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هذا كتاب يستأهل القراءة، َفقد أعّدت أجزاؤه، منذ العدد األّول من “اللويبدة”، 
باعتبارها ستكون فصواًل من كتاب على أجزاء، ويعترف كّل القّراء بأّن زاوية “على كرسي 

اإلعتراف” كانت األكثر قراءة في اجمللة، وحني يكون احلديث عن السياسيني األردنيني 
املشاركني، فهي ما زالت األكثر تعميمًا عبر االنترنت حتى اآلن.

وما دام “اإلعتراف” هو عنوان الكتاب، فسأعترف بأّنني ُكنُت خّصصت لنفسي العمل 
على ذلك اجلزء من اجمللة، ولكّن الزميل األستاذ ناصر قّمش، الذي زاملته منذ ريع قرن، 

كان يحضر في ذهني مع كّل محاولة إختيار للشخصية التي نبدأ معها رحلتنا، فقد 
ُجبل صاحبنا على إستنطاق البشر بأسلوبه العذب املمتنع، ولغته البسيطة، احلذقة، 

التي تستدرج إلى القول، وهذا كان “كلمة السّر” التي ال يعرفها سوى قليل القليلني.
وهذا ما كان...

ناصر قّمش يجتمع بكبار األردنيني، في مطعم، أو مكتب، أو منزل، أو غيرها، فيأتي 
بحصيلة رحلة بوح تتعّدى كونها مقابلة صحافية، لتشي ببواطن األمور، وأصول 

األشياء، في مسيرات تبدأ مع ما قبل ميالد، وال تنتهي مع آخر نقطة في آخر سطر من 
اللقاء.

نحن، هنا، إذن، ال نتحّدث عن مقابالت، بل عن رحالت بوح، ينبغي قراءتها معًا، ألّنها 
جتيب بكاملها على الكثير من األسئلة: كيف تتكّون النخبة في بالدنا، سياسيًا 

،وإقتصاديًا، وإعالميًا؟ كيف يصبح املرء وزيرًا، ومن ثّم يصيبه نصيبه فيصبح رئيس وزراء، 
أو رئيس حترير، أو شاعرًا كبيرًا، أو زعيم معارضة؟

األمل أن تتّم قراءة الكتاب بهذه الروحية اجلامعة، وعدم التوقف عند الزمن 
السياسي الذي شهدته تلك “املكاشفات”...

بقي أن أقول إّننا نقّدم، اليوم، اجلزء األول منه، أّما الباقية فستنشر تباعًا...

تقدمي :
باسم سكجها
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لم يقف األردن في طابور الربيع العربي، 

ورمبا لم يكن مهددًا أصاًل برياحه وعواصفه، 

ولكن ال ميكن ألي مؤرخ أو متابع أو مراقب أن 

يتجاهل املركزية التي متتلكها سنة 2011 

في تاريخ اململكة ، فهي سنة حتوالت عميقة 

وجذرية كما هي سنة 1989 التي حملت 

ربيعًا عاصفًا في البالد.

الزميل  االستاذ باسم سكجها ميتلك رؤية 

مقدمة:
ناصر قمش

أبعد ذات طابع صوفي تستطيع أن ترى وحتاول أن تصف، ولكنها دائمًا تبقى 

أوسع من العبارة، وبحسه الرومانسي الذي أنضجته شوارع اللويبدة وأزقتها 

يستشرف عصرًا من التحوالت مقباًل في الطريق، ولذلك تواصلنا معًا في 

صيف 2007 وطرح علي مشروعًا من اللقاءات املوسعة مع شخصيات أردنية 

مؤثرة، كانت حتمل معها، وعلى عاتقها، جانبًا من تاريخ األردن السياسي 

واالجتماعي.

 وكان املشروع يقوم على إنشــاء حالة من املكاشفة ذات الطابع 

احلميمي، بحيث نطرح في املقدمة العقدة العاطفية التي هي “كلمة السر” 

صدر حديثاً
http://jorday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=20035:blankets-become-jackets&catid=72:pdf&Itemid=77



بالوقوف على مشاعرنا وأفكارنا القدمية.

 كانت عيناه تتساءالن: أما آن لنا ان  نستيقظ من الطفولة التي تتغنى  

باملاضي اجلميل ،وإذا كان كذلك، فلماذا ال نستمر في منح هدايانا للحياة مع 

)إبراهيم وباسل (؟

اجلزء األول من هذا الكتاب، اليوم، بني يدي القراء وحدهم ليقرأه كل منهم 

حسب ذائقته وتوجهه ، ولكنه بالتأكيد سيضيف زاوية أخرى للمستقبل 

لنراه بوضوح ونخطوا جتاهه بشجاعة.

في شخصية الضيف، ومنها نسحب خيوط االعترافات واملراجعات، لتكون 

شهادة على ذلك العصر الذي عاشوه واشتركوا في صناعته لنشرها في 

مجلة )اللويبدة ( الراقية .

 استهوتني القصة كثيرًا، فبدأت أحاول جّس األرض التي سأخوضها 

بالتحضير وإنضاج استراتيجية احلوار، التي كانت تستغرق مني كثيرًا من 

الوقت ، واندماجًا نفسيًا كاماًل لدرجة أني متاهيت أحيانًا مع أزمنة لم أكن 

فيها سوى جزء من الغيب الذي سيأتي، حيث ولدت في مطلع السبعينيات، 

ومع ذلك كنت استشعر بأنني طفل يناهز املراهقة، لينيخ قوافل جتار احلجاز 

في “رأس العني” في بدايات القرن العشرين، أو طالب يحمل طموحًا ليغير 

التاريخ لدى خروجه من مبنى الكلية العلمية اإلسالمية في مرحلة ما قبل 

االستقالل، ألنني أقحمت نفسي وجدانيًا في تلك املراحل، وأخذتني  تلك 

الشخصيات ألعيش معها أيامها القدمية بكل حالوتها ، ذلك جعلني أجتاوز 

دور الصحفي الذي يحاول الوصول إلى نقاط األكثر إثارة، ألعتنق رسالة 

الشريك الذي يبحث عن نقاط األعمق .

وذلك، كّله، من خالل فهم البناء النفسي، والروافد الفكرية واالجتماعية 

وتاثيرها على السيرة املهنية للشخصيات موضوع املقابلة ،وهو االمر الذي 

القى ردود فعل صاخبة استحسنت هذا االسلوب، ووجدت فية فائدة عامة. 

وبصراحة جلأت لذلك ألنني وجدت املهمة جسيمة، وكان التحدي املفتوح 

أمامي أن أقدم جديدًا من شخصيات شبعت من اللقاءات والتصريحات 

واألضواء، وحظيت بأرتال املديح والهجاء على سواء، وكان الهدف من كّل ذلك 

اجلمع في كتاب يحمل نتاج السنة..

ويتواصل معي أستاذي باسم سكجها، بعد سنوات، لنطرح هذه املقابالت 

في كتاب إلكتروني يتالءم مع طبيعة العصر، وألنني ال أمتلك فراسته، وبعد 

نظره  أستغرب أن نعيد اليوم، وبعد كل املياه التي جرت في النهر وجرفت 

في طريقها ما جرفت، نشر هذه املقابالت، فأرى إبتسامته تقول ،وهل يتطور 

التاريخ إال باملقارنة بني األزمنة والعصور ، وكيف لنا أن نعرف أن إقدامنا 

إنتقلت إلى إحداثيات جديدة ، وأن عيوننا تتطلع في األفاق غير مسبوقة ، إال 
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طاهر املصري

الكتاب املُقبل
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“ ما الذي ستضيفه مقابلة صحفية مع 
طاهر املصري، بعد مضي 16 عاما على تركه للوزارة؟ 

هذا هو السؤال األبرز، الذي جال في خاطري، وأنا 
أتصّفح مواقع البحث االلكترونية، عن صاحب اإلسم 

الذي كلفه جاللة امللك بتأليف الوزارة للمرة األولى يوم 
19 حزيران 1991وسط ظروف سياسية تاريخية، الزالت 
آثارها وتداعياتها تظّلل املشهد السياسي احمللي، ذلك 

أن ”نقرة “ واحدة على الكمبيوتر، ستظهر أكثر من 
ألف موقع للبحث، عن هذه الشخصية، التي مازالت 

حتتل مساحات واسعة من اجلدل 

وهذه املواقع تظهر أن مئات املقابالت 
والتصريحات، اجراها املصري، وعدد مقابل من املقاالت، 

التي كتبت عنه، وتعكس تنّوع نشاطاته وخبراته، 
وعالقاته في مختلف احلقول وامليادين، 

في نسبه لعائلة تعتبر من سنديانات نابلس 
من جهة األب، ونسبه أيضاً، إلى ما زاده عليه من 

عراقة عربية، حيث امه التي تنتمي إلى عائلة الصلح 
اللبنانية، يختزل املصري جتربة سياسية ضاربة في 

الفرادة . 

فال تكتمل حلقات التنوع دون الوقوف على 
أعتابها، ذلك أّن تراثه السياسي وخبراته، وثقافته، 

مكنه من إمتالك برنامج وطني متكامل، متّ إختباره 
عند أعنف احملكات ، وأكثرها دقة في النتائج..

فحكومة املصري، لم تكن مجرد عود ثقاب، 
لكّنها أنارت، مبا أقدمت عليه، آفاقاً دميوقراطية 

وحضارية ، ينبغي التوقف عندها، واعادة قراءتها من 
جديد.

املصري لم يفّض إشتباكه اليومي مع 
السياسة، وهو في الوقت الذي يعلن متّسكه ببرنامجه 

اإلصالحي، إال أّنه يقول كالماً قد يبدو جديداً، اليوم، 
ولكّنه جزء من منط تفكيره املتقّدم، فيتفّهم اإلجراءات 

واإلعتبارات األمنية، بسبب ظروف املنطقة، 

على مدار أكثر من ساعات طويلة، قضتها 
“اللويبدة” في دارته في عبدون، ومكتبه العّماني 

العريق في عّمان اجلبل، فاضت صراحة املصري، حول 
مختلف القضايا، ولكّل شيء وقته، ونحن ننشر ما 

جاء وقته، ونؤّجل ما دونه ، وفي كّل احلال، حاولنا تقدمي 
مادة جديدة ملواقع البحث االلكترونية. 

“

س :
 النشأة بدأت في نابلس، وسط عائلة ثرّية، 

ومعروفة، ما الذي يتذّكره طاهر املصري من تلك األيام، 
وكيف أّثرت في مسيرة حياته، التنّقل واإلستقرار؟

ج : 
أنا من مواليد عام 1942 ، أي أثناء احلرب العاملية 
الثانية، وذلك بالتزامن مع ظروف صعبة ميّر بها العالم، 

وكذلك فقد كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطني 
في أوجها، وقد أحدث ذلك ظالالً سياسية كبيرة على 

املنطقة بشكل عام، وفلسطني بالذات، خصوصاً فيما 
يتعّلق بدور اإلنتداب البريطاني، لتسهيل هجرة اليهود 

وتوطينهم .
أيضاً، أنا نشأت وسط عائلة ثرّية، مبعايير ذلك 

الزمن، وميسورة احلال مبعايير هذا الزمن، مما وّلد عندي 
إستقراراً نفسياً وإجتماعياً وعاطفياً متّثل بشعوري 
باألمان، الذي إستمر معي في حياتي، ولكّنني، وألول 

مّرة خاجلني الشعور بعدم اإلستقرار، في العام 1967 
عندما متّ إحتالل الضفة الغربية. 

كنت وقتها في عّمان، أعمل في البنك املركزي، 
فيما كانت عائلتي وأقاربي وكّل أمالكنا هناك، 

فشعرت بأنني أصبحت وحيداً، ومن واجبي اإلعتماد 
على نفسي، وخفت من املستقبل، لكّن الوضع اآلمن 

عاد إلينا بعد عدة سنوات، وهذا املنعطف جعلني 
أفّكر ملياً بشخصيتي، ومستقبلي، حتّسباً من الوقوع 

في مصائر العائالت التي تدّمرت، وتبّخرت ثروتها، 
فبدأت العمل على بناء شخصيتي، وتهيئة نفسي 
للبقاء ومواجهة أي ظروف محتملة في املستقبل، 

واحلمد هلل ساعدني احلظ والظروف بأنني تبوأت مركزاً 
وزارياً في حكومة زيد الرفاعي، وبدأ اإلنطالق احلقيقي 

لي في حياتي السياسية .

س : 
هل أصبحت وزيراً وعمرك 31 عاما؟

ج : 
نعم، قبل ذلك بأيام معدودة، أصبحت نائباً في 
البرملان عن قضاء نابلس، واستمر التزامن بني منصب 

الوزارة والنيابة لفترة من الزمن.

س :
 لنعد إلى الطفولة، فنحن ال نريد حرق املراحل ؟

ج: 
نابلس مدينة عريقة وقدمية، فيها صراعات 

عائلية واضحة، مثلها مثل كل املدن واحلواضر، ورغم 
ظروف احلرب، إال أن هذه الصراعات كانت جزءاً أساسياً 

في مشهد اخلارطة اإلجتماعية، حتى عندما ظهرت 
بوادر ضياع فلسطني، فإّن ذلك لم يتغّلب على هذه 

التحّزبات، ولألسف الشديد، فإنني ال زال أشاهد هذه 
املظاهر تتكّرر على األراضي الفلسطينية. ولكن، 

يجب القول إّن كل جيلي تأثر لنكبة 48 وما عكسته 
على مدينة نابلس، وعلى عائلتنا، وعلى املنطقة أيضاً، 
بحيث تدّفق الالجئون، فسكنوا في اجلوامع، وتعّطلت 

املدارس لسنة كاملة .
وبدأت التركيبة اإلجتماعية ملدينة قدمية، 

وعريقة، مثل نابلس، تختلف شيئاً فشيئاً، بحيث 
دخل على املدينة أناس ليسوا من أهلها التقليديني، 

وبقيت اخمليمات حول املدينة، ثم جاءت ثورة عبد الناصر 
23 يوليو لتدفع باملفهوم القومي إلى األمام، وتبعها 

تأميم قناة السويس، والعدوان الثالثي، مبعنى أنني 
نشأت وجيلي في ظروف قومية واضحة املعالم، وهذا 

ليس وضعي لوحدي، وإمنا هو وضع كل أبناء جيلي . 
كل هذه املفاهيم تأّصلت في داخلي، دون مراعاة الزمن 

والتطّورات الداخلية واخلارجية وتأثيراتها، ذلك أّنه 
يجب أن ال يبقى اإلنسان جامداً في تفكيره.

س : 
من أين جاء ثراء عائلة املصري ؟

ج : 
من التجارة، نحن عائلة قدمية في نابلس، وبدأ 
رجالها في التجارة منذ زمن بعيد، ومن بينهم جّدي 

طاهر، الذي انشأ شركة، وكانت له أفكار رائدة، فمثالً 
بنى مطحنة في نابلس، ولم يكن لها مثيل في جميع 

أرجاء املنطقة، رغم أنها منطقة مليئة باحلبوب، إال 
أنه لم يكن هنالك مطحنة، وكذلك، فإنه بنى مصنعاً 
للكبريت ومت إستيراده في الثالثينيات من أملانيا، أي أنه 
كانت هنالك مشاريع صناعية منذ الثالثينيات بسبب 

هذه األفكار املمّيزة .
أما بالنسبة للتجارة، فقد إشتغل جّدي 
باحلبوب واألغنام وإمتلكت العائلة مصبنة. كان 

رائداً في تفكيره، إلى درجة أنه أرسل إبنه حكمت، 
في ذلك الوقت، والذي أصبح فيما بعد رئيساً جمللس 

النواب األردني، إلى اجلامعة األمريكية في بيروت، منذ 
منتصف العشرينات، وتخّرج سنة 28، وهو من أوائل 

اجلامعيني الذين تخّرجوا في نابلس وفلسطني .
إذن، الثروة لم تأت فجأة، بل متّ بناؤها تدريجياً، 

وإذا أردت تقييمها مبعايير هذا الزمن فهي ليست 
ثروة، بينما في ذلك الوقت ميكن إعتبارها كذلك. في 

ذلك الوقت، الناس كانوا متساوين، ال يوجد أغنياء 
أغنياء، وال فقراء فقراء، فغالبية الناس ضمن الطبقة 
املتوسطة، ويعيشون مثل بعضهم البعض، مع وجود 
بعض الفوارق البسيطة. كانت احلياة أسهل من هذه 

األيام.

س :
 يقال إن الثروة كانت بسبب ورقة يانصيب؟

ج: 
لم يكن احلاج طاهر هو الذي ربحها، ولكّن 

إبن عمنا، هو احلاج معزوز املصري، الذي يعتبر أيضاً 
من أثرياء العائلة، أصالً، والورقة زادت ثروته، ولم تكن 

األساس فيها.

س: 
حصلت على رخصة سواقة، في سّن مبّكرة، 

وذلك إستثناء من التعليمات واألنظمة، التي حتّدد 
الثامنة عشرة للرخصة، ما هي القّصة، وملاذا إضطررت 

لقيادة سيارة العائلة بنفسك ؟

ج : 
حصلت فعالً على رخصة القيادة وعمري 16 

سنة، والسبب يعود إلى أن والدي ُحكم عليه لسبب 
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سياسي بالسجن، وبحكم أنني كبير العائلة بني 11 
أخاً وأختاً، وكانت لدينا سيارة أمريكية ضخمة، وال بد 
من أن يُرسل أحدنا الطعام لوالدي في السجن، لذلك 
توّليت هذه املهمة، وواظبت بشكل يومي على قيادة 

السيارة وإرسال اإلفطار له .
املسؤولون احلكوميون، في ذلك الوقت، أظهروا 

قدراً من التعاطف مع قضية والدي، خصوصاً مدير 
السير )عزيز أيوب( الذي سمح لي بحمل الرخصة 

جتاوزاً وعمري 16 عاما، وبالرغم ذلك، فأنني تقّدمت 
لإلمتحان، وإجتزته بنجاح .

......هنا أبرز رخصة القيادة، ليؤكد أن تاريخ 
إصدارها 20 ? 9 - 58 ، ومن ثّم إسترسل بالقول: كما 
ترى فإّنني من مواليد 5 3-- 43- مما يعني أني حصلت 

على رخصة القيادة وعمري أقل من 18 عاماً.

س : 
كم بقي والدك مسجونا ؟

ج : 
تعّددت األحكام ضد والدي، وفي املّرة األولى 

ُحكم ملدة ثالثة أشهر، وثّم نفي إلى سجن اجلفر 3 
أشهر أخرى، إلى أن أعيد توقيفه في البيت، بإقامة 

جبرية ملدة 6 أشهر ؟

س: 
كيف أّثر هذا األمر عليك ؟

ج : 
حتماً، هذه من األمور التي أّثرت علي بشكل 
كبير، ألّن الظلم الذي وقع على والدي كان شديداً، 
واحلكم العرفي كان أشّد قساوة على والدي، وعلى 

عّمي حكمت، ألنه أيضاً ُوضع حتت اإلقامة اجلبرية، وهو 
عضو مجلس النواب األردني .فنحن أصدقاء للعائلة 

املالكة، وامللك عبد اهلل األول كان قريباً جداً، وصديقاً 
للعائلة، خصوصاً لعّمي معزوز الذي إستضافه في 

منزله عدة مرات للمبيت. ولنا ذكريات كأطفال، 
وكعائلة، عميقة جداً معه. لهذا،جاء هذا التعسف 

العرفي ضّدنا بدون مبرر، ولكّن هذه األمور أصبحت من 
التاريخ اآلن!

س: 
ما هي حكاية تبرع جّدكم طاهر إلنشاء 

مدرسة النجاح قبل أن تتحّول إلى جامعة؟

ج : 
ذكر البستاني أن جّدي املرحوم طاهر املصري 
أوعز إلى إبنه املرحوم )عّمي املرحوم حكمت( بالتبرع 
بخمسمائة جنيه، خالل حفل إنشاء املدرسة، فأثنى 

الشاعر على هذا التبرع بقوله:

للطاهر املصري دّر الكالم ما قاله “ حكمت “ 
مسك اخلتام

جاد الفتى واجلود من طبعه فسار في املوكب 
جيش الكرام

فأعلن جّدي طاهر املصري عن التبّرع مبائة 
جنيه لكل بيت من البيتني، ثم إنهالت التبّرعات، فبلغ 
م خمسة آالف جنيه؟ وهكذا تأسست  مجموع ما ُقدِّ

املدرسة.

س :
 هنالك بعد مالي جديد، ونفوذ إقتصادي لعائلة 

املصري، جتّسدت في مشروعات صبيح املصري، الذي 
يعتبر من أكبر املستثمرين، هل أنتم كعائلة، جزء من 

هذه الشراكة، أم أنها إستثمارات فردية ؟

ج :
 وضع العائلة تشّعب، وتغّير، فبعد أن كان 

عنوان العائلة احلاج معزوز واحلاج طاهر، ومع فتح باب 
اخلليج للعمل هنالك، توّزعت العائلة، مثلما توّزع 

العديد من العائالت بني األردن وفلسطني ومنطقة 
اخلليج، وعّمي صبيح واحد من هؤالء الذين توّجهوا 
للسعودية، في وقت مبكر، فأنشأ مصاحله هناك، 

وجنح، وهذه بالطبع شركاته اخلاصة، وليست للعائلة، 
بذلك املفهوم القدمي الذي حتّدثنا عنه.

لكن صبيح املصري محسن كبير، ويقدم ماليني 
الدنانير كمساعدات في فلسطني، واألردن، وأماكن 
أخرى، فيستفيد من إحسانه آالف الناس، وإذا كنت 

ستنظر لها من زاوية، أنه يساعد بعض أفراد العائلة 
احملتاجني، أو يساهم في اإلنفاق على ديون العائلة فهذا 

حاصل، وهنالك أفراد آخرون من بيت املصري كّونوا 
ثرواتهم كعائالت مستقلة. ولكنها ليست إستثمارات 

لعائلة املصري باملعنى التكافلي، فال يوجد بنك 
للعائلة، أو شركة تأمني لها.

س :
 بداية اإلنفتاح على العالم، واخلروج من أجواء 

نابلس، هل كانت مع الدراسة في اجلامعة األمريكية ؟ 

ج : 
باعتبار أّن أّمي لبنانية من عائلة الصلح، وألن 

والدي ميسور احلال، كّنا نسافر بإستمرار، وليس جديداً 
علّي اخلروج من أجواء نابلس، ولكن باملفهوم الذي 

تقصده نعم، أنا خرجت من نابلس وعمري 17 سنة، 
عندما ذهبت إلى اجلامعة األمريكية في بيروت، ألدرس، 

وإنتقلت من محيط نابلس للمرة األولى خارج سياق 
اإلجازات والزيارات، بل كإقامة دائمة. ما قصدته أنني 
لم أنتقل فجأة من محيط نابلس إلى محيط بيروت 

املنفتح، وأريد أن اعترف لك أنني لم أكن راغباً في 
الذهاب إلى بيروت، ألنني األخ األكبر، وأحسست أّن 

والدي يريد أن أكون قريباً منه، فبقيت لصيقاً مبحيط 
نابلس، إلعتبارات أبوية بحتة، فتعّمدت عدم التركيز 

على دراستي في اجلامعة األمريكية، وطلبت من والدي 
السماح لي بترك بيروت.

 ولكن والدي أصر على دراستي، فُعدت أدراجي 
إليها، رغماً عّني، إلى أن متّكنت في السنة التالية 

من الذهاب إلى أميركا، وأكملت دراستي هناك، وبعد 
حوالي أسبوع من تخرجي، عدت ألعمل في البنك 

املركزي،
 ومن هناك بدأت حياتي العملية؟ 

س :
ما الفرق الذي وجدته بني نابلس وبيروت في ذلك 

الزمن ؟

ج : 
حتما كان هناك فجوه حقيقية بني املدينتني 
من ناحية ثقافية ومعيشية. أوالً : في نابلس، كنت 

حتت مظلة وجناح العائلة، بالذات والدي في ذلك 
الوقت . وفي بيروت أصبحت طالباً مستقالً يتطلع 

إلى مستقبله. ثانيا : نابلس مدينة محافظة بشكل 
كبير، وبيروت مدينة منفتحة، فيها تعددية في احلياة 
االجتماعية. ثالثاً: هنالك تعددية سياسية في بيروت 

أكثر، ففي عام اخلمسينيات كان توّهج حزب البعث 
واملد احلزبي والقومية العربية، وكان هناك نشاطات 

كثيرة جداً ومركزها اجلامعة االمريكية، والتضارب بني 
الفئات اللبنانية احملافظة، مقابل نشاطات اللبنانني 

بشكل عام .
وأهّم شئ بالنسب لي، في اجلامعة االميركية، 

فقد إنفتحت على معرفة وثقافة متميز، بحيث أن 
الصف األول هو سنة حتضير ثقافة باللغة االجنليزية، 
ندرس خاللها عيون األدب الغربي، ومختلف العلوم . 

وهذا بالطبع ميثل نقله نوعية عن نابلس.

س : 
مالذي جمع بني والدكم، إبن نابلس ووالدتكم 

اللبنانية؟

ج: 
الزواج كان تقليدياً، مثل عادة أيام زمان، ذلك 
انه كان لوالدي له ثمان أخوات، بدأن يفّتشن له عن 

عروس في أنحاء فلسطني.واملعروف ان والدتي أصلها 
من مدينة صيدا اللبنانية من عائلة الصلح، فقد متّ 
إنتداب والدي أيام احلكم العثماني كقاضي في يافا، 

وهناك بدأت قصة الزواج، عندما ذهبت عماتي إلى يافا، 
واعجبتهن أّمي، ولم يكن متاحاً إجتماعياً أن يقابلها 
ويراها، فقام والدي بالتنكر في زي سائق، وقاد السيارة 

التي أقّلت أخواته، وذلك للتمّكن من رؤيتها، لكي ال 
يتعرف عليه أهل العروس، الّنه لم يكن مسموحاً له 

بذلك، بسب عادات وتقاليد تلك االيام، وعندما رآها 
وافق وتزوجوا سنة 1941.

س: 
وهل تزوجت أنت بنفس الطريقة ؟

ج: 
لقد تعرفت على زوجتي ضمن محيط محافظ، 
طبعاً، لكن بطريق مختلفة، واللقاء كان بالصدفة، في 
بيت أحد األقارب، وبقيت لفترة أراها ضمن جو عائلتها 

)البيطار(، وهم عائله كركّية، مقيمة في عمان، ثم 
إّتفقنا على الزواج، بعد ان أخبرت والدي، فجاؤا من 

نابلس، ووافق، وصار النصيب.

س :
ماذا تعني الزوجة لطاهر املصري ؟
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ج:
مضى على زواجي أربعون عاماً، فالزوجة 
رفيقة، وفي بعض األحيان هي مستشارة، فهي 
تُشرف على البيت وتربية األوالد.وباعتبار أن لي 

وضعاً سياسياً معيناً، فهي مكّملة جلوانب معينة 
لشخصي، ومكّملة لبعض نشاطاتي، خاصة في 

اجلانب االجتماعي، الذي يشّكل أهمية كبيرة بالنسبة 
لي. وبحكم خلفيتنا العلمية والثقافية املشتركة 

فزوجتي هي شريكه حقيقة.

س :
 الوضع اإلقتصادي املمّيز لعائلة املصري في 
نابلس، هل كانت له تعبيرات إجتماعية وسياسية، 

متّثلت في التمّتع بالنفوذ داخل اجملتمع الفلسطيني؟

ج:
 الزعامة السياسية لها مقّومات عديدة، ال 

تتعّلق فقط في املال، خصوصاً في ذلك الوقت، ألنه 
كان هناك نقاء وصفاء في التعامل أكثر مما نشهده 
اآلن، فالزعامة إرتبطت بعناصر عديدة، منها: حجم 

العائلة، واملوقف السياسي، واإلرث التاريخي كعائلة 
مترّسخة في نابلس، منها أيضا موضوع الثروة، وهذه 

حتّصلت كلها لعائلة املصري، لذلك فإن انتخابات 
نيابية منذ 1948 لم تخرج عن معادلة فوز ممثلي 

العائلة. حكمت املصري، وهو من زعماء نابلس، فاز في 
إنتخابات الوحدة مع الضفة، وفي نشاطات سياسية 

عديدة، وإستمّر هذا التمثيل في األردن مبشاركته 
في أّول حكومة في عهد املرحوم امللك حسني، والتي 

شكلها فوزي امللقي، ثم متّ تعيينه رئيساً جمللس النواب، 
وهكذا . الوضع املالي الذي يجلب وضعاً اجتماعياً، 

حتماً كان له دور.

س :
ملاذا مت اغتيال عّمكم ظافر املصري بتقديركم؟

ج : 
لقد تربيت أنا وظافر مع بعضنا البعض، فهو 

من ُعمري متاماً، ودرسنا معاً في مدرسة النجاح إبتداء 
من الصف األول حتى ذهبنا للجامعة األمريكية، 

فهو رفيق العمر، باإلضافة إلى أنه عّمي أخ والدي، 
فهو أيضاً أصغر أبناء احلاج طاهر املصري، لذلك كنت 

بعمره. عندما عاد من بيروت إلى نابلس.

املرحوم ظافر، وفي مرحلة معّينة، أخذ موقعه 
في إدارة الشركة، وبعد أن حّقق جناحاً كبيراً، أصبح 

محبوباً جداً، وقريباً من منظمة التحرير الفلسطينية، 
وقريباً من األردن بسبب وسطّيته.في ذلك الوقت، بدأت 

اإلنتخابات البلدية، وسط أجواء سياسّية محمومة، 
احلكومة األردنية سعت خاللها إلحالل رؤساء بلديات 

فلسطينيني، لكي ال تُبقى هذه البلديات بأيدي 
اإلحتالل اإلسرائيلي، خصوصاً، وأن ضابطاً إسرائيلياً 
شغل منصب رئيس بلدية نابلس في ذلك الوقت، ومتّ 
التوافق بني احلكومة األردنية بشكل غير معلن وبني 

منظمة التحرير على السماح لشخصيات محترمة، 
الن تأخذ مواقعها في البلديات، وفي ظّل إجماع على 
تولي ظافر لرئاسة البلدية، سعيت كوزير للخارجية، 
في حكومة زيد الرفاعي على احلصول على املوافقات 

الالزمة، إلى أن متّ تنصيبه رئيساً للبلدية، ولكن مجرماً 
غّداراً، من اجلبهة الشعبية، ترّصد له، وإغتاله عقب 
تعيينه، وكانت له أكبر جنازة في نابلس، وعّم حزن 
عميق في الضّفتني الغربية والشرقية، بسبب هذا 

احلادث األليم.

س:
 الكثيرون يتوقفون عند محطة رئاسة الوزراء 

في مسيرتكم، بإعتبارها األرفع شأناً، ولكّننا نحّب أن 
نتوقف قبلها، عند وزارة اخلارجية، بوصفكم من أبرز 

من حملوا احلقيبة ؟ 

ج :
 توليت وزارة اخلارجية ما مجموعه خمس 

سنوات ونصف السنة، وهي أطول خدمة لوزير 
خارجية، وكنت كذلك أصغر وزير خارجية حتى هذه 
اللحظة. تلك احلقيبة كانت مريحة، ألّن وضع األردن 

السياسي كان مريحاً، وعالقاته مع الدول العربية 
ممتازة، وتفاهماتنا مع منظمة التحرير جيدة، وفي تلك 
الفترة ُعقد اإلّتفاق األردني الفلسطيني املشهور في 

شباط 85 ، وعقد اجمللس الوطني الفلسطيني اخلامس 
عشر بعد اخلروج الفلسطيني من لبنان في عّمآن. 

تلك املرحلة أيضاً مّثلت أوج التعامل اإليجابي 
مع األوروبيني، وكان جهد امللك في ذلك الوقت كبيراً، 

وتأثيره مهماً في تغيير مواقف االحتاد األوروبي الناشئ 
جتاه القضية الفلسطينية، وبداية تعاملهم مع 
منظمة التحرير، وأيضاً هذا إرتبط مبحاولة ترويج 
منظمة التحرير أمام الواليات املتحدة األميركية، 

كمقّدمة لبناء املؤمتر الدولي، الذي كان عنوان 
السياسة األردنية، وجنحنا إلى حد كبير .

أما الفترة األخرى، كوزير خارجية، فكانت بعد 
غزو الكويت، وكانت فترة صعبة جداً لألردن، بسبب 

احلصار الذي تعّرض له، نظراً ملوقفه من موضوع 
غزو الكويت، والتعامل مع التحالف ضّد العراق، 
فدفع األردن ثمناً صعباً، ولكن هذه الفترة مّثلت 

مفصالً تاريخياً، ألّن جورج بوش األّول أطلق مشروعه 
للمفاوضات مباشرة حول الشرق األوسط، ولم يكن 

ممكناً، ألي طرف، مبن فيهم الواليات املتحدة األميركية، 
جتاوز الدور األردني، فبدأ التعامل مع األردن مرة أخرى، 
إلى أن متّ تكليفي برئاسة الوزراء، وذهبنا إلى مدريد، 

ودارت عجلة املفاوضات .

س : 
كنت وزيراً للخارجية عند إصدار قرار فك 

االرتباط . ما هو موقفك منه ؟

ج: 
كنت ضد فك االرتباط، إلعتبارات كثيرة، 

وإستقلت من احلكومة، ولم يكن لي أدنى علم بهذا 
القرار. ما كنت أعرفه أن اإلنتفاضة الفلسطينية، التي 

بدأت عام 87 ، كانت تؤرق احلكم في األردن خوفاً من 
حدوث تداعيات داخلية، في ظل مصاعب إقتصادية 
جّمة تواجه اإلقتصاد األردني، كّل ذلك وسط خذالن 

عربي في تلك األشهر العصيبة .

س: 
شاركتم بفاعلية في صياغة بنود بنود امليثاق 
الوطني، هل تعتقدون بأن جميع األطراف املكونة له 

إلتزمت مبا تعاقدت عليه؟

ج: 
أوال، مفهومي للميثاق الوطني أنه وثيقة 

إصالحية ومبدئية مهمة جداً، ويجب أن متّثل قاعدة 
مهمة للحكم واحلكومات في األردن لتأخذها بعني 

اإلعتبار.
ثانياً، فهمت من امليثاق الوطني بأنه مصاحلة 

تاريخية بني القوى السياسية، والنظام السياسي 
في األردن، بسبب التباعدات واخلالفات، فتمّثلت كّل 
التيارات السياسية في ذلك امليثاق، إبتداء من احلزب 

الشيوعي إلى اإلخوان املسلمني، وخرج اجلميع بتوافق 

وطني رائع، وكنا نتمنى أن مثل هذه الوثيقة يتّم 
التعامل معها، بحيث يتّم بناء املفاهيم السياسية 

على أساسها، لكن لألسف لم يتم ذلك .

س:
 هل تفاجأمت بالطلب إليكم تشكيل احلكومة، 
أم أن الظروف السياسية في ذلك الوقت كانت تؤّشر 

إلى أنها حتصيل حاصل ؟

ج :
 بصراحة، نعم تفاجأت... لقد دخلت في 

التعديل الوزاري على حكومة مضر بدران في -1-1
1991 مع خمسة وزراء من األخوان املسلمني في 

احلكومة، ولم أكن أرغب باملشاركة في تلك احلكومة، 
ألّنني كنت مرتاحاً في البرملان في ذلك الوقت. وحدثت، 

في تلك الفترة، ظروف سياسية بالغة األهمية 
بالنسبة ملستقبل األردن، بعد إخراج العراق من 

الكويت، والتشّتت واإلنقسام العربي العميق الذي نتج 
عن غزو الكويت، وغياب اإلحتاد السوفياتي، وإنهياره. 

األردن حتّول إلى بلد محاصر بشكل حقيقي، والوضع 
السياسي كان مقلقاً جداً على املستقبل، فبدأنا بفك 
احلصار، والتعامل مع املستجّدات، واحلقائق اجلديدة في 

العالم، والساحة، وهي مهّمة خطيرة، وصعبة.كنت 
أّول من زار إيران، بعد قطيعة طويلة، حتى نُعيد اخليوط 

التي ُحرمنا منها سابقاً، أما بالنسبة لوزير اخلارجية 
األميركي وقتذاك، جيمس بيكر الذي زار املنطقة، 

ورفض زيارة األردن إحتجاجاً على موقفه السياسي، 
فذهبت وقابلته في جنيف.

وهكذا بدأنا نحلحل القيود املفروضة على 
األردن، فزارنا، فيما بعد، بيكر، وإتفق مع جاللة امللك 

على بعض األمور، وبدأت الواليات املتحدة ببناء هيكلة 
مؤمتر مدريد، وعند بدأ امللك بفكفكة احلصار، أدركنا 

ضرورة الدخول في املعادلة اإلقليمية. في ظّل هذه 
الظروف، كّلفني جاللة امللك رحمه اهلل بتشكيل 

الوزارة، ورغم شعوري وقتذاك بأنني مشارك فعلي في 
صناعة القرار، إال أنني لم أتوقع هذا األمر.
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ولألمانة، عندما تناولنا طعام الغذاء الذي 
أعلمني به بالتكليف السامي في قصر الندوة، 

وبحضور املرحوم الشريف زيد بن شاكر، فوجئت 
بذلك، وسألته إذا كان قد درس املوضوع بعناية أم 

ال. بسبب اإلعتبارات احمللية التي حتيط بهذا القرار، 
ومنها مجلس النواب، لكّنه جزم، وقال: أنت الشخص 
املناسب )وأنا بدي اياك(... ال ترفض، فقلت له: لن اهرب 

من املسؤولية، لكن واجبي أن أناقشك ياسيدي في 
هذا املوضوع، هل أنت متأكد؟ فقال لي: نعم، متأكد؟ 

وسارت األمور على هذا األساس، وأصبحت رئيساً 
للوزراء .

س: 
هل صحيح أنك أخبرت جماعة اإلخوان 

املسلمني، حينذاك، بأن حكومتك ليست حكومة 
مفاوضات ؟

ج : 
ما قلته بالتحديد إن برنامج هذه احلكومة 

إصالحي، ودميقراطي، وأنها ستنهي حالة الطوارئ، 
واألحكام العرفية، وكّل ما يتعلق بذلك، وعندنا عدة 
مهام، ولم أحّدد كالمي لذلك، ال أعرف من أين جاءت 

قصة: أننا لسنا حكومة مفاوضات .سألني بعض 
النواب والوزراء عن هذا املوضوع، فقلت لهم: ليست 

مهّمتنا موضوع املفاوضات، ولكّننا جئنا لبرنامج 
واسع، ولم أقل قطعياً إّننا جئنا من أجل هذه املهمة، 
أو لم نأت من أجلها. قلت كالماً، بشكل عام، إن لدينا 

مهاماً كثيرة، وفي حقيقة األمر، فقد حققنا الكثير 
من اإلجنازات، ويتذكر املواطنون أن حكومتي هي التي 
ألغت األحكام العرفية، وجلنة األمن اإلقتصادي التي 

كانت متسّلطة على كل قرارات البلد، وكّل التداعيات 
القانونية متّت معاجلتها خالل )5(أشهر، وهنالك 

إجنازات واضحة للحكومة على املستويني الدميقراطي 
واإلصالحي، وهذا هو الوعد الذي قطعناه.... لكن مدتنا 

كانت قصيرة .

س:
 احلكومات تتعّرض للضغط، إلى الدرجة 

التي أصبحت معها العرائض جزءاً من قاموس احلياة 
السياسية، ملاذا إنحنت حكومتكم للعاصفة مع أول 

هبة؟

ج: 
أريد منك، ومن القارئ، أن تنطروا إلى الصورة 
بشكل عام، ال أن حُتصر النظره في حادثة إستقالة 

احلكومة حتى تُفهم الصورة: كان هناك مجلس نواب 
قوي، ويضم 30 نائباً إسالمياً، وأصدقاء لهم، والتجربة 

الدميقراطية في بداياتها، وأخذت أبعاداً جميلة جداً، 
ورائعة، وكان من اخلطأ الفاحش إفشال هذه التجربة، 
ألّي سبب كان، فهي رصيد األردن في ذلك الوقت وفي 
كّل وقت، مع الشعوب العربية، وحتى الدول الغربية، 

وفيما كانت هنالك ظروف محلية الكل يعرفها، 
بدأت التحضيرات ملؤمتر مدريد، ومن عايش تفاصيل 
تلك الفترة، ويشعر مبسؤولية في إدارة شؤون البلد، 
وإخراج األردن من عنق الزجاجة، التي دخل بها بعد 
حرب اخلليج. قلت إن مصلحة البلد يجب أن تعلو 
على أي شيء، وطلبت من امللك رحمه اهلل قبول 

إستقالتي فرفض ذلك، وقال لي: كل احلكومات تتعّرض 
للمضايقات، فقلت له: يا جاللة امللك، نحن عانينا 
من احلصار، ونتطّلع إلى اليوم الذي نخرج منه، فإذا 
حصل أي شيء في البلد، سواء جلهة حّل مجلس 
النواب، أو جلهة إسقاط احلكومة، فإّن كّل جتربتنا 

ستوّلد شكوكاً في قدرتنا على الذهاب إلى مدريد، 
هذا أمر يجب أن ال يحدث، نحن يجب أن نبقى أقوياء، 

ليعرف األميركيون بأن جبهتنا الداخلية قوية، ومع 
أي إضعاف لها سيتطاولون علينا هم واإلسرائيليون، 

والعرب اآلخرون، الذين تخندقوا في حفر الباطن، وقلت 
أيضا: إن هذه احلكومة ستتحّمل وزر مدريد، وسُتعفى 

احلكومة التي تليها من هذا الوزر، بحيث ميكن 
للحكومة التي تليها التخفيف من تبعاتها .

وقلت له: يا جاللة امللك، حسب الدستور، 
فإّنه يحق لعشرة نواب تقدمي الطلب بطرح الثقة عن 

احلكومة، وهم جاهزون لذلك، ووّقعوا على عريضة 
أصالً، وهنالك خمسون نائباً جاهزون حلجب الثقة، 

وحتى لو أراد هؤالء تغيير رأيهم، فإن في ذلك إحراجاً 
كبيراً، ويعكس ضعف اجمللس، فأقتنع امللك بكالمي. 
لذلك، عندما قّدمت إستقالتي، وجمع امللك مجلس 
الوزراء، وعند الوداع في الديوان امللكي، قال لي، وهذا 

اقتباس: “أُشهد اهلل أنني ما تعاملت مع أشرف منك”.

أنا تأثرت جداً من هذا الكالم، وتهّدج صوتي، 
وإعتبرت أن هذه شهادة أعتّز بها، وسأظّل طوال 

عمري،، وقد قّدم لي وسام النهضة املرّصع. تلك كانت 

جلسة عاطفية، بكل معنى الكلمة، فقد إقتنع امللك 
بكالمي على أنه ليس هروباً من املسؤولية، وال تباطؤاً، 

املهّم هو مصلحة األردن العليا، وأن نخرج األردن من 
عنق الزجاجة. وثبت أن وجهة نظري كانت صحيحة، 
رمبا تعّطل موضوع اإلصالح، ولكن يجب أن ال ننسى، 

على اجلانب اآلخر، أّنه بهذا التصرف، وهذا الوضع، 
إستطعنا مترير األردن من مخاطر كثيرة .

س : 
دولة أبو نشأت، بالرغم من توّليك مناصب 

عديدة، وفي مواقع صنع القرار التنفيذي، إال إّنك حتظى 
مبساحة كبيرة من اإلجماع، وخصوصاً في الوسط 

اإلعالمي، ما هو السّر في ذلك ؟

ج : 
أنا ضعيف بحّق نفسي، وال أستطيع أن 

أتكلم بهذا املوضوع، فأنا ال يوجد عندي “وجهان” 
أو موقفان متناقضان، رغم أنني في بعض األحيان 

أكون دبلوماسياً، ولكنني لست سياسياً محترفاً إلى 
الدرجة التي تدفعني لعمل أّي شيء للتمّسك والبقاء 

في موقعي، لقد تعرضت لظروف قاسية، في مرات 
عديدة، منها رئاسة احلكومة، وإستقالتي، واتفاقية 

السالم، وأعتقد أن إبداء رأيي الصريح، في هذا اجلانب 
كّلفني ثمناً سياسياً باهظاً، فأنا صاحب موقف واضح 

وصريح، وفي نفس الوقت، لست متزّمتاً في أفكاري، 
وأفهم الواقع والصورة، والعالقات بني الناس واحلكم، 
وفي النتيجة فإنني ال أعمل أي صفقات على مواقف 

كثيرة، وأحترم الناس، وأؤمن إمياناً قطعياً بحرية 
الصحافة، وأعتبرها فعالً السلطة الرابعة، وكل شيء 
مبقدوري أن أساعدها به، ال أترّدد عن عمله، سواء كنت 

رئيساً للحكومة أم ال .

س: 
هل هذا يفسر انتصار الصحافة لك إبان 

معركة احلصول على الثقة ؟

ج :
طبعاً، ألّننا كّنا حكومة وطنية، وقد ألغينا 

األحكام العرفية، وقّدمنا قانون األحزاب وقانون 
املطبوعات، وقانون محكمة أمن الدولة، ونحن الذين 
ألغينا صفقة امليراج، وخّفضنا ديون األردن وهذه من 

بني أشياء كثيرة قمنا بها. الصحافة وقفت معي ألّنّها 

عرفت أّنني على الطريق الصحيح.

س: 
ما الذي كنت تتمنى حتقيقه، وأنت في 

احلكومة، ولم حتّققه ؟

ج : 
لقد حتدثت عن نشأتي ودراستي والظروف التي 

تعرضت لها، ولم نتحّدث عن )تثقيفي( اآلخر، من 
ناحية معرفة العالم، واملطالعة، واجلوانب الثقافية 
واإلنفتاح على اآلخر، فعبر 30 عاماً من اإلقامة في 

أوروبا، كسفير ثّم في مواقع مسؤولية كبيرة، فقد 
تكّون لدّي نتيجة ذلك برنامج إجتماعي إقتصادي بأطر 
عريضة لتحديث اجملتمع األردني . وهذا برنامج مستمر، 
وال ينقطع، وليس له نقطة واحدة، وال أستطيع الزعم 
أن هنالك شيئاً محدداً كنت أعتزم فعله. هنالك رؤية 

عامة لم تستمر حكومتي لتنفيذه.

س: 
دائماً كنت تتحّدث عن اإلفتقاد ملطبخ سياسي 

يصوغ السياسات، هل تعتقد بأن مبّررات هذه 
املالحظة ما زال قائماً؟

ج : 
أوال، املطبخ السياسي الذي أقصده هو داخل 
السلطة التنفيذية، ألنني أؤمن بأن احلكومة سلطة 

تدير شؤون البلد، ويجب أن يكون هناك تعّدد في 
اآلراء والتشاور في السياسات، في هذا الوقت بالذات، 

وفي أي وقت آخر، وإذا لم يكن هنالك أناس لهم 
الصالحيات، ولديهم البعد السياسي، ومشاركون 

في صياغة القرارات، فإّن القرارات ستكون بلون واحد، 
وبعد واحد . أنا اعتقد أن املطبخ السياسي قوة للبلد، 
وأنا اعتقد أن هنالك تغييراً بدأنا نلمس نتائجه، يتمّثل 

في اإلجتماعات التي يتم الدعوة إليها، سواء جمللس 
السياسات، أو لغيره. يعني أن هنالك بداية تكوين 

ملطبخ سياسي، وأمتّنى أن يقوى ويتنوع أكثر وأكثر، 
ليصبح مؤثراً بصورة أكبر، وما كنا نتحدث عنه، 

ونطالب به، بدأ يأخذ وضعاً ال بأس به.
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باملقابل، يجب أن تأخذ املؤسسات الدستورية 
وضعها احلقيقي، والقانوني، بحيث تصبح مؤّثرة، 

وقوّية، وأنا أكّرر هذا الكالم أحياناً أكثر مما يجب، وذلك 
على إعتبار بأن في قوة املؤسسات قوة لألردن، وحماية 

البلد تكمن في تضافر وتنوع اآلراء .

وفي هذا الظرف التاريخي، الذي ميّر به اإلقليم، 
إذا لم تكن جبهتنا متماسكة سيدخل علينا األغراب، 
واألفكار الغريبة، واخلطيرة، فالبلد ال يتم حماية األمن 
داخله، ولن حتمينا جهات أخرى، وحتى نحمي أنفسنا 

يجب أن يكون هنالك قناعات عند املواطنني بأن ما يدور 
وما يسير هو صحيح .

س: 
هل تعتقد بأن هنالك إرادة سياسية لإلصالح 

السياسي، وما عالقة األمني بالسياسي في األردن؟

ج : 
مرة أخرى، أقول إنه وبسبب الوضع في 

فلسطني والعراق، ومناطق أخرى من العالم العربي، 
ودخول إعتبارات وظروف قوية، وتطرف، وإنغالقات 
فكرية واسعة، يجب علينا في األردن أن نوازن بني 

اإلحتياجات األمنية، وإحتياجات اإلصالح.

س :
 هذا كالم جديد ؟ 

ج : 
مع أنني إصالحي، وأدعو لإلصالح، ال أستطيع أن 

أدعو وأن اجعل األفكار اإلصالحية تكتسح كل شيء 
آخر، فينبغي األخذ باإلعتبار اجلوانب األخرى، واألوضاع 
في املنطقة، وال أريد أيضاً للفكر األمني أن يكتسح 

الفكر اإلقتصادي، ونصبح محكومني للتصّور األمني 
بشكل كامل. 

لقد متّتعنا لسنوات طويلة، بإستقرار حتّدث عنه 
كّل الناس، واجملتمع الدولي يقّدر هذا اإلستقرار واألمان، 

خصوصاً ونحن نرى ما يجري حولنا، ونحن ال نريد أن 
نضحي بهذا األمر، ألّي سبب كان سواء أكان إصالحياً 
أو غير إصالحي، لكن أيضاً ال نريد لعملية اإلصالح، أن 

تتوقف وان تغطى على كل اعتبار آخر .
واحلقيقة أن جاللة امللك هو الذي يوازن بني 

هذين املتطلبني، ففي الوقت الذي نرى فيه إجراءات 

أمنية، فإنه يدفع باإلصالح بشكل ال يتعارض مع اآلخر، 
بل على العكس، فإنه ميكن أن تلتقي املصلحتان باجتاه 

خدمة األردن، إلخراجه من عنق الزجاجة الذي حتّدثنا 
عنه سابقاً.

س :
 ولكن هنالك أجندة وطنية، كنتم طرفاً 

فاعالً فيها، حتّدثت عن إصالحات فيما يتعلق بقانون 
االنتخاب وغيره من األسس ؟

ج : 
هذا متاما ما قصدته، إن هنالك وجهة نظر 
أو رأي قد ال تّتفق معه، بأن القانون االنتخابي الذي 

اقترحته كرئيس للجنة السياسية في األجندة 
الوطنية، إذا ُطّبق اآلن، قد يعّرض األمن للخطر، أو 

يُحدث إختالالت ال داعي لها اآلن في هذا الظرف
وعندما أخذنا التفويض باألجندة الوطنية، كان 

تفويضاً بوضع خطة بعيدة املدى ملدة عشر سنوات، 
مبعنى أن ما متّ إقراره في األجندة، قد ال يطبق هذه 

السنة، بسبب الظروف اإلقليمية الراهنة، ولكن لدينا 
مدى طويل يطبق خالله.

س :
كنتم قد دعومت األردن في السابق إلى االنفتاح 

على حركة حماس .... ماذا تقولون اآلن بعد ما جرى في 
غزة ؟

ج : 
ال أريد أن أتكلم في هذا املوضوع، ولكنني 

يء حماس كثيرا اآلن مبا فعلته في غزة، وكان  أُخطِّ
يجب أن تتجنب ذلك بأي ثمن بالصبر، والعض على 

األصابع .
كان يجب ان تكون نظرة حماس إستراتيجي 

أكثر في موضوع أحداث غزة، ألنه من الواضح إن 
ما حدث هناك، ليس له مستقبل، وهناك حائط 

سيواجهونه، متاماً مثلما أخطأوا إستراتيجياً عندما 
قرروا ان تبقى لهم صفة املقاومة ضد االحتالل، وفي 

نفس الوقت، حكومة حتت االحتالل. هنالك تناقض 
بني هذا وذاك، وقعوا فيه، وجّرونا إليه لألسف. كان 

من املتوّقع من حماس ان تتعلم من هذا الوضع 
االستراتيجي الذي وضعت فيه في مسارها، لكن 

لآلسف مّرة ثانية، فقد وقعت حماس في خطأ أخر.

س: 
هنالك بعض املالحظات تسجل على قصر عمر 

بعض احلكومات، وعدم إتاحة الفرصة أمامها لتنفيذ 
برامج وسياسات طويلة املدى ما رأيكم؟

ج : 
منذ زمن بعيد، وعمر احلكومات قصير ، منذ 

اإلستقالل، وهو يعكس ضعفاً بالبنية السياسية، وأنا 
ال أؤيد ذلك، لكن دون أن يكون هناك حياة سياسية 
حقيقية، وحياة حزبية حقيقية، ويكون هناك متثيل 

حقيقي في مجلس النواب، سيستمر هذا الوضع، ألّن 
إختيار الرئيس يتم إلعتبارات معيّنة، ليست مبنية 

على قواعد اللعبة السياسية، وأعضاء مجلس 
النواب ال يعكسون وجود تكتالت سياسية، سواء 

حزبية، أو غير حزبية، فاإلعتبارات الشخصية، واملوقف 
الشخصي، واخللفيات املناطقية، كّلها إعتبارات قائمة 

في اإلختيار، وداخل هذه املؤسسات، ومن املمكن أن 
يترك ذلك هوامش للخطأ في اإلختيار والسياسات، 

وبالتالي تستقيل احلكومة، أو يطرأ عليها تعديل .
فإذا عدنا لألساس، الذي حتّدثنا عنه، واملتمّثل 

بقانون اإلنتخاب وقانون األحزاب وقوة املؤسسات، فإن 
الوضع يصعب تغييره، وسيبقى على ما هو عليه.

س: 
قرأنا لك بعض التصريحات التي تقول إن 

احلكومة احلالية لم تأخذ فرصتها احلقيقة للعمل، 
بسبب إعاقة بعض القوى لها... من تقصد بذلك ؟

ج : 
البعد الدستوري للوالية العامة جمللس الوزراء 

ليس متوفراً، ومهما إختلف معي اآلخرون بهذا الشأن، 
تبقى احلقيقة بأننا نؤمن بحكومات قوية فيها، وجوه 

سياسية تستطيع الناس أن تتطلع لها وان تأمل 
منها . أما حكومات تكنوقراط لوحدها في هذا الظرف 

الصعب في املنطقة، أنا اعتقد أن هذا الكالم يجب 
أن يتغير . وهذا ال يعني أنني أدعو لتغيير احلكومة، 
بل أشّدد على ضرورة قيام احلكومة بدورها مبا يتيح 

لها الدستور . ما قصدته ليس هجوماً على أحد، وال 
طموحاً بأي شيء على اإلطالق، وأنا أؤكد أن حكومة 

قوية تدير شؤون البلد، ويوجد إّتصال وثقة بينها وبني 
الناس، هو احلل األمثل، وبعكس ذلك نخشى أن حتدث 

إختالالت متعّددة في هذه الفترة بالذات، داخل النسيج 
االجتماعي .

س:
 بحكم خبرتك الطويلة في العمل السياسي، 

هل توقفت أمام أي من “الظواهر السياسية” التي 
تتحّرك في فضاء العمل العام ؟

ج :
هنالك كفاءات أردنية، سياسية وغير سياسية، 

ال ميكن إنكارها، وتبوأت مراكز مهّمة سواء في 
السلطة التنفيذية أو التشريعية، ولكنها كانت 

كفاءات مبنّية على نشاط غير جماعي، لذلك بقيت 
أسماء مطروحة في الساحة، قد تصعد، أو تختفي، 

إلعتبارات غير موضوعية .
مرة أخرى، نعود ألساس املشكلة، التي حتّدثنا 
عنها سابقاً، الن النشاط املؤسسي هو األساس، ولو 
أن الظواهر التي حتدثت عنها، وأفهم أنك تتحدث عن 

أشخاص محددين، لو أنها إنضوت في مؤسسات سواء 
دستورية مثل مجلس النواب، أو خارج نطاق املؤسسي 

الدستوري مثل األحزاب السياسية أو التجمعات لبرزت 
ظواهر سياسية أقوى، وبقيت مدة أطول .

اآلن، نسمع بفالن أّنه اختفى، وأن الرضي عنه 
ليس حاصالً، فأصبح في الظل، ولكّن فالناً مرضي 

عنه، أصبح حتت األضواء، وبالتالي يتبوأ مسؤولية. كل 
ذلك ميكن أن يكون جزءاً من طبيعة العمل السياسي، 

لكّن كل هذه الظواهر السياسية، خارج إطار 
املؤسسات، لذلك فأن أثرها محدود .

ال أريد أن أحتدث عن أفراد محددين، حتى ال 
يصير كالمي شخصياً بهذا الصدد، وقد أكون أنا أيضا 
ضمن هذه الفئة، التي تعمل على أساس فردي، وأمتنى 

أن يتغير هذا الكالم، وهذه قضية يجب أن يتصدى 
لها اجملتمع نفسه، وليس الدولة، وعندما نتحّدث عن 
تنمية سياسية، يجب أن ال تقوم على هذا األمر وزارة 
ضمن هيئة احلكومة، بل يجب أن تكون حركة اجملتمع 

هي التي حتدد ذلك.

س: 
نعود للتحدث عن البعد االجتماعي اإلنساني، 
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لنسأل: مبا أنكم عائلة على إشتباك تاريخي مع 
السياسة، هل إمتّد ذلك إلى أبنائكم ؟

ج :
رزقني اهلل بولد وبنت ... نشأت يعمل في 

مجاالت مالية إقتصادية مستقلة، وفهمه السياسي 
ال بأس به، لكن ليس لديه أي إهتمامات سياسية، وال 

أظّن أن هذا الوضع سيتغير .
وابنتي نادين، متزوجة، وتعمل أيضاً، لكنها 
بعيدة متاماً عن املوضوع السياسي، وال أتوّقع ألّي 
منهما أن يتغّير مجرى حياته، مع انه حدث معي 

نفس الشيء. كنت اعمل في البنك املركزي، لكن تغّير 
مجرى حياتي. أيضا لدي أربعة أحفاد ونصف، أي أن 

هنالك واحداً على الطريق أن شاء اهلل .نشأت أب لولد 
وبنت طاهر وماسا، وهو بانتظار ثالثهم، وإبنتي لديها 

بنتان .

س: هل تعتزم فعالً إصدار صحيفة ؟

ج : هذا كالم غير صحيح، وال يوجد لي أي عالقة 
مع أي صحيفة!

س : وهل صحيح، في نهاية األسئلة، انكم أول 
من أدخلتم ) الشامبو( الى فلسطني ؟

ج: هذه مبالغ كبيرة، وقصة) الشامبو( هذه من 
نسج خيال أحد األصدقاء، وحقيقتها أننا أول مرة رأينا 

فيها )الشامبو( كانت في نابلس عام 1950 ، عندما 
ذهب والدي لزيارة “فوزي امللقي”، رجع، ومعه زجاجة، 

وبداخلها مادة سائلة، وعندما سألنا: هل هذا”كالونيا” 
قال: ال سأريكم عندما يحني وقت احلمام!
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عبد الرؤوف الروابدة
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“ أشّد ظلم ميكن أن يقع عليه إختزال 
شخصية، بأنه صاحب نكتة الذعة، ذلك أن القدرة 

التي حتّصلت لديه في إلتقاط اللحظة، وإعادة إنتاجها 
“بسخرية“، هو حاصل جمع موهبة فذة، ومعرفة، 

وثقافة شمولية، ووعي غريزي بتصاريف الدهر، 
ونواميس احلياة.

فاملكتبة، في منزل أول رئيس وزراء في عهد 
عبداهلل الثاني، لم تكن جزءاً من إكسسوارات منزل 

“فخم“، بل كانت ضرورة موضوعية لصاحبه، أّما 
فخامة املكان، ومع الذوق الرفيع في تصميمه، إال أن 
صاحبه يفخر بانه يرّبي األغنام والدجاج البلدي في 

حديقته، إلى درجة أن اللنب اخمليض، الذي متّ إستهالل 
ضيافتنا: “االستاذ باسم سكجها، و ابراهيم باسم 
سكجها، وكاتب هذه السطور، به، فتّم حتضيره في 

تلك اللحظة، من حواضر البيت.
عبد الرؤوف الروابدة، الذي رزقه اهلل بإبن وحيد 

هو عصام، وثماني بنات، هو أيضاً وحيد والده من 
الذكور، إال أن هذه “الوحدة” لم تنعكس عليه فيضاً 
من الدالل، بل أغرقته في مسؤوليات كبيرة، ال تبدأ 

في معاونة والده بالدكان، وال تنتهي في قطع عشرات 
الكيلومترات طلبا للعلم والدراسة. 

وما بني الوظائف الرسمية، بني صيدلي 
احلكومة، ورئيس وزراء، كان الروابدة يحفر بصماته، 

ويثير العواصف على أي منصب يشغله، فال يأبه 
بالشائعات، واليكترث للنقد، يحب القراءة، وينظم 

الشعر. يؤّلف كتباً في الصيدلة، ويعد موسوعة عن 
العشائر االردنية، ويبّيض وجه عالقته التاريخية مع 

األخوان املسلمني، بكتاب عن عالقته مع “حماس”، وهو 
كتاب كما يقول: لم يحن أوان نشره بعد، ألّنه لن يكون 

خنجراً في ظهر التنظيم الذي يحترم ويحّب.
فرح بأحفاده الذين جتاوزوا الثالثني، بإثنني، محّب 
لرفيقة عمره، وإبنة عمه أم عصام، ويعتبر أزواج بناته 
أوالداً له، له رأي في موضوع الهوية الوطنية، متحفظ 
على ما جرى من مهاترات برملانية بحق الدكتور باسم 

عوض اهلل، وصرخ في وجهها: أسكتي!
بريء من دم حكومة طاهر املصري، ويتحّفظ 
على الكثير من األسرار، ولكّن الروابدة يجلس على 

كرسي إعتراف “اللويبدة”، في حديث إمتد لساعات، 
“وفرد نفسه على عدة صفحات إستثنائية.

س: 
فلنتحدث عن البدايات، عن الظروف اإلجتماعية 

واإلقتصادية التي عشتها في طفولتك في الصريح؟

ج:
 ال أستطيع أن أدعي بأن طفولتي كانت معذبة، 

كنت أبن صاحب دّكان، وبالتالي لم يكن عندنا نقص 
في اإلحتياجات األساسية، أنا إبن فالحني عاديني، . أنا 

من مواليد الصريح بالقرب من إربد في العام 1939 
. الصريح قرية لم يكن فيها مدارس، فدرست في 

“الكّتاب”. القرآن الكرمي هو الذي ثّبت لغتي العربية، 
فقد فأنا حفظته وعمري 6 سنوات، وكما تعرف فقد 

كان إهتمام “الكّتاب” في تلك األيام: القراءة واخلط 
واحلساب، املدرسة كانت في احلصن القرية اجملاورة، 

وسجلت فيها بعدها بالصدفة، فوالدي لم يكن يريد 
أن أدرس، وأبقى معه في الدكان ألني الذكر الوحيد 

بني 6 أخوات. أحد جيراننا وكان من أصدقاء جّدي، 
رآني ألعب أمام البيت، وقال له: ملاذا لم تسجله في 

املدرسة، فرّد عليه: سنسجله: وذهبوا وسجلوني. 
درست في احلصن 8 سنوات، وأنت تعلم أن على هذا 

الطفل أن ميشي 5 كم يومياً ذهاباً وأياباً، حتت الظروف 
الصعبة. وهناك دّرسني األستاذ فهد الفانك في 

الصف السادس اإلبتدائي. كان يدّرس الرياضيات، ومن 
أذكى األساتذة.

س :
والدكتور فهد الفانك يشهد لك أيضاً بأنك 

كنت متفوقاً؟

ج:
 أنا عشقت الرياضيات بسبب أستاذ أسمه 

علي زايد، ثم دّرسني فهد الفانك. بعدها إنتقلت 

إلى ثانوية إربد، ونحن كنا أبناء مدارس القرى في إربد 
وكان يوجد أبناء من مدارس إربد، ففصلوا بيننا: ثالثة 
صفوف للقرويني وثالثة لإلربديني، ومع ذلك تفّوق أبناء 

القرى وكانوا من األوائل،
س:

 حتّدث لنا أكثرعن ذكرياتك في الصريح عن 
العائلة؟

ج : 
كّنا مثل أية عائلة قروية أخرى، لكن كان عندنا 

دالل أكثر في بيتنا لسبب الدكان، وتوّفر كّل شئ 
تقريباً. عدد سكان الصريح في تلك األيام كان يقترب 

من الـ 1000 ، وكانت من أكبر القرى، واآلن هي من 
أضخم قرى الشمال. 

الصريح لم تكن تهتم بالتعليم، لذلك إعتمدنا 
على املدارس اجملاورة، ولذلك فالتعليم بدأ في القرى 

األخرى وليس في الصريح. تصور أنني تخرجت سنة 62 
، وكنت رقم 6 من أبناء الصريح اجلامعيني، وأول خريج 
منها كان سنة 1951 ، في حني أن اخلريجني من القرى 

األخرى كان في بداية القرن.
كان إهتمام الناس حينها بالزراعة، وإشتروا 

أراضي قرى مجاورة ألغراض زراعية، وعندما إرتفعت 
أسعار األرض إستفادوا. النمط اإلقتصادي كان زراعياً 

بشكل كامل: احلبوب، القمح والشعير والعدس 
والكرسنة. أّما الزراعة الصيفية فلم تُعرف إال بعد 

الهجرة الفلسطينية،
والدي عمل في حيفا، وتعلم التجارة هناك. 

نحن لسنا من كبار املالك في القرية، ونسبة امللكية 
لم تكن تكفي للحياة، وحدثني عن قصتني تعّلمت 

منها الكثير، قال: سنة 1931 أصيبت املنطقة بقحط 
مرعب، فذهب مع أخيه إلى حيفا للعمل في امليناء، 

بتعبئة البرتقال في البواخر، كان صندوق البرتقال يزن 
نحو 50 كغم. هو كان في بدايات شبابه، أّما أخوه 
فكان عمره 10 سنوات، وفي البداية كان اخلوف من 

قطع األغوار كبيراً، لسبب خطر السرقة والقتل، فكان 
يحمل أخاه على ظهره وميشي مع قوافل اجلمال التي 
حتمل القمح لطوباس، ثم وصل إلى حيفا، وعمل في 

امليناء ليحمل صناديق البرتقال إلى البواخر. كان أجره 
قرشني ونصف القرش الفلسطيني في اليوم، ولم 

يستطع أخوه العمل لسبب صغر سنه، وكان يدفع 
للغرفة قرش، والتعريفة لألكل، ويوفر قرشاً واحداً في 
اليوم. وفي إحد أيام العيد، كان ميشي هو وأخوه فوجد 

السغير أسوارة على األرض، أخذها ووضعها في جيبه، 
كانت تسوى 10 دنانير. أنت تتكلم عن 1000 يوم عمل، 
ولكنهم وخالل سيرهم فإذا بإمرآة تصيح وتقول إنها 

فقدت إسوارة، وإّنها أرملة أتت إلى حيفا من أجل أن 
تُعّيد على أوالدها، وفقدت اإلسوارة، وعرضت وهي 

في هذه احلالة جنيهاً فلسطينياً. ذهب إليها والدي 
وقال لها: هذه اإلسوارة، فإذا هي تبكي، وكانت تريد 
أن تعطيه اجلنيه، ولم يرض، وذهب الناس، وإذا هناك 
“دكاجني” ينادي عليهم، ويعرض عليها العمل عنده 

مقابل 7 قروش ونصف في اليوم، ومع األكل والشرب 
والنوم، فأصبح توفيرهم اليومي 7 قروش ونصف 

القرى. أخبرني والدي بهذه القّصة ليعّلمني أهمية 
األمانة. 

من هنا، تعلم التجارة، فكانت جتارته في 
الصريح مميزة ومختلفة عن غيره، فكان يُحضر الكاز 

من حيفا، ويبيع احلبوب والغنم واجلمال، والفحم 
واحلطب واحللويات، وكان يصنع بوابير الكاز، ويعالج 

في العطارة، فكنت معه في الدكان ويجب أن أعرف 
عن كل هذه األعمال، ألنه ال يوجد لديه إبن ثان غيري، 
وهكذا كانت نوعية املعيشة في طفولتي، وكان علّي 

أن أركب الفرس وأن أحضر البضاعة من إربد، وأن أعمل 
الكثير من األمور وأنا ما أزال طفالً.

مرة ذهبت مع والدي إلى القدس في العام 1946 
من أجل أن يشتري أبي بضاعة، وليس هنا املهم، بل 

املهم في أنه قام بشراء دفتر وقلم لي، فجلست إلى 
جانبه في الشاحنة، وبدأ يعطيني درساً في اجلغرافيا، 

وحني وصلت القدس كنت قد حفظت كل قرية على 
الطريق، وكل املسافات، وكل املدن، ذهبنا وقتها في 

شاحنة من أجل أن يشتري ُقّطني، وكان علينا أن 
نذهب إلى املفرق، ثم إلى الزرقاء فعمان فالسلط ووادي 

شعيب وأريحا والعيزرية والقدس ثم سلوان، كّل هذه 
الطريق تفتح أفاقك على احلياة. كانوا يربوننا على إننا 

رجال منذ أن نكون صغاراً.
وال أنسى كيف أّنني خطبت خطبة اجلمعة وأنا 

في الصف الثامن، كنُت موجوداً في املسجد، وغاب 
اإلمام، فقال أحدهم: أطلع يا عبد الرؤوف، وألبسني 

أحدهم الشماغ، فخطبت أمام املصلني، وهذه ذكريات 
ال ميكن أن أنساها. 
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س :
ماذا عن والدتك؟

ج:
 والدتي ليست من الصريح، هي من قرية أخرى، 

من سوم غرب إربد، ومن عشيرة أخرى هي عشيرة 
القديسات، وأصلهم عجارمة من املناطق القريبة 

لعمان.

س:
 املرحلة التالية هي اجلامعية؟

ج:
 أملي كان بأن أدرس األدب العربي، وأصبح 

أستاذاً، ألننا كنا نعشق األساتذة، ُكنت من األوائل، 
وطلبنا للبعثات وقرروا أن يأخذوا من كل محافظة 
واحداً لندرس الصيدلة، فأخذوا واحداً من البلقاء، 

والثاني من إربد وهو أنا، وثالث من اجلنوب، ورابع من 
اخلليل، وخامس من القدس وسادس من نابلس، وأوفدنا 

إلى اجلامعة األميركية في بيروت لدراسة الصيدلة، 
فقد كان هناك نقص في الباد لهذه املادة.

في بيروت كانت النقلة احلضارية الغريبة 
املرعبة: من قرية مفرطة في محافظتها، إلى مدينة 

صغيرة إسمها إربد، لتذهب إلى مدينة منفتحة على 
الدنيا كلها. 

قبل ذلك بسنتني كنت قد أصبحت عضواً في 
اإلخوان املسلمني، لسبب إعجابي بأستاذ كان يُدّرسني 

في الصريح إسمه محمد عبد احلفيظ، عشقناه 
وأحببناه، وكذلك فنحن كنا في مجتمع متدين، ولم 

يكن في ذلك الوقت مناقشة لعملية حزبية، أو أّن 
هناك قضية سياسية مطروحة، ذهبنا إلى اجلامعة 

األميركية وإنقسمنا هناك إلى ثالثة أنواع: قسم دخل 
هناك في اجملتمع املنفتح دخوالً كامالً، وإنغمس فيه، 

وقسم سّد على نفسه الباب، وعاش في تقوقعه 
بعيداً عن اجملتمع، وقسم ثالث، وأنا منه، تعامل مع 
اجملتمع، دون اخلروج عن قيمه. فقد كان عند اإلخوان 

املسلمني تركيز على أهمية احملافظة على خلقنا 
وقيمنا الدينية، ومسألة أن تكون شاباً منفتحاً متديناً 

لم تكن سهلة في تلك األيام.
س:

 هل كنت تنظيميا مع اإلخوان؟

ج:
نعم، والدكتور إسحق الفرحان كان شيخنا، 

ودّرسني اخملتبر في السنة األولى في اجلامعة 
األميركية. كان يُكمل املاجستير حينها، ومعيداً في 

اجلامعة. 

س:
 هل كنت في سكن داخلي؟

ج:
 في السنة األولى فقط، بعد ذلك سكنت في 

اخلارج، وكان هذا هو نظام اجلامعة، احلمدهلل أّنني كنت 
األول في كل دراستي، من أول يوم آلخر يوم.

س:
 صارت أحداث 58 وأنت في لبنان؟

ج:
نعم صحيح، كانت 58 ثورة لبنانية ضد 

شمعون، والتي أغلقت لبنان، لكن اجلامعة األميركية 
كانت الوحيدة التي لم تغلق أبوابها، أّما املشكلة 
فكانت معنا في األردن: كيف يوصلوننا إلى هناك، 
وبالتالي كيف ميكن احملافظة على عدم إنضمامنا 

لألحزاب الشيوعية والبعثية، وأذكر أّن الشيخ 
الشنقيطي إجتمع بنا وقال لنا: إذا أصبحتم شيوعيني 

سأكّسر رؤوسكم!

س:
 نعرف أّنك تزّوجت وكنت ما زالت على مقعد 

الدراسة اجلامعية؟

ج:
 في تلك املرحلة، كان والدي يحاول أن يزوجني، 

ألنني وحيده، ويريد أوالداً وكنت أرفض. وفي السنة 
الثالثة ذهبت عنده في الصريح، فقال لي: هل تتزوج؟ 

قلت: نعم، فخطب لي إبنة عمتي. أبوها إبن عمنا. 
خطبها لي، وفي نفس السنة تزّوجت وأخذتها إلى 

اجلامعة األميركية وعاشت معي، وكانت معي إبنتي 
حني تخرجت من اجلامعة، وكان عمرها 3 سنوات. 

س:
 هل عشيرة الروابدة أصالً من الصريح ؟

ج:
 نحن أصلنا صرايرة من الكرك ،أّما كعشيرة من 

الصريح فرقمها 6 ، ولكن أصلنا من الكرك. 

س:
 وبعد تخرجك من اجلامعة، كيف بدأت حياتك 

العملية؟

ج:
 صدر قرار تعييني في الكرك. عينوا خريجاً 

مادبا في عمان، وأنا إبن الصريح في الكرك، ولم يكن 
لي مرجعية وال واسطة وال أعرف أحداً، فمشيت في 

أروقة الوزارة وأخذت أصيح: اهلل أكبر... إبن إربد في 
الكرك ميشي 250 كم وإبن مادبا إلى عمان 30 كم، 

وإذا بشخص يلبس بدلة يسألني: ملاذا تصيح يا ولد، 
فشرحت له قّصتي. قال: إمش معي، وإذا هو وكيل 

الوزارة. قال: واهلل إنك تتكلم بشكل منطقي، وغّير 
قرار التعيني ألصبح صيدلي احلكومة في عّمان. هكذا 
كان إسم الوظيفة “صيدلي احلكومة”. ليس له عالقة 

مبمارسة الصيدلة اليومية، فقد كنا مسؤولني عن 
تسجيل األدوية والتفتيش على الصيدليات. وأن ال 
تدخل مادة كيماوية االردن إال أن يوقعها “صيدلي 

احلكومة”، وكان هناك أحد قدامى املوظفني حافظاً 
الدرس عن ظهر قلب، وعنده دفتراً مخفياً عن االنظار، 

وكان هو يكتب القرار وأنا أوقع. وفي وقت قصير 
أحضرت التعرفة اجلمركية من بروكسل وسّجلتها 
بطريقة عصرية، وبعد ذلك إستغنيت عن خدماته. 

أقول هذا لكم ألن طريقة صناعات القرارات في بلدنا 
كانت في التعلم على أيدي من تعلموا سابقاً، ولم 

يكن هناك تطور إداري. كانت تنتقل املعلومة من 
الصغير للكبير، دون إعتبار التطور على أساس مقولة: 
هكذا تعّودنا أن نفعل، وهذا أحد األسباب لعدم تطوير 

العملية اإلدارية، 

س :
 ماذا تذكر من العام 1967؟

ج:
 قبل اإلحتالل بيوم واحد، كنت أفّتش في 

القدس، فقد كان جزءاً من وظيفتي أن أجتّول في أنحاء 
الضفة الغربية، وأفتش على الصيدليات، من جنني إلى 
اخلليل. فّتشت القدس قبل سقوطها بيوم واحد. ما ال 

أنساه هو كانت جمال الضفة. كانت هناك متعة لنا 
أن نزور رام اهلل، وال ميكن أن تدخل نابلس دون أن تأكل 

كنافة من العكر، وأن تذهب للقدس دون أن تصلي في 
احلرم القدسي.

س:
 في إحدى املقابالت السابقةمعنا، قبل عشرين 

عاماً، سئلت ما هو حلمك: فقلت أن أكون أميناً 
للقدس؟

ج : 
نعم صحيح...

س:
 واضح أن للقدس مكانة في قلبك؟

ج :
 ال شك في ذلك، فنحن تربينا وأنشئنا والقدس 

لها مكانة خاصة. بالنسبة لي، القدس ليست 
مدينة فلسطينية وحسب، القدس كّلها لنا، لسبب 

مجموعة من العوامل، أوالً: ألنها القبلة األولى، 
والثانية: ألّنها محتلة، أّما الثالثة: فعندما سئلت 

حينها كنت أمني العاصمة، وكانت كّل أسئلتي: ملاذا 
مينع القانون إرتفاع املباني على إثني عشر متراً. فقط 

ثالثة طوابق وروف على السطح، وتبني لي من خالل 
الدراسة، أن هناك مهندساً بريطانياً جاء للقدس في 

عهد اإلنتداب، وعندما رأى قبة الصخرة وكنيسة 
القيامة، قرر أن ال يرتفع بناء فوقها، فوجد اإلرتفاع 
12 م ، فأخذ القرار، وفي األردن إّتخذ القرار كذلك، 

ولهذا السبب فهناك إرتباط روحي بني عّمان والقدس، 
وأعتقد أن هذا الشعور عند كل مسلم متدين.

س:
سؤالي كان سياسياً؟

ج: 
أنا دائما أقول ألخواني، إّن عالقة اإلنسان األردني 

بفلسطني ليست عالقة دولتني مجاورتني، وال تشبه 
عالقة أية دولة عربية بفلسطني، من املغرب العربي 
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وحتى املشرق العربي، من شمال العالم العربي إلى 
جنوبه، عالقة فلسطني عند اآلخرين عالقة قومية 

ودين وتاريخ، أما عالقة األردنيني فعالقة التاريخ. كانتا 
بلد الوحدة على مدى التاريخ، أّما اإلنفصال بينهما 

فكان فقط لثالثني عاماً. الوحدة بقيت إلى 1921 
وعادت للوحدة 1950، لسوء احلظ أن الكثيرين بنو على 

الثالثني سنة مواقف، ونسوا التاريخ كامالً، باإلضافة 
إلى صراع الهويات، العالقة بني األردن وفلسطني ال 

ميكن أن يفهمها أي عربي آخر.

س: 
نعود إلى تدّرجك املهني؟

ج :
 بعد ذلك بسنتني أصبحت مدير صيدلة، ثّم 
رئيس قسم، ثم مديراً إلى سنة 1976 حيث نقلني 
أحد الوزراء إلى مدير عالقات دولية. في تلك األيام، 
كانت تنشأ جامعة اليرموك، وكان رئيس اجلامعة 

املعني عدنان بدران، وكان رئيس اللجنة امللكية 
إلنشائها مضر بدران، فعرض علي أن أصبح أميناً عاماً 
للجامعة، ألنني لم أكن مرتاحاً في الوظيفة فقبلت، 
وعملت فيها ثالثة أشهر إال ثالثة أيام. في هذه الفترة 
ُكلف مضر بدران بأن يصبح رئيس للوزراء، وجئت معه 

وزيراً في 13/7/1976.

س:
 كيف عينت وزيرا؟

ج : 
ال أعرف، فقد طلبني مضر بدران الذي كان 

رئيساً للديوان امللكي لزيارته، فذهبت إلى هناك 
ألجده يعرض علّي واحدة من ثالث وزارات: الداخلية، 

الكواصالت، والتموين. كان طموحي منذ البدايات أن 
أكون نائباً ووزيراً، ولكّن الوزارة جاءت مبكرة. كان عمري 

36 سنة، وكدت أرفض ألّنه كان إعتقادي أّن الوزراء 
يتّغيرون بعد سنة، ويتقاعدون، فتصّور أّنني سأتقاعد 

وعمري 37 سنة؟
س :

ملاذا لم تختر الداخلية؟
ج : 

في تلك املرحلة، كان يهمني اإلجناز الوظيفي، 
وليس اإلجناز األمني السياسي، وأيضاً فتجربتي ؛انت 

قليلة، وأيضاً لم أختر الداخلية لسبب صورة تلك 
الوزارة في ذهن الناس في تلك األيام، خصوصاً وأنني 

كنت عضواً في األخوان املسلمني، وإستقلت في العام 
1969 بعد سبع سنوات من العمل املنظّم، إخترت 

وزارة االتصاالت ولم أكن أعرف أين يقع مقرها، فسألت 
سيارة سرفيس وكان في جبل اللويبدة. 
في شهر شباط من العام التالي 

إستشهداملرحوم محمد البشير وزير الصحة مع 
جاللة امللكة املرحومة امللكة علياء، فأصبحت وزير 

صحة بالوكالة، وهي أطول مرحلة بالوكالة في 
تاريخ العالم، ألنني بقيت سنتني في هذا املنصب. 

في تلك املرحلة كنت أيضاً عضواً في اجمللس 
الوطني اإلستشاري، منذ بداية 1978 بسبب غياب 

الدميقراطية، وأصبحت أيضاً نائباً لرئيسه.

س: 
نصل إلى مرحلة أمانة عمان؟

ج : 
في العام 83 ُكلفت بهذه املهّمة. كان رئيس 

الوزراء مضر بدران، ورفع للملك خمسة أسماء، واختار 
جاللته أحد هذه األسماء، وعندما طلبني كنت قد 

عرفت قبلها أنني سوف أصبح أمني عاصمة بطريق 
غير مباشر، وعندما قال لي مضر بدران أنه يريد أن 

يكّلفني بعمل، قلت له: أنت تريدني أمني عاصمة! قال: 
كيف عرفت؟ قلت: فالن قال لي. عندها قال بصوت 

مرتفع إّن هذا كان سراً بيني وبني جاللة سيدنا، فكيف 
وصلك هذا القرار؟

وإعتذرت، لسبب معرفتي مسبقاً بصعوبة 
املهمة، ورعباً من املسؤولية، وليس تكبراً عليها. فهي 

تتعّلق مبوضوع لم أتعامل معه من قبل، وال أعرف ما 
هو، وكان هناك وقتها نقص في متويل األمانة، وكانت 

تعاني من الطرق غير الصاحلة، وكانت اجلرائد تنتقد 
عمل األمانة على الدوام، ولهذا إعتذرت، ولكّن مضر 

بدران قال وقتها: إعتذر لصاحب القرار وليس لي. 
إستدعاني جاللة امللك احلسني يرحمه اهلل، وعندما 

وصلت فاجئني بقوله: بعدين معك! ولكّنني خرجت 
من املوقف بقولي: يا سيدي، أنا أردت أن أصل إلى هنا، 
ألقول لك ثالثة أشياء: أوالً: أنا ال أملك سوى دومن واحد 

من األرض في عمان، وََعدت احلسني رحمه اهلل بأن 
أخرج من املنصب وليس عندي إال هذا الدومن، وقلت له: 

ألنه بعد ذلك سوف تنقل األخبار أن أمني العاصمة 

فاسد. أّما األمر الثاني، فرؤساء احلكومات يريدون أمني 
العاصمة حتت إمرتهم، وأنا عّينت في زمن صديقي 

مضر بدران، وسوف يتغّير، وأنا أريد االستقاللية، واألمر 
الثالث: ياسيدنا، أرجوك، فقط، بأّن تعطيني سنتني 

وأن ال تسمع “املسّبات والشتائم” التي ستصلك من 
اآلخرين عّني. قال: ملاذا؟ قلت: ألّن صوت الذين سوف 

أخدمهم في هاتني السنتني ال يصل لك فهم سكان 
شرق عمان، أّما سكان عمان الغربية فسوف يقدمون 

الشتائم! قال: هل تختصرها؟ قلت: يا سيدي سنة 
واحدة، وهكذا كان التعامل املباشر مع جاللة امللك، 
وقد حمى األمانة واألمني من تدخل اآلخرين، وخاصة 
من مراكز القوى، وكان أول تكليف من جاللته رؤيته 
لعمان الكبرى، فكان طلبي ورجائي أن الريف احمليط 

لعمان أجمل من عمان، وأحسن خدمات، وحرام أن 
نوّحد عمان معهم من أجل رفع خدمات املدينة. أوال 
وبعد ذلك وفي العام 1987 أعلنا عن عمان الكبرى، 

التي كنا قد خططنا لها منذ 1985 ، وكانت أول خطة 
من نوعها في املنطقة. 

املهّم في األمر أن املرحوم عصام العجلوني كان 
قد كّلفني بأن أضع تنظيماً إدارياً ألمانة العاصمة، 

فطلبت األجرة، وقال لي: األجرة تأخذها بعد أن 
تسلمني النظام، ودارت األيام، وإذا هو يتوفى، وأنا قد 
طبقت القرار مجاناً ألنني أصبحت أميناً للعاصمة. 

س:
 األمانة، حينها، كانت على خالفات احلكومة؟

ج:
 نعم! كانت هناك خالفات جذرية مع بعض 

احلكومات، لكن أعاننا اهلل عليها. أنا في أمانة عمان 
كنت أعمل على خلفية دعم جاللة امللك، وقد بدأت 
فيها في التطوير اإلداري، وبالتنفيذ املباشر. لم يكن 
هناك قسم طوارئ، كان طاقم الدفاع املدني هو من 
نستنجد به، وباألشغال، واملتعهدين، فأصبح لدينا 

طوارئ على مدار الساعة، وحاولنا نقل اجلهد إلى 
العمل السنوي، أي في كل سنة نطلق شعاراً لنعمل 
به. كان أحد الشعارات أن نحوّل كل األلوان الصارخة 

إلى لون واحد هو اللون األبيض، ليتفق مع احلجر.
ثم عمان اخلضراء، عمان التي كلنت تشكو من 
نقص في اخلضرة، واحلدائق، فلسوء احلظ في السابق 

وعند إنشاء املدينة لم تنشأ كمية كافية من احلدائق، 
وفي زمن املرحوم وصفي التل عملوا خطة من أجل 

حزام أخضر حول عمان لكن املشروع ألغي، فكنا نزرع 
عّمان، كانت تزرع في كل منطقة 100 شجرة يومياً، 

وأنت تتكلم عن 36 ألف في كل منطقة لوحدها، 
ونزرع األرض، أي الشارع واحلديقة واألرض اخلالء، ثّم 
شعار عمان املضيئة، وبعدها النظيفة، وأنا كانت 

قناعتي أن ال أعاقب على النظافة إال الذين يضرون 
البيئة، فكانت مقولة للمرحوم محمد عودة القرعان 

قال: واهلل ياعبد الرؤوف حتولت جيوبنا لسلة النفايات، 
ألننا ال نستطيع أن نرمي ورقة فنضعها في جيوبنا 

حتى وصولنا للبيت.وأصبحت عمان إحدى أنظف عشر 
مدن في العالم، 

في األردن أمني العاصمة هو رئيس بلدية، 
والبلدية في بالدنا، مؤسسة أهلية وليست حكومية، 

وليس لها رئيس إال رئيس البلدية، ونسميه في القانون 
سلطة الوصاية، وسلطة الوصاية عنده مجلسهفهو 

الذي يحكم، وهذا اجمللس منتخب من الشعب، ووزير 
البلديات ورئيس احلكومةهو سلطة الوصاية وهي 

وصاية مشروعة، مبعنى آخر إذا قام بعمل موافق 
ألحكام القانون ال ميكن ألحد إيقافة، العمل الذي 

توقفه العمل اخملالف للقانون.

س:
كثيرون ممتّنون لك بقرار املنتزه الوطني؟

ج : 
املنتزه الوطني، وهو عبارة عن غابة زرعت في 

الثالثينيات من قبل رجاالت هذا البلد، والذي بناه 
نصوح الطاهر رحمه اهلل، وفي وأنا ذاهب للمطار، 

وجدت غابة جميلة، وهي خارج حدود األمانة، فدخلت 
في سيارتي مع سائقي، وإذا هي أجمل غابات البلد، 

لكن الشجر على األرض، وأي حريق ميكن أن ينهي هذه 
الغابة، ورجعت من املطار ألزور رئيس الوزراء مضر بدران 

اهلل يسهل عليه، قلت له: أريد هذه الغابة منتزهاً 
لعمان، قال: اآلن إذهب ملكتبك، وأكتب لي، الليلة 

تأخذ القرار. قلت: ملاذا؟ قال: مجموعة مراكز قوى تريد 
أخذها سكناً، فأصدر مجلس الوزراء قرار بتخصيصها 

لألمانة، كانت حوالي 2200 دومن، إستملكنا حوالي 
1800 دومن من أجل التعرجات، وبدأنا عملية تنظيفها، 
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وإنشاء خدمات بسيطة لها مثل حمامات املياه، 
ومقاعد وأمكنة للشوي، فأصبح املكان إجنازاً في 

قناعتي، وسمي املنتزة الوطني.

س:
 بعد عشرين عاما من هذه الفترة كيف تقيم 

العمل في عّمان؟

ج:
 أنا أعتقد أّن هناك عمالً دؤوباً في عمان، وأرى 

أن هناك إجراءات ال أتفق معها، وال أرتاح لها، أنت حتّول 
مدينة أفقية إلى 1700كم، أنا ال أعتقد أّن هناك في 

مدينة في العالم تشبه ذلك. 

س:
 ولكن دائماً اجملتمع العّماني يسبق اخلطة 

املوضوعة مسبقاً؟ 

ج:
 الذي تتكلم عنه صحيح، وأنا أطمح 

لإلستثمار، وأسعى له، ولكن ليس املستثمر الذي يقرر 
مدينتي أين تكبر؟ 

س:
 دولة الرئيس على أذكر كان هناك خطة 

للعبدلي منذ زمن، حتى قبل املشروع الذي ينّفذ اآلن؟

ج:
 صحيح، هي بدأت من أيام املرحوم وصفي 

التل. أنا من واجبي أن أعترف لصاحب الفضل، كانت 
الفكرة في منطقة العبدلي أن تُصبح مجمعاً للدوائر 
احلكومية التي ليس لها أبنية، وكان معروفاً في اخلطة 

كل مبنى ألّي وزارة، وهذا مكتوب. األصل كان عندما 
تبدأ تكتظ مدينتك أن متّدها إلى اخلارج.

س :
نأتي للمرحلة النيابية، ملاذا كان هذا القرار؟؟ 

ج: 
عليك أن تقّيم كل موضوع وفقاً لظروف 
املرحلة. نحن كنا في مرحلة نتعدى فيها على 
الدميقراطية، ال أريد أن أدخل في األسباب، مثل 

أسباب إحتالل الضفة الغربية، وعدم إمكانية إجراء 
إنتخابات، تلك قصة طويلة، املهّم أّنه تقرر العودة إلى 

الدميقراطية، وإجراء إنتخابات نيابية، أنا كان عندي 
قناعة أّن صناعة القرار السياسي تكون جمللس النواب، 

صحيح أّن منصب أمني العاصمة أكبر من منصب 
نائب من حيث الشكل اإلداري، لكن من حيث املوقع 

السياسي، وتأثيره أكبر بكثير، وكذلك أنا قضيت 
مدة 6 سنوات ونصف السنة أمني عاصمة، وأنا عندي 

قناعة أن اإلداري من 5 إلى 7 سنوات يكون أعطى 
قمة ما عنده، وعليه أن يخلي املكان لدم جديد. إذا 

كان مبدعاً فليذهب ملوقع آخر لينقل اإلبداع، وعندما 
إستقلت من األمانة كتبت إستقالتي في 9/9/1989 

مبوجب قانون البلديات، إذ سجلت اإلستقالة في 
ديوان البلدية. يعني أّنه ال رجوع عنها. أنا لم أكن ألزم 

نفسي كنت أريد أن ألزم الدولة، كنت خائفاً ألنني 
لم أشاور أحداً، فرحمه اهلل امللك احلسني، ومن كرم 

أخالقه جاءني إلى األمانة، وإستعمل عبارة: ملن تترك 
األمانة، فأنا أصبح لي مدينة أعتز بها أمام اآلخرين. 
أنا أعتقد أن هذا مدح أكبر من كل ما فعلت، وقلت 

لسيدنا رحمه اهلل: ال يوجد عندي أكثر من ذلك، وفي 
املرحلة القادمة نريد نواباً يحملون احلمل، فلتسمح لي 
أن أحمل جزءاً من مجلس النواب. قال: على بركة اهلل. 

وفي تصريحه الصحفي وقتها، جاللته قال: وافقناه 
على ما إختار.

وكانت املسألة لي عبارة عن حتد. أوالً ألنني قد 
توليت مسؤولية، وكل مسؤول كان مسؤوالً في تلك 
الفترة عند الناس عن كل أخطاء الدولة. والشائعات 

في مرحلة كانت مسيطة، النه ال توجد فيها 
دميقراطية، وكانت صالونات النميمة وبيانات املناشير 
التي بحيث لم تبق نظيفا في الوطن، والكّل يقول إّن 

الكل حرامية. كانت معركة صعبة.

س :
ملاذا إخترت محافظة إربد، وقد كنت لعدد من 

السنوات أمني عاصمة في عمان؟

ج:
 توجد مفاهيم عن املراكز التي نسميها 

املفاهيم التجميعية، مثل إربد املدينة، مثل عمان، 
والزرقاء، ففيها أبناء عشائر، وهناك أبناء جاءوا إليها، 

وبنوا فيها، هؤالء لهم ممثلوهم، أنا بالنسبة لي ال ميكن 
أن يصّوت لي ال من عشائر عمان، وال من الذين جاءوا 

إليها غصباً عنهم، مع أنه كان لي “جّوي” في أمانة 
عمان، كان “جواً جيداً، ولكني ذهبت للقاعدة، حتى 

ال يقول أحد لي: ملاذا جئت للترشيح هنا؟ ذهبت إلى 
هناك، إلى الصريح، وكانت معركة صعبة، وكانت ألول 
مرة هكذا. في تاريخ األردن، منذ سنة 1929، منذ بدأت 
االنتخابات في األردن، وال مرة أخذوا نائب من الصريح، 

يعني 60 عاماً، وال عمرهم أخذوا نائباً من هناك.

س:
 هل كنت أثناء فترة توليك لألمانة قدمت 

خدمات ألهل منطقتك؟

ج : 
عندما تقرر أن تصبح نائباً، يجب أن تبحث على 

مجموعة عوامل لتجعلك نائباً، منها اإلرتكاز على 
عشيرة كبيرة، أو اإلرتكاز على مال ال حدود له، وهذه 
األشياء ليست موجودة لدي، وكذلك اإلستناد ملركز 

قوة. كان فقط اإلستناد على شخصي، وما سوف 
أقدمه للناس، وعالقتي بهم، وأنا بيتي كان مفتوحاً 

لهم منذ سنة 1962 إلى 1989 27 سنة ولم أنقطع 
عنهم يوماً واحداً، ال في جنازة وال في عرس، في قضية 

أبن أو بنت فقط أعطوني حقي.

س:
 من خالل متابعتنا للحياة السياسية في 

التاريخ املعاصر لألردن كله، كان برملان 89 هو األهّم، 
وكنت أنت متفوقاً؟

ج:
 أوالً، عمرك “ما تشوف جوعان وقف على 

منسف، وتلومه ألّن املنسف وصل ملالبسه وحليته 
وشواربه. كان ذلك البرملان كعالقة جائع على جوع، 

كانت كل قلوب الناس متجه إليه، ثانياً: هذا اجمللس 
هو من فجر الدوامة علناً، مبا يقوله الناس في بيوتهم. 

إذا تذكر جلسات الثقة، ثالثة أيام والرابع أيضاً، يعني 
أّن رؤوسنا أصبحت تتصبب عرقاً من شواربنا، واجلانب 

الثالث هو حجم املعارضة في اجمللس، كان حجماً 
جيداً، وعندما يكون حجم املعارضة جيداً، فالضد 

يظهر حسنه الضّد يعني أّن األطراف اآلخرى مضطرة 
أن تظهر أحسن ما عندها، من أجل أن تتصدى. 

س:
 دولتك، أنت ترى منذ 1993 وما بعده من طغيان 

العشائرية على مجلس النواب، وعلى غير مجلس 
النواب، في األداء السياسي؟

ج:
 العشائرية في األردن أضعف عشائرية في 
العالم العربي، بعد 50 سنة من حكم البعث في 

العراق، ماذا تغّير في القاعدةالتي أساسها عشائرية؟ 
كل العالم العربي عشائري، على فكرة هناك بعض 

الدول العربية ال تضع أسم العشيرة، فقط إسم أبوه 
وإسم جده وإسم العشيرة ال نعرفها، أنا نقاشي أن 

األحزاب ما زالت األحزاب غائبة، وأصبحت غير مقنعة 
للناس، فلجأت األغلبية للعالقة التقليدية، وما هي 

العالقة التقليدية عند اإلنسان؟ هي التي بدأ فيها، في 
األسرة، والعشيرة،هناك في األردن فيها هويات أقوى 

من العشائرية، هناك طائفية، وكذلك عرقية، يجب أن 
ننتبه لهذه الظواهر، وأنا أقول إن مشكلتنا في األردن 

أن السياسي في هذا الوقت “ال يسترجي أن يتكلم” 
وحتى هذه اللحظة هو يخاف من أساءة التفسير. 

ملاذا ال توجد عشائرية في عمان مثل الصريح؟ مع أّن 
العشائرية في عمان أقوى من الصريح، لكن شكلها 
مختلف. أنت في الدائرة األولى، في عمان، إذا لم من 
اللد ال تنجح، وفي الضفة الشرقية بقيت العشيرة 

حوالي بعضها، حول القرية، أو القرى اجملاورة، وعند 
الهجرة الفلسطينية لم تهاجر العشيرة إلى نقطة 

واحدة، فأصبح جتمع األردنيني جتمعاً عشائرياً وجتمع 
الفلسطينيني جهوياً، لذلك ال يوجد مضافات 

عشائرية في عمان، إال ما ندر. عندك مضافة نابلس، 
ومضافة يعبد، ومضافة اخلليل، لكن إذا ذهبت إلى إربد 

ال جتد هكذا، جتد مضافة الروابدة، مضافة ملكاوي، 
وغيرها. هذه األمور هي ال تُدرك من خالل احللقات 

السياسية، ونحن عندنا مشكلة حّل القضية 
الفلسطينية. في هذه الدوامة، مت إنشاء هويات فردية، 
وهويات مركبة، وكيف تتعامل معاها. أنا إذا أغضبني 

باسم سكجها، ال سمح اهلل، أقول: طبعا أني شرق 
أردني فكيف سوف يقف بجانبي؟ إذا أرضاني أقول: ما 
أروع باسم سكجها. سأعود إلى محاضرتي املشهورة 

في جامعة الزيتونة، قلت لهم: هناك شي إسمه 
“شيزوفرينا- إنفصام الشخصية”، دكتور جيكل مستر 
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هايد، الشيزو تعني شخصيتني في اللغة الالتينية، 
قلت: “إال األردنيني فعندهم تريزو فرينيا”، عندهم 

ثالثية، إذا إلتقى شرق األردنيني لوحدهم يقولون: البلد 
بلدنا، وجاؤوا وأكلونا وإشتروا املعطيات اإلقتصادية، 

ونحن حراس على األرض، ومن يعلم أين سوف يصبح 
مصيرنا؟ وإذا إلتقى غرب األردنيني لوحدهم يقولون: 

رعيان، وحراثني، جئنا وجّنرناهم، وعّلمناهم وثّقفناهم، 
وبعد ذلك نصبح مواطنني بالدرجة الثانية، ندفع 

رواتبهم وال نُعنّي في بعض األجهزة، وإذا جمعت اإلثنني 
مع بعض، تظهر الشخصية الثالثة: أي مجتمع 

املهاجرين واألنصار، واألخوة، والوحدة، ورمز األسرة 
الواحدة املتحابة على اخلير.

التحدي الذي أمام الذين يفهمون من 
السياسيني واإلعالميني واملفكرين أن ال تعيش على 

أرض أي وطن إالّ هوية واحدة، أي الهوية الوطنية، 
والهوية الظاهرة على الوطن هي الهوية األردنية، 

وهوية املواطن األردني، هوية جمعية، وليست هوية 
تعصبية، وهذه ال تُفرق بني أصل أو منبت أو دين و أو 
عرق و أو جنس، وثانيا هي مبنية على الهوية األكبر، 

التي هي الهوية القومية: في قضايا األمة على األردن 
أن يكون فلسطينياً عند التعامل مع قضية فلسطني، 

والفلسطيني أن يكون أردنياً إذا العملية هي بناء هذا 
الوطن.

ونحن ال جند األجهزة الرسمية، وال القوى وال 
الفعاليات الوطنية، التي تخاطب الناس بصراحة 
في هذا املوضوع، وسوف حتول جميع املواطنني إلى 
إقليميني، ومبجرد أن تتكلم، يسألون مثالً: من أين 

أصله، وفصله، ويقررون موقفهم منك.

س:
 توليك لرئاسة احلكومة سنة 1999كيف 

كانت؟

ج :
 أنا فوجئت في 1999 بجاللة سيدنا يطلبني 
ملقابلته. كانت جلسة سياسية، ولم نتحدث في أي 

موضوع أخر، ولم يرد إلى ذهني أنه يوجد شئ، ثم 
طلبني في اليوم التالي، وتوسع النقاش، ساعتها 
فهمت أنني سأكلف، وفي نهاية اجللسة، قال لي 

جاللته: أكلفك أن تشكل حكومة، فذهبت إلى بيتي، 
وكتبت كتاب الرد على التكليف وتشكيل حكومة.

س:
 إنت الذي شكلت احلكومة؟

ج :
 أنا شكلتها ولم يفرض علي جاللة امللك علي 

وزيراً واحداً، أنا أعترف له بهذا الفضل، وشكلتها 
ووضعت أوراقي مسودات دون طباعة حتت كرسي 
السيارة، إلى أن طلبني جاللته، ولم ير الكتاب وال 

التشكيل أحد غير جاللته.
أصبحت رئيس الوزراء في جو فريد، نحن كنا 

نعيش في عهد امللك حسني رحمه اهلل، ورغم إمياننا 
في القضاء والقدر، ولكن لم يكن عندنا قناعة في 

إمكانية موت جاللة امللك قبلنا، وفوجئنا بوفاته، 
والناس كانت تضع يدها على قلبها: ماذا ستأتي به 

األيام، وفي قناعتي أن جاللة امللك عبد اهلل الثاني 
وخالل أشهر، إستطاع أن يغير الصورة كاملة، وأقنع 
اجلميع، في الداخل واخلارج، بأن هذا الشبل من ذلك 
األسد، وأن القدرات املوجودة عند أبيه هي موجودة 

لديه، فكنا في تلك املرحلة نعمل على هذه األجواء، 
وكان األمر الثاني لدينا أن نعرض أنفسنا على الناس، 

فكانت زيارتنا للمحافظات، ولكنها كانت بأسلوب 
مختلف. يذهب رئيس الوزراء ووزراؤه إلى احملافظة، 
ويجلس ويأخذ طلباتهم ويكون احلوار، إلى أن حتدد 
ما هي حاجات الناس، ثّم يأتي جاللة امللك في آخر 

اجللسة، فيتطلع إلى حاجاتهم، ويقول ماهو اجلزء الذي 
يوافق عليه، وكان جهداً رائعاً من جاللة سيدنا ،

س:
 ما هي أكبر املشاكل التي واجهتك حينها؟

ج -
 أنا أعتقد أن أكبر حتد كان في مواجهتي هو 

اخلصخصة، وكانت األفكار عن بيع شركة اإلتصاالت، 
وأن األرقام التي كانت تتداول بني الناس بني 125 إلى 

150 مليون دوالر سعر كل املؤسسة. كان إصرارنا في 
تلك األيام على ثالثة شروط للخصخصة، أوال: التقييم 

احلقيقي لكلفة ما أريد خصخصته، وأن جتري ذلك 
مؤسسة متخصصة واألمر الثاني شفافية البيع بأن 
يعلن البيع للجميع، والثالث: كيفية إستثمار أموال 
وعوائد التخاصية، وأن يكون األساس سداد مديونية 

اجلزء اخملصص واجلزء الثاني لسداد مديونية الدولة، 
والثالث إلستخدامها ملشاريع تستطيع إستيعاب أيد 

عاملة جديدة. بيع %40 من شركة اإلتصاالت ب 500 
مليون دوالر. 

س:
 كرئيس وزراء كم عندك هامش ملقاومة 

موضوع اخلصخصة مع البنك الدولي؟
أنا قناعتي أن هامش املناورة ألي حكومة أكثر 
من أن يتصوره أي إنسان. ال أحد يفرض عليك شيئاً. 
وأكبر عون لنا في ذلك الوقت كان جاللة امللك. على 

فكرة، 

س:
 هل تعتقد أن سبباً من أسباب عدم إستمرار 

حكومتك عدم تعاون بني احلكومة واجمللس اإلقتصادي 
اإلستشاري؟

ج :
 ال بتاتاً، كان هناك مراكز قوى رافضة أن تستمر 

حكومتي، ألنه ليس عندهم القدرة للسيطرة على 
القرار.

س :
 كان هناك عبد الكرمي الكباريتي في الديوان 

امللكي وسميح البطيخي في اخملابرات؟ هل كان هناك 
إنسجام مع حكومتك؟

ج:
إنسجام ضعيف.

س:
 ومع مدير اخملابرات، حتديداً، كيف كانت عالقتك؟

ج :
 ضعيفة، بعد ذلك تبني البطيخي جمع النواب 

الذين كانوا يوقعون معه على عريضة ضّدي؟ 

س:
 ولكنك في يوم من األيام كنت قائداً في عملية 

جمع توقيعات لشطب حكومة طاهر املصري؟

ج : 
أبداً، وأحتدى من يقول ذلك، واملشكلة أنها 

صارت من التاريخ، نحن كنا كتلة، وأنا أحتدى اإلخوان 
املسلمني يقولوا أنني تفاوضت معهم، طاهر املصري 
شكل حكومته من طرف واحد، وإستثنى مجموعة 

من الناس من الوجود، فُشكلت كتلة من ثالثة عشر 
نائباً بقيادة ذوقان الهنداوي رحمه اهلل، ولم أكن رئيس 

الكتلة، وقررت الكتلة كاملة حجب الثقة عن طاهر 
املصري، وإختفيت أنا عن املسرح “حتى ال أحد يبلش” 

لدرجة أنه يوجد ضابط، زوج إبنتي، جعلوه يبحث عني 
حتى وجدني، وذهبنا إلى جاللة سيدنا، وجلسنا، والذي 

صار صار في حينها. 
وأعطينا ثقة، وبعد مدة إجتمع فينا، قلنا خذ 
منا وزيرين بشرط أن ال يكونوا وزراء سابقني، يعني ال 
عبد الرؤوف الروابدة وال معالي ذوقان مشمول، وألن 

هذه الكتل مثل الرمال املتحركة، فوجئنا فيه بعد مدة 
أنه يريد أن معالي ذوقان معه وذوقان إعتذر، وعندما 

إعتذر، وأجرى هو تعديالً وزارياً وأدخل وزيراً واحداً معه، 
هنا الكتلة فّجرت غضبها، ووقعت، وكان اإلخوان 

املسلمني صدفة عاملني ورقة، ورفضوا أن يجمعوها 
مع الورقة الثانية، قالوا أننا نقدم الورقة لوحدنا، وال 
أحد يعرف هذا الكالم، عبداللطيف عربيات موجود 

ويثبت هذا الكالم، وقالوا لنا: نحن أسبابنا مختلفة 
عن أسبابكم، وصار بعضهم يفسرها إقليمياً.

س:
 نرجع ملوضوع احلكومة، وموضوع حماس، ما 

هي الدوافع التي جعلتك تأخذ هذا القرار؟

ج : 
منذ أن فك اإلرتباط أصبحت قضيتنا اإلعتراف 

مبنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تكون املمثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني، وبعد دخول السلطة 
الوطنية وقيامها في رام اهلل أصبحت مرجعيتنا دعم 
هذه السلطة. ال دخل لنا في اخلالفات الفلسطينية. 

في الداخل تنظيمات شعبية ودميقراطية وجبهة 
وحماس، هذا حق من حقوقهم. هذا املوقف املبدأ 

األول، والثاني: ليس من حق األردني أن يكون في تنظيم 
غير أردني وفقاً ألحكام القانون، يعني أنت ال تقدر 

أن تكون عضوا في حزب البعث السوري وأنت أردني. 
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هوالء الناس ُسمح لهم بأن يعملوا إعالمياً، ووجهت 
لهم قبل حكومتي العديد من القضايا، و”أنكم أنتم 
تصدرون بيانات عسكرية من عمان”، وأنا عندي كتاب 
إسمه “هذا بيان للناس، قصتي مع حركة حماس” لن 

أصدره إال وحماس مرتاحة، 
س :

ما الذي مينع صدور الكتاب؟

ج : 
ال أنا ال أقوم “بأذية حماس في مواجهة 

إسرائيل”، حماس عندنا حركة نضالية شريفة على 
األرض الفلسطينية في مواجهة اإلحتالل البغيض.

س: كيف مت اخلروج من احلكومة؟

ج : نشرت مندوبة وكالة الصحافة الفرنسية 
خبراً قالت فيه إن هناك تعديالً وزارياً، فإّتصلت بجاللة 
سيدنا، قلت له مكتوب كذا كذا، قال: أبداً إنفه، وليس 
على لساني، وأنا أعرف رندا، ال تكتب هكذا، وقد قدمت 

إستقالتي ولم يطلب أحد مني ذلك.

س: تتكلم عن موضوع العقبة، يوجد أناس 
يقولون إن من أهم املسائل التي عّجلت برحيل 

احلكومة هو موضوع العقبة اإلقتصادية؟

ج :ال يستطيع أن يجيبك على هذا القرار 
إال صاحب القرار، أنا في موضوع منطقة العقبة 
اإلقتصادية كان لي مأخذ واحد فقط، أن ال يكون 

ميناؤنا الوحيد في األردن، وأن يدخل الشعب األردني 
إلى هذا امليناء كأنه يذهب لدولة أخرى، ويُفتش وكأّنه 

قادم من اخلارج. نحن دولة ليس لنا على الشاطئ 
إال هذه املدينة. عندنا كان 18 كم فارغة بيننا وبني 
السعودية، فلتنشأ املنطقة احلرة في ذلك املكان. 

قناعة ثانية لدي: لم أكن قادراً أن أمنع التهريب، 
فهناك 35كم محيط املنطقة، ال ميكن أن مننع 

التهريب. 6 أمتار في الرمثا الدولة عاجزة عن إغالقها. 
6 أمتار التي هي مدخل السيارات، أنا قناعتي أن 

العقبة منطقة سياحية وخدمات لن تتحول ألى 
منظقة صناعية مهما أنفقت عليها، لظروف تتعلق 

بالدولة األردنية، وبالدول اجملاورة، ولذلك لم تنشأ وال 
صناعة واحدة في العقبة حتى اليوم، في حني أن 

العملية عملية سياحية، والعملية السياحية ال حتتاج 
إلى هذه الضجة، وكل القوانني، و ال حتتاج إلى أرقام 

سيارات مختلفة عن أرقام سيارات األردنيني، وال لون 
سيارات السرفيس مختلف، وال تفتيش على احلدود 

للمواطن األردني، أما فكرة العقبة اإلقتصادية ففكرة 
رائعة، لكن بعدما صارت بعد عهدي أصبح وظيفة كل 

واحد منا أن يقف مؤيداً، ألنه “إذا املرآة تزوجت، هل من 
حق إبن عمها أن يقول إنه يريدها، 

س :
 اجملتمع األردني مشغول بأكمله اآلن حول 

مسألة بيع املمتلكات العامة؟ واملواقف منها؟ 

ج : 
أحترم رئيس الوزراء، لكن القول: لم يتم 

بيع حتى اآلن، فهذا ليس صحيح، نعم كان هناك 
مشاورات ومفاوضات للبيع، الدولة جتترح حلوالً غير 
تقليدية في املنعطفات، صحيح لكن فلنتفق على 

مجموعة مبادئ: هل يجوز بيع ذاكرة الوطن وتراث 
الوطن، مثالً قلعة الربض، وهي قليل من احلجارة 

والتاريخ التي جتمعه هل نبيعها؟ هذه تسمى ذاكرة 
الوطن وتراث األمة ولكل األجيال، هناك أراض فارغة 
للدولة األردنية كثيرة، %90 من األرض األردنية ملك 
للدولة نقدر أن نأخذ إجراء معها، ونبيعها. وال يقدر 
املستثمر أن ميلي علي ماذا أبيعه. اجلامعة األردنية 

أليست ذاكرة الوطن؟ أول جامعة تؤسس في األردن، 
وإذا بيعت وأنشأ فيها 20 جامعة وال عمرها سوف 

يكون إسمها اجلامعة األردنية، مستشفيات بريطانيا، 
لم يبع مستشفى عمره 3 قرون، فقط يعملون له 

إعادة إنشاء. املدينة الطبية هي غير قابلة للتوسع؟ 
صحيح. وال نقدر أن تبني عليها 10 طوابق؟ نعم، لكن 

هناك أراض أخرى تبيعها وإبني مدناً طبية. ال يوجد 
إجناز طبي أفضل منه في تاريخ الوطن. أرض القيادة 
العامةللقوات املسلحة ال دخل لي بها، وإذا أقدر أن 
أخذ ثمن األرض والبنية ال يوجد عندي قضية لها، 

فهي لم تشكل ذاكرة وطن، واجلانب الثاني من قيم 
األمالك؟ اجلانب الثالث: هي هل طرحت في عطاء عاملي 

فتقدم لها كل املستثمرين ونأخذ السعر األفضل، 
وكيف ستستخدم هذه األموال؟ هذه هي األساسيات، 

أنا ال يوجد عندي مانع، وكذلك عملية اإلختفاء وراء 
قوى الشد العكسي، واحلرس القدمي، أنا أعتقد أنها 
أصبحت معيبة، ألن اجلالس على الكرسي في املرة 

القادمة سيصبح حرساً قدمياً. 
س:

 في اجللسة األخيرة، بني النواب واحلكومة، 
وجدنا أّن النقاش حول املسألة وصل إلى مستوى 

غريب؟

ج :
 أريد أن أقول شيئاً، وأرجو أن ال يُساء الفهم: 

ما الفارق بني مجلس النواب ومجلس الوزراء؟ مجلس 
الوزراء مسؤوليته تضامنية، كل وزير مسؤول عن الوزير 
اآلخر، من حيث العمل، ومجلس الوزراء مسؤول عنهم 

جميعاً. أّما مجلس النواب فكل شخص مسؤول عن 
رأيه، وال تستطيع أن حتاكمني على ما جرى في مجلس 

النواب، و”كّل شاة معلقة بعرقوبها”!
س:

لكّنك من النواب اخملضرمني، 5 مجالس، 
وحضرت تقريباً كل املنعطفات السياسية، فما رأيك 

في مستوى التجريح والتوصيفات؟

ج:
 أنا ضد جتريح األشخاص، وحتى لو كان هناك 
يحاكم في احملكمة ولو يصدر عليه قرار أنا ضد نقد 

كل أعمال الشخص، أي شخص. وال يوجد عندي 
شخص غير خاضع للنقاش، سوى من منحه الدستور 
هذا، وهو جاللة سيدنا، وكل ما عدا ذلك عمل خاضع 
للنقد، أنا أملك قوة القول إّن الذي قام به فالن عمل 

خاطئ ال يجوز، ألنه ظلم للشعب ولألمة وملستقبلنا، 
ولكن أنا ضد التعرض لألشخاص من حيث املبدأ ألنه 

يضيع الفكرة الرئيسية ويجعل الناس تقف مع وضد، 
ثم أن مبدأ التجريح مرفوض، نحن كنا تقول ألخواننا 

إن التخوين والتكفير مرفوضان، ألن هذا ال يجوز 
الدخول بهما إال على قرار محاكم.

ال نسمح ألحد أن يقول أن هذا العمل كفر 
أو خيانة، وهناك من ظّن أّنني موافق على ما جرى 

في تلك اجللسة، وهذا غير صحيح، ألنني أنا حاولت 
إسكات هذا الصوت، ولم أقدر. وهناك ناس يحبون أن 

يظهروا ويركبوا على أكتاف الكبار حتى يراهم الناس. 
أنا لست عاجزاً عن أن أقول ما اؤمن به صراحة، ألنني ال 
أخاف إال من اهلل، فأنا ال أكلف ناساً بأّن يتكلموا نيابة 

عني. “ما فشر أي واحد، أن يتكلم نيابة عني”.
س:

 هناك سياسيون يحبون ألوالدهم أن يكملوا 
مسيرتهم السياسية؟

س :

 هناك أمور طالعني فيها موضة. إبراهيم 
سكجها رحمه اهلل طلع إبنه صحفي يطول عمره، 

هل نأخذ على إبراهيم سكجها أن خرج إبنه صحفي، 
هناك قواعد طبيعية: أن الشخص يحّب أن أحد 

األبناء أن يكبر ويصبح مثله، أوالد األطباء أطباء، وأوالد 
املهندسني مهندسون، هذا إبن السياسي اجلالس 

طوال الفكر يتكلم في السياسة، علينا أن نغضب إذا 
الذي خرج إلى السياسة ال يستحق ذلك.

ملاذا ليس من حّق إبن عبد الرؤوف الروابدة أن 
يصبح سياسياً، فهذا حق من حقوقه، مثال ناصر 

قمش أصبح وزيراً، هل إبن ناصر ممنوع يصير؟ إبن التاجر 
تاجر، مثال إبن صبيح املصري تاجر، هذا حقه. ملاذا هذه 

املوضة الطالعة في األردن، أنا واهلل، أنا أقسم باهلل، 
ال أحب لعصام أن يكون سياسياً، وهو كذلك ال يريد 

أن يترشح لنيابة، فتح مكتب محاماة، هل أحد يعلم 
أن إبني عمل في القطاع اخلاص 18 سنة كمحام. 

أبني دخل للقطاع منذ 4 سنوات فقط، وأإرض أنه في 
سنوات القادمة ترشح لإلنتخابات، هل تأخذ عليه أنها 

وراثة.
س:

 كيف هي عالقتك مع عبد الرؤوف الصغير؟
ج:

 الصالة على النبي عليه، ملاذا الفالحون يقولوا 
أن ليس أغلى من الولد إال ولد الولد؟ تعرف ما سببها 

اآلن، إبنك يأتي للدنيا وأنت طفل، أما حفيدك يفأتي 
وأنت واع، فتتمتع به، أنا ال أذكر في عمري حملت 

عصام وأعطيته حنان.
س:

 أزواج بناتك مثل أوالدك؟
ج :

نعم أوالدي، أنا عندي واحلمد هلل اآلن 9 ذكور 
أوالد.

س:
 عدد أحفادك؟

ج:
 32 واحلمدهلل

س :
 هل يجتمعون مع بعض؟

ج- نحن عندنا كل خميس يوم مفتوح، يأتي هو 
وزوجته وأوالده ويبقون حتى العشاء .
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الكتاب املُقبل

علي أبو الراغب



 “
لم أجد صعوبة في تفهم إصراره على توقيف 

التسجيل خالل مقابلتنا الصحفية مرات عديدة، 
جتاوزت العشرين، فالسخونة، واحلساسية، التي 

ينطوي عليها ذلك الكالم، تفرض مثل هذا التحّوط، 
خصوصاً وأنها تصدر عن رئيس حكومة عاشت ألكثر 
من 40 شهراً متواصلة، خالل ظروف محلية وإقليمية 
صعبة وحساسة، صاخبة، حبلى باألحداث واملفاجأت 

التي عصفت باملنطقة، ولكن األردن عبرها، وطبع 
الرجل بصماته، التي ما زالت ماثلة في جوانب احلياة 

السياسية .
وبقدر ما تكّشف من حقائق، حول تلك املرحلة، 

فإن الكثير من األسرار واملداخالت، ما زال عصياً على 
التداول.

عرفنا الكثير منها، في لقائنا معه بهدف 
التوطئة لغيرها من احلقائق، وليس النشر باعتبار أنه 

لم يأت أوانها .
فاللقاء مع املهندس علي ابو الراغب، مع كّل ما 
ضّمه من معلومات جديدة، ال يتعدى عن كونه إطاللة 

)متحفظة( من شخصية شغلت أوسع مساحات 
اجلدل جملالس عمان ودواوينها.

ولكنه، في كل ما كشفه، لم تنقصه الثقة 
في أن ما فعله هو حتقيق ملصالح وطنية عليا، وليس 

الغراض شخصية.
لقاؤنا إستغرق خمس ساعات، وتعدى عشر 

صفحات، ولكّنه يظّل ناقصاً، فتجربة الرجل احلياتية 
تستأهل أن تُسّجل في كتاب كامل.

 “

س:
دولة أبو حسن، أنت من أبناء عّمان، نحّب أن 

تتحدث لنا عن ذكريات الطفولة؟ 

ج:
 درست في كلية التراسنطة، التي تقع في 

جبل اللويبدة، وأكثر أصدقائي من أبناء اللويبدة، من 
هؤالء: فارس النابلسي وأمية طوقان، و هناك صديق 
لنا إسمه فريد حسن خلف طبيشات وهم جميعاً، 
باإلضافة إلى أصدقاء كثيرين، من سكان اللويبدة، 

فكّل أوقاتي قضيتها هناك، حتى بعد الدوام املدرسي، 
والغداء، و”الكزدرة”، والنوادي الرياضية كلها في 

اللويبدة، ال أنسى النادي األوملبي الذي ضّمنا جميعاً. 
فأنا أعرف جبل اللويبدة أكثر من جبل عمان حيث 

بيتنا، وكنت أعرف سكان اللويبدة بيتاً بيتاً، و صداقاتنا 
كلها في ذلك املوقع. )عشان هيك مجلة اللويبدة لها 

طعم خاص( باإلضافة إلى ذلك، ال يفوتني أن اذكر أن 
زوجتي يسرى عبد الرحمن أبو حسان كانت من سكان 

جبل اللويبدة، حيث تزوجت منها عام 1970 بعد 
تخرجي من اجلامعة.

طفولتي كانت عادية، كما قلت درست 
في التراسنطة من الصف األول إلى أن تخرجت، 
ومثل أبناء جيلي، تابعت األمور السياسية. في 

أواخر اخلمسينيات، وأوائل الستينيات حيث كانت 
األحداث كثيرة وساخنة، مثل وحدة مصر مع سوريا، 
واإلنفصال، وقبل ذلك حلف بغداد، 56 وكل األحداث 

التي أتت وراءه.
س:

 أنت من مواليد عمان؟ 

ج:
نعم من مواليد عمان10/12/ 1946

س:
 ماذا كان يعمل والدك؟

ج:
 كان أبي يعمل بشكل رئيسي في قطاع النقل، 

فكان رئيس إحتاد الكراجات، ورئيس نقابة أصحاب 
السيارات الشاحنة، ألنه باإلضافة لكونه مالَََكاً كبيراً، 

كان يعمل بالتجارة، فيما يعمل إخوتي في شركات 
مختلفة: أدوات منزلية، وسيارات، وقطع سيارات، 

ومصانع حديد، وشركات تامني، وعضويات ومساهمات 
في البنوك، ولكن والدي صّب تركيزه على قطاع النقل، 

الذي يعتبر من القطاعات الصاعدة والهامة في ذلك 
الوقت.

س:
من أين حصلتم على كل هذه الثروة كعائلة؟ 

ج:
 أبي من مواليد السلط عام 1905 وبدأ حياته 

في قوة الفرسان. ورقمه 40 فيها، ، وبعد أن ترك 
اخلدمة، عاد إلى السلط، وقام بشراء كارة، )عربة جترها 
اخليول( ، وبعد ذلك قام بشراء أول سيارة شاحنة جاءت 

إلى األردن، لم يكن يقودها هو، كان هنالك شخص 
آخر يفعل ذلك، وهو يجلس بجانبه، وكان معظم 

النقل بني فلسطني واالردن، ، ثم إشترى الثانية الثالثة 
الرابعة واحلمد هلل، وهكذا دخل عالم النقل، ومتيز فيه 

إلى أن وصل عدد السيارات في وقت من األوقات إلى 
أكثر من مائة شاحنة وباص وتنكر.

س:
 ومن اين جاءت الباصات؟

ج:
بعد ذلك قام بشراء الباصات، وأسس شركة 

كبيرة إسمها الشركة الوطنية، تنقل بشكل رئيسي 
بني عمان- إربد والشمال عموماً، والضفة الغربية، 

القدس ونابلس واخلليل، وعندما وقعت حرب فلسطني 
سنة 1967 إنقطعت الصلة بالضفة الغربية، وجزء 

كبير من الباصات احترق في أحداث أيلول 1970ولكننا 
اسسنا العديد من اخلطوط بني عمان ومختلف 

املناطق وخصوصا العقبة وبغداد وغيرها، مما عوض 
هذه اخلسارة جزئياً.

س:
 هل كنت تعمل معه؟

ج:
 الصحيح أنني أنهيت املدرسة عام 1963 
وذهبت للجامعة في أميركا، ودرست الهندسة، 

وتخرجت عام 1967 وعدت إلى الوطن، وعملت في وزراة 
البلديات خمس سنوات، وبعد ذلك إنتقلت لقطاع 

املقاوالت بشكل رئيسي، ورغم ان أبي كان له حضور 
إقتصادي واسع، من خالل مساهمته في بنك القاهرة، 

وشركة الفوسفات واإلسمنت، ومساهمته التأمني 
الوطنية القدمية، وكذلك كان مساهماً في شركات 

كبيرة، مثل: احلديد األردنية، ومع ذلك فقد عملت في 
املقاوالت، دون أن أفقد حضوري في هذه الشركات، 
أو في جزء منها، ذلك أنه لم يكن اإلقتصاد األردني 

إقتصاداً إختصاصياً، فمن كان لديه إمكانيات مالية 
يساهم في شركات كثيرة، وإذا كانت مساهمته 

كبيرة، يكون له حضور في مجلس اإلدارة وأثناء عملي 
في املقاوالت عملت خارج عمان، وبتركيز في مناطق 

اجلنوب، وعشت في معان بني عامني -1974 1977 وفي 
العقبة منتصف الثمانينيات، إلى أن مت انتخابي نقيباً 
للمقاولني بني عامني -1986 1989 ولدورتني متتاليتني.

س:
 هل كنتم طوال عمركم ميسوري احلال، ألم 

تكن هناك أية إنتكاسات؟

ج:
 احلمدهلل، حتى عام 1967 عندما تأثرت خطوط 

النقل بأحوال حرب فلسطني تأثرنا، ولكن بشكل 
متحّمل، وكذلك في عام 1970 عندما إحترق كراج أبي 
في طريق احملطة، وكل السيارات التي كانت توجد فيه 
إحترقت، لكن واحلمدهلل حتملناها، ولم تقسم ظهرنا

س:
 ماذا عن ذهابك إلى أميركا، هل كانت نقلة 

فجائية أم كنتم تعرفون العالم؟!

4445



4647

ج:
كنا نسافر سنوياً تقريباً إلى سوريا ولبنان في 

اإلجازات الصيفية، وسافرنا إلى مصر سنة 1958. 
وبالنسبة لنا دمشق محطة مهّمة. فأختي متزوجة 

من شاب سوري، و أخي متزوج من سورية، أما في لبنان 
فكان ألبي عمل كثير مع أشخاص لبنانيني، بسبب 

وجود اعمال للنقل من ميناء بيروت إلى األردن، ، وأمي 
سورية، شامية بالتالي فأن السفر والتنقل لم يكن 

جديداً علّي، خصوصاً وأن إخوتي أيضا درسوا في لبنان 
وأميركا.

س:
 هل كان زواج أمك و أبيك تقليدياً؟

ج:
أمي كانت صغيرة عندما جاءت مع أبوها، وهو 

تاجر سوري قدم الى األردن مع عائلته، ولكنه توفي 
وهو صغير السّن، أبي تزوج أمي وهي ابنة ذلك التاجر، 

وجدي لوالدي تزوج أم والدتي األرملة، “لذلك فان البنت 
التي أجنبها جدي من والدة امي هي عمتي وخالتي 
بنفس الوقت” وهي متزوجة اآلن شخص من عائلة 

خلف من العيزرية، وهي تعيش االن في عمان!

س:
 هل تتذكر أشخاصاً أردنيني درسوا معك في 

أميركا؟

ج:
 نعم، عمر بدير, وعثمان بدير، حسان احلاج 

حسن، فؤاد خلف، وكثير من أبناء عائلة خلف، أحمد 
لطوف وإخوانه,كانت اجلالية األردنية عددها كبيراً، 

ولها حضور في جامعة تنسي.

س:
 امليسورو احلال هم الذين كانوا يستطيعون 

الذهاب للدراسة في أمريكا؟

ج:
نعم، ممكن أن تقول ذلك، 

س:
 كنت في ذلك الوقت أعزب، هل كنت تطبخ؟

ج:
 لم أكن بارعاً في الطبخ، ولكن أتذكر أّنه كان 
هناك شاب اسمه أحمد جنم، أصله من غزة، ويعيش 

في لبنان، كان عزيزاً علينا، هو الذي كان بارعاً في 
الطبخ “اهلل يسهل عليه” وهو يعيش في أميركا 

اآلن، وأتذكر أنه عندما يطبخ املقلوبة يقول: يا شباب 
حّضروا أنفسكم للحفلة، وبالفعل لم يكن هناك 
أطيب منها، خصوصاً أنه يطبخها بلحم من نوع 

خاص من حلم اخلروف غير “الستيكات”.
و هناك عائالت عربية مثالً: بيت حرب، وهي 

عائلة كبيرة من البيرة، دأبت على طبخ األكل العربي، و 
يوجد مطعم أحد أصحابه عرب، و “الشيف” الرئيسي 

عربي كذلًك، وكنا نذهب ونأكل فيه معظم الوقت، 

س:
 إنصرفت للعمل النقابي والسياسي، هل كان 
ذلك من وحي التأثير باألجواء التي كنت تعيش فيها ؟

ج:
 الصحيح أن كّل الشباب العربي كانوا ينظرون 

للوحدة كطموح، وهدف كبير جداً، ليس فقط 
باألمنيات، فاملشاعر القومية جتاه الوحدة الوطنية 
كانت قوية جداً، واألشخاص الذين لم يكن لديهم 

مشاعر الوحدة كانت لديهم مشكلة، ألن اإلحتاد 
العربي هو قوة رئيسية، وعندما كانت الوحدة بني 

سوريا ومصر ”يا سالم كم كان لها من أثر”، وعندما 
صار اإلنفصال كانت نكسة كبيرة، طبعا عندما يعود 

الواحد منا ويراجع املاضي، سيالقي أن اخلصوصيات 
واإلقتصاديات واألحزاب واخللفيات اإلجتماعية 

والعقائدية ليست بالشيء السهل، وهناك النفوذ 
الشخصي وإستغالل املواقع واملراكز، لكن، نعم كانت 
املشاعر القومية كبيرة، أما اآلن فتتفهم أكثر، وتتأثر 

واقعياً، وترى اخلصوصيات األساسية أمامك، وترى 
الوحدة العربية ليست سهلة، ولكن اإلحتاد اإلقتصادي 
العربي مهم، وتوحيد العملة وفتح احلدود، واإلستثمار 
مشترك، وحركة العمال واألموال مهمة لنصبح مثل 

اإلحتاد األوروبي.

س:
 توجهك للعمل السياسي إذن لم يكن حصيلة 

إمتداد كونكم عائلة متنفذة إقتصادياً، وتريد تعبيراً 

سياسياً؟

ج:
طبعا ال، فأخي موسى أصبح في سنة 1961 
عضواً مبجلس النواب عن العاصمة عمان، وصار وزيراً 

سنة 1968، املوضوع السياسي ال يوّرث، ليس موضوعاً 
وراثياً بقدر ما هو منط حياة، مثال هناك من إخواني من 
ليس لهم عالقة بالسياسة، ومنهم من هو سياسي 
أصلي، أنا من النوع الذي يحب العمل النقابي والعمل 
السياسي، مثالً عندما تخرجت من أميركا، كان رقمي 

345 في نقابة املهندسني يعني أنا مهندس منذ أربعني 
سنة، وكنت فرحاً جداً ألنني شاركت في إنتخابات 

مجلس النقابة، وأتذكر أنني إنتخبت جعفر الشامي، 
رحمة اهلل. 

سنة السبعني بدأ جو سياسي عارم، كانت 
هويات الناس سياسية، لم تكن إقتصادية، بعد 

ذلك بدأت في سنة 1989 االولويات تتغير، وصارت 
إقتصادية. عندما بدأت مشاكل الدينار، وبرامج 

التصحيح اإلقتصادي. 

س:
 تنقلت بني البرملاني والنقابي والسياسي 

واإلقتصادي، أي موقع منها عبرت عن علي أبو الراغب 
بأفضل وجه؟

ج: في النيابة.

س:
ملاذا؟

ج:
 خضت اإلنتخابات ثالث مرات في حياتي 89 و93 

و97 في 89 لم أجنح، وكنت منافساً جيداً، وفي سنة 
91 كنت وزيراً مع طاهر املصري، وتعايشت مع حياة 

النيابة، وأنا مغرم في احلياة النيابية منذ سنة 61 و62، 
ليس لغاية سياسية وال لغاية إقتصادية أو إجتماعية 
أو وجاهة، وامنا للعمل للعام وخدمة املواطنني. إذا كان 
الشخص نائباً، وبعدها أصبح وزيراً يستطيع التعامل 
مع األمور بروح مختلفة، وإذا أصبح رئيس وزراء يكون 
األمر أيضاً مختلفاً، وليس أجمل من أن تتاح للنائب 

تولي مسؤولية رئاسة احلكومة، باالضافة إلى النيابة، 
وهناك أربعة عاشوا الوضع وهم: طاهر املصري، عبد 

الكرمي الكباريتي، عبد الرؤوف الروابدة، وأنا. فرئيس 
الوزراء عندها يناقش مجلس النواب وهو نائب. لها 

طعم مختلف. هناك أناس يقولون إنه يجب أن يكون 
هناك فصل حتى ال يكون هناك تضارب، لكنني أعتقد 
أّن احلكومات البرملانية جيدة إلختيار الكفاءات، وطبعاً 

اإلبتعاد عن اإلنتهازية، واإلبتعاد استغالل املنصب 
الوزاري من أجل حمالته اإلنتخابية. 

إن شاء اهلل نسعى من أجل عمل سياسي 
وحزبي، لكنني أنا عشتها، وأشعر بأهّميتها، وجمالها 

ليس جمال املنظر، ولكن جمالها بأنها غنية باخلبرة 
واملعارف والسؤولية الوطنية.

س:
 حتدث لنا عن مشاركتك في حكومة املصري 

وما وكيف تقيم جتربتك معه؟

ج:
 هناك أشخاص تعمل معهم وحتبهم 

وحتترمهم، يعني أنا محظوظ بأنني تعاملت مع 
أناس أحببتهم، وفي حكومة طاهر كنت وزيراً. طاهر 

شخصية هادئة، دبلوماسية، دميقراطية.وهو رجل 
نزيه، وُسررت بأن أصبح وزيراً مع طاهر، وهذه الفترة 

القصيرة التي عشتها معه كانت درساً كبيراً لي، فقد 
بدأ يعمل على عدة قوانني وأقرت في حكومة املرحوم 

زيد بن شاكر رحمه اهلل، وأهمها قانون األحزاب، 
وقانون الغاء األحكام العرفية، وقانون واملطبوعات 

والنشر. طاهر املصري عندما جاء رئيساً للوزراء عّبر 
عن توجه وطني وقومي باختياره مجموعة من التجمع 

الدميقراطي: أنا وممدوح العبادي وعبد الكرمي الدغمي 
وصالح إرشيدات ومحمد فارس الطراونة، باالضافة 
الى وجود قوميون مثل سليم الزعبي، وقد انعكس 

ذلك على توجه تلك احلكومة، التي مثلت عالمة فارقة 
في احلياة السياسية، ذلك انها اقرت مجموعة كبيرة 
من التشريعات التي فتحت نوافذ الدميوقراطية على 

مصراعيها . )حرية الصحافة وقانون األحزاب ( 
كان جاللة امللك في وقتها له توجهاته، فعندما 

أمر املغفور له امللك حسني بإنتخابات سنة 89 وعودة 
احلياة النيابية والدميقراطية، بكل معانيها، وبعدها 
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جاءت املواضيع اإلقتصادية. كانت هناك مشاكل، مع 
صندوق النقد الدولي وبرنامج اإلصالح اإلقتصادي، 

واملطلوب رفع أسعار اخلبز، واملشتقات النفطية، وترفع 
أسعار املياه، و الكهرباء، باملقابل هنالك عجز في 

املوازنة، ومديونية، وإعادة جدولة جديدة. يا إلهي كم 
كان الوضع صعباً. 

مبعنى ان التحديات كانت كبيرة جداً أمام 
احلكومة، ولكن النواب لم يرحموها من خالل الترويج 

لفكرة أنها حكومة مفاوضات، إال أن كل ذلك تبني 
أنه تصفيات مبطنة لعدم إشراك بعض النواب في 

احلكومة.
وبعد ذلك متّ توقيع العريضة من واحد وأربعني 

نائباً بعد ان حتالف االسالميون املعارضون ملؤمتر مدريد 
مع النواب االخرين منهم القومون ومنهم املستوزرون 

او املعارضون وإستقال طاهر. هذه احملطات هي التي 
جتعلك تعيد التفكير في النشاط النيابي واحلكومات، 

هناك إيجابيات حتدثت عنها قبل قليل، وهذه إحدى 
السلبيات حيث لن تستطيع إرضاء أحد. 

واتذكر انه عندما عندما شّرفني سيدنا 
جاللة امللك عبد اهلل، وكلفني تشكيل احلكومة 

في 19/6/2000. قال لي جاللة سيدنا: ما رأيك يا أبو 
حسن؟ قلت: أقترح حكومة نيابية. قال لي: ومن 

سترضي؟ قلت: ان وجود حكومة برملانية سيسرع في 
اجناز توجيهات جاللة امللك،. وكان لدى سيدنا أجندة 
إقتصادية وتشريعية حافلة”، بعد أن إلتقيت بأقرب 

الناس لي في البرملان، وقال لي: واهلل يا أبو حسن “مني 
ما بتجيب، الباقي رح يزعل”. وسيدنا اهلل يعطيه 
الصحة كان عارفاً لذلك، فقال لي بعدها: إنك لن 
ترضي أحداً. وهذه السنة الرابعة للنواب، واجلميع 

يريدون أن يعملوا لإلنتخابات، سوف نُرهق، وال يوجد 
وقت، وأجندتنا ال تتحّمل أن يدخلوا في مناكفات. فأنت 

يجب أن تشكلها حكومة قوية،
وهذه احملطة تذكرني مبا حصل حلكومة طاهر، 

الن تشكيل حكومة من النواب يعني أن هنالك 
من سيرضي، ومن سوف يغضب؟ وباملناسبة حتى 

أصدقائك املقربني لك، الذين يحبونك طبعاً، إذا 
عّينت أحداً غيرهم سوف تكون لهم حساباتهم، 
ويغضبون، أقول لك بأمانة: طاهر دميقراطي، وقبل 

النتيجة، وإستقال، ولكن في املرحلة التي عمل فيها 
طاهر، أعتقد أنها تسجل له أنه تعامل مع املواضيع 

بدميقراطية، وتعامل مع مجلس النواب مبا له وما عليه، 
بطريقة راقية جداً، وكذلك تعامل مع التشريعات 

حيث بدأ بوضعها مبجلس النواب، وقدمها املرحوم زيد 
بن شاكر وُعمل بها، وكان لها حضور مفصلي في 

تطوير احلياة السياسية وتنميتها،

س:
 بعد إستقالة حكومة طاهر املصري، أين 

أمضيت مشوارك السياسي؟

ج:
 دخلت حكومة املرحوم زيد بن شاكر وزير 

الطاقة والثروة املعدنية، وهي الفترة التي كنا فيها 
نستورد النفط من العراق الشقيق باسعار تفضيلة، 
بعد ان توقف ضخه في خط التابالين من السعودية 

بسبب املوقف من حرب اخلليج االولى.

س:
 بعد ان استقالت هذه احلكومة وترشحت 

للبرملان عام 93 شاركت مرة اخرى في حكومة املرحوم 
ابو شاكر وزيراً للصناعة والتجارة.ما هو رأيك في ابو 

شاكر؟؟ 

ج:
 من كل قلبي أعترف بأنني أكن إحتراماً وحباً 

كبيراً لهذه الشخصية، التي لم تأخذ حقها بعد، ملا 
اجنزته وحققته لهذا الوطن فقد كان ابو شاكر رحمة 

اهلل مدرسة في القومية واخللق والكرم ومحبته 
للوطن ووالئه للمليك والعرش.

فالقوانني التي أعدتها حكومة طاهر املصري 
لم يتخلف ابو شاكر عن دعمها واقرارها مع البرملان، 

إضافة لذلك كان ابو شاكر على عالقة طبية مع 
جميع مكونات الدولة مبا في ذلك جبهة العمل 

االسالمي، واالطر القومية واليسارية، وكانت كلمته 
مسموعة عند اجلميع، وبالنسبة لي فقد كانت 

عالقتي معه مميزة جداً، ولم يتردد في تقدميي ودعمي 
في جميع اجملاالت، وهو ما فّسر عودتي للعمل معه 

وزيراً للصناعة والتجارة. في عام 95.

س:
 ماذا عن عبد الكرمي الكباريتي؟

ج:
 شاركت في حكومته بني عام “96” الى 97 وزيراً 

للصناعة والتجارة، وكانت عالقتنا متوازنة وجيدة، 
ترشحت لالنتخابات عام 97 وجنحت، وانتخبت رئيساً 

للجنة املالية واإلقتصادية مرة أخرى لثالث دورات 
متتالية، وهذه التجربة كانت ثرية ومهمة في حياتي 
املهنية، ألنها أتاحت لي فرصة معرفة أساليب اإلدارة 
العامة واخلطط احلكومية وغيرها من القضايا التي 

تساعدنني في عملي مستقبال.

س:
 ما دمت تعتبر احملطة املهمة، والتي أحببتها 

في حياتك هي احملطة النيابية، ملاذا لم تخض 
اإلنتخابات بعد ذلك؟

ج:
 اللذان ترّشحا لإلنتخابات بعد أن صارا رئيسني 
للوزراء هما: طاهر املصري، وعبد الرؤوف الروابدة مرتني، 

وأنا خضت اإلنتخابات قبلها وجنحت، الصحيح يوجد 
عدة إعتبارات: يجوز أوال أن السن له أحكامه، لست 

أقصد أن اإلنسان يكبر على العمل العام، أنا أعتز 
بعملي باملوقع العام، أقول لك بكل صراحة: لو وجدت 

جبهة سياسية متفاهمة، لديها برنامج سياسي 
إقتصادي إجتماعي واسع على مستوى اململكة، كنت 

سأرشح نفسي لإلنتخابات، وهنا لست أصّغر من 
مجلس النواب احلالي، أو أصّغر من شخوصه. كلهم 

لهم وضع إحترام وتقدير، ولهم كّل احملبة، ولكن 
الفردية في العمل النيابي كثيرة، والكتل ليست 

ملتزمة. حتى في زماننا كان يوجد كتل متماسكة، 
يعني عندما نلتقي ونأخذ قراراً، أغلبية الكتلة تلتزم، 

أما اآلن وآخر مجلس نيابي هو الرابع عشر لم يلتزم 
بكتلة، وال فكرة، وال موقف، هذا صوت شمال وهذا 

صوت ميني، هذا يريد أن “يقتّص” من هذا، والثاني “مش 
سائل عن هذا”. هذا ليس بالعمل النيابي، األجندة 

الوطنية أهم، واإلجناز أهم. لقد حان الوقت بأن نفكر 
مبفهوم الطرح السياسي، ال أعني السياسي العادي، 

بل أعني السياسي املؤسس على أجندات وبرامج 
إنتخابية، مثال نحن عندما ترشحنا لإلنتخابات سنة 

93 و89 و97 كنا نقّدم حتى كأفراد برامج إنتخابية، كنا 
كلنا، أنا، وطاهر املصري، وغيره، نقدم تصورات للقضايا 

السياسية والقضايا اإلقتصادية و اإلجتماعية،و 
كيفية معاجلتها، وليس فقط كشعارات. ومع 

إحترامي لألخوان كلهم، يجب أن يكونوا سياسيني، 
واإلنتخابات املقبلة يجب أن تكون سياسية. ليس 

شرطاً أن أشارك فيها، لكن ميكن أن يكون لي دور فيها، 
بدعم أناس، أو تيار سياسي ألنه لو جنح 20 شخصاً من 

توجه سياسي واحد، تأكد أنه سيكون لهم حضور، 
ويلتف حولهم آخرون، ويكون هناك جو مالئم لتنفيذ 

البرامج، ومتابعة تنفيذها. إذا كان هناك حكومة 
تقول: هذه أجندتي، هّيا لنعمل سوياً، ونتناقش، ويدعم 

هؤالء النواب احلكومة بقوة، وجزء من احلكومة ميكن 
أن يكون من البرملان، هكذا تتطور احلياة السياسية، 

إذا لم يتم هذا التطور سنظل كما نحن. يعني قانون 
صوت الواحد ليس املشكلة، إذا دعمت مرشحاً ميكن 

أن توصله حتى بالصوت الواحد، بصراحة أقول لك 
ليس املوضوع الصوت الواحد، ولكن املوضوع منو احلياة 

السياسية التي ال تكون عن طريق وزارة التنمية 
السياسية، ومع إحترامي لهم 

س:
 أنت تعتبر صاحب أطول جتربة كرئيس وزراء في 

عهد جاللة امللك عبداهلل الثاني، ماذا يعني لك هذا 
املوضوع ؟

ج:
كان وما زال لدى جاللة امللك رؤى وتطلعات 

كبيرة لدعم اإلقتصاد الوطني، وحتسني مستوى 
معيشة املواطن، ومواجهة التحديات الكبيرة: 

املديونية، برنامج التصحيح اإلقتصادي واألعباء 
على املواطنني، وفتح املناخ اإلستثماري، واإلصالحات 

الكبيرة، وكذلك تطوير القضاء، وحتسني وضع 
البلديات، وحتويل العقبة ملنطقة إقتصادية خاصة، 
وكان يريد أن يحسم هذا املوضوع بنعم أو ال؟ وكان 

يريد أن تكون هناك عالقات أردنية عربية مميزة، 
وعالقات أردنية دولية متوازنة وجيدة، أن يكون صفة 

األردن املعتدل اآلمن املستقر، هذه كلها طروحات 
جاللة امللك، وكانت طروحات كبيرة، وكان لديه جدية 

لوضعها في برامج واستراجتيات، نستطيع أن نقول إن 
احلكومة في ذلك الوقت نفذتها في كل هذه اجملاالت، 

وكذلك كانت احلكومة في ظل ظروف سياسية 
صعبة، اإلنتفاضة سنة 2000 التي كان لها حضور في 

العالم العربي وبشكل خاص في االردن ، كان جاللة 
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امللك له دور كبير في التعامل مع هذه التطورات، 
وانقاذ السفينة من اخملاطر، ورغم صعوبة الظروف إال 
أننا متكنا من إحداث إصالحات إقتصادية وتشريعية 

هامة ما زالت اثارها ماثلة.

س :
 هناك أناس يقولون إن علي أبو الراغب تندرا 

علي ابو الضرائب ما تعليقك؟

ج:
 أنا أحتدى أي إنسان يقول أني رفعت الضرائب، 

ضريبة املبيعات مت رفعها من 10إلى %13 في عهد فايز 
الطراونة، ومن 13إلى %16 في عهد فيصل الفايز. أنا 

لم أرفع ضريبة. بل على العكس فقد قدمت للمجلس 
الثالث عشر قانون ضريبة الدخل التي مت مبوجبها 

خفض ضريبة الدخل، وهو القانون الذي خفف االعباء 
على املواطنني وساهم بشكل فاعل في بناء الطبقة 

الوسطى ودعمها .

س:
 هل ترى نفسك قريباً من أي تيار سياسي، 

خصوصاً أنه يوجد كالم عن اجلبهة الوطنية، أن لك 
إتصاالت معهم؟

ج:
 نعم اجلبهة الوطنية قريبة مني، ويوجد 

غيرهم كذلك. وبصراحة أقول لك وبكل بساطة: أنا 
مع الطريق الثالث، ال الرأسمالية اإلنتهازية، وال مع 

اإلشتراكيني الشيوعيني. أنا مع اخلط الذي يدعم 
القطاع اخلاص، وينّظم عمله، بحيث يكون عمله 

ملصلحة الوطن، و هذا اخلط الذي يُعمل به في معظم 
الدول اإلسكندنافية، والدول األوروبية، ال يوجد شيء 

إسمه إشتراكي أو رأسمالي يوجد شيء إسمه 
مصلحة الوطن، 

ال أجد نفسي بعيداً عن التفكير مستقبالً 
بالتفاعل مع هذه اجلهود التي تهدف إلى تنمية احلياة 

السياسية .

س:
 بالنسبة لزيارتك للعراق، كانت هناك أجواء لها 
عالقة بتفاقم األوضاع املنطقة، ما هي التفاصيل التي 

لم تعلن عنها مبقابلتك مع صدام؟

ج:
 العالقات العراقية مع األردن لم تكن جيدة 

في ذلك الوقت، كانت هناك مشاحنات أردنية عراقية، 
بسبب بعض الرواسب ، وعندما تسّلم جاللة امللك 
عبداهلل الثاني عهده وجد عالقته مع أميركا جيدة، 
وعالقته مع اخلليجيني جيدة، أّما العراق فليس كما 
يجب؟ هنالك بعد تاريخي وإقتصادي وإستراتيجي، 
وموضوع البترول مصلحتنا فيه كبيرة، أنا عالقتي 

مع العراقيني كانت جيدة منذ كنت وزيراً،. ، فالعراق 
كشعب والبلد كنت أحبهم، وأحب تاريخهم القومي، 

وأحب كل الدول العربية، “هيك اهلل خلقنا” فعندما 
ذهبت للزيارة كانت لبناء محطة جديدة من العالقات 

مع العراق، وليس سراً أن العراق حّول معظم جتارته عن 
طريق عدد من الدول، وهو األمر الذي أضر باالقتصاد 

األردني نظراً لعدم استفادة االردن من االنفتاح في 
أواخر التسعينيات.

صدام حسني، رحمه اهلل، كان يقّدر املغفور له 
جاللة امللك حسني. وعندما إلتقيته في تلك الزيارة 

التاريخية إنصب احلديث عن تذليل كل املعوقات 
واألسباب املؤدية إلى التعطيل،

طه ياسني رمضان كان أحد األشخاص الذين 
يبنون على اخلالفات العراقية األردنية، كان يختلق 

قصصاً ويختلق مشاكل، ونحن خالل حديثنا مع صدام 
حسني قمنا بحل هذه املشاكل كلها تقريباً. وقال 

لي: لو أنني لست داخل احلصار لقمت بإعطاء األردن 
البترول مجاناً، وقال لي إنه قال للملك احلسني منذ 

زمن، واآلن أقولها لك، “حابب يكون األردن قوياً إقتصادياً 
وما يضغطوا عليه، حتى ال يكون وطناً بديالً واسترسل 

بالقول: لو ان احلصار ليس مفروضا على العراق 
الرسلت النفط مجاناً إلى األردن، وبالفعل حصلنا 

على النفط بأسعار تفضيلية، وجزء منها كمنحة 
مجانية، نصفها تقريباً، باإلضافة إلى عودة التجارة 

الى ما كانت عليه في السابق، وكّل ذلك حتّصل لنا من 
خالل توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاني بان تكون 

العالقات االردنية متوازنة مع جميع الدول العربية، 
بالرغم من الظروف الدولية. 

س:
 نحن اآلن في ظل أجواء سياسية جديدة تتمثل 

في تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب مجلس نواب 
جديد، ما هي أبرز التحديات اآلن التي تواجه األردن في 

املرحلة املقبلة؟

ج:
 هناك حتديات في كّل اجملاالت. األردن دولة 

حديثة، تطّور أنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، وتبني 
مستقبلها التعليمي والصحي. هناك أشياء تؤملنا 

وتقلقنا، والتي هي بصراحة مستوى املعيشة والفقر 
والبطالة. وبنفس هذا الوقت، وليس بعيداً عن هذا 

األحداث التي جتري حولنا في املنطقة، املؤملة واملؤسفة 
في فلسطني، وعجز العراق، واآلن لبنان. نحن نعيش 
في منطقة مترابطة، ليست متباعدة عن بعضها 

البعض، هذه التحديات املهمة التي تواجهنا اآلن، إذن، 
املهم أن تكون اجلبهة الداخلية قوية متماسكة، وجتد 

حلوالً لهذه املشاكل بقوة اجلبهة الداخلية للدولة. 
برأيي األولويات ملواجهة التحديات الداخلية ضمن 

معادالت دميقراطية وشفافية.

س: هل حتب أن تتحدث عن شخصية الرئيس 
املهندس نادر الذهبي؟

ج:
 أتكلم بإيجابية عن هذا الرجل. بصراحة، 
وخبرتي ومعلوماتي عنه أنه ميتلك كفاءة واخلبرة 

والنزاهة واجلدية ليكون هذا املنصب الهام في هذا 
الظرف، وهو رجل منتج وصادق، واملهم أنه ال توجد 

عنده أجندات شخصية، فهو قادر على صنع القرار، 
وقادر على إتخاذه وتنفيذه، أنا متفائل به شخصيا، 

“ما رح أقول أن التشكيل احلكومي عاجبني بالكامل”، 
ولكن ميكن أن أقول إن احلكومة معظمها جيدة، 

هنالك حتديات كبيرة واألجندة الوطنية فيها ليست 
سهلة، يجب أن يعملوا ويجب أن يأخذوا حقهم 
وفرصتهم بالعمل وبدعم من مؤسسات الدولة 
كلها، أقول بدعم مؤسسات الدولة كلها، يعني 
كلها، ما حد يعير الثاني ويحاضر على اآلخر، فان 

الظرف ال يحتمل املناكفة، ليس لدينا البذخ، ملثل هذه 
املناكفات، أن التغيير احلكومي تغيير نوعي إيجابي 
وهو يصحح ما فعلته احلكومة املاضية, التي لدّي 
الكثير من املالحظات عليها والنتقادات على أدائها.

س:
 التناغم بني األمني والسياسي اثر وبشكل 

كبير على فرص إمتداد عمر حكومتكم بشكل إيجابي 

ماهو تعليقكم ؟

ج:
 الدستور االردني من الدساتير املتطورة، 

واألساس فيه أن تكون الوالية العامة للحكومة ، وهو 
دستور يشهد له بتوازنه، ونصوصه احلاكمة اإليجابية 

وتساعد في دعم النظام م اإلستقرار في الوطن 
ومبوجبه فإن احلكومة تتولى مسؤولياتها الدستورية، 
وتتعاون مع مؤسسات الدولة بحيث اليجوز أن نقول 

واهلل السياسي يتغول مع األمني، لكن نقول إن 
هناك حكومة، واحلكومة هي املظلة، ومجلس الوزراء 

هو مجلس جاللة امللك، ليس فقط مجلس األعيان 
مجلس امللك.

اجلهات األمنية هي دعم للدولة، وهي جزء من 
احلكومة، ولكن احلكومة هي صاحبة الوالية العامة، 

وكلما كان هناك تعاون بني مؤسسات الدولة اخملتلفة، 
فانها تكون ناجحة وإيجابية، وتدعم العمل العام 

والوطني، وكلما تعددت مراكز القوى فأن ذلك يكون 
على حساب الصالح العام. 

بالنسبة حلكومتي كان هنالك تنسيق جيد، 
وتعاون بني كل مؤسسات الدولة. نعم، ويجوز أن 

هذه أحد أسباب إجنازاتي والناس تقيمها واحلمدهلل 
إيجابياً. كان محسوباً على احلكومة السابقة، وبعض 

احلكومات السابقة، أن هناك تدخالت أو عدم وجود 
تفاعل ووجهات نظر مختلفة وفراغات مختلفة.ولكن 

إن شاء اهلل ان يكون االمر مختلفاً مع هذه احلكومة 
التي أتوقع جناحها ومتيزها.

س: 
 أنت عايشت معظم املبادرات والطروحات 

امللكية، ولكن يكون هناك بالعادة تخلف في تنفيذها 
هذه املبادرات؟

ج:
 شخصية جاللة امللك شخصية عسكرية، هو 

من الذين يؤمنون بالبناء من خالل وجود استراتيجية، 
ووضع اإلمكانيات الصحيحة وحتقيق األهداف، وجاللته 

يريد دائما القوة أن تنتظم بأسلوب في برامج الوطن 



بشكل متكامل بأن ترضي كل اإلجتاهات مع بعضها 
البعض، وهذا املوضوع له متطلبات مثل ما قلنا، 

اآلن في األردن املشكلة املالية، وليس كل شيء يتوفر 
له املال يحقق األهداف، لكن جاللة امللك يعي ذلك 

بالنهاية من خالل طرح أفضل طرق إلستعمال املال 
لتنفيذ هذه البرامج في األردن ومبادرات التصحيح، 

رؤساء الوزراء يجتهد كل واحد منهم مع فريقه 
الذي يعمل معه، وأريد أن أقول بصراحة إنه كلما كان 
رئيس الوزراء عنده حرية حركة في إنتقاء وزرائه كلما 

كان أكثر قدرة على اإلجناز واإلنتاج.

س :
 نريد أن نتكلم عن موضوع اإلستحقاق املتمثل 

برفع أسعار املشتقات النفطية، وأنت كشخصية 
إقتصادية كبيرة هل ترى أن هناك خيارات أخرى غير 

الرفع؟

ج :
أنا أعتقد أنه ال يوجد خيارات، خصوصا 
أن هناك ضرورة لتنظيم قطاع الطاقة املتعلق 

باملشتقات النفطية، أنت عندك بترول للعام القادم 
فقط، بعدها من أين سيتم إستيراده، وبأية أسعار 
تلبي حاجة املواطن، وما هي اإلمكانية املتاحة، وما 
هي قصة التوزيع واإلستيراد وكذلك اإلنتاج، ال أدري 

أنا فقط أطرح أسئلة، كان يجب أن يتم البحث فيه 
وإيجاد حلول له، وماذا سيحصل، وما هي تأثيراتها 

على املواطنني وما إنتاجها؟ ال توجد حلول إال حزمة 
إقتصادية إجتماعية متكاملة، تأخذ بعني اإلعتبار 

حتقيق هدف حترير اسعار املشتقات النفطية، وإيجاد 
أسلوب تنظيم لكل املشتقات النفطية، من حيث 

إنتاجها وإستيرادها وتوزيعها وأسعارها ووضعها ضمن 
معادلة، حتت أسعار منافسة.

أنا ال اعرف تأثيرات ذلك على املواطنني بشكل 
عام وهذا يحتاج إلى بحث كبير، تريد حالً، وال يوجد 

إال هذا احلل الصحيح، ولكن هل بوجبة واحدة أم في 
جدول زمني ال استطيع االجابة.

س:
 كنت دائما أنت ضد القائمة النسبية ؟

ج:
عندما درسناها وجدنا أن القانون قبل عدة 

سنوات كان سؤدي الى تغول حهات معينة.
فوجدنا من األنسب أن تتجاوزها ولكن تقدمي 

النظام القائمة النسبية في املستقبل هو امر ضروري 
ولكنه مرتبط ايضا بوجود احزاب وحياة سياسية.

س :
 نأتي لقصة البنك ملاذا مت رفض ترخيصه؟

ج :
لم نتقدم أصالً، ألنهم لم يعطونا الطلب 
من اساسه، عندما فكرت باملوضوع، كان هنالك 

مساهمون جتار وصناعيون لهم حضور، وعلى مبدأ 
املنافسة بالنهاية، نحن في ظل إقتصاد حر، واملنافسة 

حق للجميع، وال يجوز ألي سوق أن يغلق، أو أي قطاع 
أمام املستثمرين، ومن يتقدم ويلبي هذه املرجعية 

تعطيه، ملاذا شركات التأمني، ملاذا الصناعة مفتوحة 
ما عدا البنوك؟ ملاذا عندما طلبنا من البنك املركزي أن 

يعطينا منوذجاً لم يعطنا هذا النموذج، وذلك بحجة 
ان األولوية للبنوك احلالية لرفع رأس مالها حلد أدنى 

100مليون دينار.

س:
 هل فكرت في تأسيس حزب؟

ج :
واهلل حاليا ال، ليس في بالي تأسيس حزب، 
ولكن في املستقبل لدي جاهزية للتعامل في هذا 
اجملال لكن ضمن أي معادلة وكيف، وقتها ستحدد.

س:
 بني احلني واالخر تخرج بعض األصوات التي 

حتمل نبرة اإلتهام لشخصكم بأستثمار املواقع 
واستغالل الوظيفة، خصوصا فيما يتعلق بقضية 

النفط ؟

ج:
 هذا املوضوع يثار بني احلني واالخر، ويقف وراءه 

اشخاص يتميزون بقدراتهم االفترائية، وصوتهم 
العالي بدافع احلسد .

وبالنسبة ملوضوع البترول فكان هناك توقعات 
بأن تقوم حرب خليجية جديدة في اواخر عام 2002 مما 
اوجب علينا فكرة التفكير بتخزين كميات كبيرة من 

النفط، حتوطاً من رفع أسعاره من جهة وتوقف ضخه 
من جهة أخرى، وملواجهة اإلحتماالت قمنا بشراء 

باخرة تخزين في العقبة تستوعب حوالي 400 ألف 
طن باالضافة الى خزان املصفاة واستعملنا وسائل 

مختلفة للنخزين في مناطق مختلفة من اململكة .
ولكن كيف مت ذلك فأن كل ما استطيع قوله 

انه مت بأسلوب جيد وملصلحة الوطن واهلل يشهد على 
ما فعلته حكومتي بهذا اخلصوص والتاريخ يكشف 
كيف قمنا بواجبنا خصوصا وان امللفات موجودة وال 

يوجد ما نخشى منه 

س :
ماذا عن قصة ارض السودان واستثماراتكم 

هناك ؟

ج:
 أنا كأي مواطن لي احلق بأي إستثمار داخل 

االردن وخارجه . والسودان بلد عربي شقيق نعتز به , 
احلقيقة ان مساهم هناك في مصنع حديد وحصتي 7 
باملائة فقط من أصل رأسماله البالغ 11 مليون دوالر ال 
أكثر وال أقل، وأي عوائد إستثمارية منه فأنها بالضرورة 

تعود لالردن.

س:
 قالوا انك سجلت قطع أراض كثيرة في العقبة 

قبل حتّولها ملنطقة خاصة ؟
ج :

هذه سجالت االراضي موجودة، وإذا كنت أملك 
دومناً واحداً متكامالً في العقبة، عودوا إلي وحاسبوني، 
وكل ما لدي قطعة ارض ال تزيد عن 1200 متراً أملكها 

أنا وأشقائي، باإلضافة إلى ثالث شقق أملكها منذ 
منذ السبعينيات في العقبة، وما دون ذلك سأشكر 

من يثبت العكس، وأنا أيضاً أحتدى وهذه سجالت دائرة 
االراضي امامكم ومن ميتلك اي معلومة خالف ذلك 

فليتقدم بها.

س:
 بخصوص ملف له عالقة بشركة البوناس 

وحتديدا املغنيسيا ؟

ج:
 اوضحت هذه املسألة عشرات املرات لقد طرح 

5253

عطاء املغنيسيا عام 1998 وتقدمت شركتان احدهما 
كندية واالخرى تركية ميثلهما ابني انذاك وكان 

عرض الشركة بأقل االسعار وعندها لم اكن رئيسا 
للوزراء، ولم أكن حتى في احلكومة، وبدأت املشاكل 
بني االئتالف عندما كنت رئيساً للوزراء، وكان لها اثر 

على سير العمل، وقامت شركة املغنسيا حينها 
وبتوجيهات مني بحجز الكفالة ومصادرة االقتطاعات 

املالية واستكمال املشروع على حساب االئتالف 
املذكور.

اثير هذا املوضوع من قبل بعض النواب في 
حكومة دولة االخ فيصل الفايز، وطلب من احلكومة 

التحقق منه علماً بأنني شخصياً طالبت رئيس 
مجلس النواب في ذلك الوقت معالي االخ عبد الهادي 

اجملالي تشكيل جلنة برملانية للتحقيق في هذا املوضوع، 
اال ان النواب الذين اثاروه اصدروا على ان يقوم احلكومة 

بالتحقيق، كما قامت دائرة مكافحة الفساد في 
اخملابرات العامة وهي متلك صالحيات الضابطة العدلية 

بالتحقيق، وتوصلوا إلى أنه ال يوجد أي مسؤولية 
قانونية تدين أي جهة في اسلوب حالة العطاء 

وتنفيذه علماً بان الشركة مغنسيا كسبت التحكيم 
الذي مت مع االئتالف هذا، وقامت احلكومة السابقة 

بتحويل امللف مرة اخرى للنيابة العامة قبل حوالي 
سنة ونصف وال اعلم ماذا جرى بعد ذلك.

س: 
ماذا عن قصة رفع اسعار احلديد ؟

ج:
 بداية فأن احلكومة ليس لها أي عالقة بتحديد 

أسعار احلديد، ال من قريب وال من بعيد، فهنالك في 
األردن حوالي 14 مصنع حديد تتنافس بينها، وهنالك 

عدة ازمات للحديد حصلت في عهد حكومات سابقة، 
فلما تذكر فقط االزمة التي حصلت في حكومتي انا .

هنالك اعتبارات كثيرة تتحكم برفع اسعار 
احلديد وخصوصا اسعار املواد اخلام في السوق العاملية 

في السوق العاملية، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية 
فإن حكومتنا اصدرت قانوناً مؤقتاً ملنع االحتكار 

وتشجيع املنافسة وأولى نتائج هذا القانون أن حطم 
إحتكار الشركة التي كانت تقوم بتوزيع احلديد باتفاق 



5455

معظم املصانع، وهو االمر الذي اغضبهم , علما بأنني 
امتلك فقط 6 % من األسهم في احد مصانع احلديد 

منذ عام 73فلماذا هذه الضجة.

س :
قيل أيضا بأن تعديل رسوم التأمني االلزامي جاء 

لتحقيق مصاحلكم وانت رئيس للوزراء ؟

ج:
 حصتي ال تزيد عن 10 % في واحدة من شركات 

التأمني من اصل 27 شركة في اململكة، معظمها 
يخسر في التأمني االلزامي في البالد، وهذه احلصة 
أقدم كثيراً من وجودي في رئاسة الوزراء وبالنسبة 

ملوضوع التأمني قد تكون شهادتي مجروحة .
اسألوا واصف عازر الذي كان وزيراً للصناعة 

والتجارة، بل إسألوا صالح البشير الذي تقدم بكتاب 
رسمي جمللس الوزراء لرفع رسوم التامني االلزامي 

إستنادا لدراسات وأرقام، فقد كان هو شخصياً من 
جاءني وحتدث عن التأمني االلزامي. يا اخوان أرجو أن 

نكون عمليني، انا علي ابو الراغب، ما الذي سأحصل 
عليه من خالل أسهمي في التأمني، انتم تتحدثون 
عن مبالغ زهيدة فهل أنزل إلى هذا املستوى؟ ال بد 
أنكم تعرفون بأنني كنت وزيراً للصناعة والتجارة 

لثالث سنوات ونصف، وأعمل بالشأن العام منذ عقود، 
وأصبحت رئيساً للوزراء ألكثر من ثالث سنوات، ولست 

محتاجا ملثل هذه املكاسب واملنافع التافهة.
وارجو ان تسألوا السيد باسل الهنداوي رئيس 
هيئة رقابة شركات التأمني عن تفاصيل هذه القصة 

لتروا أي ظلم يلحقه هؤالء االشخاص بي .

س :
هنالك من يقول بأنكم ابطأمت في تقدمي قانون 

إشهار الذمة املالية ؟

ج :
حكومتي كانت السباقة في التقدم بهذا 

القانون إلى مجلس النواب , وقد جاء ذلك في سياق 
جهودنا الكبيرة حملاربة الفساد .

وأريد أن اسجل هنا لألخ محمد الذهبي مدير 
اخملابرات العامة بأنه أشهر ذمته بشكل قانوني، وسبق 

جميع املسؤولني إلى التقدم بأشهار ذمته، وهذا يدل 
على أن القانون بدأ التطبيق فيه من قبل أحد أهم 

الشخصيات السياسية واملالية .
س:

 حدثنا عن احملطات في حياتك املهنية 
والسياسية ؟ 

ج:
 أهم اإلجنازات، ما حظيت به من معرفة وعلم 

وشرف عندما كرمني سيد البالد بتكليفي رئيسا 
للوزراء ملدة ثالث سنوات ونصف ساهمت خاللها 

ببعض االجنازات.
واحلمد هلل على ما اجنز، واحلمد هلل من قبل ومن 

بعد أن أنعم علينا في هذا الوطن بقيادة هاشمية 
حكيمة، لها موروث تاريخي وقومي، ساهمت بإستقرار 
وامن االردن، وهذا أعتبره أهم بصمة في حياتي املهنية 

والسياسية، وخصوصاً ما تعّلمته على أيدي جاللة 
امللك الذي كان على الدوام يهتم بحياة املواطنني 

وظروفهم املعيشية، وتوفير أفضل وسائل للعيش، 
سواء كان ذلك في التربية والتعليم والصحة او 

التدريب املهني وإيجاد فرص عمل .
لقد كان جاللته، ومن وحي معرفتي الشخصية 

له، خالل تلك الفترة، فأنه كان يربط الليل بالنهار، 
وهو يعمل ولم نكن نحن في الفريق الوزاري قادرين 

على اللحاق به، فهو يسبقنا بكل شيء , فهو يطلب 
اجناز كل شيء ليس غدا وامنا اليوم، فحرص جاللته 
على ابناء الوطن ومصاحلهم هو الذي دائما منارتنا 

التي نهتدي بها، فأي شرف يعدل عملنا معه وتلبية 
جزء من طموحاته, فلجاللته الفضل االكبر على 

شخصيتي، واحلمد هلل أنعم على البلد بهذه القيادة 
احلكيمة اجلريئة.

ويستوقفني هنا ما ملسته من جاللته من 
حرص على دعم القضية الفلسطينية في كل احملافل 

الدولية ذلك انه ال يترك اي فرصة اال ويستغلها للدفاع 
عن احلقوق الفلسطينية وخصوصا مدينة القدس 

التي حتتل موضع القلب عند جاللته.

س:
إننا نتكلم عن دولة أبو حسن املشتبك باحلياة 

السياسية واإلجتماعية ماذا تعني لك العائلة وأوالدك 
وكيف تقضي الوقت معهم؟

ج :
أنا عندما عملت في قطاع املقاوالت عملت 3 

إلى 4 سنوات في معان، كنت أحضر كل أسبوعني مرة، 
ثم حوالي أربع سنوات في العقبة، أنا ما “حلقت” أعيش 

احلياة العائلية، أبنائي رأيتهم “يحكوا ميشوا يكبروا 
يدخلون املدارس دون أن أعي بهذه املراحل”، لم أستمتع 

مع أبنائي جيدا مثل الناس، طبيعة عملي هكذا، هي 
طبيعة احلياة السياسية، وكذلك العمل السياسي 

والوزاري وكثرة السفر والتعب والشغل واحلمد هلل 
فاننا االن نعيش حياة عائلية من أحلى ما ميكن، عندي 

ولدان وثالث بنات بنتني متزوجتان وواحدة مخطوبة 
وعندي إبن متزوج ولديه أوالد والثاني عزابي.

س: 
الذي إفتقدته في أوالدك، هل تعوضه في 

أحفادك؟

ج:
 اآلن جنلس مع بعض ونسافر، وأستمتع أكثر 

بحياتي العائلية مع أوالدي وأحفادي وأنسابي، أما في 
السابق كانت محدودة، وفي مناسبة كذلك خطبة أو 

زواج أو كتب كتاب، أما اآلن يوجد فيه وقت لنتحدث 
ونتسلى ونتجادل ونحكي أكثر ونعيش أكثر، باملناسبة 

نحن نعيش حياة مستقرة وسعيدة ومريحة. والذي 
ال يوجد لديه حياة عائلية ليس لديه شيء، الذي ال 
يوجد لديه عالم في بيته فال يوجد له عالم ، احلياة 

العائلة تؤثرعلى الشخصية، وأي إنسان أيضاً ينعكس 
كيف عايش في بيته وتنعكس عالقته مع الناس ومع 

املواطنني.

س :
 يعني هم مستفيدون من بعدك عن العمل 

السياسي؟

ج:
 نعم، وسعداء، وقد هددتني زوجتي اذا نزلت 

لالنتخابات فانها ستترك املنزل وذلك في مداعبة 
تؤشر الى سعادتهم بتفرغي لالجواء االسرية.

س:
أوالدك لم يشتركوا بالسياسة ؟

ج:
 ال، لم أشركهم بالسياسة ، ولكن كلهم 

مثقفون، ومعهم شهادات املاجستير.
س:

 هل زوجتك قريبتك؟

ج:
زوجتي من عائلة ابو حسان، وال توجد اي قرابة 

بيننا.
س:

 ماهي أكثر األشياء حزناً بحياتك؟
ج:

 فقدان األعزاء و الوالدين، واألشقاء واألصدقاء 
هذه احلياة فيها راحة وفيها أحزان، فقدان فلسطني، 

البعد عن القدس، وغير ذلك من فقدان أشخاص 
هنالك أيام نعيش حتقيق إنتصارات، وأيام حتقيق إجنازات 
وجناحات واحلمدهلل بالنهاية الواحد يكون قانعاً باحلياة 

ويعيش حياته بطريقته. 

س:
 نحن نعلم أنك تركت التدخني، منذ متى وأنت 

تدخن؟

ج :
 انا دخنت أكثر من أربعني سنة، عندما كان 

عمري 14 سنة ، وتركته قبل عدة سنوات بعد عملية 
في القلب، وبعد تركي لرئاسة الوزراء.

س :
ما هو أكثر شيء تعتبره إجنازا في حياتك تفتخر 

فيه وتعتز فيه؟
ج:

 احلمدهلل في مجاالت مختلفة، وأخطأت 
في بعض اجملاالت واصبت في البعض االخر ، “إللي 

يشتغل وينجز سواء صح او خطأ يتحاسب”، ولكن ان 
يدخل املرء موقعا عاما دون ان ينجز شيء فان الناس 
لن تذكره، وقم بالقياس على ذلك وال أريد أن أسمي 
أسماء دخلوا العمل العام وطلعوا زي ما هم دون ان 

يذكرهم أحد. 
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فيصل الفايز



 “
كرم امللك عّلمه الكرم، وتواضعه عّلمه 

التواضع. كان مصير حياته يعتمد على زرع كلية 
موجودة، ولكّنه فّضل أسيراً فلسطينياً محرراً على 
نفسه، فمّن اهلل عليه بواحدة أكملت عليه صّحته. 

لو عاد لرئاسة احلكومة لكّرر ما فعله، مع أّن هناك 
من عمل على عرقلة عمله. ال يتخّلى عن صداقاته، 
وتعّلم من والده الفضل على املسيئ حتى يعقل. ال 

ينسى أيام “اللويبدة” ففيها صنع مع أترابه دراجات من 
األسالك، ولهذا فقد عرف من احلياة مّرها، وحلوها. لم 
يكن فيصل الفايز شخصية عابرة، في محطةالفايز 
على كرسي إعتراف “اللويبدة” رؤساء الوزراء األردنيني، 
فبرز كعالمة فارقة في التاري السياسي األردني، على 
الرغم من كل العواصف، التي حاولت تغليف جتربته 

بشت أنواع الغبار.
فقد متّكن، وعلى مدار رئاسته حلكومة 

إشكالية، وجدلّية، جمعت في طياتها تناقضات متّيزها 
وفنائها، من طبع بصمات خاصة، لم متحها حكومتا 

عدنان بدران، ومعروف البخيت، على شّد إختالفها 
شكالً ومضموناً.

“شبهة املقارنة” مع الفايز، ظلت شبحاً يطارد 
الرئاسة اجلديدة، دون أن ينصف إحداهما، ودون أن ينجز 

فهم حقيقي لشخصية الفايز ودوافعه البريئة، في 
إغداق العطايا على مستحقيها أو متصيديها.
فاإلنسانية هي املفتاح السحري لهذه 

الشخصية، التي عركتها احلياة، فعاش صاحبها هموم 
الفقراء بتفاصيلها، قبل أن ميتحنه اهلل بخوض أقسى 

معارك احلياة، وأكثرها أملاً وحتدياً، ليس إبتداء باإلبتالء 
باملرض، وليس إنتهاء بحسرة الفراق على األحبة.

ذلك أن تهمة تسييس العطايا ال ميكن إلصاقها 
بشخص ضّحى بحياته، بكل معنى التضحية، النقاذ 

شخص آخر لم يعرف عنه سوى معاناته من األلم 
واملرض.

 “

فقدان أخيه في الثالثني من عمره، والفجيعة 
بوفاة شقيقته بعد زفافها، يفسران إميانه بأقدار اهلل، 

وفهمه العميق لتصاريف احلياة ونواميسها، إلى 
الدرجة التي جعلته راضياً بأن يستظل برضى الوالدين 

كمفتاح للنجاح والتوفيق.
الفايز يقول إنه لم يسع وراء أي منصب، وأن كّل 

ما حصل معه بتوفيق من اهلل، وبدعاء والدته، التي 
متّثل سر النجاح وأطاره غير املرئي.

حديثنا مع “أبي غيث” إمتد ألكثر من ساعتني 
في منزله، وتراوح بني مّد السياسية وجزر االنسانيات.. 

قال فيه الكثير مما لم يأت وقت نشره، ولكن، وفي 
كل ما قاله ، كان صريحاً وعفوياً كعادته، وهي امليزة 

الساحرة في شخصية توسطت املسافة بني حب 
العباد، و”محبة” ملك البالد، وهي معادلة ال يتقنها اال 

من هو مثل فيصل الفايز.

س:
 كثير من املقابالت الصحفية التي إجريت 

معكم تبدأ وتنتهي عند التوقف على محطة رئاسة 
الوزراء، باعتبارها األبرز في سيرتكم، ولكن تقييم 

هذه املرحلة ال يكتمل دون املرور على مختلف املواقع 
واحملطات... دعنا نبدأ من األسرة لنعرف ماذا يعني أن 

تكون إبن شخصية وطنية، وأن تتفيأ ظالل زعامة 
عشائرية ممثلة بشخص “عاكف الفايز” ألحد أكبر 

عشائر األردن؟؟

ج:
 من تربى في بيت كالذي تربيت فيه، تتاح له 

الفرصة أن ينهل من معني اخلبرة واحلكمة والتسامح، 
التي تعلمتها على يدي جدي، ثم والدي، اللذين مّثال 

لي القدوة في التعامل مع الناس.. أتذكر أن جدي، 
رحمه اهلل، ورغم صعوبة احلياة، وشظف العيش، 

في تلك األيام كان يجلس مع الفالحني في مواسم 

احلصيد، ويولم لهم “املقالي”، وما تيسر من حواضر 
البيت، إال أن ما لفت إهتمامي هو اللغة التي كان 

يتحّدث بها للجميع، بحيث كانت مفهومة وقريبة من 
القلب، لكل من الكبير والصغير ،من خالل مخاطبة 
جميع العقول بلغة واضحة، وهذه ميزة مهّمة جداً، 
ألن التواصل مع الناس، والقدرة على إيصال الرسائل 

من اجلسور املهمة التي تبني احملبة مع الناس.
أما بالنسبة لوالدي، فكان عنوان شخصيته هو 

التسامح، وأتذكر أن أحد أبناء العشيرة أساء لوالدي 
كثيراً في إحدى اجللسات، وذات مرة كنت جالساً في 

بيت والدي، في منطقة أم العمد، وقرع اجلرس، وعندما 
هممت بفتح الباب، وجدت ذلك الشخص يقصد 
والدي، فتوّقعت أن متتنع عن رؤيته، ولكن العكس 

حدث، عندما بّش وجه والدي، ورحب بالضيف، وقال له 
“إشتقت لك من زمان ما شفتك” وأخذه باألحضان، 

وسأله عن طلبه، فقال له: أريد فيزا للسعودية، 
فاتصل والدي فوراً بالسفارة، وتوسط له باالمر.

وعندما خرج الضيف، قلت لوالدي: هذا الرجل 
أساء لك، فلماذا تعامله بأحسان. قال لي: إسمع 
نصيحة أبوك يا فيصل، اسمع االساءة من هون 

وطلعها من هون، والذي يسيئ لك احسن له.
هناك اشياء كثيرة تعلمتها من جدي ووالدي، 

فما بالك اذا كانت هذه اجلينات موجودة اصالً في 
شخصيتي.

أضافة إلى ذلك، فأن طفولتي لم تكون مترفة، 
فوالدي تزوج خمس مرات، لم نترب في كنفه، مبنزل 
والدتي، وال يعني ذلك أنه كان يقّصر معنا بالنسبة 

للدراسة، وكل متطلبات احلياة، لكننا كنا نشعر 
بعاطفة جتاه ابوته، وبعده عنا، ومعايشته لنا، فلعبت 

في احلارات، وكنا نصنع عربات األسالك في حواري 
جبل اللويبدة الذي يقع بيتنا فيه )شارع الباعونية(، 

وهذا جعلني قريباً من الناس، أالمس هومهم وأعرف 
مشاكلهم، وأعرف ماطا يعني أن ال يجد البعض 

أحياناً اإلمكانية لدفع اجرة املنزل، وعدم القدرة على 
تعليم األوالد، وغيرها من متطلبا احلياة.

كل ذلك ترسخ في ذهني، ولم تغب صورته عن 
بالي، وانعكس على شخصيتي في مختلف املواقع 

التي شغلتها، مما جعل التفكير مبعاناة الناس أبرز 
اهتماماتي في محاولة حللها، باألمس زارني أحد أبناء 
منطقة الكرك، وبيده صورة شيك كنت أعطيته إياه 
قبل عدة سنوات، لدفع الرسوم اجلامعية، ليشكرني 

على أنني ساعدته في التخرج من اجلامعة، ومثله 

كثيرون )وعندما كنت رئيساً للتشريفات امللكية، كان 
سيدنا يأمرني بالرد على جميع االستدعاءات، وفعالً 

لم تكن نتخلف عن تلبية احتياجات الناس سواء 
للمعاجلات الطبية، أو املساعدات التعليمية، ونفس 

الشيء فعلت عندما كنت رئيساً للوزراء.
ولو وضعت إعالناً في الصحيفة، تسأل فيه 

عن اللذين ساعدهم جاللة امللك، وليس انا، عن طريق 
فيصل الفايز ستستغرب ان هنالك آالفاً مؤلفة، وهذا 
يشهد به الشعب االردني من مختلف منابته وأصوله.

س:
 درست البكالوريوس في بريطانيا وحصلت 

على املاجستير من بلجيكا... ما هي أبرز الدروس التي 
تعلمتها هناك على الصعيدين االنساني واملهني؟

ج :
 في بريطانيا، طريقة التدريس تختلف عن 

األردن، ذلك أن التركيز في بريطانيا ينصب على تنمية 
طرائق التفكير، والفهم وليس احلفظ “والبصم”. لقد 

درست العلوم السياسية في جامعة كارديف في 
منطقة ويلز البريطانية، وتعلمت من النظام االجنليزي 

استخدام العقل وإعماله، وعندما درست املاجستير 
في العالقات الدولية من جامعة بوسطن، كان التركيز 
على احلفظ مثل تعداد أسباب احلرب العاملية االولى أو 

الثانية أو ذكر أسباب دخول للحرب.

س:
 يعتبر التعليم في بريطانيا من ارقى انواع 

التعليم في العالم في حني تقف جامعاتنا في آخر 
سلم املستويات االكادميية ما هو السب برأيك؟؟

ج:
 موضوع التعلم يعتمد على النظام نفسه، 

ففي اجلامعات االردنية اخلاصة منها واحلكومية، أتصور 
أنهم ال يدعون الطالب يستعمل عقله، فاحملاضر يأتي 

ويلقي محاضرته، ويدير ظهره، لذلك يجب أن تفرد 
اجلامعات مساحات أوسع للحوار والنقاش وتبادل االراء.

س:
 أال تعتقد بأن هناك عوامل سياسية وراء تأخر 
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اجلامعات عن اللحاق بركب التطوير، خصوصاً في ظل 
الشكوى من غياب احلرية االكادميية؟؟

ج:
 أنا ضد هذا الكالم، واؤمن بأن الطالب داخل 

اجلامعة يجب ان ال يتدّخل في السياسة، لقد كنت من 
مؤيدي تأسيس إحتاد للطالب منتخب بالكامل، لكن 
على أن ال يتدخلوا في السياسة، فأي طالب له احلق 

بعد التخرج أو عند بلوغه سن “18” اإللتحاق بحزب، أنا 
ضد تسييس اجلامعات على طول اخلط، فاجلامعة صرح 

اكادميي، وليس مكاناً للعنصرية، أو العشائرية، أو بناء 
اآلراء السياسية.

س:
 أثناء فترة الدراسة في اخلارج كنت مثل باقي 

الطلبة مضطراً خلدمة نفسك بنفسك هل حدث أنك 
كنت تعد الطعام بنفسك وتغسل مالبسك بيديك؟؟

ج:
 في أول سنة، عانيت كثيراً بسبب عدم 

معرفتي بالطبخ، ولكن خالل اإلجازة الصيفية قضيت 
معظم الوقت مع والدتي في املطبخ، فتعلمت الطبخ، 

وكنت أخدم نفسي بنفسي، وأغسل مالبسي.

س:
 حدثنا عن قصة التحاقك باخلارجية، وما 

هي اللمسات التي طبعها فيصل الفايز على عمل 
املراسم فيها؟

ج : 
عند التحاقي باخلارجية عام 79 لم أمكث فيها 

طويالً، ألنني انتقلت الى بروكسل، وتعلمت هنالك، 
وعندما عدت للخارجية عام 83 تنقلت بني عدة دوائر، 

إلى أن استقر املقام في دائرة املراسم.

س:
 من كان وزير اخلارجية حني ذاك؟

ج:
مروان القاسم

س:
 كيف كانت عالقتك به؟؟

ج:
كانت وما زالت ممتازة جداً.

س:
 كيف انتقلت الى الديوان امللكي، وما هو سر 

احلظوة التي كنت تتمتع بها من قبل جاللة امللك؟

ج:
 انها الكيمياء، فوالدي وضعني على أول 

الطريق، عندما كان رئيساً جمللس النواب، واحلق يقال إن 
دولة زيد الرفاعي ساهم أيضاً في إنتقالي للعمل في 
التشريفات امللكية، في شهر شباط عام )86( عندما 

كان فواز أبو تايه رئيساً لها.
لقد وضعني والدي على أول الطريق، وبعد ذلك 
متكنت من الوصول مبجهودي ومثابرتي، ولم احظ بأي 

دعم من أي طرف بعد ذلك.

س:
 ولكنه ال ميكن جتاهل حقيقة انك ابن عاكف؟ 

ج:
ال أنكر أن لذلك تأثيراً، ولكنني حوربت في 

البدايات، وكان هناك مضايقات كثيرة، إال أن االمور 
حتّسنت بعد ذلك، لقد مكثت ثالث سنوات وأنا منتدب 
من وزارة اخلارجية، ولم يتم تثبيتي، إلى أن جاء الشريف 

زيد بن شاكر رحمه اهلل، واستدعاني، وسألني عن 
درجتي الوظيفية، فقلت له إنني لم أعني بعد رسمياً 

في الديوان، فأمر بتثبيتي على كادر الديوان فوراً.
وفي عام 93 تعرفت إلى جاللة امللك عبد اهلل 
الثاني، عندما كان اميراً وقتذاك، ألنني كنت مسؤوالً 

عن ترتيب مراسم زفافه، التي نالت إعجابه بشكل 
كبير، وبدأت العالقة بيني وبينه تتوطد يوماً بعد يوم، 
إلى أن تولي مسؤولياته الدستورية ملكاً على البالد 

في 7/2/99 وبعد ذلك مت تعييني في 17/3 من نفس 
العام رئيساً للتشريفات امللكية.

س:
 خضت اشرس املعارك مع املرض، وانتصرت 

عليه مبشيئة اهلل سبحانه وتعالى، حّدثنا عن هذه 
التجربة، وكيف حتصلت لديك اإلراد للتغلب عليه؟؟

ج:
أنا اؤمن بالقدر، سواء كان االنسان مريضاً أو 
غير مريض، أخي كان عمره 30 عاما،ً ولم يشك من 

شيىء في حياته، ولكنه توفي بشك مفاجىء إثر 

“جلطة”. منذ عام 69 وأنا أعاني من مرض “الكلى”، 
وحتديداً الهبوط الكلوي، الذي عشت معه حتى عام 
84 عندما بدأت وظائف الكلى توشك على الهبوط 

الكامل، ووصلت نسبة الهبوط الى 85 باملائة.
وعندما أوصلنا بالدكتور داوود حنانيا، أخبرنا 
أن افضل طبيب لعالج الكلى موجود في هيوسنت 

بالواليات املتحدة االمريكية، فذهبت إلى هناك برفقة 
والدي وزوجتي، وبعد الفحص أخبروني أنني ال استطيع 

زراعة كلية إال بعد هبوط الوظائف الى نسبة 95% 
شريطة االلتزام بحمية معينة.

واحلقيقة أن احلمية كانت قاسية، لدرجة انني 
كنت أزن قطعة اللحم بالغرام، وابتعدت عن تناول 

الكثير من االطعمة والفواكه. ملدة ثالث سنوات وأنا 
اعاني من احلرمان.

بعد ذلك، أظهرت الفحوصات هبوطاً حاداً 
في الكلى الى الدرجة التي استحقت فيها عملية 
الزراعة، وبعد أن قمنا بالترتيب للسفر الى الواليات 

املتحدة الجراء العملية هناك، وبينما كنت أجّهز 
للسفر في املوعد احملدد، بدأ االصدقاء بالتوافد لوداعي 
وفجأة، واذا بالدكتور حنانيا يّتصل للسؤال عني، وقال 

لي: تعال الى املستشفى هنالك متبرع، وكأن ابواب 
السماء فتحت لي، فنزلت على الدرج دون أن أخبر 

الضيوف، إلى أن تبعتني زوجتي، وقالت لي: إلى أين 
أنت ذاهب؟!  فعدت إلى الضيوف وأخبرتهم مبا حصل، 

وتوجهت من فوري الى املستشفى برفقتها.
وكان علينا في بداية االمر إجراء فحص 

املطابقة مع املتبرع وتبني انها مناسبة جداً، ومت إدخالي 
الى املستشفى.

وبحسب ما علمت، فإن االطباء كانوا 
متوجسني من أن تكون الكلى للمتبرع غير صاحلة، 

بسبب تعرضه لضربة في منطقة اخلصر، ومبا أن 
تبرع الكلى يستفيد منه مريضان، دخل علي الدكتور 

طارق سحيمات ،وأخبرني بأن هنالك شخصاً اخر 
سيتم زرع كلية له بسبب انهيار وضعه الصحي، إثر 

تعرضه للتعذيب في السجون اإلسرائيلية، وان االطباء 
سيعطوني الكلية السليمة، فيما سيتم تخصيص 

الكلية املشتبه بصالحيتها لذلك الشخص.
فرفضت ذلك، وقلت له: ال يا “دكتور” ان اهلل 

سبحانه وتعالى انعم وتفضل علي، ولدي القدرة على 
تلقي العالج خارج االردن، بينما املري اآلخر بحاجة لهذه 
الكلية أكثر مني، وبحمد اهلل تبني بعدها أن الكليتني 

صاحلتان، فاخذ هو كلية، وانا حصلت على االخرى، 

ولغاية هذه اللحظة يزورني ووضعه ممتاز بحمد اهلل.

س:
 الرحلة االخرى مع املرض كانت األصعب ماذا 

تقول فيها؟

ج : 
احد العوارض التي تنجم عن أدوية الكلى، 

وبعد عشر سنوات، ظهرت على شكل ضعف، وعندما 
أجريت الفحوص لم يحسم االطباء النتائج، إال أن 
جاللة امللك حسني رحمه اهلل أوعز لـ علي شكري 

بارسالي لتلقي العالج في الواليات املتحدة في )مايو 
كلينك( حيث اكتشفوا أنني مصاب بسرطان الغدد 

الليمفاوية.
تعاجلت في امريكا، وبعد 6 جلسات شعرت 

بأن معنوياتي تدهورت، وساءت حالتي النفسية، 
والتمست من جاللة امللك العودة فلم ميانع، وبدأت 

أتلقى العالج على يد الدكتور عبد اهلل العبادي، ولن 
تصدقوا إلى أي حد حتسنت نفسيتي. وأتصور أن ذلك 

انعكس على وضعي الصحي، واستطعنا التغلب 
عليه، فاألساس هو القناعة بأن االرادة أهم عوامل 

االنتصار على املرض، والتسليم بعناية اهلل ومشيئته.
جتربتي مع املرض فريدة ومريرة، ولكن ارادة اهلل 

شاءت ان اجتاوزها، وأمضي حياتي، واتذكر انه خالل فترة 
مرضي وتلقي العالج الكيمياوي كنت امارس عملي 
بشكل اعتيادي، وعندما التقى بسيدنا كان يحرص 

على تشجيعي والشد من ازري في مقاومة املرض.

س: 
هل كانت هذه الفترة اصعب حلظات حياتك، أم 

ان هنالك حلظات اخرى؟؟
ج:

 بالطبع هذه االصعب، فالسرطان مرض خطير 
ومرعب، ولكن قناعتي بان ارداة اهلل دائماً هي األقوى.... 
عندما عملت في املراسم، لم اكن أحلم في حياتي أن 
اصبح رئيساً للتشريفات امللكية، وكنت أمتنى من اهلل 

أن أمكث فيها عشر سنوات، إال أنني أصبحت وزيراً 
للبالط، ومتنيت ان تطول اقامتي فيها، إال أنني أصبحت 
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بعد ذلك رئيساً للوزراء!!

س :
 كيف تعرفت إلى زوجتك وما الذي متثله األسرة 
في حياة فيصل الفايز في ظل انشغاالته الالمحدودة؟

ج: 
احلق يقال ان زوجتي كانت عوناً كبيراً لي، 

فعندما عملت بالتشريفات كنت دائم السفر ، واحلمد 
هلل استطاعت أن تربي األوالد تربية ممتازة. إبني غيث 
تخرج من اجلامعة األمريكية بواشنطن، ويعمل في 

إعالم الديوان امللكي، ولديه عقل سياسي يشهد به 
كل من عرفه، وال أقول ذلك ألنه أبني.

أما إبني الثاني سطام، فقد انهى دراسته من 
اجلامعة األمريكية بواشنطن أيضاً، ودرس في كلية 

ساند هيرست، وتشرف بتخريجه من قبل جاللة امللك، 
وكانت عالماته ممتازة، ويعمل اآلن في القوات املسلحة.

أما إبنتي فقد درست الفن والتصميم من 
جامعة هاري في بريطانيا، وتزوجت وهنالك طفل، على 

الطريق انشاء اهلل.
وأنا اآلن جّد، بعد أن من اهلل على غيث بولد 
سّماه فيصل، وهنالك طفل آخر على الطريق، أما 

سطام فسنحتفل بزفافه في شهر أيلول.

س: 
ولكن ال يبدو عليك أنك أصبحت جداً؟

ج:
 لقد تزوجت وأنا صغير في السن، عندما كان 

عمري 23 سنة، واحلمد هلل رغم بعدي عن البيت، 
وانشغاالتي إال أن أوالدي تلقوا تربية نوعية من قبل 

والدتهم، بصورة جتعلني أرفع رأسي بهم.

س:
 تقلدمت منصب وزير البالط امللكي، واضطلعتم 
مبهمات جليلة خالل فترة عملكم، ما هي أبرز األحداث 

التي صادفتك ... وهل انتم مع عودة وزارة البالط؟

ج : 
رئيس الديوان امللكي دائماً كان الشخص 

الرئيسي، ولكن عودة “وزارة البالط” حصرت امللف 
السياسي الداخلي بيدها، وحينما عادت الوزارة، 

وتسلمت حقيبتها، كنت أتعامل مع حقيقة أساسية 
مفادها بأن جاللة امللك هو أب اجلميع، وفوق السياسة، 

وكنت حريصاً خالل عملي بأن يكون الديوان امللكي 
للجميع، فبدأت اتواصل مع جميع الشرائح واألطياف، 
فزرت عبد اجمليد الذنيبات في بيته، وصالح العرموطي 

والنقابات والصحفيني، وتواصلت مع اجلميع ألني 
اعرف أن األساس هو أن تكون اخليمةالهاشمية مظلة 

للجميع. امللك هو قدوتنا وما دام يتواصل مع اجلميع 
كان علينا السير على نهجه باالنفتاح على جميع 
الفئات ، ألن صمام األمام في هذا البلد هو العرش 
أنظروا إلى العراق أيام الهاشميني: لم يكن هنالك 

فرق بني شيعي كردي وسني وال تركماني واخذ اجلميع 
حصته في تداول السلطة.

س :
 وهل أنتم مع عودة الوزارة؟؟

ج :
 أنا مع وجود رئيس ديوان قوي، فالدكتور باسم 

عوض اهلل، مع إحترامي ومحبتي، له لديه مشاغل 
كبيرة ال تبدأ باملنتدى االقتصادي وال تنتهي بإشغاله 

كمدير مكتب جلاللة سيدنا، وما تستوجبه هذه 
املهمة من جهد ووقت. يجب أن يكون هنالك رئيس 
ديوان قوي، يتولى امللف السياسي الداخلي، ويعمل 
كحلق وصل بني سيدنا ومؤسسات الدولة، وسيدنا 
والناس، فهنالك مطالب كثيرة للناس، مثل العالج 
والتعلم، فأنا مع بقاء العالقة الريعية ومؤسستها.

س: 
لكن عندما كنت رئيساً للوزراء، تعالت الدعوات 
في أروقة جلنة االجندة الوطنية اللغاء هذا الشكل من 

العالقة؟

ج: 
وما الذي حدث في األجندة اآلن؟! أنا مع 

التطور والتطوير، ولكن هنالك أسساً وثوابت، يجب 
عدم املساس بها، فنحن لسنا في الواليات املتحدة 

األمريكية.

س:
 من وحي جتربتك في الديوان امللكي، هل تعتقد 

بأن خدمة رئيس الوزراء في الديوان من شأنها إثراء 

جتربته السياسية، وما الذي استفدته من هذه التجربة 
في عملك كرئيس للوزراء؟

ج: 
األساس في أي رئيس وزراء أن يتواصل مع الناس، 

وأهم شيء في أي منصب حكومي، أن تصل الرسالة 
ببساطة للناس، وهذا أساس النجاح. عندما تسلمت 

رئاسة احلكومة، تكلمت مع الناس ببساطة، ولهذا 
فهموا علي، ولم أستخدم لغة معقدة في التخاطب 

معهم. عندما رفعنا األسعار، وأنتم تعرفون أننا لم 
نرفعها بشكل بسيط، أخذت مني هذه القصة أكثر 
من خمسة أشهر من احلوارات واللقاءات مع مختلف 

شرائح اجملتمع، حول مبرراتها ودوافعها، ورغم ذلك، 
تعرضت لهجوم كبير، ولكن ال يهمني ذلك، ما دمت 

مقتنعاً مبا عملت. فالتاريخ وحده هو الذي سينصفني.

س :
 وهل كنت تتوقع أن تصبح رئيساً للوزراء ؟

ج : 
أبداً... لم أكن أتوقع ذلك، رغم أنني رجل طموح، 

إال أنني ال أسعى أن أكون في السلطة، فلم أسع إلى 
وزارة البالط، وال إلى رئاسة الوزراء. أنا أؤمن بالقدر، ما 

كتبه اهلل هو الذي سيحدث .
أنا اآلن مرتاح بعد سبع سنوات ونصف من 
العمل املتواصل وأنا سعيد بذلك... أما إذا أشر لي 

سيدنا ، وطلب مني أي منصب، فإن أكتافي ستحمل 
هذه املسؤولية، لو وضعوا جباالً عليها  ..

س:
 في معرض االندفاع للعمل في مواقع 

املسؤولية العليا، تغيب الفواصل بني معرفة املنافقني 
واخمللصني احلقيقيني، مبا تعّقب على ذلك، وهي 

جتربتك؟!

ج:
ال يوجد شخص ناجح محبوب، وال أعني من 
قبل الناس ولكني احتدث عن الرموز ، من باب احلسد 
واحلقد، املسؤولية بالنسبة لي ليست مجرد مكانة 

اجتماعية ولكنها عمل حقيقي.
س:

 ما الذي حققته حكومة فيصل الفايز في 

مجال االصالح؟

ج : 
سعيت إلى إحداث نقة نوعية في مجال 

التنمية السياسية، لكن كانت هناك عراقيل كثيرة، 
وكما تعرف فمجتمعنا فيه قوى تؤيد الذهاب إلى 

أبعد حد في مجال التنمية السياسية، وقوى تفضل 
التدرج، وأخرى ال حتبذ ذلك، وتفضل بقاء الوضع 

على ما هو عليه. ولكل من هذه القوى تعبيراته في 
احلياة العامة والسياسية والتشريعية. وال تنسى أن 

الدميقراطية هي في محصلة ثقاقة تبدأ من املنزل 
واملدرسة ثم اجلامعة، وصوالً إلى العمل العام، وهي 

عملية تدريجية. وكل اجملتمعات الغربية الدميقراطية 
أخذت عشرات السنوات في التجربة، حتى وصلت إلى 

ما وصلت إليه. والدميقراطية باعتقادي تترسخ عبر 
تعزيز املفاهيم الدميقراطية، في املناهج التعليمية 

وفي احلياة العملية.
ما حاولت القيام به أثناء رئاستي للحكومة هو 

إحداث نقلة نوعية في التنمية السايسية فطرحت 
في بداية احلكومة أنه لن يكون هناك تعيني في 

مجالس الطلبة والبلديات، وقد سعيت لذلك، وقلت 
حينها إن االنتخاب لكامل اجمللس البلدي هو خيار 

دميقراطي، وكان القانون ، آنذاك، يعطي الناخب حق 
انتخاب النصف، بينما تعني احلكومة النصف اآلخر، 

مبن فيهم الرئيس.
ومؤخراً، جرى التراجع عن القانون القدمي، ومت 
اقرار قانون أكثر دميقراطية. ورفعت، أيضا، شعارات 

حول التمثيل احلقيقي للناس من خالل قانون االنتخاب 
جمللس النواب، وكان لدّي تصور حول طريقة االنتخاب، 

وماهيتها، وكيفية االنتقال إلى مرحلة تفاعل 
اجتماعي، تشارك فيها كل القوى السياسية، وبحيث 

ال يبقى الوجود السياسي حكراً على تنظيم واحد.
وكانت الفكرة لدّي، أن نبدأ أوالً بتغيير قانون 

األحزاب، ألنه إذا أردنا مشاركة األحزاب في االنتخابات 
النيابية ومنحها نسبة معينة من املقاعد، فال بد من 

ترتيب البيت احلزبي أوالً، وهذا ما حاولت فعله.
لكن غادرت رئاسة احلكومة وما زالت بعض 

البرامج في طريقها إلى التنفيذ، إضافة إلى أن 
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احلكومة بدأت العمل على برنامج إلصالح القطاع 
العام، وإعادة هيكلة املؤسسات الرسمية جلعلها أكثر 

فاعلية، وخاصة الدوائر واملؤسسات املعنية بتقدمي 
اخلدمات مباشرة إلى املواطنني.

ما وددت أن أنفذه وأنا في رئاسة الوزراء كان 
مشروع شبكة األمان االجتماعي. وهذه الشبكة 

كانت حلماية الفقراء وذوي الدخل احملدود من أي ارتفاع 
في أسعار املشتقات النفطية، أو الظروف االقتصادية 
الصعبة، وتتضمن العمل على تنفيذ توجيهات جاللة 

امللك في التأمني الشامل، وتوفير املسكن للفقراء 
ولذوي الدخل احملدود واملوظفني، وإيجاد فرص التعليم 

اجلامعي اجملاني.
ففي املسألة األولى، وهي التأمني الصحي، فقد 
عملت احلكومة على تأمني من هم دون السادسة، مبن 

فيهم ابناء قطاع غزة، إضافة إلى 300 ألف مواطن 
فوق سن التقاعد، وكنا بصدد املضي حتى الوصول إلى 

التأمني الشامل لكل املواطنني.
وفي مسألتي السكن والتعليم اجلامعي، فإنني 

أؤمن بأن توفيرهما للموظف سيوفر عليه جزءاً كبيراً 
من راتبه الذي سيحوله إلى قضايا أخرى.

وكما تعلم فنسبة كبيرة من راتب املوظف 
تذهب لقضايا العالج الصحي واملسكن وتعليم ابنائه 

في اجلامعات. فإذا وفرنا له هذه القضايا الثالث فإن 
وضعه سيكون بأفضل مائة مرة.

س: 
ما هو سر االندفاع نحو العمل امليداني 

واالسترسال في اللقاءات بصورة غير مسبوقة؟؟

ج :
 سياسة الباب املفتوح هي سر جناح أي مسؤول 
... حيث من الصعب التعرف على معاناة املواطنني دون 

االنغماس بهمومهم والتواصل معهم... لذلك كنت 
حريصاً على سماع مشاكل املواطنني ومطالبهم 

منهم مباشرة دون أن تكون هناك حلقة وصل من أي 
مسؤول بيني وبينهم، فقد كنت مصراً على اإلنفتاح 

مع كافة الفئات سواء كان رابطة الكتاب األردنيني 
أو احتاد املرأة األردنية أو غيرها... لضمان سير عمل 

احلكومة بكل نزاهة ومصداقية.

س:
 خالل زيارة اخمليمات، وزيارة معان، وخطابك 

التاريخي فيها، كان هناك عرض لكثير من املطالب 
أمامكم، إال أنه لم يتحقق إال القليل منها وأشيع 

وقتذاك أن مثل تلك الزيارات لم تكن أكثر من عالقات 
عامة، فما قولكم؟

ج: 
احتدى اي شخص اذا قلت في أي زيارة من زياراتي 
للمحافظات بأنني سألبي املطلب كذا واملطلب كذا... 

فأنا لم أعد أحداً، على العكس كنت دائماً متحفظاً 
في كالمي ودائم الترديد جلملتي املشهورة : ابشروا 
باللي بقدر عليه، واللي ما بقدر عليه ال حول وال ... 
فلست مثل باقي رؤساء الوزراء الذين قطعوا على 

أنفسهم الكثير من الوعود دون أن يحققوها. خاصة 
وأن دولة مثل األردن مواردها محدودة، بالرغم من ما 

حققته من اجنازات إال أنه في املقابل هناك الكثير من 
املشاكل االقتصادية الكبيرة التي نعاني منها كفاتورة 

النفط الذي يصل دينها السبع مليارات ومشكلة 
الفقر الذي يعاني منها ما يقارب املليون وربع املليون 

من سكان اململكة ناهيك عن البطالة وغيرها .
وقد بذلت جهدي لالسهام في حل مشكلة 
التعليم للطالب الفقير عندما طلبت من املشتري 
اجلديد لشركة أمنية عقب ترخيصها تقدمي نسبة 

مقدارها %5 لصندوق الطالب الفقير لتستقر النسبة 
وحتدد بـ 3-2 باملائة من األسهم والتي يبلغ سعرها اآلن 
إلى 20 مليون دينار دون أن يذكر أحد وسط كل الهجوم 

الذي تعرضت له شركة أمنية بأن فيصل الفايز هو 
صاحب تلك الفكرة التي تزداد منواً لدعم اجلامعات 

ومساعدة الطالب الفقير....

س: 
من خالل متابعتي لتجربة حكومتكم، لم يكن 

هناك مشاكل مع مراكز القوى املوجودة في اجملتمع، 
إال أن املشكلة كانت من داخل احلكومة، االمر الذي أدى 

إلى عدم اكتمال جتربتها ... كيف حدث ذلك.

ج: 
كنت دائماً رجالً دميقراطياً .. أصغي لكل وجهات 

النظر، وكان هناك تفاهم بني كل الوزراء وعلى كل 
املواضيع ... فلجنة التنمية االقتصادية كانت قراراتها 
ال تعد وال حتصى، وكانت حتصل خالفات بني ما يسمى 
باخلط الليبرالي واخلط احملافظ ، لكنني كنت استمع 

لكل الطرفني ومن هو على حق أؤيده، حيث كنت 

أسعى دائماً الحداث توازن بني اعضاء مجلس الوزراء، 
وتستطيع التأكد من صحة كالمي من خالل سؤال 
وزرائي، الذين يتحسرون على جتربتهم في حكومتي، 

التي كانت تختلف عن الباقني. لكن ما استطيع قوله 
بأن عوامل خارجية ومراكز قوى هي التي أثرت على 

جتربتي...

س :
 أعلنتم اثناء جتربتكم احلكومية محاربتكم 

للفساد إال أنكم لم حتققوا أي اجنازات ملموسة ضمن 
هذا االطار؟

ج :
 الفساد موضوع كبير ومتشعب ، وأنا ال 

استطيع أن أقول أنه ال يوجد فساد، لكن في الوقت 
ذاته إذا لم تتوفر أي أدلة حقيقية ومثبتة تدين الفاسد 

فمن الصعب محاكمته، حيث أنه من غير اجلائز 
اغتيال أي شخصية دون أن تثبت ادانتها. وقد طلبت 
في احدى املرات من فهد أبو العثم دراسة ملف من 

ألفه إلى يائة عن الفساد أثناء توليه رئاسة جلنة 
ملكافحة الفساد، للوقوع على أي دليل يثبت ادانتهم، 

إال أنه لم يستطيع التوصل ألي شيء يدينهم قضائياً. 
وبالتالي من الصعب حتويلهم للنائب العام وتوجيه 

التهم ضدهم دون أي دليل ملموس...

س :
 يؤخذ على حكومتكم من قبل البعض أنها 

استرسلت في موضوع االعطيات والتي كانت تهدف 
في بعضها أحياناً إلى تهدئة النيران حول احلكومة 

وحتييد اخلصوم؟

ج :
 أقولها دون أدنى تفكير . لو عدت مرة أخرى 

كرئيس للوزراء فسوف أعيد الكرة دون أن أتردد.. فما 
دمت ال أضع تلك األموال في جيبي، وأعطيها للشعب 
األردني، فضميري مرتاح ألني أخدم بذلك ابناء شعبي، 

كما أنني لست صاحب هذه االعطيات بل جاللة 
سيدنا الذي يخصصها لشعبه عن طريق فيصل 

الفايز... والشكر اذن جلاللته حفظه اهلل.

س : 
ألم يكن موضوع االعطيات مرهقاً للموازنة؟

ج:
 أبداً، أبدا،ً خاصة وأنني كنت أسعى لتدبير كل 

األمور من العديد من اجلهات، دون أن يحدث أي ارهاق 
للموازنة... واستطيع التأكيد لك بأن ما حصلت عليه 

من احلكومة من أموال حلل مشاكل الناس ال يذكر 
بالنسبة ملا وزعناه على املواطنني، وجاللته كان على 
علم بكل مبلغ كنا قد انفقناه، وراض كل الرضا عن 
اآللية التي كان يتم االنفاق فيها األمر الذي يجعلني 
مرتاح الضمير لرضا جاللته عني، وعن عملي ويكفي 

رسالة سيدنا لي عند خروجي من الديوان امللكي، 
وتلك الرسالة التي اتقلدها وساماً على جبيني ورد 

في مضمونها بأني كري النفس وهي شهادة اعتز بها 
واتفاخر، وهذا كاٍف، أما غير ذلك من الباقني وما يرددونه 

فال يعنون لي أبداً...

س: 
ماذا يعني لك أن تكون زعيماً عشائرياً في ظل 

تركه كبيرة من املسؤوليات التي خلفها لك والدك؟

ج- 
دائماً االنسان يفتخر بتاريخه ، لكن باعتقادي 

بأن االنسان هو من يصنع نفسه، صحيح أن والدي 
وضعني في أول الطريق الذي سرت فيه بصعوبة حيث 

كانت مهمة عصيبة، إال أنه وبفضل اهلل وبفضل 
جاللته الذي ساعدني وآزرني في كل منصب تقلدته 

استطعت أن اثبت شخصيتي، وبالتالي فأنا أرفض أن 
أظل أردد وأقول بأن والدي عاكف وجدي مثقال اللذان 

كان لهما باع طويل في خدمة البالد، وابق مستنداً 
على تاريخهم، بل علي في املقابل وحتى أحافظ على 
هذا التاريخ املشرف أن أترك أنا أيضاً بصماتي... رافضاً 
بذلك أن أكون من األشخاص الذين وراءهم تاريخ كبير 

وحاضرهم ومستقبلهم سراب...

س: 
كيف وازن فيصل الفايز بني متطلبات كونه 

زعيماً عشائرياً، وبني احتياجات هؤالء األشخاص الذين 
ينتمون لزعامته، وبني احتياجات األشخاص اآلخرين؟

ج: 
كل الشعب األردني بالنسبة لدى واحد، فال فرق 



بني مواطن ينتسب لعشيرة بني صخر على سبيل 
املثال، ومواطن ينتسب لعشيرة أخرى... بالرغم من أن 

أقاربي واشقائي قد عتبوا علي كوني لم أعني أفراد بني 
صخر أو ارفعهم درجات وأوظفهم في مناصب عليا... 

وذلك ألنني اعتبر نفسي ممثالً عن الشعب األردني 
كله، وليس عن الصخور لوحدهم، صحيح أن االقربني 
أولى باملعروف، وهو قول مأثور ،لكن بالنسبة لي كنت 

أساعد ابناء العشائر دون أي تفرقة.

س :
 التغيير الذي حصل في صحيفة الرأي 

والتلفزيون األردني كان في عهد حكومتك، كيف 
اتخذت مثل تلك القرارات التي تعد تاريخية؟

ج :
 باعتقادي أنه دائماً نحن بحاجة لدماء جديدة، 

فعندما يبقى املسؤول مبنصبه ملدة 4 – 5 سنوات فهذا 
كاف ومن الضروري تدفق دماء جديدة لهدف التجديد 

واعطاء فرص لآلخرين، وقد ثبت أن هذه التغييرات 
كان من اصوب القرارات بسبب املهنية العالية 

التي اظهرها رئيس حترير الرأي عبد الوهاب زغيالت 
ومصطفى احلمارنة رئيس مجلس الرأي والتلفزيون، وال 

يوجد هناك أي دوافع، خاصة كانت وراء تلك القرارات، 
فاجلميع تربطني بهم عالقة صداقة حقيقية وحميمة 

في آن واحد...

س :
 محطات احلزن في حياة فيصل الفايز؟

ج :
 تلك احلادثة التي عشت آالمها وأحزانها، وال 
زلت اجترع مرارة ذكرياتها، احلادثة التي توفيت فيها 
شقيقتي من أمي وأبي أثناء سفرها برفقة زوجها، 

والذي كان يعمل في سالح اجلو إلى لندن لقضاء 
شهر العسل: فتاة بعمر لم يتجاوز عمرها السابعة 

والعشرين سنة، حيث تعرض القطار الذي كان يقلهما 
من لندن إلى املنطقة التي يسكناها، حلادث مخيف 

أدى إلى انقالبه ، لينجو كل من كان على منت القطار 
وحتى زوجها، الذي كان يجلس بجانبها باستثنائها 

هي فقط، حيث وافتها املنية بذات اللحظة، صعقنا 
جميعاً من تلك احلادثة، وحتديداً أمي الذي حزنت كل 
احلزن عليها خاصة أنها وحيدتها وتوفيت في شهر 

عسلها... ومن احملطات املؤملة أيضاً وفاة أخي “زيد” 
رحمه اهلل الذي لم يكمل السنة الثالثني من عمره .

س : 
هناك “كاريزما” ما خاصة في وجه فيصل الفايز 

جعلته محبوباً بني من كل من عرفوه، فماذا تقول 
عنها؟

..... يضحك ويقول: احملبة من اهلل سبحانه 
وتعالى، ويضيف : أنا لم أتغير منذ أن كنت في عمر 

الثامنة عشر، فلم تختلف شخصيتي في أي منصب 
كنت قد تقلدته، حتى عندما كنت أعمل مع جاللته 

رئيساً للتشريفات كان اجلميع يدرك مدى قربي من 
جاللته، ومع ذلك بقيت كما أنا، لقناعتي بأن أي 

شخص يحاول أن يتكبر على الناس حتماً سيقع 
على رأسه، فالتواضع أهم صفة لدى اإلنسان، تلك 

الصفة التي جعلت الكثيرين الذين كانوا يسيئون لي 
ويهاجموني يتقربون مني ويحاولون كسب صداقتي... 

وهذا أنا...

س : 
لو أن حكومتك قد استمرت لغاية األن ماذا 

كنت ستفعل؟

ج :
 ال ميكنني القول بأنني كنت سأفعل العجائب 

لو بقيت، وال ميكن القول بأنني فعلت كل شيء 
في عهد حكومتي، ألن االجناز الذي حتقق في عهد 

حكومتي هو حصيلة تراكمات من حكومات سابقة ... 
لكن من املمكن القول بأنني كنت سأتعامل مع بعض 

القضايا بطريقة تختلف عن اآلخرين، فلكل شيخ 
طريقته، إال أن االجناز دائماً تراكمي.

س : 
اذن انت لست من املعارضني من سرعة تبدل 

احلكومات؟

ج:  اقول بأن الدولة صمام االمان فيها العرش، 
أما احلكومات تتغير وتتبدل.

س:
 من وحي جتربتك اثناء رئاستك للوزراء، وما 

قبلها وبعدها، برأيك ما هي اخملاطر احلقيقية التي 
تهدد األردن؟

ج: 
من الناحية اجلغرافية السياسية، فوضع االردن 

صعب، فالعراق من جهة مثقل، والضفة الغربية 
ولبنان أوضاعهما غير مستقرة.. كذلك هناك مخاطر 
امنية وسياسية واقتصادية، وأريد التأكيد على اخملاطر 
االقتصادية، وخاصة الداخلية منها والتي من الواجب 

معاجلتها، لكن االهم من ذاك كله متاسك اجلبهة 
الداخلية والوالء للعرش، فنحن نختلف على كل 

شيىء، لكن يجب ان يكون هناك اتفاق على دور العرش 
في تاريخ هذا البلد، وحاضره ومستقبله، وعلينا 

التمسك بالعرش وااللتفاف حوله، ومتى حتققت تلك 
االمور فحتماً لن يستطيع احد التأثير على أمن البالد 

واستقرارها.

س : 
ما هو رأيك بالشخصيات التالية اسماؤهم؟

ج:
-عبد الهادي اجملالي: رجل دولة وصاحب جتربة 

سياسية عميقة.
- باسم عوض اهلل: دينامو ورجل محب لوطنه 

ومليكه وهو اعتراف من القلب.
- معروف البخيت: رجل اردني من الصميم وهو 

من رجاالت االردن الذين يخدمون بالدهم.

س : 
من هم اكثر الوزراء قرباً لك من الفريق الوزاري؟

ج : 
حقيقة جميعهم تربطي بهم عالقة جيدة، 

لكن قد يكون االكثر قرباً سعيد دروزة وفهد أبو العثم 
ونايف احلديد وباسم عوض اهلل وغيرهم....

س : 
ومن هم اكثر االصدقاء قرباً ممن تتواصل معهم 

باستمرار وتفتقدهم على الصعيد االنساني؟

ج :
 اصدقائي كثر منهم رمضان الرواشدة وبشير 

الرواشدة وطه أبو دون وفهد أبو العثم ونايف احلديد 
وامجد اجملالي وعبد الشخابنة وأبو كساب وفواز أبو 

الغنم..

س : 
هل لك أي اتصاالت مع أي حزب؟ 

ج : 
ال فليس لدي عالقة أو تدخل بأي حزب أو صالون 

سياسي.

س :
 لوحظ مؤخراً اهتمامك باالنشطة الثقافية 

ورعاية الكتب؟
ج : 

طيلة حياتي وأنا صديق للمثقفني فلدي 
اهتمامات بالثقافة ودعم املثقفني كما لدي عالقات 

جيدة مع عدد من املثقفني مثل احمد ماضي، وقد 
كنت أول رئيس للوزراء يقوم بزيارة لرابطة الكتاب 

االردنيني.

س : 
والدتك رحمها اهلل، كانت نهراً من العطاء، 

كيف كان تأثيرها على فيصل الفايز؟

ج :
محور حياتي واالساس في تربيتي هي أمي، 

التي يعود في نسبها لعائلة عريقة، فوالدها هاشم 
خير وجّدها سعيد خير، لقد سهرت الليالي لتنشئتي 

النشاة الصاحلة، وتنمية من شخصيتي التي هي 
انعكاس لتربيتها التي قامت على االخالق اجليدة 

والسمات الفاضلة، فقد سقتني من حنانها التواضع 
وعزة النفس، لدرجة أنني عندما كنت أرافقها 

للمستشفى للعالج كانت تدعو اهلل “اهلل يحبب 
الناس وامللك” فيك، واعتقد أن أبواب السماء كانت 

مفتوحة. لقد كانت والدتي كل حياتي فهي روحي وأنا 
كنت روحها، إنني أفتقدها كثيراً.
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 “
“احلكومة األردنية جتتمع بال شرف”، كان هذا 
هو العنوان الرئيسي لصحيفة “القبس” الكويتية، 

في اليوم التالي الستقالة وزيرة اإلعالم السيدة ليلى 
شرف من احلكومة.

لعّل ذلك العنوان، الذي استند إلى خبر مدير 
مكتب الصحيفة في عّمان الزميل األستاذ عبد اهلل 
العتوم، واحد من أفضل العناوين التي ميكن أن حتتل 

صفحة أولى في صحيفة.
فليس عادياً، أبداً، أن تستقيل وزيرة من 

احلكومة، ولسبب يتعلق باحلريات، وهي وزيرة لالعالم، 
تلك الوزارة التي أسست لتققيد احلريات أصالً.

وأم ناصر، السيدة ليلى شرف، زوجة املرحوم 
الشريف عبد احلميد شرف، ليست شخصية عادية، 

فهي من الشخصيات العامة القليلة التي فرضت 
مبواقفها إحترامها على اجلميع، فليس هناك من ال 

يحمل تقديراً خاصاً لها.
“اللويبدة” تتشّرف بلقاء شرف، وتُسعد بكونها 

الوسيلة اإلعالمية التي قالت من خاللها السيدة 
العظيمة كّل شيئ، تقريباً.

 “

س:
 واضح من خلفيتك العلمية واألكادميية 

أنك من عائلة مهتمة بالعلم، هل ميكن أن نبدأ من 
نشأتك؟

ج :
أبي من خريجي اجلامعة األميركية في 

بيروت كطبيب عام 1918 ، وطلب أن يلتحق باجليش 
العثماني في دمشق، فلبنان كان وقتها ال يزال حتت 

احلكم العثماني، وذهب إلى هناك، وعندما وصل، 
أعلن عن نهاية احلرب، فلم يشارك، وعاد إلى لبنان، 
وكان اإلجنليز في السودان، بحاجة ألطباء يتكلمون 

العربية، فذهب والدي وعدد كبير من جيله من األطباء 
اللبنانيني، وعشرات القضاة، إلى السودان وإستجابوا 
إلى ذلك النداء على أساس أّنه خدمة وطنية، فعمل 
بجنوب السودان، وكان يعتقد أن السودانيني أفضل 

العرب، وعاد إلى لبنان وتزوج والدتي بوقت متأخر من 
عمره. والدتي كانت من أوائل البنات في ذلك العصر 

اللواتي درسن في مدرسة اإلجنليز للبنات، املدارس 
األهلية الوطنية، وحني ارتبطت بأبي كانت قد حتّصلت 

على تعليم عال. زواجهما كان تقليدياً، فلم يعرفوا 
بعضهما قبل الزواج، ولكن أعتقد، حسب ما هو 

يروى لنا، أنه كان من أسعد الزواجات التي متّت، بحيث 
كان اإلنسجام بني اإلثنني موجوداً، ثّم ذهبت معه إلى 

السودان، لدي أخت ولدت بالسودان، وأخ ولد في بيروت، 
وبعدهما ولدنا أنا وأختي الثانية ببيروت. بعدها عاد أبي 

إلى لبنان، وعمل فيه، وكانت روح اخلدمة اإلجتماعية 
عنده عالية، فاعتمدها وسيلة لعمله الطبي مع 

الناس، ثّم وكما حتمس للسودان جاء حماسه لألردن، 
فاجليش العربي األردني كان يطلب أطباء للعمل به. 

كان اإلجنليز ما زالوا موجودين،وأراد امللك عبداهلل 

األول أن يعّرب اجليش، واخلدمات الطبية فحضر عدد 
كبير من األطباء من لبنان. ووالدي كان منهم، وكان 
يوجد بعض األطباء الفلسطينيني، وأصبح ضابطاً 

باجليش، ثّم عنّي أول رئيس ملا سّمي بعدها باخلدمات 
الطبية امللكية، باجليش العربي، وكان إسمه أيامها 
رئيس أطباء اجليش العربي. إسمه كان سليمان جنار، 

وعندما أسسوا اخلدمات الطبية بدأوا بتأريخ املسيرة، 
وطلبوا مني صورته، وأحضرتها لهم، وكان في لباسه 
العسكري، وهي معلقة على اجلدار هناك اآلن. أنا لم 

أرها، ولكن جاللة امللك حسني اهلل يرحمه، أخبرني 
بذلك، وقال لي في يوم: رأيت صورة الوالد. كان ذلك 

عندما ذهب وإفتتح القاعة.

كّنا صغاراً عندما توفيت والدتي. ففي 
املستشفى اإليطالي إكتشفوا أنها مصابة 

بالسرطان، فأخذها والدي إلى بيروت، وأصبحت ربة 
البيت أختي األكبر، وإضطر والدي أن يترك اجليش حتى 

يكون معنا، فعاد للعمل ببيروت، وبقيت لديه روح 
اخلدمة، وكان هناك جمعية العناية بالطفل واألم، 

فتبرع لهم بيوم عمل من األسبوع. وإلى ذلك كان أبي 
شاعراً وطبع ديوانني، وكان معروفاً باجملتمع أنه شاعر 
وشارع جيد، عندما كان بعمان، كان إبن خاله سفير 

لبنان في األردن، وطلب من والدي أن يكتب في عيد 
إستقالل لبنان قصيدة للملك عبداهلل األول، ألن امللك 

رعى حفل اإلستقالل، وأخبرنا عبداهلل جنار، الذي كان 
سفيراً، أن امللك الذي كان يحّب الشعر ويتذوقه أعجب 

بشعره.

س:
 أنتم أصلكم من الطائفةالدرزية؟

ج :
نعم والدي أصله درزي.

س:
هل كنتم جزءاً من اجملتمع الدرزي فقط، أم كان 

هناك إندماج، في لبنان أقصد؟

ج :
نحن ولدنا وعشنا ببيروت، برأس بيروت، الذي 

هو خليط من جميع األطياف. صحيح أّن هناك أجزاء 
من لبنان يكون فيها طيف واحد، وفي أجزاء يكون 

فيها طيفان مثل الدروز واملسيحيني، مثالً في جبل 
لبنان، ،وهناك السنة ببيروت وطرابلس بالساحل، في 
راس بيروت كان يوجد إختالط بني الكل: سنة، شيعة، 

دروز، مسيحيون موارنة وغيرهم، وخلقنا وربينا بهذا 
اجلو، بحيث أّنه ال يوجد لدينا تفرقة، أنا أستغرب ملا 
واحد يسأل الثاني على دينه، ألننا عمرنا ما سألنا. 

في زمننا لم يكن يسأل في راس بيروت أحد عن دينه. 
“أنت صديقي وبس”... اآلن، لبنان تغّيرت، وأصبحت 

طائفية كثيراً. هل تصدق أّنه بعد احلرب األهلية خربت 
لبنان، كان يوجد توزيع طائفي للوظائف لكن لم يكن 

باجملتمع، وأصبح اآلن في اجملتمع لألسف.

س:
 نحب أن نعلم كيف بدأت قصتك مع اإلعالم، 
ما هي اللحظة التي إشتبكتي فيها باجلو اإلعالمي؟

ج:
 كنت ال أزال في اجلامعة األميركية في بيروت، 

وأكمل دراستي العليا، وبدرجة املاجستير ال يوجد 
تقييد الطالب بالنسبة النتظام الدوام، وحدث أن 
أسست محطة تلفزيون، كانت الثانية في لبنان، 
وتقدمت بطلب عليها للعمل، وعّينت في قسم 

األخبار، كمحررة ومذيعة ومقدمة مقابالت سياسية.
كنت أعمل في فترة من الفترات في برامج العلم 

للجميع. وكان اإلهتمام أنذاك في موضوع الفضاء 
كبيراً، فعملت سلسلة من البرامج حول الفضاء، 

وماذا تقوم به وكاالت الفضاء اجلديدة، وكيف أنهم 
كانوا يخططون لزيارة القمر، حيث دعى كيندي قبل 

وفاته للصعود للقمر في بداية عقد الستينيات.

س:
 هل تزامن البرنامج مع الصعود للقمر؟

ج:
 ال، ولكن تزامن مع “سبوتنك” الروسية، وصعود 

رواد الفضاء األميركيني للدوران حول األرض وتصوير 
الكرة األرضية، وحتضيراتهم للوصول إلى الصعود 

للقمر، ومن حسن الصدف أنهم عندما وصلوا بعد 
سنوات للقمر، كان زوجي املرحوم عبد احلميد سفيراً 
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في واشنطن، وكنت أنا طبعا معه، ودعينا حلفل 
اإلطالق. كانت جتربة هائلة، ألنك مهما شاهدت على 

التلفاز الصور، فاملشهد الطبيعي مختلف حيث 
تسمع إرجتاج الصاروخ في اجلو، وترى النار متأل قاعدة 

الصاروخ وهو ينطلق. كانت جتربة هائلة، وأتذكر اآلن أّن 
حياتي اإلعالمية تطابقت مرتني بحياتي الدبلوماسية 

بواشنطن، األولى في موضوع الفضاء، واملرة األخرى 
تتعلق بالرئيس نيكسون الذي أجريت معه مقابلة 

طويلة للتلفزيون اللبناني قبل ترشيحه وإنتخابه، وملا 
ذهبت إلى واشنطن، إنتخب ليكون رئيساً للجمهورية، 
وقابلناه بالصباح التالي وتعّرف علّي. إنني أعتقد أن أي 
رئيس عندما يقابل أحداً يعطى تلخيصاً عنه، وأعتقد 

أنه تذكر أنه رآني في بيروت عبر التلخيص الذي اتاه. 
هذان املفصالن مبهنتي اإلعالمية اللذان إلتقت فيهما 

مبهنتي الدبلوماسية.

س:
 بالنسبة للبرنامج الذي كنت تقدمينه على 

التلفزيون اللبناني، كيف كان حجم إنتشاره العربي، 
خصوصاً ،أّنه في محطة أرضية، فالفضائيات لم 
تكن موجودة، وكيف حتققت لك كّل تلك الشهرة 

الواسعة؟

ج:
 لم أكن مشهورة بالشكل الذي نعرفه اآلن، 

ولكّن البث كان يصل إلى سوريا وكل أنحاء لبنان 
بالطبع، وباالضافة لذلك، فمن يعمل بالتلفاز يظهر 
دائما في الصحف في لبنان، ويكون له حضور. لبنان 
يهتم بحضور األفراد الذين يعملون باحلقل العام، قد 

يكون حضوري أتى عبر الصحافة أكثر، لكني ال أعتقد 
أن اإلنتشار كان واسعاً مثل ما هو اآلن بالفضائيات .

أنا دائما أخبر الناس، كيف أن الذي دّرب 
اإلعالميني في تلك القناة اللبنانية هي شركة “ايه 
بي سي” األميركية، وكان املدربون يقولون لنا: أنتم 

كمذيعي أخبار، ملاذا ال حترروها؟ على أساس أّنهم 
كانوا يعتقدون أن الذي يحرر اخلبر يحصل على الثقة 

بإلقائه، أما إذا قرأت كلمات شخص آخر، فأنت تقرأ 
كالببغاء، فيجب إذن أن حترر اخلبر حتى تفهمه، وتعرف 

ترابط األخبار بعضها ببعض. 
من ضمن األشياء التي عملتها أيضاً، تغطية 

حادث مقتل جون كيندي في السنة األولى من العمل 

بالتلفزيون، وعملت برنامجاً خاصاً عنه. كان البرنامج 
كبيراً، ومؤثراً، ألن لبنان تفاعل كثيراً مع حادث إغتياله 

البشع.

س:
 كيف إنعكس موضوع اإلعالم على البعد 

اإلجتماعي من حياتك؟
في مرحلة الحقة من العمل، أصبح هناك 

قيود في احلياة اإلجتماعية، ألن الشركة التي كانت 
تدربنا طلبت أن ال نتعرض كثيراً للتماس مع اجلمهور. 

ألن املذيع التلفزيوني يصبح جنماً في لبنان، تدعوه 
السفارات إلى حفالتها، فأوصونا أن ال نزور السفارات 

كثيراً، قالوا لن: إبقوا بعيدين عن الناس، وقللوا 
من الذهاب لشارع احلمرا، الذي كان جتّمع كثير 

من الشباب والصبايا، حتى ال يراكم الناس كثيراً، 
ألن الثقة بالشخص البعيد أكبر من الشخص 

القريب. الُبعد يصنع الغموض، وبنفس الوقت راحت 
اخلصوصية من حياتي. يعني أنني وأينما ذهبت لم 

تعد لدي خصوصية بحياتي، الناس تظن أن النجومية 
جيدة للشخص، لكنها بالعكس تأخذ من حريتي 

الشخصية ؟

س:
كيف تزوجِت؟

ج:
 تعرفت على عبد احلميد باجلامعة، كان يدرس 
بنفس اجلامعة، وكنا معاً مع حركة القوميني العرب، 

والنادي الثقافي العربي، وتزوجنا بعد ما تخرج، فقد 
عاد إلى عمان وعمل بوزارة اخلارجية، وأنا أكملت 

املاجستير، وعملت بالتلفزيون، ثّم إستقلت منه 
وتزوجنا بباريس، ألن جاللة امللك احلسني اهلل يرحمه 
كان في زيارة رسمية للجزائر، وسوف مير بباريس، وال 
أدري ملاذا قرروا أن نكتب الكتاب بباريس، فذهب أبي 

وعدد من عائلتي معي، وتزوجنا بباريس، وخالل وجودنا 
في أوروبا أصبح هناك تعديل على وزارة وصفي التل، 

وعني عبد احلميد وزيراً لإلعالم، فأنا عندما وصلت 
إلى األردن كنت زوجة وزير اإلعالم، وبعدها بسنتني 

سافرنا لواشنطن بعد حرب 67 مباشرة، فقد مت تعيني 
عبد احلميد سفيراً هناك، وبقينا حوالي 5 سنوات 

بواشنطن، ثم إنتقل إلى نيويورك، بعد أن أصبح 
املندوب الدائم باألمم املتحدة كذلك 5 سنوات. عندما 

إنتقلنا من هنا إلى واشنطن، كان عمر إبننا ناصر ال 
يتجاوز 9 أشهر، وفي أمريكا ولد فارس بواشنطن، 

عندما عدنا لعمان كان عمر ناصر 9 سنوات وفارس 
6 أو 7 سنوات، وقد عدنا ألن امللك احلسني رحمه اهلل 

طلب من “حميد” أن يصبح رئيساً للديوان امللكي، 
فعدنا وبقي أربع سنوات رئيسا للديوان، ثم إنتقل إلى 

رئاسة الوزراء، وتوفي وهو رئيس للوزراء.

س:
 هل عملت باالعالم عندما كان زوجك رئيس 

للديوان امللكي؟

ج:
 عندما كان موجوداً، لم أعمل في أمور رسمية، 

ألنه كرئيس للوزراء، أو رئيس للديوان، لم يكن ممكناً 
أن يكون لدي موقع رسمي، كان ممكن أن يشكل هذا 
حالة فساد، وحتى أّن إحدى الصحف طلبت مني أن 

أكتب عموداً أسبوعياً، فسألته ما رأيك؟ قال لي: إنت 
حرة، لكن كل رأي ستكتبينه سيقولون أّن هذا رأيي 
أنا. الناس في بالدنا لم يتعودوا بعد على رأي السيدة 
املستقلة، ولذلك لم أكتب. ولكن قبلها وفي أميركا 

كنت أعمل باحلياة العامة، ألنني كزوجة لسفير عليها 
أن متثل بلدها، فكنت أشارك بجمعيات كثيرة. ترأست 

جمعية املرأة اإلسالمية في واشنطن، وترأست جمعية 
الثقافة اإلسالمية في نيويورك، وإنضممت إلى عدد 

من النوادي الدولية التي ننظم معارض أو محاضرات. 
وكنت رئيسة خريجي اجلامعة األميركية في بيروت في 

فرعها في أميركا الشمالية.كذلك كنت عضوة في 
النادي الدولي في األمم املتحدة ودرست اللغة اإلسبانية، 

إنا أحب اللغات، ونشأت في لبنان، حيث نتعلم هناك 
بثالث لغات العربية والفرنسية واإلجنليزية، وعندما 

ذهبت إلى نيويورك وجدت أّن اللغة اإلسبانية منتشرة 
إنتشار كبيراً أوالً، ألن هناك جالية إسبانية كبيرة، ثانياً 

ألن هناك أكثر من عشرين دولة تتحدث باإلسبانية، 
فقررت أن أضيف لغة جديدة.

س:
 لنتحدث قليال عن املرحوم سيادة الشريف، 

هناك قراءات كثيرة حول تقييم جتربته احلكومية، ما 
رأيك حول هذه القراءات، هل أنصفت جتربته؟

ج:
 أنا ال أعتقد أّنه أنصف، هي ُوصفت، ولكّنها 

لم حُتلل بشكل كامل، وبالتالي فلم تُنصف مبا 
فيه الكفاية، ألن عبد احلميد حمل معه أراء فكرية 
للحكم، وليس فقط أراء تنفيذية. كانت لديه أفاق 
بعيدة، أراء في اإلصالح السياسي، أراء في اإلصالح 
اإلجتماعي في وقت مبكر، طرح برنامجاً إصالحياً، 

وتعّرض في وقتها لكثير من الهجمات، وقالوا إّن هذا 
كثير، وسيغير كثيراً، وأّن الناس ال حتب التغيير بهذه 
السرعة. وطرح تغييرات في النظام التعييني، وطرح 
ترشيد اإلستهالك، ولكن اجملتمع آنذاك إستنكر ألنه 

كان هناك رخاء بالثمانينيات، قالوا مثالً: ملاذا يوّفر 
الغني؟ وهل لدى الفقير شيئ ليوفر؟ كان فكره هو 

أنه يجب أن يحصل توفير، ألن التوفير في البنوك هو 
عجلة التنمية، وهو الذي مينع اإلقتراض، ولم نكن 

وصلنا بعد للخط األحمر في اإلقتراض وقتها، كانوا 
يفكر ألبعد من اللحظة اآلنية، ويعتني باملستقبل. 

و عمل مؤمتراً حول موضوع التعليم، ألن موضوع 
التعليم أقلقه، وخصوصاً تدني النوعية التي يحصل 

عليها املواطن.

س:
 هل كان التعليم أكبر هاجس له أم موضوع 

محاربة الفساد؟

ج:
 املوضوعان معاً، وغيرهما أيضاً. هو لم يكن 

إقتصادياً، لكن كان لديه فكر تنموي شامل، دخل في 
التعليم، وفي األحزاب السياسية، وطرح فكرة امليثاق 

الوطني، هو الذي طرحها من زمان، قبل امليثاق الوطني 
الذي حتقق في بداية التسعينيات، هو ومجموعة 
من الوزراء الذين كانوا معه مثل علي إسحيمات، 
وسليمان عرار اهلل يرحمه، وطرحوا فكرة امليثاق 

الوطني، لوضع إطار للعمل السياسي، وفكرة تأسيس 
أحزاب، والدميقراطية، كل هذا كان جزءاً من البرنامج، 

وأيضاً اإلقتصاد، وترشيد اإلستهالك، وعدم الوقوع 
بالديون ، كان لديه برنامج إصالحي متكامل، ولم يُعط 

حقه من الدراسة؟
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س:
 هل تنوين أن تكتبي عن سيرته؟

ج:
 نعم، إن شاء اهلل.

س:
 بإعتقادك هل كانت مكونات اجملتمع في ذلك 
الوقت قادرة على هضم األفكار التي طرحها، أم كان 

يجب أن يحصل تدرج في األفكار، يعني هل هنالك 
خطأ منه في هذه اجلرأة؟

ج:
 ال، لم يخطئ، أراد أن يعمل صدمة للمجتمع، 
نحن بحاجة للتغيير، نحن بحاجة إلى التجديد، نحن 

بحاجة إلى التقدم، هذه عناصر التقدم، ألقى محاضرة 
في نادي خريجي اجلامعة األردنية ويحكي فيها عن 

متطلبات التقدم اإلجتماعي والتقدم السياسي، 
ووقتها كان رئيساً للديوان، لم يكن رئيساً للوزراء 

وقتها، وقام بعض املثقفني األردنيني بالرد عليه، ألنه 
قال إن التقدم السياسي واإلجتماعي يحتاج لقاعدة 

تعليمية )أجيال متعلمة( فقالوا: “شو بدنا نستنى 
لوقتها”، وحتى ملّا دعا لترشيد اإلستهالك، كان هّمه 
ليس إقتصادياً فحسب، كان هّمه قومياً وطنياً، ألنه 

قال لي مّرة: اآلن، إذا غاب السكر يومني عن السوق 
الناس ستقول ماذا حصل؟ كيف يريد هذا اجملتمع 

أن يدخل حرباً، إذا لم يتعلم أن يشد األحزمة، كيف 
يدخل اجملتمع في حرب مع عدو شرس مثل إسرائيل، 

وميكن أن ينقطع من الشاي والسكر باحلرب، فيجب أن 
يتعلم اجملتمع على الترشيد، ليكون قادراً على الصبر 

عند األزمات، وكجزء من معركة التحرير، واملعارك 
السياسية القادمة، وكان يعتقد أن اجليوش وحدها ال 

تكفي، اجملتمع هو الذي يسند اجليوش.

س:
 بالنسبة للكتاب الذي تنوين إصداره عن 

املرحوم، هل يتضمن معلومات لم يعرفها األخرين حول 
شخصيته وأموره؟

ج :
 رمبا، ال أدري ماذا يعلم الناس من جوانب 

شخصيته، أنت تعرف أنه عندما تكون شخصية عامة 
فهي قليل تلك األمور التي ال يعرفها الناس، لكن أنا 
أريد أن أضع فكره في اإلطار الذي يجب أن يكون فيه، 
)فكره املتكامل(، كان لديه فكر شمولي، وكما قلت 
لك، إقتصادي تنموي شامل، وال أحد يذكر أنه تعرض 
لهجمات هائلة عندما طرح فكرة الترشيد، كان هو 

الذي أدخل أول إمرأة في الوزارة، وفتح الباب، وكانت هي 
إنعام املفتي وشكل وزارة التنمية اإلجتماعية، ألنه 

كان يعتقد أننا ننمي تنمية إقتصادية، ولكننا ال ننمي 
تنمية إجتماعية، والتنمية اإلقتصادية دون تنمية 

إجتماعية سيخلق جيوب فقر. وهو الذي أسس وزارة 
التنمية اإلجتماعية، وأصبح يوجد دائرة املرأة في وزارة 

العمل، ودائرة تنمية في وزارة اإلقتصاد. 

س :
وبعد وفاة املرحوم عدت للحياة السياسية؟

س:
 أنا عملت بالسياسة وأنا باجلامعة، في حركة 

القوميني العرب، ليس عمالً سياسياً تنفيذياً، وإمنا 
عمل سياسي وطني قومي، فأنا دخلت في احلقل 
السياسي والنشاط السياسي من أيام اجلامعة، 

باإلضافة إلى ذلك فأنا عملت في مؤسسات اجملتمع 
املدني بقوة، سواء بلبنان أو بأميركا أو باألردن، فأنا 

متعودة على العمل العام، لكن لم يكن من املمكن أن 
أدخل بعمل رسمي خالل وجوده.

بعد وفاة عبد احلميد، رحمه اهلل، وحلسن احلظ 
أن جاللة امللك كان يعرفني، وكنا ندخل جاللته وأنا في 

نقاشات عديدة، فكان يعرف فكري، ويعرف توجهاتي، 
ويعرف قدرتي على العمل، فعندما شّكل أول مجلس 

وطني إستشاري، بعد وفاة حميد وكان سنة 1982 
إّتفق جاللة امللك ودولة مضر بدران الذي كان رئيس 

احلكومة، على أنني يجب أن أكون عضوة في هذا 
اجمللس، فدخلت اجمللس الوطني اإلستشاري، وبعدها 

عندما تقرر عودة العمل بالدستور سنة 1984 وإجراء 
اإلنتخابات الفرعية للبرملان وعودة البرملان، وتشكلت 
حكومة أحمد عبيدات، وحصل أّن امللك نفسه طلب 

مني أن أكون بالديوان، برتبة وزيرة، كمستشارة، وأنا 
قلت له: طبعا هذا يشرفني، وبعدها بيومني طلبني 

مرة أخرى، وقال لي إن الديوان امللكي مفتوح لك متى 
تشائني، ولكن أنا أعرض عليك وزارة اإلعالم، وأخذت 

وزارة اإلعالم.

س:
 ماذا عن جتربتك بوزارة اإلعالم، واإلستقالة 

الشهيرة؟

ج :
 عندما دخلت وزارة اإلعالم، دخلت على أساس 

حرية الرأي والتعبير، وعلى أساس التواصل املستمر بني 
صناع القرار والصحافة واإلعالم، ووجدت عقبات كبيرة، 

فبعض اجلهات كانت تغّلف فكرة حرية الصحافة 
لتقويضها، فأصبحوا ينشرون اإلشاعات املغرضة 

في اجلرائد، على أساس أّنها حرية الصحافة، ويأتون 
ويقولون: أنك قلت حرية الصحافة. لكنني في حقيقة 
األمر لم أقل: إشاعات مغرضة، كانت هناك عبثية من 
بعض الصحافيني، كانوا ينشرون في الصفحة األولى، 
مثالً، أنه سيحصل تغيير كبير في وزارة معينة، بجهاز 

وزارة معينة، تقلق كل الوزارة. أنا إعتبرت أن هذا دس 
منهم، إما من قصد أو من دون قصد، كان وقتها رئيس 

الوزراء أحمد عبيدات، كان مؤيداً للحرية، املهم أنني 
وصلت إلى عنق الزجاجة مع موضوع احلريات، وأنا لم 

آت ألخذ منصب، أنا حضرت للوزارة من أجل فكر معني، 
وأريد أن أطبقه، فعندما وصل فكري إلى عنق الزجاجة، 

إضطررت أن أقدم إستقالتي.

س:
 هل أخذت إستشارة باإلستقالة، أم أنها جاءت 

مفاجئة؟

ج :
 ال، كانت مفاجئة، ألنه حصل هناك إغراءات 

معينة، وأحسست أنه سيحصل تقييد يخالف إرادتي.

س:
 نعرف أّنه جاءتك مكاملات وقتها، ولم تردي على 

اإلتصاالت، ملاذا لم جتيبي على اإلتصاالت؟

ج:
 ألني خفت من الضغط، فأخبرت رئيس الديوان 

وكان حينها مروان القاسم، وقلت له أنني “طالعه 
ومستقيلة”، فعرفوا أنني مستقيلة، وأصبحوا 

يتصلون على البيت.

س:
 وصلتك حينها رسالة من امللك؟

ج :
ليس من امللك، وإمنا من أبو شاكر ) األمير 

زيد بن شاكر( بعث لي رسالة، ولكن قبل أن أقرأها، 
قّدمت الرسالة للحرس وكانت تتضمن نسخة من 
إستقالتي، لم أرد أن أقتنع في ما جاء في رسالته، 

أحسست بأّنني وصلت إلى عنق الزجاجة.

س :
هل حاولت التغيير، وهل تفاعلِت مع األجواء 
التي كانت موجودة، أم أّن قرارك جاء من أول إنفعال؟

ج :
 ال، ليس إنفعاالً. قضيت في الوزارة سنة 
وشهراً، يعني 13 شهراً وأنا في محاوالت لطرح 

برامج جديدة، مثالً إستحدثنا بالتلفزيون برنامج 
“قضايانا”، الذي إفتتحه امللك احلسني اهلل يرحمه، 

بأول سؤال وجواب من الصحافيني، بعدها جاء عدد من 
الصحافيني ليسألوا عدداً من الوزراء عن برامجهم، 
الغريب أنني رأيت أن هناك إحجاماً كبيراً من رؤساء 

التحرير.

س:
 بني 84 واليوم وأنت تراقبني املشهد اإلعالمي، 

كم إختلفت األمور برأيك؟

ج :
 إختلفت األمور كثيراً، أوالً عدد الصحف أصبح 
كثيراً، أصبح هناك مجاالت أوسع للكالم وللنقد، وأنا 

ال أستطيع أن أقول إن حرية اإلعالم تامة في األردن، 
ولكن األمور إختلفت ما بني 84 واآلن، قطعت مسافة 

كبيرة بالتدريج، لعله من 89 أكثر، ما بني 84 و89 
ضاقت كثيراً املساحة حلرية الصحافة. صار هناك 
تضييق على الصحفيني، وأنا كنت أقول لنفسي: 

دفعوا هّم الثمن، لكن بعد 89 عادت الدميقراطية وبدأ 
التحّسن. مسؤولية حرية الصحافة ال تتعلق فقط 
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بالدولة، وإمنا تتعلق مبمارسة الصحفي ملهنته، فإذا 
كان اخلبر فقط لبيع اجلريدة، أو التحليل السخيف 
الذي ال يؤدي لنتيجة، فهو يسيء حلرية الصحافة، 

فهو ينزل من مستوى املواطن، الصحفي الذي يحرص 
على مستوى صحيفته، وعلى مستوى مقاله، وعلى 

مستوى خبره، هو الذي يساهم في إنعاش حرية 
الصحافة. أنا أعتقد أّنه ليس فقط الدولة هي 

املسؤولة، ألن الدولة قراراتها ردة فعل على مستوى 
الصحفي ونوعية ممارسته ومساهمته في الصحافة.

س :
 بإعتقادك، هل يوجد ترابط بني موضوع حرية 

الصحافة وموضوع التطور الثقافي في اجملتمع؟

ج :
 أنا ال أعتقد ذلك، ألنني أعتقد أن األردن 

كان لديه مستويات ثقافية مرتفعة في السنوات 
السابقة، أكثر من اليوم، بالرغم من إنتشار التعليم، 

هذه األيام، إال أن املستوى الثقافي األردني بالسابق كان 
أرفع وأرقى، إنتشار الثقافة أوسع اآلن، لديك عدد أكبر 

من الكتاب، ومن الشعراء، لكن املستوى كان أفضل 
أيام زمان .

س :
 هل كنت إنت وعلي غندور وراء مجيء فيروز 

لعمان عندما غنت أردن أرض العزم؟

ج :
 ال، ذلك كان عبد احلميد، أنا لم أكن باألردن، كان 
آنذاك مديراً لإلذاعة، وهو الذي أحضرها، وإقترح عليها 
فكرة أردن أرض العزم، هي قالت لي أنه هو الذي إقترح 

الفكرة على الرحباني، وهو كان يحبها كثيراً، ألنه 
ساهم فيها، وأحضرها للمدرج الروماني، لم نكن قد 

تزوجنا بعد، 

س :
وبالنسبة ملسرحية بترا لفيروز؟

ج:
 أحضرتها أم شاكر، زوجة الشريف زيد، رحمه 

اهلل، جلمعية أسرة اجلندي، لتمويل أسرة اجلندي.

س :
 هل كان لعلي غندور دور في إحضار فيروز 

وقتها؟

ج :
 علي غندور كان له دور في مهرجان جرش، 

كان عضواً في الللجنة العليا للمهرجان، وساعدنا 
كثيراً في إنطالقته، الذين لهم دور كبير في إنطالقة 

مهرجان جرش هم: امللكة نور، وعدنان بدران وأنا. وأيضاً 
مازن العرموطي الذي كان أّول مدير، بعده جاء ميشيل 
حمارنة، وهو الذي قام بتوسعته، وبعده أكرم مصاروة، 

ومن ثم جاء بعده جريس.

س :
ما هو سبب خفوت وهج املهرجان وتأثيره؟

ج:
 في آخر مهرجان نحن إرتكبنا عدداً من 

األخطاء، اخلطأ األول: أنه جاءتنا شركة تسويق، ونحن 
كنا دائما نقول أننا نريد أن نسّوق للخارج، فإعتقدنا 

أنهم سيسوقون لنا باخلارج، ولكن املوظفني الذين 
بعثتهم الشركة لنا كانوا فاشلني متاماً، وأفشلوا 
شركتهم، وأفشلوا املهرجان، قالوا إنهم يريدون أن 

يسوقوا للخليج وملصر، ولكّنهم حتى بعمان لم 
يسوقوا، وألنهم هم الذين كانوا يبيعون التذاكر، 

طلبوا أن نزيد عدد النجوم، ونحن عادة ال نكثر من عدد 
النجوم، ألن اجملتمع األردني ال يستوعب أكثر من ثالثة 

باملهرجان، فكيف بـ 13 جنماً، كيف يستطيع شاب 
أردني أن يصرف نقوداً حلضور 13 حفلة؟ أساءوا التقدير. 

اآلن يوجد مراجعة للمشروع، أنا أريد أن 
أترك املهرجان، نويت أن أترك في املهرجان اخلامس 

والعشرين، الذي لم يعقد بسبب أحداث لبنان في 
قبل املاضية، وامللكة نور ال تتواجد كفاية، واآلن فنحن 

نريد إعادة تشكيل اللجنة من جديد، فيستلمها جيل 
أصغر، ونوع جديد حتى يجددون فيها. 

س:
 الحظت أنه لديك الكثير من العضويات في 

اجلمعيات، جمعية الشؤون الدولية، املناهل، ماهو أكثر 
نشاط ترين أنك تعبرين عن ليلى شرف فيه؟

ج :
 أنا أحب اجملال الفكري كثيراً، وأحّب اجملال 

البيئي، وكنت رئيسة للجمعية امللكية حلماية 
الطبيعة، حتى نهاية السنة املاضية، وألن لدي عمالً 
كثيراً، لم أترشح، وأصبح رئيسها عبد اإلله اخلطيب 

وزير اخلارجية السابق، وانا ما زلت عضوة مبجلس اإلدارة، 
ألنه يهمني اجملال البيئي، وعضوية منتدى الفكر 

العربي الذي يعتني بالفكر السياسي واإلجتماعي 
والتنموي واإلقتصادي، وأنا عضوة مبركز دراسات الوحدة 

العربية بلبنان، الذي هو مثل منتدى الفكر العربي، 
الذي يقيم ندوات متخصصة، وتصدر عنه مجلة 

“املستقبل العربي” وينشر كتباً للمفكرين، وأنا عضوة 
مبجلس إدارته. وأعتني بالتعليم، ألن التعليم هو 

النهضة، إذا كان التعليم سيئاً، تتراجع النهضة. ال 
يكفي محو األمية، لألسف فتعليمنا يخرج أجياالً غير 

صاحلة للنهوض بحركة اإلصالح الفائمة اآلن.

س :
 ما هو اخللل؟

ج :
التعليم ال يقف عند حد، التعليم يجب أن 

يتطّور كل يوم، في أساليبه، وفي مادته، نحن عندنا 
التعليم توقف، وال يُعّلم الطالب البحث عن املعرفة، 

يعطيه املعرفة احملدودة، وال يعلمه التفكير النقدي، وال 
يعلمه التفكير التحليلي، وال القدرة على البحث على 

املعرفة، هذا الذي يجب أن يعلمه، التعليم لم يعد 
يصقل الفرد، ألنه ال يعلمه األدب، وال يعلمه الشعر، 

اإلنسان ليس رياضيات وعلوم فحسب، إذا أردت أن تغير 
الشخصية، وتصقلها، يجب أن تعّلمها التذوق األدبي، 

التذوق الفني، التذوق املوسيقي، تعلمها رياضة، حتسن 
اإلنسان فيه، ليس فقط أن يعرف أن يقرأ ويكتب، هذا 

ال يكفي.

س:
 نالحظ كذلك أنه يوجد غياب ثقة في موضوع 

فكرة والية الدولة، يعني مثالً مشروع الفيتامني فشل، 
ومشروع التغذية املدرسية فشل، هناك ناس كثيرون 
يقولون إنه ليس سبب الفشل تقصير الدولة، بقدر 

غياب الثقة هل تتوقفني عند هيك تعليقات؟

ج :
 ال، أنا ال أعتقد أن الدولة مقّصرة في هذه 

اخلدمات، يعني الفيتامني والتغذية املدرسية ليست 

موجودة في كل مدارس العالم. ال يوجد حكومات كثير 
تعطي مثل هذه اخلدمات، هذه مبادرة مهمة جداً من 
الدولة، وال يوجد كثير من الدول تقوم بتغذية، أنا آتية 
من بلد ال تعطي تغذية، ليس هناك مثل هذا الشيئ 

في لبنان مثالً، البالد ذات اإلقتصاد الريعي هي التي 
تعطي التغذية، ونحن نخرج من اإلقتصاد الريعي، ومع 

ذلك نعمل هذا الشي، لكن حتصل أخطاء، أنا الذي 
يهمني كيفية التعليم ومادة التعليم.

س :
 يعني إنت لست ضد والية الدولة على 

التعليم؟

ج :
 ال، أنا لست ضّدها، كل الدول يجب أن تقدم 

التعليم، التعليم اخلاص هو شيء موازي، إذا كان 
الشخص قادراً على التعليم اخلاص وأن يضع أوالده 

فهو حر هو، وإمنا إذا لم يستطع فالدولة يجب أن توفر 
التعليم، لكن يجب أن توفر التعليم اجليد، ألن العدد 

األكبر من املواطنني هم الذين يذهبون للتعليم الدولة، 
وال يكلف أكثر أن حتسن نوعية التعليم.

س :
 كيف ترين السياسة في عهد امللك عبد اهلل 

الثاني، وهل إختلفت عن املاضي؟ 

ج : نحن نعرف أّن عملية اإلصالح والتنمية ال 
تتوقف، يجب أن تكون مستمرة، وكل حركة إصالح، 

وكل حركة تغيير لها ظروفها اخلاصة، ولها إنطالقاتها 
اخلاصة التي تستند إلى مما أمتته حركات اإلصالح 
والتنمية التي سبقتها، فال ميكن تشبيه مرحلة 

إصالحية مبرحلة أخرى، ألن ظروفها تختلف، وإستعداد 
الناس واجملتمع لها يختلف، والظروف الدولية تختلف، 
في املرحلة السابقة لم يكن هناك تأثير كبير للعوملة. 

اآلن العوملة مهمة جداً، كعنصر من عناصر يأخذها 
الفكر التنموي اإلصالحي في األردن، أنا أعتقد أن 

التعليم مقصر في مواجهة العوملة، إذا لم يتجّذر 
اإلنسان في تراثه األدبي والعلمي والفكري سيذهب 

إلى تراث آخر، ألنه أصبح في متناول يده، عليك إنت أن 



8283

جُتّذر املواطن وتقويه وجتعله فخوراً بتراثه، وبعدها لن 
تهّمك العوملة، أنت ال تستطيع مقاومة العوملة، نحن 

يجب أن ال نقاوم العوملة، نحن ال نقاوم العوملة نحن 
نواجهها، بالقوة التي لدينا، لكن أن ال ننهار أمامها، 

والتعليم هو السالح األول، وتعليمنا، كما قلت سابقاً، 
ال يجّذر اإلنسان وال يعّلم األدب العربي التراثي بشكل 

مكثف، وال يعّلم اللغة بشكل جيد، وال يعّلم اإلرث 
احلضاري الذي خّلفته احلضارة العربية اإلسالمية، ال 

يعرف الطالب كم ساهمنا باحلضارة العاملية، ال يعرف 
من هو أبن رشد، من هو إبن سينا، الغزالي، من هو 

إبن النفيس، من هو إبن الهيثم، من هو اخلوازمي. ال 
يعلمون، إذهب إلى أي صف وإسأل أّي طالب: من هو 
املتنبي؟ لن يعرف، إسأله من هو: أبو متام؟ لن يعرف ، 

كيف سيكون متجذراً بحضارته، إذا كان ال يعرف هذه 
احلضارة، وسيكون فريسة للعوملة، وأهون فريسة، أنت 
تقاوم العوملة مبواجهتها، بتجذير نفسك، بحضارتك، 
ومساهمتك باحلضارة العاملية، ليس بأن تهرب منها، 

ألنك ال تستطيع أن تقاوم التلفزيون، الذي يدخل لكل 
بيت، ال تستطيع أن تقاوم اإلنترنت الذي يدخل لكل 
بيت ولكل صف، ال تستطيع أن تقاوم الرحالت إلى 

اخلارج، 

س :
 اإلهتمام باملرأة، ومشاركتها باحلياة العامة من 
املسائل األساسية التي تشغل بالك، لكن نحن نرى أن 
هناك ممانعة داخل اجملتمع لبعض التغيرات األساسية 

في حركة املرأة وفي حتررها، هل بإعتقادك أّن هذه 
املمانعة من املمكن أن تذوب مع الوقت، أم أن طبيعة 

ثقافة الشعب األردني غير قادرة على هضم مثل هذه 
التغيرات؟

ج :
 ال، ال أعتقد أن هذه هي طبيعة اجملتمع األردني، 
أنا أعتقد أن طبيعة اجملتمع األردني تتقبل املرأة، ال أنا، 

وال أية واحدة من اللواتي وصلن للوزارة، واجهنا مقاومة 
تذكر، أو تؤّخر عن العمل في العمل العام كوزيرات، 

لكني أعتقد أن احلق يؤخذ وال يعطى، وأنا ال أقول 
يؤخذ بالقوة، يعني لن ندعوا النساء للمظاهرة ألخذ 

احلق، لكن يؤخذ بقوة العطاء، تخرج املرأة للعمل وتبرز 
فيقبلها اجملتمع، يوجد لدينا أعداد كافية مبا يسمى 
بالكتلة احلرجة من الناس، أعداد كافية من النساء 

في احلقل العام من الطبيبات واحملاميات واإلقتصاديات 

وصاحبات األعمال ومن الوزيرات والنائبات ومن األعيان، 
وقتها يصبح وجود املرأة على املسرح العام طبيعياً، 

ويقبله اجملتمع عندما يكون طبيعياً، وليس أمرا 
مفتعال. لكن على املرأة مسؤولية أيضاً، عليها أن 

تتعب على تطوير نفسها، وتقدمي املساهمة البارزة 
والواضحة في اجملتمع، واآلن أصبح لدينا أربع وزيرات، 

وهو عدد كبير، عدد ال بأس به، نريد أن نكون نصف 
اجملتمع في املستقبل، لكنها بداية جيدة، سبع نساء 

في مجلس النواب عدد ال بأس به، سبع نساء في 
مجلس األعيان ال بأس، نريد أن نزيد العدد، ألننا نصف 

اجملتمع، لكن املسؤولية مسؤوليتنا أيضاً، ليست فقط 
مسؤولية اجملتمع.

س :
 هل تتوقعني أن املرأة قد تصل في يوم من األيام 

إلى رئاسة الوزراء؟

ج:
 نعم، قد ال يكون في السنوات القليلة القادمة، 

أنا أعتقد أنه ممكن أن تصل إمرأة إلى رئاسة الوزراء.

س:
 بيتكم جميل، متى بنيتمونه، وكيف؟

ج :
 من ضمن األشياء التي حصلت عندما دعا عبد 

احلميد لترشيد اإلستهالك، قالوا إن بيتنا كلف ثالثة 
ماليني، مع أّنه عندما توفي عبد احلميد كان البيت 
ال يزال على األعمدة والباطون، لكن اإلشاعات كما 

تعرف تكثر أحياناً. نحن إخترنا موقع البيت ألننا أردنا 
أن نشتري دومناً في جبل عمان، وكان الدومن وصل وقتها 

أللفني دينار حسب ما أذكر، ونحن كنا موفرين ألف 
دينار فقط، فلم نتمكن من شراء الدومن، وسافرنا إلى 
أميركا، بدون أن نشتري الدومن، وبقينا هناك، الرواتب 

وقتها لم تكن كثيرة، كنا نعيش على راتبه، وأول 
راتب بعد زواجنا مثالً كان مئة دينار، أعطاني وقتها 
الشيك، وكان مئة دينار، لكن الذي أريد أن أقوله إنه 

كل ما كنا نأتي في إجازة وجنرب الشراء، وتعجبنا 
أرض جندها غالية علينا، ألننا لم نكن قادرين أن نوفر 
املبلغ الكافي، إلى أن جاء يوم إنتقالنا من واشنطن 

إلى نيويورك، ونصحنا األصدقاء أن ال نأخذ سيارة 
مرسيدس على نيويورك، كان السفير هو الذي يشتري 

سيارته، إشتريناها بالتقسيط، ألن الدولة كانت فقيرة 
جداً، فبعنا سيارة املرسيدس وجئنا بإجازة، وبدل أن 

ننفقها “ميني وشمال”، قررنا أن نشتري أرضاً، ولم يكن 
من املمكن أن نشتري بعّمان، ألن األراضي بعمان غالية 
كثيراً، فقمنا بشرائها باألرياف ، خارج عمان، كان هناك 
طريق قروي، كان الطريق العام الذي يذهب ألبو نصير 6 
متر، فصاروا يقولوا لنا: ستسكنوا مع “الواويات”، لكن 
تعودنا بأميركا على املسافات البعيدةو لم يكن لدينا 
مشكلة في ذلك، فقمنا بشراء األرض ألنها رخيصة، 

ولم ننب ألننا وقتها كنا ما زلنا في نيويورك، عندما 
رجعنا إلى عمان ، بدأنا نفكر بالبناء، وبدأنا بالبناء قبل 

ما يتوفى حميد بستة أشهر، وحميد لم ير البيت، 
توفي قبل أن ينتهي البناء، إخترت مهندساً لبنانياً 
ألنني أعرف أنه مشارك في جمعية للحفاظ على 

البيوت القدمية بلبنان، وأردت طابعاً عربياً قدمياً، ومن 
هنا كان مدروساً.

س :
 معاليك بالنسبة للمرحوم مات “مديوناً”؟

ج :
 نعم، ألننا كنا نبني، بعد أن أخذنا قروضاً من 

البنك، وأنا “شوي شوي، تدبرت أموري” .

س :
 بالنسبة لولديك، ناصر وفارس، حتدثي لنا 

عنهما؟

س :
 ناصر، أرانا موهبة موسيقية منذ طفولته 
املبكرة، كان عمره 3 أو  4 سنوات، في أميركا، كان 

يواصل االستماع للموسيقى، وكنا نشتري له اآلالت 
املوسيقية، وعّلمناه العزف على البيانو، وعلمنا فارس 

كذلك، وعندما عدنا من أميركا، لم يكونوا بعرفون 
اللغة العربية بشكل جيد، ناصر كان يحكي بالعربي 

لسبب أّنها لغتنا في البيت، لكنه عندما كبر أكثر، 
أصبح التلفزيون واملدرسة واألصحاب واجليران كلهم 

يتحدثون باإلجنليزية، فلم يعد يتحدث بالعربية. صرت 
ملّا أحكي معه أقول له: لن أرد عليك، إال إذا “حكيت 

عربي”، وصرت أحضر له كتبا عربية وأعلمه كيف 
يقرأ، وفارس أيضاً واجه نفس املشكلة، إلى أن أتينا 

إلى هنا، فوضعناهما في املدرسة األميركية، وأحضرنا 

لهما األستاذ سليم عرفات الذي كان مشهوراً، وعلى 
ما أظن أنه كان متقاعداً من وزارة التربية، أحضرناه 

ليعلمهما الدين والتاريخ واللغة، كان يأتي كل يوم في 
املساء فيراجع لهما العربي والدين والتاريخ، ورجعت 

اللغة العربية لهما،

س :
 املفروض أن يعمل إمتداداً للمسيرة السياسية 

لوالده ووالدته؟

ج :
 ال يحب السياسة أبداً، حتى كان عندما ندعى 

على العشاء، وأقول له تعال معنا، كان يرد: تتحدثون 
بالسياسة، وأنا ال أريد. فارس هو الذي من املمكن أن 
يكمل املسيرة، فقد درس اإلقتصاد واملال، وهو نائب 

محافظ البنك املركزي، وعلى إحتكاك بالعمل العام 
ومتزوج.

س:
 وأنا أنظر ملكتبك أراك مهتمة مبوضوع الفن؟

ج :
 جزء من ثقافتي، أنا ال أؤمن باحلصر الثقافي، 

أنا وعبد احلميد كنا ال نترك فيلماً سينمائياً جيداً 
إال ونحضره بأميركا، وكذلك املعارض الفنية. حميد 
كان يرسم، رسم امللك عبداهلل األول وكان عمره 10 

سنوات، 

س - أنت كمطالعة وحتبني القراءة، ما هو أكثر 
الكتب الذي تأثرت به؟

ج- كثير من الكتب. من ضمن األشياء التي 
أحببتها كثيراً وأثرت بي، مذكرات فدوى طوقان، ألنها 

عانت من اإلنتقال من اجملتمع الضيق إلى مجتمع 
منفتح، 
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فهد الفانك

صدر حديثاً
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 “
اللقاء مع الدكتور الفانك فرصة ذهبية للتعّلم، 

واملعرفة، ومحاولة للتبحر في أسرار خلطة مهنية، 
تكّرست كظاهرة صحفية، عابرة للمراحل واألزمان.

فاجلرأة التي تعتبر عنوان ما يكتبه رئيس 
مجلس إدارة “الرآي”، ليست ال جزءاً ال يتجزأ من سلوك 

يومي له، 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 كّل املنعطفات، والرّد على 

األسئلة حتى احملرجة منها .
حتّفظه على سؤالنا حول منع مقاالته من قبل 
رئاسة حترير “الرأي”، رغم أنه رئيس مجلس إدارتها، لم 
ينسحب على صراحته في اإلقرار بوجود أزمة مهنية 

عميقة في اإلعالم األردني، وتخّلفه عن املنافسة على 
مستوى املنطقة.

ومن املفارقات الطريفة التي تضمنها اللقاء أن 
إقراره بحرفية ومهنية الكاتب الصحفي فهد الرمياوي، 

لم مينعه من التنبؤ مبستقبل باهر للزميل فهد 
اخليطان، الكاتب في صحيفة “العرب اليوم” ليخلف 

الفانك )فهد( ككاتب أول على املستوى الوطني، ليس 
إنحيازاً منه لـ “فهود” الصحافة، وإمنا حتيز للحرفية 

العالية واملهنية 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.

 “

ال يتردد في االعتراف بأن زوجته تقوم بدور 
الرقيب على مقاالته، وأنه غالبا ما يتهّرب من سطوة 
مقّصها، ويؤكد أن الرئيس معروف البخيت من أفضل 

رؤساء احلكومات وأكثرهم إقتداراً.
اللقاء مع الدكتور الفانك تراوح بني مّد 

السياسة، وجزر االقتصاد، وما بينها تقرأ الكثير من 
احلكايات والقصص التي تكشف ألول مرة .

س:
 نبدأ بنشأتك، واحمليط اإلجتماعي الذي ساهم 

في بلورة وتكوين شخصيتك؟
ج :

أوالً، أنا من مواليد احملطة، سنة 1934 ودرست 
الصفني االول والثاني اإلبتدائي في مدرسة الفتح، 

التي كانت في املعسكر، ثم إنتقلنا إلى بلدتنا 
األصلية، احلصن. بقينا هناك فترة الدراسة اإلبتدائية 

والثانوية، املؤثرات بدأت في مدرسة إربد الثانوية، 
وأهّمها حزب البعث الذي إنتسبت إليه وعمري 17 

سنة، سنة 1951 ، وبطبيعة احلال ترك أثره في طريقة 
تفكيري، وخدمت في حزب البعث 16 سنة، ووصلت 

إلى عضوية القيادة القطرية، وقد إنتهت سنة 1966 
باإلعتقاالت التي شملت الكثيرين، في ذلك الوقت، 

املؤّثرات األخرى هي املطالعة، ألنني كنت مطالعاً 
من درجة عالية جداً، وقرأت كل ما في املكتبات التي 
ترددت عليها. كنت أستعير الكتاب بقرش واحد من 

مكتبة الهالل في إربد، مبا في ذلك مجالت “املقتطف” 
و”الهالل” و”الرسالة”، التي كانت تُصور في ذلك الوقت، 
فاملطالعة شّكلت إجتاهاتي، والتي حددها حزب البعث 
في فترة الشباب. ويقال: إذا لم تكن شاباً ويسارياً، فال 
قلب لك، ولكن إذا جتاوزت اخلمسني وبقيت يسارياً فال 

عقل لك! ويكاد ينطبق هذا الى حد كبير علّي، وأعتقد 

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

س:
 هل كان والدك متعلماً؟

ج :
 والدي كان رجل أعمال، وكان ميتلك مطحنة 

في احملطة، ولكنه مرض، ولو بقي لصار من رجال 
أعمال عمان الرئيسيني، 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.

س:
 هذا يعني أّن األم قامت بدور األم واألب، في 

نفس الوقت؟
ج :

 نعم، وبطبيعة احلال، األم عندما ميوت زوجها 
تصبح أقوى من املعتاد، فأستطاعت أن جتابه احلياة، 

والظروف الصعبة في وقتها أجبرتني على أن ال أكمل 
دراستي الثانوية، قدمت إمتحان املترك األردني مع 

الصف األعلى، وجنحت، وقد تكون هذه غلطة العمر، 
ألنه مع أنني لم آخذ هذا الصف، كانت درجتي 26 ، 

بينما لو أكملته قد أكون من األوائل، وأذهب في بعثة، 
ولكنني ُعينت معلماً في وزارة التربية، وكل دراستي 

كانت عن بُعد. يعني أخذت التوجيهي املصري في 
القاهرة، والباكالوريوس وكل الدراسات العليا عن بُعد.

س :
 ماذا تعني مدينة احلصن بالنسبة للدكتور 

فهد الفانك؟ اآلن أصبحت من أهل عمان؟

ج :
 عالقتي باحلصن عادية، إلنني لم أولد هناك، 

وبقية عمري أكملته خارجها، واآلن أنا بعيد عنها، النه 
لم يبق لي شيء فيها. وال أية أمالك. يعني أصبحت 

داري ممراً وشارعاً، بعد أن هدموا بيتنا للمصلحة 
العامة. أذهب إلى احلصن في املناسبات، في األعراس 
ومجالس العزاء وزيارة األخوات املوجودات هناك، وهذا 

كل ما هنالك، أي أنني أصبحت عمانياً مئة باملئة.
س :

 بعد هذه املرحلة، بدأت تعمل في 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، وسّلم على 
جميع املعلمني، ولم يسلم علّي، ظناً منه أنني أحد 

التالميذ، مع أن املدرسة فقط للصف السادس، يعني 
أّنه ظّن أّنني بالصف السادس االبتدائي، ومرت أربع 

سنوات، وانا أدّرس في احلصن، وفي البداية، كنت أدّرس 
الصف األول اإلبتدائي، الكسرة والفتحة والضمة 

إلى أخره، ثم حني أصبحت املدرسة للصف السابع، 
أصبحت أدرس الرياضيات والطبيعة. كان أحد تالميذي 

في ذلك الوقت عبد الرؤوف الروابدة، كان األول في 
الصف، كان طالباً نبيهاً،

س :
 هل كانت املدرسة الوحيدة في املنطقة؟

ج :
 كانت املدرسة الوحيدة في بني عبيد، والطالب 

من أيدون والنعيمة والصريح وكتم واحلصن وشطنا 
وصمد كانوا يعتمدون على هذه املدرسة التي كانت 

تسمى مدرسة املكتب، وهي تأسيس تركي. يعني 
أسست في زمن األتراك بنهاية القرن الثامن عشر.

س:
 مبا أنك تتذكر عبد الرؤوف تكلم عنه قليال؟

ج :
 أنا أتذكره ألنه هو الذي يذّكرني كلما 

يشاهدني إني أستاذه، والفرق بالسن بيني وبينه هو 
خمس سنوات، يعني هو من مواليد 1939 وطبعاً في 

ذلك الوقت كان أهم شيء مييزه أنه يأتي سيرا على 
األقدام كطفل، ومعه محفظة فيها غذاء عادة رغيف 

“رضافي”. وكان متميزاً في الرياضيات والفيزياء التي 
كنت أنا أدرسها،

س :
 وماذا عن نشاطاتك احلزبية في ذلك الوقت؟
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ج :
 كانت تتلّخص في تسييس الطالب، مع أنهم 
في الصف السابع االبتدائي. حوالي 120 منهم كانوا 

يشكلون احللقات التي أديرها حلساب حزب البعث، 
وبعضهم بقي مسيساً لفترة طويلة. ومرتني فصلت 
من اخلدمة ألسباب حزبية، كان راتبي عندما بدأت 14 
ديناراً ينقص قرشان، يعني الراتب األساسي 6 دنانير 
ونصف الدينار، يضاف إليها عالوة غالء معيشة وما 

شابه ذلك، فتصبح حوالي 14 ديناراً، ومع ذلك كنا 
نعيش أنا وأمي وأختي، وكنا نسدد منهم دينارين 

مقابل دين علينا كل شهر. كانت أمي ترسل الدينارين 
ألخيها الذي كان له علينا دين قدمي. كانت احلياة 

سهلة لعدم وجود متطلبات. لم تكن هناك فواتير، 
تليفونات، سيارات، 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. بعد الفصل من الوظيفة ملرتني، صارت األمور 
أصعب. دّرست باخلليل ومنها فصلت أيضاً، فتحولت 

إلى معلم مبدرسة خاصة في عمان، أدرس البنات 
مدرسة “السبتية”. في هذه الفترات كنت منتسباً 

إلى كلية التجارة في جامعة عني شمس. كنت أذهب 
أيام اإلمتحانات فقط، مع أّنني كنت مسجالً طالباً 

نظامياً، لكن الصف الواحد كان 2500 طالب يحضر 
منهم 500 فقط، وغير معروف “مني حاضر ومني 

غايب”، وعندما تخرجت، توظفت في البنك العربي 
سنة 1963 لعام 1966 ثّم ُفصلت مرة أخرى بسبب 

احلزبية، وسجنت ملدة خمس أشهر سنة 1966 . البنك 
العربي 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 العمالء كانوا يتصلون معي بينما مديرنا سعد 
النمري كان يريد أن يكون هو وحده صلة الوصل مع 

العمالء. بعد ذلك توظفت في عالية اخلطوط اجلوية 
امللكية االردنية، كنت مديرها املالي ملدة 13 سنة، 

وإنتهت سنة 1985 بالفصل أيضا بعدم جتديد العقد، 
وبذلك أكون قد فصلت من كل وظيفة. حتى منتدى 

الفكر العربي الذي عملت فيه لوقت جزئي، وكنت أعّد 
مجلة املنتدى ملدة ثماني سنوات، إنتهت باإلستغناء 

عن خدماتي، إرضاء جملموعة من أعضاء املنتدى 

اخلليجيني، الذين إعتقدوا أنني عراقي الهوى، وبالتالي 
لن يدخلوا املنتدى طاملا أنا موجود فيه، لذلك استغنوا 

عن خدماتي، وكانت هذه آخر مرة فصلت فيها، وحتولت 
إلى العمل احلر في مكتب خاص في تقدمي اإلستشارات 

ومكتب محاسبة .

س :
 نتوقف عند امللكية. أنت عملت في الفترة 

التي كان فيها علي غندور رئيساً جمللس 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، وأّن 

جاللة امللك إستدعاه وطلب منه التأسيس، بينما 
الواقع هو أنه جاء لألردن كالجئ سياسي، ألنه ُحكم 

باإلعدام في لبنان، وجاء لألردن، وكانت 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 سنة أصبح املدير 
العام، وكان رئيس مجلس اإلدارة سمو األمير احلسن، 
ثم أصبح علي غندور رئيس مجلس اإلدارة باإلضافة 

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

دولي، ليس على مستوى رجال األعمال احملليني، هو على 
مستوى رجال مدراء بوينغ وسيتي بنك وما شابه ذلك، 
وكانت أهم عناصر القوة عنده هي صلته املباشرة مع 

جاللة امللك، إذا أراد شيئاً يقول أنه أخذ رأي سيدنا، 
ونحن ال نعرف. كّنا ننفذ. وحتى اآلن ال أعرف هل كانت 

كل هذه األشياء فعالً بناًء على طلب جاللة امللك 
)شراء طيارات جديدة، فتح خطوط غير مجزية، إلخ( 
لكنه هكذا كان. كانت املسافة شاسعة بيننا، كان 

يوجد 10 نواب للمدير العام لكن املسافة الشاسعة 
بني املدير العام وبني نوابه.

إمنا هو مسؤول عن منو “عالية” بهذه السرعة 
الكبيرة. كان يسبق األوضاع، يعني أّنه ليست األوضاع 
وحركة السفر والشحن هي التي تفرض التوسع، كان 
التوسع يسبق كّل شيئ. كان رأيه دائماً: ليس الطلب 
هو الذي يخلق السوق، إمنا العرض يخلق الطلب، ألنك 

حني تعرض اخلدمة ستجد من يطلبها، وبفتحك خطاً 

ألميركا لم يكن أحد يطلبه، وعند فتحه أصبح يوجد 
عليه طلب، وهذه نظرية، لكن أهم شيء أنه مولع 

بالنمو والكبر ، وكان يعتقد أنه هو اكبر من مؤسسة 
للطيران لبلد صغير، فيجب أن تكون 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؟

ج:
ال، رحلتي مع الصحافة قدمية جداً، من سنة 

50 وأنا أجرب الكتابة، ونشرت في جريدة األردن في 
ذلك الوقت، ومجلة املهد التي كانت تصدر من بيت 
حلم، بعد ذلك كنت أكتب من وقت آلخر بشكل غير 

منتظم، فكانت تُنشر لي مقاالت في الصريح واحلوادث 
وأخبار األسبوع، إمنا في فترة وجودي بعد البنك العربي 

في فترة سابا وشركاه، بدأت أرسل مقاالت بإنتظام 
إلى “الدستور”، وشجعني في ذلك الوقت، وبل أقول 

إكتشفني: إبراهيم سكجها. هو الذي إكتشف أنني 
أستطيع أن أكتب عاموداً، فقدمني للجريدة، وخاصة 
جلمعة حماد، ثم شجعوني أن أكتب زاوية أسبوعية، 

فكتبت لبعض الفترة، ألنني كنت أكتب في اإلقتصاد 
فقط، ثم عند إفتتاح “الرأي” كان أمني أبو الشعر هو 

املكلف بالتأسيس فطلب مني أن أقدم زاوية إقتصادية 
أسبوعية، وبالفعل حّضرت مواداً لعددين أو ثالثة، 

ولكن ألمر ما صار هناك تغييرات فيها، فقدمت املواد 
للدستور، فخصصوا لي صفحة إقتصادية تظهر كل 
يوم سبت. كان يوم السبت مهماً، ألنه لم يكن يوجد 

غير جريدتني في البلد، هما الرأي والدستور. والرأي 
كانت جريدة 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 الصفحة شخصيات مهمة 
جداً مثل واصف عازر وجواد العناني 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 

عموداً، فكانت بداية كتابة العمود بشكله احلالي، ولم 
تدم اجلريدة 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 بعدد أيام غيابي. لم يكن هناك 

إنترنت إلرسال 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؟

ج: 
أنا ال أعتبر نفسي الكاتب األو،ل ولكن بعض 

الناس 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 أّن هذا حقيقي، 
علماً بأن الذين يقرأوا لي على اإلنترنت أكثر بكثير من 
الذين يقرأون على النسخة املطبوعة الورقية، طبعاً، 

أنا سعيد بذلك، والصعوبة هي في احملافظة على 
املوقع، ألنه مثلما يقولون “ أن هناك شعوراً بالوحدة 

في القمة” ومن الصعب احملافظة عليه. يوجد اآلن 
جيل جديد من الصحفيني الذين سيحلون محلي، 

وأنا أشّجعهم، وحتى عندما يهاجمونني، فمثال فهد 
اخليطان كتب أكثر من مرة، وجرب أن ينتقد ما أكتب، 

وكنت أّتصل به، وأشجعه، وأنا أظن أن له مستقبالً.

س :
 تكتب املقالة بتقنية منفردة، ودائماً تستطيع 

أن تقدم فكرة جديدة في مقالك، من أين يأتي هذا 
البعد؟
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ج :
 من إطالعي. في الواقع أّن لي صالت بإستمرار 

مع وزراء 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، وأّن املسؤولني ال 

يعطون املعلومات، قد يكون صحيحاً أّن املسؤولني ال 
يعطون املعلومات ألّي كان، ولكن لو أّن رئيس التحرير 

يُكّلف نفسه قليالً، ويطلب من أي وزير فسيعطيه 
املعلومات، فأنا أذهب لهم ألخذ املعلومات منهم. 

مثالً عندما كانت تقارير صندوق النقد الدولي سرية 
ومكتومة للغاية، أنا كنت آخذ نسخاً منها ألعرف 

ماذا يحدث بالبلد، وأعرف مباذا تعهدت احلكومة. فإن 
أعجبني جربت أن أمهد الطريق، وإن لم يعجبني جربت 

أن أنتقده حتى أجعل تطبيقه أكثر صعوبة، وحلد اآلن 
لدي قنوات مفتوحة، وأعتقد أنها متاحة للجميع، وألي 
مسؤول في اجلريدة، فهو يستطيع أن يصل للمعلومة،

س:
 نالحظ أن املقاالت الصحفية صارت جزءاً 

من احلال املهنية، وصارت اجلرائد تخصص مساحات 
واسعة للمقاالت لدرجة أننا نرى في اجلريدة الواحدة 

29-24 مقاالً، ما رأيك في طريقة تعاطي صحفنا 
وحتديداً اليومية مع هذه املقاالت؟

ج:
هنا أعتقد أن الصحف اليومية تنشر هذا 

الكم من املقاالت لعدم وجود اجملالت، يعني الصحافة 
اليومية، أصبحت تقوم بوظيفة اجمللة؟ أنا أعد أحياناً 
في جريدة الرأي 35 مقاالً، واحلد األدنى هو 28 لكن أنا 

أظن لو سألوا رئيس التحرير ألجابك أن أكثرها يقرأها 
من كتبها، فيعني القارئ ال يستطيع قراءة 35 مقاالً 

في جريدة 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 
رأس مال الكاتب هو أن يثير إهتمام القراء، ال أن يثير 

حبهم وعواطفهم، ومرة قال واحد أظن أنه ماركسي: 
طارق مصاروة يتالعب بعواطفنا وفهد الفانك يتالعب 

بعقولنا!

س:
 هل هنالك شكل من اشكال الضغوط قد 

مورست عليك في رحلة الكتابة؟
ج :

 طبعاً، وبكثرة، وأنا منعت من الكتابة 6 مرات، 
واحدة منهم ملدة سنتني، أيام زيد الرفاعي ومضر 

بدران، ولم أكن أتوقف عن الكتابة. كنت اكتب بأسماء 
مستعارة، وعندما ينكشف الوضع كنُت أغير اإلسم، 

ولم أنقطع عن الكتابة، وظللت أكتب بإستمرار، ولكن 
إسمي كان ينقطع عن اجلريدة.

س:
 هل كان هذا بتواطؤ مع أصحاب اجلريدة؟

ج:
 كان التواطؤ بيني وبينهم. يعني كانوا يريدون 

املقال، وال يريدون معاندة رئيس احلكومة، وكانت 
شجاعة منهم، وإلى حد ما ُعرف ذلك وانفضح، يعني 
ملدة سنتني وعلى الصفحة األخيرة في “الرأي” عليها 
من فوق كتب احملرر السياسي، ومقال حتته كتب احملرر 
اإلقتصادي فهذا مفهوم أن هذا طارق مصاروة واآلخر 

فهد الفانك، ورئيس احلكومة عرف، ولكن إعتقاده إنه 
عندما ال يكتب الكاتب إسمه يكون معتدالً أكثر، 

فعند عدم كتابة اإلسم تشعر بأن ال أحد يحاسبك 
على املقال، 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 

املستقبل، ولكن أكثرها ال يستعمل، ألن فرصة املقال 
متّر، فاملقال اليومي إبن ساعته، فيوجد حدث معني 
تعاجله أحياناً بأجرأ من الالزم، لكن بعد مرور سنة 

عليه إنتهى املوضوع .

س :
 تتمتع بأعلى سقف للكتابة، هل حتّصل ذلك 
نتيجة إستنادك ملعايير صارمة في كتابة املقال، أو أن 

ذلك عائد إلى إنتشارك الواسع وحضورك في وسط 
القراءة؟

ج:
 أظن أنه يوجد اكثر من سبب، لكن السبب 

الرئيسي هو أّن مقالي صار له مكانة معينة، فرئيس 
التحرير يتحّمل مني، ليس ألني رئيس مجلس 

إدارة،ولكن ألنه إذا كان هناك خطأ فاملسؤولية ليست 
عليه وحده، بينما لو أّن الكاتب مجهول، أو املقال 

جاء من صندوق البريد يتحمل مسؤوليته وال ميرره إال 
إذا كان مقتنعاً به، السبب اآلخر كما قلت إّنه يوجد 

مكانة معينة، ويعني بعد حد معني يستطيع الكاتب 
أن يقرر سقفه بنفسه، وأنا دائما أقول أن الصحفي 
يقرر سقفه بنفسه، وأّن السقوف الواطية ليست 
مفروضة عليهم وإمنا هم “فارضينها على حالهم”.

س :
هل مت منع مقاالت لك وأنت رئيس مجلس إدارة 

في جريدة الرأي بصراحة؟
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؟
ج :

 أنا هواي عراقي، على األقل إبتداًء من سنة 
1990 يعني 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.

س :
 أنت شاهدت معظم التحوالت التي صارت 

في الوسط الصحفي من صدور أسبوعيات، وإغالق 
جرائد وموضوع اإلنترنت ومحطات اإلف إم، كيف تقيم 

الوضع ونحن على أبواب إنتخابات جديدة؟
ج :

 إذا كان سينظر إلى املقاييس الدولية فهي 
وضعت األردن في املرتبة 122 حلرية الصحفية، هذه 

العملية مؤسفة جداً، وأنا أعتقد أن األردن يجب يكون 
األول عربياً، األردن ليس أغنى بلد، وال أكبر بلد، وال أقوى 

بلد، رأس ماله شعبه ونظامه، فإذا كان هذا الوضع 
ليس دميقراطيا فإن البلد معرض للخطر، الدميقراطية 

هي سياج يحمي البلد مثل اجليش، وال أرى أي سبب 
للتخوف من حرية الصحافة، ملاذا ال تطلق احلرية. 

القانون هو الذي يردع من يسيء. يوجد قاض ومحكمة، 
لدينا فرصة أن نقود الفكر العربي. نحن بلد حر، 

ونشكل مرجعية، والعالم ينظر لألردن بهذا الشكل. 
يعني الصحافة األردنية تقرأ في اخلارج حتى يفهموا 

اإلجتاهات التي جتري في املنطقة ومع قليل من اإلدعاء، 
األردن ضمير األمة العربية، الصحافة في األردن هي 

ضمير االمة العربية، لهذا فأنا امتنى أن الوضع يتحسن 
وبشكل ليس تدريجياً، بل مرة واحدة.
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محمود الكايد



 “
سارع األستاذ محمود الكايد، بخلفيته احملترفة، 

إلى القول:
قبل سؤالي من أكون، ومن أنا، اسمحوا لي أن 

اقول إن املذكرات واألحاديث في احلياة عليها أن تقتصر 
على الزعماء، وأبطال احلروب، واملفكرين والعلماء، 
أما بالنسبة لي، كمواطن عادي عاش حياته كما 

عاش أبناء األمة حياتهم، فقد كانت حياة بسيطة 
متواضعة مثل سائر الناس.

فوالدي كايد الضرغام احلياصات، وكان رجالً 
ميسوراً بعض الشيء، وله شقيقان، أما والدتي فهي 

عائشة محمد أبو السمن، وهي شقيقة املرحومني 
الزعيم توفيق أبو السمن، وطاهر باشا وسعود أبر 
السمن، واأللقاب والرتب ليست من عندي، بل هي 
من األمير عبداهلل، منحها لهم في العشرينيات 

والثالثينيات، وبالنسبة لللطفولة، فقد كانت قاسية 
مثل أبناء املدن والقرى في ذلك الوقت، حتى ألعاب 
األطفال كانت خشنة، ليس مثل أوالد اليوم الذين 

ميلكون مختلف أنواع األلعاب.

 “

س :
 في أية سنة ولدت؟

ج -:
أنا من مواليد النصف األول من ثالثينيات 

القرن املاضي، أكملت دراستي في مدرسة السلط 
الثانوية، وكان إنتمائي السياسي حينها يسارياً. 
كنا منارس طفولية يسارية، خصوصا وان احلزبية 

قد مّيزت مدرسة السلط في أواخر اخلمسينيات، 
فكنت ترى الطالب في املراحل الثانوية ينتمون 

لألحزاب السياسية، مثل اإلخوان املسلمني والبعثيني 
والشيوعيني لدرجة أن أعداد الطلبة الذين كانوا 

ال ينتمون إلى أي واحد من هذه األحزاب، لم يتجاوز 
العشرات، فيما البقية فكان لهم نشاط حزبي 

مبختلف اإلجتاهات.

س :
 هل انتميت فعالً للحزب الشيوعي؟ 

ج :
 نعم.

س :
 كيف ؟

ج :
 كان هناك عدد من الرفاق، من خارج أسوار 

املدرسة دأبوا على تزويدنا بالنشرات والكتب السرية 
املمنوعة، وبالتدريج إنضممت إلى التيار، وبقيت على 
هذه احلال، وتعّرضت أكثر من مرة للسجن، آخرها بعد 

مظاهرات وحوادث 57 التي شاركت فيها، فبعدها 
أعلنت األحكام العرفية، وسجنت في الصحراء، 

في اجلفر، عدة سنوات.، وبقيت هناك إلى أن صدر 
قانون العفو العام عام 1965 مبناسبة تعيني األمير 

حسن ولياً للعهد، في عهد رئيس احلكومة آنذاك 
وصفي التل، حيث شمل قانون العفو املشاركني في 

األحداث، منهم الالجئون السياسيون الذين هربوا إلى 
اخلارج، فعاد هؤالء، وفي الداخل فقد أفرج عن املدنيني 
والعسكريني، وكان الهدف السياسي للدولة في ذلك 

الوقت أن حتتوي املفرج عنهم وتدمجهم مبختلف 
مؤسسات الدولة، بدعوى أنه ال يجوز أن يبقوا دون 
عمل في املقاهي والصالونات، فبدأوا يوظفونهم، 

وحظيت أنا بوزارة اإلعالم، كون محمد رسول الكيالني 
الذي كان يعرفني جيداً من السلط. 

س :
 إلعادة تأهيل السجناء السياسيني أو 

املعارضني كان املفروض منهم يستنكروا انتماءهم 
السياسي في اجلريدة الرسمية ؟

ج -:
نعم، طبعاً، اآلالف من املعتقلني فعلوا ذلك، 
ومثلهم لم يفعل، وصمد في وجه الضغوط التي 

مورست عليه.

س :
 ولكنك لم تستنكر؟

ج :
لم استنكر، ، وأود أقول لك معلومة أنني في 

السنتني اآلخيرتني إختلفت مع رفاقي، والسبب هو املد 
الناصري القومي، ذلك أنني كنت أتأثر باألحداث التي 

جتري في اخلارج، مثل حوادث إنفصال مصر وسوريا، 
وسمعت عبد الناصر يقول إن طعنة العدو جترح، 

ولكن طعنة الصديق تدمي القلب. كان عبدالناصر 
متأثراً جداً باإلنفصال، وكذلك فإن متابعتي لألحداث 

في العراق وفلسطني كّرست قناعتي باإلجتاه القومي 
العربي الناصري، مثل الكثيرين ممن عاصروا تلك 

االحداث، ومن املفارقات الهامة، التي أتوقف عندها وأنا 
اتذكر تلك احلقبة، حادثة غريبة حصلت يوم وفاة عبد 
الناصر، عندما كنت أفتح املذياع على إذاعة إسرائيل 

صباحاً، في الساعة السادسة والنصف، وسمعت 
املذيع وهو يعلن وفاة عبد الناصر لم يتمالك نفسه 

وجهش بالبكاء، رغم أنه ميثل صوت العدو، وبعد ذلك 
متّ بث آيات قرآنية ملدة دقيقة على نفس اإلذاعة، ثم 

قطعوا التردد، واألمل من الدكتور د. عزمي بشارة 
ود.أحمد الطيبي أن يكشفوا مالبسات هذا احلادث 
الذي طواه النسيان، وأن يذكروا إسم هذا املذيع إذا 

أمكن لفك لغز هذه احلادثة الغريبة جداً، فإذا كان 
هذا املذيع لم يحتمل اخلبر، فكيف نتخّفف نحن من 
التفاعل مع ذلك املد القومي اجلارف في تلك املرحلة.

س :
 هل كانت املطبوعات أول عالقة لك مع 

الصحافة؟
ج:

- نعم، عملت في وزارة اإلعالم، دائرة املطبوعات 
والنشر، وفي أوائل 1967 إستدعاني املرحوم عبد 

احلميد شرف وزير االعالم، وقال إنه يجب أن تذهب 
لتعمل في “القدس” اجلريدة، وهي” إحتاد جلريدتني 

“الدفاع” و”اجلهاد” فيما كانت جريدة “الدستور” إحتاداً 
لـ “املنار” و”فلسطني”، وبقيت هناك عدة أشهر إلى أن 

إشتعلت حرب 67.

س :
 هل كنت وقتها أعزب؟

ج :
 نعم، وأقمت في القدس، وملّا بدأت حرب 67 

صادف أنه يوم العطلة األسبوعية للصحيفة، التي 
إعتدت أن أقضيها إّما في السلط أو عمان. وفي 

مساء 5 حزيران ُطلب منا أن نعود إلى للقدس ونصدر 
الصحيفة، ونصحوا القافلة أن متشي طريق أريحا 
الطيبة رام اهلل، وعندما وصلنا إلى الطيبة أخبرنا 

بعض العسكريني أن ال نذهب إلى القدس أو حتى رام 
اهلل، فقررنا الرجوع إلى عمان التي وصلناها صباح 6 

حزيران، وهناك داومت في دائرة املطبوعات، أتابع األخبار 
أوالً بأول.

س :
هل تتكلم لنا، ولو قليالً، عن القدس. أنت من 

السلط وذهبت للقدس، حتدث عن مشاعرك جتاه هذه 
التجربة وعالقتك مع القدس، وإشتباكك مع املوضوع 

الفلسطيني؟
ج :

واهلل بالنسبة لي فلسطني، فّتحت عيوني 
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على الدنيا، والقضية الفلسطينية تشغلني، وتشغل 
كل الشعب األردني، فلم يكن هناك هّم وال حديث عن 

قضية إال القضية الفلسطينية، وكنت في الصحافة، 
وغير الصحافة، أقول إّن من ال يحب القدس ويحب 

نابلس ال ميكن ان يحب السلط، القدس بالنسبة لي 
شيء روحاني، تاريخي، ومهم جداً لذلك احلفاظ عليها، 

وعلى املقدسات، وواجب على كل عربي ومسلم في 
هذا العالم، 

س :
 كنت على عالقة مع عبد احلميد شرف؟

ج:
 كان يثق بي. ال شّك في أّن عبد احلميد شرف 

كان قومياً عربياً أصيالً، وتوفاه اهلل صغير السن، وهو 
شخصية فذة على مستوى عال من الثقافة والوعي، 

يحّب بلده وأمته،

س:
 ماذا حصل بعد ذلك؟

ج:
 بعد ذلك أمضيت بضع سنوات في املطبوعات 

إلى سنة 1969 ، حيث أكملت دراستي بأن إنتسبت 
في جامعة دمشق في مجال احلقوق.

س :
 من كان مسؤولك في دائرة املطبوعات والنشر 

أيامها؟
ج :

 أمني أبو الشعر، وكنت قريباً منه جداً. 

س :
 ماذا حدث للدراسة؟

ج :
 واصلت إنتسابي جلامعة دمشق ملدة ثالث 

سنوات، ولكن ظروف حرب أيلول حالت دون اإلستمرار، 
وفي هذه األثناء متّ تأسيس اإلحتاد الوطني، وكان أمينه 

العام في البداية مصطفى دودين، وبعده عدنان أبو 
عودة الذي كانت تربطني به صداقة قبل أن يصبح 

وزيراً لإلعالم، عندما كان مدرساً قي مدرسة السلط، 
وعندما أصبح عدنان أبو عودة أميناً عاماً لإلحتاد 
الوطني، إنتدبني معه ألعمل أمني سر للجبهة 

التنفيذية لإلحتاد، فيما كان سليمان عرار مديراً عاماً 

إلدارة اإلحتاد، وبعد عدنان أبو عودة جاء خلفه جمعة 
حماد. 

س :
 هل لكان ميثل اإلحتاد الوطني محاولة 

المتصاص نتائج ايلول ؟
ج :

 البدايات كانت على هذا النحو، لكنه حافظ 
إلى حد ما على الوحدة الوطنية.

س :
حتدث لنا عن “الرأي”؟.

ج : 
كانت احلكومة قد إشتكت من اخلسائر التي 

تعرضت لها الصحيفة، ورئيس احلكومة آنذاك حتّدث 
عن هذا للحاج جمعة حماد، مؤكداً أن “الرأي” أصبحت 

عبئاً على الدولة، بعدها جاء عندي احلاج جمعة، 
وكنت وقتها مديراً لإلحتاد الوطني واحلاج جمعة أمينه 
العام وسليمان عرار رئيس حترير “الرأي” ومحمد العمد 

مديراً للصحيفة. إلتقينا نحن األربعة وإتفقنا أن 
نعرض شراء احلصص من احلكومة، ووافقوا على ذلك، 
وشكلوا جلنة وزارية من وزير املالية ووزير اإلعالم، ووزير 

اإلقتصاد، ومدير ديوان احملاسبة، وكذلك مت تشكيل 
جلنة فنية لتقدير قيمتها، ولم يكن بإستطاعتنا أن 

نشتريها كلها.

س :
 كم قدروا قيمتها في ذلك الوقت؟

ج :
 قدروا قيمتها ب 206 آالف دينار، بدون املبنى 
واألرض، ويبقى ٪ 40 للحكومة، وكما تعرف كانت 

هناك مطبعة وماكينات بسيطة وتعتمد على صف 
الرصاص، وهي أشياء ليست مكلفة، ومتّت العملية، 

وأصبح سليمان عرار رئيسآ للتحرير، وأنا مديراً 
للتحرير، ومحمد العمد مديراً عاماً للصحيفة، واحلاج 

جمعة حماد رئيساً لهيئة املديرين، وبدأنا نعمل ليالً 
نهاراً. التعب والسهر. وصل األمر عندي أيامها أنني 

فضلت اجلريدة على نفسي.

س:
 هل كنت تنام في جريدة الرأي؟

ج :
 نعم، واهلل ملدة ثالثة أيام في بعض األحيان، إلى 

أن إستقرت بعد سنة أو سنتني من إستالمنا اجلريدة، 
حيث إستخدمنا كتاباً بارزين، وطّورناها شيئاً فشيئاً، 

املعدات واآلالت واللوازم، وأخذنا نستقطب أشخاصاً 
لهم أثر في الفكر. ومن مجموعة الكبار الذين شاركوا 

في الكتابة في جريدة الرأي وأكثرهم من املرحومني 
مثل: محمد ديب، وروكس العزيزي، والدكتور نقوال 

زيادة، والشاعر عبد الرحيم عمر، ومحمود زين العابدين 
وهو صحفي لبناني إستقطبته صحيفة الرأي وكان 

صحفياً محترفاً، وجتربته مهمة للعاملني، وتعلموا 
منه إلى أن رحل. كان ممكن أن يكون مديراً للتحرير،

بعد سنتني، أو ثالثة، إحتلت “الرأي” مركزاً 
مرموقاً في البلد، وشهد لها القاصي والداني، ومعظم 

الصحفيني واحملررين والكتاب مروا على جريدة “الرأي”، 
وكثير منهم غادر إلى اخلارج، حتى في آخر زيارة لي 

إلى دبي، زرت صحيفة “البيان” وأثناء جتوالي في أحد 
األقسام شعرت كأني في جريدة “الرأي”، بسبب وجود 

عمال أردنيني تخرجوا من مدرسة “الرأي.
وفي سنة 76 أصبح سليمان عرار وزيراً، 
وأصبحت أنا رئيسآ للتحرير، وكنا نحرص على 

إستخدام كتاب على مهمني مثل نائب رئيس حترير 
األهرام الدكتور يوسف الصامي، وحرصنا على شراء 

حقوق النشر للكتب املهمة، وفي ذات يوم كنت في 
بيروت وشاهدت إعالناً في صحيفة “األنوار” عن كتاب 

حملمد حسني هيكل وذهبت إليها في نفس اليوم 
الذي بدأت فيه النشر، وحصلت على حق النشر، ولم 

يكن لدي نقود كفاية فنزلت على صراف في شارع 
احلمرا، من عائلة رزق، عرفته على نفسي وشرحت 
له املشكلة، وأبلغته بأنني محتاج ملبلغ من املال 

فأعطاني شيكاً، وسلمته للصحيفة وأخذت صفحة 
مصورة على الورق، ووصلت إلى الرمثا الساعة 9 أو 

10 وتكلمت مع اجلريدة، وطلبت منهم أن ينشروا 
الصفحة ويضعوا إشارة لها على الصفحة االولى، 

وفعال وصلت الساعة 11 ونشرنا الكتاب، وبعد 
ذلك كل كتب هيكل حصلنا على نشرها، رغم 

أن بعض املوزعني أو الناشرين كانوا يطلبون مبالغ 
زيادة عن اللزوم، حتى كّلمت مرة األستاذ هيكل، 
وأبلغته باألسعار التي يطلبها الناشرون، فقال 

لي “إنها سرقة”، واحلقيقة فإن كتب هيكل التي 
إهتمت بها الرأي ساهمت كثيراً في تعزيز مكانتها 

وزيادة مقروئيتها، باإلضافة إلى كتب أخرى ال تقل 
أهمية، وإلى جانب ذلك، فقد كنت حريصاً على أن 
يكون سقف حرية الصحافة عالياً، ولكن ليست 

كل الظروف تسمح بأن يكون عالياً، بدليل أن الرأي 
تعرضت حلوالي 6 إغالقات منذ تأسيسها.

س:
 حتدث لنا عما تذكره من هذه األحداث؟

ج :
 أحد اإلغالقات كان لسبب نشرنا بياناً 

للشخصيات الوطنية األردنية عن أحداث لبنان، 
كأحداث تل الزعتر، واجملازر التي ترتكب ضد 

الفلسطينيني، وهم الشيخ عبد احلميد السائح 
وروحي اخلطيب والدكتور حسن خريس نقيب 

األطباء ونعمان إرشيدات وحسني حداد نائب نقيب 
الصيادلة، ود. منيف الرزاز، ود. يعقوب زيادين، واحملامي 
مروان احلسني واحملامي فايز العدوان، ود. رفعت عودة، 
ود. داود احلسيني، واحملامي إبراهيم بكر، وبهجت أبو 

غربية(، آنذاك قال رئيس احلكومة: كيف تذكر أن هذه 
الشخصيات الوطنية، هل غيرهم ليسوا وطنيني؟ 

س :
 ومت إغالق اجلريدة؟

ج :
 نعم.

س : كم يوماً أغلقت؟
ج :

 كانت تتفاوت بني 15 يوماً وبني 10 أيام، وفي 
هذه األثناء تبدأ الواسطات إلعادة اإلصدار.

س:
 هل ساهمت اإلغالقات في جناح “الرأي” 

وانتشارها؟
ج :

 أنت ال تتصّور حجم التعاطف والتفاعل 
اجلماهيري مع الصحيفة عند اغالقها، ولكن كما 

تعلم فإن اخلسائر املالية تكون كبيرة، بسبب إعتماد 
الصحيفة اليومية على الدخل اليومي ووجود إلتزامات 

كبيرة عليها.
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س:
 نشر “الرأي” لصورة السادات مع رئيس الوزراء 

االسرائيلي كانت متثل خروجاً على املألوف واخلط 
احملافظ للصحيفة، ما هي قصة هذه الصورة التي 

مثلت عالمة فارقة بتاريخ الصحافة العربية؟
ج :

حصلنا على صورة جتمع بيغن والسادات 
وبينهما راقصة، وترددنا في نشرها، وقلنا: إذا كان ال بد 
من نشرها فليتم إبرازها، ونُشرت على صفحة كاملة 
حتت عنوان حان وقت اجلد، حان وقت اللعب، وقد تزامن 

نشر الصورة مع سفر امللك حسني رحمه اهلل إلى 
سوريا، مما دفع وزير االعالم إلى معاتبتنا بأن هذا الوضع 

ال يليق وال يجوز، ولكن عندما وصل امللك إلى دمشق 
وقابل الرئيس األسد، قال الرئيس األسد: “فشت خلقنا 

اليوم جريدة الرأي “وهذا كان مانعاً إلتخاذ أي إجراء 
ضدنا، وقامت الصحف السورية بأعادة نشر الصورة 

وهو االمر الذي حال دون إتخاذ قرار ضدنا.

س :
 من خبرتك الطويلة في إدارة الصحف كيف 

تتم املوازنة بني اخملاوف املترتبة على النشر، وبني 
اإلنحياز لنشر احلقيقة؟

ج :
 الصحيح أن املسؤول يجب أن يكون ملماً في 

أمور اجملتمع، وطبيعة النظام، ويُقّدر ما يُغضب وما 
يُرضي، وكنت أحيانا أحتّمل مسؤولية ما أنشر، وأحتمل 

الغضب في اليوم التالي، ولكن األمور جتري على ما 
يرام في النهاية. كنت حريصاً دائماً أن تبقى “الرأي” 
في الطليعة، وأن تبقى صحيفة األردن األولى، وعلى 

أن تبقى صحيفة فلسطني. هذه هوية “الرأي”: ليست 
طائفية، وال إقليمية، هذا ما كنت حريصاً عليه. 

س:
 حتى في تركيبتها كنت حترص على وجود 

التنوع الذي ميثل اجملتمع؟
ج :

 نعم، ال يوجد في أي مكان فيها للنزاعات، 
وظّلت “الرأي” تكبر وتنمو إلى أن وصلت إلى ما وصلت 
إليه على رأس قمة الهرم الصحفي، وال أبالغ إذا قلت 

إنها في نفس املرتبة مع الصحف العربية الكبرى 
من نفس اإلجتاه، ومن حيث إتخاذ املواقف، ومن حيث 

القيم، و”الرأي” كانت السباقة في إقتناء أحدث 

املستلزمات املطبعية، وإنتقلت من صف الرصاص إلى 
التصوير ثم إلى اإلنترنت، وإلى كل شيء متطور.

س:
 هل نتحدث عن موضوع التأميم؟

ج:
 في البداية، كان هناك محاولة لتحويلها 

إلى شركة مساهمة عامة، وحصل ذلك عام 1986 
حيث متلكت احلكومة مقابل األرض واملبنى ?15 ومتلك 

املؤسسون ?35 يعني لكل شخص ?7 والباقي طرح 
لالكتتاب العام ?50 وساهمت مؤسسات وشركات 

وأفراد.
في املرحلة التالية كانت األمور معقدة أكثر، 

حيث طلب من املؤسسني الـ 5 أن يبيعوا أسهمهم، 
وبدعوى أّن هذا قرار سياسي، وإالّ فستكون هناك 

إجراءات، ومتّ حل مجلس إدارة “الرأي” بعد ذلك. إتصلت 
احلكومة باآلخرين، وأنا لم يجر معي أي حديث، ولم أبع 
حصصي، وطبعاً بيعت بعدها أسهمي وأسهم أبنائي 

كلها. وأصبح للضمان اإلجتماعي ?35 وللحكومة ?15 
والباقي للشركات واألفراد واملؤسسات.

س:
 ومنهم أنتم؟

ج :
 ال .

س :
بأي سعر بيعت أسهمكم؟ 

ج :
 ثالثة دنانير للسهم، وجيئ برئيس حترير جديد، 
بعد أن أخرجت أنا، وإستمر احلال ملدة سنة تقريباً، إلى 
أن تغيرت احلكومة، وجاءت حكومة جديدة، ألغت قرار 

مجلس األمن اإلقتصادي، وعادت األمور كما كانت، وعاد 
رئيس مجلس اإلدارة، وأنا إلى رئاسة التحرير، وكذلك 

الصحف األخرى حدثت معها نفس العملية.

س :
 خالل فترة السنة، أصبح هنالك خارطة جديدة 

في “الرأي”، متثلت بانحياز بعض العاملني لإلدارة 
اجلديدة، كيف متكنتم من جتاوزها وطي الصفحة؟

ج :
 لم أعر األمر إنتباهاً، واحلمد هلل “طّولت 

بالي”، وبعض الناس حتدثوا، لكن أنا لم أقف عندها، 
وتستطيع أن تسأل كل زمالئي عن هذه املرحلة .

س :
 بعد ذلك هل عادت األسهم مثل السابق؟ 

ج :
 ال، لم تعد كسابق عهدها. احلكومة قالت 

إن األمور لن تكون مثل السابق، والضمان اإلجتماعي 
إمتلك األسهم، وأنا بعد ذلك كنت أشتري من السوق 

املالي بني احلني واآلخر، إلى أن جاء العام 93 وأبلغوني: 
ال نريدك في مجلس اإلدارة وفي رئاسة التحرير معاً، 

فتخليت عن رئاسة التحرير، مع أّنه ظّل حتت إشرافي، 
وإبني عزمي اآلن عضو في مجلس اإلدارة.

س :
 خالل فترة إدارتك لـ”الرأي” كنت تنحني للريح 

في بعض االحيان، لكنك ُحلت بنفس الوقت دون 
إستباحة الصحيفة، كيف مكنتك هذه املعادلة من 

التعايش مع مختلف احلكومات؟
ج :

 اإلعتدال والوعي مّكناني من أن أمضي كل 
هذه السنوات في “الرأي”، أما إقصائي األخير فله 

أسباب سياسية مختلفة، لم يأت أوان احلديث عنها، 
وكشف تفاصيلها.

س :
طبيعة العمل اليومي داخل املؤسسات 

الصحفية، والتعقيدات فيها، ميكن أن يحدث معه 
بعض األخطاء هل تتذكر بعضها؟

ج - هناك أخطاء تاريخية، مثالً أن يأتيك نعي 
في آخر الليل وتكتب كرئيس حترير: إذا كان له مكان، 
ويظهر النعي في اليوم التالي: أسكنه اهلل فسيح 

جنانه اذا كان له مكان! ومن األخطاء أيضاً أن مت نشر 
إعالن يقول: فالن في شهر العسل، ويتقبل العزاء في 

جبل كذا!
وذات مرة، مات مدير إحدى الوحدات العسكرية 
املهمة، ومت نشر إعالن شكر للهيئات الدبلوماسية من 

آل املتوفي مرفقاً بصورة للمرحوم، ولسوء احلظ كان 
هناك حتقيق عن احليوانات األليفة وصورة “سعدان” 

بنفس احلجم وجاء املوظف، ووضع صورة القرد باخلطأ 
مكان تلك الصورة، فقامت الدنيا ولم تقعد، وقررت 
القوات املسلحة منع توزيع “الرأي” في كل الوحدات 

العسكرية، ومت فتح حتقيق في املوضوع، وقلنا إنها 
كانت صدفة ليست مقصودة، فقالوا إنها أثرت على 

عائلة املتوفي، ولكننا شّكلنا جاهة من املشايخ، 
وذهبنا عندهم وقلنا إن الشخص كان صديقنا ونحبه، 

وهو من بلدياتي، قالوا: كيف تضعون القرد مكان 
الصورة، ومرت األيام.

وهناك كثير من األخطاء حتصل.

س :
 خالل فترة إدارتك لـ”الرأي” كانت طبيعة إدارتك 

إنعكاساً لفلسفتك في احلياة، فحرصت على أن 
تديرها بروح أسرية وأبوية. إلى أي حد تعتقد أن هذه 

الطريقة في اإلدارة ساهمت في جناح “الرأي”؟
ج :

 عندما تركت “الرأي” قامت إدارة الصحيفة 
في الذكرى 25 لصدورها بجمع الكلمات التي كتبت 

حول الصحيفة في كتيب، وإشتمل بعضها على 
الثناء لدوري الشخصي في هذا النجاح والتفوق الذي 

وصلت له، وإني أقدر لألخوة والزمالء هذه الكلمات 
الطيبة، وأرجو أن أوضح بأنني لم أحقق هذا النجاح 
وحدي، بل إّن هذا التقدم والنجاح الذي وصلت إليه 

إمنا حتقق مبجهود كل العاملني في الصحيفة على مر 
األيام والسنني. على املسؤول في الصحيفة إذا سئل 

عن جناحه وتفوقه أن يجيب بتفوقنا نحن وجناحنا نحن 
كأسرة، ال جناحي وتفوقي أنا.

نحن أسرة، كنت أحرص على أن تبقى الرأي 
أسرة متحابة من الداخل، وكذلك من اخلارج، لذلك 
كثير من الصحفيني كانوا يقولون: “عصابة الرأي، 

ومافيا الرأي، وجماعة الرأي” وكثير منهم كتبوا عن 
األمان في الرأي، “ومن دخل الرأي فهو آمن”، كل هذه 

األشياء تكرست من خالل الروح األسرية. 
قبل أيام جاءني من يقول ان الزميل عبد الوهاب 

الزغيالت، املرشح ملنصب نقيب الصحافيني، عقد 
إجتماعاً لكل املوظفني في “الرأي” وشرح برنامجه، 
ومن جملة حديثه قال: “أنا ترباية محمود الكايد”، 

فضّجت القاعة بالتصفيق، لوقع اإلسم، فقال لهم 
مداعباً: “أنا إلي ساعة بحكي ولم تصفقوا إال عندما 
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ذكرت أبو عزمي”، فدّوى التصفيق مرة أخرى، “الرأي” 
مثال للجو األسري.

س:
 من هي النماذج التي نتذكرها دائماً، وكانت 

مميزة خالل جتربتك الصحفية من الصحفيني والكتاب؟

ج :
 من الصحفيني ال ميكن إال أن أذكر على األقل 
األموات قبل األحياء جمعة حماد، إبراهيم سكجها، 

ومحمود الشريف وفهد الرمياوي اهلل يطول في عمره، 
ويعقوب عويس. وعبد الرحيم عمر الشاعر والصحفي، 

والراحل حسن التل، والصحفيني كذلك سليم 
الشريف ومحمود أبو الزلف وإبراهيم الشنطي.

س :
 دائما ما ينقل عن أبو عزمي قوله بأن الكرم 

يتعلمه الناس بالتدريج، هل هنالك ممن زاملتهم 
يشكلون إمتداداً ملسيرتك؟

ج :
 كثير من الناس يذكرونني بخير، واهلل أني 

ُكّرمت من الصحافيني والكتاب، مثالً أحمد سالمة 
قبل مدة قدم كتاباً لي، ويتضمن مجموعة من 

املقاالت كتبتها في رثاء بعض األصدقاء وقامت “الرأي” 
بجمعها، وأحمد سالمة قدمها بعد أن إّطلع عليها، 

وقلت له إن مقدمتك أثرت بي.

س :
 حتدث لنا عن طبيعة مشاعرك عندما غادرت 

الرأي؟
ج :

 ال أخفيك، فالرأي لها مكانة خاصة، وعالقة 
روحية، وأكثر من عاطفية. حتى هذه اللحظة عندما 

أمسكها ال أعرف أن أتخلى عن قراءتها، وبالطريقة 
نفسها التي كنت أقرأها وأنا هناك، جلهة التدقيق في 
جودة طباعتها وطويتها وعناوينها. أحب مطالعتها، 

وأزعل من بعض ما أراه فيها، في بعض األحيان.

س:
 كان عندك دائما القدرة على املناورة بني إنتصار 

حرية الصحافة وبني عدم اغضاب املسؤولني؟

ج :
يا سيدي مرة كنا أنا ومحمود الشريف وإبراهيم 
سكجها، إبراهيم كان في “الشعب” ومحمود كان في 

“الدستور” وأنا في “الرأي” إستدعانا جاللة امللك حسني 
رحمه اهلل إلى مكتبه اخلاص، بحضور زيد الرفاعي 

وعدنان أبو عودة ومروان القاسم، فبدأوا يتكلمون عن 
الصحافة، وقال رئيس احلكومة: إن الصحافة ما هي 
إال سخافة، وأنتم ال تقدرون ظروف البلد، وال تعرفون 

الوضع العربي، وكذلك كان على نفس اخلط وزير 
اإلعالم ومروان القاسم، فقلت: تسمح لي يا سيدي، إّن 
صحافتنا ليست هكذا، فصحافتنا محترمة، ووطنية، 

وصحافتنا لك وللبلد، والرسالة التي تريد أن توصلها 
لنا نحن سوف نستوعبها. وإذا بجاللة امللك يقول: 
الصحافة أحسن من اإلعالم الرسمي. فقلت: اهلل 

ينصرك يا سيدي. وإذا محمود الشريف يقول لي واهلل 
إنك جريء، فقلت له ساخراً: هل شنقوني ألني قلت 

هذا الكالم يا أخي! 

س:
 كيف ترى حرية الصحافة هذه األيام؟

ج :
 لألسف الشديد هناك أناس يتصورون أن 

الصحافة واإلعالم أمر واحد، حتى في اجمللس األعلى 
لإلعالم، ذلك أن اإلعالم يطبق تصّورات احلكومات 

القائمة، أما الصحافة فال، لذلك سّموها السلطة 
الرابعة، أي أنها سلطة رقابية، لذلك فإن حرية 

الصحافة هي حق للمواطن، وليست إمتيازاً للصحف، 
املواطن حقه أن يعرف. والزالة اخللط بني الصحافة 

واإلعالم، إقترحت على مجلس اإلعالم أن يكون أسم 
اجمللس مجلس الصحافة واإلعالم،.

س:
 حتّولت “الكايدية” مزرعتك، إلى جزء من التراث 

املهني للصحافة، حتّدث لنا عن قصتها؟
ج :

 باسم سكجها اهلل يطول عمره كتب مرة 
إستقالة، وذّيلها بعبارة: على أن أبقى في املناسبات 
اإلجتماعية، أي أنه ليس مستقيالً من عائلة “الرأي”. 

واهلل يا أخي “الكايدية” أخذت إسمها نسبة إلى 
محمود الكايد، وهي مزرعة متواضعة في في ضواحي 

عمان، أقيم فيها كثير من املناسبات إلستضافة 
الصحافيني العرب، مثالً عبد الباري عطوان، الذي 

يسألني بإستمرار عن “الكايدية”، وكذلك سناء 
العلول، ورياض جنيب الريس كان يقول: إذا جئت إلى 

عمان، ولم أحضر إلى هنا ألكل املنسف، وإذا لم أحتدث 
ال أعتبر زيارتي لألردن زيارة، فبحكم الصحافة تكون 

العالقات واسعة مع مسؤولني ووزراء، وذلك يستوجب 
إقامة الكثير من املناسبات، كثير من الصحافيني في 

اجلريدة، عندما تكون الساعة التاسعة أو العاشرة، 
ونتأكد من أن العمل إنتهى في اجلريدة، نخرج معاً إلى 
“الكايدية” نسهر ونغني، وفي مرتني أحضرنا سعدون 

جابر، وكانت السهرة تتواصل حتى الثالثة فجراً. 
نصف الوزراء ورؤساء احلكومات سهروا هناك، حتى وأنا 

وزير جاء عبد الباري عطوان، وعزمته، وكان على زعل 
مع الدولة واحلكومة، وبعد أن قابل امللك، ومتت تسوية 
األمور، عزمته على الغذاء، وعزمت كذلك رئيس الوزراء 

وسبع وزراء، ومنذ زمن لم يأت عبد الباري إلى األردن.

س:
 قلت إّنك ال تقدر أن ترى “الرأي” إال من الزاوية 

التي كنت تراها بها وأنت على رأس الهرم، ما هي 
املالحظات التي تقف عندها في هذه الفترة؟

ج :
 ال يعجبني معظم املقاالت فيها، املقاالت التي 

تتضمن اإلساءات جلهات أو منظمات أو حتى لدول أو 
لشخصيات، هذه املقاالت تضمن نفاقاً زائداً، وهذا 

ليس فقط في “الرأي” وأمنا في الصحف كلها.

س :
زمان كان إسم “الرأي” مرتبطاً بإسم األستاذ أبو 

عزمي، وحّققت جناحات كبيرة من اإلمكانيات الفنية 
البسيطة. لو تصّورنا اآلن أبو عزمي في “الرأي”، مع 

كل التكنولوجيا املوجودة، من وجهة نظرك ماذا تفعل 
التكنولوجيا املوجودة؟

ج :
 اإلنسان العاقل، واحملب لعمله، يتطّور. في 
إحدى املرات زرت النقابة الدولية في باريس، ورأيت 

شخصاً من عائلة تويني، ليس غسان، وكانت 
مهامة إدارية، ويشرف على املهام الدولية، قال لي: 

أنتم عندكم ماكنات صف جديدة؟ قلت: نعم، قال: 
أنصحك ال تستغني عن مكينات الرصاص، وفعال 

طبقتها، واإلنسان الذي يحّب املهنة يجب أن يتطور، 
جاءنا عرض من ماكنة في أملانيا تكلف 4ونصف ماليني 

دينار، وقلت: فليكن. ذهبنا ألملانيا، وشاهدنا املاكنة، 

وقابلت مدير املطابع واملهندس وتعاقدنا مع وكيلهم، 
ولم يكن معنا نقود “كاش”، إستدنا من البنك العربي 

دون كفالة وال شيء، ووقعت االتفاقية، وكان شومان 
ينصح املوظفني في البنك العربي أن يشتروا في جريدة 
الرأي، ويقول: أنا شاهدت امليزانية السنوية للرأي، وأظن 

أننا سددنا للبنك العربي فقط في السنة.
وما كان مييز الرأي أيضاً اإلدارة واملالية، يعني 

شفافية نظامها ألبعد احلدود، وطوال العمر لم يُذكر 
ولو شبهة صغيرة حدثت عن قضية فساد مثالً، مثل 

ما حصل مع بعض املؤسسات والشركات والبنوك 
وهذا يعود لالخ محمد العمد.

س:
 ما هو اإلختالف الذي تراه بني جريدة الرأي 

ومنصبك في الوزارة ؟
ج :

 صحيح دخول الوزارة يعني شيئاً مهماً ليصبح 
معالي الوزير، واملهّم أّنني لم أغير قناعاتي، ولم أبدلها 

أبداً. كنُت ملتزماً بوظيفتي، وكذلك إستطعت أن 
أحّصل مخصصات كبيرة للوزارة .

س :
 أنت وضعت صورة صدام حسني بعد وفاته هل 

كانت هناك عالقة شخصية تربطك به ؟
ج :

 نعم، أنا قابلته مرتني، وأشهد أنه فارس ومحب 
لألردن، ومحب للعرب، ومواقفه من االردن معروفة، 

ليس طائفياً مثل الذين يحكمون اآلن.

س :
معروف عن معالي أبو عزمي كثرة حركته 

وسفراته؟
ج :

 نعم، أنا أحب الطبيعة، واملناظر، وأحب أن 
أسافر إلى اخلارج.

س:
 حتب أن تسمع الطرب؟
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ج :
 يا سالم إسأل باسم سكجها، كنا دائماً نحب 

نطرب ونغني.

س :
هل هناك أشخاص حتب أن تراهم وتتلقى بهم؟

ج :
 واهلل صداقاتي كثيرة، لكن اآلن معظم 

نشاطاتي واجبات إجتماعية، وما هو ضروري، وذلك 
بسبب أحكام السن.

س:
 تكلم لنا قليالً عن األجواء العائلية؟

ج :
 عندي ولد وإبنتان، ولدي 7 أحفاد.

س :
 عزمي محام؟

ج :
 نعم.

س :
 ملاذا لم يدخل للصحافة؟

ج :
 كان هناك شخص لئيم، أو خبيث، يقول عندما 

كان عزمي يأتي للجريدة: واهلل عزمي بكره سوف 
يتحّكم فينا، ولكن وبالرغم من أّن لغته الصحفية 

جيدة، لكنه درس احلقوق في بريطانيا، ولدي إبنتان 
واحدة محامية، واألخرى صيدالنية. احلمد هلل، فأنا 

سعيد بأبنائي وأحفادي.

س:
 ما هي أكثر اإلنتصارات التي حققتها في 

حياتك؟
ج :

 عملي في الصحافة كّله، فأنا أعتبر نفسي 
ناجحاً إلى حد ما في اإلدارة الصحفية، وكمسؤول في 

الصحيفة.

س :
 منذ شهرين تقريباً توفي بدر عبداحلق، وكما 

يعلم اجلميع فاإلنتكاسة الصحية التي تعرض لها بدر 

وجريدة الرأي وقفت إلى جانبه موقفاً ليس له حدود؟
ج :

 بدر زميل عزيز، واحلمد هلل جريدة الرأي وقفت 
بجانبه طوال مرضه بأن خصصت له كفالة كفالة 

سنوية، وهو كان موظفاً “صنف أول” على رأي عبداهلل 
العتوم. 

س :
 كيف كان بدر رحمه اهلل، ومباذا ميتاز؟

ج :
 واهلل بدر عبد احلق كان رشيقاً، وأسلوبه 
أسلوب رهيف، محترف، وأنا رافقته ورافقني في 

السفر، وكان من هواياته السفر، وهو ودود وحساس، 
كنت أتلمس من مقاالته أنه كاتب محترف، كنت 

أحس في بعض األوقات بأّن مقاله مشوش، فيقول: 
صّلح لي مقالتي، وأصلحها له.

بعد سنة أو سنتني من مرضه، جاء مؤنس الرزاز 
يحدثني عن ظروف بدر، وكيف أصبح يتحدث. وقال 

لي مؤنس يرحمه اهلل إن بدر ميكن رّدد إسم أبو عزمي 
عشر مرات. في العزاء رأيت زوجته وبناته، ولم أمتالك 

نفسي حينها، وقبلت إبنته الصغيرة ووضعت يدي 
على كتف زوجته، وقلت: اهلل يعطيكي العافية، قالت: 

اهلل يجازيك بخيرك. 
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