطقة  الشمالية  والشونة  قيس  ام  مرتفعات  ..فكانت 
كفرأسد وقرى لواء الطيبة وقريتي احلبيبة “سوم” من أكثر 

املناطق عرضة واستهدافا لغارات طيران العدو.
القوات  من  وحدات  املناطق،   تلك  في  تتواجد،  كانت   
الفلسطينية..  املقاومة  أفراد  من  وبعض  األردنية  املسلحة 
وقد استمرت تلك الغارات واملناوشات بني صد ورد بني اجلانبني 

االردني والصهيوني حتى نهاية عام 1969. 
بعد أن تقاعد والدي من اخلدمة في القوات املسلحة بداية 
بحكم  عمان  تسكن  كانت  التي  عائلتي  عادت   1969 عام 
عمل الوالد لالستقرار والعيش في قريتنا “سوم “ الى الغرب 
من مدينة اربد ، كنت وقتها في سن الثامنة من عمري وقد 
عشت وشاهدت تلك الغارات الهوجاء خاصة الليلية منها 
والتي كانت تستهدف اي مصدر للضوء ينبعث من اي منزل 

او اي مكان في قريتي.
كانت قريتي “سوم “ في تلك االيام مازالت نائية معظم 
واجلسور  القصيب  من  وسقوفها  والطني  احلجر  من  بيوتها 
وغير  ترابية  وأزقتها  طرقاتها  وجميع  احلديدية  او  اخلشبية 
كانت  االتصاالت  وحتى  واملياه  الكهرباء  بشبكات  موصولة 

آلي وحيدة  القرية برمتها تعتمد على شعبة هاتف نصف 
من  بالقرب  وكانت  اربد  مدينة  بريد   مع  مباشرة  ترتبط 
ومعسكر  السادسة  للمدفعية   “ “بطارية  تتحصن  قريتي 
آخر للمقاومات االرضية ..وهي املدفعية التي كانت تشكل 
على  لقدرتها  نظرا  الصهيوني  العدو  على  خطر  مصدر 
والتي  وقرى طبريا  اجلوالن  مرتفعات  في  قصف معسكراته 
على  ليعقبها  ذلك  في  الفرصة  سمحت  كلما  تتم  كانت 
الفور غارات جوية مكثفة من قبل العدو ليلية او نهارية على 
قريتي تستمر في بعض االحيان عدة ساعات، لكنها بحمد 
اهلل لم تستطع النيل من املوقع العسكري نظرا للطبيعة 
اجلغرافية للمكان، العصية على تلك الغارات، وفي كل مرة 
املغاور  في  لالختباء  منازلهم  ملغادرة  يضطرون  االهالي  كان 

والعرقان القريبة اجلاهزة باستمرار لذلك .
وفي احدى ليالي تشرين أول من عام 1969وكانت مظلمة 
“غارة  يصرخن  وهن  ووالدتي  جدتي  صوت  على  صحوت 
من  اخلروج  أجل  من  النوم  من  واخوتي  انا  بايقاظنا  “ويقمن 
الشناق“  “ارشيد  احلاج  مغارة  في   لالختباء  والتوجه  املنزل 
القريبة من منزلنا، وكانت خطة اخلروج في كل مرة تتم على 
مبحاذاة  الضيقة  األزقة  نسلك  ان  شريطة  احترازا..  دفعات 
رحمهما اهلل  واجلدة  الوالد  تعليمات  وكانت  البيوت،  جدران 

متنع علينا استخدام اي وسيلة انارة اثناء ذلك ...
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مهللني مكبرين... وعندما بزغت الشمس غادرنا وبدأ االهالي 
اية  وجود  عدم  احلمد  وهلل  ليتبني  البعض  بعظهم  بتفقد 
االضرار  ان  اال  واجلنود  االهالي  بني  بشرية  اوصابات   خسائر 

التي حلقت باملنازل واالشجار كانت ملموسة وواضحة .

الصغير  أحمد  واجلدة وشقيقي  انا  الليلة كنت  تلك  في 
االخرى  وفي  بيد  متسكه  كتفيها  على  اجلدة  حملته  والذي 
متسك بابريق بالستيكي مملوء مبياه للشرب اول املغادرين، وما 
ان خرجنا من املنزل وعلى بعد بضعة أمتار منه باجتاه زقاق 
“احلاج الطافوخي”  حتى فوجئنا بطائرتني للعدو حتلقان على 
قنبلة  احداهن  القت  وقد  فوقنا،  من  متران  منخفض  ارتفاع 
نهار  الى  الظلمة  فانقلبت  برمتها  القرية  اضاءت  “تنوير”  
فارمتينا الى االرض، وقد شاهدت الطائرة االخرى وهي تلتف 
منزل    “ “حاكورة  حديقة  اصاب  بصاروخ  وتلقي  فوقنا   من 
عمتى الكبرى ام عادل، رحمها اهلل، ال يفصل بيننا وبينه اال 
ثالثة بيوت فاهتزت، فأغمضت عيّني، والتصقت باالرض التي 

اهتزت من حتتنا التصاقا...
وتناجي  أحمد  شقيقي  حتتضن  وهي  جدتي،  انسى  ولن   
وبقينا  نحورهم،  الى  االعداء  برد كيد  وتعالى  اهلل سبحانه 
العدو يصول  على هذه احلال أكثر من خمس دقائق وطيران 
ويجول في سماء القرية، ونحن نسمع أصوات القصف على 
أكثر من مكان، فيما كانت املضادات االرضية للجيش االردني 
املتمركزة على جنبات القرية  تتصدى بشراسة واستبسال 
املغارة بعد ذلك  الى  الوصول  املغير، وقد متكنا من  للطيران 
بأمان، وتبعنا معظم أفراد العائلة لنمضي تلك الليلة حتى 
القرية  أهل  من  املغارة  في  كان  من  وجميع  الفجر،  مطلع 
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عيادة  في  ذلك  كان  احلمود،  ضيف  املرحوم  املعروف  والنائب 
قرائته   انتهيت من  .وما  الزرقاء،   التل مبدينة  الدكتور معني 
بالكامل حتى وجدت ان تلك الصحيفة استهوتني وجذبتني 
وحفزتني عناونيها اجلريئة على االتصال فورا باملرحوم ضيف 

اهلل طالبا موعدا للقائه..
وهو ماكان بعد يومني لتبدأ عالقتي به التي استمرت حتى 
وفاته في 2001/6/6 .. ويالها من صدفة ايضا انه اليوم الذي 

احتفل به كل عام بذكرى يوم ميالدي .
 1964 عام  صدورها  منذ  اسبوعية  “الصحفي”  كانت 
لم  انها  اال   1997 عام  اختياريا  الصدور  عن  توقفها  وحتى 
تكن منتظمة في ذلك وانتشارها محدودا وكان ضيف اهلل 
يتولى حتريرها بالكامل ونادرا ماكان يسمح او يستعني باحد 
الجناز اي من اعدادها وللحقيقة والتاريخ كانت “الصحفي” 
للمسؤولني  والالذع  املباشر  النقد  في  حرية  بسقف  تتمتع 
وهو  بجرأة  عليها  الضوء  وتسليط  الفساد  اماكن  وكشف 
كانوا  الذين  واملسؤولني  الوزراء  من  العديد  يزعج  ماكان 
يبدون امتعاضهم وتذمرهم اال ان ضيف اهلل لم يكن يبالي 
بهم  وكانت احلكومات املتعاقبة صاحبة الوالية في منح او 
سحب تراخيص اصدار الصحف تغض الطرف عن اخملالفات 
قانون  عليها  ينص  والتي   “ “الصحفي  ترتكبها  كانت  التي 
وتقديرا  اهلل  ضيف  لشخص  احتراما  والنشر  املطبوعات 

—٨
ضيف اهلل لم يقبل التنازل 
عن “الصحفي” ولو مبليون

في صيف عام 1985 اطلعت ألول مرة وصدفة على عدد من 
جريدة “الصحفي” االسبوعية لناشرها ورئيس حتريرها الوزير 
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اماكن  مختلف  في  والقومي  والوطني  السياسي  ملاضيه 
املسؤولية التي استلمها وتبوأها .

في نهاية أيار عام 1993 شكل دولة الدكتور عبد السالم 
اجملالي حكومته األولى وأستلم معالي الدكتور معن أبو نوار 
وزارة االعالم... وبعد شهرين تقريبا وذات مساء متوزي وكانت 
ليلة خميس ..كنت في منزل ضيف اهلل بعمان واذا بالهاتف 
زيارتك  في  يرغب  نوار  ابو  معن  االعالم  وزير  ان   مخبرا   يرن 
..فرد ضيف اهلل :اهال وسهال...ولم متضي اال بضع دقائق حتى 
سبب  عن  أفصح  اجملاملة  عبارات  تبادل  وبعد  ابونوار  حضر 
بتقدمي احلكومة تعويضا  اقتراحا  يقضي  والذي كان  الزيارة 
مناسبا الى ضيف اهلل مقابل تنازله عن امتياز “الصحفي” 
وتخليه عنها ..فرد ضيف اهلل  بحدة وغضب : واهلل يامعن لو 
دفعتم مليون دينار لن اتنازل عنها ..اما اذا كانت “الصحفي” 
الوالية  أصحاب  وانتم  القرار  اتخاذ  بامكانكم  تضايقكم 
الهاتف  جرس  بينهما   احلديث  ليقطع  ترخيصها  بسحب 
نوار ان جاللة احلسني في  ابو  من جديد مخبرا معالي معن 

طريقه لزيارتك وعليك العودة الى البيت حاال.
بعد اسبوعني التقيت ضيف اهلل مبقر اجلمعية الوطنية 
لها   رئيسا  وكان  اللويبدة  جبل  على  الشرطة  ألصدقاء 
عن  ...فأخبرني  نوار  ابو  اقتراح  اليه  ماآل  عن  فاستفسرت 
لسان معن : ان معن عندما عاد الى بيته وجد أن جاللة امللك 

وكان  بقليل  قبله  املنزل  الى  وصل  قد  اهلل  رحمه  احلسني 
ان دخل حتى استفسر  الى ضيف اهلل وما  بزيارته  قد علم 
منه احلسني عن سبب هذه الزيارة فاخبره معن عن اقتراحه 
بخصوص “الصحفي” ظنا منه أن ذلك سيفرح جاللة احلسني 
مزعجا  أصبح  خاللها  من  اهلل  ضيف  قلم  ان  اعتبار  على 
املسؤولني  وكبار  واالعيان  الوزراء  من  واالكثرية  للحكومة 

...فما كان من احلسني طيب اهلل ثراه      
اال ان رد على معن قائال : يامعن من طلب منك ذلك ...دعوا 
ضيف اهلل يكتب ودعوا “الصحفي” تصدر ..هل تعلم يامعن 
انني أقرأها ودائما أجد أن ضيف اهلل محق فيما يكتب وينقد 
تناولها  قضية  او  عنه  كتب  وضع  تصويب  ماأطلب  وغالبا 
حتى  تصدر  ذلك  بعد   “ “الصحفي  الصحفي”..وظلت   “ في 
املرض على ضيف  أن اشتد  1997 بعد  اختياريا عام  توقفت 

اهلل رحمه اهلل واسكنه فسيح جنانه .
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باسم  املعروف  الصحفي  الكاتب  حتريرها  ورئيس  وناشرها 
سكجها..

ومع صدور العدد 24 منها في شهر شباط من هذا العام 
أعوام على صدورها  “اللويبدة” مبرورعشرة  ستحتفي مجلة 
باحتفال ثقافي مهيب سيقام لهذه الغاية في السادس عشر 
من شباط على املسرح الرئيسي في املركز الثقافي امللكي 
بعمان.. وهو االحتفال الذي سنحتفي به مع استاذنا احلبيب 
أقالمها  جتديد  على  وقدرتها  “اللويبدة”  باستمرارية  باسم 
واالجتماعية  والثقافية  الفكرية  التحوالت  مع  وخطابها 
والسياسية املتالحقة التي رافقت سنوات صدورها العشر..

االردنية  والفكرية  واالدبية  الثقافية  احلياة  في  اثرها  لتترك 
والعربية

وحتى  ومنذ صدورها  باسم سكجها  آثر مؤسسها  وقد 
اآلن ان يتولى امورها بنفسه من ادارة وحترير ومكاتبات وغير 
ذلك... وعندما صدر االول منها حمل افتتاحية بقلم “باسم” 
اصدارها  من  ..وغايته  التحريرية  سياستها  فيها  أوضح 
واسباب اختيار اللويبدة اسما لها  “ ورغم ان صحافتنا باتت 
رائدة في املنطقة ، اال انها لم تشهد حتى اآلن مجلة شاملة 
تعنى بالشؤون االردنية . ونحب ان تكون تلك اجمللة التي تضم 
ان  لنثبت   “  .“ القراءة  اردني يستأهل  بني غالفيها كل شأن 

—٩
اللويبدة،
 والعشر السمان

من مكتب متواضع على جبل  “اللويبدة” بقلب العاصمة 
عمان  صدر اول أعداد مجلة “اللويبدة” العريقة.. ملؤسسها 
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 ، عاديا  عمانيا  جبال  االيام  من  يوما  في  يكن  لم  “اللويبدة” 
يحمل اسم نبته قدمية انقضرت مع ظهور العمران.

وللحقيقة ومنذ صدور “اللويبدة” كان جليا حرص باسم 
والنزاهة  الثقة  طريق  عن  القراء  كسب  على  سكجها  
واإلخالص واالبتعاد عن التهويل أو الزيف أو اخلداع... والسعي 
إلى األمانة واإلنصاف واالعتدال. حيث حرص على احلياد التام... 
وجتنب اخلوض في املسائل السياسية املباشرة.. واالبتعاد عن 
والتركيز  معها...  االصطدام  وحتاشي  السياسية...  التيارات 
واألخبار  املوضوعات  ونشر  العامة  الثقافة  تنمية  على 
وبهذا  والتاريخية  والرياضية  واألدبية  والعلمية  الثقافية 
وكلمة  ..مهنة  ...سمان  ِسمان  عشر  االول  عشرتها  كانت 
وموضوعا وُكّتابا . لتضيف في كل عدد  ابداعا تلو ابداع في 
املقال والتحقيق  الصحفي واحلوار والقصة والشعر واالدب 

والفن وفي كل مجاالت االبداع والتميز…
—١٠
أميرتي الصغرى...
لم تعد صغيرة

تعود بي الذاكرة عشرين عاماً إلى الوراء...
تعود بي الذاكرة اجلميلة ليوم ولدت ابنتي الصغرى...”رزان”
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النفس من جدها كما ورثت منه حب العلم والثقافة...؟
أقول لِك ايتها املهندسة املثابرة اجملتهدة املتفوقة اليوم:- 
والال  املميزة  وطموحاتك  أهدافك  حتقيق  نحو  بنيتي  ثابري 

منتهية...تأكدي أن السماء هي احلدود...
نحو  شامخة  ورأسك  األرض  على  راسخة  أرجلك  فلتبق 
مفروشاً  أمامك  فاملستقبل  تهابي  وال  انطلقي  السماء.. 

بالزهور والورود من كل صنف ولون..
ربيعها  في  وعنها  إلبنتي  أقول  أن  على  قادرا  أظنني  ال 
العشرين أكثر من ذلك... وكلي أمل بأن ما قلته قد يضيف 

إليها ولو القليل.
دمت يا رزان مثار فخر وفرح وسعادة العائلة وعمرا مديدا 

ان شاء اهلل.

 .. عقدان كامالن من الزمان...
أفتعل  ولن  والزمن...  الزمان  مرور  سرعة  من  أفاجأ  لن 
العجب قائال: باألمس القريب كانت “رزان “ طفلة صغيرة.... 

لن أقول: مّر العمر كرفة عني أو كرمشة جفن...
فاحلديث عن عشرين عاماً من احملبة والعطاء... احلديث عن 
مائتني وأربعني شهراً من التضحية والسهر...أكثر من سبعة 
نظرة  خطوة،  كل  من  والتعلم  والفرح  املتعة  من  يوم  ااّلف 

وتطور حظيت بها كأب ينشد الصحة والسعادة ألبنائه.
وكما غنى جورج خباز على لسان كل أب وأم أقول أنا أيضاً:

“كبرت البنوتة....كبرت ست الكل
كبرت بدموع العينني...كبرت بالنقدة وبالدين”

ماذا أقول إلبنتي الصغرى في عيدها العشرين؟ أو باألحرى 
ماذا أقول عنها؟

ماذا يقول أب يفخر جداً باوالده..؟ أصغرهم لم تعد صغيرة 
بعد...

منها  ورثت  كما  أمها  وجه  تقاسيم  ورثت  ملن  أقول  ماذا 
والطموح   ، جهة  واالستمرارمن  التصدي  على  املقدرة 

والتحدي من جهة اخرى.
ماذا أقول ملن ورثت حب العطاء الال محدود من شقيقها 

البكر “زيد” كما ورثت منه الرقي والشمم...؟
وعزة  الطيبة  واخواتها  أخوانها  كما  ورثت  ملن  أقول  ماذا 
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حيث   1967 عام  من  أيلول  شهر  بداية  في  عمان  العاصمة 
اربد... لاللتحاق  كنا نسكن.. الى قريتي “سوم” غرب مدينة 
بالصف األول ابتدائي في مدرستها االعدادية وقت ذاك برفقة 
اعمامي الصغار عبد اجمليد ومنذر.. والعيش في كنف اجلدة 
رحمها اهلل ...وفي اليوم األول من بدء العام الدراسي مت توزيع 
معلبات السردين علي الطلبة جميعهم وفهمت انها هبات 
من اليابان بسبب احلرب ...كان نصيبي انا واعمامي “كيس” 
الى  عدنا  ان  ..وما  علبة  اربعني  قرابة  يحتوي  السردين  من 
البيت   حتى بدأنا نتفنن في استخدام السردين.. مرة نأكلها 
بدون شيء و مرات مع البصل و أحيانا إلى جانب الزيتون..ماذا 
يفعل االنسان بأربعني علبة سردين...؟ غنيمة أيام احلرب التي 
األحمر.. باللون  املنقطة  السردين  باللعنات...علب  توصف 

مكتوب عليها “تبرع من اليابان”..
عندما كبرت أيقنت أن البعض في احلرب ال يفكر بالشفقة 
بعلب  له  يتبرعوا  وأن  دافئة  بطاطني  له  يرسلوا  أن  يريد 
لعبنا  حارتنا  في  الفارغة  السردين  علب  كثرة  السالم..ومن 
بها أنا وأعمامي كرة القدم..كان احلكم جدتي النحيلة تنشر 
الغسيل و تراقبنا.. كنا منرر العلبة بني األرجل و نسدد أهدافا 
لها رائحة البحر... وعندما كبرت رحت أتسائل..هل خلق اهلل 
أقوياء فقط ألجلنا في احلروب..؟  سمك السردين..و صيادين 
يصطادون السردين...يعّلبونه و يلصقون عليه عبارات حزينة..

—١١
بحثاً عن آخر سمكة...
في آخر حرب

وضياع  العرب..  ..وخسارة  الستة  االيام  حرب  انتهاء  بعد 
...غادرت  الصهاينة  بايدي  القدس  وسقوط  فلسطني 
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نشم  نظل  ...سوف  السردين  علب  نقبل  ..مادمنا  أجل 
وأنها  بد  ال  التي  القوارب  و  الشاطئ  نتخيل  و  البحر  رائحة 

جميلة ونأكل السمك احلر حني نختبئ في املالجئ الرديئة..
آخر  وحتى  حرب  آخر  حتى  نعيش  سوف  هكذا  بقينا  ان 

سمكة سردين يصطادونها ألجلنا…

—١٢
ملحم التل: من “زيتون برما داشر”
 إلى حزب في مزرعة وصفي

بداية  في  “سوم”  قريتي  الى  لوصولي  التالي  اليوم  في 
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تكفيهم ويزيد منها يحملونه معهم الى بيوتهم.
 

ورغم مرض جدي  الذي ملست اثناء حديثه انه بات يؤثرعلى 
مر  جميل  كل  تذكر  من  مينعه  لم  ذلك  لكن  قليالً،  ذاكرته 

عليه في حياته.

بداية  سوم  الى  االول   عبداهلل  امللك  زيارة  عن  لي  حكى 
االربعينات وكيف استقبله االهالي وسرد لي كيف كانت أول 
رحلة له الى يافا بقصد العمل عام 1929مع ابناء عمومته 

وابناء قريته كلها أشياء... قبل ذكرها، تُزين بـ”أول” 
بانتهاء  إال  تنتهي  ال  من كل شيء  األولى  املرات  ألن  ذلك 

احلياة.
أي رزق هذا الذي رُزقت به...؟ أسير جانبه في قريتي، يقف له 
الكبير والصغير، “كيفك يا ابوصيتان  - اتفضل يا ابوصيتان 
عندما  قريتي  أطفال  بات  “، حتى  ياابوصيتان  عنك  أشيل   -

يرونني ينادونني ياحبيب ابوصيتان.
رحم اهلل جدي ..لم تدوم هذه االيام احللوة بقربه سوى عام 

حيث فارقنا متأثرا مبرضه في آب عام 1968 .
التي  اللحظة  وتلك  رزق...  وحكاياتهم  رزق...  اجلدود 
ماضيهم...  من  جميل  شيء  تذكر  عند  فيها...  يضحكون 

نعمة من أعظم نعم اهلل….

االبتدائي  االول  بالصف  1967 لاللتحاق  ايلول من عام  شهر 
في مدرستها  قادما من العاصمة عمان حيث كانت تقيم 
عائلتي ، قررت زيارة جدي في بيته الثاني عند زوجته االخرى 
أناس  واحلديث مع  احلنان  أني بحاجة ملزيد من  ، كنت أشعر 
طيبني، هؤالء الذين التقيتهم في اليوم األول عند جدتي ، لن 

أجد أحداً في مثل طيبتهم إال جدي.

الى  عمان  من  رحلتي  عن  له  أحكي  أن  في  أرغب  كنت 
اربد ومن ثم الى قريتي سوم وعن طريق وادي اخلفر اخلطيرة 
وقاطعني  ذاكرته،  هو  استجمع  ومنعطفاتها،  بتعرجاتها 
وحكى لي: كيف عمل هو في تلك الطريق عام 1946 وكيف 
الشونة  مشارف  حتى  حجر  تلو  حجرا  باحلجارة  رصفها  مت 

الشمالية  باشراف مهندسني انكليز.
حكى لي عن اتقانهم للعمل وحتملهم للحر حتت اشعة 

الشمس مقابل خمسة عشر قرشا هي االجرة اليومية . 
القادمة  الشاحنات  كانت  الوقت،  ذلك  في  لي:انه  حكى 
من فلسطني واحململة بالبرتقال من حيفا ويافا  والتي تسلك 
اربد  مدينة  قاصدة  عملهم  ملنطقة  احملاذي  الترابي  الطريق 
مياه  من  يرتون  كانوا  وكيف  بقربهم  تقف  كانت  وكيف 
الِقرب الباردة املعلقة على جوانبها  وكيف كان يجود عليهم 
كانت  البرتقال  من  وفيرة  بكميات  الشاحنات  تلك  اصحاب 
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املرحوم ملحم  ،لم يستطع  التل  بعد استشهاد وصفي 
وهبي التل الذي كان يشغل رئاسة حترير جريدة”الراي” وقتها 
تفكيك  استهدفت  التي  واالجراءات  احلملة  على  ،الصمت 
الهم الوطني االردني والتي بدأت تتصاعد بقوة مما دفعه عام 
داشر وعيشوا  برما  “زيتون  الشهير  الى كتابة مقاله   1973
كان  الذي  العدوان  طاهر  الكاتب  نصيحة  ورغم  ياهمل”. 
،اال ان ملحم التل اصر  حينذاك ،مشرفا على الراي بالتريث 
على نشر املقال، فكانت النتيجة إقصاءه عن قيادة »الرأي«، 

إلى مكتب حكومي في اخلارجية بال عمل.
بحقه  التمتع  على  مصرا   “ التل  “ملحم  بقي  ذلك  بعد 
رافضا  اردني  كمواطن  التعبير  بحرية  والقانوني  الدستوري 
االعتراف باالحكام العرفية التي كانت سائدة وقتذاك االمر 
الذي أفضى الى عزله وتضييق اخلناق عليه ومن ثم اعتقاله 

ليتم االفراج عنه الحقا.
املؤيدين  حشد  الى  سعيه  واصل  بل  يهدأ   لم  لكنه  
ألفكاره وعقائده التي آمن بها ،لكن في هذه املرة قرر تأسيس 
الذين  الوطنيني  كل  مظلته  حتت  يجمع  سياسي  حزب 
تلتقي افكارهم ومبادئهم العقائدية والسياسية مع فكره 
واملوجودة  ممنوعة  كانت  وقتها  االحزاب  أن  رغم  وتطلعاته، 

منها كانت تعتمد مبدأ السرية في العمل.
على  قّيماً  مازال  رحمه  والدي  كان   1977 عام  صيف  في 
وقد  اململكة  شرق  الضليل  منطقة  في  مزرعة”وصفي” 
اختير لهذه املهمة بصفته خؤولة “عرار” والد “وصفي “وعم 
“ملحم” َفَجّدة وصفي وملحم هي عمتي الكبرى “مرمي اجلابر 
كنت  الصيفية  املدرسية  العطلة  تبدأ  وعندما  املراشدة”. 

امضي معظمها مع والدي في املزرعة .
العام   ذلك  من  متوز  شهر  بداية  في  أنه  جيدا  أذكره  ومما 
وكان يوم أربعاء زارنا املرحوم املهندس صايل التل احد أشقاء 
ابن عمه ملحم يرغب باقامة مأدبة  أن  أبلغنا  وصفي حيث 
سيدعو  وصفي  بيت  في  املزرعة  في  هنا  اجلمعة  يوم  غداء 

اليها مجموعة من الشخصيات الوطنية .
 وفي يوم اجلمعة وبعد الصالة بدأ املدعون بالتوافد فعال ، 
كنت وقتها في السادسة عشر من عمري ، وعلى أن اعترف 
هنا انني لم أكن اعرف ايا من الضيوف واحلضور سوى “صايل” 
و”ملحم” اللذان طلبا منى أن ابقى كي أتولى تقدمي الضيافة 
للحضور الذين لم يتجاوز عددهم تسعة اشخاص  ومازحني 
تناول  أن  وبعد   .“ رأيت  وال  السمعت  “ملحم”قائال:”بس 
اجلميع املناسف التي احضرت من نادي الضباط املتقاعدين 
ان  كالمه  من  فهمت  ...وقد  حديثه  ملحم   بدأ  الزرقاء  في 
معها  يجري  كان  التي  للمجموعة  االول  هو  االجتماع  هذا 
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اتصاالت ولقاءات فردية لتاسيس حزب سباسي اردني اختار 
له اسم حزب “الدستور” وبعد ان انتهت النقاشات واحلوارات 
واملداخالت بني احلضور توافق اجلميع على بدء انطالق اعمال 
باسمه  رسميا  وناطقا  عاما  امينا  ملحم  اختيار  ومت  احلزب 
الى  البداية سرية  في  واالجتماعات  اللقاءات  تكون  ان  على 
الذي  االول  بيانه  وصياغة  دستوره  كتابة  من  االنتهاء  حني 
املواطنني  على  توزيعه  والذي سيتم  بكتابته   ملحم  كلف 
البيان  يحمل  ان  على  وأتفقوا  احلزب  لعلنية  اولى  كخطوة 
توقيع ملحم التل بصفته امينا عاما وناطقا رسميا باسم 
التخرج  واهدافه  احلزب  ان  هو  احلضور  عليه  أكد  ومما  احلزب 
املطلق  الوالء  مقدمتها  وفي  العليا  الوطنية  الثوابت  عن 
وطني  حزب  هو  حزبهم   وان  الهاشمية  والقيادة  للعرش 
مصالح  سوى  مصالح  اية  له  ليست  وحدوي  دميقراطي 
القيادي  الدور  عن  يدافع  وهو  الكادحه  الشعبية  اجلماهير 
الوطنية  حزب  .وهو  الوطني  االقتصاد  في  العام  للقطاع 
التنمية  حزب  والوحدة  والسيادة  االستقالل  حزب  االردنية 
ضد  النضال  حزب  االجتماعي  والتقدم  الشعبية  الوطنية 
واالستبداد  والفساد  واالستغالل  والصهيونية  االستعمار 
الرادة  املمثل  الدستوري  احلكم  االقلية،وتوطيد  وامتيازات 
الشعب و تعميق االميان بالدميقراطية اسلوبا للحكم وذلك 
بالكالم  واالداء  االفكار  عن  التعبير  حرية  ضمانات  بتوطيد 

والنشر في النطاق الواضح  احملدد   للدميقراطية الصحيحة.  
واملطالبة بعودة احلياة النيابية التي كانت متوقفة مع ضمان 
وممارسة  الشرعيني  ممثلية  انتخاب  في  وحريته  الشعب  حق 
فئات  احلرص على متثيل سائر  الدستورية مع  سائر حقوقه 
معرفة  لي  تسنى  متت  التي  النقاشات  ومن خالل  الشعب. 
اسماء احلضور وهم الشيخ عبدالباقي جمو الذي مت اختياره 
ارتيمة  املتقاعد سليمان  الركن  والفريق  العام   نائبا لالمني 
والسيد  الفواز  حمادة  والشيخ  اخلريشة  نايف  والشيخ 
نعيم التل واملهندس صايل التل والدكتور احمد العوايشة 
العديد من  ان هناك  الهزامية واكد ملحم للحضور  ورفاعي 
والتي  الحقا  اليهم  ستنضم  التي  الوطنية  الشخصيات 
اململكة.  مناطق  مختلف  من  اجملتمع  اطياف  مختلف  متثل 
في  شهر  بعد  الثاني  اجتماعهم  عقد  على  اجلميع  واتفق 

مكان سيحدد الحقا.
وانفض االجتماع مع اقتراب الغروب فيما خاطبني ملحم 
ضاحكا: هل انت مستعد ياخال لتتولى توزيع بيان احلزب االول 
في مدينة اربد بعد شهر او اكثر قليال من اآلن ..؟فاجبته نعم 

..ابشر ياابا يوسف ...
اال انه وبعد مرور أقل من شهر علمت من املرحوم “يوسف 
اعتقال  ومت  ورفاقه  مبلحم  وشي  قد   انه  ملحم  ابو  التل” 
عنهم  االفراج  ومت  مضايقة   دون  واحدة  ليلة  ملدة  بعضهم 
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الذي صدر االمر بوضعه قيد االقامة اجلبرية  اال ملحم  فورا 
في منزله بعمان.

وعندما مت رفع االقامة عن ملحم بتدخل مباشر من املرحوم 
احلاج رشاد الشوا رئيس بلدية غزة أنذاك بصفته عم السيدة 
ام يوسف زوجتة التقيته أكثر من مرة فأكد لي ان شخصا 
ممن حضروا اجتماع املزرعة -ذكر لي اسمه -هو من أبلغ عن 
اجتماعهم ذاك وقد كوفىء هذا الشخص مبنصب رفيع في 

الدولة.
ولم  ييأس  لم  أنه  اال  تلك  ملحم  محاولة  احباط  ورغم 
رفاقه  وبعض  هو   1993 عام  متكن  حتى  مبادئه  عن  يتراجع 
اسم”اجلبهة  يحمل  حزب  وترخيص  تأسيس  من  القدامى 
حزب  ومبادىء  اهداف  حمل   “ الدستورية  العربية  االردنية 
النيابية  احلياة  عودة  بعد  وذلك  النور  يرَِ  لم  الذي  “الدستور” 
حتى  العام  أمينه  يشغل  بقي  حيث  لالحزاب  قانون  واقرار 

وفاته عام 2000.
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