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كرة الثلج الغاضبة
لقاء بايدن بممثلي منظمات مجتمع مدني
كواحد من ردود األفعال الغاضبة على
اللقاء الذي ُوصف بأنه «تآمري» وجمع نائب
الرئيس األميركي جو بايدن ،وممثلين عن
منظمات مجتمع مدني ،رفع مواطن من قرية
عقربا في إربد ،قضية على مديرة «ميزان»
إيفا أبو حالوة ،إحدى المشاركات في اللقاء،
متهما إياها بـ«اإلساءة إلى الوحدة الوطنية».
القضية رفعت على خلفية تقرير نشره
موقع كل األردن ،يوم  15آذار/م��ارس ،2010
وذكر فيه أن «تسريبات» من داخل اللقاء ّ
أكدت
أن أبو حالوة طالبت خالل اللقاء الذي كانت
«المحاصصة السياسية» موضوعه األساسي
بـ«المناصفة ال��ف��وري��ة» فيما يتعلق بحق
األردنيين من أصل فلسطيني في التمثيل
السياسي.
وكانت العاصفة قد بدأت حول اللقاء الذي
عقد في السفارة األميركية يوم  12آذار/مارس
 ،2010بخبر نشرته صحيفة العرب اليوم،
قالت فيه إنه جاء بهدف مناقشة االستعدادات
لالنتخابات البرلمانية المقبلة .الصحيفة التي

ّ
أكدت أن اللقاء اقتصر على عدد محدود من
الشخصيات ،نسبت إلى «مصادر مطلعة» قولها
إن الحضور توافقوا في «اتفاق جنتلمان» على
عدم إطالع الصحافة على تفاصيله.
«السرية» التي أشيع أن اللقاء أحيط بها،
أثارت ردود فعل غاضبة لدى كتّاب في صحف
يومية ومواقع إخبارية ،معتبرين إياه «مؤامرة»
تهدف إل��ى زعزعة أم��ن األردن واستقراره،
وهو أمر ،رأى سياسي فضل عدم الكشف عن
هويته ،أن الترويج له هو شكل من أشكال
«التمويه السياسي».
في السياق نفسه ،تساءل رئيس مركز
حماية وحرية الصحفيين نضال منصور،
عن «المصلحة األميركية» في ذل��ك ،وقال
ف��ي ت��ص��ري��ح ل���ـے إن ل��ق��اء سياسيين
ودبلوماسيين بممثلي مجتمع مدني «أمر
يحدث ط��وال ال��وق��ت ف��ي األردن وف��ي دول
العالم» ،مؤكداً أن الواليات المتحدة بوصفها
من الدول المانحة هي في الواقع «شريك»،
وليس من مصلحتها بالتالي المس باستقراره،

إضافة إلى أن «األردن ليس دول��ة كرتونية
يمكن أن يق ّوضها تبادل وجهات النظر حول
اإلصالح السياسي».
السفارة األميركية في األردن ،نفت في
بيان لها أن يكون بايدن قد طلب من الحاضرين
عدم اإلفصاح عن تفاصيل اللقاء ،ونفت أيضاً
سرية اللقاء «الذي تم تنسيقه مع المسؤولين
األردنيين وص��در بيان بخصوصه في اليوم
الذي جرى فيه االجتماع».
الضجة التي أثيرت ح��ول اللقاء كشفت
«الالمهنية» التي ما زال��ت سمة العديد من
وسائل األع�لام المحلية .فأبو ح�لاوة التي
هوجمت بضراوة في المواقع اإلخبارية ،قالت
في تصريحات لـالغد إن اللقاء لم يتطرق إلى
مسألة الوطن البديل ،وإنها لم تتطرق نهائياً
إلى مسألة المحاصصة السياسية .لكن من
انتقد االجتماع «ل��م يتعب نفسه بالسؤال
عمن حضره وماهية القضايا التي بحثها وآلية
عقده ،وإنما كيلت االتهامات بناء على إشاعات
لم يتأكد أحد من صدقيتها».

قانون جديد للضمان االجتماعي

تعزيز الحماية االجتماعية وتوسعة الشمول

أخيرًا صدر قانون الضمان االجتماعي
كقانون مؤقت يعرض على مجلس األم��ة
فور انعقاده ،ليلغي قانوناً مؤقتاً كانت أقرته
الحكومة في  6تشرين األول/أكتوبر .2009
الجهات المعارضة للقانون ،وإن أكدت أنها
مع أي تعديل يخدم المصلحة العامة ،إال أنها
أب��دت مالحظات كثيرة عليه ،أبرزها يتعلق
بحصص تمثيل في مجلس إدارة الضمان
االجتماعي ،وأخ��رى باستقاللية القرار في
الوحدة االستثمارية للضمان.
بذلك تكون حكومة سمير الرفاعي أغلقت
جرح الضمان االجتماعي بإقرارها القانون بعد
ترحيله من حكومات سابقة ،ظلت تراهن على
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شراء الوقت واستمرار نزيف  180مليون
دينار سنوياً من موجوداته لصالح التقاعد
المبكر ،إضافة إلى اختالالت جوهرية طالت
القانون رقم  19للعام  2001ضد المرأة
بشكل خاص.
القانون الجديد عزز الحماية االجتماعية
من خالل آلية سنوية ومنتظمة لزيادة
ال��روات��ب التقاعدية في ض��وء االرتفاع
في تكلفة المعيشة ،وذلك للحفاظ على
القوة الشرائية للرواتب التقاعدية وتوسعة
الشمول ليصل الضمان إلى كافة الفئات ،بما
فيها العاملون لحسابهم الخاص ،وربات البيوت
وأصحاب العمل ،بحسب مدير عام مؤسسة
الضمان االجتماعي عمر الرزاز.
القانون المؤقت الجديد أخذ ،أيضاً ،بمبدأ
التدرج في تطبيق التعديالت الجديدة حتى لو
استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام
ال��ق��ان��ون ،م��راع��اة ألوض���اع المؤمن عليهم
الذين اقتربوا من تحقيق ش��روط استحقاق
التقاعد المبكر في ظل القانون رقم  19لسنة
 ،2001أبرزها أن كل من يكمل سن  44قبل
 2011/1/1يستطيع طلب التقاعد المبكر عند

سن  46مع توافر  228اشتراكاً فعلياً للذكور و
 192اشتراكاً فعلياً لإلناث.
وكل من يكمل سن  43قبل ،2011/1/1
يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن  47مع
توافر  246اشتراكاً فعلياً للذكور و 210اشتراكات
فعلية لإلناث .كما أن كل من يكمل سن  42قبل
 2011/1/1يستطيع طلب التقاعد المبكر عند
سن  48مع توافر  264اشتراكاً فعلياً للذكور
و 228اشتراكاً فعلياً لإلناث .وكل من يكمل
سن  41قبل  2011/1/1يستطيع طلب التقاعد
المبكر عند سن  49مع توافر  282اشتراكاً فعلياً
للذكور و 246اشتراكاً فعلياً لإلناث.
وكل من يكمل سن  45على األقل قبل تاريخ
 ،2011/1/1وكانت اشتراكاته في التأمين أقل
من  216اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من 180
اشتراكاً فعلياً لإلناث ،يستطيع طلب التقاعد
المبكر عند إكماله  228اشتراكاً فعلياً للذكور
و 192اشتراكاً فعلياً لإلناث .ويستطيع جميع
المشتركين في الضمان قبل 2009/10/6
من غير الشرائح المشار إليها ،طلب التقاعد
المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر 300
اشتراك للذكور و 264اشتراكاً لإلناث.
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لقاء الملك رؤسا َء تحرير يوميات
لقاء واحد  ..وعناوين مختلفة

التغطية الصحفية لنتائج استطالع المئة يوم
العناوين عكست اختالف المواقف

تباينت عناوين الصحف
اليومية للمقابلة التي أجراها
رؤساء تحرير الرأي ،الغد ،الدستور،
العرب اليوم ،الجوردان تايمز ،مع
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين
يوم األربعاء  24آذار الماضي.
فقد ت��ف��اوت��ت العناوين بين
تغطية للشأن المحلي ،كما فعلت
الغد والعرب اليوم ،والتركيز مباشرة
على الشأن اإلقليمي كما فعلت
الدستور والرأي ،وتميزت يومية الغد
عن باقي شقيقاتها من خالل إبراز
عنوانها الرئيسي لقضية محلية
ملحة تتمثل في إض��راب معلمي
الجنوب للمطالبة بإنشاء نقابة
لهم.
الغد اختارت عنواناً رئيسياً بعد
عنوانها االفتتاحي على  8أعمدة،
جاء فيه «الملك :مهما فعلنا فلن
نوفي المعلم حقه» ،فيما غاب هذا
العنوان عن واجهات الصحف األخرى
وحضر في الداخل ،كما أن الصحيفة
نفسها ،التي خرجت تواً من صراع
طويل ومرير مع مواقع إلكترونية
حول المهنية ،اختارت عنواناً آخر
ببنط أصغر ،باألعمدة نفسها ،جاء
فيه «جاللته ينتقد ممارسات غير
مهنية وغير أخالقية تقوم بها فئات تسيء للصحافة والمجتمع».
لوحظ أن الجزء الثاني من العنوان الرئيسي ليومية العرب
اليوم تشابه مع العنوان الرئيسي ليومية الدستور ،فقد جاء في
عنوان العرب اليوم الرئيسي على  8أعمدة وببنط عريض «الملك:
ال شيء اسمه الخيار األردني ..وإسرائيل تلعب بالنار» ،فيما ارتأت
الدستور أن تعنون على  8أعمدة« :الملك :إسرائيل تلعب بالنار».
أما الرأي فقد اختارت عنواناً آخر بحجم األعمدة والبنط نفسهما،
جاء فيه «الملك» :الخيار األردني ..وهم ،وقبوله انتحار للبلد» ،ولم
تكتف الرأي بالعنوان الرئيسي وإنما تدرجت في عناوين فرعية
ِ
وصل عددها على الصفحة األولى إلى سبعة عناوين ،حملت ّ
كل
مفاصل اللقاء الملكي.
المالحظ أن صحيفتي الغد و العرب اليوم اختارت عناوينها
الرئيسية وفق رؤيتها الخاصة ومنطلقاتها الفكرية ،فأشارت
الثانية إلى موضوع االنتخابات النيابية في عنوانها الرئيسي ،فيما
رأت األولى أن تشير إلى المهنية اإلعالمية في استذكار لمعركتها
مع المواقع إاللكترونية.
والمالحظ ،أيضاً ،أن صحف الغد والدستور والرأي ،اختارت على
صفحتها األولى صورة من المقابلة تضم الحضور ،فيما اختارات
العرب اليوم صورة شخصية للملك من المقابلة ،كما أن رؤساء
تحرير الرأي والدستور والغد اختاروا وضع أسمائهم على المقابلة،
بينما لم يضع رئيس تحرير العرب اليوم اسمه عليها.

توحدت الصحف اليومية التي
ّ
غطت خبر نتائج االستطالع ال��ذي
أجراه مركز الدراسات اإلستراتيجية
في الجامعة األردنية ،ورصد شعبية
الحكومة بعد مئة يوم على تشكيلها،
ف��ي أن��ه��ا ص���� ّدرت ال��خ��ب��ر ي���وم 30
آذار/م���ارس  ،2010واجهة صفحتها
األول��ى ،ولكنها اختلفت في صياغة
عنوانه الرئيسي ،األمر الذي يعكس
اختالف المواقف التي تنطلق منها كل
صحيفة.
صحيفتا ال��رأي والدستور أبرزتا
عنواناً شبه موحد يحمل إيحاءات
إيجابية ،فكان عنوان الرأي« :الرفاعي
قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة».
وعنوان الدستور« :رئيس الوزراء قادر
على تحمل مسؤوليات المرحلة».
على النقيض من ذلك جاء عنوان
العرب اليوم :تراجع محدود لشعبية
ال��رئ��ي��س ،وم��ل��ح��وظ ف��ي الفريق
الوزاري ،ومثله عنوان الغد الذي كان:
«استطالع المئة يوم يكشف تراجع
الثقة بقدرة الحكومة على تحمل
مسؤولياتها» ،وأخيراً السبيل« :بقاء
فجوة الثقة وتباين اآلراء بحسب
األقاليم ،تراجع الثقة بالحكومة بعد
مئة يوم على تشكيلها».
بين الفريقين األول والثاني جاء عنوان الجوردان تيمز متوازناً فكان:
«الغالبية تبدي الثقة في الحكومة ولكن شعبيتها تنخفض».
المالحظ أن خبر لقاء الملك برئيس الوزراء سمير الرفاعي ،قد تص ّدر
هو أيضا الواجهة فباستثناء السبيل التي وضعته في صفحة داخلية ،وأرفقته
بصورة شخصية للملك ،فإن الصحف الخمس األخرى قد نشرته على الصفحة
األولى وأرفقت به صورة موحدة للملك جالساً مع الرفاعي الذي كان يميل
باسماً باتجاهه.
ربما كانت العالقة بين الخبرين أكثر من مجرد «جوار» في الصفحة ذاتها ،
فلقاء الملك قبل سفره إلى اليابان بالرفاعي ،في يوم ظهور نتائج االستطالع
الذي ب ّين انخفاض شعبية الحكومة ،وهو لقاء ،بهذا المعنى ،غير مسبوق ،قد
يكون الهدف منه إرسال رسالة مفادها أن الملك يق ّدم الدعم للرفاعي ،رغم
انخفاض الثقة الشعبية بأداء حكومته.
المالحظ أيضاً أن التعليق على النتائج في الصحف من كتّاب المقاالت كان
محدوداً في اليوم األول ،وإن تغيرت الحال في اليوم الثاني ،ولم يكن بالزخم
المعتاد عند إعالن نتائج االستطالع .فهد الخيطان في العرب اليوم ،ومحمد
أبو رمان في الغد اتفقا على أن أداء الفريق الوزاري كان سبباً رئيسياً في
انخفاض الشعبية ،في حين لفت محمد عالونة في السبيل وزاوية تحت المجهر
في الغد إلى انخفاض الثقة بالحكومة في أقاليم الشمال والجنوب ،مقارنة
عمان .أما سامي الزبيدي في مقالته في الرأي فلم يتحدث عن نتائج
بالمركز ّ
االستطالع ،قدر ما تح ّدث عن نظريته الخاصة فيما يتعلق باالستطالعات
العلمية.
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الجبهة واإلخوان وحماس:
خطوات على طريق االنفصال

تقف الحركة اإلسالمية ف��ي األردن
على مفترق طرق ،بين خياري اإلصالح بين
مكونَي الحركة ،جماعة اإلخ��وان المسلمين
ِّ
وجبهة العمل اإلس�لام��ي ،مع الحفاظ على
لحمة الحركة ،أو الذهاب بعيداً في خطوات
االنفصال العضوي لتحرير «الجبهة» من
سيطرة «الجماعة» ،بحسب عضو قيادي في
حزب جبهة العمل ،لم يشأ اإلفصاح عن اسمه،
ّ
يرشح السير في خطوات االنفصال.
إذ دع��ا أن��ص��ار استقالل ق��رار الجبهة
عن الجماعة ،إل��ى تفرغ األخ��ي��رة للدعوة
واإلصالح ،بينما ُيترك للحزب الذي تأسس
العام  ،1993إدارة الشأن السياسي كأكبر

حزب َّ
منظم في البالد.
الخالف حول استقاللية قرار
الجبهة ،وبخاصة في اختيار
أمينها العام ،يدافع عنه المراقب
العام السابق لجماعة اإلخوان
المسلمين المحسوب على تيار
الحمائم ،سالم الفالحات .إذ يرى
الفالحات في تصريح لموقع
الجزيرة نت 18 ،آذار /مارس
«فرض الجماعة أميناً
 ،2010أن ْ
عاماً في االنتخابات السابقة و ّلد
أزمة استمرت سنوات» ،وأضاف:
«االنتخابات الحالية يجب أن
تُنهي األزم����ة ،وتعمل على
صياغة عالقة جديدة بين اإلخوان والجبهة».
األزمة التي يعنيها الفالحات هي تلك التي
أعقبت انتخاب زكي بن ارشيد أميناً عاماً لحزب
جبهة العمل اإلسالمي ،خلفاً لحمزة منصور
العام  ،2005حيث قاد بني ارشيد الذي ينتمي
إلى تيار الصقور ،الحزب إلى مواجهة غير
مسبوقة مع الحكومة.
بني ارشيد يدافع عن سيطرة الجماعة
على الجبهة بقوله« :من حق اإلخوان اختيار
األمين العام للجبهة ،ومن حقهم أن يكون
الحزب مع ّبراً عن الرؤية السياسية للجماعة،
وال يجوز أن يكون هناك تناقض بين برنامج
الحزب واإلخوان».

ب��ن��ي ارش��ي��د وص��ف ان��ت��خ��اب��ات مجلس
الشورى للحزب التي جرت في  14آذار /مارس
محتجاً على قرار المكتب
 ،2010بـ«المزورة»،
ّ
التنفيذي لحزب الجبهة بمنع كل من انتسب
للحزب بعد  30تشرين الثاني/نوفمبر 2008
من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى.
الصراع على المناصب القيادية مستمر
بين التيار اإلصالحي في الجبهة ،والتيار
المحافظ الذي يتبنى فكرة سيطرة الجماعة.
وبحسب القيادي في الجبهة ال��ذي تحدث
لـے ،فإن ذلك «ليس سوى مرآة لصراع
أكبر يتمحور ح��ول سيطرة حركة حماس
وتأثيرها في ق��رار الحركة اإلسالمية في
األردن».
ويوضح القيادي أن الجماعة المنادية
باستقالل ق��رار الجبهة عن الجماعة ،ترى
ض��رورة الفصل التنظيمي بين الجماعة
وحماس التي تسيطر على المكتب التنفيذي
لحركة اإلخ��وان ،ال��ذي يسيطر ب��دوره على
قرار الجبهة ،وذلك مراعا ًة لخصوصية الحالة
األردنية وطبيعة العالقة الرسمية مع حركة
حماس.
أما المنادون بمواصلة سيطرة الجماعة
على الجبهة ،فيدافعون عن سيطرة حماس
على ق��رار اإلخ���وان ،بحسب القيادي الذي
أكد أن غالبية األمناء العامين للجبهة «تم
تعينيهم من قِبل حركة حماس».

«فتوى» متأخرة لوقف شراء بضائع إسرائيلية
لم يسفر ق��رار نقابة تجار ومصدري
الخضار والفواكه الذي أعلن في  20شباط/
فبراير  ،2010بتعليق استيراد وتصدير الخضار
والفواكه من وإلى إسرائيل عن إغالق السوق
المحلية أمام هذه المنتجات اإلسرائيلية نهائياً.
ربما يفسر ذلك ما ذهب إليه وزير الزراعة،
سعيد المصري ،من أن ما صدر عن النقابة
«مجرد نداء وليس قراراً».
تظهر بيانات وزارة الزراعة الصادرة مطلع
العام الجاري ،تراجعاً في مستوردات المملكة
من إسرائيل خالل السنوات الثالث الماضية؛
فقد هبطت واردات الخضار والفواكه من من
 11ألف طن العام  ،2007إلى  4300طن العام
 ،2008ثم واصلت هبوطها العام  2009إلى
نحو  1775طناً.
رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية
ب��ادي الرفايعة ،أرج��ع االنخفاض الملحوظ
في استيراد الخضار والفواكه اإلسرائيلية
إلى الضغط الشعبي الذي مورس على وزارة
الزراعة ،وبتأكيده ذلك ،ال يبدو أن الرفايعة،
أخذ باالعتبار اتجاه المستوردات من إسرائيل
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نحو االنخفاض خالل السنوات الماضية ،والذي
يلعب امتناع المواطنين أنفسهم عن شراء
المنتجات اإلسرائيلية دوراً مهماً في إدامته.
وزي��ر ال��زراع��ة ،م��ن جهته ،يعيد تأكيد
الموقف الذي يعلنه دائماً «ال عالقة للحكومة
بقرار االستيراد والتصدير» ،وأن القرار يعود
للقطاع الخاص والمستهلك.
غير أن وزارة الزراعة ،استجابت في أعقاب
االعتصام الذي نفذته لجنة مقاومة التطبيع
النقابية أمام الوزارة في  5تموز/يوليو العام
 ،2009لمطلب النقابات المهنية ،بإلزام
المستوردين وتجار التجزئة بوضع عالمة تدل
على بلد المنشأ للبضاعة القادمة من إسرائيل
بغرض تمييزها.
الرفايعة ال يكتفي بالترحيب بموقف نقابة
تجار ومصدري الخضار والفواكه المشار إليه،
رغم عدم وض��وح أث��ره ،بل تقوده المجاملة
إلى اإلش��ادة بموقفهم «الرافض للممارسات
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني».
على صعيد آخر ،أصدر مجلس علماء جماعة
اإلخوان المسلمين فتوى شرعية في  15كانون

الثاني/يناير من هذا العام بتحريم االستيراد
من إسرائيل.
وبحسب الفتوى ،فإن «الواجب الشرعي
يقتضي ال��ت��ع��رف على السلع والبضائع
ال��م��س��ت��وردة م��ن إس��رائ��ي��ل ،وإب�ل�اغ لجان
مقاومة التطبيع بوجودها ،واالمتناع عن
ال��ت��داول ب��ه��ا ،وت��وع��ي��ة ال��ن��اس بواجبهم
الشرعي تجاه هذا األمر».
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بانتظار توافر شواغر
المأذونات الشرعيات قادمات
بعد مصر التي عينت في تشرين األول /أكتوبر  ،2008أول
مأذونة شرعية في العالم اإلسالمي ،واإلمارات التي تلتها بشهر ،تسعى
محاميتان أردنيتان لشغل الوظيفة التي ظ ّلت طوال السنوات الماضية
حكراً على الذكور ،كأول مأذونتين شرعيتين في األردن.
المحاميتان الشرعيتان نجاح عناب وعبير التميمي ،تقدمتا في آذار/
مارس  ،2010إلى دائرة قاضي القضاة بطلب تصريح للعمل .الدائرة كما
«رحبت» ،وأكدت أنه «ال موانع شرعية أو قانونية»
قالت عناب لـے ّ
تجاه عمل المرأة كمأذون شرعي ،لكنها ،بحسب عناب ،أبلغتهما أنه
ال شواغر في الوقت الحالي ،وأن المحاكم الشرعية هي الجهة التي
تستقبل طلبات العمل.
المواقع اإلخبارية التي نقلت الخبر عن صحيفة ال��رأي ووكالة
األسوشيتد برس ،ظلت أليام تتناقله بصيغة غير دقيقة .ففي الوقت
الذي ص ّرحت فيه عناب والتميمي أنهما تقدمتا إلى الوظيفة ،نقلت هذه
المواقع خبر «تعيينهما» فيها ،ما حدا بـ«مصادر مطلعة» في دائرة قاضي
القضاة إلى نفي أن تكون الدائرة قد أصدرت «أي تصاريح لنساء للعمل
كمأذونات شرعيات» ،الفتة إلى أن التعيينات موقفة منذ نيسان أبريل
 ،2008بسبب زيادة العدد.
خبر التعيين «غير الدقيق» ،كان فرصة لرصد ردود األفعال الشعبية
تجاه عمل المرأة مأذوناً شرعياً ،وهي ردود ،وإن أ ّيد بعضهم فكرة
التعيين ،إال أنها اشتملت بشكل عام على استهجان األمر ،أو التعامل معه

كنكتة .فواحد من التعليقات،
مث ً
ال ،رأى أن المرأة األردنية
«زادتها» ،وأنها «تعدت كل
الخطوط الحمراء الشرعية
واالجتماعية واألخالقية» ،أما
آخر فقال «ط ّبلت يا شباب».
عنّاب عزت األمر إلى أن
ال��ص��ورة النمطية للمأذون
الشرعي هي صورته متوسطاً «جاهة» الرجال ،وهم بالتالي ،كما تقول،
لم يتخيلوا أن امرأة ستكون في الموقف نفسه «هذا تفكير خاطئ،
فاألغلبية العظمى من عقود الزواج تتم اآلن في المحاكم ،والمأذونة
الشرعية ال تختلف بذلك عن كاتب العدل».
عبير التميمي ،التي تحمل الدكتوراه ،خاضت قبل عامين معركة
قضائية ،حينما رفعت دعوى أمام محكمة العدل العليا للمطالبة بأن
يسمح لها باالشتراك في مسابقة الختيار قضاة شرعيين ،لكنها خسرت
الدعوى ،ألن المحكمة استندت في قرارها إلى «إجماع» فقهاء الشريعة
اإلسالمية الذين ال يجيزون للمرأة تولي منصب القاضي الشرعي.
فيما يتعلق بعمل المرأة كمأذونة شرعية ،ال يبدو أن هناك «إجماعاً»
مماث ً
ال ،لهذا فإن األمر مرهون بتقبل دائرة قاضي القضاة ووجود شواغر
بالضرورة.

النساء في األردن :األعلى تعليماً واألقل توظيفاً
كشفت الدراسة التي أجرتها دائرة
اإلحصاءات العامة ،وأطلقتها في شباط /فبراير
 ،2010بعنوان «العمالة في القطاعين العام
والخاص في العام  ،»2007عن التدني الشديد
في نسبة المشاركة النسائية في النشاط
اإلقتصادي .إذ ذكرت أن نسبة العامالت من
اإلناث في القطاعين العام والخاص ال تتجاوز
وقت تتمركز  43في المئة
 23في المئة ،في ٍ
منهن في قطاع التعليم.
الدراسة رص��دت الفجوة في األج��ور بين
اإلن��اث وال��ذك��ور ،وقالت إن اإلن��اث يحصلن
على متوسط أجور أقل من متوسط األجور
القطاعين العام
التي يتقاضاها الذكور في
َ
والخاص ،في جميع المهن الرئيسية ولجميع
المستويات التعليمية ،كما ذكرت أن أعلى نسبة
للعماله بين اإلناث هي للحاصالت على تعليم
أقل من الثانوي.
أم���ي���ن ع����ام ال��م��ج��ل��س االق���ت���ص���ادي
واالجتماعي األردني إبراهيم سيف ،يشير
إلى مفارقة تكمن في ارتفاع نسبة الحاصالت
على الدرجة الجامعية األول��ى في األردن،
في حين تتدنى نسبة المشاركة النسائية
في سوق العمل ،وين ّوه إلى أن واح��داً من
األس��ب��اب الرئيسية الن��خ��ف��اض مشاركة

الحاصالت على مؤهالت عليا
في النشاط االقتصادي ،يعود
إل��ى توجههن نحو تخصصات
معينة مثل العلوم اإلنسانية
واالجتماعية.
يعتقد سيف أن النتائج التي
خلصت إليها ال��دراس��ة تعكس
«تمييزاً غير مع َلن» ،وبالتحديد
من جانب القطاع الخاص الذي
تبلغ نسبة العاملين فيه من
الذكور  82في المئة ،مقابل 18
في المئة فقط من اإلناث .هذا
التمييز ،قال سيف في تصريح
لـے ،إن سببه «تخ ّوف» أرباب العمل من
توظيف النساء وبخاصة المتزوجات منهن،
وذل��ك بسبب الكلف اإلض��اف��ي��ة المترتبة
بالتحديد على إج��ازات األم��وم��ة ،ورأى أن
الحل يكمن ف��ي إج���راءات تشجع القطاع
الخاص على توظيف النساء« ،كأن تتحمل
الحكومة جزءاً من تكلفة إجازات األمومة،
وتوفير حضانات ألطفال العامالت».
المفارقة األخرى التي يشير إليها سيف
في نتائج ال��دراس��ة ،تلك الخاصة بنسبة
العامالت استناداً إلى مؤهالتهن العلمية،

إذ ا ّت��ض��ح أن أع��ل��ى نسبة للعمالة كانت
للحاصالت على مؤهل أقل من الثانوية ،في
حين احتلت الحاصالت على البكالوريوس
فأعلى المركز الثاني في نسبة العمالة.
وه��و هنا ي��دق ن��اق��وس الخطر ،فحقيقة
انخفاض العائد االقتصادي لتعليم الفتيات
ستدفع الكثير من أبناء فئات الدخل المتدني
والمتوسط إلى حرمان بناتهم من التعليم،
ومنح األولوية إلى تعليم الذكر ،األمر الذي
سيؤدي إلى مزيد من التمييز بين الذكور
واإلناث في البالد.
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حمولة زائدة في مجلس النواب
ال يختلف مجلس النواب عن غيره من
مؤسسات حكومية في ما يعانيه من حمولة
زائدة من الموظفين ،ويزيد عبء هذه الحمولة
اآلن ،حل مجلس النواب ودخول غالبية موظفيه
في ما يشبه عطلة مدفوعة األجر.
أمين عام مجلس النواب فايز الشوابكة ،يرى
أن «حاجة المجلس اثناء انعقاده هي في حدود
ال ،بينما يوجد فعلياً
مئة موظف تقل أو تزيد قلي ً
قرابة  300موظف حالياً».
الشوابكة ي��ع��زو ه��ذا الحمل ال��زائ��د من
الموظفين لممارسة النواب في المجالس النيابية
المتعاقبة وغيرهم من أصحاب المصالح الخاصة
الذين مارسوا الواسطة والمحسوبية لتعيين
معارفهم.
موظف في األمانة العامة لمجلس النواب،
طلب ع��دم الكشف ع��ن اسمه يقول «حجم
المصاريف على البوفيه تحديداً والقرطاسية
والمحروقات وغيرها تراجعت إلى النصف تقريباً.
أما بالنسبة لحجم العمل ،فقد ّ
قل وبات يقتصر
على األرشفة والصيانة ،ولكن الموظفين أصبحوا
يتحملون العبء كام ً
ال ،فقد كان في السابق
موزعاً بينهم وبين مدراء مكاتب النواب».
في هذه األثناء لم يتغير الشيء الكثير على

عمال النظافة والبوفيه
في مبنى مجلس النواب
بعد أن غادره النواب.
فالمبنى يحتاج إلى
ال��ن��ظ��اف��ة ي��وم��ي �اً رغ��م
انعدام المراجعين ،وما
زال���ت ص��وان��ي القهوة
وال���ش���اي ت��ت��ج��ول على
أي����دي ع��م��ال البوفيه
بين الموظفين الذين
تم تجميعهم من قبل
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة في
الطوابق الثالثة األولى
تسهي ً
ال لعملهم في التحضير ألعمال المجلس
القادم .وصوت الجرس الذي يستدعي الموظف
عبره المراسل ما زال أكثر األصوات التي تتكرر
بين الممرات .وما زال عمال البوفيه والنظافة
يتجولون ببزاتهم الكحلية الموحدة بين طوابق
مبنى البرلمان ،حيث ال فرق إن كانت عطلة
برلمانية أم ال ،فحجم العمل ما زال نفسه مع
اختالف الوجوه والمهمات.
وليد ،عامل نظافة يقول وهو يحث الخطى
في أح��د الطوابق «ال ف��رق بين وج��ود النواب

وعدمه» ،ويضيف ساخراً «كله ديمقراطية».
وبالنسبة لوليد ال يوجد اختالف في ضغط
العمل ،حتى لو خف الزحام واختلفت الوجوه،
فالطوابق والمكاتب التي يتحملون مسؤولية
نظافتها باقية .ويجد العاملون الوقت للتندر
بحكايات نواب سابقين ،ويتذكر أحدهم أن نائباً
سابقاً قال لهم «ال تغلقوا مكتبي أو تغيروه ،فأنا
عائد في المجلس القادم» ،ويعلق آخر «بس
إن شاهلل يجي لحاله ما يجيب أربعة أو خمسة
يوظفهم معه».

تخفيض رواتب الوزراء
قرار يفتح الشهية إلجراءات جذرية

َ
استبق رئيس الوزراء سمير الرفاعي
استطالع الرأي بمناسبة مرور  100يوم على
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حكومته،
تشكيل
بقرار خفض روات��ب
ال���وزراء ال��ذي اتخذه
ال��وزراء «طوعاً» في
جلسة ال��ث�لاث��اء 17
آذار/مارس.
ال���ق���رار يتضمن
خ���ف���ض ال����روات����ب
ال��ش��ه��ري��ة ل��ل��وزراء
بنسبة  20في المئة،
وستوضع الحصيلة
في «صندوق خاص
ل���دع���م ال���ف���ق���راء»،
ف��ي وزارة التنمية
االجتماعية.
توقيت القرار ،ربما
ج��اء بهدف استمالة
عواطف الشارع تجاه
ال���ح���ك���وم���ة ،ول��ك��ي
يساعدها في اجتياز محطة استطالع المئة
يوم بنجاح ،وبخاصة في ظل المطبات التي

واجهت حكومة الرفاعي ،بدءاً من زوبعة نتائج
التوجيهي ،وليس انتهاء بإضرابات المعلمين
واعتصاماتهم للمطالبة بإنشاء نقابة لهم.
النائب اإلسالمي السابق حمزة منصور
أوض��ح في حديثه لـے أن األص��ل أن «ال
مطب تحسين صورتها
تقع الحكومة ف��ي
ّ
على حساب الفقراء» ،بل عليها التفكير في
حلول أخرى للحد من الفقر ،مثل دعم السلع
األساسية ،إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل
بحيث تُحتَسب الضريبة تصاعدياً ،ورفع كفاءة
جهاز التحصيل لمنع التهرب الضريبي ،مع ذلك،
يؤكد منصور «نحن مع أي قرار ينطوي على
منفعة للمواطنين».
القرار المذكور يوفّر على الخزينة نحو 210
آالف دينار سنوياً ،إذا ما أُخذ في الحسبان أن
معدل راتب الوزير ثالثة آالف دينار.
وعلى العكس من منصور ،يتخذ عادل
الزيادات أستاذ اإلع�لام في جامعة اليرموك
موقفاً سلبياً من التخفيض ،فهو يرى أن «ال
قيمة له» ،على طريقة «تمخض الجمل فولد
فأراً».

أربعة أسابيع

ال للشفافية!
صفقة أرض أم الدنانير

أثارت شبهات فساد حول صفقة أرض ،تقع في منطقة أم الدنانير
التابعة للواء عين الباشا ،كانت نقابة المهندسين األردنيين قد أبرمتها
العام  ،2005خالفات حادة بين أعضاء في النقابة.
اعتراض المهندسين ،كما يقول عضو اللجنة القانونية والمالية عزام
الصمادي في تصريح لـے ،كان أو ًال على «سعر الشراء غير العادل».
فوفقاً للصمادي ،فإن سعر المتر ذلك الوقت في تلك المنطقة بحسب
تمت بسعر
دائرة األراضي والمساحة هو  10دنانير ،في حين أن الصفقة ّ

يراوح بين  23و 28ديناراً للمتر.
أما االعتراض الثاني فسببه تضارب التقارير الفنية المتعلقة
بطبوغرافية األرض .ففي الوقت الذي ُحددت فيه نسبة ميالن
األرض ب��ـ 25في المئة بحسب تقرير فني ص��ادر عن مكتب
للمساحة مك ّلف من النقابة ،قال تقرير اللجنة الفنية التابعة
لمؤسسة التطوير الحضري ،التي تس ّلمت األرض بناء على
اتفاقية تعاون بينها وبين النقابة ،إن نسبة الميالن تزيد عن
 60في المئة.
النقابي عصام أبو فرحة كان من بين مهندسين تقدموا في
آذار/مارس  ،2007بشكوى إلى لجنة الرقابة والرأي في نقابة
المهندسين ،بحسبه ،أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق في
طبوغرافية األرض ،والجدوى االقتصادية لها ،وأيضاً في اختفاء
التقرير الفني الذي يحدد نسبة ميالن األرض بـ 25في المئة من
تم فع ً
ال ،وقد
ملف القضية .أبو فرحة قال لـے إن تحقيقاً قد ّ
س ّلمت لجنة التحقيق تقريرها إلى مجلس النقابة في تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2009وكان من أبرز توصيات التقرير إحالة
القضية إلى القضاء ،لكن «مجلس النقابة ما زال يرفض اإلفراج
عن النتائج التفصيلية للتحقيق ،وما زال يرفض تنفيذ توصية اللجنة
بإحالة القضية إلى المدعي العام».
نقيب المهندسين عبد اهلل عبيدات رفض في اتصال مع ے
التعليق على الموضوع ،قائ ً
ال إنه ال يريد الدخول في «مهاترات» تعيق
عمل النقابة ،مضيفاً« :عمر القضية خمس سنوات ،وأنا نقيب العام
 .»2010مع ذلك ،دعا عبيدات «من لديه أي اعتراض للتوجه إلى المدعي
العام» .وهو أحد الخيارات المطروحة كما يقول الصمادي.

انهيار بناية وادي السير
مسؤولية من؟
حادثة تُع ّد كارثة على الصعيد المحلي ،انهارت بناية قيد
في
ٍ
عمان ظهر األربعاء  10آذار/
غربي
السير
وادي
في
مفاجئ،
بشكل
اإلنشاء
ّ
مارس ،مما أسفر عن مقتل أربعة من المواطنين وعامل وافد من مصر،
وإصابة العشرات ،فض ً
ال عن التسبب بأضرار بالغة للمباني المجاورة.
التحقيقات األولية لمديرية األمن العام أثبتت أن االنهيار ناتج عن
خطأ في التنفيذ ،فيما أمر مدعي عام غرب عمان القاضي محمد حجازي
بتوقيف منفذ البناية وزوجته مالكة األرض في مركز إصالح وتأهيل
الجويدة على ذمة التحقيق ،بعد أن أسند إليهما تهم التسبب بالوفاة
واإليذاء وإلحاق الضرر بأموال الغير والغش في البيع.
المهندس المخطط للبناء أكد عدم مسؤوليته عما حدث ،نظراً لكونه
لم يكن مشرفاً على البناء ،وكشف في تصريحات صحفية أن منفذ
تفحصها ،فأبلغه المهندس
البناية طلب منه قبل االنهيار بفترة وجيزةّ ،
أن «كل مجريات البناء خطأ».
لكن محمد ،شقيق إبراهيم أبو حجر ،أحد ضحايا االنهيار ،يعتقد أن
المهندس «يتحمل المسؤولية وال يمكن تبرئته».
أبو حجر الذي يعمل في التمديدات الصحية ،تساءل عن دور الجهات
المعنية ،وبخاصة أمانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين ،في مراقبة
أعمال تنفيذ البناء.
نقابة المقاولين األردنيين كانت أكدت في بيان أصدرته في 13
آذار/مارس ،على لسان نقيبها ،آنذاك ،ضرار الصرايرة ،أن منفذ بناية
وادي السير «ليس مقاو ًال ،وال عالقة له بالمقاولين» .وطلب الصرايرة
من المواطنين مراعاة تنفيذ المشروعات السكنية عبر مقاولين مسجلين
ومصنفين لدى نقابة المقاولين «ألن في ذلك حفاظاً على حياتهم

وأرواحهم ،ومنعًا لهدر أموالهم
وممتلكاتهم» بحسب تعبيره.
م��ن��ف��ذ ال��ب��ن��اي��ة ق���ال في
التحقيق معه إن سبب االنهيار
هو المنخفض الجوي الذي أ ّثر
على المملكة مؤخراً ،إذ هطلت
أثناءه كمية كبيرة من األمطار.
وأك����د في إف���ادت���ه أن���ه ك��ان
يقوم بالبناء حسب األص��ول،
وم��س��ت��خ��دم �اً ال���م���واد ضمن
المواصفات المطلوبة.
وق��د ُش ّكلت لجنة تحقيق
للكشف عن األسباب التي أدت
إل��ى انهيار البناية ،يرأسها
متصرف البيادر حسام العوران ،وأعضاء من مديرية األمن العام ،والدفاع
المدني ،والجمعية العلمية الملكية ،وأمانة عمان الكبرى.
وألن صاحب البناية المنهارة يملك  13بناية في مناطق مختلفة
تقصت اللجنة الوضع في عماراته المسكونة منذ فترة
من عمان ،فقد ّ
طويلة في منطقة أبو نصيرُ .
فأخذت عينات من إحدى البنايات التي سرت
حولها أحاديث بأنها مع ّرضة لالنهيار ،إال أن النتائج األولية التي خرجت
بها اللجنة أكدت أن «البناية ليست في خطر» ،وأن فيها تصدعات خارجية
فقط أدت إلى إصابة سكانها بالقلق ،وأوص��ت اللجنة بإجراء بعض
األعمال اإلصالحية لها.
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الف ّنانون على موعد مع انتخابات جديدة
حددت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال
نقابة الفنانين األردنيين يوم  16نيسان/إبريل
موعداً النتخاب مجلس جديد للنقابة ،بعد أن
ألغت محكمة العدل العليا النتائج التي أفرزتها
انتخابات النقابة في  30تشرين األول/أكتوبر
.2009
القرار القضائي الصادر في آذار/م��ارس
بإلغاء نتائج انتخابات مجلس نقابة الفنانين
ونقيبها ،ع � ّد إج���راءات العملية االنتخابية
السابقة «باطلة ومخالفة للقانون ومستوجبة
لإللغاء».
وعلى أثر صدور قرار اإللغاء الذي يمثل
سابقة في الوسط الفني األردني ،قرر وزير
الثقافة نبيل شقم ف��ي  18آذار /م��ارس
تشكيل لجنة لتسيير شؤون النقابة إلى حين
إجراء انتخابات جديدة برئاسة الفنان نضال
الدلقموني وعضوية الفنانين زهير النوباني،
قمر الصفدي ،أشرف أباظة ،حسين طبيشات،
محامي النقابة ري��اض العضايلة ،ومدير
مديرية الهيئات الثقافية غسان طنش.
وتتولى هذه اللجنة بحسب القرار ،دعوة
الهيئة العامة لالنعقاد ،واإلع��داد لالنتخابات

القادمة.
الدلقموني ،استبعد أن
يكون قرار إلغاء االنتخابات
سبب جواً سلبياً في الوسط
الفني أو الثقافي األردني،
وذلك بسبب أن إلغاء النتائج
يعود لعدم االلتزام بالموعد
القانوني لالنتخابات ،وليس
بسبب خلل في إجراءاتها.
الفنان نايف الزعبي الذي قدم استقالته
احتجاجاً على نتائج االنتخابات السابقة ،وقبلها
المجلس المنحل ،رحب بهذا القرار ،ووصفه
بالعادل والضروري لمسيرة النقابة.
وف��ي تصريح صحفي ل��ه ،وص��ف نقيب
الفنانين األسبق محمد يوسف العبادي ،أحد
الطاعنين باالنتخابات ،ه��ذا ال��ق��رار ،بأنه
«انتصار للحق ،وللفنان األردني» ،وأضاف أنه
«تحذير لمن تس ّول له نفسه االعتداء على
أنظمة النقابة وقوانينها ،من أجل مصلحته
الشخصية».
وتع ّد ال��ق��رارات التي اتخذها المجلس
المنحل قبل صدور قرار المحكمة ،قانونية

باالستناد إلى الفقرة د من الماده  23من
قانون النقابة التي تنص «يعتبر ما اتخذه
المجلس م��ن إج����راءات قبل ص���دور ق��رار
المحكمة ببطالن انتخابه قانونياً من جميع
الوجوه».
ّ
«المنحل» من عضوية:
ويتألف المجلس
هاني ج��راح وب��س��ام المصري  -ع��ن شعبة
اإلخ��راج ،ساري األسعد وحسن الشاعر  -عن
شعبة التمثيل ،ض��رغ��ام بشناق وصبحي
الشرقاوي -عن شعبة التأليف والتلحين ،حسين
دغيمات ورام��ي شفيق  -عن شعبة العزف
والغناء ،ابتسام المناصير وماجد الزواهرة -
عن التقنيات.

ّ
بالتدخل
انتخابات «اليرموك» :اتهام اإلدارة

اشتكى طلبة في جامعة اليرموك
يمثلون تيارات سياسية مختلفة ،مما وصفوه
«تدخ ً
ال» من إدارة الجامعة في انتخابات اتحاد
الطلبة ،وانتخابات الهيئة اإلدارية لالتحاد في
وقت الحق.
وه��و م��ا نفاه عميد ش��ؤون الطلبة في
الجامعة محمود درابسة ،ال��ذي أكد لـے
أن االنتخابات جرت «بكل نزاهة وموضوعية،
وبإقبال غير عادي من الطلبة».
انتخـــابـــات االتحـــاد جــــرت الخميس،
4آذار/مارس  ،2010وتنافس فيها  390مرشحاً
على  61مقعداً لعضوية الدورة الثامنة عشرة،
وق��د بلغت نسبة التصويت  66في المئة،
10
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من أصل  22870طالباً يحق لهم االنتخاب،
كما ص��رح��ت إدارة الجامعة على موقعها
اإللكتروني.
درابسة قال إنه لم يتم تسجيل أي شكوى
أو طعن من أي طالب على الترشيحات ،أو على
نتائج االنتخابات ،لكن الطالب محسن الزعبي،
زعيم التكتل األكبر في الجامعة الذي يمثل
االئتالف اإلسالمي والمستقلين ،أكد لـے
أن عمادة شؤون الطلبة «لم تقبل العديد من
ترشيحات الطلبة ،دون أن تقدم أي تبرير».
وهذا ما أكده أيضاً طالب مقرب من تكتل
االئتالف اإلسالميُ ،ر ّشح عن كلية اإلعالم،
إذ كشف أنه تلقى تهديداً قبل االنتخابات
من المرشح المنافس له الذي يمثل االتجاه
الوطني ،وق��ال إن منافسه أك��د له «أنهم
فضل
سيقومون بالتزوير» .الطالب ال��ذي ّ
عدم نشر اسمه ،قال إنه أبلغ «العمادة» بما
ح��دث ،إال أنهم لم يتخذوا أي إج��راء .وفي
النهاية ،نجح المنافس بفارق صوتين ،ضمن
ما وصفه الطالب أنه نتيجة «تزوير» ،أثبتته
صورة نشرت على موقع عمان نت اإللكتروني
وعلى صفحات الفيس بوك.
لكن درابسة نفى أن يكون هناك تزوير،
وقال إن الصورة التي جرى تناقلها «فُبركت

إلكترونيًا» ،لكن العميد لم يجب عن سؤال
وجهته له ے حول كيفية «فبركة» صورة
التُقطت بكاميرا مص ّور في الجامعة.
ال��ح��ل��ق��ة ال��ت��ال��ي��ة ف���ي م��س��ل��س��ل ه��ذه
االنتخابات ،هو ما حدث في موضوع انتخابات
إدارة االتحاد .إذ كان مقرراً عقد اجتماع لهذه
الغاية الخميس  11آذار/م��ارس ،لكن عدم
اكتمال النصاب أدى إلى تأجيله .درابسة ر ّد
ذلك إلى «وج��ود خالفات بين الطلبة على
توزيع المناصب ،فلجأوا إلى التغيب حتى
يتمكنوا من االتفاق» .وهو ما نفاه الطالب
الزعبي ،ال��ذي أكد لـے أن الكتلة التي
يتزعمها قاطعت االجتماع «بسبب تدخل
بعض موظفي عمادة ش��ؤون الطلبة في
مجريات العملية االنتخابية ألسباب عشائرية،
ثم جرى االلتقاء مع العميد واالتفاق على
عدم تدخل أحد من العمادة».
غير أن الطالب طارق الناصر عضو اللجنة العليا
المشرفة على االنتخابات ،عزا عملية التأجيل إلى
تهريب األعضاء المنتخبين للنصاب بهدف كسب
مزيد من الوقت «لترتيب بيتهم الداخلي».
الناصر الذي رأى أن االنتخابات جرت في
أجواء «جيدة نسبياً» ،وصفها أيضاً بأنها كانت
«مشحونة».

أربعة أسابيع
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قارئ /كاتب

جولة مكوكية في مشهد
مرتبك
| في ظل الظروف المعيشية السيئة التي
يعيشها المواطنون ،وما تشهده األسعار
من ارتفاع مضطرد ،رغم ثبات الدخل ،بل
وتراجعه ،وفي ظل ازدياد االلتزامات التي
قادت المواطن عنو ًة لالقتراض من البنوك،
ومن ثم العجز عن السداد ..من الطبيعي أن
يزداد عدد المطلوبين قضائياً .ولعل الالفت
هنا هو االزدياد الكبير للنساء المطلوبات،
بخاصة مع انتشار التسهيالت في القروض
الصغيرة التي تقدمها مؤسسات بهدف دعم
مشاريع المرأة.
تمعن المرء
ما
إذا
الظاهرة
هذه
تتضح
ّ
في نتائج الحمالت األمنية التي غطت مناطق
مختلفة من المملكة من أجل القبض على
مطلوبين.
ارتفاع ع��دد المطلوبين ترافق أيضاً
مع التعديالت التي استحد ُثت على قانون
المستأجرين ،والتي تمنح الم ّ
الكين الحق
في رفع إيجارات العقارات ،أو استصدار قرار
المستأجرين لديهم حتى ال يف ّوتوا
بإخالء
ِ
فرصة رفع دخولهم عبر تأجير عقاراتهم
وفقاً لـ«التسعيرة» الجديدة.
وقد توازى ذلك كله بالتأكيد مع ارتفاع
ملموس في أع��داد المحامين ،واكتظاظ
المحاكم بهم ،لمتابعة طيف واسع من أنواع
القضايا بين المتخاصمين.
تقدم وعن غيره،
ّ
وتمخض عن كل ما َّ
ازدياد الضغط على المحاكم ،التي تعاني
أص ً
ال من ارتفاع في أعداد المراجعين مع
ثبات عدد الموظفين ،ومما يزيد األمر سوءاً،
ُ
جهل المواطن بما له من حقوق وما عليه
من واجبات ،ال يعني أن نكون قانونيين
بالضرورة لإللمام ببعض القواعد القانونية
حول حقوقنا .فترى المواطن يهم بالذهاب
إلى المحكمة ،ويريد من الموظف أن يقدم
الخدمة له وح��ده ،متناسياً أن ضيق وقت
الموظف وما هو مطلوب منه من أعباء في
وظيفته ،يجعل منه إنساناً غير متعاون في
نظر المواطن.
والخشية أن يؤثر ذل��ك ف��ي مجريات
ال��ع��دال��ة ،وأن ت��ؤدي حالة الروتين التي
تعاني منها المحاكم إلى التأثير في حقوق
المواطن ،ولن يكون الحل فقط في زيادة
ع��دد المحاكم ،ب��ل ال ب��د م��ن النظر في
اإلجراءات القانونية المتبعة ،واالبتعاد عن
المماطالت والتأجيالت التي من شأنها إرهاق
المواطن والمحاكم معاً.
حال طقش
12
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عالقة ال يمكن تفسيرها
| عاطفة األمومة من أقدس العواطف وأعقدها ،ليس على المستوى البشري فحسب ،وإنما يشمل
تعقيد تفسيرها المجتمعات الحيوانية على اختالفها.
ً
عدوانية إذا ما اقترب أحد من صغارها؟
فما الذي يجعل القطة ،وهي من المخلوقات غير العاقلة،
وما الذي يجعل من الظبي وحشاً مفترساً في مواجهة األسد من أجل حماية أبنائه؟ يعجز العلم عن
تفسير كل ذلك.
وفي إطار اإلنسانية ،لن أتحدث عن سهر األم الليالي الطوال في رعاية أبنائها ،وال عن قلقها
الالمتناهي عليهم ،وال عن التضحيات التي تبذلها من أجل أبنائها مهما بلغت أعمارهم .سأتحدث
أماً ،وهو قدرة األم على الغفران ألبنائها،
عن ما هو أعمق من ذلك ،وما كنت لن أدركه لو لم أصبح ّ
وتبرير اإلساءة ألبعد الحدود ،وما تخلقه من مبررات لتقصيرهم أو إلساءة معاملتهم  ،فلن تجد في
قلبها ،مهما وصلت درجة الغضب ،ذر َة حقد واحدة ،بل تراها في حوار مع نفسها ،وفي صراع لتجد
منفذاً واحداً تبرر به إساءتهم في التصرف ليبرد صدرها وترتاح.
يقولون إن المرأة ضعيفة أمام الحب ،وأقول إن المرأة ضعيفة فقط أمام أبنائها ،فمجرد أن تصبح
أماً تتغير بكل ما فيها لتصبح إنساناً آخر ،يعيش ال من أجل نفسه ،بل من أجل غيره ،يفني
المرأة ّ
مرض،
إذا
تتوقف
حياتها
فكأنما
قلبه،
بدقات
قلبها
دقات
من
دقة
كل
وترتبط
ابنه،
إسعاد
في
عمره
َ
ً
فرح أو حقق نجاحاً في حياته .ما
إذا
فيها
بما
للدنيا
مالكة
َظهر
ت
و
،
حزن
إذا
المخلوقات
أتعس
وتبدو
َ
َ
أرقاها من عالقة! وما أروع تكوين األم!
إلهام زريقي

توضيح حول atv
| جهودكم مشكورة في إصدار ے ،ومتعتنا
الشهرية هي قراءة هذه المجلة ،لمهنيتها العالية.
تضمن العدد التاسع ،آذار/م���ارس ،2010
وعلى الصفحة الحادية عشرة ،تقريراً حول قناة
 atvجاء فيه:
 «ثم بيعت القناة حسب األصول القانونيةلشركة العجائب التي رأس مجلس إدارتها
اإلعالمي راضي َ
ص».
الخ ّ
 «مسؤول حكومي سابق أكد لـےأن شركة العجائب باعت القناة للعواملة
في صفقة بلغت قيمتها  14مليون دينار،
لكن َ
ص ق ّد ر قيمتها بـ 29مليون و200
الخ ّ
ألف دينار ،بحسب ما نقله عنه المدير العام

األسبق للتلفزيون فيصل الشبول».
والصحيح أنني:
عملت رئيساً لمجلس إدارة الشركة األردنية
-1
ُ
للبث التلفزيوني وليس رئيساً لمجلس إدارة
شركة العجائب.
 -2لم أكن طرفاً مفاوضاً عن شركة العجائب
في عملية البيع والشراء ،وعليه لم يصدر
عني أي أرقام للصديق فيصل الشبول.
آمل في المستقبل التأكد من المصدر عند
ُنسب التقارير ألشخاص من دون
النشر ،وأن ال ت َ
التدقيق معهم.
راضي َ
الخ ّ
ص
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مساحة حرّة

إصالح التربية
والتعليم العالي
في األردن

علي محافظة

منذ رب��ع ق��رن من ال��زم��ن ،شعرت القيادة
السياسية األردنية بتدني مستوى التعليم
في مراحله كلها ،وتألفت لجنة لوضع سياسة
تربوية جديدة لرفع سوية التعليم وإصالحه
وتحديثه .وبعد سنتين من االجتماعات
والمناقشات وتقديم ال��دراس��ات عن واقع
التعليم واقتراح الحلول للمشكالت والنواقص
والعيوب ،تم التوصل إلى صياغة سياسة
تربوية جديدة أقرها مجلس التربية والتعليم
بالنسبة للتعليم العام ،وأقرها مجلس التعليم
العالي بالنسبة للتعليم العالي.
14
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وقد نفذت وزارة التربية والتعليم
أج���زاء مهمة م��ن ت��ل��ك ال��س��ي��اس��ة،
وأهملت أج���زاء مهمة أخ��رى منها.
أما وزارة التعليم العالي والجامعات
األردن��ي��ة ،فقد رف��ض��ت النظر في
السياسة الجديدة وما تضمنته من
مقترحات مهمة .واستمر التراجع في
التعليم العالي ألسباب كثيرة ،من
أهمها تدخل الحكومات المتعاقبة
في ش��ؤون الجامعات وف��ي إداراتها
واالستيالء على أموالها التي حصلت
عليها بموجب القانون.
وش��ه��دت ال��س��اح��ة األردن��ي��ة منذ
عقدين م��ن ال��زم��ن ،ل��ج��ان�اً عديدة
ومتوالية تضع خططاً إلصالح التعليم
ال��ع��ال��ي ،وت��ع��د إستراتيجيات لهذه
�ع إل��ى رؤس��اء ال��وزارات
الغايةُ ،ت��رف� ُ
فيضعونها على ال��رف ،وال يأخذون
ب��أي منها .وك���أن المطلوب تأليف
اللجان وإلهاء الناس وليس اإلصالح
والتحديث.
ف��ي ج��ام��ع��ات��ن��ا أزم���ة ت��م��وي��ل ال
تخفى على أحد ،ويجاهر بها وزراء
التعليم العالي ورؤساء الجامعات ،وال
من يجيب أو يسعى إلى الحل .وفي
جامعاتنا ضعف واض��ح في مستوى
خريجيها في مختلف التخصصات،
واألس��ب��اب م��ع��روف��ة ،وال نجد سعياً
أو تحركاً لمواجهة ه��ذه المشكلة.
والبحث العلمي في جامعاتنا متدن
وضعيف الصلة بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية في البالد ،وبمشكالت
المجتمع وحاجاته .ودور الجامعات
في خدمة مجتمعنا ،حيثما توجد ،ما
زال دور اً هزي ً
ال .
ل��ه��ذا نشعر م��ن��ذ ع��ش��ري��ن سنة
ونيف ،أننا نعيش في دوامة ال انفكاك
منها ،وأننا ندور في حلقة مفرغة.
فالتعليم ال��ع��ام ي��دف��ع بمخرجاته
الضعيفة إلى الجامعات التي تدفع
بدورها بخريجيها إلى التعليم العام و
إلى مختلف قطاعات المجتمع األخرى.
ال يمكن إصالح التعليم العالي بدون
إص�ل�اح التعليم ال��ع��ام ف��ي ال��وق��ت
نفسه .وال ب��د م��ن ال��ن��ظ��رة الكلية
الشاملة إل��ى التربية والتعليم في
كل مراحله وتجنب النظرة التجزيئية
في اإلصالح والتحديث.
وقبل كل ش��يء ،ال بد من إيالء
المعلمين في التعليم العام والتعليم
ال��ع��ال��ي األول����وي����ة ف���ي اإلص��ل�اح
والتحديث قبل غيرهم من عناصر
العملية التربوية والتعليم العالي.

ف��ق��د ك���ان م��ن أه���م أس��ب��اب فشل
م��ح��اول��ة اإلص�ل�اح ال��ت��رب��وي��ة ال��ع��ام
 1987إهمال عملية انتقاء المعلمين
والمعلمات ،وتجاهل الحاجة إلى
ت��دري��ب��ه��م ال��م��ت��واص��ل ومتابعتهم
ال��م��س��ت��م��رة وف���ق خ��ط��ط وأس���س
علمية وتربوية مدروسة .وقبل ذلك
كله ،تحسين رواتبهم ومكافآتهم،
وتوفير السكن الوظيفي لهم قرب
مدارسهم وليس في قراهم ومدنهم
التي جاءوا منها .فالمعلم الجيد هو
األساس في عملية اإلصالح .وتحسين
رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعات ومكافآتهم ،ضرورة ال بد
منها للحفاظ عليهم ولرفع مستوى
أدائهم التدريسي وأبحاثهم العلمية.
وال بد من توفير المباني المدرسية
والمختبرات والمشاغل فيها وتوفير
المباني ف��ي ال��ج��ام��ع��ات والمعاهد
العالية والمختبرات العلمية الحديثة
وال��م��ش��اف��ي ال��ح��دي��ث��ة وال��م��ش��اغ��ل
الهندسية وأجهزة الحاسوب العصرية
وت�ل�اف���ي ال��ن��ق��ص ف���ي ال��م��ك��ت��ب��ات
والبرمجيات.
وبعد هذا ،ال بد من إعادة النظر
ف��ي ط��رق ال��ت��دري��س ف��ي مدارسنا
وجامعاتنا بحيث نبتعد عن التلقين،
ونسعى إل��ى بناء التفكير العلمي
الناقد السليم عند تالميذنا وطلبتنا،
ف��ي مناخ ح��ر نقي خ��ال م��ن التوتر
والتعصب واالضطراب.
أم��ا المناهج والبرامج الدراسية
في التعليم العام ،والخطط الدراسية
في الجامعات والمعاهد العليا ،فال
ب��د أن تخضع للتطوير المستمر
مع تطور العلوم ومختلف ميادين
ال��م��ع��رف��ة .وك��ذل��ك ال��ح��ال بالنسبة
للكتب المقررة.
يبقى األم��ر األه��م أن ال يصبح
التعليم ال��ع��ام والتعليم العالي،
خ��اض��ع�اً ل��م��زاج وزي���ر ي��أت��ي ووزي��ر
يروح .إن مزاجية الوزراء وتدخالتهم
خ�لال العقدين األخيرين كانت من
األسباب الرئيسية في تدني مستوى
التعليم العام والعالي في بالدنا.
وال بد من وض��ع حد لهذه الظاهرة
السيئة ،ومنح صالحيات التطوير
واإلص�ل�اح والتحديث لمجلس قوي
للتربية والتعليم ،ال يؤثر فيه تغير
ال�����وزراء .وك��ذل��ك ال��ح��ال بالنسبة
لمجلس التعليم العالي الذي أصبح
يتغير بتغير وزراء التعليم العالي
وتبدلهم.
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محلي

استطالع المئة يوم

األكثر مشاركة سياسية هم األكثر نقداً
محمد المصري
| تعكس نتائج استطالع المئة يوم
بعد تشكيل حكومة سمير الرفاعي،
تراجعاً جوهرياً من الناحية اإلحصائية
لتقييم ال���رأي ال��ع��ام ألداء الحكومة
والرئيس والفريق ال��وزاري ،حسب ما
يشير إلى ذلك تقرير مركز الدراسات
اإلستراتيجية.
فأكثر بقليل من نصف المستجيبين
يمنحون ثقة ،وبدرجات متفاوتة :كبيرة،
متوسطة ،وقليلة ،للحكومة ورئيسها
وفريقها الوزاري .وقد أعطى الرأي العام
عالمة  5.2من  10لنجاح الحكومة في
أداء مهامها.
ي��ت��ض��ح ،ب��ال��ق��راءة المعمقة في
نتائج االستطالع ،أن إقليم الجنوب،
قد قيم الحكومة سلبياً ،إذ رأت أكثرية
المستجيبين في اإلقليم أن الحكومة
والرئيس والفريق ال��وزاري كانوا غير
قادرين على تحمل مسؤولياتهم بعد
مئة يوم على تشكيل الحكومة .كما أن
تقييم إقليم الشمال كان أقل من تقييم
إقليم الوسط ،وأعلى من تقييم إقليم
الجنوب ،ما يعني أن الحكومة مدينة
بالشكر إلقليم الوسط بصفة عامة
ولمستجيبي عمان تحديداً الذين كان
تقييمهم أعلى من المحافظات واألقاليم
األخرى.
هذا التباين بين تقييم مستجيبي
إقليم الوسط واإلقليمين اآلخرين من ناحية ،وتكرار تراجع تقييم
الحكومات في إقليم الجنوب من ناحية أخرى ،يعكس مجدداً ضرورة
التفكير ملياً في مدلوالت اتجاهات الرأي العام في إقليم الجنوب.
وخالفاً لموضوعية األسباب التي تقود إلى مثل هذا االنخفاض
وتعددها ،وفي مقدمتها الظروف االقتصادية ،إال أن مدلوالت هذا
االنخفاض عميقة ،وتعني أن الحكومة تعتمد ،بشكل أساسي ،على
محافظة العاصمة كقاعدة اجتماعية مؤازرة.
ولما كانت الدولة هي المشغل الرئيسي للمواطنين في المحافظات
خارج العاصمة ،وبالذات في محافظات الجنوب ،فإن التقييم السلبي لها
يعني أن المستجيبين األكثر ارتباطاً في إطار عملهم ومصدر رزقهم
بالحكومة وأجهزتها ،هم األكثر نقداً في تقييم أدائها ،مع أنه يفترض
نظرياً على األقل أن يكون األمر عكس ذلك.
وإذا ما تم النظر بعين االعتبار إلى نسبة المقترعين في االنتخابات
النيابية بوصفها معياراً للمشاركة السياسية ،التي تظهر بأن العاصمة
هي األقل اقتراعاً مقابل نسب اقتراع عالية في المحافظات ،فإن التقييم
16
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النقدي لمحافظات الجنوب يصبح أكثر داللة ،ألنه يندرج تحت عنوان
«األكثر مشاركة سياسية هو األكثر نقداً في تقييم الحكومة».
مما ال شك فيه أن التقييم في محافظات الجنوب قد تأثر ،إلى حد
بعيد ،بإضرابات المعلمين واعتصاماتهم التي كانت شبه شاملة في
محافظات الجنوب .كما اتسم تعامل الحكومة معها بالمماطلة والتردد
واالرتجالية في بعض األحيان.
إن عدم رضا أكثرية الرأي العام األردني عن تعامل الحكومة مع
احتجاج المعلمين ،وتوافق أكثريته على عدالة مطالب المعلمين ،هو
بمثابة ضبط للبوصلة باالتجاه الذي يجب على الحكومة اتباعه؛ أي
التعامل السريع مع كل أزمة تمر بها البالد ،مثل :األخطاء التي رافقت
اإلعالن عن نتائج التوجيهي ،وأزمة عمال مياومة وزارة الزراعة ،إضافة
إلى ضرورة توظيف مفهوم العدالة في معالجة األزمات ،وبخاصة أن
نتائج االستطالع تظهر أن المواطن يلمس صعوبة الظروف االقتصادية،
وأولوياته هي أولويات اقتصادية تمس حياته اليومية على صعيد غالء
المعيشة والبطالة والفقر.

.

محلي
كان من الواضح اعتماد حكومة الرفاعي منذ تشكيلها على نمطين
من األداء إلقناع المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات الحكم:
النمط األول ،التركيز على الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
أما النمط الثاني ،فهو حمالت عالقات عامة تعتمد على الزيارات الميدانية
واللقاءات المتكررة مع فئات اجتماعية مختلفة يقوم بها الرئيس والطاقم
الحكومي.
لكن نتائج االستطالع كشفت أن ق��درة الحكومة على تحقيق
إنجازات على هذين الصعيدين كانت محدودة للغاية .فعلى الرغم من
أن الحكومة أكدت اعتماد الشفافية ،فقد كان تقييم الرأي العام «العينة
الوطنية» ،وعينة قادة الرأي بعدم نجاح الحكومة في العمل على تحقيق
مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع بعد مئة
يوم على تشكيل الحكومة ،بل إن توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة
عند تشكيلها كان أعلى ،بشكل ملحوظ ،من التقييم بعد مئة يوم.
وفي إطار تكريس صورتها بوصفها حكومة تحارب الفساد ،ح ّولت
حكومة الرفاعي ملف عطاء توسعة مصفاة البترول إلى محكمة أمن
الدولة ،وكان من المنتظر أن ينعكس هذا اإلجراء في ارتفاع تقييم
الحكومة بصفة عامة ،إال أن المفاجأة في نتائج االستطالع ،أن  50في
المئة فقط كانوا على معرفة (سماع ،قراءة ،اطالع) بإجراء الحكومة
بتحويل ملف توسعة مصفاة البترول؛ أي أن ما كانت تسعى إليه الحكومة
من إقناع المواطن بأنها تعالج قضايا ذات أهمية له ،لم يتحقق ،وذلك
بفعل عدم قدرة الحكومة حتى الترويج لهذا «اإلنجاز».
هذا يعني أن األدوات اإلعالمية الحكومية من تلفزيون وإذاعة وووكالة
أنباء وصحف ،خيبت أمل الحكومة في تحويل هذا اإلنجاز لصالحها؛
بهذا تكون الحكومة بإعالمها َك َمن يصوب النار على نفسه .كما يبدو
أن اإلدارة اإلعالمية كانت غير ناجحة ،حتى عند المواطنين الذين أفادوا
بأنهم يعرفون عن تحويل ملف مصفاة البترول ،حيث أفاد  58في المئة
فقط منهم أنهم كانوا راضين عن تعامل الحكومة مع هذا الملف ،أي
أن اإلعالم لم يكن قادراً على إقناع من عرف عن هذه القضية بجدية
الحكومة في محاربة الفساد ،خاصة أن هذه القضية بقيت يتيمة.
نتائج االستطالع ،أظهرت كذلك أن نمط الزيارات الميدانية الذي
اعتمدته الحكومة ،لم يكن ذا تأثير يذكر .هنا يبدو أيضاً أن هناك قصوراً
في اإلعالم إزاء توظيف هذا النمط الحكومي في إقناع المواطنين بقدرة
الحكومة على تسيير مقاليد الحكم.
كما يعكس أن نمط الزيارات الميدانية وحمالت العالقات العامة
والحوارات المفتوحة مع المواطنين ،دون وضع خطط يلمسون آثارها
وتنعكس إيجابياً عليهم ،يبقى ذا تأثير آني ومحدود .فأسس الحوار
تقتضي أن يكون مرتبطاً بخطة ذات سقف زمني ونتائج يمكن قياسها
حتى تكون ذات داللة.
ما أظهره االستطالع من حيث أن أولويات المواطنين هي أولويات
اقتصادية ،يؤكده أن أكثر الفئات سلبية في تقييم الحكومة هي الفئات
التي تتراوح أعمارها بين ً 54-35
سنة؛ أي الفئات التي تتحمل مسؤوليات
عائلية (أطفال وأبناء) ،وتحاول تحقيق ما يطمح إليه الفرد في األردن من
مسكن ودخل مالئمين ومواجهة أعباء ومصاريف العائلة ،ال سيما في
مجاالت توفير الطعام ،ومستلزمات التعليم والرعاية الصحية.
الطريق إلى إعادة الثقة بين المواطنين وهذه الحكومة ،أو غيرها
من الحكومات ليست صعبة أو مستحيلة ،وتتمثل في اإلفادة من إعالم
رسمي مهني وموضوعي (غير تحشيدي أو مأزوم أو دفاعي) ليعكس
إستراتيجيات الحكومة ،ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة
القرار من خالل حزمة اإلصالح السياسي ،وليس من خالل الزيارات
الميدانية التي ال ترتبط بخطط واضحة تنعكس على حياة المواطنين.
ويبدو أن زمن التعويل على اإلنجازات في قضايا محددة ،قد انتهى،
ويجب أن يحل مكانه تغيير جوهري أساسي يتمثل في إدماج المواطن
في عملية صناعة القرار ،ليكون هو المشارك والهدف في آن واحد.
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محلي

نايف الفايز
استنساخ تجربة النائب الخدمي في الحكومة
ّ
السجل-خاص

مالمحه تدل على شخصية هادئة بسيطة ،بعيدة عن الضجيج

حاتم األزرعي ،أن الوزير يص ّر على ترك «بصمة» خاصة على

والصخب ،مشبعة بخجل «متوارث» من البادية.

الوزارة قبل أن يغادرها.

يصفه نائب سابق بـ«النشمي» و«صاحب األخالق البدوية» ،الفايز القادم إلى الوزارة بعد تجربة نيابية في مجلس النواب

18

وبأنه يمتلك َج َلداً على التنقل الدائم ،والمتابعة الحثيثة

الرابع عشر ،نائباً عن دائرة بدو الوسط ،نقل معه تجربة

والزيارات المفاجئة لألقسام والدوائر والمؤسسات التابعة

«النائب الخدمي» الذي ال ّ
يكل من طرق أبواب المسؤولين

لوزارته مترامية األطراف ،وهو كما يرى النائب« ،أفضل من

وفي جعبته مطالب ال تنتهي ،بعضها يتحقق وبعضها اآلخر

ُيطلق الوعود التي تبعث على األمل والتفاؤل بتحسين واقع

يبقى مع ّلقاً .حتى إن نائباً مق ّرباً منه في المجلس الرابع عشر

الخدمات الصحية» ،فيما يرى الناطق اإلعالمي لوزارة الصحة

وصفه في حديث لـ ے ،بـ «اللحوح».
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محلي
ُر ُبه من الناس يتضح أثناء دخوله مبنى
قْ
ال��وزارة ،حيث يختلط بالمراجعين لالستفسار
عن حاجاتهم ،بحسب األزرع��ي ال��ذي يؤكد أن
لدى الوزير «قدرة عالية على االستماع لشكاوى
الناس».
الفايز ،الذي دخل الحكومة وزيراً للصحة على
إثر التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء السابق نادر
الذهبي على حكومته في  23شباط /فبراير
 ،2009ما إن جلس على مقعده حتى بدأ رحلته
المكوكية على المؤسسات الطبية المختلفة،
وهي رحلة أبدى فيها الطبيب الذي يحمل درجة
ال��دك��ت��وراه في جراحة ال��دم��اغ واألع��ص��اب من
جامعة كولون ومنستر في ألمانيا الغربية العام
« ،1985غيرة» منقطعة النظير على المهنة.
«الوزير الميداني» ،صفة أطلقتها الصحافة
على الفايز ،الذي وصل به األمر إلى مداهمة
مستشفى جميل التوتنجي ف��ي سحاب عند
منتصف الليل ،ليتفقد األوضاع فيه.
للمقصرين،
ال��وزي��ر أتبع زي��ارات��ه بوعيد
ّ
ووعود بتلبية النواقص البشرية والفنية التي
تحتاجها المؤسسات الطبية.
رافق الفايز في
موظف إداري في ال��وزارة،
َ
عدد من جوالته ،قال لـ ے ،إن الوزير كان
«غاضباً» من واقع الخدمات الطبية التي تقدمها
المؤسسات التابعة للوزراة.
غضب الوزير وع��دم رض��اه ،وصال به خالل
زي��ارة تفقدية لمستشفى األميرة سلمى في
ذيبان ،إلى «التلويح» بوسادة ُوضعت على أحد
األس ّرة دون غطاء قبل أن يرميها جانباً ،كما ظهر
في الصور التي التقطها مصور الوزارة عيسى
السلمان.

موظف في «الصحة»:
الجوالت التي حققت للوزير
شعبية كبيرة ،و ّرطته
بعد أن بدا عاجزاً عن إيجاد
حلول للواقع
لكن الموظف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
عاد ليصف الوزير بـ«المتحمس» ،لكنه استدرك:
«الجوالت التي حققت للوزير شعبية كبيرة ،و ّرطته
بعد أن بدا عاجزاً عن إيجاد حلول للواقع».

الوزير لم يكد يلتقط
أنفاسه بعد عدد كبير
من جوالته ،حتى داهمته
مسؤولية التصدي لجائحة
إنفلونزا الخنازير
الفايز ي��ؤك��د م��ن جهته ،أهمية ال��ج��والت
الميدانية ،ف��ي االط�ل�اع على واق��ع الخدمات
الصحية وتلمس احتياجات المستشفيات والمراكز
الصحية ،واالستماع إل��ى هموم المواطنين.
وجهتها ے
وبحسب رده على أسئلة مكتوبة ّ
إليه ،فإن «الجوالت الميدانية وبخاصة الفجائية،
أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد
مستوى الجاهزية ،فض ًال عن إدراك المسؤول
في الميدان بأن هناك رقابة مباشرة صارمة».
لكن صحفياً يعمل في صحيفة أسبوعية ،تربطه
بالوزير «عالقة طيبة» على حد تعبيره ،قال
إن الجوالت «ل��م تَنتج عنها خطة شمولية أو
إستراتيجية لإلصالح ،على عكس ما كانت توحي
به» ،ويضيف لـ ے« :لم تكن تلك الجوالت
ً
شعبية مؤقتة ثمناً لها».
إال فزعة ،حصد الوزير
الوزير لم يكد يلتقط أنفاسه بعد عدد كبير
من جوالته ،حتى داهمته مسؤولية التصدي
لجائحة إنفلونزا الخنازير التي ضربت العالم
ووصلت األردن في أيار/مايو .2009
الصحفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
يرى أن انشغال «الصحة» بمواجهة إنفلونزا
الخنازير« ،أنقذ الوزير من الحرج ال��ذي كان
سيقع به لعدم قدرته على وضع إستراتيجية
إلص�لاح الواقع الصحي ال��ذي ّ
اطلع عليه خالل
جوالته الميدانية».
أي��ام قليلة بعد اكتشاف أول حالة اشتباه
باإلصابة بالمرض كانت كافية ،ليصبح الوزير
�م من بين مسؤولي الحكومة،
الشخصية األه� ّ
وتصبح كلماته التي يرددها األكثر استماعاً لدى
الشرائح االجتماعية المختلفة .فهو الواعظ الذي
يدعو« :اهلل يحمي البلد» ،وعالِم االجتماع الذي
ينتقد سلوكيات التقبيل وطرق تناول المنسف
والقهوة ،ويدعو لتغييرها ،وهو «الحكيم» الذي
يوجه النصائح للمواطنين ،مثل دعوتهم إللغاء
ّ
الرحالت ،وتجنب الموالت واألماكن المزدحمة.
جهود الوزارة في التصدي إلنفلونزا الخنازير،
شابتها ح��ال� ٌة م��ن التخبط ،بعد تسجيل أول

إصابة لمسافرة قادمة من الواليات المتحدة ،لم
تستطع الماسحات الحرارية التي وضعتها الوزارة
في مطار الملكة عالية من ضبطها ،األمر الذي
قوبل بحملة نقد واسعة في وسائل إعالم محلية
مختلفة .وانهارت أحجار «الدمينو» تباعاً ،لتصبح
ال���وزارة مصدراً لتعداد أرق��ام ح��االت اإلصابة
والشفاء عبر مؤتمر صحفي أسبوعي ،يصفه
الصحفي المتخصص في الشأن الصحي من
صحيفة السبيل تامر الصمادي ،بـ«الشفاف».
ورغم «اقتحام» الصمادي لقسم العزل في
مستشفى األمير حمزة ،وإعداده تقريراً نشرته
صحيفته ،انتقد فيه اإلهمال والالمباالة في
التعامل مع المرض ،إال أن��ه يقول لـ ے،
إن الوزارة تعاملت مع الجائحة «بشكل إيجابي
وشفاف».
الفايز ،ورغم ازدياد وتيرة اإلصابة بالمرض،
لم يتوقف عن توجيه رسائله «التطمينية» التي
بلغت ذروتها عندما خرج في مؤتمر صحفي على
التلفزيون 15 ،تموز/يوليو  ،2009وهو يقف إلى
جانب أول مصابة تتماثل للشفاء من المرض
بعد تلقيها للعالج في مستشفى األمير حمزة.
ومن المفارقة أن الوزير الذي انص ّبت جهوده
على بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين،
تغ ّيب عن إطالق حملة التطعيم ضد إنفلونزا
الخنازير 17 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009بعد
انتظار طويل لوصول المطاعيم إلى البالد.

الفايز:
دواء المواطن خط أحمر،
وسرقته جريمة كبرى
لن يفلت مرتكبها
من العقاب
الحملة انطلقت بتطعيم نقيب األطباء ،مدير
الغذاء وال��دواء ،مدراء مديريات وزارة الصحة،
م��دراء المستشفيات الرئيسية ،نقيب األطباء
البيطريين ،أعضاء اللجنة الوطنية لألوبئة
واألنفلونزا ،مديرية الخدمات الطبية الم َلكية
والصحفيين.
غياب الوزير عن إطالق الحملة ،كان بسبب
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ارتباطه بموعد في ال��دي��وان الملكي ،بحسب
مدير مديرية األم���راض ال��س��اري��ة ف��ي وزارة
الصحة بسام الحجاوي ،في حديث لراديو البلد،
 20تشرين الثاني/نوفمبر.
حجاوي قال إن الوزير ّ
تلقى المطعوم بعد
يوم واحد من إطالق الحملة في مكتبه ،نافياً ما
َ
خشية
تردد عن أن الوزير رفض أخذ المطعوم
اآلثار الجانبية .لكن طبيباً يعمل في مستشفى
حكومي شه َد إطالق الحملة ،نفى كالم حجاوي،
وأك��د الطبيب ال��ذي طلب عدم نشر اسمه ،أن
الوزير «لم يأخذ المطعوم».
الوزير ال��ذي ع��اد في التشكيلة الحكومية
الجديدة ،أعلن في  27كانون األول /ديسمبر،
خل ّو األردن من المرض ،مستنداً في ذلك إلى
«عدم تسجيل أي إصابات جديدة» .استتبع ذلك،
الم َع ّد في مستشفى األمير حمزة
إغالق القسم ُ
الستقبال المصابين بإنفلونزا الخنازير.
بإعالن الوزير ،يكون األردن أول دولة تعلن
خلوها من المرض ،في وقت سبقتها فيه دول
َّ
إلى إعالنها عدم تسجيل إصابات جديدة ،مع
اإلبقاء على درجة عالية من الحذر من معاودة
ظهور إصابات.
إغالق ملف إنفلونزا الخنازير تاله فتح ملفات
كثيرة في «الوزارة» ،ليس أقلها سرقة الدواء من
وزارة الصحة .إذ ضبطت أجهزة المؤسسة العامة
للغذاء والدواء مطلع كانون الثاني /يناير ،2010
أدوي��ة مسروقة من وزارة الصحة ومستشفى
الجامعة األردنية ومركز الحسين للسرطان تباع
في صيدليات خاصة.
الوزير أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في
سرقة األدوية ،وقال« :دواء المواطن خط أحمر،
وسرقته جريمة كبرى لن يفلت مرتكبها من
العقاب» ،وأكد الفايز لـ ے أن لدى الوزارة
«إج��راءات رقابية صارمة لضمان وصول الدواء
إل��ى المرضى» ،لكن «بعض ضعاف النفوس
مدوا أيديهم إلى الدواء».
الصحفي «ال��م��ق� َّ�رب» من ال��وزي��ر على حد
تعبيره ،قال لـ ے ،إن لجان التحقيق في
وزراة الصحة أصبحت دلي ًال على عدم الرغبة في
الوصول إلى نتائجّ ،
مذكراً بلجان تحقيق تشكلت
في حاالت وفاة ناتجة عن أخطاء طبية.
وفي هذا السياق ،يؤكد الصمادي أنه حاول
م���راراً الحصول على معلومات ح��ول نتيجة
التحقيق في سرقة األدوية ،إال أنه لم يصل إلى
نتيجة ،مشيراً إلى أن «االنفتاح الذي كان عليه
الوزير في حكومة الذهبي تراج َع في حكومة
الرفاعي».
غير أن أكثر الملفات إثارة في وزراة الصحة،
هو ذلك المتعلق بالتعيينات .نائب عن جبهة
ّ
المنحل،
العمل اإلسالمي في مجلس النواب
َّ
يتخل الفايز
طلب عدم نشر اسمه ،يقول« :لم
في انتقاله من النيابة إلى ال��وزارة عن الدور
الخدمي».
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وبحسب النائب ،فإن الفايز كان من أكثر
الوزراء استجابة لمطالب النواب ،في وقت يؤكد
فيه الفايز أن التعيينات ليست من مهامه ،قائ ًال:
«ه��ن��اك جهة حكومية تتولى ه��ذه المسألة،
وال��وزي��ر ي��رس��م السياسات وي��ح��دد األه���داف
اإلستراتيجية لوزارته» ،ويتابع« :ينحصر دور
ال��وزي��ر في مجال التعيين بتحديد احتياجات
وزارته من الكوادر وتلبيتها ،عبر تعيين العدد
الكافي المؤهل المدرب بالتنسيق مع الجهات
المعنية».

نائب إسالمي:
الوزير قام بتعيين
عدد كبير
من الموظفين
في الفئة الرابعة
غير أن النائب اإلسالمي ،يؤكد أن الوزير
قام بتعيين عدد كبير من الموظفين في الفئة
الرابعة ،بما يندرج ضمن صالحياته.
النائب ُيرجع غالبية التعيينات إلى العالقة
المتميزة التي جمعت الوزير بمجلس النواب
المنحل ،بخاصة أنه ضم عدداً
ّ
الخامس عشر
كبيراً من النواب في المجلس السابق الذي كان
فيه الوزير نائباً.

ّ
المنحل َ
«غ َّل َب»
وال يخفي النائب أن المجلس
ال��وزي��ر بكثرة طلباته ،وه��و يختصر ما حدث
بقوله« :ز ّودناها عليه».
آخر القضايا التي جعلت الوزير معرضاً
لنقد اإلع�لام ،ق��راره استيفاء  15ديناراً من
المواطنين بدل تكلفة وحدة الدم ومكوناتها،
و 40ديناراً من غير األردنيين ،وتحويل المبالغ
المستوفاة إلى إدارة التأمين الصحي في وزارة
الصحة ،لتغطية «التكاليف» المترتبة على
الفحوصات المخبرية التي تخضع لها وحدة
الدم.
ال���ق���رار ح���� ّرك جمعية المستشفيات
الخاصة ونقابة األط��ب��اء األردن��ي��ة للتحالف
ضده ،مدعومين بمنابر إعالمية ع ّدت القرار
«متاجرةً» بدماء األردنيين.
رفض التراجع عن القرار ،مؤكداً أنه
الفايز
َ
«لن يمس سوى شريحة محدودة من السكان
المقتدرين والذين لن تتعدى نسبتهم  5في
المئة» ،بحسب تصريحات نقلتها وكالة األنباء
األردنية بترا في  26شباط/فبراير،2010
المؤمنين
مشيراً إلى أن القرار لن يشمل
َّ
صحياً الذين تبلغ نسبتهم  87في المئة من
المواطنين.
سيحقق القرار بحسب تصريحات الفايز،
وفراً مقداره  3ماليين دينار ،إذ بلغت نسبة ما
أنفقته الدولة على فحوصات وحدات الدم العام
 2009نحو  6ماليين دينار أردني.
ال��وزي��ر ت��ص � ّدى للهجوم اإلع�لام��ي عبر
مشاركته في الحملة الوطنية للتبرع بالدم،
التي نظمتها وكالة األنباء األردنية بترا ،في 2
آذار/مارس  ،2010وجاءت مشاركته تلك لتؤكد
أهمية التبرع بالدم لرفد بنوك الدم باحتياجاتها
المتزايدة.
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الغد قادت الهجوم ،والرأي أسندته
وانتهت المعركة بـ«بوسة لحى»
ّ
السجل-خاص
| على الطريقة المحلية التقليدية في حل
الخالفات ،تدخلت «الجاهات» لوضع حد للمعركة
التي اندلعت بين صحيفة الغد ،بمساندة خجولة
من الرأي ،والمواقع اإللكترونية ،بعد أن أشبع
الطرفان الصحافة األردنية بمفردات الشتم
«والردح» وكيل االتهامات المتبادلة.
ن��ق��اب��ة الصحفيين ال��ت��ي ك���ان نقيبها
عبدالوهاب الزغيالت هدفاً لبعض المواقع،
التي تدخلت «لصالح المهنية» ،وبدا في بيانها
أنها تساند الغد ،استطاعت التوصل إلى اتفاق
يتم بموجبه وق��ف التراشق اإلعالمي الذي
وصفته بـ«الالمهني» والخارج على تقاليد
مهنة الصحافة وآدابها.
وتعهدت النقابة في بيان صدر عنها15 ،
آذار/م��ارس  ،2010بتعامل جاد مع الصحافة
اإللكترونية «كإعالم يمثل روح المستقبل دون
المساس بالحرية» التي تدافع عنها.
وكأساس للتنظيم ،دعت النقابة المواقع
اإللكترونية لمنع التعليقات العشوائية على
المواد المنشورة عليها ،ومنع النقل اآللي
م��ن الصحف إال باتفاق مسبق معها ،كما
طلب مجلس النقابة من المواقع اإللكترونية
التسجيل ف��ي سجل ال��ش��رك��ات ف��ي وزارة
الصناعة والتجارة ،وتمسكت النقابة بحقها في
محاسبة أي وسيلة إعالم أو مطبوعة أو شخص
ال يلتزم بالقوانين أو ميثاق الشرف الصحفي
حفاظاً على المهنة وآدابها.
بهذه الصيغة انتهت الحرب التي حملت
فيها الغد ،ومن الخلف الرأي ،راية حرب قالت
إنها خاضتها انتصاراً للمهنية الصحفية و«كي
عنون رئيس تحرير
نتنفس هوا ًء نقياً» كما
َ
الصحيفة موسى برهومة مقالة كتبها في
نهاية تلك الحرب.
برهومة قال في مقالته في الغد 15 ،آذار/
مارس ،إن المعركة جاءت «بعدما بلغ السيل
الزبى» ،وبعد أن «صرنا نشعر بالضيق من
مساواتنا ،كصحفيين ،مع فئة غير مسؤولة
أحالت الفضاء اإللكتروني إلى حيز للقرصنة
واالبتزاز».
إعالمي ب��ارز ،طلب عدم ذكر اسمه ،أكد
ما «باتت تشكله المواقع من تشويه للوجه
اإلعالمي األردني من خالل افتقارها للمهنية
22
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اإلعالمية» ،لكنّه في الوقت ذات��ه ي��رى أنه
«كان على الغد خوض المعركة بهدوء ،ورو ّية،
وخطاب عال».
وفيما خاضت الغد المعركة باإلسناد الخجول
ً
مجتمعة
من الرأي ،خاضت المواقع اإللكترونية
هجوماً مضاداً  ،متهمة الصحيفة بدخول حرب
باإلنابة عن الحكومة التي عجزت عن النيل من
تلك المواقع.
وب��رزت مواقع س��راي��ا ،جراسيا نيوز ،رم،
المحرر نت ،البلد نيوز وموقع كل األردن في خط
المواجهة األول في الرد على هجوم الغد ،فيما
حافظت مواقع عمان نت ،عمون ،المدنية نيوز
على اتزانها في الرد.
القرار القضائي الذي صدر في  12كانون
الثاني/يناير  ،2010أخضع المواقع اإللكترونية
ال��ت��ي ي��ت��ج��اوز ع��دده��ا مئة م��وق��ع ،لقانون
المطبوعات والنشر .غير أن ه��ذا القرار ما
زال ينتظر إعداد «آلية مناسبة لتسهيل عمل
المواقع ضمن إطار هذا القانون»،
بحسب تصريحات وزي���ر ال��دول��ة
لشؤون اإلع�لام واالتصال الناطق
ال��رس��م��ي ب��اس��م الحكومة نبيل
الشريف لوكالة األنباء الفرنسية ،في
أعقاب صدور القرار القضائي.
وقبل أن ترى اآللية التي يعمل
قانونيون على وضعها لتتناسب
وعمل الصحافة اإللكترونية ،بدأت
الغد ف��ي  6آذار/م�����ارس الهجوم
على ال��م��واق��ع ،واص��ف��ة القائمين
عليها ب��ـ«ال��م��رت��زق��ة ،الفاشلين
والمتكسبين» .وقد التزمت الصحيفة
خ�لال هجومها ط���وال المعركة
بلفظ «بعض» ،لإلشارة إلى مواقع
معينة ،فقدت أبسط قواعد المهنية
الصحفية حسب وص��ف الغد في
هجومها.
غير أن لفظ «بعض» الذي بقي
عائماً دون تحديد ،دفع رؤساء تحرير
ال��م��واق��ع اإللكترونية مجتمعين
للوقوف صفاً واحداً في وجه الغد،
وه��و اص��ط��ف��اف ع�� ّب��روا عنه في
االجتماع الذي جمعهم في  8آذار/
النائب
مارس ،وانتهى بمطالبتهم
َ
العام باستدعاء رئيس تحرير الغد

«لسماع إثباتاته باألسماء والوقائع في ما يتعلق
بالتهم الخطيرة التي أوردتها الصحيفة ،وترقى
المس بأمن ال��دول��ة» ،إضافة الحتفاظ
إل��ى
ّ
المواقع اإللكترونية ،مجتمعة وف��رادى ،بحق
مقاضاة الغد ورئيس تحريرها وإدارتها أمام
القضاء األردني وأمام نقابة الصحفيين.
اجتماع «ال��م��واق��ع» قوبل بتصعيد من
«راص��د» الغد ،الذي رأى فيه اجتماعاً للدفاع
عن المكتسبات التي باتت مهددة ،بعد أن شعر
«مشرفو المواقع اإللكترونية أن المواجهة
معهم حقيقية».
الـ«راصد» التي يتناوب على كتابتها رئيس
تحرير الغد ومجلس التحرير ،قال في مقالة
نشرتها الصحيفة في اليوم التالي لالجتماع،
حملت عنوان «الغد تواصل معركة الدفاع عن
الحرية والقيم والمهنية واألخالقية» ،إن هؤالء
يسجل ألحد
«حفنة من الفاشلين الذين لم
َّ
فيهم أي إنجاز صحفي أو حياتي ،ونص ّر أن

محلي
أغلبهم ال يجيد كتابة خمس كلمات من دون
أن يكون فيها عشرة أخطاء!» وأضاف« :هؤالء
المتكسبون ...ماتوا هلعاً حينما وقّعت حكومة
سمير الرفاعي مدونة السلوك التي قطعت
الطريق أمام االسترضاء واالسترزاق واإلعالنات
التي تتصدر مواقعهم درءاً لالبتزاز» ،وتعهدت
الغد بـ«مالحقة هؤالء ومحاصرتهم».
األلفاظ «المسيئة» التي استخدمتها الغد
في حربها ،هي التي أعطت المواقع اإللكترونية
لهجوم شخصي ،استخدمت فيه
الضوء األخضر
ٍ
ألفاظاً نابية ضد برهومة ،بحسب رئيس تحرير
فضل عدم نشر اسمه.
موقع إلكتروني ّ
سياسي بارز ومتابع حثيث للصحافة المحلية
والعربية والعالمية سجل على الغد استخدامها
ألفاظاً «مسيئة» في معركتها مع المواقع
اإللكترونية ،وقال لـے مفض ً
ال عدم الكشف
عن اسمه« :إن الغد نزلت في خطابها خالل
المعركة إلى مستوى متدن» ،على الرغم من
تفهمه لألسباب التي دفعتها لخوض المعركة.
وم��ن جملة م��ا استخدمت ال��م��واق��ع من
أل��ف��اظ نابية بحق الغد ورئ��ي��س تحريرها
تذكير موقع سرايا اإللكتروني لبرهومة،
«أستاذ اللغة العربية» ،بقول الشاعر «عار
عليك ،»....ووصفه بحليق الشوارب ،في إشارة
«جبنه» ،وقد دافع رئيس تحرير الموقع
إلى ُ
فضل عدم نشر اسمه ،عن
الذي
اإللكتروني،
ّ
األلفاظ النابية بقوله« :التزمنا بـ  50في المئة

من المهنية في ر ّدنا،
في وق��ت جافت فيه
ال��غ��د أب��س��ط قواعد
المهنية».
االلتزام بـ 50في
المئة م��ن المهنية
اإلع�لام��ي��ة ل��م يمنع
المواقع اإللكترونية
م��ن ك��ي��ل الشتائم
ل��ب��ره��وم��ة .س��راي��ا
عقدت مقارنة بينه
وب��ي��ن ع��ب��د الملك
الحوثي ف��ي اليمن،
فوفق مقالة نشرها
الموقع في  15آذار/
م���ارس ،مغفلة من
اسم كاتبها ،جرى تشبيه حرب برهومة على
المواقع اإللكترونية بحرب الحوثي على اليمن،
ورأت المقالة أن ما يجمع بين برهومة والحوثي
هو الفشل.
أما موقع كل األردن ،فقد نشر في  9آذار/
مارس مقالة لرئيس تحريره عالء الفزاع هاجم
فيه صحيفة الغد ورئيس تحريرها بألفاظ
نابية ،قال إنها تأتي في إطار الدفاع عن كرامة
المواقع اإللكترونية أمام ما نشرته الصحيفة.
ونشرت جراسيا نيوز في  11آذار/م��ارس تحت
عنوان «أسئلة إلى البلبل البرهومي» مقالة
تتهم رئيس تحرير الغد بالمرتشي،
وت��ص��ف��ه ب��ـ«ص��اح��ب ال��ع�لاق��ات
المشبوهة».
وكان من الملفت دخول عمون،
الموقع األكثر رصانة المعركة،
حسب رأي إعالمي بارز طلب عدم
ذكر اسمه ،قال «إنها ليست معركة
عمون» ،إذ هاجم مدير تحرير موقع
عمون ،باسل العكور ،صحيفة الغد
لف َّ
«ومن َّ
لفها» واتهمها بـ«افتعال
معركة يؤلبان فيها الحكومة والرأي
ال��ع��ام على اإللكترونيات ،وهي
األه���داف التي ع��ج��زوا تماماً عن
تحقيقها».
ه��ذه ال��ح��رب سمحت للقارئ
باالطالع على تعبيرات وألفاظ لم
تشهدها الساحة اإلعالمية بهذه
الكثافة والنوعية من قبل ،على
غرار «فئران خرجت من جحورها»،
«مد ّلسون»َ ،
«كذبة»« ،مرتشون»،
«حليقو الشوارب»« ،جواسيس»،
«أع����داء ال���وط���ن» ..وغ��ي��ره��ا من
عبارات يمكن استخدامها لوصف
العمليات العسكرية! وبعد انتهاء
الحرب ُسحبت المواد التي تضمنت
«ردح��ا وشتماً» من أرشيف مواقع

صحيفة الغد وأرشيف المواقع اإللكترونية،
ً
استجابة لمطلب نقابة الصحفيين.
الغد حاولت أن ال تبدو وحيدة في تلك الحرب،
أمام اصطفاف المواقع اإللكترونية ،فأكدت
في مقالة الراصد أنها «ال تخوض معركتها
وحيدة» ،إنها تدافع عن «األردن النظيف النقي
الذي ال يلوثه هؤالء األشرار».
وفي الوقت الذي فضلت فيه الدستور أن
تبقى خارج المعركة تماماً ،دون إبداء رأي ،فقد
رأي ،على لسان صحفي
رشح من العرب اليوم ٌ
طلب ع��دم الكشف عن اسمه ،ع��زى إحجام
صحيفته عن الدخول في المعركة إلى «أن
المعركة ليست معركتها».
الغد م��ن جهتها كانت تؤكد دائ��م �اً أنها
تخوضها نيابة عن الوسط اإلعالمي وخاصة
اليومياتّ ،
وشك َل دخول صحيفة الرأي إلى جانب
الغد وميضاً لم يلبث أن انتهى سريعاً بعد أن
تعرضت الرأي إلى هجوم منظم من المواقع،
أقله وص��ف الحلف القائم بينها وبين الغد
بـ«الظالمي» ،وتصعيد الحملة لتشمل هجوماً
شخصياً على رئيس تحرير الرأي الذي يشغل
منصب نقيب الصحفيين ،عبد الوهاب زغيالت،
إضافة إلى التشكيك في مهنيتها ،بقول موقع
سرايا «أم��ا ال��رأي فمعروف مهنيتها منذ أن
ً
واصفة
تسلمها الكاتب الذي ال يشق له غبار»،
في مقال نشرته في  9آذار /مارس الزغيالت
بـ«األكاديمي الالمع الذي لم نقرأ له حرفاً منذ
عقدين من الزمن».
وهكذا انتهت المعركة ،بعد أن ضاعت ،ولم
تحقق شيئاً مما أريد منها ،أي االرتقاء بالمهنة،
لكنّها «تبقى محاولة أولية للتنديد بالمستوى
الهابط للكثير من المواقع اإللكترونية؛ فهناك
خيط رفيع بين تدني المهنية في معظم
ال��م��واق��ع ،وفضحها ،وبين ال��رق��اب��ة عليها،
نعمق
وه��و ش��يء غير مقبول إذا أردن��ا أن ّ
الديمقراطية» حسب صاحب مطبوعة طلب
عدم ذكر اسمه.
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رغم أن طلبة «ثانوي» يعجزون عن القراءة والكتابة

قصص نجاح تحققها مدارس حكومية

ليلى سليم

زي��د ،يعمل وال��ده فني أجهزة طبية،
ووالدته معلمة في مدرسة خاصة .كان
يذهب إلى مدرسته الخاصة في عمان
في باص المدرسة .في مدرسته معلمون
يحملون مؤهالت عالية ،ثالثة من معلمي
الفيزياء على سبيل المثال مهندسو
كهرباء ،وأحدهم كان يستعد لنيل درجة
الدكتوراه في الجامعة األردنية.
في المدرسة مختبرات علمية بتجهيزات
عالمية ،وم�لاع��ب بقياسات دول��ي��ة،
وأندية لممارسة ألعاب السلة والطائرة
والتايكوندو والموسيقى والرسم ،إضافة
إلى النشاط الكشفي الذي أتاح له زيارة
مصر ولبنان ،وقد تمكن زيد وزمالؤه من
تمويل جزء من نفقات هذه الرحالت عبر
بازارات يقيمونها كل سنة.
24
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ف��ي المقابل ،هناك عبد اهلل ،ينتمي
إلى أسرة مكونة من اثني عشر ف��رداً ،ابن
ل��م��زارع صغير في األغ���وار الجنوبية ،كان
يسير على قدميه  2كيلو متر كل يوم وفي
الظروف الجوية المختلفة ،لعدم توافر قيمة
المواصالت التي لم تكن أص ً
ال منتظمة ..يصل
إلى المدرسة في حالة إنهاك شديد ،وغالباً ما
يتعرض للتقريع بسبب وصوله متأخراً ،تبلغ
درجة الحرارة في الصف  45درجة مئوية،
هناك مروحة واح��دة مهمتها توزيع الهواء
الساخن على مساحة الغرفة البالغة ستة أمتار
مربعة .يتوالى عليه معلمون شبان ،يكونون
في الغالب في سنتهم األول��ى في المهنة،
جاءوا هم أنفسهم من أماكن بعيدة .تعوزهم
الخبرة الكافية ال في إيصال المعلومة فحسب،
بل وفي إدارة الطالب الذين يخرجون عن
السيطرة في الحصص ،فيعوض المعلمون
نقص خبرتهم بالشتائم التي تكون في
العادة بحسب عبد اهلل« :يا وسخ ،حيوان ،مش
مر ّبى ال إنت وال أهلك» ،وبالضرب الذي يكون
بالعصا أو «الشالليت».
بعد انتهاء دوام المدرسة ،يذهب عبد اهلل

لمعاونة والده في البستان ،حيث يظل إلى
مغيب الشمس.
تلكما حالتان متباينتان تفسران إلى حد ما
السبب في اكتساح مدارس التعليم الخاص
المراكز األول��ى في امتحان الثانوية العامة
كل عام ،لدرجة أن بعضها يسجل نسب نجاح
تصل إلى  100في المئة ،في حين أن مدارس
حكومية ،وبالتحديد في المناطق النائية مثل
األغوار الجنوبية والغربية والبادية والجنوب،
تسجل نسب رسوب تصل أيضاً إلى  100في
المئة ،كما حدث العام الجاري في مدارس فيفا
للذكور في األغوار الجنوبية ،وأبو بنا للذكور
في الطفيلة ،وبنات مجرا الثانوية في الكرك.
في العام الجاري ،هناك خمس مدارس
حكومية للذكور فقط في قائمة المدارس
العشرين األوائل على المملكة في الثانوية
العامة ،أربع منها مدارس ال تقبل أساساً إال
المتفوقين ،إحداها اليوبيل ،والثالث األخريات
ه��ي م���دارس الملك عبد اهلل للتميز .أما
المدرسة الحكومية «العادية» الوحيدة التي
تمكنت من الوصول إلى هذه القائمة ،فهي
مدرسة تلعة ال��رز في محافظة ج��رش ،إذ

محلي
حصلت على نسبة نجاح  100في المئة ،وكان
عدد المتقدمين المتحان الثانوية العامة فيها
طال َبين اثنين ،نجح كالهما.

تر ّدي أوضاع المعلمين
في المدارس الحكومية،
بحسب الوحش ،عامل
أساسي آخر في قلة
الدافعية
في المقابل ،هناك ثماني عشرة مدرسة
حكومية للذكور في قائمة العشرين األواخر،
مقابل مدرسة واح��دة خاصة وأخ��رى تابعة
للثقافة العسكرية.
وضع م��دارس اإلن��اث الحكومية يبدو أقل
ْ
س��وءاً ،فهناك ست م��دارس منها في قائمة
العشرين األوائل ،مقابل تسع عشرة مدرسة
في قائمة العشرين األواخر.
محمد جمعة ال��وح��ش ،ال��وزي��ر األسبق،
وال��ذي شغل منصب مدير التعليم الخاص
ب��وزارة التربية والتعليم ،يحذر من الوقوع
في فخ التسليم الكامل بأن نتائج المدارس
الخاصة كلها حقيقية ،فهو يلفت النظر إلى
ممارسات تلجأ إليها بعضها ،عندما تقوم
باستقطاب المتفوقين من المدارس الحكومية
وتمنحهم بعثات لتسجل بعد ذلك نجاحاتهم
على أنها إنجاز لها .لكنه مع ذلك يقول إن هذه
ممارسات مقصورة على عدد من المدارس،
وهي «معروفة اآلن» بحسبه ،مستدركاً أن
أحداً ال ينكر أن هناك مدارس خاصة عريقة
توفر لطلبتها ومعلميها تسهيالت ال تستطيع
المدارس الحكومية توفيرها ،ما ينعكس على
سو ّية نتائجها المدرسية.
«نحن مجرد ممر» ،يقول سليمان النوايسة،
ولي أمر طالب أنهى الثانوية العامة بمعدل
الوحيدين اللذين
 ،58.8وكان مع طالب آخر
َ
ّ
طالب توجيهي
32
تمكنا من النجاح من أصل
َ
في مدرسة غور المزرعة الثانوية للذكور.
النوايسة يشير إل��ى قضية ع��دم استقرار
عين في مدارس
المعلمين ،ففي كل عام ُي َّ
المنطقة معلمون جدد دون أي خبرة ،وبعد أن
يكتسبوا بعض الخبرة ،أو بعد مرور سنة على
تعيينهم ،يتم نقلهم.
ع��دم استقرار المعلمين بحسب «س»،
فضل
وهو مشرف تربوي في وزارة التربية ّ
عدم الكشف عن اسمه ،يسهم في تدني نسب

النجاح في الثانوية العامة ،أما عندما ُي َّ
كلف
بالتدريس معلمون جدد يفتقرون إلى المعرفة
الكافية بالمادة ،والقدرة على إيصال المعلومة.
فذلك يشكل عام ً
ال رئيساً في ضعف التأسيس
الذي يعاني منه الكثير من الطلبة ،ويؤدي إلى
«ظاهرة» تنامي عدد الطلبة الذين يصلون
إلى صفوف متقدمة غير قادرين على القراءة
والكتابة.
الخلل في رأي «س» يكمن في نظام ترفيع
منع
الطلبة ،فالقانون ح��دد نسبة للرسوب َ
تجاوزها ،هي  5في المئة للصفوف الثالثة
األولى ،و 10في المئة من الرابع إلى السادس،
و 15في المئة من السادس إلى العاشر .كما
�وب الطالب أكثر من مرتين
منع القانون رس� َ
من الصفوف بين الرابع والعاشر ،ومن يستنفد
سنتَي رسوبه فإنه ينجح بشكل تلقائي مهما
بلغ ضعفه« .يعرف الطالب وقتها أنه سينجح
حتى لو س ّلم أوراق االمتحانات خالية حتى من
اسمه».
القانون ال��ذي يصفه المشرف بأنه جاء
«العتبارات اقتصادية ال العتبارات تربوية»،
ذو آثار كارثية على التعليم في األردن ،بخاصة
مع غياب خطط حقيقية لتشخيص الضعف
وعالجه مبكراً لدى الطلبة ،وما هو موجود منها
على أرض الواقع ليس أكثر من «حبر على
ورق».
«م» ،معلم لغة عربية طلب عدم نشر اسمه،
يؤكد ذلك ،ويقول إن ستة طالب من أصل 27
طالباً في صف التوجيهي ال��ذي د ّرس��ه العام
الفائت لم يكونوا يقرأون ويكتبون ،ويضيف أن

لديه طلبة من هذه النوعية في كل عام ،في
التوجيهي وغيره ،معترفاً أنه ال يتخذ أي إجراء
أبلغت عنهم فإن النتيجة هي
لمساعدتهم« .إذا
ُ
أنني ُ
سأ َّ
كلف بإعداد خطط للتشخيص وأخرى
للعالج ،وإع��ط��اء حصص إضافية ،وتقديم
تقارير ،ورغ��م أن الجميع يعرف أن كل هذه
اإلج���راءات شكلية ،إال أنها في النهاية عمل
إضافي ،وأنا عندي ما يكفيني من العمل».

النتائج التي تتحقق ُتثبت
أنه حتى في مدرسة
حكومية وبتسهيالت
محدودة يمكن القيام
بالكثير إن توافرت اإلرادة
ت���ر ّدي أوض���اع المعلمين ف��ي ال��م��دارس
الحكومية ،بحسب ال��وح��ش ،عامل أساسي
آخر في قلة الدافعية« .كيف نطلب من معلم
يتقاضى راتباً هزي ً
ال ويعاني شظف العيش ،أن
ينجز ويبدع؟!».

| طالبات يتفاعلن مع معلمتهن في مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات
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| طالبات في حصة دراسية في «الجبيهة الثانوية للبنات»

عسبلي المغاصبة ،معلم لغة عربية ،مثال
على ما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية
صعبة .فالمغاصبة وبعد تسعة أع��وام من
الخدمة ،ال يتجاوز ما يتسلمه من راتبه بعد
خصومات الضمان االجتماعي وسواها الثالثمئة
دينار ،وهو يتلقى زيادة سنوية مقدارها  5في
المئة من راتبه األساسي ،وهذا مبلغ ال يتعدى
الدينارين ونصف الدينار سنوياً .في المقابل،
عين في إحدى
فإن معلماً جديداً دون خبرةُ ،ي َّ
المدارس الخاصة معتدلة األقساط ،براتب 350
دينارا ،وزيادة سنوية تصل إلى  70ديناراً.
لكن ال��ص��ورة ليست قاتمة بالضرورة،
والنتائج التي تتحقق تُثبت أنه حتى في مدرسة
حكومية وبتسهيالت محدودة يمكن القيام
بالكثير إن توافرت اإلرادة والدافعية.
مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات تُحقق
في كل ع��ام نتائج متقدمة على مستوى
المملكة ،وخالل السنوات السبع الماضية لم
تنخفض نسبة النجاح في التوجيهي فيها
عن  96في المئة ،علماً أنها تخ ّرج زهاء مئة
طالبة سنوياً.
العام الجاري مث ً
ال ،نجحت في المدرسة
تقدمن إلى االمتحان،
 87طالبة من أصل َّ 88
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بمتوسط معدالت  85في المئة تقريبًا .هذا
المتوسط ال��ذي تحققه الطالبات كل عام
ُيثبت أن عدد الناجحات ليس اإلنجا َز الوحيد
للمدرسة ،إذ استطاعت مجموعة طالبات نيل
مراكز متقدمة على مستوى المملكة في
نتائج التوجيهي ،أبرزهن وعد أبو سويلم
التي نالت المرتبة األولى على الفرع العلمي
في البالد قبل ثالث سنوات .وعد تدرس
اآلن في كلية الطب بالجامعة األردن��ي��ة،
وهي تلفت إلى أن «نظام المتابعة الفردية
لكل طالبة» كان العامل األهم في النجاح،
فكل طالبة ابتداء من الصف السادس إلى
التوجيهي «تتم مراقبة عالماتها أو ً
ال بأول،
َد ٍّن في
ويتم استدعاء ولي األمر إذا ما حدث ت َ
مستواها».
مديرة المدرسة مريم ال��ل��وزي ،تحمل
درجة الدكتوراه في التربية .تقول إن إتقانها
َ
اإلنجليزية ساعدها على متابعة أحدث األساليب
التربوية في مصادرها األصلية وتطبيقها.
وهي ترى أن كلمة الس ّر تكمن في «المنهج
العلمي» ،فلكل طالب «قدرة على التحصيل،
يمكن باتباع القواعد العلمية اكتشاف حدودها
وحفزها إلى مداها األقصى».

| تصوير :برايان سكانل

ُع ّد إحدى قصص النجاح
روان البطوش ،ت َ
التي حققتها المدرسة .روان التي انتقلت مع
أسرتها من الهاشمي الجنوبي بعد إنهائها
الصف العاشر ،كانت طوال مسيرتها الدراسية
تعاني من تدني مستوى تحصيلها العلمي،
حتى إنها لم تتمكن أب��داً من تحقيق معدل
يتجاوز الستين في المئة ،لكنها بعد سنتين
فقط استطاعت التخرج بمعدل  78.8في
المئة ،وهي تدرس اآلن في الجامعة األردنية.
�ح ال��م��وارد عبر
ال��ل��وزي تغ ّلبت على ش� ّ
إنشاء عالقة متميزة مع المجتمع المح ّلي،
فقد استطاعت بالتواصل مع أولياء األمور
الحصول على تبرعات لطالء المدرسة وإنجاز
أعمال الصيانة وتوفير جزء من أثاثها .حتى
َ
يتعذر توفيرها بالكمية
أوراق العمل التي
المطلوبة ل��ـ 700طالبة ،هو ع��دد طالبات
المدرسة ،يقوم أولياء األمور بدفع كلفتها.
والتعاون وفقاً للمديرة يتعدى الدعم المادي،
فـ«أولياء أم��ور من أطباء وغيرهم ،يأتون
المدرسة لتقديم محاضرات إرش��ادي��ة في
تخصصاتهم ،وحدث أكثر من مرة أن ح ّلت
ُ
اضطررن إلى
أمهات طالبات محل معلمات
ُ
الغياب».
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هندام المعلم بين
تصريحات بدران
والواقع
محمد الفضيالت
فجرت تصريحات وزير التربية والتعليم
| ّ
إبراهيم بدران ،حول هندام المعلم ،الواردة
ضمن حديث مط ّول عن واقع التعليم وسبل
تطويره ،وعن الدعوات إلحياء نقابة المعلمين،
حد
ردود فعل غاضبة من المعلمين ،وصلت َّ
المطالبة بتقديم استقالته ،غير مكتفين
باالعتذار الذي قدمه بدران عن تصريحاته التي
أكد أنه أسيء فهمها.
استغرب في حديثه لصحيفة
ب��دران كان
َ
العرب اليوم 14 ،آذار /مارس  ،2010إهمال
ّ
يشكل عنوان كل
المعلمين لمظهرهم الذي
شخص ،داعياً إياهم إلى «حالقة ذقونهم»
و«االه��ت��م��ام بمالبسهم» ،ب��د ًال من التذمر
والمطالبة بإنشاء النقابة.
بدران اعترف بتراجع المكانة االجتماعية
للمعلم ،مبيناً أن المعلم نفسه أسهم في هذا
التراجع من خالل تجاوزه المحددات التي تضبط
العملية التعليمية في الغرف الصفية ،وأضاف
أن «مدونة سلوك المعلم ليست أداة لقمع
المعلم بقدر ما هي وسيلة للمحافظة عليه
وإعادة الهيبة له ،بخاصة بعد أن تجاوز معلمون
أعراف التعليم المتبعة» .ونفى بدران وجود أي
مؤامرة تُحاك ضد المعلم.
تصريحات الوزير التي جاءت في وقت يشعر
المعلم فيه بـ«امتهان كرامته وازدراء المجتمع
له» بحسب عضو اللجنة التحضيرية إلعادة إحياء
نقابة المعلمين عبد الغفور القرعان ،رفعت من
وتيرة غضب المعلمين في أرجاء البالد.
حالة الغضب ع ّبر عنها المعلمون من خالل
إضراب جزئي عن العمل في  16آذار/م��ارس،
شمل ستة ألوية بمحافظة إربد ،وجميع األلوية
في محافظة الكرك ،وامتد ليشمل معان التي
تجمهر فيها مئات المعلمين والطلبة أمام
مديرية التربية والتعليم.
المضربون طالبوا الوزير باالعتذار عن
التصريحات «المهينة» ،وهو المطلب نفسه
الذي تضمنه بيان اللجنة التحضيرية الصادر
في  15آذار/مارس ،الذي رفض توجه المعلمين
28
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نحو التصعيد ،لكن المضربين اختاروا التصعيد
مطالبين بإقالة الوزير ،وليس اعتذاره فقط.
تصعيد المضربين قوبل بتلويح وزارة
التربية والتعليم بإجراءات عقابية لكل من
أسهم في «تعطيل» العملية الدراسية ،حيث
طلبت الوزارة من مديريات التربية في اليوم
الثاني لإلضراب تزويدها بأسماء المعلمين
المشاركين في تعليق الدوام.
وخالل اإلضرابات ،ع ّبر المعلمون بطرق
مختلفة عن امتعاضهم من تصريحات الوزير،
وصلت في بعض األح��ي��ان إل��ى ح � ّد الدعابة
والتن ّدر.
ففي مدارس الكرك ،قام عدد من المعلمين
بحلق رؤوسهم وتقليم أظافرهم أمام الطلبة
كنوع من االحتجاج .وبحسب معلم شارك في
فضل عدم الكشف عن اسمه
إضرابات الكركّ ،
خشية تع ّرضه إلى عقوبة إدارية ،فإن الوزير
ح ّول المعلمين إلى «نكتة» ،مضيفاً لـے أن
الطلبة بدأوا يطلقون نكتاً على المعلمين من
وحي تصريحات الوزير ،مثل «ماكينة حالقة
لكل معلم» ،و«مالها البالة».
بدران ،لم يتأخر ،أمام انتشار حمى اإلضراب،
في تقديم اعتذاره للمعلمين ،مؤكداً أن ما ورد
من تصريحات نُشرت في وسائل اإلعالم على
لسانه كانت «مح ّرفة» ،وأن حديثه كان في
سياق «المعلم القدوة» ،ولكن الصحفي وليد
شنيكات من العرب اليوم الذي نقل تصريحات
الوزير نفى لـے أي تحريف لكالم الوزير
وقال إنه أوردها في تقريره كما أدلى بها.
وص�� ّرح ال��وزي��ر لوكالة األن��ب��اء األردن��ي��ة،
بترا 16 ،آذار/مارس ،أن «الوزارة تبذل أقصى
جهودها لتحسين أوضاع المعلمين واالرتقاء
ب��ظ��روف معيشتهم ،ان��ط�لاق�اً م��ن دوره��م
األس��اس��ي في العملية التعليمية وف��ي بناء
األجيال وتربية النشء» ،وأضاف «هم يتمتعون
بأقصى درجة من االحترام والتقدير ،لمكانتهم

ولرسالتهم الوطنية واإلنسانية النبيلة».
تصريحات ب��دران ح��ول المعلم القدوة،
تتقاطع مع ما يذهب إليه األكاديمي والخبير
التربوي حسني عايش ،الذي يؤكد «ضرورة
أن يكون المعلم ق��دوة لطلبته في سلوكه
وهندامه ،وليس فقط في معرفته وعلمه».
عايش ق��ال ل��ـے ،إن للهندام «أث��راً
تربوياً مهماً في العملية التعليمية» ،مضيفاً:
«ال يتعلم األطفال من كالم المعلم فقط ،بل
يتعلمون من خالل لبسه وسلوكه الذي يؤثر
فيهم».
توجيهات بدران التي جاءت علنية حول هندام
المعلم ،ال تختلف في جوهرها عن تلك التي
ّ
تتلقاها المدارس تاريخياً في ُكتب رسمية ،إذ
تواصل مديريات التربية والتعليم التعميم على
المدارس ،داعية إلى ضرورة المحافظة على
الهندام والظهور بمظهر حسن أمام التالميذ،
بحسب معلمة طلبت عدم نشر اسمها.
عايش يرفض الرقابة على هندام المعلم،
ويشير إلى أن التعميم ال��وارد من مديريات
التربية حول الهندام «غير ملزم وغير مقرون
بعقوبة تأديبية في حال مخالفته» ،داعيًا إلى
الرقابة الذاتية للمعلم على هندامه.
كما يرفض تذرع المعلمين بسوء األوضاع
االقتصادية نتيجة تدني رواتبهم كسبب
إلهمال هندامهم ،في وقت يطالب فيه الوزار َة
بتحسين أوضاعهم المعيشية ،فـ«الترتيب
وتهذيب الشكل ال يتعارض مع سوء األوضاع
المالية».
اعتذار الوزير لم يكن كافياً ليوقف المعلمون
إض��راب��ه��م ،رغ��م قبول اللجنة التحضيرية
لالعتذار في لحظة صدوره ودعوتها المعلمين
إل��ى وق��ف اإلض��راب��ات حفاظاً على العملية
التربوية ،وك��ي ال يتم استغالل اإلضرابات
إلجهاض جهود اللجنة في مطالبتها بإعادة
إحياء النقابة ،ويستمر السجال.

ے  /العدد  / 10نيسان 2010

29

محلي

تقرير دولي ثالث خالل شهرين

األردن «ضعيف جداً» في مجال النزاهة العامة
دالل سالمة
| أعاد تقرير منظمة ،global integrity
الذي منح األردن تقدير «ضعيف جداً» في مجال
النزاهة العامة ،إلى الواجهة مجدداً ،مشهد
التعاطي الرسمي مع تقارير المنظمات الدولية،
والذي يواجه الحقائق واألرقام بلغة انفعالية،
وكالم عام.
ف��إزاء تقرير منظمة ،freedom house
وسج َل
الذي صدر في كانون الثاني/يناير ّ 2010
تراجع األردن من بلد ح ّر جزئياً إلى بلد غير ح ّر،
ر ّدت الحكومة بلسان ناطقها الرسمي نبيل
الشريف بعبارة «إنهم ال يعرفون األردن».
ورداً على تقرير منظمة human rights
 ،watchالذي صدر في شباط/فبراير ،2010
وانتقد عمليات سحب الجنسية من مواطنين
30
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أردنيين من أصل فلسطيني ،دعا الشريف إلى
مواجهته بـ«هبة».
واآلن يأتي تقرير  ،global integrityالذي
صدر في شباط /فبراير  ،2010ليعطي األردن
مسج ً
ال تراجعاً مقداره 5
العالمة  55من مئة،
ّ
درجات عن العام  ،2008و 17درجة عن العام
 ،2007الذي كان قد نال فيه األردن عالمة ،72
بتقدير متوسط.
هنا أيضاً كان للشريف تصريح مثير للجدل،
فقد قال لصحيفة الدستور ،إن التقرير «انتقد
قانون حق الوصول إلى المعلومات رغم أنه
األول في العالم العربي» ،وع ّبر عن استغرابه
ألنه كان «من َ
األولى بالتقرير أن يشيد بهذه
الخطوة» ،علماً بأن تقرير المنظمة لم ينتقد
القانون المذكور ،بل أش��اد به ووصفه بأنه
مفعل
«خطوة إلى األمام» ،لكنه ذكر أنه غير ّ

بشكل حقيقي ،ألنه مق ّيد بقانون آخر هو قانون
حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة .1971
تصريح الشريف نموذج على األسلوب
الذي تواجه به الحكومة التقارير الدولية ،وهو
أسلوب كما يقول الكاتب في صحيفة الغد
محمد أبو رمان ،ال يقوم على مناقشة علمية
لمضامينها ،بل يعتمد على «الدعاية ومواجهة
الحقائق واألرقام بادعاءات» ،واألسوأ «التقاط
مقولة من هنا ،ومقولة من هناك».
اعتمد تقرير  global integrityوهي
منظمة أميركية غير حكومية وغير ربحية،
تجمع وتنشر وتوثق معلومات تتعلق بالحكم
واتجاهات الفساد في أرجاء العالم ،في التقييم
على « 300مؤشر نزاهة» في ست مجموعات،
هي :المجموعة األولى تمثل المجتمع المدني
واإلع�لام وإمكانية الوصول إلى المعلومات،

محلي
وح��ص��ل األردن فيها على تقدير ضعيف.
المجموعة الثانية تتعلق بنزاهة االنتخابات
والتصويت والمشاركة الشعبية فيها والتمويل
السياسي؛ المجموعة الثالثة ،تتناول مساءلة
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
وإجراءات الموازنة؛ المجموعة الرابعة ،تبحث في
أنظمة الخدمة المدنية واإلجراءات الوقائية من
الكوارث والمشتريات والخصخصة؛ والمجموعة
الخامسة تتعلق بالرقابة والتنظيم وتشمل
دي��وان المظالم ودي��وان المحاسبة ،الضرائب
والجمارك ،المؤسسات التي تملكها الدولة،
واستخراج التراخيص التجارية؛ وق��د حصل
األردن فيها جميعها على تقدير «ضعيف جداً».
أما المفاجأة ،فقد كانت حصوله على تقدير
«قوي» في المجموعة السادسة واألخيرة والتي
تشمل هيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة
الفساد ،وسيادة القانون وتطبيقه ،حيث نال
األردن عالمة  82من مئة ،وإن انتقدت المنظمة
في هذا المحور الفجوة بين القانون الذي ُمنح
العالمة مئة ،وبين تطبيقه الذي حصل على
العالمة .72
المفاجأة هنا تأتي من كون المنظمة قد
ن ّوهت في مقدمة التقرير بهذا المحور تحديداً،
تمخضت عن إعادة
وقالت إن «نتائج مختلطة» ّ
تمت خ�لال السنوات األخيرة
الهيكلة التي ّ
لمؤسسات مكافحة الفساد في األردن ،ووصفت
أداء هيئة مكافحة الفساد بأنه «بطيء» ،مشيرة
إلى التخوفات من «التدخالت السياسية» ،التي
استشهدت عليها بحادثة إقالة رئيس ديوان
المحاسبة مصطفى البراري ،الذي كان معروف
البخيت قد أنهى خدماته في األسبوع األخير من
عهد حكومته ،ولكن رئيس الوزراء الالحق نادر
الذهبي أعاد تعيينه فوراً.
رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة،
رأى أن التقرير اشتمل على «تناقض» ،وتساءل
في تصريح لـے «كيف تحوز جهود مكافحة
الفساد في األردن على عالمة  82في المئة،
ثم توصف بعد ذلك بأنها بطيئة وخائفة من
التدخالت السياسية؟» ،مشيراً إل��ى تقرير
منظمة الشفافية العالمية الصادر قبل شهر
من هذا التقرير ،واحتل فيه األردن المرتبة 48
من بين  180دولة ،وكان الخامس عربياً في
مجال مكافحة الفساد.
الشخانبة انتقد من ناحية أخرى التغطيات
الصحفية للتقرير التي لم تُشر إلى التقدير
السابق ،واكتفت باإلشارة إلى التنويهات التي
وردت في مقدمة التقرير وتع ّلقت بمكافحة
الفساد وديوان المظالم وقانون الحق في الحصول
على المعلومات ،وه��ي تنويهات تكررت في
الخبر الصحفي الذي أطلقته المنظمة للصحافة
وأعلنت فيه عن صدور التقرير ،األمر الذي جعله
يبدو وكأنه تقرير «يتعلق فقط بجهود مكافحة
الفساد في األردن ،في حين أنه يتع ّلق بالنزاهة

العامة في مجمل مؤسسات الدولة».
«التناقض» الذي أشار إليه الشخانبةَ ،ع َّد ُه
رئيس جمعية الشفافية األردنية باسم سكجها
«ثغرة» في التقرير ،ولكن ليس باتجاه التأكيد
على جهود مكافحة الفساد كما ذهب الشخانبة،
بل العكس ،فهو يرى في تصريح لـے أن
جهود مكافحة الفساد التي وصفها بـ«غير
الج ّدية» في الفترة التي رصدها التقرير ،نالت
تقديراً ال تستحقه ،إضافة إلى «غرابة» أن ينال
قانون مكافحة الفساد العالمة مئة ،في حين
أن فيه «العديد من الثغرات التي من أبرزها أن
رئيس هيئة مكافحة الفساد موظف حكومة
ُي َع َّين و ُيقال من ِق َبلها؟».
عدم تحديث البيانات في رأي سكجها ثغرة
أخرى في التقرير ،فالوقائع المد َرجة بوصفها
انتهاكات للنزاهة العامة ،تقف عند تموز/يوليو
 ،2008و«ال منطق في أن يخلو التقرير الذي
ُيفترض أن يكون خاصاً بالعام  2009من وقائع
تتعلق بهذه السنة» ،ويشير في هذا السياق
إلى حادثة عزل البراري الذي قال التقرير إنها
تمت «مؤخراً» ،في حين أنها تعود إلى العام
ّ
 .2007ولكنه يؤكد مع ذلك على أن التقرير
وإن اشتمل على «أخطاء منهجية» إ ّال أن النتائج
التي خرج بها صحيحة ،فاألردن عاش في تلك
الفترة «تراجعاً في مختلف المجاالت».
مراسل لوكالة أنباء عالمية اشترك في
إعداد أحد التقارير السابقة للمنظمة نفسها
وفضل عدم الكشف عن اسمه ،حاول توضيح
ّ
الصعوبات التي تعترض م��ع� ّدي التقارير
الدولية ،وقال لـے إن إدراج منظمة دولية
لوقائع فساد في تقرير لها يحتاج إلى وثائق
ومعلومات أكيدة ،وفي ظل «غياب الشفافية
وضعف التعاون الرسمي» ،يحدث كثيراً أن كل
ما يكون متوافراً لمع ّدي التقرير حول القضايا
المثارة هو «إشاعات» ،ال يمكن اعتمادها في
تقرير دولي.
ولفت المراسل إلى أن قضايا كبرى ُكشفت
على العلن ،مثل اخ��ت�لاس وزارة ال��زراع��ة
والمصفاة ،أُعلن عنها بعد إنجاز تقرير العام
 ،2009الذي َّ
يسلم في العادة في آب/أغسطس
أو أيلول/سبتمبر م��ن السنة نفسها التي
يغطيها ،علماً أن معظم المقابالت التي أجرتها
المنظمة مع كتّاب ومحامين وخبراء ونشطاء
في العمل المدني كانت كما هو مثبت في
التقرير خالل العام .2009
ال�لاف��ت ف��ي نتائج التقرير ه��و اإلش��ارة
المستمرة إلى الفجوة بين القوانين وتطبيقها،
فإضافة إلى قانون مكافحة الفساد الذي نال
العالمة مئة ،ونال تطبيقه  ،72هناك قانون
حق الوصول إلى المعلومات الذي قال التقرير
إنه موجود على مستوى «النظرية» ،لكنه في
مقيد بقانون حماية أسرار
الممارسة العملية َّ
ووثائق الدولة لسنة  ،1971وقانون المطبوعات

والنشر ،كما أن الكثير من المسؤولين بحسب
التقرير ،يمتنعون عن تقديم المعلومات بحجة
أنها ستمثل «وصمة» على البلد.
نص على
الذي
وهناك قانون االنتخابات
ّ
إجرائها وفق جدول زمني منتظم ،في حين
نص القانون
أنها أُ ِّج َلت أكثر من م � ّرة .كما ّ
على سر ّية االقتراع ،في حين يذكر التقرير
تم رصد مخالفات في  14في المئة من
أنه ّ
مراكز االقتراع ،انتُهكت فيها إجراءات الس ّرية،
تواجد في مركز االقتراع عد ٌد من الناخبين،
أو
َ
أكبر من العدد المفت َرض تواجده في مركز
واحد ،بحسب ما جاء في التقرير.
ُيذكر أن العالمة التي حصل عليها بند نزاهة
االنتخابات في التقرير كانت  10من مئة.
نص
فقد
وفي ما يتعلق بديوان المحاسبة،
ّ
«محمي من التدخالت
القانون على أن الديوان
ّ
تمت إقالة أحد
فقد
السياسية» ،وم��ع ذل��ك
ّ
رؤسائه كما سبق ،وذلك بسبب «موقفه من
الحكومة» كما ذك َر التقرير ،كما أن القانون
�ص على أن م��ن ح��ق المواطنين االط�لاع
ن� َّ
على تقارير ال��دي��وان ،لكنها ف��ي التطبيق
العملي ليست متاحة للعموم ،وإن كان بإمكان
المواطنين طلب االطالع عليها وفقاً لقانون
المقيد بدوره
حق الحصول على المعلومات
َّ
بقوانين أخرى .ووفقاً للتقرير ،فإن الصحفيين
ومنظمات المجتمع المدني يمكنهم الحصول
على هذه التقارير «ليس بوصفها ّ
حقاً لهم،
بل باستخدام صالتهم الشخصية».
هذه الفجوات بين القوانين وتطبيقها،
تؤكد كما يقول أبو رمان ،انطباع الكثير من
الدبلوماسيين في الخارج حول األردن ،عن
كونه بلداً «يتكلم وال يعمل» ،وسبب ذلك أن
«لدينا في األردن الكثير من العناوين الب ّراقة،
كتلك المتعلقة باإلصالح السياسي ،والتنمية
السياسية وتحسين بيئة االستثمار ومكافحة
الفساد ،ولكن انعكاسها في الممارسة العملية
ضعيف جداً».
أبو رمان يستشهد بجهود مكافحة الفساد،
ويرى أنه رغم الكالم الكثير والمستمر لسنوات
عنها ،فإن الناس يمتلكون قناعة بأن الفساد في
ِّ
«متجذر» ،وحتى عند فتح قضايا فساد
األردن
مثل قضية المصفاة مؤخراً ،فإنهم يعتقدون
أنها تنطوي على قدر كبير من «التسييس
ّ
والحل كما يقول ال يكون إال
واالنتقائية»،
بـ«قرار سياسي» يتعامل مع الملفات الشائكة
بما يعيد الثقة إلى الناس ،ويأتي في هذا السياق
كما يقول أبو رمان ضرورة أن تط ّور الحكومة
أداءها في التعامل مع المنظمات الدولية ومع
تقاريرها التي قد يشوبها الخلل أحياناً بوصفها
في النهاية «جهداً بشرياً» ،ولكن على الحكومة
االعتراف بأن إجماع منظمات دولية مختلفة،
كما حدث مؤخراً على أن األردن يعيش تراجعاً
في أدائه« ،هو أمر مثير للقلق».
ے  /العدد  / 10نيسان 2010
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التهميش مرض العصر
«جيوب الفقر»« ،المناطق النائية»« ،المعوقون»« ،المدارس األقل حظاً»،
تعابير مختلفة تعكس اعترافاً بنمط من أشكال التهميش في المجتمع،
يطال فئات سكانية واسعة.
غير أن هناك نمطاً آخر من التهميش ،يطال فئات أخرى من المجتمع
بعضها يعد بعشرات اآلالف وبعضها اآلخر يقتصر ربما على مئات األفراد،
لكنه ال يحظى في كال الحالتين بالرعاية أو االعتراف الرسمي أو حتى
الواقعي ،ال بل تنحاز السلطات ،القيم السائدة في المجتمع ،ضد فئات
معينة منه.
ولئن كان التهميش ينطوي على أشكال من عدم المساواة أو الرعاية،
فإنه في حالة نمط ثالث من التهميش ،يتعلق باألحزاب السياسية ،ال
يشكو من عدم االعتراف الرسمي به ،لكنه يعاني من اإلصرار الرسمي
على إبقائه على الهامش.
التهميش أحد إفرازات تطور المجتمع ،لذلك يأخذ أبعاداً متعددة من
طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية .فالتهميش االقتصادي
يشمل الفئات الفقيرة واألقل رعاية في المجتمع .والتهميش السياسي
يستهدف فئات مهنية محرومة من حق التنظيم كالمعلمين ،أو األحزاب
السياسية .وهناك تهميش اجتماعي ،يمتد من المعوقين ،والغجر

«النور» ،إلى أقليات مذهبية ودينية مثل الشيعة والبهائيين واإلنجيليين،
وجماعات المثليين وغيرها.
وحتى المجال الثقافي واإلبداعي ،له مهمشونه في الفن والموسيقى
واألدب .ويخرج من بين العاملين في هذه الحقول رواد ال يتقبل المجتمع
إنتاجهم بسهولة ويسر ،إال عندما يصبحون مشهورين.
تنمية وتطوير االقتصاد والتعليم يحتاج بكل تأكيد إلى موارد ،إلى جانب
انتهاج سياسات صائبة ترمي إلى توزيع عادل لثمار التنمية والتقدم .لكن
ماذا بشأن الجماعات المهمشة اجتماعياً؟ التكلفة الوحيدة المطلوبة هي
اإلقرار بأن الحرية كل ال يتجزأ.
كيف يرضى مواطن أن يتمسك بحقه في الكرامة والحرية ،ويدعو إلى
حرمان آخرين منها ،وكيف ترضى الدولة أن تمارس فئة من رعاياها
حرياتها في المعتقد والممارسة وتنظيم الشؤون الدينية أو الحياتية،
وتحرم فئات أخرى؟
يتمتع األردن بنسيج اجتماعي يتسم بالتنوع الكبير في مكوناته ،لكن
ما ينبغي إدراكه أن التنوع االجتماعي والديني والثقافي ال يتحول إلى
تعددية تثري حياة المجتمع إال إذا كان هناك قبول واعتراف باآلخر ،وعندما
ال نصفق للسلوكات اإلقصائية والعنصرية.
ے  /العدد  / 10نيسان 2010
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بلغ تعدادهم  120ألفاً

المهمش يطالب بنقابة
قطاع المعلمين
ّ
محمد الفضيالت
| يقطع أستاذ األحياء (ي .أ) ما يزيد على 60
كيلو متراً يومياً للوصول إلى المدرسة التي
يد ّرس فيها في منطقة األغوار ،ومثلها للعودة
إلى مكان سكنه على تخوم العاصمة.
يصف المعلم البالغ من العمر  26عاماً

34

ے  /العدد  / 10نيسان 2010

تلك المسافة برحلة ع��ذاب يومية ،ال تعود
عليه نهاية الشهر سوى بـ«الحد األدنى الذي
يمكنه من الحياة» وفق ما أكده معلم األحياء
الذي مضى على عمله في وزارة التربية ثالث
سنوات ،ويتقاضى اآلن  304دنانير شاملة
جميع العالوات.
يبلغ ع��دد المعلمين في المملكة قرابة

 120ألف معلم ومعلمة حسب إحصاءات وزارة
التربية؛ يتوزعون بين  80ألفاً في المدارس
الحكومية ،و 40ألفاً في المدارس الخاصة
ووكالة الغوث .ويرزح هؤالء تحت ظروف عمل
صعبة وواق��ع اجتماعي سيئ ،بحسب عضو
لجنة متابعة إعادة إحياء نقابة المعلمين عبد
الغفور القرعان ،الذي يقول «إن المعلمين هم

الملف
الفئة األكثر تعرضاً للظلم على صعيد الرواتب
والترقيات والعالوات».
الواقع المتردي للمعلمين ،لم يخفه وزير
التربية والتعليم إبراهيم بدران ،حين صرح
لصحيفة العرب اليوم في  14آذار /مارس
 2010بأن «الوزارة ال توفر جهداً إزاء األوضاع
المالية للهيئة التدريسية» .بدران الذي مثلت
تصريحاته اعترافاً ضمنياً بالواقع االقتصادي
الصعب للمعلمين ،أفصح عملياً عن عدم
اقتراب الحل ،حين أشار إلى أن «عالوة الـ  5في
المئة ال زالت قيد الدرس بسبب األوضاع المالية
التي تعاني منها الحكومة».
في  30آذار/م���ارس ،2010وبعد أيام من
تصريح ب��دران ے ،ق � ّرر مجلس ال��وزراء
صرف عالوة الـ  5في المئة ،اعتباراً من بداية
العام الحالي.
رئيس ال��وزراء سمير الرفاعي أكد حرص
الحكومة على االرتقاء بأحوال المعلمين وتوفير
األفضل لهم .وأشار الرفاعي في تصريحات
لوكالة األنباء االردنية بترا نشرت في  23آذار/
مارس  2010إلى أن خطة الحكومة التنفيذ ّية
للعام الحالي ،وضعت على رأس أولوياتها
تحسين مستوى معيشة المواطنين ،بكافة
قطاعاتهم وشرائحهم ،وأن قطاع المعلمين
يحظى ّ
بكل ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام م��ن قبل
الحكومة ،نظراً لدوره الرائد في المجتمع .وقال
أي اعتبار».
«كرامة المعلم فوق ّ
ب���دران ال���ذي أق��ر بتغير مكانة المعلم
حمل المعلم مسؤولية
ونظرة المجتمع لهّ ،
ذلك التراجع ،في ما يحمل األستاذ (ي.أ) وزارة
التربية ،المسؤولية عن تغير نظرة المجتمع
تجاه المعلم ،متسائ ً
ال في حديثه لـے،
«هل على المعلم أن يتحمل وحيداً األوضاع
السيئة التي وضعته وزارة التربية فيها؟»
مسلماً بأن نظرة المجتمع تغيرت تجاه المعلم
الذي أصبح يضطر تحت وقع الحاجة إلى العمل
بأعمال ال تتناسب مع طبيعة مهنته بهدف
زيادة دخله .أستاذ األحياء المشار إليه ال يرى
ضيراً من االعتراف بأنه يعمل خالل المساء في
«سوبر ماركت» بمهنة ترتيب البضائع ،مقابل
أجر شهري يبلغ  225ديناراً.
العمل في السوبر ماركت يشاركه فيه
زميل آخر يعمل معلم صف .معلم الصف الذي
طلب اإلشارة إليه باسمه األول «محمد» ،يبرر
عمله في ترتيب البضائع بعدم وجود فرص
لتدريس الخصوصي لألطفال.
األوضاع االجتماعية واالقتصادية المتردية
التي ب��ات يعاني منها العاملون في مجال
التعليم ،يرجعها عضو لجنة متابعة إعادة إحياء
نقابة المعلمين عبد الغفور القرعان إلى عدم
وجود جسم نقابي يدافع عن حقوق المعلمين.
ويضيف «عدم وجود نقابة للمعلمين جعلهم
فريسة للتهميش».

جهود إعادة إحياء نقابة المعلمين األردنية
التي مضى على إلغائها خمسون عاماً ون ّيف
في أعقاب حل األحزاب وإعالن األحكام العرفية
العام  ،1957باتت تشكل أم ً
ال لدى المعلمين
لتحسين أوضاعهم ،والدفاع عن قضاياهم،
بحسب مدرس الحاسوب (ص.ع) ،الذي يضيف
بأن المعلم يحتاج إلى من يمثله ويدافع عنه
في وجه «تغ ّول» القوانين عليه.
القرعان يؤكد أن إع��ادة إحياء النقابة،
سيحل الكثير من مشاكل المعلمين ،ألنها
س��ت��ك��ون ج��ه��ة م��خ��ول��ة بتبني قضاياهم
ومشاكلهم ومطالبهم ،قائ ً
ال «اإلضرابات التي
شهدها قطاع التعليم في أعقاب تصريحات
وزي��ر التربية عن هندام المعلم ما كانت
لتتم لو كانت هناك نقابة تبنت الدفاع عن
المعلمين» ،وي��رى أن المعلم ال��ذي أضرب
رداً على تصريحات اعتبرها مسيئة ،سيلجأ
لإلضراب في كل مناسبة يريد فيها إيصال
صوته ،ما سينعكس بشكل سلبي على واقع
العملية التربوية.
وزير التربية يختلف مع هذا الرأي ،ويعتبر
أن الموافقة على استحداث نقابة للجسم
التعليمي سيؤدي إلى «تسييس» هذا الجسم
برمته ،وأن مضارها ستكون أكثر من حسناتها
على العملية التعليمية من خالل اإلضرابات
واالعتصامات وتقديم «االشتراطات» التي
ستحدث خل ً
ال في موازين المشروع التربوي.
يختم ب���دران موقفه م��ن النقابة في
تصريحاته لوكالة األنباء األردنية بترا في
 13آذار/م��ارس  2010بقوله «إنشاء نقابة
للمعلمين أم��ر مرفوض تماماً وغير قابل
للنقاش نظراً لمخالفته للقانون».
المجلس العالي لتفسير الدستور كان
أصدر في  13كانون الثاني/يناير  ،1994قراراً
بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين .وجاء
في القرار أن معلمي وزارة التربية والتعليم
م��وظ��ف��ون عموميون ،ويخضعون لنظام
الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة
 120من الدستور ،وأن األحكام الدستورية ال
تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين.
المادة  120من الدستور تحصر التشريعات
في األمور المتعلقة بالموظفين العموميين
بمجلس ال����وزراء ،دون إع��ط��اء ه��ذا الحق
للسلطة التشريعية.
رئيس تحرير العرب اليوم طاهر العدوان
يصف مطالب المعلمين ب��إن��ش��اء نقابة
بـ«الحق» ،يقول في مقاله المنشور في 22
آذار /مارس تحت عنوان « للمعلمين الحق
بالنقابة والكرامة» إذا كنّا كدولة وحكومة
ومجتمع توافقنا على أن العام الحالي هو
عام اإلص�لاح السياسي فإن «أل��ف باء هذا
اإلصالح السماح بإنشاء نقابة لقطاع يضم
 70ألف معلم».

خشية الوزير من تسييس النقابة ،يقابله
اتهام من قبل المطالبين بإحيائها بأن األسباب
السياسية وليست القانونية هي التي تقود
إلى حرمان المعلمين من حقهم قي التنظيم
النقابي ،بحسب أمين سر اللجنة التحضيرية
«التحاد المعلمين» محمود البستنجي.
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة ال��م��ش��ار إليها
تشكلت مطلع تسعينيات القرن الفائت،
من معلمين ينتمون إل��ى أح��زاب يسارية
وقومية معارضة ،حملت ل��واء المطالبة
بإنشاء اتحاد للمعلمين األردنيين ،أو إعادة
النقابة التي ألغيت العام .1957
وبحسب البستنجي ،فإن إنشاء النقابة
بات وشيكاً بسبب إحساس المعلم بضرورة
وجود جهة تدافع عنه.
شهد شهر آذار/م�����ارس  2010تعالي
األصوات المطالبة بإعادة إحياء النقابة ،من
خالل التداعي لعقد اجتماعات موسعة في
أندية المعلمين التي أغلقت أبوابها أمامهم.
وح��اول أعضاء لجنة إحياء النقابة عقد
اجتماع األول في نادي المعلمين الكائن في
منطقة ال��دوار السابع في  7آذار /مارس
لكنهم قوبلوا بإغالق ال��وزارة مقر النادي
أمامهم ،ما دفع نحو  70منهم إلى افتراش
رصيف النادي الخارجي لالجتماع.
الوزارة دافعت عن قرارها منع المعلمين
من الدخول بعدم تلقيها طلباً لعقد لقاء
أو اجتماع لهم ف��ي مقر ال��ن��ادي ،بحسب
تصريحات األمين العام للوزارة فواز جرادات
لصحيفة الغد في  11آذار /مارس.
وسبق دعوات لجنة متابعة إحياء النقابة
لالجتماع ،حملة جمع تواقيع خالل شهر شباط/
فبراير في صفوف المعلمين للمطالبة بإعادة
إحياء النقابة.
وفيما تتصاعد احتجاجات المعلمين من
أجل إعادة إحياء النقابة لتصل حد اإلضرابات
والتوقف عن العمل ،فإنه لم يسجل حتى
إع���داد ه��ذه التقرير أي ح��ال��ة قمع أمني
للمحتجين أو المعتصمين ،كما لم تقم وزارة
التربية بأي إجراء تصعيدي بحق المضربين.
ويحاول المعلمون والداعمون لهم إزاحة
المخاوف السياسية التي أش��ار لها وزي��ر
التربية في حال إنشاء نقابة من خالل تأكيد
أن الهدف من مطالبهم هو تنظيم المهنة
ّ
من خالل إطار نقابي ،دون أن تتعداه لتكون
منبراً سياسياً ،بحسب القرعان ،الذي ّحذر
أن «المعلم يعيش حالة احتقان»
من خطورة ّ
وه��و م��ا يستدعي «التعامل معها بشكل
جدي».
الحكومــة ،المصرة على االلتزام بقــرار
عدم دستورية نقابة للمعلمين ،كلفت ديوان
التشريــع والـرأي بدراســة «بـدائل قــانونية»
متاحة إلنشاء «روابط» للمعلمين.
ے  /العدد  / 10نيسان 2010
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«المستور»

مجلة الفقراء
المهمشين التي
تشبههم
دالل سالمة
تهتم الصحافة بما يقوله الوزير ،ولكن لم
ال يهتم أحد بما يقوله اآلذن في الوزارة ،وبائع
الطوابع في ممراتها ،و كاتب االستدعاءات على
أبوابها؟
التساؤل السابق طرحته افتتاحية العدد
األول من مجلة المستور ،وهو يلخص الهدف
األساسي الذي حد ّدته المجلة لنفسها ،في أن
تكون صوتاً للفقراء المهمشين وعيناً عليهم.
في المستور ،تقرأ قصص نابشي الحاويات،
عمال المراحيض العامة في عمانّ ،
لقاطات
ّ
البندورة في األغوار ،ما تبقى من مربي ماشية
في الرويشد ،المتاجرين بالبضائع السورية في
الرمثا ،والباعة من األطفال على شاطئ العقبة.
لكن مجرد الكالم عن الفقراء ،لم يكن
هو الثغرة التي حاولت المستور أن تسدها
بوصفها أول مطبوعة «متخصصة» في
قضاياهم في األردن والعالم العربي ،ذلك أن
الكالم عنهم في اإلعالم كثير ،كما يقول ناشر
المجلة ورئيس تحريرها الكاتب الساخر أحمد
أبو خليل« ،ما تحاول المجلة فعله هو تغيير
طريقة هذا الكالم».
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يحضرون في
الفقراء كما يقول أبو خليلْ ،
قصص اإلع�لام غالباً بوصفهم منكسرين
ومثيرين للشفقة ،أو كسالى ينتظرون المعونة،
أو يكونون على هامش االحتفاء بإنجاز مسؤول
أو منظمة أهلية ،أو دلي ً
ال على مصداقية فعالية
إحسان رعتها مؤسسة تجارية.
ف��ق��راء المستور ل��ي��س��وا ك��ذل��ك ،إنهم
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ون ،يمتلكون ع��ي��ون �اً الق��ط��ة،
ويبتكرون ال��ط��رق ال��ت��ي تساعدهم على
التعايش م��ع إمكاناتهم ش��دي��دة ال� ّ
�ش��ح،
ودون م��س��اع��دة رس��م��ي��ة ،وم��ث��ال عليهم:
نساء ش��رق عمان اللواتي يحفرن الكوسا
ويقطفن الملوخية ويبعنها لنساء غرب عمان
المقتدرات؛ الرجال واألطفال الذين يبيعون
الكرتون كي يستخدمه ،بدي ً
ال عن سجادة
ال��ص�لاة ،مصلو ي��وم الجمعة ف��ي المسجد
الحسيني ،وسط العاصمة ،الذين ال يجدون
مكاناً لهم داخل المسجد ،فيفترشون ساحته.
وهم أيضاً سكان المناطق السياحية الذين لم
تفسح لهم السلطات مكاناً في إستراتيجية
لتطوير السياحة ،فط ّوروا بأدواتهم البسيطة
إستراتيجياتهم «غير الرسمية» ،القائمة على
ترويج سلعهم المكونة من ثمار أراضيهم،

وسالل القش ،وحتى استخدام دواب الحراثة
ألخذ السياح في نزهة.
ف��ق��راء المستور ال يبتكرون فقط حي ً
ال
لمواجهة فقرهم ،ب��ل يفعلون ذل��ك غالباً
في مواجهة سياسات رسمية تعمل ضدهم،
ومنهم مربو الماشية الذين «دمرت» سياسة
رفع الدعم عن األعالف مهنتهم ،فتح ّولوا إلى
صندوق المعونة الوطنية ،وبائعو البسطات
المالحقون من البلديات ،والنساء اللواتي
يجمعن في المواسم أعشاب الخبيزة والحميض
وجهن في
وغيرها ،فتصادر بضائعهن ،و ُي َّ
أحسن الحاالت إلى جمعيات «تعزيز اإلنتاجية»
لتس ّوق إنتاجهن ،التي تتقاسم معهن أرباحهن
الهزيلة.
المجلة التي تتكون هيئتها االستشارية
من متخصصين في األنثروبولوجيا ،اعتمدت
منهجاً في كتابة القصص ،دمجت فيه أدوات
هذا العلم القائمة على المالحظة والمشاركة،
بقواعد التحقيق الصحفي ،فكانت النتيجة
«قصصاً غنية بالتفاصيل الح ّية ،مكتوبة بلغة
صحفية جذابة ،وتتمتع فوق ذلك بمصداقية
علمية وجدية في التحليل» ،بحسب ما يراه
الكاتب في المستور ،أستاذ األنثروبولوجيا في
جامعة آل البيت ،عبد العزيز محمود.
هذه المعايشة الح ّية للواقع ،هي ما جعل
المجلة تخلق «منظاراً جديداً» في التعاطي
مع قضية الفقر و«مستوراته التي لم تعد
مستورة» كما يقول أستاذ علم اجتماع التنمية
في جامعة مؤتة حسين محادين ،فالمجلة
كسرت االحتكار الرسمي للرواية عن الفقر،
و«ع ّرت إخفاق الكثير من خطط مكافحته».
المجلة التي تدخل في ح��زي��ران /يونيو
 ،2010عامها السادس ،كانت خالل مسيرتها،
كما الفقراء الذين تتحدث عنهم ،تتعثر ثم
تنهض .فقد شهدت عدة انقطاعات ،كما أنها
بدأت شهرية ثم تح ّولت إلى فصلية وهو أمر
س َب ُبه ،إضافة إلى شح التمويل ،كما يقول أبو
خليل ،صعوبة توفير مادة علمية متخصصة
تكون ضمن المستوى المطلوب ،وتكفي
للصدور شهرياً.
شح التمويل يظل هو التحدي األكبر الذي
يواجه المجلة القائمة بشكل أساسي على
التطوع ،ويهددها حال ّياً بالتوقف عن الصدور،
رغم أن الميزانية السنوية الالزمة إلصدارها ال
تتعدى الخمسة آالف دينار.
محادين يرى أنه من الطبيعي أن ال تحظى
المجلة بدعم من القطاع العام ألنها تكشف
إخفاقاته ،وال من القطاع الخاص ألنها تكشف
تحمله لمسؤولياته االجتماعية لقاء ما
عدم ّ
يحققه من أرباح ،لكن المفارقة ،بحسب رأيه،
هي أن ال تدعمها منظمات المجتمع المدني التي
تسعى معها «ظاهرياً» إلى تحقيق األهداف
نفسها.

الملف
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المنسيون في تفاصيل حوار الضفتين  ...والالجئون النازحون

أبناء قطاع غزة :تهميش رسمي ونسيان فلسطيني ومعاناة مستمرة

التمييز طالهم رسمي ًا حتى في لون بطاقة
الجسور والجهة المعنية بشؤونهم
عمر كالب
| تغالب إيناس خليل دمعتها وه��ي تروي
قصة تحولها لدراسة الهندسة الميكانيكية
ب��دل طموحها الطفولي بدراسة الصيدلة،
بعد أن أقفلت اإلجراءات الرسمية الطريق إلى
طموحها؛ فوزارة الصحة كما تقول «إيناس» ال
تمنح شهادة مزاولة المهنة للغزيين.
المفارقة أن الوزارة عادت في بداية العام
الحالي عن قرارها وسمحت للغزيين بمزاولة
المهن الطبية ،لكن إيناس ال تستطيع شطب
38
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ثالث سنوات من العمر في مجتمع يقيس عمر
«الصبايا» بمقياس العنوسة والرغبة الذكورية.
«غ��زة» التي أُسقطت سهواً أو عمداً من
حوار الضفتين بحكم إلحاقها إداريا بالشقيقة
الكبرى «م��ص��ر» ،تجلس على تلة شمال
المملكة ،وحصرياً على يمين الطريق المؤدي
إلى غابة «دبين»؛ فهذا المخيم الذي يعاني
االكتظاظ وانعدام الخدمات يختصر حكاية
الغزيين في األردن تحت اسم «مخيم غزة»،
فهم على حواف الطرق السياسية بين السلطة
الوطنية الفلسطينية ومصر واألردن.

حتى ف��ي تصنيفات البطاقات ولعبتها
بمصائر ال��ن��اس ،فقد ك��ان للغزيين لونهم
الخاص في البطاقات؛ اللون الزهري ،وتوزع
نظراؤهم في الضفة الغربية على اللون
األخضر واألصفر .وكعادة أهل الحافة ،فهم
مغموز من قناتهم دائماً ومستهدفون أبداً رغم
تصريحات مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية
وجيه العزايزة الذي يختصر توصيف األوضاع
المعيشية ألهالي قطاع غزة لـے بجملة
«هم أقل من المواطنين وأعلى من الرعايا
العرب».

الملف
يكشف العزايزة ،وهو من أبناء المخيمات
الشمالية في األردن ،أن أحوال الغزيين شهدت
تطوراً في السنة األخيرة ،تمثلت في السماح
لهم بتسجيل منازل سكنية لمرة واحدة فقط،
إضافة إلى السماح لهم بامتالك سيارات خاصة
باشتراطات مسبقة ،وكذلك رخ��ص قيادة
السيارات الخاصة وليس العمومية.
وجرى إدراج أبناء قطاع غزة في االستفادة
من المكرمة الملكية ألبناء المخيمات بواقع 15
مقعداً من أصل  350مقعداً .وتقوم الدائرة
بزيادة ه��ذه المقاعد لتصل إل��ى  42مقعداً
وفق ترتيبات داخلية تعتمدها دائرة الشؤون
الفلسطينية وليس ضمن سياق ثابت أو آلية
واضحة.
العزايزة يؤكد أنه جرى معاملة أبناء قطاع
غزة في المدارس الحكومية معاملة األردنيين،
أما في قطاع الصحة ،فما زال اإلعفاء لهم
محصوراً في أم��راض ثالثة :القلب ،الكلى،
والسرطان ،مع إعفاء شامل لمن بلغ الستين،
واألطفال دون السادسة.
اإلجراءات األخيرة يصفها راكان محمود أحد
نشطاء المخيمات بأنها تطور إيجابي لتحسين
ظروف الغزيين المعيشية ،لكن الكهربائي رائد
عبد الباسط ما زال يشكو من إجراءات تسجيل
وترخيص أي استثمار صغير للغزي.
محمود ال يتحدث عن استثمارات ضخمة
بل عن محالت لغسيل السيارات والميكانيك
والكهرباء ،الفتاً إلى أن األمر يتطلب موافقات
أمنية ورسمية طويلة ومعقدة .في حين يتحدث
علي محمود عن رفض األجهزة المعنية منحه
رخصة س��وق عمومية أو السماح له بشراء
سيارة تاكسي للعمل عليها بعد عودته من
الخليج العربي .ويقول «ال أملك مهنة وال أعرف
إال السواقة ،فلماذا يمنعونني رغم أنني مقيم
في األردن منذ العام .»1967
يبلغ عدد الغزيين المقيمين في األردن
حسب ال��ع��زاي��زة 155 ،أل��ف نسمة ،يحمل
معظمهم جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين ،وما
زالت قلة منهم يحملون وثائق سفر مصرية
تمنح لالجئين الفلسطينيين الغزيين ،ونسبة
أقل تحمل جوازات سفر فلسطينية دون رقم
وطني فلسطيني.
يقول الحاج كامل البابا المقيم في مخيم
غزة منذ  43عاماً ،إن الغزيين يشعرون بأنهم
خارج حسابات الجميع داخلياً وفلسطينياً ،وأن
ال أحد يهتم بهم مؤخراً سوى دائرة الشؤون
الفلسطينية التي تعطي الفقراء منهم من
المعونة الملكية أسوة بنظرائهم األردنيين.
لكنه يؤكد ببساطته ،أنهم خارج الحسابات،
عاداً أن أكثر من  95في المئة من «الغزيين»
في األردن ،وهو لفظ «جزافي» كما يقول
الرجل الطاعن في السن ،هم من قضاء الرملة
أو يافا أي «الجئين» ،وهؤالء «ال يتحدث عنهم

أحد ،فهم أُلصقوا بقطاع غزة وضاعوا بين
األرجل» ،على حد وصفه.
إشكالية الغزيين في األردن ،إشكالية
معقدة ،وفق ما يراه الناشط راك��ان محمود؛
فهم الجئون ونازحون في آن واحد ،حيث لجأ
بعض سكان قضائي يافا وحيفا بعد النكبة
إلى داخل فلسطين ،وعاشوا تحت علم الوحدة
األردنية الفلسطينية ،وحصلوا على امتيازات
وحقوق األردنيين.
آخرون قادهم القرب الجغرافي من غزة
إلى اللجوء في القطاع ،وباتوا من حملة الوثائق
وتحت الرعاية المصرية حتى بعد نزوحهم إلى
األردن في العام  .1967وحسب مؤتمر القمة
العربية في الرباط العام  ،1974فهم ممنوعون
من الحصول على جنسية البلدان التي يقيمون
فيها .وهذا ما أكده مؤخراً وزير الداخلية األسبق
سمير الحباشنة ،خالل ندوة طالب فيها مؤتمر
القمة القادم في ليبيا بالتخفيف عن أبناء قطاع
غزة الذين شملهم قرار قمة الرباط.
قمة الرباط ،رغم غالف قرارها الجميل
بالمحافظة على الهوية الفلسطينية ،إال
أنه أغفل الجانب اإلنساني والمعاشي ألبناء
القطاع الذين يعاملون «كمهربي المخدرات»
في المطارات والحدود العربية ،على حد وصف
الكاتب طاهر العدوان.
وهم ال يبحثون عن حقوق سياسية في
األردن ،كما أظهرت نتائج دراس��ة مسحية
أجريت مؤخراً؛ فطموحهم ال يصل إلى ذلك
رغم سعيهم إليه ،لكنهم يتطلعون إلى معاملة
إنسانية وحقوق مساوية في العمل أسوة
بنظرائهم األردنيين ،حسبما أظهرت الدراسة
المسحية التي لم تنشرها دائ��رة الشؤون
الفلسطينية؛ وهم أيضاً متمسكون بالعودة
والوطن ،ولكنهم ممسكون على الحياة الكريمة
التي تكفلها لهم كل الشرائع والقوانين.
المجتمع المدني ونشطاؤه أسهموا بدورهم
في عملية التهميش للغزيين ،حتى النقابات
المهنية التي «تفطر على المقاومة» ،ما
زالت إحداها مثل نقابة المحامين تحظر على
الغزيين االنتساب إليها ،ولو لغايات المهنة،
أسوة بنقابتي المهندسين واألطباء ،محبطة
آمال شباب كثيرين يحلمون بدراسة القانون
مثل سعيد غنيم ،أو الدخول في سلك الوظيفة
الحكومية ،ناهيك عن حرمانهم من كل الحقوق
السياسية في البلدان التي يقطنون فيها.
أبناء غزة الذين يسمون بهذا االسم جزافاً،
كما قال الحاج البابا ،ما زالوا حائرين بين ظروف
معيشية صعبة وانسداد أفق سياسي ،حتى
بعد حملهم جواز السفر الفلسطيني وبسط
السلطة الفلسطينية سيادتها على الضفة
أو أجزاء منها وقطاع غزة ،وما زالت الحكومة
األردنية تمايز بينهم وبين نظرائهم ممن
يحملون الجنسية الفلسطينية في الضفة.

فالمواطن الفلسطيني القادم من الضفة
إلى األردن ،ال يحتاج إلى موافقة مسبقة
من السلطات األردن��ي��ة .وقبل إلغاء شرط
الموافقة ،ك��ان الحصول عليها يستغرق
ساعة واحدة من دائرة المتابعة والتفتيش،
على عكس الفلسطيني الغ ّزي الذي عليه
انتظار موافقة أمنية يتعين عليه أن يراجع
بشأنها دائرة الشؤون الفلسطينية وتستغرق
أس��ب��وع��ي��ن ب��ح��د أدن���ى .والح��ق��اً ت��م وق��ف
الموافقات كلياً حسب مصدر في الدائرة.
عتب الغزيين على األنظمة العربية
والسلطة الوطنية الفلسطينية ،ي��وازي
أو يزيد على عتبهم على نخبهم وتحديداً
في األردن ،الذين سرعان ما ينسون أبناء
جلدتهم ب��ع��د حصولهم ع��ل��ى الجنسية
والموقع ،بل إن الجمعية التي كانت تحتل
مبنى على نهاية شارع وادي صقرة وعلى
حواف الدوار الثالث ،قد انتقلت إلى منطقة
طارق وتغير اسمها من رابطة غزة هاشم
إل��ى جمعية ه��اش��م الخيرية ،كما يقول
شهبندر التجار األردن��ي السابق ورئيس
الرابطة والجمعية حيدر م��راد ،وال��ذي أكد
ل��ـے ع��دم خ��وض الجمعية في الشأن
السياسي بل يقتصر عملها على الجانب
الخيري ،كما يقول مراد الذي يهاتف ويتصل
برؤساء الحكومات دوماً من أجل الغزيين.
والمفارقة أن أبناء غ��زة من غير حاملي
الجنسية األردن��ي��ة ال يحق لهم االنتساب
للجمعية التي تتجاوز عن أزمات  150ألف
غ ّز ي يرزحون تحت ظروف معيشية صعبة
وإهمال سياسي أكثر صعوبة..
دائ��رة التحريم ت��زداد وم��ا زال المزاج
العام ال يحمل وداً ألبناء القطاع ،بدليل أن
رسوم جواز السفر المؤقت خمسون ديناراً
لمدة عامين ،وكان قبلها مائة دينار وتدفع
عشرة دنانير على إضافة كل ابن ،وكانت
قبلها عشرين ديناراً .وتستغرق أي معاملة
ألحدهم شهراً على أقل تقدير ،إذا لم يتم
تعديل وتغيير األنظمة كل عامين على
أبعد تقدير مثل أنظمة التملك ،ما جعل
خيار كثيرين منهم إما الزواج من أردنيات أو
اللجوء إلى الرهونات من أجل تملك مسكن
يقيهم غيلة الدهر.
أزمة الغزيين مستمرة ،كما يقول نقابي
عامل ،مبرراً معاملة الغزيين بهذه الطريقة
بأنه للحفاظ على الهوية الفلسطينية ،ويؤكد
أن حل األزمة ال يمكن أن يتم دون حل الصراع
العربي اإلسرائيلي ،وه��ذا م��ا أك��ده ضمناً
المستشار السياسي لرئيس ال��وزراء سميح
المعايطة في ندوة عقدت مؤخراً في المركز
الثقافي الملكي ،وإلى ذاك الحين ،فإن على
الغزيين البقاء دون سبل حياة معيشية الئقة،
ألن غزة كما يقول أبناؤها ال بواكي لها.
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الملف

األحزاب األردنية

إدارة أدوار على هامش الحياة السياسية
ّ
أبورمان
حسين
| اتسم الشارع األردني تاريخياً
بأنه ش��ارع ع��روب��ي .وك��ان هذا
ال��ش��ارع ال��ذي تتصدره األح��زاب
ال��س��ي��اس��ي��ة ،ي��ت��ح��رك مناهضاً
للصهيونية ،وداع��م��اً للقضايا
العربية ال��ك��ب��رى ،ال سيما في
فلسطين وكفاح شعبها من أجل
الحرية واالستقالل ،وفي حروب
السويس والجزائر واجتياح لبنان
والخليج الثانية واحتالل العراق
وحرب تموز في لبنان.
وح��ت��ى ف��ي ف��ت��رة األح��ك��ام
العرفية وغياب الديمقراطية ،كان
لألحزاب برغم المنع والمالحقة
حضورها ،وعالوة على مشاركتها
المتميزة في أولى محطات االنفراج
الديمقراطي العام ،1957/1956
وك���ان لها بصمتها السياسية
ال��ق��وي��ة ف��ي ان��ت��خ��اب��ات مجلس
ال��ن��واب ال��ح��ادي عشر (-1989
 ،)1993بعدها ،هيمنت جبهة
العمل اإلس�لام��ي على المشهد
الحزبي ،وأصبح استهدافها يق ّيد
الموقف الحكومي إزاء متطلبات
تنمية الحياة السياسية والنهوض
بالعمل الحزبي.
ول���م تسفر ه���ذه المرحلة
االنتقالية عن والدة نخب جديدة
كما وقع في الديمقراطيات االنتقالية في أوروبا
الشرقية .كما فشلت مؤسسات المجتمع المدني
األخرى في أن تُحدث فرقاً ،إذ بقيت معزولة،
ويتحكم بأجنداتها الوطنية من الزاوية العملية
التمويل الخارجي ف��ي ظ��ل ضعف ال��م��وارد
المتاحة خارج نطاق الدولة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة
محمد القطاطشة ،ينتقد بقوة قانون األحزاب
السياسية لسنة  ،2007من زاوي��ة تقييده
للنشاط السياسي والحزبي في الجامعات،
على خالف ما يجري في العالم ،وهذا يفسر،
بحسب رأيه ،استمرار «سيادة الهاجس األمني
لدى غالبية الشباب» ،بينما يجزم بأن سنوات
الدراسة الجامعية هي المرحلة األه��م التي
تتبلور فيها أفكار الشباب وتنضج.
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ويبدي القطاطشة استغرابه الشديد من
المفارقة بين إغالق الجامعات أمام النشاط
السياسي والحزبي للشباب ،وبين تركيز وزارة
التنمية السياسية لبرنامجها حول اإلصالح
السياسي بالتوجه للشباب في الجامعات.
ويضيف :بما أن اإلصالح السياسي مطروح اآلن
على جدول أعمال البالد ،فينبغي أن تنهض به
«الدولة وسلطاتها ونخبها».
األحزاب لم تنجح في التعامل مع األوضاع
الداخلية واالش��ت��ب��اك اإليجابي م��ع البرامج
الحكومية .فبرغم دورها المهم في التنديد
باالحتالل اإلسرائيلي وجرائمه ومقاومة
التطبيع ،لكنها غابت عن اشتقاق البرامج التي
لها عالقة بالناس على مستوى الفعل اليومي،
وعلى مستوى إط�لاق األف��ك��ار البرنامجية
المبدعة ذات القدرة االستقطابية.

ضعف معرفة الناس بتوجهات األح��زاب
وتمثيلها لتطلعاتهم ،ال يخفى على أحد .هذا ما
تؤكده استطالعات رأي أجراها مركز الدراسات
االستراتيجية في الجامعة األردنية في األعوام
 ،2009-1995وأظهرت تدني نسبة المواطنين
الذين يرون أن هناك أحزاباً «أقرب إلى تمثيل
تطلعاتهم» .ففي العام  ،1995بلغت نسبة
الذين أوردوا اسم حزب موجود يمثل تطلعاتهم
 19.3في المئة ،وهي أعلى نسبة حتى اآلن،
مما يعني أنها هبطت في السنوات الالحقة.
وسجلت في السنوات الست األخيرة منذ
العام  ،2004نسباً متدنية جداً ،تراوحت بين
 7.6في المئة كحد أعلى ،و 4.3في المئة كحد
أدنى.
وعند النظر لموضوع العضوية الحزبية،
نجد أن الوضع مقلق .إذ حين ص��در قانون

الملف
األحزاب العام  2007واشترط لتصويب وضع
األح��زاب ،رفع عدد المؤسسين فيها إلى 500
عضو خالل عام ،اختفى من الخارطة الحزبية
 23حزباً من بين  35حزباً قائماً ،ووجدت معظم
األحزاب الباقية التي صوبت أوضاعها صعوبة
في تجميع العدد الالزم .وقد يكون هذا الضعف
مسؤو ًال عن االنتقاد الذي يوجه دائماً لألحزاب
ما ع��دا «العمل اإلس�لام��ي» ،لغياب التداول
لمنصب األمين العام في معظم األحزاب.
هذه النتيجة تعكس أن األحزاب مسؤولة،
أيضاً ،عن حالة التهميش التي تعيشها ،وتشير
إلى صعوبة البيئة التي يتم فيها التأطير بسبب
سيادة المناخ العشائري ال��ذي ع��ززه قانون
الصوت الواحد العام .1993
الدولة التي يتفوق خطابها اللفظي على
استعدادها العملي لالرتقاء بالحياة الحزبية،
لم تتوان عن إدخ��ال تعديالت متكررة على
التشريعات الناظمة للحياة السياسية طالت
قوانين االنتخاب واألحزاب واالجتماعات العامة
والجمعيات والمطبوعات ،والنتيجة هي تضييق
«الفضاء العام».
وليس أدل على ذلك من أن قانون األحزاب
الساري المفعول لسنة  ،2007يعطي الحق
للحزب «في استخدام وسائل اإلعالم الرسمية
لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه»،
لكن على الصعيد العملي ال يوجد أي ترجمة
لهذا التوجه.
حازم ّ
قشوع أمين عام حزب الرسالة ،يؤكد
أنه لم ُيدع أبداً إلى التلفزيون األردني ،كما أنه
لم ير أو يسمع أن حزباً آخر دعي إلى التلفزيون.
وبرغم أنه بادر إلى مخاطبة مدير عام اإلذاعة
والتلفزيون بالوكالة صالح القالب بعد تعيينه
لدعوته إلى عمل برنامج خاص باألحزاب ،إال
أنه لم يتلق جواباً.
كذلك كفل قانون األحزاب الجديد تمويل
األح���زاب السياسية ،ون��ص ال��ق��ان��ون على
«تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة
للمساهمة في تمويل األح���زاب من أم��وال
الخزينة» ،لكن الترجمات العملية لهذا التوجه
ج��اءت هزيله ،وتجاهلت أن الجوهري في
موضوع التمويل هو مساعدة األح��زاب على
خوض االنتخابات النيابية والبلدية ،وهو ما
تأخذ به الدول الديمقراطية ودول عربية مثل
المملكة المغربية.
خالل نصف القرن األخير منذ حل األحزاب
السياسية العام  ،1957لم تتوافر سوى فرصة
واحدة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة العمل
الحزبي ،في أعقاب إقرار «الميثاق الوطني»
العام  ،1991بما م ّثله من عقد اجتماعي جديد
بين الحكم ومختلف أطياف المعارضة.
لقد تعاملت دوائر الحكم ،واألوساط الحزبية،
بدرجة مقبولة من الجدية ،تجاه مرحلة التحول
الديمقراطي التي دشنتها االنتخابات النيابية

العامة للمرة األولى منذ ربيع العام 1967؛ فإلى
جانب استعادة أحزاب المعارضة شرعية العمل
«ف��وق األرض» بموجب قانون أح��زاب جديد
صدر أواخر العام  ،1992انخرطت فئة واسعة
من النخب السياسية الخارجة من رحم جهاز
الدولة من وزراء سابقين ومتقاعدين من كبار
موظفي الدولة والرتب العسكرية في تأسيس
أحزاب سياسية جديدة وصفت بـ «الوسطية».
وتكمن أهمية مغزى تأسيس األح��زاب
السياسية «الوسطية» في أن النخب الموالية،
والتي كانت ج��زءاً من دوائ��ر الحكم ،باتت
على قناعة ،في أعقاب إقرار الميثاق الوطني
بأن الحزب السياسي هو فرصتها وطريقها
للمشاركة في الحياة العامة.
أدى ذلك إلى أن ثقل األح��زاب السياسية
في بداية التسعينيات كان أكبر منه على مدى
الفترات الالحقة .وهذا ما تشير إليه استطالعات
الرأي التي أجراها مركز الدراسات االستراتيجية
خ�لال السنوات من  1995إل��ى  .2009فقد
بلغت أعلى نسبة انتساب لألحزاب ،وهي 2.4
في المئة ،العام  ،1995أما ثاني أعلى نسبة
بلغتها نسبة المنتسبين لألحزاب فكانت 1.4
في المئة ،وظهرت في أربع استطالعات ،آخرها
العام  .2003بينما تراوحت نسبة االنتساب
على امتداد السنوات األخيرة منذ العام ،2004
بين  1.0كحد أعلى ،و 0.4كحد أدنى.
مناخ اإلقبال على األحزاب لم يستمر طوي ً
ال؛
ففي العام  1993فُرض قانون الصوت الواحد
الذي أعاد األحزاب إلى حضن العشائر تستجدي
نفوذاً ،وفرض ،باستثناءات محدودة وفي وسط
اإلسالميين بشكل خاص ،على قادة وكوادر
األحزاب الترشح لالنتخابات باسم عشائرهم
وليس أحزابهم ،وأصبح الحزبيون يبحثون عن
إجماع عشائرهم على ترشيحهم كضمانة أولى
للفوز ،بمعزل عن برامج أحزابهم.
ثم وجدت تسعة من أهم األحزاب الوسطية
نفسها تندمج ف��ي ح��زب واح���د «الوطني
الدستوري» على أبواب انتخابات مجلس النواب
الثالث عشر  ،1997لكن مقاطعة اإلخ��وان
المسلمين وذراعهم السياسي ،جبهة العمل
اإلسالمي ،لتلك النتخابات ،أدت إلى تشظي
هذا الحزب الوليد ،بانسحاب معظم قادته،
واعتزالهم العمل الحزبي ،مكتفين بطريقهم
السالك نحو النيابة.
بعد ه��ذه المحطة ،تكرس أكثر فأكثر
تهميش األح��زاب السياسية .وع�لاوة على أن
األح��زاب نفسها لم تنجح في إع��ادة االعتبار
للعمل ال��ح��زب��ي على المستوى الشعبي،
واصلت السلطات لعبة تهميش العمل الحزبي،
باستخدام خطاب ،وأحياناً ممارسات ،ظاهرها
إيجابي لكنها خالية من المضمون.
يعزو القطاطشة الموقف الرسمي السلبي
من األحزاب إلى طي صفحة اإلصالح السياسي

منذ العام  ،1997عام مقاطعة اإلسالميين
لالنتخابات النيابية ،على يد «التيار التقليدي
في الدولة ،الذي يمثل تحالف عائالت ،ويحرص
على التمسك بمصالحه ،والسعي لتعزيز
نفوذه وحماية مكتسباته باالئتالف مع رأس
المال» على حد وصفه .لهذا يستخلص أن
الحكومات لم تعد صاحبة والية عامة فقط،
وف��ق ال��دور المرسوم لها في الدستور ،بل
تصبح «صاحبة وصاية عامة» ،وأن عدم إقرار
المحكمة الدستورية التي نص عليها الميثاق
الوطني ،يسمح لها بالتصرف في التشريعات
على هواها.
تحاور وزارة التنمية السياسية ممثلي
األحزاب السياسية في التشريعات ذات الصلة
بعملهم مثل قانون األحزاب وقانون االنتخاب
وقانون الجمعيات ،غير أن أمين ع��ام حزب
الرسالة قشوع ،يصف هذا النمط من اللقاءات
بأنه مجرد «عمل دعائي» .ويصفه القطاطشه
بأنه «استعراضي» يتم فقط عندما تريد
الحكومة تمرير قانون ما.
األحزاب قلما يستشيرها أحد حتى من باب
رفع العتب ،وإن استشيرت ،فإنه ال يؤخذ برأيها.
بهذا الصدد ،يستذكر قشوع بمرارة تجربة
لجنة تطوير الحياة الحزبية المشتركة مع وزارة
التنمية السياسية في عهد حكومة معروف
البخيت .فيقول إنه بعد  32يوماً من العمل
الدؤوب ،والتوصل إلى صيغة مشتركة لمشروع
قانون لألحزاب ،تم التراجع عن بعض أهم ما
توصلنا إليه.
مثال ذلك أن اللجنة الحزبية الحكومية
المشتركة ،توافقت على أن ي��ك��ون عدد
المؤسسين مئة .لكن الحكومة رفعت العدد
إلى  250في المشروع المقدم لمجلس األمة،
ثم أقدم مجلس النواب على رفع المؤسسين
إلى .500
األحزاب األردنية التي تعمل في بيئة «غير
صديقة» ،محكوم عليها أن تبقى على هامش
الحياة السياسية حتى إشعار آخر .وخالفاً لمكانة
األح��زاب السياسية في البلدان الديمقراطية
بصفتها ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري لحياة المجتمع
السياسية ،واألس���اس في تشكيل السلطة
السياسية وتداولها ،فإن األردن الرسمي ال يرى
في الحزب سوى مجرد «تنظيم يشارك في
الحياة العامة» مثل أي منظمة من منظمات
المجتمع المدني «لتحقيق أه���داف تتعلق
بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية»
بحسب تعريف قانون األحزاب السياسية لسنة
 ،2007والقانون الذي سبقه العام .1992
االستخفاف ب��األح��زاب يبلغ ذروت��ه حينما
يتوجه رأس الدولة أو كبار المسؤولين إلى زيارة
المحافظات ،فتوجه الدعوة إضافة إلى األعيان
والنواب وإدارات الدولة إلى ممثلي العشائر
والمخاتير ،وال توجه لممثلي األحزاب.
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المعاقون

مجمدة ومجتمع ينتقص
بين قوانين َّ
من إنسانيتهم
منال مطر
| تعقد من أجلهم مؤتمرات
وورش عمل .لديهم مجلس
أعلى لرعاية شؤونهم ،وقسم
لتشغيلهم في وزارة التنمية
االجتماعية وإستراتيجية وطنية
لتحسين أوضاعهم .لديهم،
أيضا ،قانون خاص كفل لهم
منذ العام  1993العديد من
ال��ح��ق��وق ،وح� ّ
��ل محله العام
وسع دائرة
آخر
 ،2007قانون
ّ
الحقوق هذه.
ل��ك��ن م���ا س��ب��ق ال ينفي
واقعاً مفاده أن فئة المعاقين
ه��ي واح����دة م��ن أك��ث��ر فئات
المجتمع ت��ه��م��ي��ش�اً ،وأن��ه��م
يعانون م��ن تعقيدات كبيرة
تتعلق بممارستهم لحقوقهم
األساسية في العمل والتنقل،
والزواج ،بل وتمتد هذه المعاناة
إلى تفاصيل صغيرة في حياتهم
اليومية ،فتتح ّول حاجة أساسية
وبسيطة مثل «قضاء الحاجة»
إل���ى ك��اب��وس للمعاق ال��ذي
يخرج إلى جامعته أو مدرسته
أو المؤسسة التي يعمل فيها،
ف��ي ظ��ل ع��دم ت��واف��ر دورات
مياه مصممة لذوي االحتياجات
الخاصة في األغلبية الساحقة
من هذه األماكن ،واألعين التي
ترصدهم بفضول في األماكن
العامة.
رغ���م ك��ل ال��ك�لام الكثير
عنهم ،ال يبدو أدل على حقيقة
تهميشهم ،م��ن أن��ه ال أحد
يعرف على وجه الدقة عددهم
في األردن ،فهناك أرق��ام ،كما
يقول محمد حرز اهلل ،مسؤول
التشغيل ف��ي وزارة التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ولكنها أرق��ام
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متضاربة ،فدائرة اإلحصاءات حددت نسبتهم
وفق تعداد السكان للعام  2004بـ 1.2في المئة،
والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
يقول إن نسبتهم هي  4في المئة ،أما نسبة
البنك الدولي فهي بين  4إلى  6في المئة.
المعاقون ،كما يقول محمود السعود 37
عاما ،هم ضحايا لمجتمع ما زال��ت قاعدته
العريضة «تنتقص من آدمية» المعاق ،وهو
انتقاص يتخذ كما يرى شكلين هما االستعالء
أو الشفقة ،وهذا ما يقول إنه يتضح من نظرات
الناس إلى المعاقين في األماكن العامة ،وهي
النظرات التي يحاول هو دائما أن يتجاهلها.
لكن السعود ال��ذي يعمل مأمور مقسم
في أمانة عمان الكبرى ،ي��رى أن الشفقة
التي يبديها المجتمع للمعاقين «زائفة» وأنها
تتسم بـ«األنانية» ألنها ال تترافق مع عملية
دمج حقيقية من قبل هذا المجتمع ،فالناس
كما يقول يقدمون للمعاق المساعدة في قطع
الشارع ،مث ً
ال ،إن كان مكفوفاً ،وفي مناولته
سلعة عن رف السوبر ماركت إن كان مقعداً
ولكن «كم واح��داً سيتقبل ببساطة فكرة
أن يز ّوجك ابنته حتى لو كانت إعاقتك هي
مجرد العرج؟» بل وحتى لو اقتصر األمر على
المساعدات البسيطة السابقة «كم واح��داً
سيواصل تقديمها لك إن اضطر إلى ذلك؟».
طالب في جامعات أردنية يلفتون النظر
إلى ما يقولون إنه «ظاهرة» ربما تؤكد على
«انتقاص اآلدمية» التي أشار إليها السعود.
عمرو محمود ال��ذي تخ ّرج قبل سنتين في
كلية الصحافة واإلعالم في جامعة اليرموك
يكن
يقول إن كثيراً من الطالبات اللواتي لم ّ
يختلطن مع زمالئهن الذكور ،إما ألنهن يتبنين
فكرة الفصل بين الجنسين أو ألنها مفروضة
كن،
عليهن من قبل عائالتهن المحافظةّ ،
كما يقول ،يختلطن بزمالئهن من المعاقين،
ويقدمن لهم المساعدة .محمود يع ّلق بأن
األه��ل المحافظين سيغضبون إن تعاملت
ابنتهم مع «شاب» ،ولكنهم سيتسامحون ،أو
على األقل ستكون ر ّدة فعلهم أقل عنفاً إن
تعاملت مع معاق.
التفسير الظاهري سيكون هو الشفقة
والرغبة في م� ّد يد العون ،ولكن التحليل
العميق قد يذهب باتجاه التأكيد على فكرة
مفادها أن المعاق هو «أقل رجولة» ،لهذا يلين
معه هذا الموقف المتصلب ضد االختالط.
ما يؤكد ذلك هو ما قالته أماني طوالبة،
الطالبة في جامعة اليرموك ،والتي تؤكد أن
األمر يشكل ظاهرة ،طوالبة تقول إن الفتيات
ال «يتخ ّوفن» من الشاب المعاق كما يتخ ّوفن
من «الصحيح».
قصة هيام  27سنة ،الطالبة في الجامعة
األردنية ،هي تأكيد آخر على ذلك ،فقد رسم
لها زوجها عند دخولها الجامعة حدود عالقاتها

بزمالئها التي «يجب أن ال تتعدى بأي حال
تبادل التحية» ،ولكنه تغاضى عن ارتباطها
بصداقة مع زميل لها مقعد ،وتقبل فكرة أن
زميلها هذا كان أحياناً يتصل بها ليستفسر
منها عن أمور تتعلق بالدراسة ،وتعزو ذلك
إلى أن زوجها ال يرى أن شخصاً معاقاً يمكن أن
ّ
«يشكل خطرا».
هذا النمط من التفكير يقول محمد الوقفي
 25سنة ،ويعمل موظفاً في مكتبة ،إنه يمثل
قطاعاً كبيراً من الناس ،وهو السبب كما يقول
في أن الزواج هو واحد من أكثر المجاالت التي
يجد فيها المعاقون أنفسهم مهمشين ،فهم،
بحسبه ،يعرفون أن مساحة االختيار أمامهم
«شديدة الضيق».
الوقفي ،الذي أصيب بالشلل إثر تع ّرضه
قبل ثالث سنوات إلى حادث سيارة أصيب فيه
نخاعه الشوكي ،يقول إنه يفهم مع ذلك عندما
تكون اإلعاقة شديدة ،فهنا يترتب على الزواج
من معاق صعوبات ومسؤوليات إضافية يجد
أشخاص مقبلون على الزواج أنهم ال يرغبون
تحملها «وهذا ّ
حقهم».
في ّ
لكن السعود الذي لم يخض إلى اآلن تجربة
التقدم لخطبة فتاة ،ولكنه كان شاهداً على
الكثير من «خيبات» أصدقاء له معاقين ،يقول
إن تعنت األهل يمتد ليشمل حتى حاالت اإلعاقة
الخفيفة التي ال يترتب عليها أي احتياجات
خاصة كالعرج مث ً
ال.
يشكل تحد ّياً
إذا كان الزواج للمعاق الذكر ّ
ف��وق ال��ع��ادة ،ف��إن أرق��ام دائ��رة اإلحصاءات
العامة تثبت أن األمر أكثر تعقيداً بالنسبة
للفتاة المعاقة ،فمقابل ما يقارب  12ألف
حالة زواج مسجلة لمعاقين ذك��ور ،هناك
 3500حالة زواج من معاقات ،وذل��ك وفق
تعداد العام .2004
أفنان الشلة  22عاماً ،الطالبة في السنة
النهائية في جامعة اليرموك ،وتعاني من
إع��اق��ة حركية تجعلها تمشي باستخدام
العكازات تقول إن الهاجس األكبر بالنسبة
للفتاة المعاقة ه��و أن ترتبط بشخص
«يعايرها» فيما بعد بإعاقتها .بالنسبة لها
فإن فكرة ال��زواج ليست في قائمة خططها
المستقبلية «ال أفكر في شيء سوى العمل
وإكمال دراستي العليا».
ما سبق يؤكد أننا كمجتمع ما زلنا عاجزين
عن «قبول األشخاص المعاقين بوصفهم جزءاً
من طبيعة التنوع البشري» كما تنص المادة
 3من قانون حقوق األشخاص المعاقين للعام
 ،2007ولكن هذه المادة كما وكثير من مواد
القانون هي كما يقول أخصائيا التربية الخاصة
جميل الصمادي وإحسان الخالدي ،في ورقة
عمل ق ّدماها إلى المؤتمر الوطني األول حول
اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات
( )2015-2007ليست أكثر من «أمنيات وإشارات

حسن نية ،وال ترقى ألن تكون قانوناً يجب أن
يطبق».
قانون رعاية األشخاص المعاقين كفل
للمعاقين حقوقاً منها االلتزام بكودات بناء
مناسبة ألصحاب اإلعاقات ،وإلزام المؤسسات
التي ال يقل عدد العاملين فيها عن  25عامال
وال يزيد على  ،50تعيين صاحب إعاقة واحد
على األقل إن سمحت طبيعة عمل المؤسسة
بذلك ،كما ألزم القانون المؤسسات التي يزيد
عدد العاملين فيها على  50بتعيين ما نسبته
 4في المئة من نسبة العاملين ،كما نص
القانون على استيفاء غرامة من المؤسسات
المخالفة.
ورقة العمل التي ق ّدمها الصمادي والخالدي،
قالت إنه باستثناء اإلعفاءات الضريبية ألجهزة
المعاقين التي يتم استيرادها ،ووسائل النقل
الخاصة بهم وباقي اإلعفاءات المادية ،فإن
القانون غير مفعل بشكل حقيقي.
المفارقة أن الحكومة نفسها ال تطبق
القانون ،فوفق تقرير أصدره في كانون األول
 ،2009المرصد العمالي األردني التابع لمركز
الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
تحت عنوان «الواقع التشغيلي للمعاقين في
األردن :طموحات كبيرة وواق��ع صعب» ،فإن
الحكومة تعين ما يقل عن  1في المئة من
المعاقين ،في حين تنخفض عن ذل��ك في
القطاع الخاص.
تفعيل القانون يبدو هو بصيص األمل
ال��ذي يتمسك به المعاقون ،إذ إنه سيسهم
بشكل إيجابي في تحسين فرص اندماجهم
في المجتمع ،وإعطائهم ،من ثم ،فرصة العمل
التي ستغ ّير من النظرة السلبية المسبقة تجاه
إمكاناتهم ،كما أن مالءمة المرافق العامة
وتحسين وسائل النقل سيزيد من فرص
خروجهم إلى الحياة العامة ،ويزيد بالتالي
من احتكاكهم بالناس ،ما يسهم في تكوين
عالقات ال تكون فيها اإلعاقة أساساً في الحكم
عليهم.
لكن حرز اهلل ينبه إلى أن أي خطط لتحسين
أوضاعهم ال يمكن أن تتم دون أن يكون هناك
إحصائيات دقيقة تمثل واقعهم في األردن
من حيث ،أعدادهم وتوزيعهم جغرافياً وأنواع
إعاقاتهم وشدتها ومؤهالتهم العلمية ونسبة
المشتغلين منهم ،من ّوهاً إلى أن «مسحاً وطنياً»
قد بوشر به قبل ست سنوات تقريباً ،كان من
المفروض أن تصدر عنه قواعد بيانات تو ّثق ما
سبق ،ولكن المسح تعثر وأوقف دون أن تخرج
نتائجه الشاملة ،في حين أن نتائج أولية ظهرت
لبعض المحافظات لم تعكس ،كما يقول ،واقع
اإلعاقات فيها ،وهو يعزو السبب إلى اآللية
الخاطئة التي اتبعت في تسجيل اإلعاقات ،حيث
اقتصر التسجيل على من بادروا بالذهاب إلى
المراكز.
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مهمشون ّ
يشقون
ِم ْثل ّيو الجنسّ :
عصا الطاعة
سوسن زايدة

ليين جنسيًا في األردن
الم ْث ِّ
| لم يكن أمام ِ
خيار سوى عيش حياة مزدوجة :واحدة سرية
يعبرون فيها عن هويتهم الجنسية «المثلية»
في الحمامات العامة والحانات ودور السينما
المنتشرة في وسط البلد ،وأخرى «غيرية»،
يظهرون فيها بقناع له مالمح «الغالبية»
المقبولة في المجتمع.
حقوق متساوية
ال يوجد معطيات دولية دقيقة حول نسبة
ليين جنسياً» في العالم ،إال أن التقديرات
«الم ْث ِّ
ِ
تشير إلى أنها تراوح بين  6إلى  8في المئة من
سكان العالم.
وق��د ع��� ّرف  4ف��ي المئة م��ن الناخبين
األميركيين أنفسهم كـ«مثليين» في استطالع
أجري في اليوم االنتخابي للرئيس العام ،2008
وهي النسبة نفسها للعام .2004
ومع أن هذه النسبة تبدو ضئيلة جداً قياساً
إلى عدد الناس «الغيريين» ،أو الذين يحلو لهم
أن يصفوا أنفسهم بـ«الطبيعيين» ،مقابل
ليين» ،إال أن هذه الفئة
«الم ْث ِّ
«الشاذين» أو ِ
بدأت منذ سنوات طويلة تحوز االعتراف بها،
وتحصل على حقوق مدنية متساوية في عدد
كبير من دول العالم ،منها حق ال��زواج وحق
النفقة واإلرث والرعاية الصحية والتبني.
وف��ي أح��دث تطور على حقوقهم ،حث
الرئيس األميركي باراك أوباما ،في حزيران/
يونيو الماضي ،الكونغرس على منح الموظفين
ليين في الحكومة االمتيازات نفسها التي
الم ْث ِّ
ِ
يتمتع بها الموظفون الطبيعيون في قانون
الرعاية الصحية.
ال��ح��ال إذاً ،ل��م ي��ع��د غ��ري��ب �اً أن تتق ّبل
المجتمعات الغربية وج��ود مسؤولين كبار،
ليتهم كوزير
من مستوى وزراء ،يشهرون ِم ْث َّ
الخارجية األلماني الحالي ،غيدو فسترفيلة ،أو
وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ،كريس
براينت ،ال��ذي سيعقد قرانه على صديقه،
غاريد غراني ،نهاية هذا الشهر ،ليصبح أول
نائب بريطاني ِم ْثلي الجنس يعقد قرانه في
مقر البرلمان.
رياح التغيير
ويبدو أن تأثير هذه التطورات بدأت تصل
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لييون
الم ْث ِّ
إلى العالم العربي .ففي لبنان أسس ِ
جمعية «حلم» التي تعنى بالدفاع عن حقوقهم،
وتمكنوا في العام  2007من الحصول على
ترخيص رسمي بالجمعية من وزارة الداخلية.
ويصدر عن الجمعية اللبنانية مجلة شهرية
ليين بكل
الم ْث ِّ
تحمل اسم برا تناقش قضايا ِ
جرأة وصراحة.
الحال ليس في هذه الصورة في بقية دول
العالم العربي ،وبخاصة األردن ،حيث ما زال
«الم ْثل ّية» الجنسية
مجتمعه المحافظ يعتبر ِ
ضرباً من «الكفر» أو ،على األقل ،ضرباً من
العيب ،فيما يجرم القانون هذه الممارسة.
لكن األمر لم يعد هكذا تماماً؛ فبعد ظهور
المدونات والشبكات االجتماعية على اإلنترنت،
ليين الشباب التعبير عن
للم ْث ِّ
أصبح ممكناً ِ
حقيقة هويتهم الجنسية والتعارف ،وتأسيس
تجمعات يعبرون من خاللها عن اهتماماتهم
وقضاياهم المشتركة.
على مدونته «حياة مثيرة» ،كتب المدون
الم ْثلي األشهر ،ال��ذي يعرف باسم
األردن��ي ِ
ْ
لييون جنسياً في األردن
ث
الم
«
يقول
«محمد»،
ِ ِّ
ظاهرة كانت مخفية نظراً لقيود اجتماعية
كثيرة ،واعتقد اآلن أنها في تزايد حتى الظهور
في بعض األحيان إلى العلن».
لقد صار باإلمكان رصد مئات من هؤالء
ليين على مواقع التعارف عبر شبكة
الم ْث ِّ
ِ
اإلنترنت .فعلى موقع منجم ،أحد أكثر المواقع
ليين جنسياً في األردن،
الم ْث ِّ
استخداماً عند ِ
يوجد نحو ِ 4300م ْثلي ،وكثير منهم صار يضع
صورته الشخصية أو رقم هاتفه أو بريده
اإللكتروني غير متهيب من أي رد فعل مجتمعي
أو رسمي.
انتقال
من العالم االفتراضي ،انتقلت هذه الفئة
المهمشة ،الممنوعة من التعبير عن نفسها،
إلى عالم الواقع ،الذي حدوده الجغرافية إحدى
مناطق ش��ارع الرينبو ،بجبل عمان وبعض
مقاهيه ،وشاءت الصدف أن يكون «الرينبو» أو
«قوس قزح» وهو اسم الشارع رمزاً للمثليين
في العالم.
وي��ش��اع على شبكة اإلنترنت أن مقهى
«بوكس أت كافية» ،وبار «آر.جي.بي» ،الواقع
على الدوار الثالث ،وأغلق منذ شهور ،من أماكن
تجمع هذه الفئة.

إذا كانت الدراسات االجتماعية والعلمية
الم ْثلية الجنسية ،أو اشتهاء المماثل،
أثبتت أن ِ
ال تقتصر على فئة أو طبقة اجتماعية دون
أخرى ،أي أنها «ظاهرة عابرة للطبقات» ،إال
ليين الذين يعلنون عن أنفسهم
الم ْث ِّ
أن أغلب ِ
صراحة في البلد ،وخاصة على شبكة اإلنترنت،
أو في التجمعات ،هم شباب وشابات يعملون في
مهن أساسها صناعة األفالم واإلعالم والكتابة
والفن وغيرها من المهن التي توصف بالمهن
«اإلبداعية» .وفي أيار/مايو  ،2008عرض في
ليين
الم ْث ِّ
مسرح البلد أول فيلم يتناول موضوع ِ
جنسياً في األردن ،ويصور عالقة سحاقية بين
طالبتين جامعيتين.

«مأسسة» التهميش
لييون جنسيًا ،إلى حد ما ،من
الم ْث ِّ
تمكن ِ
التعبير عن أنفسهم وإيجاد أماكن للتجمع بعيداً
عن مالحقة الشرطة أو تطفل الفضوليين.
لكنهم ل��م يتمكنوا م��ن ترخيص جمعية
تعنى بالدفاع عن حقوقهم .وفي آذار/مارس
 ،2009تقدم ثالثة شبان في العشرينيات من
عمرهم إلى مديرية تنمية عمان الغربية في
جبل الحسين ،بطلب إنشاء جمعية متخصصة
ليين.
الم ْث ِّ
بالدفاع عن حقوق ِ
مدير تنمية عمان الغربية محمد إب��داح
استقبل الشبان الثالثة الذين أوضحوا له أن
ليي الجنس
لم ْث ِّ
الجمعية «تهدف إلى إيجاد تجمع ِ
للدفاع عن حقوقهم ونشر الوعي الصحي
بينهم عن طريق إعطاء محاضرات طبية عن
كيفية الوقاية من األمراض الجنسية ،إضافة
إلى تشجيعهم على لعب دور فاعل في المجتمع
عن طريق توزيع المساعدات على الفقراء».
لكن إب��داح أكد لراديو البلد آن��ذاك أنه ال
يمكن ترخيص جمعية كهذه ألن «القوانين
في المملكة األردنية الهاشمية ال تسمح بوجود
هيئات أو مؤسسات أو جمعيات تخدش الحياء
العام وتتعارض مع شرائع الدين اإلسالمي».
ليين
الم ْث ِّ
طلب ترخيص جمعية لحقوق ِ
ُ
ُرفض رغم أنه ال يتعارض وأي من الشروط
التي حددها قانون الجمعيات الجديد رقم
 51لسنة  2008في الصيغة التي صدر بها،
حيث أجاز في مادته السادسة لمجموعة من
األشخاص ال يقل عددهم عن  11شخصاً أن
يقدموا طلباً لتسجيل جمعية .وحظر القانون
تسجيل الجمعيات الماسونية وأي جمعيات

الملف
أخرى ذات غايات عنصرية ،لكنه لم يتطرق إلى
لييون.
حظر جمعيات يؤسسهها ِم ْث ِّ
غير أن تعديالت أدخلت العام  2009على
قانون الجمعيات ،استعاض أحدها عن حظر
الجمعيات العنصرية بصيغة مطاطة أوسع
تقييداً ،نصت على حظر «أي جمعية لها غايات
غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في
المملكة».
ْ
ِي جنسياً ،يدافع عن فكرة الجمعية
ل
ث
م
آدامّ ِ ،
للم ْثل ّيين في األردن ،شارحاً
بالنسبة
وأهميتها
ِ
لـے« :الجمعية تهدف لإلرشاد والتوعية
الطبية ،والعمل على تقبل المجتمع لهم
والدفاع عن حقوق هذه الفئة الواسعة التي
تعاني من شتى أشكال االضطهاد والمعاملة
غير المحترمة واإلس��اءة اللفظية بالكلمات
البذيئة والصفات السيئة ،يصفوننا بالمرضى
نفسياً ونحن لسنا كذلك».
بدعة أم حالة؟
يسود اعتقاد كبير في المجتمعات العربية
عموماً ،واألردن كذلك ،بأن الدفاع عن حقوق
ليين جنسياً هو بدعة غربية ،ال تخلو أيضاً
الم ْث ِّ
ِ
من محاوالت ممارسة الضغط السياسي أو حتى
تعميم نمط ثقافي واحد على العالم.
ويرى المفكر األردني/الفلسطيني ،جوزيف
الم ْثل ّية العالمية والوطن
مسعد ،في كتابه ِ
العربي ،أن الحركات األوروبية تحاول أن تجعل
من قضيتها وشعاراتها قضية عالمية عبر
فرضها على كل ثقافات الشعوب األخرى ،حتى
لو لم تكن هذه الشعوب تملك هذه القضايا
أص ً
ال..
وإذا كان مسعد يفرق بين الميول الجنسية
التي يقر بوجودها ،وبين حركات دعم حقوق
ليين ،فهو يرى أيضاً أن «حركات دعم
الم ْث ِّ
ِ
حقوق الشواذ في العالم اإلسالمي ،صارت
تنتج الشواذ جنسياً في أماكن لم يكن لهم
فيها وجود».
وفي ظل غياب جمعية أو أي جهة أخرى
ليين ،يقول آدم إنه
الم ْث ِّ
محلية تعنى بحقوق ِ
سيتابع االستعانة بجهات خارج األردن للدفاع
عن حقوقه .االستعانة بجهات خارجية هي أبرز
الم ْثلية الجنسية
انتقادات الفريق الذي يتهم ِ
ْ
ليين
ث
الم
أن
بأنها «تقليد غربي» ،بدعوى
ِ ِّ
يريدون «اللجوء والسفر للعيش في الدول
الغربية» ،ويرى هؤالء أن التقارير الدولية في
هذا الخصوص تهدف إلى الضغط السياسي
على األردن.
يفيد تقرير وزارة الخارجية األميركية عن
حقوق اإلنسان في األردن للعام  2007أن
ليين ،وأن هناك تقارير
الم ْث ِّ
«هناك تمييزاً ضد ِ
عن أشخاص غادروا البالد بسبب خوفهم من
أن يتعرضوا ل�لأذى من عائالتهم لكونهم
ِم ْثليين».

حمالت أمنية
بعد هذه اإلش��ارة المقتضبة ،لم يرد في
التقارير الالحقة للخارجية األميركية أي ذكر
ليين في
الم ْث ِّ
عن تمييز أو انتهاكات لحقوق ِ
األردن ،رغ��م الحملة التي نفذتها األجهزة
األمنية ف��ي تشرين األول/أك��ت��وب��ر 2008
ليين جنسياً» ،أو كما وصفهم
«الم ْث ِّ
واستهدفت ِ
تقرير لصحيفة الغد بـ«الطنطات» أو «الجنس
الثالث».
في الحملة األولى من نوعها ،ألقت األجهزة
األمنية القبض على أربعة أشخاص ِم ْثل ّيين،
«بعد اإليقاع بهم بواسطة كمين خصص لهذه
الغاية ،وتأكد تجمعهم والتقاؤهم في إحدى
الحدائق» ،كما نقلت الصحيفة عن مصدر
أمني.
ال��م��ص��در األم��ن��ي «غ��ي��ر ال��م��ع��ل��وم» قال
للصحيفة ،إن «الشاذين جنسياً في تزايد
مستمر ،وإن الحملة األمنية ستبقى قائمة
إلى حين القضاء على كافة مظاهر االنحالل
ليين في
الم ْث ِّ
والرذيلة» .وقدر المصدر أعداد ِ
األردن بـ  600شخص.
ْ
ليين في األردن
ث
الم
ر
و
ص
التقرير الصحفي ّ ِ ِّ
كـ«ظاهرة سلبية» اقترنت بهم األم��راض
المنقولة ،وعرض تحليالت أخصائيي صحة
جسدية ونفسية عن أسبابها وطرق الوقاية
ليين عموماً
الم ْث ِّ
منها .واألهم أنه خلط بين ِ
وبين العاملين في الدعارة ،الذين ال تختلف
ظروفهم عن النساء العامالت في الدعارة.
هذا التقرير ما هو إال مثال واحد على تقارير
إعالمية عديدة ،بما فيها من «أخصائيين»
ليين،
الم ْث ِّ
و»خبراء» ،ترسم صوراً نمطية عن ِ
وتسهم ف��ي تكريس رف��ض المجتمع لهم
وتهميشهم.
للم ْثلية ،إصدار
المناهضة
األنشطة
ومن
ِ
جمعية العفاف كتاباً بعنوان ق��وم ل��وط في
ثوب جديد ،لمؤلفه عبد الحميد القضاة ،نائب
المراقب العام لجماعة اإلخ��وان ،يقدم لمحة
تاريخية عن «الشذوذ» وأسبابه والعوامل التي
تساعد على انتشاره والنتائج الخطيرة المترتبة
عليه ،إضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة
هذه المشكلة والوقاية منها.
ويأتي هذا اإلصدار ،بحسب تقديم الجمعية
له ،ضمن الجهود الهادفة إلى «توعية الشباب
ووقايتهم من االنحراف والشذوذ من خالل
مشروع وقاية الشباب من األمراض المنقولة
جنسياً واإليدز».
وفي المجمل ترتدي األص��وات المناهضة
للم ْثليين لبوساً توعوياً صحياً ،وتنتهي في
ِ
المحصلة إلى تأكيد رفض الدين والمجتمع
لهؤالء.
مجرد قبول
ال يطمح ِم ْثليو األردن بأكثر من تقبل

الناس لفكرة «اختالفهم» .يقول المدون محمد
في رده على تعليق ورد على مدونته ،ومحمد
طبيب تخرج حديثاً في إحدى جامعات المملكة:
لي وأفتخر بانتمائي لهذا الوطن الجميل
«أنا ِم ْث ّ
الذي وسع كل أبنائه والكل يعيش فيه بمحبة
وسالم وتقبل لالختالف  ...لألسف مجتمعنا
األردني محافظ وال يسمح لنا بالظهور العلني
كمثلي أردني كل ما أريده هو
ولكن صدقيني
ّ
أن يقبلني المجتمع كما أنا ،وأن ال ينظر إلي
نظرة سلبية كلها رفض واحتقار .ال أريد أكثر
من هذا وال أدعو أحداً أن يصير ِمثلياً».
«م ْثلية أردنية» ،صاحبة مدونة «أنا
أما ِ
ونفسي وأنا» ،فتطالب إحدى النساء بمعرفة
ليين جنسياً أك��ث��ر ،وت���رد على إح��دى
الم ْث ِّ
ِ
التعليقات ،بقولها «واهلل يا تمارا القصة مش
ظاهرة ،وال تقليد ،وال كفر .القصة قصة ميول
مش أكتر».
غير متجانس
ليين جنسياً
ْ
ث
الم
مجتمع
اعتبار
بحال
ال يمكن
ِ ِّ
مجتمعاً متجانساً ،وهناك خلط شديد في
تعريف هذه الفئة ،نظراً ألسباب عديدة .لكن
«م ْثلي جنس»
ليس كل من يطلق على نفسه ِ
قد يكون كذلك.
يلجأ بعض ال��ن��اس عندنا إل��ى ممارسة
الم ْثلي» بسبب الكبت أو عدم القدرة
«الجنس ِ
على إيجاد شريك جنسي مغاير ،وق��د يلجأ
آخ��رون إلى هذه الممارسة ألسباب ليس لها
عالقة بالميل الجنسي ،أو ألسباب تتعلق
بالفقر أو البحث عن المال السهل والسريع،
بالم ْثلية
وهؤالء قد ال يكون لهم صلة مطلقاً ِ
الجنسية؛ ففي أماكن تجمع أخرى ،صار أكثر
عمان يعرفونها ،مثل الشارع المؤدي إلى
أهل ّ
«المستشفى التخصصي» في الشميساني أو
شارع المدينة الرياضية أو شارع «مكة» ،عادة
ما يشاهد عدد من «المتشبهين بالنساء»،
يقفون على األرصفة في انتظار أن يلتقطهم
الم ْثلية» .ويطلق
أحد الباحثين عن «المتعة ِ
هؤالء على أنفسهم أسماء ممثالت مصريات
شهيرات مثل «ليلى علوي» أو «هياتم» .وهم
يتقاضون أجوراً مرتفعة بأكثر مما تتقاضى
النساء العامالت في ه��ذه المهنة ،ألسباب
المثلية األكثر تحريماً.
الندرة ،والمتعة ِ
ليين الحقيقيين» ،أو هكذا
لكن
«الم ْث ِّ
ِ
يطلقون على أنفسهم ،يرفضون مثل هذه
الممارسات ويعتبرونها مسيئة لهم ،يعلق
المدون محمد على حادثة وقعت في «شارع
مكة» ،حيث قامت فتاتان بتقبيل بعضهما أمام
المارة ،بقوله «بالتأكيد أنا أرفض ما حصل في
شارع مكة ،وأعتبره وقاحة من قبل الطرفين،
فخطأ أن يالحق الشباب الفتيات بسياراتهم
وخطأ أن تقبل الفتاتان بعضهما أمام اآلخرين،
فهذا يخدش الحياء العام في الشارع».
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اإلنجيليون في األردن

تهميش برسم الحياد
ّ
السجل-خاص
| يطالب ق���ادة كنائس إنجيلية متجددة
ال��ح��ك��وم��ة األردن���ي���ة ب��االع��ت��راف الرسمي
بطوائفهم ،أسوة بالكنائس التقليدية الكبرى
التي ينتمي إليها غالبية مسيحيي البالد.
ويستعد زهاء  80من قادة كنائس ورجال دين
متجددون لتقديم رسالة إلى الملك عبداهلل
الثاني يطالبون فيها األردن بالمساواة بينهم
وبين الكنائس التقليدية الطقسية ،التي تتمتع
بتمثيل رسمي أمام الدولة.
كانت حكومة رئيس ال��وزراء السابق نادر
الذهبي قد أصدرت مطلع العام  2009قراراً
يقضي باعتماد مجلس رؤساء الكنائس ،الذي
يضم أب��رز أرب��ع طوائف طقسية ،كمرجعية
وحيدة في التعامل مع المسيحيين في المملكة،
الذين تقدر نسبتهم بحوالي  5في المئة من
ع��دد ال��س��ك��ان ال��ب��ال��غ ستة
ماليين نسمة.
يتكون مجلس رؤس��اء
ال��ك��ن��ائ��س م���ن م��ط��ارن��ة
ال��روم األرث��وذك��س ،ال��روم
الكاثوليك ،الالتين واألرمن
األرث���وذك���س ،وه��ي أكبر
الكنائس األردنية من حيث
عدد األتباع ،وتحافظ على
عالقة متينة مع مؤسسات
الحكم.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،الكثير
م��ن ال��ك��ن��ائ��س اإلنجيلية
المتجددة مسجلة لدى وزارة
العدل كـ«جمعيات» وليس
كـ«كنائس» .ويندرج تحت
مسمى كنائس المتجددين
كنيسة االتحاد المسيحي،
الناصري اإلنجيلية ،جماعات
اهلل ،الكنيسة اإلنجيلية
الحرة والكنيسة المعمدانية.
الرسالة المزمع إرسالها
إلى الديوان الملكي تؤكد
التزام اإلنجيليين بـ«الثوابت
الوطنية وااللتزام بالدستور
والقوانين المرعية للطوائف
وال������والء ال��ه��اش��م��ي ،مع
المطالبة بتصويب األوضاع
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اإلنجيلية» ،حسب إف���ادة م��ص��ادر إنجيلية
لـے.
القس اإلنجيلي وليد م��دان��ات يقول إن
هناك «مجمعاً إنجيلياً أعلى» يتكون من خمس
طوائف إنجيلية :كنيسة الناصري اإلنجيلية
والكنيسة المعمدانية والكنيسة الحرة والكنيسة
الخمسينية واالتحاد المسيحي.
ورغ��م أن معظم المسيحيين في األردن
هم من خلفية واح��دة ،وهي إما األرثوذكس
أو الكاثوليك ،إال أن اإلنجيليين موجودون في
األردن منذ بدايات القرن التاسع عشر ،يقول
القس مدانات.
ويشير م��دان��ات إل��ى أن ك��ل الكنائس
المسيحية هي «إرساليات» ويعني أنها ترتبط
م��ع مرجعيات خارجية ،و«ألن المسيحيين
جميعهم جسد واحد ،فإن اإلنجيليين ال يجدون
في ذلك ضرراً».

ويبين أن كنيسة الناصري اإلنجيلية ،على
سبيل المثال ،مسجلة في وزارة العدل منذ
العام « ،1951وهذا يعني أنها ليست غريبة
عن الجسم األردني ،ليكون مصيرها هو عدم
االعتراف بها».
يرجع مدانات السبب وراء عدم االعتراف
باإلنجيليين إل��ى ما ع � ّده «نفوذ» الكنائس
التقليدية ،مضيفاً أن أحد مظاهر عدم االعتراف
هو ع��دم وج��ود محاكم خاصة باإلنجيليين
المتجددين ،مما يضطر الكثيرين منهم للجوء
إلى محاكم الكنائس الطقسية من أجل إتمام
معامالت مثل الزواج والميراث.
ويؤكد أن قرار الحكومة بحصر المرجعية
الدينية في الكنائس الطقسية يعرض للخطر
صحة وشرعية أوراق الزواج وشهادات الوفاة
التي تصدرها الكنائس اإلنجيلية.
«الشعرة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة

الملف
لكنائس المتجددين كانت عدم شمولهم في
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة
الصادر عام  ،1983إذ انكشف الواقع القانوني
لإلنجيلين الذين وجدوا أنفسهم دون مرجعية،
حسب شخصية قريبة من اإلنجيليين طلبت
عدم الكشف عن هويتها.
الناشط اإلنجيلي فيليب م��دان��ات يلقي
بالالئمة على الكنائس اإلنجيلية ذاتها في هذا
الصد ،فهو يرى أن التهميش الحكومي «غير
المقصود» بحق اإلنجيليين جاء نتيجة لفراغ
قانوني مر ّده «تقصير الكنائس اإلنجيلية من
عقود خلت في عدم المطالبة بتغيير الحال
أو عمل ش��يء يجعل الحكومات والطوائف
المسيحية األخرى تعترف بهم».
من ناحيتها ترى الكنائس الطقسية أن
اإلنجيليين المتجددين هم «دخ�ل�اء» على
العقيدة وعلى المجتمع المسيحي في األردن،
وبالتالي ليس من حقهم أن يحظوا بتمثيل
أمام الدولة.
العضو اإلداري لمجلس كنائس الشرق
األوسط والناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية،
األب إبراهيم دب��ور ،يقول إن المسيحيين
الشرقيين ال يع ّدون اإلنجيلين منهم وذلك

لعدم اقتناعهم وإيمانهم ب��أس��رار ومجامع
الكنيسة الطقسية.
ويشير إل��ى أن «ممارساتهم الدينية
وصالتهم غريبة» ،وهم غير منتمين ألوطانهم
ويعملون على تبشير المسلمين والمسيحيين
من طوائف أخرى لالنتماء إلى طائفتهم.
في البال خالفات وتراشق اتهامات بين
اإلنجيليين المتجددين ومجلس رؤس��اء
الكنائس بداية  2008حين اتهم المجلس
المتجددين بإثارة الفتنة في البالد إثر تقرير
أصدرته وكالة أنباء كومباس دايركت نيوز
األميركية يتحدث ع��ن قيام األردن بطرد
مبشرين إنجيليين أجانب من المملكة.
أيد رجال الدين الكاثوليك واألرثوذكس قرار
الحكومة ،التي اعتبرت حينها أن المطرودين
قاموا بأعمال «غير قانونية» ،في إشارة إلى
التبشير.
وزير الداخلية األسبق سمير الحباشنة ينفي
أن تكون الحكومة وراء أي تهميش يتعرض له
اإلنجيليون في المملكة« .المشكلة والتهميش
لإلنجيلين ليس من جهة الحكومة وليس
هنالك أي موقف مع هذه الطائفة وغيرها
من المتجددين» ،يقول الحباشنة لـے،

موضحاً أن المشكلة الحقيقة هي بين الطوائف
والمجلس الكنائسي الذي ال يعترف بهم.
ويضيف أن��ه ،لحل ه��ذه األم��ور ،يجب أن
يتم تنظيم العالقات اإلدارية والقانونية فيما
بينهم ،وفي حال اعترف المجلس بالطوائف
الجديدة فلن تكون هناك أية مشكلة.
ودرج��ت الحكومة ،حسب الحباشنة ،أن
تقف على مسافة واح���دة بين الطقوس
والطوائف المسيحية باختالفها؛ وذلك لتكون
هناك مرجعية وحيدة لكل ما يتعلق بالشؤون
المسيحية الدينية في األردن.
غير أن الحكومة األردنية «ألغت اإلعفاء
الضريبي عن الفئة اإلنجيلية في العام ،»2006
بحسب تقرير نشرته عمان نت في  29تشرين
األول/أكتوبر .2009
قساً إنجيلياً طلب عدم نشر اسمه
لكن ّ
ي��ؤك��د «أن ال��دول��ة ف��ي ات��خ��اذه��ا الموقف
الحيادي الذي تدعيه ،تسهم في التمييز ضد
إن واحدة من أهم المسؤوليات
اإلنجيليين ،إذ ّ
التي تضطلع بها الدول الحديثة هي ضمان
تمتّع كافة مواطنيها بممارسة حقوقهم
المدنية ،وعلى رأسها ممارسة حرية الدين
والمعتقد».
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الملف

األقلية الشيعيةُّ :
الكل مالم
واألسباب خارجية
ّ
الروضان
عطاف
| لم يشهد األردن منذ تأسيس اإلمارة جد ًال
مذهبياً بين السنة والشيعة يصل إلى حد
االشتباك اللفظي والضغط على الحكومة
من قبل أشخاص نسبوا أنفسهم ممثلين عن
األغلبية السنية لسلب الحقوق المدنية لألقلية
الشيعية كما هو حاصل اآلن.
فلم يكن هناك وجود شيعي ككتلة سكانية
تتوزع جغرافياً في األردن بشكل واضح ،ومنذ
ثمانينات القرن الماضي ،بدءاً بالحرب اإليرانية
العراقية والتداعيات السياسية التي تلتها ،مروراً
باحتالل العراق للكويت وانتفاضات الشيعة في
جنوب العراق ،ثم االحتالل األميركي للعراق،
كل ذلك فجر الخالف الطائفي محلياً وعربياً
ّ
وعالمياً.
وخرجت الفتنة الطائفية بين المذهبين في
اإلقليم عن عقالها ،واحتلت مساحات واسعة
في اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء ،وكان
أكثره تأثيراً اإلعالم اإللكتروني الذي يفتقد
للضوابط التي من الممكن أن تمنع الجدل
الطائفي من التحول إلى فتنة.
في األردن كان الخطاب اإلعالمي ،مدفوعاً
بمواقف رسمية ،موجهاً ضد المذهب الشيعي،
وتبنى كثير من األردنيين موقفاً طائفياً
تمييزياً دون أن يعيروا أدن��ى انتباه لألذى
الذي يلحق ب��ـ 2000إلى  3000شيعي أردني
يتمركزون شمال البالد ،وتحديداً ،في منطقة
الرمثا ،بحسب ما أكده لـے عميد الطائفة
الشيعية عقيل بيضون.
الموقف غير اإليجابي ضد الشيعة كان قائماً
على فعل ورد فعل متبادل شعبياً ورسمياً ،وكان
أبرز مثال على ذلك مداخلة النائبة السابقة
ناريمان الروسان النارية في مجلس النواب
الرابع عشر ،بدايات العام  ، 2005والتي طالبت
فيها الحكومة آنذاك ورئيس وزرائها علي أبو
الراغب توضيحاً ،حول ما تردد إعالمياً وشعبياً
سماح ببناء «حسينية» في األردن ألبناء
من
ٍ
الطائفة الشيعية.
المداخلة التي حظيت بتأييد غالبية النواب
الذين كانوا متواجدين في الجلسة ،وبدعم
بالغ» بحسب الروسان ،جاءت بعد ورود
«شعبي ٍ
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تقارير إخبارية حول إعطاء
حكومة علي أب��و الراغب
الضوء األخضر لمجموعة
من رجال األعمال العراقيين
لبناء حسينية في منطقة
عبدون.
اليوم وبعد مرور خمس
سنوات ،تؤكد الروسان أن
موقفها من هذا األمر ثابت
حتى اآلن ،وهو في جوهره
موقف قائم على التمييز
الطائفي ،وهي تؤكد أنها ال
تفرق بين الشيعي األردني
أو الشيعي من أي جنسية
أخرى .وتخلص إلى أنه ال يجوز بناء حسينيات
خاصة بهم؛ ألن المذهب الرسمي ل�لأردن
هو المذهب السني» ،وألن المذهب الشيعي
«بالنسبة لنا غير مقبول».
في الوقت الذي ال ترى فيه النائبة السابقة
ال��روس��ان أي مشكلة في مبدأ التسامح مع
المسيحيين ،إال أنها تجد صعوبة في تطبيق
هذا المبدأ مع المذهب الشيعي ،وهي التي
تحسب نفسها على التيار العربي القومي في
مسيرتها السياسية وتبرر موقفها من المذهب
الشيعي بالقول إن األردن ال يحتمل اإلث��ارة
الطائفية بين أفراد مجتمعة ،وبخاصة إذا كانت
تلبي «أغراضاً سياسية خارجية».
يلتقي هذا الموقف مع تصريحات سابقة
لمصدر أمني ل��ـے ،ش ّدد على عدم ذكر
اسمه ،بشأن الموقف الرسمي األردن��ي إزاء
موضوع التشيع ،إذ يعزوه إلى «التحول الذي طرأ
على المذهب الشيعي ،وقيام إيران بتسييسه
ً
خدمة لمصالحها في المنطقة» ،ويتابع« :الناس
هنا كانوا متسامحين مع المذهب الشيعي
النابع من حبهم آلل البيت إال أنهم شعروا بهذا
التحول بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية العام
وترس َخ الحذ ُر بسبب الموقف المزدوج
،1979
ّ
لحزب اهلل تجاه ما يحدث في العراق ،فخطابه
الذي ركز على محاربة إسرائيل لم ُي ِدن فعلياً
ما تمارسه أميركا في العراق ،والتي سمحت
بشكل واضح بحدوث فتنة طائفية هناك» ،إال
أن المصدر نفسه لم يفسر الصمت الرسمي

األردني للجهد األمريكي العسكري والسياسي
في العراق.
ال��ق��ول إن��ه ل��م يكن هناك موقف تجاه
الشيعة ،وإن��ه ل��م تثر أي ضغائن ضدهم
تاريخياً ،ليس نتيجة وعي سياسي وثقافي
بالتسامح وقبول اآلخر ،لكنه يعود إلى أن نحو
 97في المئة من سكان األردن ،هم من السنة
بمن فيهم األقلية الشركسية والقوقازية التي
نزحت إلى البالد مطلع القرن الماضي ،كما أن
الهجرات الفلسطينية ذات الغالبية السنية التي
شهدها األردن خالل العقود الماضية لم تؤثر
على «التركيبة الطائفية» في البالد.
إال أن شمال األردن ،يشهد تواجداً مبكراً
ألتباع هذا المذهب اإلسالمي ،أتى مع بعض
المهاجرين الشيعة من الجنوب اللبناني ،الذين
كانت هجرتهم على دفعتين إل��ى األردن،
بحسب عميد الطائفة الشيعية في األردن،
عقيل بيضون.
وحتى مع ظهور نزاع طائفي بين المذهبين
السني والشيعي منذ أكثر من عقدين ،إال أن
األردن لم يتأثر بانعكاسات التوترات الطائفية
إل��ى الحد ال��ذي يتأثر به ه��ذه األي���ام ،ففي
تسعينيات القرن الماضي تم تشييد مسجد
كبير في مدينة المزار الجنوبي عند مقام
الصحابي جعفر بن أبي طالب ،وتم تشييد
المسجد بتمويل من الحكومة اإليرانية ،في
فترة شهدت فيها السياحة الدينية الشيعية إلى
األردن ازده��اراً ،حيث لم يكن بمقدور الز ّوار

الملف
اإليرانيين زيارة المراقد المقدسة في النجف
وكربالء خ�لال العقد األخير من فترة حكم
النظام العراقي السابق.
ومن أسباب هذا التسامح انفتاح العائلة
المالكة في األردن ،بحكم نسبها إلى آل البيت
باحتضان عدد من المؤسسات التي أسهمت
في إبراز مفكرين شيعة وأكاديميين إيرانيين
وعراقيين ،وكانت جامعة «آل البيت» أول جامعة
أردنية تدرس مساقات عن الفكر الشيعي كأحد
المذاهب اإلسالمية.
من المالحظ أن الموقف الرسمي المعلن منذ
عشر سنوات تقريباً تجاه المد الشيعي ،والخوف
من التسييس اإليراني للمذهب ،وتبريراته
األمنية ،توسع ليطال المشهد االجتماعي في
األردن ،وال يرغب كثيرون بالخوض فيما إذا
كان ذلك بالصدفة أو بشكل مخطط له.
إال أن الثابت أن الشيعة في األردن ،أحسوا
بتبدل واضح تجاه مذهبهم ،ويشعر غالبيتهم
بتمييز ضدهم وإحساس بموقف عدائي لم
يسبق لهم أن جربوه ،بحسب ما يؤكد عقيل
بيضون لـے «أن غالبية الشيعة في األردن
يتخوفون من إعالن انتمائهم للمذهب إثر ما
يحصل في العراق من نزاع بين المذهبين أدى
إلى تشكل موقف رافض للمذهب الشيعي في
األردن».
ويؤكد بيضون أن كثيرين فقدوا وظائفهم
بسبب انتمائهم لهذا المذهب وهو أحدهم
إذ إن��ه يحمل رتبة متقدمة في سالح الجو
الملكي ،ولكنه شعر أنه أجبر على تركه بسبب
إعالنه لمذهبه ،مضيفاً أن أحد أبناء عمومته
اجتاز امتحانات وظيفة بنجاح ،لكن األمر انتهى
بعدم تعيينه ألنه شيعي ،كما يقول.
واستمر تأثير أحداث اإلقليم وتدني مستوى
الوعي السياسي والثقافي بالعمل على تفاقم
الخالف والتطرف بين بعض أوساط السنة ضد
الشيعة واإلسهام في خلق بيئة غير متسامحة.
ويتابع بيضون« :صحيح أنه ال مشكلة في
الزواج بين السنة والشيعة في األردن» ،واصفاً
إي��اه بغير المستهجن ،دون أن يحدد نسبة
له ،لكنه يقول إن «الواقع اختلف بعد إعدام
صدام حسين» ،ويستذكر توزيع بيانات في
مدينة الرمثا ،آنذاك ،تبيح سبي نساء الشيعة
واستباحة أموالهم وإيذاءهم ،والغضب العارم
في الجنوب الذي منع شيعة عراقيين من زيارة
مقام جعفر الطيار بعد ذلك.
ولدى سؤال ے عن سبب صمت الشيعة
األردنيين عن مثل ه��ذا الموقف التمييزي
ضدهم ،يؤكد بيضون أنه «يعود للخوف من
تفاقم هذا الموقف تجاههم».
وهذا الصمت يمكن تفهمه عند استذكار
تصريحات النائب اإلسالمي السابق تيسير
الفتياني تشرين أول  2006لصحيفة شيحان
م��ع��ب��راً «ع��ن قلقه إزاء م��ا أس��م��اه بوجود

أن
نشاط شيعي خطير في األردن «مضيفاً ّ
يسمى
السنتين األخيرتين شهدتا انتشاراً لما ّ
«بالحسين ّيات» تحظى بدعم من شخصيات
عراق ّية شيع ّية كبيرة مقيمة في األردن»،
أن «هذه المراكز يتم فيها ّ
بث الفكر
مشيراً إلى ّ
والعقيدة الشيع ّية المتطرفة».
ورغ��م م��رور سنوات على ه��ذه األح��داث،
لكن الموقف االجتماعي في األردن ما زال في
جوهرة طائفياً تجاه الشيعية ،وزاد من عمقه
الجدل اإلعالمي والفقهي المتبادل من أبناء
الطائفتين ،ال��ذي وص��ل إل��ى أبعد م��دى من
الشتم والتخوين والتكفير ،األم��ر ال��ذي دفع
أردنيين كثر لتبني موقف طائفي من الشيعة
بشكل انعكس على سلوكياتهم تجاه الشيعة
األردنيين ،فاألربعيني أب��و خالد من سكان
العاصمة يعبر عن دهشته ويقول «لم أكن
أعلم أن هناك أردنيين شيعة» مبدياً عدم تقبله
لذلك ،ويؤكد أنه ال يشعر «أنه من الممكن أن
أتعامل مع أحدهم بحياد ،فما يحدث بالعراق
ليس بقليل».
ويضيف :أننا اطلعنا في األردن خالل السنوات
األخيرة عن قرب على ماهية المذهب الشيعي
ومعتقدات الشيعة وموقفهم من السنّة ،وأنه
أصبح هناك كتب متداولة توضح ذل��ك ،وال
يخفي أبو خالد دور الفضائيات في التأثير على
مشاعره ،وختم بالقول «بصراحة ال أشعر
بالراحة تجاههم حتى لو كانوا أردنيين».
المدرسة الجامعية «س» ،شيعية عراقية
متزوجة من شاب سني أردني ،رفضت الحديث
عن هذا الموضوع ألنه «مستفز بالنسبة لها»،
وتفضل أن ال تفصح عن مذهبها ،وتقول
إنها ال تمنع نفسها من الرد بغضب عند طرح
الموضوع للنقاش ،فالنظرة للشيعة «غريبة
ومستفزة جداً في األردن حتى على النطاق
االجتماعي».
مراسل موقع الجزيرة نت محمد النجار،
ال��ذي أع��د تقارير إخبارية عديدة عن أتباع
المذهب الشيعي منذ سنوات ،كان شخصياً
زار ما اصطلح على تسميته «فيال عبدون»
خلف السفارة األميركية العام  ،2005وقال
إنها «فعلياً حسينية كان أتباع المذهب من
العراقيين يمارسون فيها شعائرهم قبل
أن يتم إغالقها وبيعها نهائياً نتيجة ضغوط
اجتماعية وإعالمية».
وبذلك تكون الحكومة فعلياً تبنت موقفاً
تمييزياً تجاه الشيعة ،و تراجعت عن تقديمها
الضمانات لمواطنيها في ممارسة حقوقهم
المدنية.
واستمر الموقف الرسمي الرافض لالعتراف
بالوجود الشيعي ،وتمثل هذا االستمرار بعدم
السماح لعدد من أتباع المذهب الشيعي العام
 2006من الحصول على موافقة لتأسيس

جمعية تمثل أنشطتهم تحت اسم «جمعية
اإلمام الحسين».
الصحفي محمد النجار يرى وجاهة في
الموقف الرسمي الذي تبرره هواجس أمنية
تجاه المذهب الشيعي في األردن ،لألسباب
السياسية المعروفة ،لكنه يتحفظ على أي
تهميش رسمي أو اجتماعي تجاه الشيعة
األردنيين ،األمر الذي لمسه شخصياً وبخاصة
على الصعيد االجتماعي ،مؤكداً أنه أصبح لدى
الشيعة األردنيين تخوف من االعتراف بأنهم
يتبعون هذا المذهب ،مضيفاً أنه التقى مع
 10أردنيين من مخيم البقعة ثابت له شخصياً
اتباعهم للمذهب الشيعي« ،لكنهم أنكروا
ذلك».
وينقل النجار عن أحدهم قوله «كل من
يمجد تاريخ اإلمام علي يتهم بأنه شيعي وهذا
أمر غير مقبول من قبل األكثرية».
ويؤكد النجار من متابعته لهذا الملف أنه
رسمياً أو قانونياً لم يتم أي إجراء بحقهم،
مؤكداً «استدعاء عشرات منهم لجهات أمنية
للتحقيق معهم ،لكنه تم اإلفراج عنهم وهم
يمارسون عملهم بشكل طبيعي».
هذا ما يؤكده أيضاً مواطن شيعي فضل
عدم نشر اسمه من عشيرة المثاولة ،وهو
ما اصطلح على تسمية عوائل الشيعة في
الرمثا ،حيث التواجد الشيعي األردني األبرز،
ويقول «خالل السنوات السابقة تذكرنا أننا
شيعة ،لم نكن نشعر وال نشعر اآلن بأي تمييز
ضدنا ،على األقل في محيطنا االجتماعي في
مدينة الرمثا ،من حيث الوظائف وحقوق
المواطنة».
ويتابع «ق��د يكون التمييز حصل تجاه
الشيعة القادمين من العراق ولكننا كأردنيين
ال نشعر بهذا األمر».
الموقف الرسمي تجاه المذهب الشيعي
وأتباعه عاد حالياً ليشهد بعض االنفراج،
وذلك بعد طي ملف «قضية التشيع» مطلع
ه���ذا ال��ع��ام ،ب��ع��د أن ق��ض��ت محكمة أم��ن
الدولة بعدم مسؤولية األشخاص الستة في
القضية التي ُوجهت إليهم فيها تهمة «إثارة
النعرات المذهبية عن طريق ترويج المذهب
الشيعي».
لكن ،ما زال مبكراً الحديث عن طي الملف
نهائياً على الصعيد الرسمي؛ خاصة بعد
خروجه من الغرف المغلقة ،إذ أصبح الحوار
والتراشق علنياً ،كما أن كتباً توزع على نطاق
واسع ،تقول إنها تكشف «مواطن الخلل» في
المذهب الشيعي.
إال أن صمت مؤسسات المجتمع المدني
واألح��زاب تجاه ردة الفعل المبالغ فيها تجاه
الشيعة ك��ان واض��ح�اً ومثيراً لالنتباه ،فلم
تكن ه��ذه القضية على أجندة أي من هذه
المؤسسات.
ے  /العدد  / 10نيسان 2010

49

الملف

البهائيون
قبول «بالمقسوم» السياسي
ّ
السجل-خاص
| ابتعاد البهائيين ع��ن السياسة ،جعل
حديثهم عن معاناتهم أو تهميشهم منقوصاً،
كما ُيستشف من تصريح رندا ،ابنة ممثلهم
في األردن عرفان روحي ،التي أجابت لـے:
«إحنا ما بنحكي بالسياسة ،بس بأمور ديننا
البهائي ،وغير هيك ما بنحكي».
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فالبهائي الذي يرزح تحت وطأة انتقاص
اعتراف بمذهبه
حقوقه في مصر من عدم
ٍ
وإقصاء وظيفي وعدم اعتراف بعقود زواج
الطائفة ،واعتقال وحبس في إيران ،جعلته
ينظر إلى واقعه المعاشي في األردن «ببعض
االمتنان» لكون األردن يعترف بمذهبهم،
ولوصول أحد رجالهم إلى موقع مرموق في
الديوان الملكي.

األردن يعترف بوثائق زواج البهائيين،
ويقوم بتثبيت عقود الزواج في دائرة األحوال
المدنية ،كما يؤكد مروان قطيشات مدير عام
دائرة األحوال المدنية والجوازات .
ال��ب��ه��ائ��ي��ون ف��ي األردن ال ي��ش��ع��رون
بالتهميش ،لكن يوجد غصة عند الكثيرين
منهم؛ لعدم تثبيت ديانتهم على الهوية
الشخصية ومعامالتهم الرسمية ،ورف��ع

الملف
يافطات ول��وح��ات على محافلهم وأماكن
عبادتهم أسوة بالمسلمين والمسيحيين في
األردن ،بوصف األردن بلداً متسامحاً دينياً،
وف��ق عرفان روح��ي أح��د أب��رز الشخصيات
البهائية في األردن.
البهائيون ج��اءوا إلى األردن في نهايات
القرن التاسع عشر في الفترة من العام
 1890وحتى العام  ،1900وكان تواجدهم
في منطقة العدسية انذاك.
ي��ع� ّد ون تعامل ال��دول��ة األردن��ي��ة معهم
أفضل من تعامل الحكومة المصرية التي
كانت تضع ألب��ن��اء الطائفة البهائية في
خانة الدين على الهوية الشخصية أنهم
مسلمون ،حتى قضت المحكمة المصرية
بضرورة وضع إشارة « »---مكان الدين.
ي��ق��ت��رع��ون ف��ي االن��ت��خ��اب��ات البلدية
والنيابية وان��ت��خ��اب��ات النقابات بمختلف
هيئاتها ،غير أنهم ال يترشحون لعضوية
البلدية والنيابة .وتضحك تهاني حلمي،
وه��ي من أبناء الديانة البهائية ،وتعمل
في المجال اإلعالمي مراسلة لمجلة الصدى
اإلماراتية ،وتسأل عبر ے هل «تحرضنا
على المطالبة بكوتا للبهائيين»؟ «أتمنى
ذلك» ،لكنها تستطرد بقولها «نحن راضون
بوضعنا».
السياسة عندهم من المحرمات ،ويقول
ع��رف��ان روح���ي «ال��س��ي��اس��ة ال��روح��ان��ي��ة ال
يمكن أن تلتقي مع السياسة المادية ،وال
نفكر بالترشح لالنتخابات النيابية ،لكننا
نصوت وننتخب بدون إعالن عن مرشحينا
المفضلين».
وفيما يتعلق بالحديث في السياسة،
ي��ق��ول ع���رف���ان ال����ذي ي��ل��ق��ب ب��أب��و علي
«أرجوك نحن ال نتحدث بالسياسة فهي من
الممنوعات في ديننا ما دام اإلنسان مخلصاً
مع رب��ه ومحباً للناس ووط��ن��ه ،فال داعي
للحزبية والسياسة».
أبرز مطالبهم ،االعتراف بالدين البهائي
كدين ،ووضع الديانة للبهائيين في خانة
ال��دي��ن على البطاقة الشخصية ،أس��وة
بالمسلمين والمسيحيين ،وإنشاء محاكم
للبهائيين تنظر باألحوال الشخصية ألبناء
الطائفة.
دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة،
قالت ،على لسان مصدر فضل عدم ذكر اسمه،
لـے إن الدائرة تنفذ القانون وال يوجد في
القوانين األردنية ما يشير إلى الديانة البهائية
حتى يتم اعتمادها على البطاقة الشخصية
وغيرها من المعامالت الرسمية ،لكنه يشير
إل��ى أن دائ��رة األح���وال المدنية وال��ج��وازات
تصادق للبهائيين على عقود الزواج الصادرة
عن المحفل البهائي ،وتصادق على الوثائق
المتعلقة باعتبارهم أردنيين.

ويضيف عرفان أنهم يواجهون أحياناً
بعض المواقف المحرجة عند إبراز البطاقة
الشخصية في البنوك والمؤسسات الرسمية
بالسؤال عن الدين ،فنجيب «بهائي».
المحفل يقوم بأعمال الطالق والزواج
واألح����وال الشخصية المتعلقة بأبناء
الطائفة البهائية و«قضايانا الشخصية
تحل ودي��اً وروح��ي �اً » ،وح��ول وج��ود مواقع
وأماكن لعبادة البهائيين في األردن ،قال
«ال يوجد لنا مواقع عبادة في األردن وال
ي��وج��د ص�لاة جماعة أو ط��ق��وس جماعية
دينية نقوم بها».
ثمة جرح مكتوم عند البهائي نابع من
ال��رب��ط بين البهائية والصهيونية التي
استثمرت وجودهم في حيفا إبان االحتالل
اإلسرائيلي وقبلها االنتداب البريطاني،
رغم عدم وجود أي رابط من أي نوع.
لكن محاولة اسرائيل تجميل صورتها
المتسامحة مع األقليات ،منحت البهائية
حرية في الحركة والتعبير نتيجة لنأي
البهائي عن السياسة كما قالت تعاليمهم،
وهذا ما فتح المجال خصباً للربط ،بحكم
العلنية ف��ي ال��ن��ش��اط وت��غ��اض��ي سلطات
االحتالل أو سماحها لهم بحرية المعتقد؛
ف��ه��م أق��ل��ي��ة ص��غ��ي��رة ن��س��ب��ي �اً  ،أس��ه��م��ت
طقوسهم ف��ي ال��ع��ب��ادة ف��ي تدعيم هذا
ال��رب��ط؛ فطريقة ممارستهم لطقوسهم
الدينية ،كما تقول رن��دا روح��ي حلمي،
ال تشغل بالهم كثير اً ألن��ه ال يوجد لهم
طقوس دينية جماعية كالصالة ،بل إنهم
يمارسون صالتهم على انفراد ،حتى الزوج
ال ي��رى زوج��ت��ه وه��ي تصلي ألن هناك،
خصوصية بين العبد ورب��ه في القضايا
الروحانية ،بحسبها ،والبهائيون ليسوا
كالمسلمين والمسيحيين ،وال يوجد لديهم
مساجد وكنائس.
لم يتعرض أحد من أبناء الطائفة البهائية
في األردن لالعتقال السياسي ،فالسياسة
والحزبية غير موجودة في معتقدهم الديني،
لكن هذا ال يعني أن أبناء الطائفة ال يعملون
ف��ي أج��ه��زة ال��دول��ة السياسية والخدمية
واالقتصادية ،بحسب عرفان روح��ي الذي
شغل موقع مساعد أمين عام وزارة الزراعة،
وكان والده يعمل في الديوان الملكي ،ومن
كبار موظفيه في عهد الراحل الحسين بن
طالل.
ي��رف��ض��ون م��ب��دأ التبشير ،وي���رون أن
العالقة الروحانية بين اإلنسان وربه أسمى
من التبشير بأي دين ،فالبهائية ترحب بأي
شخص يريد اعتناق دينهم لكنهم ال يسعون
إلى التبشير.
يتواجد البهائيون في األردن في العدسية
وعمان وإرب��د وال��زرق��اء وغيرها من مدن

المملكة ،ولديهم محافل بهائية عالمية في
إربد وعمان وأماكن لالجتماعات ،لكن ال يوجد
أيه يافطات تشير إلى هذه األماكن ،غير أن
أبناء الطائفة البهائية يعرفونها جيداً.
إحصاءات الجامعة البهائية األخيرة على
موقعها اإللكتروني ،تشير إلى أن عددهم
تجاوز الخمسة ماليين نسمه في مختلف
دول العالم ،وأنهم يعانون من اضطهاد
ديني في إي��ران ،وي��زج بهم في السجون
والمعتقالت اإليرانية رغم اعتراف بعض
الدول بمحفلهم.
«على المستوى الشعبي ،يوجد قبول
من المجتمع األردن��ي ،واجتماعاتنا تقام
ونقرأ الدعاء مع بعض البهائيين» ،هذا
ما أثنى عليه العديد من البهائيين في
األردن.
وحول كتابهم العالمي السالم العالمي
وعد حق ،قال عرفان عندما استلم جاللة
الملك عبد اهلل الثاني الحكم وجرى فتح
مكتبة الراحل الملك الحسين بن طالل،
وج��د فيها كتاب السالم العالمي وعد حق
ال���ذي ق��دم ه��دي��ة م��ن الجالية البهائية
للحسين .وقبل الحسين كان هناك قبول
لدى الملك المؤسس عبداهلل األول.
وحول موضوع الممتلكات ،يوجد أراض
للبهائيين في منطقة العدسية استملكتها
س��ل��ط��ة وادي األردن ،ول���م ي��ت��م منح
البهائيين المستحقات المالية أو تعويض
بدل االستمالك ،وحجة الحكومة أن األرض
مسجلة باسم المحفل البهائي وال يوجد
في الوثائق الرسمية ما يشير إلى ذلك،
األمر الذي أدى إلى بقاء هذه التعويضات
منذ أك��ث��ر م��ن عشرين سنة ف��ي خزينة
الدولة ،حسب ما يذكره بهائي طلب عدم
ذكر اسمه.
منذر حدادين مدير عام سلطة وادي
األردن ع��ام  ،1987 -1982وزي��ر المياه
األسبق ،من جهته ،يقول لـے «إنه لم
يتم مصادرة أية حقوق وإنما تم تطبيق
القانون على المواطنين سواسية» ،ويشير
الحدادين إلى سياق إعادة هيكلة ملكيات
األراض��ي الزراعية والسكنية في األغ��وار
في تلك الفترة ،مؤكد اً «أن السلطة كانت
وما زالت تعوض أصحاب الحقوق الناجمة
عن إع��ادة توزيع الملكيات في األراض��ي
والمياه تعويضاً نقدياً كما ينص القانون»
من
دين ْ
البهائيون في العالم ال يعنيهم ُ
يتزوج أوالدهم وبناتهم ،فالبهائي ،ذكراً كان
أم أنثى ،قد يتزوج من مسلم أو مسيحي أو
غير ذلك ،كما أنهم يقرأون الدعاء ألي شعب
منكوب ،ويتبرعون بالمال ألي صاحب حاجة،
دون توظيف هذا المال لجذب الناس للدخول
في ديانتهم.
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في عمان
بؤر تهميش مديني
على هامش التغير
العمراني
أحمد أبوخليل
| كان يفترض ،على سبيل المثال ،أن تشكل
الهجرة الجماعية لمئات من األسر من منطقة
عمان طيلة عقدي الثالثينيات
الطفيلة نحو ّ
واألربعينيات وإقامتهم في منطقة واحدة ،نوا ًة
نموذجية للتهميش المديني الكالسيكي ،حيث
يقيم القادمون من األري��اف في أحياء خاصة
ُمقصاة تعيش على هامش المدن الكبيرة .هذا
ما تدل عليه تجارب العواصم والمدن في كثير
من دول العالم النامي.
غير أن الحال في عمان ،لم يكن كذلك.
صحيح أن أغلب القادمين إلى حي الطفايلة
عملوا في مهن هامشية ،لكنهم شكلوا أحد
مكوناتها الرئيسية .فقد كانوا عند قدومهم،
ً
مجموعة من الشجعان
مقارنة مع باقي السكان،
ال��ذي��ن نحتوا ح ّيهم ف��ي موقع وع��ر معقد
ومخيف .وبحسب مؤسسي الحي من القادمين
األوائل ،كان شباب عمان يتبارزون في الوصول
لي ً
ال إلى بعض أطراف الحي الذي شكل قاطنوه
من الطفايلة لغاية مطلع سبعينيات القرن
الماضي ،جزءاً حاضراً في المدينة التي كانت
مجرد بلدة كبيرة.
منحى
المدينة
نمو
مع
اتخذ
غير أن الحال
ً
آخر؛ فقد بدأت المدينة تكبر وتبتعد عن الحي،
في الوقت ال��ذي أخ��ذ فيه الناس ينكفئون
على حيهم ،ويستعيدون عالقاتهم السابقة،
ويبنون وضعاً فيه قدر كبير من االستقاللية،
لكنها استقاللية مبنية على الفقر والتهميش
المديني الجديد.
إنهم يشكلون اليوم مركزاً لمجموعة أخرى
من األحياء الشبيهة التي أخذت تنمو وتشكل
موقع استقطاب للكثير من المجمـوعات التي
تتهمش بحكم تطـور المدينة وتعقيدات
ّ
نموها.
واليوم تتداخل في تلك المنطقة ،عدة أحياء
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متجاورة ذات مكونات اجتماعية متنوعة ،غير
أن التهميش واالنكفاء هو ما يميزها جميعاً.
وبالطبع فهي تعيش تناقضاتها الخاصة ،وقد
خاضت في السنوات األخيرة بعض الصراعات
المكشوفة .وال��ي��وم هناك تجمع يضم إلى
جانب حي الطفايلة ك ً
ال من «حي أم تينة»
و«حي المحاسرة» و«الدبايبة» .واألحياء الثالثة
األخيرة أخ��ذت تشكل ب��ؤر استقطاب لفئات
جديدة ،فقيرة غالباً ،ومن جنسيات مختلفة تجد
في هذه األحياء موقعاً للعيش يناسب إمكاناتها
وطابع عالقتها مع المدينة.
هذا الموقع ليس هو المثال الوحيد على
التهميش؛ ففي تقرير أعدته الصحفية هيفاء
الشيوخي لمجلة المستور المتخصصة بالفقر،
رصدت تشكل بؤرة متنامية لحي خاص بعمال
النظافة في منطقة «المهاجرين» في عمان.
وق��د نقلت الصحفية عن أح��د قاطني الحي
فسر سكنه في الحي بـ«كل جماعتنا يشتغلون
ّ
زبالين ،إخواني األربعة وزوج أختي كذلك،
وأوالدها األربعة جميعهم عمال نظافة» ،بل
إن التقرير يرصد أن الحي أخذ يستقطب عمال
النظافة في القطاع الخاص.
الشيوخي التقت مع سيدة أرملة قالت إنها
عاملة نظافة في شركة براتب  65ديناراً ،وإن
ابنتها الصغرى تعمل معها في الشركة نفسها
بينما تعمل ابنتها الكبرى في تنظيف البيوت.
وعندما تسأل الصحفية عن خطة هذه السيدة
تجاه مصير بنتيها ،ترد بأنها تبحث لهن عن
زوجين في المجال نفسه! لكن المالحظة
الالفتة التي ينتهي فيها التقرير ،تقول إن
حي الزبالين هذا ،يعاني من قذارة شديدة في
أزقته!
التهميش الجديد ال يتوقف هنا ،فحتى في
المواقع الجديدة التي تم ضمها في فترات
متالحقة للمنطقة الجنوبية والشرقية من
العاصمة ،فإن هناك مؤشرات على ظواهر

جديدة؛ فالسكان الذين كانوا يملكون مساحات
واسعة نسبياً من األراضي ،وخاصة في المواقع
المالصقة للمنطقة الصحراوية إلى الجنوب
من العاصمة ،في منطقة الموقر والجيزة
مث ً
ال ،اضطروا إلى بيعها تحت إغراءات األسعار
الجديدة ،لكنهم يواجهون اليوم صعوبة في
استيعاب األجيال الجديدة من أبنائهم ،وقد
أظهر عدد كبير منهم تخوفهم من ق��رارات
الضم إلى حوض أمانة عمان الكبرى بسبب
استحقاقات هذا الضم المالية ،وبسبب مصير
مواقع أخ��رى مجاورة تم ضمها في مراحل
سابقة ،مثل نزهة سحاب مث ً
ال التي تشكل أحد
المواقع العشوائية الفقيرة اآلن.
غير أن الظاهرة األحدث واألغرب ،هي المنحى
النامي لتهميش ثقافي في وسط العاصمة الذي
يغترب بتسارع شديد متأثراً بطبيعة نمو المدينة
الذي اتخذ شكل «تشنجات مفاجئة» وفق تعبير
المهندس جعفر طوقان ،وهو ما أظهر المدينة
وكأنها تهرب من وسطها ومركزها.
فهذا المركز ،تلقى في السنوات األخيرة
ضربة جديدة عبر سياسات التطوير والتحديث
التي أثرت على الذي صمدوا في الموقع ولم
يغادروه ،وحافظوا عليه ألسباب متعددة ،ليجدوا
أنفسهم اليوم قلقين .كما أن هناك ،على
سبيل المثال ،حجماً كبيراً من التغيرات جرت
على محتوى ما يعرف بالقطاع «غير الرسمي»،
وخاصة العاملين على البسطات والتجارة غير
الرسمية ،الذين يشكلون ،في األصل ،جانباً
رئيسياً من ظاهرة التهميش المديني عموماً.
عمان ،التي نجت خالل عمرها الحديث من
ّ
المعقدة ،ومن وجود أحياء
ظواهر التهميش
مغلقة بعيدة عن نظر المخطط ،بعيدة عن
عين السلطة ،واقعة خ��ارج نطاق الخدمات،
الخاصة من
نجدها اليوم تخلق ظواهرها
ّ
عمليات التهميش واإلقصاء ،تحت عين إدارتها،
وأحياناً بتغاضي إدارتها.
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شباب الزرقاء
وللتهميش أسبا ُبه
الحضر ّية
عبد العزيز محمود
| ل��م تشهد مدينة ف��ي األردن التسارع
العمراني والديمغرافي الذي شهدته مدينة
الزرقاء التي تأسست العام  1903قرب عين
الزرقاء ،مؤتلفة من قرية صغيرة سكنها 66
عائلة شيشانية ،وصارت مدينة مليونية في
تسعينيات القرن الماضي.
وال شك في أن التهميش ال��ذي يعيشه
جزء من الشباب في الزرقاء ال يبدأ مع القرية
التي غلب عليها في تطورها نظام األحياء
المضافة ،التي تشكلت وفق الدفعات البشرية
ُ
المختلفة التي قدمت إلى الزرقاء ،سواء أكانت
تلك الدفعات التي رافقت نشوء معسكرات
الجيش ،أم تلك التي جاءت إثر احتالل الضفة
الغربية العام  ،1948مما انعكس على تسميات
الشوارع واألحياء فيها ،فنجد شارع الشيشان،
الشوام ،الحجازية ،النوابلسة ،والمسيحية،
ومخيم الزرقاء.
الحديث عن شباب ال��زرق��اء يضعنا أمام
التغيرات االجتماعية والعمرانية العميقة التي
شهدتها المدينة؛ ألن الوسط الحضري هو الذي
يمارس فيه الشباب أنشطتهم وسلوكهم.
تبدأ القصة مع مطلع السبعينيات حين
تبلورت شخصية األحياء السكنية التي أصبحت
بمثابة المجال الحيوي للتفاعل االجتماعي في
الوسط الحضري داخل مؤسسات اجتماعية،
مثل :العائلة ،جماعة األصدقاء ،شبكة العالقات
القرابية م��ن جهة ،وداخ���ل مؤسسة الحي
«الحارة» من جهة أخرى.
ل��ه��ذا ات��خ��ذت أغ��ل��ب ن��ش��اط��ات الشباب
وتفاعالتهم من الحي والوسط التجاري،
إطاراً لها ،حيث شكل الحي الوحدة االجتماعية
األساسية داخ��ل النسيج العمراني لدرجة
أن بعض األحياء أضفت نوعاً من الهوية
الثقافية على قاطنيها.
ففي منتصف الستينيات ،ب��دأت مالمح
التحوالت االجتماعية واالقتصادية والعمرانية،
وازدادت وتيرتها نتيجة الطفرة في الزيادة
السكانية بعد نزوح  ،1967تبعتها حالة من
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تنوع األنشطة االقتصادية وتعدد في الفئات
االجتماعية واألنماط الثقافية.
ونتيجة للنمو الديمغرافي ،ازداد الضغط
والطلب على الخدمات العامة كالتعليم
وال��ص��ح��ة وال��ع��م��ل ،وازداد ال��ط��ل��ب على
المساكن ،فشهدت الزرقاء نهوضاً عمرانياً
ومشاريع إسكان ،كان للبنوك الناشئة دور
في تمويلها.
في ه��ذه األث��ن��اء ،ح��دث تحول في نمط
العائلة من ممتدة إلى أسرة زواجية ،ما ترتب
عليه إنتاج أسرة جديدة ،وبروز الحاجة لسكن
جديد مستقل؛ فزاد عدد السكان بجيل جديد
فتي ،بلغت فيه نسبة األف���راد التي تقل
أعمارهم عن  15سنة  42في المئة من حجم
السكان ،وتستمر الزيادة السكانية ألسباب
طارئة في العام  1991بعد النزوح القسري
من الخليج ،فكان للزرقاء الحصة األكبر
من الوافدين حتى أصبحت مع نهاية القرن
الماضي مدينة «مليونية».
من خصائص األحياء الشعبية التي يعبر
عنها حيا الغويرية والمخيم  ،أنها تعيش حاالت
فقر وتهميش؛ ومن خصائصها أيضاً نشاط
األس��واق الشعبية ،االكتظاظ الديمغرافي
والسكني ،السلوكات النمطية ،أزمات السير
والحوادث ،مشاكل الصحة والبيئة والمياه و
الصرف الصحي ،بعكس الوضع في األحياء
السكنية الحديثة مثل «الزرقاء الجديدة»،
و«م��ش��روع ق��ري��ة ال��ش��رق» ف��ي المعسكر
ال��ق��دي��م ،حيث المساكن المستقلة التي
تحتوي على حديقة أو شرفة ،وكراج سيارة،
وتنظيم المجال السكني ،والشارع التجاري
الذي استمد اسمه من اتساع عرضه كشارع
الـ  ،16وشارع الـ .36
ويغض النظر عن التسميات الرسمية
لألحياء؛ كحي معصوم ،وحي رم��زي ،وحي
الحسين ،وحي األمير عبد اهلل ،وحي األمير
م��ح��م��د ،إال أن ال��وس��ط الشعبي يتعرف
على األحياء من خالل االنتماءات الجهوية
وال��ع��ش��ائ��ري��ة ،فتصبح :أح��ي��اء الشيشان،
المشاقبة ،ال��زواه��رة ،الخاليلة ،المعانية،

الدوايمة ،السبعاوية ،الملكاوية ،القدوميين،
والمسيحية...إلخ.
وأ ّدت زيادة عدد السكان ،وضغط الطلب
على المساكن ،إل��ى تحوير نمط الوحدات
السكنية ،حيث اختفى نظام المسكن العائلي
المستقل ،واختفت الساحات الفارغة بعد
إشغالها بالبناء ،وب��ات االم��ت��داد العمراني
يأخذ شك ً
ال عمودياً ،فأصبح المبنى يتكون
من عدة طوابق بواجهة حجرية ويطل على
الشارع .أما المساكن الداخلية فتشكلت ككتل
خرسانية تتخللها الممرات الضيقة «دخالت»،
والمستوى األرضي في المسكن المطل على
الشارع ،يتكون من مخازن تجارية .هكذا ظهر
نظام المسكن/المخزن ،فتحول الحيز السكني
العائلي المنفرد ،من حيز مفتوح على الخارج
وال��داخ��ل إل��ى حيز مغلق داخلياً وخارجياً،
ومكتظ بالسكان .ولم يعد هناك فضاء فارغ
تجري فيه عالقات جوار وتواصل اجتماعي،
حيث استبدلت بها عالقات المالك والمستأجر.

الملف

وب��ع��د أن ك��ان ال��ح��ي ف��ض��اء لنشاطات
اجتماعية شبابية ،حيث االندماج والصداقات
وزمالة المدرسة وعالقات الجيرة وفضاء
اللعب ،تحولت ،بتأثير التغيرات ،تقاطعات
ال��ش��وارع واألرص��ف��ة ف��ي منطقة الوسط
التجاري إلى أماكن وبؤر لتجمعات الشباب.
وبرز دور الشارع بوصفه مسرحاً للنشاطات
الشبابية يعبرون فيه ع��ن أس��ل��وب حياة
وممارسات يومية.
سلوكات جديدة
ونتيجة للتطور السريع للنشاط التجاري
في الزرقاء ،في السنوات األخيرة ،تخلصت
الزرقاء من بعض وظائفها ،لصالح الحي
السكني الحيوي المكتظ والسوق التجارية.
فمن ناحية وظيفتها اإلنتاجية ،تأسست منذ
الستينيات فيها مصانع ومشاغل حرفية،
وانسحبت المصانع اآلن إل��ى األط��راف في
المناطق الحرفية.

في ظل التغيرات االجتماعية والعمرانية،
برز فاعلون اجتماعيون جدد ،وبرزت أنماط
حياة يومية جديدة .ونتيجة المطالب ،الواقعية
والمفترضة ،غير المحققة تماماً ،وهي عبء
على المؤسسات الخدماتية الرسمية واألهلية،
تعمق الشعور بالتهميش وع��دم االندماج،
بخاصة لدى شبان يافعين ،يتعرضون لتحوالت
جسدية وسلوكية ف��ي ف��ت��رة المراهقة،
وت��ح��دوه��م ال��رغ��ب��ة ف��ي اك��ت��ش��اف المدينة
وانتهاز م��ا تقدمه لهم ،وينتابهم شعور
بالتحرر من سيطرة العائلة والمدرسة ،حيث
يجدون الوقت الكافي في الشارع والسوق
والكراجات ،وتتشكل لديهم ص��ورة ذهنية
متخيلة عما يجب أن تكون عليه المدرسة.
وبترددهم على الوسط المديني ،يصبحون
مستقلين ،ويشعرون بأنهم يكتشفون الحياة
في الشارع ،ويك ّونون أسئلة عن أنفسهم
وأجسادهم ،وتبدأ حينها رحلة اكتشاف الحياة
وفي الوقت نفسه اكتشاف المدينة.

األمكنة المخصصة للتجوال والتسكع في
األحياء القديمة واألرصفة والكراجات ،تصبح
مجا ًال للتعبير الجسدي واللفظي .فالجسد
في الوسط الحضري يصبح موضوع مراهنة
رمزية تعطي قيمة للقوة والعنف ،أكثر من
المظهر الالئق.
فبعضهم يميز نفسه عن اآلخرين من
خ�لال مظاهر جسدية ك��ال��وش��م الظاهر
للعيان ،وآثار تشطيب األدوات الحادة ،أو من
خالل نمط لباسهم الميداني الخشن والجينز
واألحذية واألحزمة والمشدات وغطاء رأس
يخفي المالمح .ولتعديل مزاجهم ،يستهلكون
الكحول والتدخين ومشروبات الطاقة وشم
المواد الخطرة.
استعمال هذه المواد ينعكس سلباً على
سلوك ونفسية وجسد المتعاطي ،ويزين
ل��ه��ؤالء السرقة وف���رض ال��خ��اوة بالعنف،
لدرجة أنه يمكنهم من الدخول إلى المحالت
المعزولة والتهديد بأخد المال أو السلع.
ومن مظاهر سلوك المهمشين العنف
اللفظي ،الذي يتم التعبير عنه من خالل
كالمهم غير المفهوم أو المستساغ الذي
يخدش الحياء ،أو من خالل أسلوب الكتابة
على ال��ج��دران ،حيث تُحدث تلوثاً بصرياً
وأدبياً ،فنقرأ عبارات ،في األغلب ،تعبر عن
الهوية الشخصية ألصحابها ،أو نظرتهم
إل��ى الحياة .ويتعرف بعض ه��ؤالء نفوذ
اآلخرين بألقاب ابتدعوها مثل «كوتش»
أي زعيم شلة ،وتتولد بينهم صداقات أثناء
اللقاء في أماكن العمل المؤقت أو الحي ،أو
في السجن ومراكز التوقيف ،وأحياناً في
المدارس.
ف��رص العمل المتاحة لهذه الفئة من
الشبان ال تترك مجا ًال للطموح ،والترقية
الوظيفية ،فهم ع��اط��ل��ون ع��ن العمل أو
متعطلون عنه ،أو يقومون بعمل غير ثابت
بهدف الحصول على مصروف يومي ومؤقت،
فيجدون فرص عملهم في (الكراجات) ،أو في
البيع على البسطات ،أو العمل ككنترول باص
أو في العتالة ،لقاء وجبة طعام أو تحقيق
حاجة.
أما أماكن لقائهم فتكون في المقاهي أو
صاالت البلياردو ،وفي المساكن المهجورة
وب��ي��وت األص���دق���اء ،أي ل���دى أح���د أع��ض��اء
«الشلة».
حالة التهميش هذه تمثل نتاج عدة عوامل
وظروف خاصة ،وكلما حدث التهميش لفئة،
تقابلها ردات فعل تطبع السلوك االجتماعي
عندها ،و ويمكن التغلب عليها في تحقيق
االن��دم��اج والمشاركة ،وال يتحقق ذل��ك إال
ضمن ش��روط مواتية تتضافر فيها جهود
مؤسسات التنشئة االجتماعية وقطاعات
الخدمات المدنية العامة.
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الرويشد
بلدة صحراوية
على هامش العمران
عبد العزيز محمود
| ت��ع� ّد ال��روي��ش��د ال��ي��وم م��ن أف��ق��ر مناطق
المجتمع األردني؛ ففي فترة قصيرة تراجعت
أع��داد السكان إلى أكثر من النصف ،وتشير
المعطيات اإلحصائية إل��ى أن ع��دد سكان
المنطقة الذي كان يبلغ  16ألف نسمة العام
 ،2003انخفض إلى حوالي  7آالف نسمة العام
 2008بسبب الهجرة المعاكسة باتجاه المفرق
وواحة األزرق.
لفترة قصيرة ،كانت منطقة الرويشد من
أكثر مناطق البادية استقطاباً للسكان من
خارج اإلقليم ،لتوافر الموارد االقتصادية فيها،
لكنها تحولت إلى بيئة طاردة للسكان بسبب
الفقر والبطالة وتدني الدخل وقلة فرص
العمل وحالة االنتظار لتحسين الوضع .وانتهت
الحالة بالهجرة من هامش فقير إلى جيوب فقر
جديدة.
استمدت بلدة ال��روي��ش��د ،مركز ال��ل��واء،
اسمها من وادي الرويشد ،بعد أن كانت تعرف
باسم اإلجفور  H-4وتعني «حيفا أربعة» ،أي
المحطة الرابعة على خط نفط كركوك -حيفا،
وتسكنها عائالت من أهل الجبل وبني خالد
والغياث والنعيم والرولة والوافدين من معان
والرمثا وإربد وبئر السبع ،وتعمل هذه العائالت
في قطاع خدمات الطرق والتجارة واإلسكان.
بلغت نسبة الهجرة من بعض التجمعات
السكانية  55في المئة .وبعض التجمعات،
أصبحت مهجورة تماماً مثل :فيضة بني خالد
التي يرى المارة أبواب ونوافذ مساكنها التي
شيدت من اإلسمنت والطوب والطين مغلقة،
وبعضها مش ّرعة فارغة ،فيما يخ ّيم السكون
وال��خ��راب وال��خ��واء في المكان ،ك��أن عاصفة
صحراوية اجتاحته وشردت سكانه.
وبسبب تراجع إنتاجية المراعي وغالء
األع�لاف ،هبطت أعداد المواشي ،حيث بلغت
نسبة انخفاض األغ��ن��ام  43ف��ي المئة في
منطقة كان  73في المئة من قواها البشرية
يعملون في قطاع الزراعة وتربية الماشية.
تشهد منطقة الرويشد تناقصاً كبيراً في
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أع��داد األغنام ،نتيجة تكرار نوبات الجفاف،
وتدهور المراعي بسبب الرعي الجائر .لذا
أصبح مربو األغنام يعتمدون بشكل أساسي
على األع�لاف التي تخضع إلج���راءات إداري��ة
تراوح بين الدعم ورفع الدعم وتعويم األسعار،
مما ينعكس سلبياً على اإلنتاج ،حتى إنه شاع
مصطلح «الغنم َك َل ْت بعضها» في أوس��اط
البدو ،كناية عن أن كل مئة رأس تستوجب
بيع عشرة منها ،لتوفير نقد لشراء علف يكفي
بقية القطيع.
وحين تستمر هذه العملية يتالشى القطيع،
ويتم التحول إلى اإلنتاج المنزلي ،حيث تدخر
بعض العائالت لنفسها عدداً محدوداً من رؤوس
األغنام والماعز ،تحشر في حيز المسكن وتعرف
بـ«المنّوحة» لغايات تلبية حاجات األسرة من
منتوجاتها ،وأحياناً تبيع األسرة رأساً أو اثنين
لتوفير نقد يسد رمقها.
ومما فاقم المعاناة أن المنطقة تعاني من
الفقر والبطالة ،وبحسب اإلحصاءات الرسمية
الخاصة بالمنطقة ،فقد بلغ متوسط دخل
األس��رة  60دي��ن��اراً شهرياً ،وبعض األس��ر ال
يوجد لها أي مصدر دخل صريح .وهذا يشمل
ما نسبته  57من األسر .ويوجد فقط  13في
المئة من األس��ر يزيد دخلها عن  100دينار
شهرياً .ويشكل صندوق المعونة الوطنية أحد
الحلول كمصدر دخل.
وتفيد المؤشرات الخاصة بالمنطقة إلى أن
نسبة الفقر بلغت  73في المئة ،بينما بلغ مؤشر
البطالة ما نسبته  59في المئة من حجم قوة
العمل .ويتصف الفقر في المنطقة ،بأنه من
النوع العنيد الذي تصعب محاربته بسبب قلة أو
انعدام فرص العمل والخلل الديموغرافي.
شجعت بعض المغامرين في
هذه األوضاع ّ
هذه المنطقة الحدودية على ممارسة التهريب
والتجارة غير المشروعة بهدف اإلثراء السريع،
وك��ان لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على
مجتمعات المنطقة.

وم��ن مظاهر الفقر والتهميش تدني
مستوى الخدمات ،فالوضع التعليمي يعاني
مشكلة التسرب المدرسي وبطء التحصيل،
لدرجة أن بعض المدارس أغلقت تماماً .وفي
بعض التجمعات مثل منشية الغياث وروضة
البندان ،تصل نسبة التسرب إلى  80في المئة،
بسبب الهجرة المعاكسة ،والتنقل بالمواشي،
وع��دم انتظام المعلمين بدوامهم الرسمي
لبعد المسافات .في حين أن األمية بلغت نسبة
 33في المئة بين الشباب من سن عشرين
فما فوق ،مقابل  9في المئة على المستوى
الوطني.
ويعاني ال��وض��ع الصحي ف��ي المنطقة
من نقص الكوادر والتجهيزات الطبية ،ومن
مشكالت صحية وأم��راض بيئية ناتجة عن
نقص ونوعية المياه.
ويزيد المشكلة تفاقماً ،ظاهرة ما يعرف
بـ«البدون» ،وهم فئة من مواطني المنطقة ال
يملكون وثائق شخصية وإدارية رسمية ،وذلك
بسبب الهجرة والحراك في المراعي للجماعات
الرعوية ،وبسبب تعدد األصول البدوية وتنقلها
ف��ي األق��ال��ي��م .ه��ذه الفئة محرومة بشكل
مضاعف؛ مرة لكونها فقيرة ،ومرة أخرى لكونها
ال تستطيع االستفادة من الخدمات والمساعدات
المتاحة الفتقارها إلى الوثائق الرسمية.
بهذا يكون تضافر عدة عوامل ،قد ساعد
على إف��ق��ار وتهميش المنطقة ،م��ن هذه
العوامل؛ تدهور المراعي ،وفقدان الطريق
الدولي باتجاه العراق لدوره االقتصادي بسبب
حصار واحتالل العراق.
منطقة الرويشد ،تحتاج إلى حلول على
المدى القصير تتطلب تدخل مؤسسات الدولة
وتقديم مساعدات طارئة عينية وغذائية
وصحية .وعلى المدى الطويل ،تحتاج إلى
تحسين نوعية الحياة والمياه ،تطوير الخدمات،
زراع��ة األع�لاف ،التدريب الحرفي ،واستثمار
التجارة اإلقليمية وتنشيطها.
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النور ..
يقرأون ّ
الكف
ويضربون
ك ّف ًا ّ
بكف
ّ
السجل-خاص
| « الغجر  ...النور» هم أول قصة للغزل،
أول قصة للسحر والحجب وق���راءة الطالع
وضرب الودع ،أساطيرهم أكثر من الحقائق
المعروفة عنهم ،منذ أن غ��ادرت قوافلهم
األندلس بحثاً عن األم��ان في أصقاع أوروبا
التي منحتهم منتصف القرن الماضي كل
الحقوق والقيمة االجتماعية ،عكس من اتجه
براحلته إل��ى المغرب العربي بعد سقوط
غرناطة وان��داح��وا ف��ي أم��ص��ار ال��ش��ام وبر
مصر ،فوقع أسير المحكي الذي ال يحمل وداً
لخرابيشهم ،وأسهمت السينما ،رغم ولعهم
بالفن في تكريس الجفاء المجتمعي لهم ،فما
زالت كلمة «نوري» جزءاً من قاموس الشتيمة
في المجتمع األردني.
يجوبون األرض من غير هوية وال اعتراف
بحالهم ،كأنهم يعيشون على هامش الحياة.
يتكلمون العربية مع الناس وداخل خرابيشهم
يتكلمون لغتهم «لغة العصافير» ،وهي خليط
من التركمانية والهندية والكردية واألردية.
لغة انتجها تنوع األقطار التي جابوها والثقافات
التي تعايشوا معها ،فباتت وشماً احترفوا
رسمه على األجساد وبريقاً خالصاً مثل أسنان
الذهب التي تغوي بها الغجرية صيدها إضافة
إلى «محفار الكوسا وجلخ السكاكين» ،كمهن
ظلت لهم على وجه الحصر.
إنهم ،الغجر أو «النّور» ،يطلبون حقوقاً
ينظر إليها األردنيون بوصفها أساسيات بل
من أبجديات العيش الكريم ،وعند سؤالهم إن
كانوا من الفئات المهمشة ،يجيب رجل منهم
اسمه علي أبو أحمد «الكالب تعيش أفضل من
عيشتنا».
شيخهم حالياً فتحي عبده موسى الذي
ترشح النتخابات مجلس النواب الرابع عشر
في العام  ،2007كدليل على تمتعهم بالحقوق
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السياسية والمدنية .وكان شيخهم منذ بدايات
تأسيس الدولة الشيخ سعيد باشا شيخ عشائر
بني مرة ،وكان من مستقبلي الملك المؤسس
عبداهلل األول ،وإن ك��ان أشهرهم «الهبر»
صديق «عرار» ،و«يؤكدون نحن عرب أقحاح،
ولسنا تركماناً أو أجانب بل أصولنا عربية من
قبيلة بني م ّرة ،ونحمل الجنسية األردنية».
إلى الشرق من حي المنارة وعلى كتف
«جبل النصر» ،تجتاز بك الهضبة مكاناً ُيدق
وينشر فيه الحجر ،هذا الحجر الناعم الذي
ينبت إما قصراً وإما قبراً فهو المادة المتفق
عليها ،وه��و المسافة التي تتداخل فيها
الوظائف في الحياة.
وبالتكاتف والتالزم ،بين دق الحجر ودق
الوشم ،ينصب الغجر خرابيشهم شرق عمان.
حين ترى أوضاعهم ،يطن السؤال :هل
النور أو الغجر مهمشون أم يعيشون على
الهامش؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،دلفت
حافلة ے خرابيشهم .تجيب أم جواهر
وهو االس��م ال��ذي قالته لنا «أن��ا بقبل أكون
مهمشة بس أطعم أوالدي دجاج مرة واحدة
في الشهر ،ما بدي أي حقوق بدي أعيش أنا

وأوالدي وزوجي بأمان بعيداً عن تدخل أمانة
عمان .كل يوم تهدم خيمنا وترحلنا» ،وتطرح
أم جواهر سؤا ًال وتجيب عنه ،فتقول «توقع
كم مرة في السنة نرحل من مواقعنا؟ أكثر
من  100مرة ترحلنا األمانة».
وتتدخل رفعة ،أم أحمد ،ناقلة اإلجابة إلى
مستوى آخر «تصور صندوق المعونة الوطنية
يوزع الرواتب على أردنيين يسكنون في بيوت
ونحن الذين نسكن في خيم الخيش والزينكو
ال نجد ما يستر عورات أوالدنا وأطفالنا .وعندما
نذهب إليهم لطلب العون والمساعدة أو صرف
الرواتب يطرودننا».
صوت أذان الظهر يقطع الحوار ،فال تسمع من
الرجال والنساء إال ترديد ذكر اهلل والصالة على
رسول اهلل .وكان السؤال «كلكم مسلمون»؟
فيخرج صوت واحد« :كلنا مسلمون» ،لكن «هل
يعلم صندوق الزكاة عن أحوالنا»؟
أول من أنصف النور أو الغجر في األردن،
ك��ان ش��اع��ر األردن مصطفى وه��ب��ي التل
«ع��رار» ،فقد رسم مختلف جوانب حياتهم
في األردن من العيش فى الخيم «الخرابيش»
وعاداتهم وتقاليدهم ومهاراتهم في الرقص
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والغناء بأسلوب بديع ودقيق .كما تغنى بجمال
نسائهم بإسهاب في قصائده .ولعل الرقص
ال مجتمعياً
ودالل نساء الغجر هو ما أفرز فاص ً
معهم وموروثاً محكياً عن ليالي السمر في
خرابيش النور ما زال يشكل ج��دار فصل
عنصري ،ولم يشفع لهم دفاع عرارعن حقهم
في المساواة واعتبارهم أردنيين متساوين مع
بقية أبناء الشعب في الحقوق والواجبات ،فما
زال المجتمع على قناعة بأن النور ينظرون
إلى عمل الرجل بوصفه عيباً .ويروي شاهد
عيان ،محمود تيم من جبل النصر ،أنه رأى
نسوة من النور في آذار يضربن رج ً
ال ،وعندما
تجمهر الناس عرفوا أن سبب ضربه بحثه عن
عمل.
يقول علي زهري فراج الحسن لـے رداً
على سؤال من أين انتم؟ «نحن من األغوار
ونحن عرب وأردن��ي��ون .يوجد لدينا هويات
شخصية وج��وازات سفر ودفاتر عائلة مثبت
عليها الرقم الوطني» .ويستطرد الحسن
بقوله في حب األردن «سافرت إلى  8دول
عربية وال أستطيع البقاء خ��ارج البلد أكثر
من شهر واحد ألعود بعدها إلى وطني .أحب

األردن وال أستطيع العيش بعيداً عنه ،لكن
بلدي لألسف ال توفر لي سوى جرافات األمانة
لتطاردني وأسرتي ليل نهار لترحيلنا وهدم
الخيمة» ،أو العمل زبا ً
ال في دوائرها ،فهذه
هي المهنة الوحيدة المتاحة لـ«النور».
وعن مطالبه من الحكومة ،يقول «نطلب
رحمة ربنا وعم ً
ال نترزق منه وقطعة أرض
نعيش عليها أو بيت يأوينا ،فال يوجد مكان
واحد من الممكن أن نستقر فيه».
ورداً على سؤال حول ما لديهم من مطالب
سياسية ،يقول الحسن وهو ينظر إلى الفضاء
الرحب «شيخنا فتحي موسى عبده شيخ قبيلة
بني مرة في األردن ترشح لالنتخابات النيابية
قبل سنوات ،ورغ��م أنه حصل على أصوات
كثيرة ،لكننا تفاجأنا أنه لم ينجح ،وإن شاء اهلل
المرة المقبلة يكون فاله النجاح».
وبخجل ،تحاشياً إليذاء مشاعر شيخ قبيلته،
من الدخول إلى خانة سلوكه في التعامل مع
النور ،يؤكد أنه يسأل عن أحوالهم ،بينما
ترد زوجته «واهلل ال يسأل وال يعرف ما هي
أحوالنا» ،فيستدرك الحسن «بصراحة الشيخ ال
يسأل عن أحوالنا».
وأقصى ما يتمناه الحسن كغيره ممن
تجمهروا ليسمعوا ويروا ما يحدث في محيط
خيامهم أن يصبح لهم مستقبل ،متمنين
«عيشه اآلدميين».
أم زه���ري ،زوج��ة الحسن ،تلبس على
رأسها شا ًال أسود ،تغطي به شعرها األشقر،
وتحمل بين يديها طف ً
ال ستر نصفه األعلى
فقط ،وتضع يديها فوق حاجبيها لتحجب أشعة
الشمس عن وجهها األبيض المحروق «هل
تستطيع أن تلبي بصحيفتك مطالبنا؟ أنا ال
أري��د سوى أن أرس��ل أوالدي للمدرسة ألنني
حرمت من التعليم ،وأري��د أن نأكل ونشرب
مثل األردنيين» ،وحسب التربوية فدوى ،فإن
طالبات النور يتعرضن لتهميش وتهشيم إما
من ثقافة زميالتهن الالتي يشتمنهن بلفظة
«نورية» .وهذا تغذيه أيضاً معلمات ،جئن من
ثقافة طالباتهن نفسها مما يدفع بالطالبة
«النورية» إلى اإلحجام عن دخول المدرسة أو
االنسحاب منها مبكراً.
يومها كنا على مسافة قريبة من عيد األم.
سألتها ے «ماذا يعني لك هذا العيد؟ سألت
هي بدورها «متى؟» .ولما عرفت الجواب ،ع ّلقت
«قبل فترة كان عيد الفالنتاين سمعنا عنه»،
فيرد عليها زوجها «يا أم زهري إحنا مسلمين
ما بنعرف إال عيد األضحى وعيد الفطر».
وتتابع أم زهري وهي تتحدث غير واثقة
من استطاعة ے مساعدة أسرتها على
الخروج من محنتها قائلة إنه ال يوجد لديها
كرت التأمين الصحي ،وإن كل مايسترزقونه
شهرياً ال يتجاوز  150ديناراً بدل بيع البالستيك
وعلب المشروبات الغازية .وتزيد أم جواهر أنها

ال تذهب إلى صندوق المعونة رغم أنها أردنية
ألنهم يطردونهم ،بينما ترى نساء تحصل على
معونات وهي تلبس أفخر المالبس والعطر
يفوح من مالبسها ،وتطلق تنهيدة «ربك
بسترها لو أنها على العبد واهلل غير يحرمونا
شم الهوا».
سيدة أخرى« ،أم أحمد» شرحت معاناتها
وقالت إنها أردنية ومن حقها أن يكون عندها
وعند أوالدها بيت ،وأن تحصل على راتب من
صندوق المعونة الوطنية ،وتقدم مناشدة عبر
ے «واهلل لو رأى جاللة الملك أوضاعنا
لحزن علينا».
وعن مطالبها ،قالت أم أحمد التي يسكن
والداها وإخوانها في شقة في ضاحية األقصى،
ويعمل إخوانها في الجيش وأخواتها معلمات
«أريد وظيفة حكومية ألساعد زوجي وأوالدي،
عندي ثالثة أطفال ونشحد الماء من عند
الجيران أو الكازية ،أما االضاءة في بيت أم أحمد
فهي «القنبور» المعروف بالسراج.
وتطرح أم أحمد مفارقة بين كونها أردنية
وتحمل بطاقة المعالجة ألوالده���ا ،وكيف
أجبرها أحد المستشفيات الحكومية على دفع
 150ديناراً بدل عملية لطفلها ،وهي ال تجد
ما تكسي به جسد أوالدها من اللباس ،وتردد
«تصور يا أخي بدل الحكومة ما تدفع إلنا إحنا
بندفع إلها».
باسمه العودات «أم العبد» التي لم تكمل
السبعة عشرة عاماً ولديها طفل ،وهي حامل
بالثاني ،مطالبها ال تختلف عن مطالب جاراتها،
فهي تريد بيتاً لتعيش فيه مع زوجها وضرتها
وأوالد ضرتها ،ليقيهم حر الصيف وبرد الشتاء.
وباسمه كغيرها من فتيات المعاناة اليومية
من بنات الغجر ،أثاثها حرامان وفرشة بالية،
وتعمل أحياناً في بيوت المواطنين ،وتحصل
على خمسة أو ستة دنانير إن عملت حسب
قولها .وهي نموذج على زواج الغجرية المبكر.
فمهر الفتاة ال يتجاوز  1500دينار يعطيها
العريس ألهل عروسته .وتتزوج الفتيات من
رجال النور وهن في عمر  16عاماً.
أردنيون ولدوا من رحم المعاناة ،كانوا
يعتاشون من مهنة الرقص والغناء والتسول
أحياناً ،لكنهم تركوها اآلن بسبب تطور
األوض��اع ،فاتجهوا نحو أعمال جديدة :بيع
ما تقع عليه أيديهم من البالستيك وعلب
األلمنيوم ،وجمع الخبز وتنشيفه لبيعه
ألصحاب األغنام ،فأعمالهم وحرفهم التي
كانو يسترزقون منها اندثرت مثل أسنان
ال��ذه��ب والفضة والعظم وط�لاء النحاس
وتلميعه ،لكن الثابت عندهم دق الوشم
والطرب؛ فمن ينسى عبده موسى؟
يحتاج الغجر إلى من يكتب عنهم ،ويوصل
صوتهم ،فمن أين للغجر من يكتب عنهم،
فتاريخهم يرحل مع شقائهم وخرابيشهم.
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جيوب الفقر ..تغزو مناطق جديدة
صالح العباّدي
| اثنان وعشرون «جيباً» ضمن تسع محافظات
في المملكة ،تعيش تهميشاً واضحاً بوصفها
من مناطق جيوب الفقر ،وفقاً لدراسة الفقر
التي نفذتها دائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون
مع البنك الدولي اعتماداً على بيانات مسح دخل
ونفقات األسرة العام .2006
هـــذه المنـــاطق الجغـــرافيـــة التي صنفت
كجيوب فقر ،أقضية تضم كل منها العديد من
التجمعات السكانية ،وتشهد ضيقاً في أحوال
مـــواطنيها االقتصاديـــة ،وتدنيــاً في مستوى
معيشتهم ،في وقت يشهد فيه النمو السكاني
تزايداً ملحوظاً.
معلومات الهيئة التنسيقية للتكافل
االجتماعي في رئاسة ال��وزراء التي تأسست
ال��ع��ام  ،2006تؤكد أن جيوب الفقر تمثل
المناطق التي تزيد نسبة الفقراء فيها عن
 25في المئة من السكان ،وتبين أن مجموع
عدد السكان في هذه المناطق بلغ  394.2ألف
نسمة ،يشكلون ما نسبته  6.9في المئة من
إجمالي سكان المملكة.
وتظهر بيانات الهيئة أن عدد الفقراء في
تلك المناطق بلغ  144.1ألف نسمة أو ما يعادل
 19.4في المئة من عدد الفقراء في المملكة
للعام  .2006كما تظهر أن منطقة الرويشد
في محافظة المفرق جاءت في المرتبة األولى
بوصفها األشد فقراً في األردن ،حيث بلغت
نسبة الفقر فيها  73.7في المئة ،تلتها منطقة
وادي عربة بنسبة  62.5في المئة ،ثم غور
الصافي بنسبة  52.8في المئة ،فيما ح ّلت
منطقة أم الرصاص في محافظة العاصمة في
المرتبة األخيرة ضمن جيوب الفقر بنسبة 26.2
في المئة.
وتكشف بيانات «التكافل االجتماعي» أن
تصنيف جيوب الفقر متحرك ،فقد كانت هناك
عشر مناطق مدرجة ضمن جيوب الفقر العام
 ،2004وخرجت منها في التصنيف الالحق
العام  ،2006بعد تحسن الظروف االقتصادية
لسكانها.
وتبين معلومات «التكافل االجتماعي»
أن  12منطقة جديدة صنفت ضمن قائمة
جيوب الفقر العام  ،2006منها سبع مناطق
في إقليم الشمال ،هي :الشونة الشمالية،
البادية الشمالية الغربية ،بلعما ،الخالدية،
برما ،كفرنجة ،وعرجان؛ وخمس مناطق في
إقليم الجنوب ،هي :غور المزرعة ،الموجب،
القطرانة ،بصيرا ،والديسة.
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مصدر رفيع في دائرة االحصاءات العامة،
طلب عدم ذكر اسمه ،الرتباطه المباشر في
الموضوع ،أش��ار إل��ى ثبات نسبة الفقر في
المملكة حول مستوياتها السابقة مع زيادة
طفيفة ،بحسب النتائج التي خلصت إليها
دراسة الفقر التي تعمل عليها الدائرة.
وأضاف المصدر المشار إليه إلى إن الدراسة
أظهرت أن نسبة الفقر في المملكة تقل عن 14
في المئة ،مقابل  13في المئة ،كانت إحصاءات
العام  2006أظهرتها ،الفتاً إلى أن نسبة الفقر
بلغت  14.2في المئة العام  .2002وب ّين أن
ما نسبته  60في المئة من الفقراء يتواجدون
في عمان والزرقاء وإربد ،فيما تشير األرقام
الرسمية إلى أن خط الفقر العام في األردن
يبلغ  556ديناراً سنوياً،
بمعدل  46ديناراً شهرياً
للفرد الواحد.
وتعزو أدبيات التنمية
استفحال الفقر في بعض
مناطق المملكة إلى ضعف
التنمية فيها ،ما يحد من
قدرتها على خلق فرص
ع��م��ل ج���دي���دة ،وتلبية
احتياجات األعداد المتزايدة
من السكان فيها.
مدير دائرة اإلحصاءات
ال��ع��ام��ة ح��ي��در فريحات،
ي��ذك��ر أن م��ع��دالت النمو
السكاني في األردن هي
أعلى من المعدل العالمي
لعدة عقود خ�لال القرن
الماضي ،مشيراً إل��ى أن
عدد سكان المملكة ارتفع
م��ن  586.2أل���ف نسمة
العام  1952إلى نحو ستة
ماليين نسمة في نهاية
العام .2009
في وادي عربة التي
تحتل المرتبة الثانية
األشد فقراً ،تخلت السيدة
أم مراد عن دورها المعتاد
ك��رب��ة م��ن��زل ،فطرقت
أب���واب العمل ب���د ًال من
زوج��ه��ا ال��ذي فقد عمله
ب��ع��د أن أص��ي��ب بإعاقة
حركية أقعدته المنزل.
ول��م تجد أم م���راد34 ،
عاماً ،غير وظيفة عاملة

عمان ،لتعين أسرتها على
تنظيف في بيوت ّ
تجاوز الفقر والعوز وأعباء واقعها االجتماعي
الصعب ،ورغم أنها حامل في شهرها األخير،
تواصل العمل بكد وصمت.
وتسكن أم مراد التي تقول «إن الشقاء
ه��و نصيبي ف��ي ال��ح��ي��اة» ف��ي غ��رف��ة من
الصفيح أقيمت ف��وق أرض تعود ملكيتها
للحكومة ،وال يتوافر فيها كهرباء أو ماء أو
أثاث سوى فراش للنوم .أما ولداها اللذان
لم يكمال المرحلة األساسية ،فقد أجبرهما
والدهما على ترك مقاعد المدارس.
سلمان راجي أحد أبناء منطقة وادي عربة
أيضاً ،ينتقد تقصير المقتدرين في مساعدة
المحتاجين في منطقته التي يعاني أهلها

الملف
من ظروف معيشية قاسية.
ويرى أن ما يتطلع إليه الفقراء في المقام
األول هو تأمين فرص عمل لهم في مناطق
سكناهم ،لتوفير متطلبات حياتهم ،بهذا
فقط ال يعودون بحاجة إلى طلب العون.
بدوره يرى أستاذ علم االجتماع في جامعة
فيالدلفيا سالم س��اري أن الفقر يعود إلى
االعتماد الكلي لألفراد على الدولة ،للحصول
على ال��رع��اي��ة االجتماعية ال��ت��ي تقدمها
مؤسساتها المختلفة.
أمين ع��ام الهيئة التنسيقية للتكافل
االجتماعي ممدوح السرور قال لـے إن
الهيئة اكتشفت من خالل دراستها وتحليلها
للبرامج والمشاريع المنفذة في جيوب الفقر،
أن برامج الدعم النقدي المتكرر التي تنفذ
من قبل مؤسسات رسمية ال تغطي جميع
األسر األشد فقراً ،إذ تبين أن هناك نسبة
مرتفعة من األس��ر الفقيرة ال تستفيد من
هذا الدعم.

للفقر أسباب
وحول أسباب الفقر في هذه المناطق ،أوضح
السرور أن ملف جيوب الفقر كشف عن قلة
دخول السكان الفقراء جراء محدودية فرص
العمل المتاحة؛ وضعف مواءمة مخرجات التعليم
مع سوق العمل ،الفتاً إلى ضعف استفادة سكان
بعض «جيوب الفقر» من مشاريع استغالل
الموارد الطبيعية في مناطقهم.
وي��رى ال��س��رور أن قلة ب��رام��ج اإلق��راض
وتمويل المشاريع المولدة للدخل ،أضعفت
أداء الهيئات المحلية القائمة على تنفيذها في
المناطق المستهدفة ،وأدت إلى انخفاض سقف
التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ،فض ً
ال
عن أن الجهات المانحة ترفض تقديم قروض
إل��ى السكان في جيوب الفقر إال من خالل
وجود وسيط «شريك إستراتيجي» للمشاريع
اإلنتاجية التشاركية.
وانتقد ضعف المتابعة التي تقوم بها
المؤسسات الممولة وقلة انتظامها وتداخل
وظ��ي��ف��ت��ي ال��ت��ح��ص��ي��ل
والمتابعة ،حيث ُينظر
إل����ى ن��ج��اح ال��م��ش��روع
ب��س��داد ال���ق���رض ،دون
النظر إلى نجاح المشروع
ومنتجاته وق��درت��ه على
البقاء والمنافسة ،عدا
ع���ن ص��ع��وب��ة تسويق
المنتفعين من المشاريع
اإلنتاجية لمنتجاتهم.
وي��������رى ال����س����رور
أن ت����واج����د ال��س��ك��ان
ف���ي ت��ج��م��ع��ات صغيرة
ومتناثــرة ،ال يســـاعـــد
على النمـــو االقتصــــادي
واالجتماعي ،وال يؤدي في
النتيجة إلى توفير فرص
استثمارية مجدية قادرة
على استيعاب العمالة
المتوافرة ،مشيراً إلى
ضعف قدرات المؤسسات
المحلية في تلك المناطق،
وتواضع دورها في التنمية
المحلية.
مدير عام الصندوق
الهاشمي لتنمية البادية
األردن��ي��ة عمر الرافعي
أوض���ح أن نسبة كبيرة
م��ن ج��ي��وب ال��ف��ق��ر تقع
في البادية األردنية التي
ت��ش��ك��ل م��ا نسبته 80
ف��ي المئة م��ن مساحة
المملكة.
رئيس الديوان الملكي

األسبق جواد العناني ،يرى أن البرامج الحكومية
المواكبة للتغيرات االقتصادية «ال تمس الكثير
من المواطنين غير القادرين على االستفادة
من برامجها ،وخاصة في األماكن الريفية
التي ال ي��زال دخل المواطنين الشهري فيها
متدنياً» .ويذكر أن بعض التحديات التي واجهها
المواطنون في قطاعات الصحة والتعليم
والتدريب وسوق العمل؛ أسهمت بشكل مباشر
وغير مباشر في زي��ادة الهجرة إلى المناطق
الحضرية ،وأوجدت بالتالي جيوب فقر.
ولتقليص نسب ال��ف��ق��ر ،ي��دع��و الخبير
السكاني محمود الحبيس الرماضنة ،جامعة
البلقاء التطبيقية ،إلى تضافر الجهود وتحسين
مستوى الحياة وتنسيق األه��داف وتحسين
الخدمات االجتماعية وتفعيل برامج الحماية
االجتماعية الهادفة إلى مكافحة الفقر.
ويضيف الرماضنة أسباباً أخرى لوجود جيوب
الفقر ،تتمثل في تشتت البرامج الوطنية ذات
العالقة بالفقر؛ إذ «ال يوجد هناك تنسيق على
عال بين البرامج الوطنية المقدمة،
مستوى ٍ
سواء من قبل الحكومة أو من قبل مؤسسات
المجتمع المدني».
ويعتقد أن العالقة بين معالجة الفقر في
«الجيوب» والتخفيف من حدته ،وبين حجم
الجهد المبذول «عالقة عكسية» ،األمر الذي
يتطلب مراجعة للوقوف على السلبيات،
خصوصاً ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن
متابعة البرامج المعنية بجيوب الفقر.
وخلص إلى أهمية إيجاد جهة مندفعة
إلح��ي��اء ملف الفقر التائه بين ال���وزارات
وصو ًال إلى توفير حياة فضلى للمواطنين
وإلبعادهم عن خطر الفقر .
ي��ذك��ر أن وزارة التخطيط وال��ت��ع��اون
الدولي ،تعمل على برنامج لتمكين الفقراء
ومعالجة الفقر ،يهدف إل��ى تجميع جهود
كافة الجهات المعنية بالفقر في المملكة،
لهذا تم العمل على صياغة إستراتيجية
موحدة للحد من الفقر ،وذلك ضمن أولويات
البرنامج التنموي التنفيذي لألعوام -2010
 ،2012وذلك بطريقة تشاركية بين الجهات
ا لمتخصصة .
وسينفذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة
التنمية االجتماعية ،والهيئة التنسيقية للتكافل
االجتماعي ،باإلضافة إلى صندوق المعونة
الوطنية ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي،
ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجال
الفقر.
بهذا تكون الحكومة ق��د وضعت يدها
على بداية الطريق في تنسيق جهود مختلف
مؤسساتها الرامية إلى مكافحة الفقر وفي
المقدمة معالجة جيوب الفقر وفقاً لرؤية
تنموية واضحة تسهم في توفير الحياة الكريمة
لكافة المواطنين.
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الراب

مهمشون في الموسيقى

حسين نشوان
المهمشون في عصر العولمة
أي نوع من التعبير الذي يحمله
| ّ
ّ
والتحوالت الصاخبة التي تعصف بالمجتمعات الكبرى والصغرى،
وأي نوع تحمله وسائل التعبير التي يختارها الشباب إليصال
رسائلهم في مجتمع ال يصغي إليهم ومنابر ال تلفت إلى إبداعاتهم
وصرخاتهم؟
في عمان ثمة ظاهرة تتمثل بالموسيقى للتعبير عن تمردها
وخروجها عن السائد ،غير أن ما اختارته وسيلة للتعبير زاد في
إقصائها ،فظلت تراوح في مكانها ،وتعرضت فوق ذلك التهامات،
ودارت حولها الشائعات.
تجلت هذه المحاوالت في تشكيل عدد من فرق «الراب» التي
تقدم عروضها في الشوارع والحارات والمنازل والحفالت المحدودة
لألصدقاء ،لتظل على هامش الحراك الفني والثقافي ،على األقل حتى
اآلن.
لكن أبرز النشاطات التي تحققت لفرق «ال��راب» في األردن هي
مشاركتها في حفل نظمته السفارة األميركية في مركز الحسين
الثقافي.
الجهة المنظمة ،دعت فرقة أميركية تحمل اسم «هافيكور» من
هيوسن ضمن احتفاالتها بإحياء تاريخ األميركيين من أصل أفريقي،
واستطاعت أن تضمن لفرقة «الراب» األردنية التي تطلق على نفسها
اسم «شارع  »962تقديم فقراتها في مكان لم يكن ليتاح لها من قبل
حتى لو طلبت ذلك.
عدا عن ذلك ،فإن غالبية الحفالت التي تقيمها الفرق تقام في
الشوارع والساحات العامة أو «الكافي شوب» ،وأحياناً المنازل ،وباستناءات
فقد أقيم حفل في «مسرح البلد» الذي ينتهج خطاً داعماً للنشاطات التي؛
يصفها بـ«المستقلة».
المنتقدون ينظرون إلى مثل هذا اللون من الغناء بعدم البراءة
بوصفه مجرد غناء مراهقين مضللين بأفكار تسعى إلى «التحلل».
وتفسر الكاتبة سارة القضاة «هامشية» مثل هذا اللون من الغناء
بقولها« :إن الراب عالمياً ال يعد لوناً محترماً؛ فهو نتاج الحارات والشوارع،
وغالبية القائمين عليه في أميركا من أصحاب السوابق» ،ولكن سارة
ال تقدم أي دليل على هذا الموقف الذي تطلقه كاتهام ،أكثر من كونه
تحلي ً
ال موضوعياً للظاهرة.
إياس زهير وهو طبيب ويرأس «باند» موسيقي كالسيكي ،ينفي
االتهامات التي توجه إلى فرق «الراب» رغم أنه يصرح بأنه ال «يستسيغ»
هذه الموسيقى ،ويقول إنها «شائعات ربما من معارضي التغيير»،
مستدركاً أن «هذه التهم كانت وجهت قبل ذلك لموسيقى الجاز والروك
والبلوز مع أن األخيرة نبتت في حاضنة الغناء الديني».
ومع أن زهير يرد التهم التي تقال حول الفرق ،إال أنه ال يستطيع
وصف «الراب» بأنه «لون موسيقي» ،وذلك ألنه متخصص في الموسيقى
الكالسيكية.
أعضاء «فرقة جنود البلدة القديمة» المقدسية الذين شاركوا ضمن
مسابقة نظمتها إذاعة مونتي كارلو بعمان قبل نحو عامين ،قالوا إنهم
اختاروا «الراب» ألنه «وسيلة يدافعون بها عن وجودهم».
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يقول عضو الفرقة رائد بسام في تصريح للصحافة «إن الفنون
هي وسائل يمكن اللجوء إليها للدفاع والتعبير عن قضية فلسطين».
فالمسرح والسينما ،لهما دور كبير في كشف حقيقة ما يجري ،والوصول
المستعمر ومن هو
إلى مناطق كثيرة من العالم ،لتوضيح من هو
ِ
والمضطهدين وأحد هذه
المستعمر...و«الراب» ،هو «فن المهمشين
َ
َ
الوسائل».
يشاركهم في الرأي ،محمد يونس ،طالب جامعي ،الذي يعتقد أن
«الراب» نوع من الموسيقى التي تعبر عن الحرية في الكالم وحركة
الجسد ،ال نريد «الموسيقى التي «تنوم» .وبالنسبة لمحمد فإن «الراب»
هي موسيقى العصر ،إذ نمت في عالم «يركض بسرعة الصاروخ».
األثير مليء بموسيقى الحب والحرب ،والشباب يعيشون اليوم باإلضافة
إلى المشاكل الوطنية الكبرى هموماً يومية مثل ارتفاع األسعار
والمواصالت ،وهذا كله ال يعالج بالطرق التقليدية حسب محمد يونس
بل «بالصراخ والجنون».
وهذا ما يراه لورانس باركر أحد نجوم «الراب» بإشارته إلى أن هذا
الفن «يتجاوز الترفيه إلى سلوك ووعي ومنظور لرؤية العالم».
يوكد أعضاء «فرقة جنود البلدة القديمة» أن «الراب» بالذات ،وجد مع
السود األميركيين ،واختاروه كأداة يدافعون بها عن حريتهم ،وهو ليس
ببعيد عن تجربتهم .ومنه «نستطيع التعبير عن قضيتنا الفلسطينية
وعن حريتنا ،ما دام «ال��راب» خلق للدفاع عن النفس ،ونحن «نعتز
بالتراث» كما نعتز بالثقافة العربية والهوية العربية ،وال نرى تعارضاً
بينها وبين موسيقى «الراب»؛ فـ«الراب» فن لكل العالم ،ونحن نغني
أحياناً باإلنجليزية لتوصيل رسالتنا على نطاق أوسع.
لكن االتهامات طالت فرق «الراب» من كل صوب ،ولم تجد من يدافع
عن حقها في الوجود ،وعن حق الفنانين في التعبير عن أنفسهم بالشكل
الذي يريدونه ،وهو ما همش الظاهرة.
يزن تحدث عن تجربته بأسى ،حيث يعزو فشل تجربته في االستمرار،
هو وأصدقاؤه ،إلى كثافة الهجوم و«االتهامات الباطلة» التي تعرضوا لها.
ويضيف يزن الذي أسس واحدة من فرق «ال��راب» في عمان قبل
سنوات ،أن الفرقة تعرضت «لهجوم واتهامات باطلة» حالت دون
استمرارها ،واألصدقاء «كل راح إلى سبيل حاله بالخيبة».
«الراب» ،الذي بدأ من الهامش وتمرد عليه ،لم يستطع أن يخرج من
شرنقته.
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أداء الموازنة العامة
خالل أول شهرين
صحة وسالمة
السياسة المالية
ونجـاح اإلجراءات
المتخذة

محمد أبو حمور
| جاءت موازنة العام  ،2010بمحاولة جادة لتخفيض
اإلنفاق بشكل أو بآخر ،في حين تؤشر نتائج األداء
المالي للعام  2009إلى تفاقم العجز ،وارتفاع حجم
المديونية العامة ،نتيجة التوسع في اإلنفاق بتأثير
األزمة المالية العالمية في جانب اإليرادات والمنح.
ولدى مراجعة البيانات المالية للعام  ،2009تبين أن
هناك مجموعة مطالبات مستحقة للشركات والمستثمرين
والمواطنين ،لم تُس ّدد في العام نفسه ،مع عدم رصد
أي مخصصات لهذه المطالبات في موازنة العام ،2010
فوجدت اإلدارة المالية نفسها مضطرة إلصدار ملحق
لموازنة العام  2009بمبلغ  305ماليين دينار ،انطالقاً
من ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات
والمستثمرين ،والتزاماً بمعايير الشفافية في أداء المالية
العامة .كما أن عدم تسديد المستحقات المشار إليها كان
سيؤدي إلى التأثير سلبياً على أوضاع المستحقين ،ويهدد
64
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استمرار أعمالهم ،ووفاءهم بالتزاماتهم.
كان ال بد من مراجعة موازنة العام
 2010بهدف التأكد م��ن م��دى مواءمة
الفرضيات التي تم إع��داد الموازنة بنا ًء
عليها ،وتجنباً ألي مستجدات لم تؤخذ
في الحسبان .وقد أظهرت المراجعة أن
أرقام اإليرادات العامة ستشهد نقصاً عن
المقدر في الموازنة ،ويأتي هذا النقص
من جانبين؛ أولهما تراجع بعض اإليرادات
المحلية ،وثانيهما إدراج منح في الموازنة
دون توافر ما يؤكد الحصول عليها.
وق��د اتضح أن التراجع في اإلي��رادات
المحلية سيكون بحدود  90مليون دينار،
ويعود للنقص المتوقع في إيرادات ضريبة
الدخل ،الناجم عن كونها تمثل حصيلة
النشاط االقتصادي في العام السابق،
الذي شهد تباطؤاً شمل مختلف القطاعات
االقتصادية .أما المنح والمساعدات التي تم
تقديرها في الموازنة بمبلغ  330مليون
دي��ن��ار ،فقد تبين أن المضمون منها ال
يتجاوز  160مليون دينار ،ما يعني أن هناك
 170مليون دينار من المنح غير ّ
مؤكدة.
وقد أظهرت المراجعة أن هناك مجموعة
من النفقات األساسية لم يرصد لها أي
مخصصات ،وه��ي تتركز في ستة بنود
أساسية ،منها دعم البلديات بمبلغ  85مليون
دينار ،دعم المجلس األعلى للمعاقين،
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية،
مستحقات توسعة المطار ،ونفقات عامة
أخرى .وتقدر القيمة اإلجمالية لهذه البنود،
عدا البلديات ،بحوالي  75مليون دينار.
وتمثل هذه النفقات ض��رورة لقطاعات
حيوية ،رصدت لها هذه المخصصات بسبب
إلغاء عدد من الضرائب والرسوم التي كانت
تحصل لحسابها ،نتيجة صدور قانون ضريبة
الدخل الجديد ،والقانون المعدل لقانون
الضريبة العامة على المبيعات ،اللذين صدرا
بهدف تبسيط وتطوير النظام الضريبي،
وزيادة القدرة التنافسية للمملكة في جذب
االستثمارات .كما أن الدستور األردن��ي ال
يسمح بتمويل أي نفقات غير مدرجة في
قانون الموازنة العامة ،وقد أدت كل هذه
المعطيات إلصدار ملحق لموازنة العام 2010
بمبلغ  160مليون دينار ،قيمة هذه النفقات.
في ضوء المعطيات المشار إليها ،فان
العجز المتوقع في موازنة العام ،2010
سوف يرتفع من  685مليوناً وفقاً للتقديرات
السابقة إلى حوالي  1.1مليار دينار ،نتيجة
للمراجعة العلمية الدقيقة التي تم إجراؤها
بهدف إظهار الواقع الحقيقي للموازنة،
دون اللجوء لعمليات محاسبية تظهر عدم
قيام الحكومة بالواجبات والمسؤوليات
المنوطة بها ،أو تأجيل تسديد مستحقات،

كان سيضر بمصالح المواطنين والشركات
والمستثمرين.
إن وض��ع األم���ور ف��ي نصابها بدقّة،
يتطلب توقع الحجم الحقيقي لإليرادات
والنفقات وال��ع��ج��ز ،وي��ف��رض االنطالق
نحو اتخاذ خطوات فاعلة وإجراءات حازمة
إلعادة المالية العامة إلى مسارها ،وتحقيق
االستقرار المالي الذي يمثل إحدى أهم
ركائز النمو االقتصادي ،وجذب االستثمارات،
وتوفير البيئة المالئمة لها.
وتأتي اإلجراءات المطلوبة في جزأين؛
أولهما إجراءات تخدم السياسة المالية في
المدى المتوسط ،مثل اإلصالحات الضريبية
التي أق��رت مؤخراً بهدف جذب مزيد من
االستثمارات ،والمرحلة الثانية من مشروع
اإلصالح المالي الذي تم البدء به هذا العام
بهدف تطوير اإلدارة المالية بشكل عام،
بما فيها اإلدارة الضريبية ،وإدارة الموازنة
العامة .وثانيهما إجراءات تحقق نتائج في
المدى القصير ،مثل التخفيض في اإلنفاق
للعام  ،2010وإجراءات مباشرة في النفقات
واإلي���رادات ،بحيث يتم مراعاة األولويات
وتجنب التأثير على مستوى حياة المواطنين
قدر اإلمكان.
وتدخل هنا إجراءات ضبط النفقات التي
اتخذت ،وتشمل تخفيض  20في المئة من
النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات
الحكومية ،ال��ت��وق��ف ع��ن ش���راء األث��اث
والسيارات ،التوقف عن التعيين (باستثناء
وزارتي التربية والصحة) ،تنظيم استخدام
السيارات ،والتريث في تنفيذ المشاريع
التي ال تحمل صفة األولوية ،ومن المؤمل
أن تؤدي هذه اإلج��راءات خالل العام إلى
تحسين أوض��اع المالية العامة ،والتأثير
إيجابياً على سائر القطاعات االقتصادية،
وصو ًال إلى استعادة ركائز النمو المستدام
الذي يؤمن توزيعاً عاد ًال لمكاسب التنمية
على مختلف الفئات االجتماعية ،في مختلف
المناطق.
ه��ذا اليقين بتحسن أوض��اع المالية
العامة ،تعززه التطورات على أرض الواقع،
فخالل أول شهرين من العام  ،2010تم
تحقيق جانب كبير من أه��داف السياسة
المالية الرامية إلى خفض النفقات العامة
وتحسين اإلدارة الضريبية ،ما أدى إلى
تقليص اإلنفاق بحوالي  160مليون دينار،
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
وح��وال��ي ثلث ه��ذا االن��خ��ف��اض ج��اء من
النفقات الجارية ،التي ال تخفى صعوبة
تخفيضها؛ إذ تمثل في معظمها فاتورة
ال��روات��ب والتقاعد وخدمة ال��دي��ن ،األمر
الذي أسهم في تحويل عجز الموازنة خالل
هذين الشهرين إلى وفر واضح.

شأن اقتصادي
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الحكومة حضرت واستمعت إليه

برنامج أحزاب المعارضة حول الوضع
االقتصادي واالجتماعي
محمد عالونة
| خلصت أحزاب المعارضة في ورقة أعدتها
بعنوان «البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي
واالجتماعي» إلى أن االقتصاد يمر بظروف
استثنائية ،ويعاني من أزم��ة ح��ادة ورك��ود
تستوجب إج��راءات فورية لمعالجة اختالالت
كانت ثمرة للسياسات االقتصادية المتعاقبة
منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
أح���زاب المعارضة ،وه��ي :جبهة العمل
اإلسالمي ،الوحدة الشعبية ،الشيوعي ،الشعب
الديمقراطي-حشد ،البعث التقدمي ،الحركة
القومية للديمقراطية المباشرة ،والبعث
االشتراكي ،طرحت برنامجها ال��ذي جاء في
 34صفحة في مؤتمر عقدته لهذه الغاية في
مركز الحسين الثقافي بمنطقة رأس العين
في  20آذار/مارس  ،2009وحضره نائب رئيس
الوزراء رجائي المعشر ،تلبية لدعوة تقدمت بها
تنسيقية المعارضة لألحزاب.
األح����زاب ت��ن��اول��ت ف��ي ورق��ت��ه��ا سياسات
66
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التصحيح االقتصادي التي ترى أنها تمثلت في
زيادة الضرائب غير المباشرة على المواطنين،
مما أدى إل��ى ارت��ف��اع تكلفة معظم السلع
األساسية ،مع انخفاض اإلنفاق الحكومي على
الخدمات.
ورغ��م أن ال��ورق��ة تقر بتأثيرات األزم��ة
المالية العالمية على االقتصاد ،إال أنها تؤكد أن
رفع الدعم عن اإلنتاج المحلي وعن الصادرات
الوطنية ،وتحرير التجارة الخارجية والداخلية،
وإزال��ة الحواجز الجمركية لتسهيل انسياب
السلع والبضائع األجنبية ،دف��ع باتجاه نمو
قطاعات غير إنتاجية مثل التجارة والخدمات
واإلنشاءات ،على حساب القطاعات اإلنتاجية
الصناعة والزراعة ،باإلضافة إلى زيادة االعتماد
على الخارج في تأمين االحتياجات األساسية
والمواد الغذائية.
انتقدت األح��زاب الفرق االقتصادية في
الحكومات ،ألنها طالما استخفت بتأثيرات األزمة
المالية العالمية ،وتعاملت معها بسطحية عندما
طرحت خطة استثمارية قيمتها  156مليون

دينار لتحفيز االقتصاد ،وتراجعت عنها لعدم
توافر الموارد المالية.
ربما يكون أهم ما في البرنامج الوطني
ل�لإص�لاح االق��ت��ص��ادي ،ه��و رب���ط اإلص�ل�اح
االقتصادي ب��اإلص�لاح السياسي ،من خالل
تطوير القوانين العامة المرتبطة بالحريات
العامة ،وبناء دول��ة القانون والمؤسسات،
وتوفير مناخ مالئم للتداول السلمي للسلطة،
تتحمل فيه الحكومة مسؤولياتها حول مختلف
القضايا الوطنية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،من خالل برنامجها المقر من قبل
مجلس النواب المنتخب.
الحضور التفاعلي لنائب رئيس ال��وزراء،
رجائي المعشر ،للمؤتمر ،كسر التقليد السائد
بمقاطعة المسؤولين الحكوميين لنشاطات
المعارضةّ ،
وشكل تقليصاً للهوة الراسخة في
تفاعل الحكومة مع الدعوات التي توجه لها من
قبل منظمات المجتمع المدني.
وإذ يرى محمد البشير ،الرئيس السابق
لجمعية المحاسبين القانونيين ،الذي ترأس

اقتصادي
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ،أن حضور المعشر
ال يعني تبني المسؤولين للوثيقة التي أعدتها
تلك األح��زاب ،فإنه يقر في حديثه لـے
«أنها المرة األولى التي يتواجد فيها مسؤول
بمستوى المعشر في لقاءات كهذه».
يتفق مع البشير ،األمين العام للحزب
الشيوعي منير حمارنة ،ويرى أنه للمرة األولى
يشارك مسؤول رفيع المستوى في اجتماع
طرحت فيه اآلراء كافة ومنها الحكومية ،ويقول
لـے« :األح��زاب تقدمت في أوقات سابقة
بنحو  20دراسة وتوصيات قوبلت بالتجاهل».
«لست متفائ ً
ال كثيراً باستجابة الحكومة»،
يضيف الحمارنة ،لكنه يؤكد أن لقا ًء مثل هذا
يمكن أن يكون بداية للحوار وهو «مطلوب
بشدة».
البشير ال��ذي ال ينتمي ألي من األح��زاب،
وكانت له مداخلة حول الضريبة ،يعتقد أن
اللقاء ال��ذي تضمن نقاشات بين طرفين
متضادين «الحكومة والمعارضة» ،يمكن أن
يشكل نواة لحوارات أخرى موسعة.
المعشر خالل اللقاء ،وبشكل فني ،حاول أن
يقنع الحضور بضرورة التفريق بين ما وصفه
بأزمة مالية وأخرى اقتصادية ،ويجزم أن الحال

يعاني من أزم��ة مالية تتمثل بعجز موازنة
يتجاوز المليار دينار بينما النشاط االقتصادي
بشكل عام ،الذي يعكس نمواً بنسبة  4في
المئة ،ال يدعو للخوف رغم إقراره بوجود حالة
ركود ال يعدها خطيرة.
اجتماع األحزاب على ورقة اقتصادية واحدة
وتقديمها ،شكل إجماعاً ربما غير مسبوق،
خصوصاً أن تلك األح��زاب تختلف فيما بينها
في رؤاه��ا االجتماعية واالقتصادية وحتى
في توجهاتها السياسية .ويؤكد حمارنة أن
األحزاب سارت كثيراً باتجاه تحقيق ما تجمع
عليه ،وإن ك��ان يعتقد بوجود خالفات في
وجهات النظر.
لكن حمارنة على الرغم من تأكيده أهمية
مشاركة المعشر في اللقاء ،إال أنه يجزم بأن
على الحكومة أن تطبق سياسات اقتصادية
تساعد على وض��ع حد للعجز في الموازنة
وتحفيز النمو.
الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة،
األمين العام للحركة القومية للديمقراطية
المباشرة نشأت أحمد ،قال لـے« :إن النهج
االقتصادي الذي دأبت الحكومات المتعاقبة على
األخذ به ،قد أوصل وضعنا االقتصادي إلى حافة

الهاوية ،األمر الذي زج بأبناء الشعب األردني
في خضم العديد من األزمات».
أحمد يرى أن «تمكين جميع شرائح المجتمع
من المشاركة الجادة في صنع القرار أمر مهم،
مع ضرورة أن يتحول المجتمع بموجب خطط
تنموية دقيقة إل��ى مجتمع منتج ب��د ًال من
بقائه مستهلكاً» ،لكنه لم يحدد أية سياسات
اقتصادية توصل إلى األهداف المنشودة.
المعشر حاول خالل اللقاء إقناع الحضور
بأن األزم��ة ليست كما يرونها ،وقال ألحزاب
المعارضة إننا بعيدون ج��داً عن وق��وع أزمة
مشابهة ل�لأزم��ة التي وقعت ال��ع��ام ،1989
وطمأنهم أن نسبة المديونية العامة للدولة
ما زالت تحوم حول  60في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وهي النسبة المقررة في
قانون الدين العام ،مؤكداً في الوقت ذاته
ضرورة عدم تجاوز هذه النسبة.
يكتفي عضو اللجنة التي شكلتها المعارضة
ومسؤول الملف االقتصادي في التيار الوطني
الديمقراطي ،فهمي الكتوت ،تعليقاً على
حضور المعشر ،بأنه ال يستبعد إمكانية تجاوز
األزمة االقتصادية التي يم ّر بها األردن ،ولكن
بتكلفة مرتفعة ،حسبما يقول.
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العالم

أوباما وقانون الرعاية الصحية

عـال الستثمـار رأس الـمـال
مـردود ٍ
السياسي
رانية عطا الله
| بعد أن وجهت إسرائيل صفعة قوية إلى
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،مما اعتُبر
تحدياً واضحاً لهيبة البيت األبيض ،استعاد
الرئيس ب��اراك أوباما الزمام يوم أن أصدر
الكونغرس أواخر آذار/مارس  ،2010في خطوة
ت��اري��خ��ي��ة ،ق���راره إلص�لاح
ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة في
الواليات المتحدة.
وقد تحقق ألوباما هذا
اإلنجاز ،األهم في أولوياته
الداخلية ،بتوظيف مزيج
مما لديه من عوامل القوة،
ك��ال��ق��درة ع��ل��ى تنظيم
المجتمع وحشد الطاقات
تضاف إلى مهارة المحامي
وتشكيل الفريق المتعاون،
إذ وظ����ف ك���ل ذل����ك في
ط��رح القضايا السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ساحة
المناظرة .وه��و باإلضافة
لذلك يتمتع بقدرة مماثلة
على استغالل مكانته زعيماً
لألمة ،وتثبيتها.
ففي  23آذار/م����ارس،
وقّع الرئيس ،بعد موافقة
الكونجرس ،قانوناً يسمح
بعملية إصالح واسعة لنظام
الرعاية الصحية ،وهي أهم
مبادرة سياسية واجتماعية
ف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
حتى اآلن ،وسيكون من
شأنها تحديد مالمح فترة
رئاسته وتعريف إرثه .وقد
ُوصف القانون بأنه تشريع
«شمولي» ال مثيل له منذ
ق��ان��ون ال��رع��اي��ة الطبية
الصادر العام .1965
��ري
�
��وه
واإلن����ج����از ج�
ٌ
على كثير م��ن األص��ع��دة؛
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فهو إن��ج��از أخفق أس�لاف أوب��ام��ا ،وآخرهم
بيل كلينتون ،في تحقيقه أو تحقيق مثله.
ومن أهمية هذا التشريع تكلفته البالغة 2.5
تريليون دوالر ،وتوسيع مظلة التأمين لشمول
 32مليون أميركي ،لم يكونوا قبله قادرين
على دخول مظلة التأمين الصحي.
ومن شأن هذا القانون أن يغير بصورة

دراماتيكية الطريقة التي تتوفر بها الرعاية
الصحية في الواليات المتحدة ،مع تخفيض
العجز في الموازنة بقيمة  1.3تريليون دوالر
في العقدين المقبلين.
وبالنسبة ألوباما ،يحمل هذا التشريع مبدأ
جوهرياً ُيعنى «بحق الجميع في الحصول على
القدر األساسي من الرعاية الصحية» .وفي

العالم
رده على اتهامات أطلقها أنداده الجمهوريون
بأنه اشتراكي ،وهي تهمة خطيرة في المجتمع
الممعن في الرأسمالية ،قال أوباما إن القانون
يمثل «مقاربة تعتمد المنطق السليم ،وتبقي
على نظام التأمين الخاص قائماً غير منقوص،
لكنها تجعل منه أكثر فعالية ليستفيد منه
الجميع».
كان رد فعل ماكينة الجمهوريين أن أطلقوا
حملة بعد ي��وم من تصويت مجلس النواب
بهدف إبطال التشريع من جهة ،واستخدامه
سالحاً لتعبئة الناخب األميركي ضد الحزب
الديمقراطي في االنتخابات النصفية للكونغرس
المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر
 2010من جهة أخرى .وقد تقدمت  13والية
بدعاوى قانونية إلى محاكم فيدرالية تعترض
فيها على المشروع بدعوى أنه يتعارض مع
الدستور ،وال يتوقع مسؤولو اإلدارة أي نجاح
لهذه المساعي.
ورغم الضجة التي أثارها المعارضون لما
ُوص��ف بأنه «أكبر مشروع تعديل للسياسة
االجتماعية» إال أنه يمكن ،فع ً
ال ،اعتبار هذا
اإلنجاز من المحطات األبرز في مسيرة أوباما
الرئاسية حتى اآلن ،فقد مكنه م��ن إب��راز
المهارات التي وظفها بذكاء في دفاعاته عن
المشروع في مناسبات مختلفة.
وق��د ب��دا الرئيس ف��ي ب��ادئ األم��ر كأنه
يعمل عن بعد مع رفاقه الديمقراطيين على
كابيتول هيل ،وهم الذين كانوا معه على اتفاق
ح��ول ه��دف إص�لاح نظام الرعاية الصحية،
لكنهم اختلفوا معه وفيما بينهم حول وسائل
التطبيق .وك��ان زعيم األغلبية في مجلس
الشيوخ هاري ريد ،الديمقراطي من نيفادا،
قد استطاع الحصول على موافقة المجلس
على النسخة التي بين يديه في كانون األول/
ديسمبر  .2009أما رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي ،الديمقراطية من كاليفورنيا ،التي تُع ّد
من أفضل من يجتذب األصوات في المجلس،
فقد واجهت خالفاً عميقاً مع بعض أعضاء
المجلس من الديموقراطيين بسبب ما يحمله
مشروع القانون من التمويل الفيدرالي لعمليات
اإلجهاض ،وهو أمر يعارضه المحافظون بمن
فيهم أعضاء في الحزب الديموقراطي.
وواجه أوباما الجمهوريين أيضاً في أواخر
كانون الثاني/يناير  ،2010وانخرط معهم
في مناظرات حية على شاشة التلفزيون أمام
الجمهور األميركي ،وه��ي مناظرات كانت
بمثابة حوارات سياسية غاية في الذكاء أظهر
فيها الرئيس أفضل ما عنده .وكان الغرض
األبرز من كل ذلك التدليل على الشفافية
التي تعمل بها إدارته وتبيانها ،بحيث يشاهد
الشعب األميركي ،في هذه الحالة ،مناظرة
حول القضية األكثر إثارة للجدل وهي إصالح
نظام الرعاية الصحية ،كي يقرر األميركيون

بأنفسهم موقفهم من دع��م المشروع أو
عدمه .وسوف تكشف انتخابات الكونغرس
المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر ،مدى
اقتناع الجمهور بالقضية ودعمه للقائمين
عليها ،الديموقراطيين.
وق���د ق���ام ال��رئ��ي��س ب��ع��ق��د ل��ق��اء ضم
ال��ق��ادة من الحزبين في محاولة الجتذاب
الجمهوريين ،أو بعضهم على األق��ل ،إلى
جانب مشروعه .ورغم إخفاقه في ذلك ،إال أن
أحداً ال يستطيع اتهامه بالفشل في االنخراط
الحواري مع المعارضة شخصياً ،أو بإهماله
ضرورة العمل من خالل شراكة حقيقية مع
مناظريه .وكان من أثر جهده ذلك أن ترك
انطباعاً لدى الجمهور ،بأنه رئيس منفتح
على العمل المجدي مع الطرف اآلخر واألخذ
ببعض األفكار التي اقترحها الخصوم في
قضية خضعت لجدل واسع في البالد .وفي
نهاية ال��م��ط��اف ،ت��وف��رت للرئيس فرصة
تقديم خطته إلى الشعب ،وإبراز بعض نقاط
الضعف في مواقف الجمهوريين حيالها.
وفي أوائل شباط/فبراير ،واصل أوباما
ات��ص��االت��ه م��ع رف��اق��ه الديمقراطيين في
مجلس الشيوخ إلثبات أنه يعمل وإياهم في
جبهة واحدة لتحقيق ما عجز أسالفهم عن
تحقيقه .
وف��ي الوقت الحاسم ،استطاعت رئيسة
مجلس النواب اجتذاب العدد الكافي من األصوات
لتمرير القانون رغم أن الجمهوريين ونفراً من
الديمقراطيين لم يصوتوا إلى جانبه.
ولعله من السابق ألوان��ه ،رغ��م أهمية
اإلنجاز ،التنبؤ بأثره على إصالح قطاع الرعاية
الصحية في أرجاء أميركا كافة ،وعلى السياسة
العامة في واشنطن.
المرجح أن يقوم أوباما بجولة في
ومن
َّ
ال��والي��ات األميركية ،للمساعدة على حشد
الدعم للمرشحين من أعضاء حزبه ،سواء
الذين ص ّوتوا لمشروع قانون إصالح الرعاية
الصحية أو الذين ص ّوتوا ضده ،في معاركهم
االنتخابية للحفاظ على األغلبية ف��ي كال
مجلسي الكونغرس .ويتوجب على المرشحين
َ
أن يقنعوا ناخبيهم بأنهم ليسوا كما يتهمهم
الجمهوريون من أنهم تسببوا في «سيطرة
الحكومة» ،تهمة االشتراكية ،على ما يوازي
سدس االقتصاد من خالل إصالح نظام الرعاية
الصحية.
وق��د ع���ارض زع��ي��م الجمهوريين في
الكونغرس ميتش ماكونيل ،من كنتاكي ،وصف
التشريع باإلصالح ،وح ّذر الديمقراطيين من
أن فرحتهم «عمرها قصير» ،ألن الشعب
األم��ي��رك��ي «ل��ن ي��ن��خ��دع» ب��م��ش��روع كهذا.
وبالغ ماكونيل في مضيه بالقول إن أغلبية
األميركيين «مذهولون من أن الكونغرس قد
أق� ّر هذه الجريمة الفاحشة التي ج��اءت في

 2685صفحة ،القانون ،ضد رغباتهم» .أما
السيناتور الجمهوري جون ماكين ،من أريزونا،
الذي كان قد ترشح ضد أوباما للرئاسة العام
 ،2008فقال بحتمية ان��ع��دام التعاون مع
الديمقراطيين حتى نهاية العام .وبعد يومين
من إقرار القانون ،اسـتأنف أوباما حملته ،وعاد
إلى أيوا لبناء الزخم والترويج للقانون بوصفه
تجسيداً ألجندة إصالح نظام الرعاية الصحية
التي أطلق صيحتها أثناء بدء حملته االنتخابية
عام  2007في تلك الوالية .وكان في ذلك
تعبير عن الثقة المتزايدة ،لدى الديمقراطيين
والبيت األبيض ،في أن القانون قد أكسبهم
زخماً سياسياً هم بحاجة لزيادته لضمان
النصر في االنتخابات القادمة.
وق��د بين استطالع للرأي أجرته محطة
سي بي أس نيوز مباشر ًة بعد تصويت مجلس
النواب ارتفاع معدل التأييد الشعبي للرئيس
بسبب مشروع الرعاية الصحية م��ن 41في
المئة إلى  47في المئة.
ورغ��م أن التحدي الكبير ،المتمثل في
الكساد االقتصادي والبطالة ،الذي تواجهه
إدارة أوباما ،ما زال ماث ً
ال للعيان وواضحاً ،إال
أن إدارة أوباما تستطيع القول بثقة إنها عملت
على حماية ذلك الكم من القوى العاملة الذين
فقدوا وظائفهم وسقط تأمين أصحاب العمل
عنهم تبعاً لذلك ،من بقائهم دون تأمين
صحي وهي مشكلة لهم فوق بطالتهم.
وتشتمل القضايا الداخلية الموضوعة
على أجندة أوباما لح ّلها على المدى البعيد:
إصالح النظام التعليمي األميركي ،معالجة
التغير المناخي ،إصالح وضع الهجرة والتوقف
عن االعتماد على النفط األجنبي ،هي قضايا
ليس سه ً
ال حلها .وقد بدا أوباما كأنه اكتسب
زخماً بقدر اإلنجاز غير المسبوق الذي حققه
حين ق��ال« :إننا نستطيع القيام بالخطوات
التالية بشعور جديد بالثقة ،وبرياح جديدة
تدفع أشرعتنا .إننا ال نخشى المستقبل ،بل
نصنعه ونشكله».
إذا كان هناك درس يمكن استخالصه من
كل هذا وما تمخض عنه من نتائج ،فهو أن
االنخراط المبكر والشخصي للرئيس ،ورغبته
في استثمار رأسماله السياسي في الدفاع
ملحة ،أم��ران يكتسبان أهمية
عن قضايا ّ
خاصة .ولو أن أوباما استخدم على الجبهة
الخارجية قدراً مساوياً من اإلرادة والمهارة ما
بذل منهما إلنجاح مشروع الرعاية الصحية،
فقد يكون الرئيس األميركي الذي سيفلح
حل للصراع العربي ،اإلسرائيلي؛
في إيجاد ٍ
إذ ما يزال العديدون في منطقتنا المتعبة
يأملون أن يخصص الرئيس المزيد من وقته
للعملية السلمية ،وهو إجراء مهم لتحقيق
االختراق المطلوب نحو الوصول إلى السالم
الشامل.
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عين ثالثة

الشهيد الخطأ

جو ستورك

ارتكبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح خطأ
فادحاً عندما قررتا قبل أشهر إطالق اسم دالل
المغربي على ميدان عام في منطقة البيرة،
المدينة المتاخمة لرام اهلل في الضفة الغربية،
تكريماً لذكرى تلك المرأة الفلسطينية التي
نفذت هجوماً لقوات فتح الخاصة من لبنان
عام  ،1978أدت إلى مقتل  35مدنياً إسرائيلياً
على األقل ،بينهم  13طف ً
ال.
يضحون
يظل أمر إحياء ذكرى األشخاص الذين ّ
بحياتهم في النضال الوطني بوصفهم أبطاالً
وشهداء أمراً شائعاً في كل أنحاء العالم ،حتى
لو أن بعض مغامراتهم تتخطى حدود أعمال
الحرب المشروعة بانتهاك الحظر المفروض
على الهجمات التي تستهدف المدنيين.
ولكن ،في حالة دالل المغربي ،فإن اإلنجاز
الوحيد ال��ذي ُت َك َّرم من أجله كان الهجوم
الذي يدعوه اإلسرائيليون «مجزرة الطريق
الساحلية» ،وتشير إليه «فتح» باسم «عملية
الساحل».
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«أجلت»
كانت السلطة الفلسطينية قد ّ
و«ألسباب فنية» حفل التدشين الرسمي
الذي كان مقرراً في  11آذار/م��ارس ،وهو
ال��ي��وم ال��ذي ي��ص��ادف ذك��رى هجوم العام
 ،1978في ما يبدو أنه حدث بسبب تقدم هذا
التاريخ يوماً واحداً فقط عن موعد زيارة نائب
الرئيس األميركي جو بايدن لرام اهلل .وفي
تجم َع العشرات
وقت الحق من ذلك اليومّ ،
من نشطاء «فتح» مع ذلك في الميدان ،الذي
يقع تماماً خارج مقر مكتب اإلرشاد السياسي
التابع للسلطة الفلسطينية ،إلقامة احتفال
غير رسمي بالمناسبة.
وقد امتنع رئيس المكتب ،الرائد عدنان
الدميري عن المشاركة ،لكنه أشار إلى هذا
الفصل على أن��ه «ج��زء من ميراثنا الذي
أوص َلنا إلى عملية السالم واالتفاقيات» بين
َ
اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينية .أما
توفيق الطيراوي ،المستشار األمني لرئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس ،وعضو
اللجنة المركزية لحركة فتح ،والرئيس
السابق لمخابرات السلطة الفلسطينية
العامة في الضفة الغربية ،فقد انضم فع ً
ال
إلى الناشطين الشباب ،ونُقل عنه قوله« :إننا
جميعاً دالل المغربي».
إن االعتذار بذريعة «التوقيت السيئ»
والتأجيالت ،إنما يعني تجنّب مواجهة
القضايا الحقيقية ،وهي في هذه الحالة
الفلسطينية ،فشل على أعلى المستويات
ف��ي تقديم «إرش���اد سياسي» يتضمن
احترام جوهر التزام المحاربين بجوهر
قوانين الحرب ،سواء كانوا جزءاً من جيش
وطني ،أو حتى حركة مقاومة مسلحة ،بأن
ال يستهدفوا أو يهاجموا المدنيين من دون
تمييز ،وبأن يتخذوا كل اإلجراءات الممكنة
أثناء تنفيذهم العمليات العسكرية بغية
تجنب إلحاق األذى بالمدنيين والممتلكات
المدنية .والقضية ال تتعلق بما إذا كان
يمكن للفلسطينيين ،أو يجب عليهم اللجوء
إلى الكفاح المسلح ،وإنما كيف يضبطون
سلوكهم أثناء قيامهم بذلك.
إن القبول الذي تَحظى به دالل المغربي،
كبطلة ،ينبع من دون شك في جزء منه من
كونها امرأة ،ومن شبابها ،كانت في الثامنة
عشرة أو التاسعة عشرة من عمرها وقت
الهجوم في آذار/م���ارس  ،1978وق��د وقع
الهجوم في وقت كان فيه الرئيس المصري
أنور السادات ورئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
بيغن يجريان مباحثات خشي كثيرون من
الفلسطينيين من أن تضر بمصالحهم.
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن دواف����ع المغربي
ونواياها الخاصة ،فإنها ق��ادت هجوماً بدأ
بإطالق النار حتى الموت على العديد من
المدنيين اإلسرائيليين (وام���رأة أميركية

واحدة زائرة) ،ثم بأخذ حوالي  70رهينة من
ركاب حافلة ،قُتل العديد منهم أيضاً .ووفقاً
للناجين في ذلك الوقت ،فإن الفلسطينيين
أطلقوا النار على بعض الرهائن ،فيما مات
آخ��رون نتيجة لالنفجارات والنيران التي
نجمت عن القنابل التي ألقاها الفلسطينيون
داخل الحافلة ،عندما أجبرهم حاجز أمني
أخ��ي��راً على ال��وق��وف في شمال تل أبيب،
واندلعت معركة بالبنادق طوال ساعة كاملة،
وقد نقلت التقارير اإلخبارية في ذلك الوقت
أن الفلسطينيين قتلوا على األقل  35مدنياً
ورج� َ
�ل شرطة واح��داً؛ كما مات أيضاً  6من
أصل قوة الكوماندوز الفلسطينية المكونة
من  11إلى  12شخصاً.
بعد إع�لان السلطة الفلسطينية في
كانون الثاني/يناير  2010عن نيتها تكريم
المغربي ،أشار المع ّلق اإلسرائيلي غيرشون
غورينبيرغ إلى أن مسؤولين إسرائيليين كانوا
سموا في وقت سابق شارعاً في مدينة
قد ّ
عكـا اليهوديـة/الفلسطينية المختلطة ،باسم
شلومو بن يوسف ،الذي كان قد هاجم في
العام  1938مع اثنين من رفاقه في عصابة
اآلرغون ،حافلة مليئة بالمدنيين العرب في
طريق جبلية ،بنية قتلهم .وقد أخفق هجوم
بن يوسف؛ اعتقلته قوات االنتداب البريطانية،
وحاكمته وشنقته ،لكن األهداف المقصودين
كانوا مدنيين .وقد تحدث رئيس ال��وزراء
اإلسرائيلي نتنياهو في أوائ��ل آذار/م��ارس
من العام الجاري في جلسة للكنيست في
تكريم بن يوسف ،من بين آخرين .وتبقى
أفعاله مشينة بقدر ما هي تصرفات أولئك
الناس الذين يك ّرمون دالل المغربي ،لكن
تجاهل أحد طرفَي الصراع للحظر األساسي
الستهداف المدنيين ال يمنح العذر لتجاهل
مماثل من جهة الطرف اآلخر.
إن حظر استهداف المدنيين ومهاجمتهم
من دون تمييز هو أمر مطلق ،وال يمكن
لقضية عادلة وال االنتقام من هجمات
الخصم أن تغير حقيقة أن هذا االستهداف
يشكل دائماً انتهاكات خطيرة للقانون
اإلنساني الدولي ،والتي غالباً ما تشكل
ج��رائ��م ح���رب .وف��ي ال��ع��ام  ،2010في
وقت تحتل فيه قضية مسؤولية القوات
اإلسرائيلية عن مثل هذه االنتهاكات في
معارك غزة خالل كانون األول/ديسمبر
 2008وكانون الثاني/يناير  ،2009موضعاً
ب���ارزاً على األج��ن��دة ال��دول��ي��ة ،ف��إن على
السلطة الفلسطينية أن تتحلى بالفطنة
بحيث تلغي ،بدل أن تؤجل فقط ،خططها
لتخليد ذكرى دالل المغربي ،وأن توضح
بجال ٍء نيتَها المضي قدماً في االحتفاظ
بهذه التكريمات العامة ألشخاص ال تنتهك
أعمالهم القانون الدولي بشكل صارخ.
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أخبار حريات

السعودية
مراجعة النساء الدوائر الحكومية دون محرم تهمة
| طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أصدرته يوم 2
آذار /مارس  ،2010السلطات السعودية باإلفراج عن مواطنة سعودية
حكم عليها بالسجن والجلد بتهمتي «الحضور إلى الدوائر الحكومية دون
محرم» ،و«التقدم بدعاوى كيدية على موظفين حكوميين».
سوسن سليم وهي سعودية من أصل سوداني حكم عليها في
كانون الثاني يناير  ،2010بالجلد  300جلدة ،والسجن سنة ونصف،
ألنها تقدمت بشكوى تقول فيها إنها تع ّرضت إلى مضايقات من قبل أحد
القضاة ،وكانت أثناء متابعتها لهذه الشكوى تراجع مكاتب المسؤولين
«دون محرم».
وفق هيومن رايتس ووتش فإن سليم كانت قد طلبت العام ،2004
من قاض محلي مساعدتها في اإلفراج عن زوجها المسجون بسبب ديون
عليه ،ولكن القاضي بحسب رسالة وجهتها سليم إلى الملك عبداهلل بن
عبد العزيز ،طلب منها أن تط ّلق زوجها وتأخذه هو .سليم قالت في نفس
الرسالة إن القاضي وبعد اإلفراج عن زوجها أخبرها بأنه سيعيد زوجها
إلى السجن خالل ثالثة أشهر إن لم يتمكن من السداد ،وذلك «ألنها

فضلته عليه» بحسب الشكوى.
ّ
في شباط فبراير  ،2008تقدمت سليم مجددا بشكاوى إلى رئيس
الشرطة ومدير الجوازات والمحافظ في منطقتها ،تقول فيها إنها ما تزال
تتعرض إلى مضايقات من القاضي المذكور .ولكن هؤالء المسؤولين
«وبخوها» ألنها كانت تراجع مكاتبهم دون ولي أمرها ،رغم أنها أوضحت
لهم أن جميع أقاربها من الرجال في السودان ،وأن ولي أمرها الوحيد في
المملكة هو زوجها الذي كانت على خالفات معه آنذاك.
سليم ،وفق المنظمة ،تقدمت في الشهر نفسه بشكوى إلى وزير
الداخلية السعودي اتهمت فيها المسؤولين المحليين باإلساءة إليها ،وقد
ساعدها في تحضير شكواها قاض متقاعد ،وقالت المنظمة إن المحكمة
حكمت عليه هو أيضا بالسجن  10أشهر ،و 120جلدة ،وذلك بتهمة
المساعدة على «كتابة شكاوى زائفة».
بحسب المنظمة ،فإن السعودية وأثناء مراجعة سجلها الحقوقي العام
 ،2009كانت قد قبلت توصية من مجلس حقوق اإلنسان تقضي بإلغاء
نظام والية األمر ،لكنها «لم تتخذ بعد أية خطوات للوفاء بوعدها».

لبنان
تغريم «اآلداب» اللبنانية بسبب مقال
| قضت محكمة لبنانية بتغريم
رئيس تحرير مجلة اآلداب اللبنانية
سماح إدري���س ،ووال��دت��ه مديرة
المجلة عايدة مطرجي مبلغ أربعة
آالف دوالر لكل منهما ،وذلك إثر
دع��وى قضائية رفعها المستشار
الثقافي للرئيس العراقي فخري
كريم ،وهو شيوعي سابق ،اتهم
فيها المجلة بنشر مقال تضمن
«ذما وقدحا» في حقه.
المحكمة أص��درت قرارها في
األول من آذار /مارس  ،2010بعد
مداوالت استمرت منذ العام ،2007
عندما كتب إدري���س افتتاحية
لعدد ربيع تلك السنة بعنوان
«نقد الوعي النقدي :كردستان-
ال��ع��راق ن��م��وذج �ًا» ،وانتقد فيه
م��ن ق��ال إن��ه��م «أدع��ي��اء الوعي
النقدي» الذي «يهاجمون ظالمين
مستبدين ،لكنهم يسكتون عن
ظ��ال��م��ي��ن مستبدين آخ��ري��ن»،
وجاءت االفتتاحية في أعقاب إقامة
مهرجان ثقافي أقيم في كردستان
تحت رع��اي��ة الرئيس العراقي،
ودع��ي إليه مثقفون ع��رب ،حيث
قال فيها إن المهرجان يأتي ضمن
خطوات الرئيس العراقي لـ«شراء
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ضمائر المثقفين والصحفيين
وكم أفواههم
العراقيين والعرب
ّ
عن قول الحقيقة».
إدري�����س ال����ذي أع��ل��ن نيته
استئناف الحكم ،ك��ان قد انتقد
في مقاله مدير المهرجان فخري
كريم ،الذي يعمل مستشاراً ثقافيا
للرئيس العراقي ،ووصفه بأنه
«مجرد شيوعي عراقي قديم على
صلة بمخابرات صدام نفسه في
الستينيات والسبعينيات ،فضال
عن المخابرات العربية واألميركية
والبريطانية».
وكانت القضية قد أثارت على
امتداد السنوات الثالث الماضية
جد ً
ال كبيراً في األوس��اط الثقافية
ال��ع��رب��ي��ة ،وص���درت على إثرها
«وثيقة شرف بين أنصار الكلمة
الحرة» ،وقّعت عليها ألف شخصية
من العاملين في الشؤون الثقافية
والسياسية واالجتماعية والقانونية،
شجبت فيها اللجوء إلى المحاكم في
قضايا الفكر ،ودعت إلى «مناقشة
ما يرد في اإلعالم مناقشة عقالنية
حرة» ،وااللتزام بعدم اللجوء إلى
القضاء إال في حالة رفض الوسيلة
اإلعالمية نشر الرأي المضاد.

الكويت
أحكام في قضايا رأي بالجملة
| وصفت منظمة مراسلون بال حدود يوم  7آذار /مارس ،2010
بأنه كان يوما «حالكاً» في تاريخ حرية الصحافة في الكويت ،وقالت
في بيان لها صدر آذار/مارس  ،2010إن محكمة كويتية أصدرت
في هذا اليوم أحكاماً بغرامات باهظة ضد صحفي ونائبين في
البرلمان إضافة إلى صحيفتين محليتين.
وف��ق المنظمة فقد قضى الحكم األول بتغريم الصحفي
المعارض محمد عبد القادر جاسم ،مبلغ  3آالف دينار كويتي،
 7600يورو تقريباً ،وذلك في القضية المرفوعة ضده من قبل
رئيس الوزراء الكويتي ،بسبب مقال نشره جاسم ،وقال فيه إن
وسائل إعالم دعمت رئيس الوزراء ،أسهمت في إذكاء التوتر بين
الطائفتين السنية والشيعية في الكويت .المقال كان جاسم قد
نشره في آب أغسطس  ،2009في صحيفة العالم اليوم التي قضت
المحكمة بتغريمها المبلغ ذاته.
الحكم الثاني ص��در ض��د النائب محمد المطيري ،بسبب
تصريحات أدلى بها في أيار /مايو  ،2009إلى صحيفة الرؤية ،وأشار
فيها إلى «انقسامات في األسرة الحاكمة» .المحكمة قضت بتغريم
المطيري ،والصحيفة مبلغ  3آالف دينار لكل منهما.
الحكم الثالث كان أيضا بغرامة مقدارها  3آالف دينار ،صدر
ضد كل من النائب مرزوق الغانم ،وصحيفة النهار الكويتية ،وذلك
بسبب تصريحات وصفتها المحكمة بأنها «مسيئة إلى األسرة
الحاكمة».
مراسلون بال حدود قالت في بيانها إن هذه األحكام مثيرة
للقلق على حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت ،مشيرة إلى
تعديالت مرتقبة على قانون المطبوعات الكويتي ،ق ّدمت للبرلمان
الكويتي من قبل وزير اإلعالم ،ومن المتوقع أن يصدر البرلمان
قريباً قراراً بشأنها ،وهي تعديالت قالت المنظمة إنها ،في حالة
إقرارها ،سوف «تنجح في َك ّم الصحافة الكويتية».

أخبار حريات

اإلمارات
ق����ض����ي����ة ض��د
الحكومة لحجبها
موقعاً إلكترونياً
| في قضية هي األولى من نوعها في اإلمارات،
تقد م ناشط حقوقي في دبي ببالغ إلى النائب
ّ
العام ضد الهيئة العامة لتنظيم االت��ص��االت،
وذلك بسبب حجبها موقع الحوار اإلماراتي .عبد
الحميد الكميتي وهو محام إماراتي تقدم بالبالغ
في  14آذار /مارس  ،2010وقال فيه إن الهيئة
بحجبها الموقع خرقت القانون الذي منع الدخول
إلى مواقع وأنظمة معلوماتية ،وما يترتب على
ذلك من حذف أو إفشاء أو إتالف بيانات.
وكانت السلطات اإلماراتية قد أقدمت ،بحسب
البالغ ،على حجب الموقع المذكور في  7شباط
فبراير  ،2010بعد أق��ل م��ن ستة أشهر على
انطالقه ،بطريقة وصفها الكميتي في بالغه
بأنها «غير تقليدية» ،فبد ً
ال من ظهور عبارة
«الموقع محظور» كما هو الحال في المواقع
المحجوبة ،فإن المتصفح تظهر له رسالة تقول
«خلل في الشبكة».
بحسب بيان نشره القائمون على الموقع،
فإن الدليل على أن األمر ليس خل ً
ال فنياً هو أن
الرسالة السابقة تظهر فقط للمتصفحين من
داخل اإلمارات ،وأن هؤالء يمكنهم الدخول إلى
الموقع عن طريق استخدام برامج فتح المواقع
ا لمحجو بة .
البيان انتقد ما وصفه بـ«المسرحية السمجة»
للهيئة العامة لتنظيم االتصاالت ،في إشارة إلى
أن الهيئة كانت قد أعلنت عن وجود خلل فني
في الموقع وطلبت «أن يتواصل أصحاب الموقع
معها لح ّله» ،هادفة من ذلك كما يقول البيان
إلى الوصول إلى القائمين على الموقع.
وهو أمر كانت منظمة مراسلون بال حدود قد
أشارت إليه في بيان استنكرت فيه حجب الموقع،
وقالت إن مشاركين في النقاشات التي تدور في
متخو فون من أن السلطات تسعى إلى
منتدياته
ّ
اكتشاف هوية أصحابه من «مثقفين إماراتيين»
يستخدمون أسماء مستعارة.
بحسب مراسلون بال حدود فإن موقع الحوار
اإلماراتي هو واحد من «أكثر األصوات استقاللية
في اإلم���ارات» ،وهو يعالج قضايا ال تناقشها
في ال��ع��ادة وسائل اإلع�لام في اإلم���ارات ،مثل
قضايا حرية المعتقد والتعبير والحقوق المدنية
والسياسية وأشكال التمييز العنصري .وحجب
الموقع ،كما تقول المنظمة ،هو دليل على عدم
تقبل السلطات لـ«مساحة النقاش الحرة التي
يمثلها اإلنترنت».

سوريا
قتلى وجرحى في احتفاالت بعيد كردي
| انتهت احتفاالت بعيد النوروز
لدى سوريين أكراد نهاية دامية،
فقد سقط قتيالن وثمانية جرحى
نتيجة اشتباكات بين محتفلين
بالعيد ،وأف���راد م��ن ق��وات األم��ن
ال���س���وري���ة ،ك���ان���وا ط��ل��ب��وا من
المحتفلين إزال��ة أع�لام كردية،
وص��ور للزعيم ال��ك��ردي عبد اهلل
أوجالن.
وفق بيان أصدره المرصد السوري
لحقوق اإلن��س��ان ف��إن االشتباكات
اندلعت صبيحة يوم  21آذار/مارس
 ،2010في مدينة ال��رق��ة ،وسقط
فيها شاب وفتاة بعد استخدام قوات
األمن الرصاص الحي ،وذكر البيان
أن  27كردياً اعتقلوا على خلفية
ال��ح��ادث ،وأن «مصيرهم ال ي��زال
مجهوال».
ي��ذك��ر أن ت��ق��ري��ر اً م��ط��و ً
ال عن
أح��وال األك��راد السوريين ك��ان قد
صدر عن منظمة Human rights

 ،watchفي تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2009وأش��ار إلى حادثتي إطالق
ن��ار سابقتين ق��ام��ت بهما ق��وات
أمنية على محتفلين أكراد.
التقرير قال إن األكراد الذين
يشكلون ما نسبته  10في المئة
من سكان سوريا البالغ عددهم
 20مليونا تقريبا ،يعانون من
«ال��ت��م��ي��ي��ز» ض��ده��م ،وأن مئات
اآلالف م��ن��ه��م م���ح���روم���ون م��ن
الجنسية ال��س��وري��ة ،وذل��ك في
إش��ارة إل��ى ما يعرف في سوريا
ب��ـ«ال��م��ك��ت��وم��ي��ن» ،وه���م أك���راد
��م ت��ج��ري��ده��م م��ن جنسيتهم
ت� ّ
السورية في إطار تعداد للسكان
أج���رت���ه ال��س��ل��ط��ات ال��س��وري��ة
ال��ع��ام  ،1962وج��� ّر د آن���ذاك ما
ي���ق���ارب ال��س��ب��ع��ي��ن أل���ف ك���ردي
من جنسيتهم السورية .ووفق
التقرير ،فإن عددهم اآلن يناهز
 300ألف شخص.

البحرين
قطع البث أثناء مناقشة قضية فساد
| استنكرت جمعيتان حقوقيتان بحرينيتان قيام السلطات البحرينية
بقطع البث المباشر عن إذاعة البحرين الرسمية أثناء نقلها وقائع جلسات
مجلس النواب البحريني ،وذلك خالل النقاشات التي دارت حول تقرير
قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد تمس أم�لاك الدولة،
ويشتبه في تورط أفراد من العائلة الحاكمة ومسؤولين في الحكومة
وديوان الملك فيها.
مركز البحرين لحقوق اإلن��س��ان وجمعية شباب البحرين لحقوق
اإلنسان ،قالتا في بيان أصدرتاه في  24آذار/م��ارس  ،2010إن البث
انقطع يوم  23آذار/مارس  ،2010عن إذاعة البحرين التي دأبت منذ العام
 ،2007على النقل المباشر لوقائع ومناقشات المجلس ،أثناء مناقشة ما
وصفه البيان بـ«أكبر عملية فساد تشهدها البالد في تاريخها» ،حيث
اتهم مسؤولون بـ«االستحواذ» على أراض حكومية تتجاوز مساحتها 65
كيلومتر مربع ،أي ما يعادل  9في المئة من المساحة الكلية للبالد.
األراض��ي التي تقدر قيمتها بـ  40بليون دوالر ،كان بعضها ،بحسب
البيان ،مخصصاً لمشاريع إسكانية وتعليمية وصحية وحدائق عامة ،وتم
االستحواذ عليها عن طريق «عمليات بيع أو استبدال وهمية ،أو بيع أو
تأجير بمبالغ زهيدة».
البيان أشار بـ«قلق» إلى عدم تعرض أعضاء األسرة الحاكمة في العادة
إلى «الرقابة والمحاسبة» وإلى تمتعهم بـ«حصانة غير مكتوبة» ،وطالب
بالتعامل بشفافية مع ملفات الفساد ،والتوقف عن التعامل مع هذه الملفات
بازدواجية ،وبتقديم «جميع المفسدين» إلى محاكمات نزيهة وعلنية.
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مدير «يو سي ماس -األردن»
كل األطفال مبدعون

لكن الفرص
والتدريب
يخلقان
المم ّيزين
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معتز عازر مدير يو سي ماس األردن .يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في أبو
ظبي ،العام  ،2007وسبق أن نال شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية العام
 ،1999عمل بعدها مع عدة شركات لألدوية ،وتنقل بين األردن وأبوظبي التي ولد وتلقى تعليمه لسنتين فيها ،قبل
الحصن (شمال األردن) ويستكمل دراسته األساسية والثانوية في مدارسها.
أن يعود إلى ُ
«يو سي ماس -األردن» شركة مساهمة خاصة ذات مسؤولية محدودة ،أسستها مجموعة من المستثمرين العرب.
بدأت أعمالها في النصف الثاني من العام  2007بتطبيق برنامجها الخاص بالحساب الذهني الذي يتميز بتطوير
حد اإلبداع ،وهي تقدم هذا البرنامج اآلن في تسع مدن أردنية.
القدرات العقلية الكامنة لألطفال ّ
حاوره :حسين أبو ّ
رمان
ے :كيف تع ّرفون برنامج «يو سي ماس»؟

 «يو سي ماس» هو األح��رف األول��ى ممايعرف بـ«المفهوم الشامل لنظام الحساب
الذهني» ،وهو برنامج موجه لألطفال لتفعيل
طاقاتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية
بين سن الرابعة والثانية عشرة .أطلق هذا
البرنامج في األردن في آب/أغسطس ،2007
وه��و ينفذ حالياً من خ�لال ش��راك��ات مع 35
مدرسة ومركزاً تعليمياً في تسع مدن أردنية.
ے :ماذا يعني نظام الحساب الذهني؟

 ه��و عمليات الحساب م��ن جمع وط��رحوضرب وقسمة ...إلخ ،ينفذها الدماغ ذهنياً ،أي
أنه يجريها بشكل منفرد دون استخدام أي أداة
مساعدة سواء كانت قلماً وورقة أو آلة حاسبة،
حيث يكون معالج المعلومات هو العقل البشري
فقط .ويبدأ التدريب على هذا النظام باستخدام
العداد الخشبي ،وهو أداة صينية قديمة يعود
ابتكارها إل��ى ما قبل  3000سنة .الطلبة
الذين يتلقون التدريبات على هذا البرنامج،
يكتسبون ،ذهنياً ،مهارة إجراء عمليات حسابية
طويلة أو صعبة في زمن قياسي.

ے :ما داللة استهداف الفئة العمرية من 4
إلى  12سنة تحديداً؟

 إن أكبر قدر من النمو في الدماغ البشرييتم قبل سن الثالثة عشرة ،حيث يبلغ العقل
ذروة تطوره بين الرابعة والثانية عشرة من
عمر الطفل الذي يكون  75في المئة من قدراته
العقلية قيد النمو .هذه القابلية العالية جداَ لدى
األطفال للتكيف والتطور ،يمكن صقلها ورفدها
بالتكامــل المرئي/لــحركــي والسمعي/لـحركي.
لهذا السبب ،يوصي الخبراء بتعليم األطفال في
سن مبكرة لغة جديدة إلى جانب لغتهم ُ
األم،
أو تعلم العزف على آلة موسيقية ،أو ُممارسة
نشاط آخر من أنشطة تطوير العقل لكونها
أي
ٍ
تحفز الدماغ وتسهم في نموه وتطوير أدائه،
ولهذا يكون تعلم هذه المهارات أكثر سهولة

المبكرة .هذا
على األطفال في هذه السن ُ
في حين أن الدماغ إذا كبر وبلغ حجمه ووزنه
الطبيعيين ،فإن إح��داث التغيير يصبح أكثر
صعوبة ،ويتطلب جهداً أكبر.

كل األطفال لديهم قدرات إبداعية كامنة،
وإن بمستويات متفاوتة ،لكن إب���راز هذه
القدرات يتوقف على التدريب .يوجد أطفال
يكون النصف األيمن من عقولهم هو المهيمن،
وبما أن هذا النصف هو المسؤول عن اإلبداع،
لذلك يكون االستعداد الوراثي لإلبداع لديهم
أعلى ،وتكون فرصة أن يصبحوا مبدعين أكبر.
لكن الشق اآلخر المكمل للجانب الوراثي هو
التدريب بكل ما ينطوي عليه من جهد وعرق
ومتابعة .من هنا فإن تقاطع المهارتين الوراثية
والتدريبية هو الذي يبرز القدرات لدى األطفال
ويعمل فرقاً .ورداً على سؤال حول أيهما أكثر
تأثيراً على شخصية الطفل؛ العنصر الطبيعي
(ال��وراث��ي) أم البيئي (التدريب) ،أج��اب عالم
النفس الكندي  ،Hebbبطرح السؤال التالي:
أيهما أكثر أهمية لمساحة المستطيل؛ الطول
أم العرض؟

البرنامج ال يستهدف في األص��ل التأثير
في الجانب السلوكي لدى األطفال ،ومع ذلك،
فإن له تأثيرات إيجابية باهرة ،ويعود ذلك
إلى سببين رئيسيين؛ األول هو أن األطفال
الذي يتلقون تدريبات برنامج يو سي ماس،
يلتحقون بمجموعات صفية يتكون طالبها
من فئات عمرية وم���دارس مختلفة ،وهذا
يوفر لهم معارف وتجارب جديدة ،ويسهم في
صقل شخصياتهم .أما السبب الثاني؛ فهو
أن التميز الذي يوفره البرنامج للطفل بين
أقرانه وفي أسرته ومجتمعه ،يعطيه ثقة أكبر
بنفسه .ويقدم أهالي األطفال شهادات رائعة
عن التغيير الذي يقع ألطفالهم على صعيد
حضورهم وثقتهم بنفسهم ،وخاصة إذا لم
يكن لديهم قبل ذلك ما يوفر لهم اإلحساس
بالتميز مثل التفوق المدرسي ،أو ثراء العائلة،
أو عضوية فريق رياضي ،أو ما شابه ذلك.

ے :ما الذي يحول دون استمرار قابلية
اإلبداع لدى الطفل؟

ے :هناك من يعتقد أن تعلم الطفل أكثر من
لغة أجنبية إلى جانب اللغة األم يشتت قدراته،
ما رأيك؟

 الوقائع الحياتية التي نعرفها تدحض هذااالنطباع .فهناك أطفال كثيرون يتكلمون ثالث
لغات بطالقة ،ألن العقل البشري قادر على
استيعاب ذلك .المهم في هذه الحالة هو أن
يتم التعلم في سن مبكرة وبطريقة مالئمة
تربوياً .ونحن نع ّد من يتدرب على برنامج يو
سي ماس كما لو أنه تعلم لغة جديدة.
ے :هل هناك تأثيرات «جانبية» إيجابية لهذا
البرنامج في تنمية شخصية الطفل؟

ے :كيف تفسر وجود قابليات مختلفة لدى
األطفال على صعيد اإلبداع؟

ما يجري على أرض الواقع ،هو أن األطفال
لديهم قبل دخول المدرسة مستويات عالية من
اإلب��داع ،لكن بسبب نوعية النظام التعليمي
ال��ذي يركز على المهارات الخاصة بالجانب
األيسر من الدماغ المسؤول عن اللغة والتحليل
المنطقي والرياضيات ،وكذلك توجيه «الكبار»،
أي األهل ألطفالهم نحو المهارات التي يهيمن
عليها هذا الجانب من الدماغ ،فإن  10في المئة
عال من
من األطفال فقط يحتفظون بمستوى ٍ
اإلبداع عند بلوغهم سن السابعة من العمر.
أما عندما يبلغ الطفل سن الرشد ،فإن هذا
المستوى العالي من اإلبداع ال يبقى سوى لدى
 2في المئة من األطفال.
ے :ماذا توفر لكم الشراكات التي تقيمونها
مع نخبة من المدارس الخاصة؟

 المهم في الشراكة هو الموقف اإليجابيللمدرسة من برنامج يو سي ماس ،وترحيبها
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باستفادة طلبتها منه .أما علي الصعيد العملي،
فإن المدارس الشريكة توفر للبرنامج المكان
لتقديم الحصص داخل المدرسة ،وهذا يسهل
على األهل اتخاذ القرار بشأن تسجيل أبنائهم
في البرنامج .وتحصل المدرسة الشريكة على
مردود مالي رمزي مقابل استخدامنا المرافق.
ے :هل هناك تأثيرات ملموسة لهذا البرنامج
على تطوير قدرات الطفل بشكل عام؟

تدريب األطفال الستيعاب وإتقان برنامج
يو سي ماس يحتاج إلى تدريب األطفال على
مهارات أساسية مثل التركيز والتذكر؛ سواء
التصويري أو الرقمي ،التخيل والتصور،
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استخدام حاستي السمع والبصر .هذه المهارات
ال متميزاً جداً
تجعل من الطفل العادي طف ً
على المستوى األكاديمي ،إذ يصبح بمقدوره
تحسين تحصيله المدرسي مع بذل وقت أقل
في الدراسة.
ے :من هو مبتكر نظام الحساب الذهني،
ومتى؟

 ابتكر هذا النظام العام  ،1993الماليزيمن أصل صيني  ،Dino Wongما يفسر لماذا
كانت ماليزيا س ّباقة إلى دمج نظام الحساب
الذهني في مناهج مدارسها الحكومية والخاصة
كأول دولة في العالم.

ے :كيف تنظر لمسؤوليتكم االجتماعية؟

 رغ��م ح��داث��ة انطالقتنا ،نحن نؤمنبوجود مسؤولية اجتماعية لبرنامج يو سي
ماس ،بالنظر إلى مكانة التعليم كأهم أدوات
التغيير في مجتمعنا .وقد بدأنا ترجمة هذه
المسؤولية االجتماعية بالشراكة مع «مبادرة
التعليم األردنية» التي ترعاها الملكة رانيا
العبد اهلل ،أواسط آذار/م��ارس  ،2010حيث
سنقوم بإجراء دراس��ة توثيقية خالل سنة
لطلبة من أرب��ع م��دارس حكومية لقياس
التطور في التعامل مع برنامج يو سي ماس.
وهناك مبادرات أخرى قيد الدراسة ،سنعلن
عنها الحقاً.
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«الجزيرة المغلقة»
للمخرج مارتن
سكورسيزي

ثري
فيلم ّ
بالمغامرة
والتشويق

محمود الزواوي
| ظ��ه��ور أي فيلم ج��دي��د ي��ق� ّدم��ه مارتن
سكورسيزي ،أب��رز المخرجين األميركيين
المعاصرين ،يع ّد حدثاً فنياً يثير اهتمام نقاد
السينما في كل مكان .فهو مخرج مبدع دائم
التجديد والتنويع في أفالمه التي تميزت دائماً
بمستواها الفني الرفيع ،وفازت بأرفع الجوائز
السينمائية ،مثلما أثارت الكثير من الجدل.
وقد استقبل النقاد فيلمه الجديد «الجزيرة
المغلقة»  Shutter Islandباهتمام كبير،
ذلك أنه أول فيلم روائ��ي يقدمه منذ فيلم
«ال��راح��ل��ون»  ،2006ال��ذي ف��از عنه بجائزة
األوسكار ألفضل مخرج من بين  53جائزة
سينمائية فاز بها هذا الفيلم ،بينها أربع من
جوائز األوسكار ،شملت أيضاً جوائز األوسكار
ألفضل فيلم وسيناريو ومونتاج ،باإلضافة
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إلى فوز سكورسيزي بجائزة الكرات الذهبية،
وجائزة نقابة المخرجين األميركيين ألفضل
مخرج.
«الجزيرة المغلقة» هو الفيلم الروائي
السادس والعشرون لهذا المخرج عبر مشواره
السينمائي الطويل ،وهو الرابع الذي يجمعه مع
الممثل ليوناردو ديكابريو .ويستند الفيلم إلى
سيناريو للكاتبة السينمائية ليتا كالوجريديس
مبني على رواي��ة معروفة بالعنوان نفسه
ّ
للكاتب دنيس ليهين صدرت في العام .2003
تقع أحداث الفيلم العام  ،1954في جزيرة
جبلية صغيرة وهمية ،من ابتكار ليهين .وتقع
الجزيرة ،في سياق قصة الفيلم ،في المحيط
األطلسي على مقربة من مدينة بوسطن
بوالية ماساشوسيتس .وقد ُص�� ّورت معظم
مشاهد الفيلم في هذه الوالية ،باإلضافة إلى
والية مين المجاورة.

الشخصيتان المحوريتان الرئيستان في
«الجزيرة المغلقة» هما مدير الشرطة أو
الشريف إدوارد دانيالز (الممثل ليوناردو
ديكابريو) ،وشريكه الجديد في العمل تشاك
رسالن
أويل (الممثل مارك روفالو) ،اللذان ُي َ
في مهمة إلى مستشفى لألمراض العقلية
للمجرمين يقع ف��ي تلك ال��ج��زي��رة التي
يتطلب الوصول إليها ومغادرتها استخدام
َّ
ويكلف رج�لا األم��ن بالتحقيق في
ق��ارب.
اختفاء نزيلة خطيرة اسمها راتشيل سوالدنو
(الممثلة إميلي مورتيمر في الصغر ،والممثلة
باتريشيا كالركسون في الكبر) كانت قد
أُدخلت السجن بعد إدانتها بارتكاب جريمة
إغراق أطفالها الثالثة.
يحيط الغموض باختفاء هذه النزيلة من
السجن .فكيف يمكن لها أن تختفي من زنزانة
خاضعة للمراقبة على مدار الساعة من الخارج
وتقع في جناح محكم اإلغالق وفي مستشفى
مبني منذ أيام الحرب
أقيم في حصن قديم
ّ
األهلية األميركية بحيث يتحمل نيران المدافع
الثقيلة؟ من الواضح أنه ليس من الممكن لهذه
النزيلة أن تغادر الجزيرة وهي على قيد الحياة،
وربما تكون مختبئة في كهف أو واد.
يبدو للوهلة األول��ى أن اختفاء سجينة
واح���دة م��ن مستشفى ل�لأم��راض العقلية
للمجرمين ال يستدعي وجود اثنين من مدراء
الشرطة ،لكن سرعان ما تتكشف حقائق تثير
الشكوك وتظهر أن الوضع أكثر تعقيداً من
المتوقع ،بخاصة بعد أن يلتقي رجال األمن
بالمدير الطبي للمستشفى ،كولي (الممثل
البريطاني الهندي األص��ل بين كنجسلي)،
صاحب الشخصية المريبة والمنفرة.
لرج َلي األم��ن أن كولي وزميله
يتضح ُ
الشرير الطبيب نهرينج (الممثل السويدي
ماكس فون سيدو) يخفيان سراً كبيراً .وحتى
نائب مدير السجن (الممثل جون كارول لينش)
الذي يبدو لطيفاً في الظاهر ،يتصرف بشكل
مثير للريبة والشكوك.
من الواضح أن المسؤولين الشريرين الذين
رجال األمن ُيخفون أمراً غامضاً أكثر
يلتقي بهم ُ
خطورة من مجرد اختفاء نزيلة من السجن.
وأول ما يتبادر إلى الذهن اإلشاعات المنتشرة
حول قيام الفريق الطبي في المصحة العقلية
بإجراء تجارب علمية مريبة على النزالء.
ومما يزيد األمر تعقيداً أننا ّ
نطلع في سياق
أحداث الفيلم على معلومة مهمة تتعلق ببطل
القصة إدوارد دانيالز ،هي أن زوجته قُتلت على
يد مجرم مصاب باضطراب عقلي موجود في
السجن نفسه ،ما يثير احتمال اشتراكه في
هذه المهمة لالنتقام من قاتل زوجته .ويعاني
دانيالز من العديد من المشاكل التي تتكشف
للمشاهدين عبر استخدام أسلوب العرض
االرتجاعي ،بالبراعة المعهودة للمخرج مارتن

سينما

سكورسيزي ،مستعرضاً أثر الخبرات المأساوية
التي تع ّرض لها دانيالز خالل مشاركته في
الحرب العالمية الثانية في ألمانيا قبل ذلك
بعشر سنوات وغيرها من الخبرات التي تركت
آث��اراً عميقة في نفسه ،بما في ذلك أجواء
الحرب الباردة التي هيمنت على تلك الفترة
الزمنية.
تتحول قصة «الجزيرة المغلقة» بصورة
تدريجية إلى وضع أعباء متزايدة على كاهل
بطل القصة مدير الشرطة إدوارد دانيالز في
عالقاته ومواجهاته مع األط��راف المختلفة،
بمن في ذلك شريكه في المهمة تشاك أويل
وطاقم المستشفى بقيادة كولي ونيهرنج
ونزالء المستشفى وحراسه .وقد يوحي ذلك
بإصابة بطل القصة بجنون االرتياب ،بخاصة
إذا أضيفت إلى ذلك ذكرياته األليمة المتعلقة
بمقتل زوجته ديلوريس (الممثل ميشيل وليامز)
والصداع الدائم الذي يتعرض له ،إضافة إلى
ذكريات الحرب المؤلمة.
وف��ي ما بين الشخصيات السيكوباتية
واألط��ب��اء النفسيين واألس����رار المخفية
المحيطة بشخصية بطل القصة مدير
ال��ش��رط��ة ،تختلط األم���ور بين الحقيقة
واألوه���ام وبين سالمة العقل والجنون.
وعندما تظهر السجينة المفقودة فجأة يدرك
مدير الشرطة أن هناك الكثير من األسرار
واأللغاز التي يجب كشفها .ويتزامن ذلك
مع هبوب اإلعصار ،األمر الذي يجعل اتصال
الجزيرة م��ع البر أم���راً مستحي ً
ال ،وتخيم
على الجو ليلة عاصفة مظلمة تتخللها
أصوات مرعبة ،وهي أوضاع مثالية لدخول
المحققين إل��ى المناطق المحظورة في
المصحة العقلية .ويدخل مدير الشرطة في

سباق مع الزمن في سعيه ال��دؤوب للبحث
عن الحقيقة .وينتهي الفيلم بسلسلة من
المفاجآت المتالحقة غير المتوقعة ،بما في
ذلك الهويات الحقيقية للشخصيات الرئيسة
للقصة التي تتستر وراء شخصيات مزيفة.
والماء من األمور التي يتكرر ظهورها في
أفالم المخرج مارتن سكورسيزي .وتلعب صورة
الماء دوراً واضحاً في «الجزيرة المغلقة».
فهناك المحيط الذي يعزل الجزيرة ،واإلعصار
الذي يجتاح المنطقة ،واألطفال الغرقى أبناء
النزيلة المفقودة .وتنذر صورة الماء في هذا
الفيلم بالخطر المحدق بد ًال من أن يكون الماء
رمزاً للحياة.
يتميز هذا الفيلم باإلخراج المحكم لمارتن
سكورسيزي ال��ذي ينجح ف��ي خلق ج��و عام
مشحون بالترقب والتوتر منذ المشهد األول
لعرض الئحة أسماء المشاركين في الفيلم،
مستخدماً الموسيقى التصويرية المع ّبرة عن
جو الخوف المقترن بأفالم التشويق والرعب،
ويعزّز ذلك بجو كئيب ملبد بالغيوم ،ما يوحي
بهبوب إعصار وب��أن شيئاً مرعباً على وشك
الحدوث.
يركز سكورسيزي على مخاطبة أحاسيس
المشاهدين والتأثير عليها ،ما ينذر بالكشف
عن أس��رار مرعبة .كما يتميز الفيلم بقوة
أداء ممثليه ال��ذي��ن يضمون مجموعة من
الممثلين القديرين ،وفي مقدمتهم الممثل
ليوناردو ديكابريو ال��ذي يتقمص شخصية
مدير الشرطة بحساسية مرهفة ،ويغوص
في أعماق تلك الشخصية بحيث ينجح في
نقل أحاسيسها إل��ى المشاهدين .ويؤكد
سكورسيزي هذا األم��ر ،باللقطات القريبة
لتعابير وجه ديكابريو .هذا باإلضافة إلى

الممثلين المخضرمين بين كنجسلي وماكس
فون سيدو اللذين يع ّبر ّ
كل منهما بعينيه
الثاقبتين ع��ن شخصية الطبيب الشرير
بنظراته الساخرة .وتقترن قوة أداء الممثلين
بأفالم المخرج مارتن سكورسيزي الذي فاز
ممثلو أفالمه بمئات الجوائز السينمائية.
ولتهيئة ممثلي فيلم «الجزيرة المغلقة»
للجو العام لقصة الفيلم ،ق��ام سكورسيزي
بعرض اثنين من أشهر أفالم اإلثارة والتشويق
لطاقم الفيلم ،هما «م��ن الماضي» 1947
للمخرج جاك تورنييه ،و«الدوار»  1958للمخرج
ألفريد هيتشكوك.
ي��ش��ار إل��ى أن��ه كما ي��ح��دث ع��ادة لكثير
من األفالم السينمائية ،فقد ُر ّشح عدد من
الممثلين للقيام بالدو َرين الرئيسيين في
فيلم «الجزيرة المغلقة» قبل إسنادهما
للممثلين ليوناردو ديكابريو ومارك روفاليو،
ومنهم براد بيت ومارك وألبيرغ وروبرت داوني
وج��وش برولين .كما ُر ّش��ح ٌّ
كل من المخرج
األلماني وولفجانج بيترسين والمخرج األميركي
ديفيد فينشر إلخراج هذا الفيلم قبل تكليف
سكورسيزي بهذه المهمة.
صعد فيلم «الجزيرة المغلقة» إلى المركز
األول في قائمة األف�لام التي تحقق أعلى
اإليرادات على شباك التذاكر في دور السينما
األميركية ،حيث حصد أكثر من  41مليون
دوالر خالل األيام الثالثة األولى لعرضه ،وهو
أعلى دخل يحققه أي فيلم من إخراج المخرج
مارتن سكورسيزي أو يقوم ببطولته الممثل
ليوناردو ديكابريو حتى اآلن .وبلغت اإليرادات
العالمية اإلجمالية لهذا الفيلم أكثر من 171
مليون دوالر خالل الشهر األول لعرضه ،وقد
بلغت تكلفته نحو  80مليون دوالر.
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إلغاء اإلعفاء عن السيارات الهجينة

ضربة موجعة للبيئة في األردن
السجل -خاص
| لم تثر عودة الحكومة عن قرارها بإلغاء
اإلعفاءات الضريبية على السيارات الهجينة
حفيظة ناشطين في مجال حماية البيئة فقط،
رأوا أن القرار أضاع فرصة ثمينة كان يمكن
استثمارها في المحافظة على البيئة ،وال
محللين اقتصاديين قالوا إن ما أرادت الحكومة
توفيره من عائدات الضرائب ستعود إلى دفع
تكلفة لفاتورة الطاقة ،بل أثارت أيضاً
ً
أضعافه
مواطنين اشتروا هذه السيارات مستفيدين
من اإلعفاءات عليها ،مراهنين على أن رخص
ثمنها سيعمل على انتشارها ،ما يسهم بالتالي
في توفير قطعها وتيسير صيانتها مرتفعة
الثمن نسبياً ،ولكنه أمر سيكون بعيداً اآلن ،كما
80
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يقول رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة
نبيل رمان ،ألن قرار إلغاء اإلعفاء عن السيارات
الهجينة ّ
خفض بشدة الطلب عليها ،وكان
بالتالي قرار «إلغاء» لها.
قرار الحكومة الذي أعلنته في آذار/مارس
 ،2010وقضى بفرض ضريبة مقدارها  55في
المئة من قيمة السيارة ،سوف يجهض الفكرة
التي خرجت قبل عامين تقريباً من وزارة
البيئة ،وقامت على أساس فتح السوق أمام
هذا النوع من السيارات التي تعمل وفق آلية
متطورة ،تزاوج بين محركين يعمل أحدهما
على الكهرباء ،فيما يعمل آخر على البنزين.
ه��ذه آل��ي��ة ال تعمل فقط على خفض
االنبعاثات الضارة ،بل وخفض استهالك الوقود
بنسبة تصل إلى  50في المئة ،ألن محرك

الكهرباء الذي يأخذ طاقته من الحركة الدورانية
لعجالت المركبة ،يكون هو المحرك الوحيد
العامل ما دامت المركبة تسير بسرعة تقل
عن  80كم في الساعة ،وبعد هذه السرعة يبدأ
محرك البنزين بالعمل.
الفكرة دخلت حيز التطبيق العام ،2009
عندما أص��درت الحكومة قرارها بإعفاء هذا
النوع من ال��س��ي��ارات ،ما ساهم في خفض
أسعارها بنسبة تراوح بين  30إلى  50في المئة
من أسعار السيارات العادية ،ورفع بالتالي من
اإلقبال عليها ،حيث بلغ عدد السيارات الهجينة
التي دخلت السوق األردنية منذ تطبيق قرار
اإلعفاء  8650سيارة تقريباً.
أما آث��ار القرار الجديد فستكون كاآلتي:
السيارة الهجينة بسعة محرك  2400سي سي،

احتباس حراري

كانت مع اإلعفاء تباع بـ  25ألف دينار ،في حين
أنها ستباع ابتداء من  30نيسان/أبريل ،2010
بـ 35ألف دينار تقريباً.
الحكومة ب��ررت ق��راره��ا ال��ذي أبقى مع
ذلك على نسبة إعفاء مقدارها  30في المئة
على السيارات الهجينة ،مقارنة بالضريبة
المفروضة على السيارات العادية وهي 81
في المئة تقريباً ،بأنه جاء ليعالج «اختالالت»
و«تشوهات» أحدثها قرار اإلعفاء في سوق
السيارات في المملكة.
وقالت في بيان على لسان وزي��ر المالية
محمد أبو حمور ،إن قرار اإلعفاء «استغل في
غير الغايات المحددة» له وهي التخفيف من
التلوث ،وتخفيض استهالك الوقود ،حيث إن ما
يزيد عن  60في المئة من المركبات الهجينة
تم إعفاؤها ،كانت ذات سعة محرك يزيد
التي ّ

عن  2500سي سي ،وهي سيارات ال تسهم في
الحفاظ على البيئة ،أو توفير الطاقة.
وزير البيئة حازم ملحس ،أشار في تصريح
إذاعي له إلى واحد من االختالالت التي ذكرها
البيان الحكومي ،عندما وص��ف في برنامج
«صوت الحياة» الذي ب ّثته إذاعة حياة إف إم،
تم تصديرها إلى األردن
السيارات الهجينة التي ّ
بأنها «نفايات أميركية» ،قائال إنها «تزيد من
التلوث البيئي».
في السياق نفسه ،جواد عباسي ،مدير عام
مجموعة «المرشدون العرب» المتخصصة في
دراسة أسواق االتصاالت العربية ،يروي في
مدونته ،تجربته الشخصية هو وأف��راد من
تجار أثناء سعيهم لشراء سيارات
عائلته مع ّ
تم
هجينة .وقال إنه من أصل ثماني سيارات ّ
تم العبث
فحصها ،كانت هناك ست سيارات ّ
بعداداتها ،إضافة إلى أن التحري عنها أثبت
أن بعضها تع ّرض لحوادث كبرى .لكن تاجر
السيارات هيثم شديفات الذي رفض «التعميم»
في تصريحات ملحس ،قال إن هناك تجاوزات
من قبل بعض التجار لكنها ،بحسبه ،لم تكن
القاعدة.
�م��ل رم���ان المسؤولية
م��ع ذل��ك فقد ح� ّ
للحكومة ،وقال إن ما س ّبب هذه االختالالت،
هو قرار اإلعفاء الذي أطلق العنان الستيراد
ال��س��ي��ارات الهجينة بغض النظر ع��ن سعة
محركها وتاريخ تصنيعها ،وم��ن هنا دخلت
البلد ،كما يقول ،سيارات بسعة محرك وصل
إلى  6آالف سي سي ،وأخرى صنعت قبل سبع أو
ثماني سنوات ،الفتاً إلى أن «العمر االفتراضي
لقطع السيارة الهجينة أقل من قطع السيارات
العادية ألنها تعتمد تكنولوجيا متطورة ،تكون
أكثر حساسية وحاجة إلى الصيانة».
شديفات يوافق رم��ان على أن الحكومة
تتحمل ج��زءاً كبيراً من المسؤولية .وقال
إنها «تس ّرعت» ب��إص��دار ق��رار اإلع��ف��اء دون
دراسة كافية النعكاساته المتوقعة ،وجعلت
المستثمرين والمستهلكين «يدفعون ثمن
خطئها» .المستثمرون الذي تعاقدوا على شراء
سيارات ستصل إلى األردن بعد انتهاء المهلة
الممنوحة إلنفاذ القرار ،والعدد القليل نسبياً
من السيارات التي دخلت إلى السوق األردنية،
يشجع أي تاجر على توفير قطع غيار لهذه
قد ال ّ
السيارات ،أو توفير كوادر لصيانتها.
بعد إلغاء ق��رار اإلع��ف��اء ،تعالت أص��وات
تطالب الحكومة بإلغاء اإلعفاء عن السيارات
الكبيرة ،ومواصلة إعفاء السيارات الصغيرة
التي تستخدمها قطاعات كبيرة من الناس،
والتي تحقق هدفي الحفاظ على البيئة وتوفير
الطاقة .لكن رمان يقول إن ذلك غير ممكن من
الناحية العملية ألن الواليات المتحدة بوصفها
دولة مانحة رئيسية والمصنّع األكبر للسيارات
موجه ضد
الكبيرة ،ستعتبر أن ق��راراً كهذا ّ

سياراتها بالتحديد.
الحل إذاً هو «اإلبقاء على اإلعفاء مع تقييد
عملية االستيراد ،بحيث يمنع استيراد السيارات
التي يزيد عمرها عن  3سنوات ،أو تزيد سعة
محركها على  2500سي سي ،دون تحديد بلد
رمان.
المنشأ» ،يقترح ّ
أبو حمور كان أشار في تصريحات صحفية
إلى أن إعفاء هذه السيارات ف ّوت على الخزينة
ضرائب تقدربـ  96مليون دينار .وف��ي هذا
السياق ي��رى سالمة درع���اوي ،الكاتب في
الشأن االقتصادي في صحيفة العرب اليوم ،أن
الحكومة كان بإمكانها أن تدير ملف السيارات
الهجينة بأسلوب أكثر حكمة .فهي هنا راعت
البعد المالي في القضية ،وأغفلت البعد اآلخر
المتعلق بالبيئة .وحتى في ما يتع ّلق بالبعد
المالي اعتمدت الحكومة ،كما يقول ،نظرة
«قصيرة المدى» ،ألن المبالغ المقدر لها أن
ترفد الخزينة كضرائب على هذه السيارات،
ستدفع الحكومة أضعافها في فاتورة الطاقة.
م��ن هنا يقترح درع���اوي االس��ت��ف��ادة من
المركبات الهجينة في قطاع النقل العام ،فتبقي
الحكومة على اإلعفاءات الضريبية والجمركية
على السيارات الهجينة ،وتقدم حوافز لمشغلي
وس��ائ��ط النقل ال��ع��ام الستبدال مركباتهم
وحافالتهم بأخرى هجينة ،وهو أمر سيعزز
المحافظة على البيئة من ناحية ،وسيخفض
من تكلفة النقل العالية على المواطنين ،ويزيد
في الوقت نفسه من أرباح المشغلين.
المفارقة ،في ما يمكن أن يع ّد دلي ً
ال على
«غياب التنسيق بين الجهات الرسمية» هو أن
هيئة تنظيم قطاع النقل تقوم فع ً
ال بخطوات
باتجاه توسيع استخدام المركبات الهجينة؛
فقطاع النقل في األردن ،كما يقول مدير هيئة
تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد ،يستهلك 37
في المئة من فاتورة الطاقة في المملكة ،يحتل
النقل العام منها نسبة تتراوح بين  16إلى
 20في المئة ،األمر الذي يجعل من استخدام
المركبات الهجينة «ضرورة».
مجاهد يشير هنا إلى عطاء طرحته الهيئة
مؤخراً إلنشاء خمسة مكاتب تاكسي في خمس
محافظات أردنية ،ويضم كل منها  50سيارة.
وقال إن الهيئة جعلت أفضلية الفوز بالعطاء
ّ
للمشغلين الذين يستخدمون السيارات الهجينة.
«في هذا العطاء جعلنا استخدام السيارات
الهجينة اختيارياً ،لكننا في المستقبل وعند
توافر البنية التحتية المالئمة نسعى بالتأكيد
لجعله شرطاً للتشغيل» ،يضيف مجاهد.
قرار إلغاء اإلعفاء على السيارات الهجينة
بعد أقل من  14شهراً من إقراره ،نموذج على
التخبط والضبابية بامتياز ،وعلى السياسات
التي تعطي األولوية إلى تحقيق «أهداف آنية»
على حساب اإلستراتيجية ،لكن األهم هو أنه
ضربة موجعة للبيئة في األردن.
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عمان
أداء مبهر لمعاقين صينيين في ّ

تتفجر ف ّن ًا
الطاقة المبدعة إذ
ّ
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نبض البلد
| بدا واضحاً أن اإلعاقة ال يمكنها أن تثني
المرء عن تطوير موهبته وتنمية مهاراته إن هو
سعى إلى ذلك .ففي الحفل الذي قدمته الفرقة
الفنية الصينية للمعاقين ،على مسرح مركز
يومي  8و 9آذار/مارسّ ،
شك َل
الحسين الثقافي َ
الراقصون والراقصات لوحات بديعة مزركشة
باللون والموسيقى ،كاشفين عن طاقة إيجابية
خّ
القة مختزَنة في اإلنسان يمكن تفجيرها عبر
األداء المبدع والتناغم مع الفريق.
العرض ال��ذي أقيم احتفا ًال بإعالن العام
 2010عاماً دولياً للتقارب بين الثقافات ،حضره
جمهور كبير من العرب وحشد من أبناء الجالية
عمان ،واشتمل على الموسيقى
الصينية في ّ
والحركات البهلوانية والغناء والرقص والعرض
األوبرالي.
استهلت الراقصات من فئة الصم والبكم
ّ
لن لوحات
الحفل برقصة «األل��ف ي��د»،
وشك َ
استعراضية تمازجت فيها حركات أيديهن
وإيقاعاتها ،فمن تنين يتحرك بانسياب ،إلى
طاووس يتباهى بذيله ،إلى موج بحر يتماوج
بهدوء ..واختُتمت هذه اللوحة بوقوف الجماهير
التي مألت القاعة تعبيراً عن االنبهار .وكانت
هذه الرقصة قُدمت في افتتاح دورة األلعاب
األولمبية لذوي االحتياجات الخاصة في بكين
العام .2008

َ
تواصل العرض الذي حمل عنوان «حلمي»،
جسدت معاني الحب واإلخ��اء وكيفية
بلوحات ّ
تعايش المعاقين مع إعاقتهم وتغلبهم على
صعوباتها بالتصميم واإلرادة ،وأبرز أمثلتها
ما قدمه هوانغ يانغ قوانغ ،وهو فتى مبتور
الساعدين ،من حركات بهلوانية تحاكي إيقاع
حياته في الريف ،وكيف يستطيع حمل العصا
التي تتدلى من طرفيها دِالء الماء ،ورافقته
في العرض فرقة من الموسيقيين المكفوفين
ال��ذي��ن ع��زف��وا على آالت صينية تقليدية.
ض في
وكان قوانغ كما أوضح لـے ،تع ّر َ
ص َغره لصاعقة كهربائية أفقدته ساعديه،
ِ
مما دفعه لالستعاضة عنهما بقدميه ،يقول:
«دربت نفسي كثيراً على تجاوز هذه المحنة،
حتى وصلت إلى مرحلة أستطيع فيها الحياكة
بقدمي».
وتأ ّل َق في الغناء المنفرد فنانون مكفوفون،
إذ قدمت قاو شين شين أغنية بعنوان «لغز
الحياة» استُهلت كلماتها التي تُرجمت للعربية
عبر ع��رض على شاشتين متقابلتين على
طرفَي المسرح« :بفضل الخير تصبح الحياة
جميلة ..بفضل الحب تستمر الحياة بال انقطاع».
كما غنى الكفيف يانغ هاي جيون« :حين أغنّي
أرى سحابات بيضاء تسبح في السماء» ،كما
«ع ّلي صوتك بالغنا» لمحمد منير .ولم
أ ّدى َ

َ
األغنية العربية الوحيدة التي قدمتها
تكن هذه
الفرقة ،إذ غنت شين من التراث األردني «يا
ابو ْخ ِديد من ْ
َق ِرش» التي رددها معها الجمهور
بحماسة منقطعة النظير.
توالت ع��روض الفرقة التي تتكون من
نحو  90عضواً من ذوي االحتياجات الخاصة،
لتقدم الرقصات« :ندى الربيع»َ ،
«الف َراش»،
«روح ال���ط���اووس»« ،األرض ال��ص��ف��راء»،
والمقطوعات الموسيقية« :بعز الليل»« ،مالمح
الريح» ،وأغنية من فيلم «صوت الموسيقى»،
وموسيقى أغنية «أن��ا كل ما أق��ول التوبة»،
لتختتم الفرقة عرضها ال��ذي استمر زهاء
ساعتين بأغنية «نحن العالم» We Are the
 Worldلنجم البوب الراحل مايكل جاكسون
ولينول ريتشي.
غادر الجمهور بعد أن ح ّيا أعضاء الفرقة
بالتصفيق الحار ،غير مص ّدق ما رأته العيون
وسمعته اآلذان .أحد الشبان الذين حضروا
العرض ع ّلق لـے على ما شاهده ،قائ ً
ال
بفكاهة« :يا ريت األصحاء عنّا مثل المعاقين
في الصين» ،بينما أكدت الشابة إيناس مزكيان
أنها بعد أن رأت ما قدمه هؤالء المعاقون ،تأمل
األصحاء ،وتساءلت
أن تحضر عرضاً للصينيين
ّ
بطرافة« :إذا المعاقين عندهم هيك ،كيف
السليمين؟!».
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«الجميلة النائمة»

ّ
المتلقي بعذوبة الموسيقى
إطالق خيال
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| رحلة مع الجسد الراقص عاشها الجمهور
مع عرض باليه «الجميلة النائمة» للمخرجة
رانيا قمحاوي ،الذي أقيم على مسرح المركز
الثقافي الملكي ،آذار/م��ارس  ،2010/وشارك
فيه زهاء مئة راقص وراقصة باليه من خريجي
األكاديميات والمؤسسات التدريبية التي تعنى
بهذا الحقل اإلبداعي.
العرض مستوحى من رائعة تشايكوفسكي،
« ،1893 – 1840األم��ي��رة النائمة» ،ويسرد
حكاية األميرة الجميلة واالبنة الوحيدة للملك
والملكة ،التي تحضر حف ً
ال كبيراً يقيمه والداها،
تقدم لها الع ّرابة والجنيات الطيبات الهدايا
وفيه ِّ
المميزة .ونظراً لعدم دعوتها إلى الحفل ،تغضب
الجنية الشريرة كثيراً وتقرر االنتقام من األميرة
ومحاصرتها بالسحر بهدف قتلها.
وإذ تنتهي الحكاية بانتصار قوى الخير على
الشر ،كالعديد من نهايات القصص الكالسيكية
التي تم تداولها في أعمال األوبرا العالمية ،يشعر
المتلقي أن جماليات العرض ال تكمن في قصته
بقدر ما هي في االستمتاع بأجواء رقص حديثة

تمازجت مع مبادئ فنية كالسيكية تقليدية،
إذ اهتمت فرقة مركز الفنون األدائية للمسرح
الراقص منذ تأسيسها العام  1988بالفنون
الشعبية وال��م��زج ال��م��دروس ،لتشمل البالية
الكالسيكي والجاز والرقص الحديث.
كشف ال��راق��ص��ون ع��ن ت��م��ازج تعبيري
ج��س��دي متناغم ،أس��ه��م ف��ي إب���راز دالالت
اللوحات االستعراضية الثالث التي تضمنها
العرض ،وتحققت مجريات اثنتين منها داخل
القصر والثالثة في الغابة ،وع ّبر بعمق عن
حالة من الصراع بين القوى المتضادة ضمن
ف��ض��اء خشبة م��س��رح متواضعة ف��ي قطع
الديكور مع إضاءة موحية كان لها الدور األكبر
المشاهد إلى حالة
في انسيابية األداء ونقل ُ
ُّ
الترقب والشجن العاطفي .كذلك اعتمد
من
الفضاء العام المختزل على األزياء البسيطة
ذات األل��وان الموحية المتناسبة مع حركة
الجسد الرشيقة.
تألقت مجاميع الراقصين في العرض الذي
أنتجه المركز الوطني للثقافة والفنون في

مؤسسة الملك الحسين ،وقدمت أج��ي��ا ًال من
أعمار مختلفة ّ
شكلت لوحات مشهدية تماهت
فيها أجساد الراقصين مع األنغام الموسيقية
والترانيم السيمفونية .وقد نجح العرض في
إطالق خيال المتلقي وتحريك مشاعره ليخوض
تجربة العرض المليئة بالمفردات الجمالية.
االش��ت��غ��ال على تبيئة ال��ع��رض ل��م يطل
العنوان فقط ،الذي تغ ّير من «األميرة النائمة»
إل��ى «الجميلة النائمة» ،وإن��م��ا امتد أيضاً
ليختزله من أربع ساعات إلى ما يقارب الساعة،
لتقدم قمحاوي رؤيتها اإلخراجيةّ ،
مركز ًة على
لج َمل تشايكوفسكي
البعد الحسي الشفيف ُ
الموسيقية.
وقمحاوي هي أول راقصة باليه محترفة
في األردن ،تحمل درجة الماجستير في الباليه
الكالسيكي من األكاديمية الم َلكية البريطانية
للرقص ،ولها مسرحيات غنائية من مثل «عبر
الرياح :حكايات عربية» التي ُعرضت في مركز
كنيدي للفنون األدائية في واشنطن ،كما صممت
عروضاً راقصة ُعرضت في غير مكان.
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مدير فرع

املؤهالت املطلوبة

املؤهالت املطلوبة

 -1خبرة ال تقل عن  8سنوات خبرة في مجال التسويق
في قطاع السيارات.
 -2حاصل على درج��ة البكالوريوس في التسويق،
ادارة االعمال ،ويفضل من حملة املاجستير في ادارة
االعمال.
 -3القدرة املمتازة على التفاوض ،العرض ،االتصال
والتخطيط االستراتيجي للتسويق.
 -4القدرة على اجراء مسوحات السوق وحتليل مفاهيم
ومباديء القطاعات املختلفة.
 -5القدرة على حتديد واقامة عالقات تعاقدية مع الزبائن.
 -6خبرة عملية في وضع املوازنات التقديرية وامليزانيات.
 -7القدرة على انشاء وحتسني العالقات مع جميع العمالء
الداخلني واخلارجيني ومتثيل الشركة بافضل صورة.

 -1ال يقل عن  10سنوات خبرة في
نفس الوظيفة.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس في
الهندسة امليكانيكية او ما يعادلها.
 -3م��ه��ارات متقدمة في االتصال،
التحليل ،التفاوض ،واعةداد التقارير.
 -4خبرة عملية في وضع املوازنات
التقديرية وامليزانيات.
 -5مهارة استخدام احلاسوب.
 -6اج��ادة اللغة العربية واالجنليزية
قراءة وكتابة.

ے  /العدد  / 10نيسان 2010

مدير مشغل الصيانة

املؤهالت املطلوبة
 -1خبرة ال تقل عن  6سنوات في مجال
االشراف وصيانة السيارات ،سنتني
منها في منصب اداري.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس
في الهندسة امليكانيكية ،الكهربائية،
او الصناعية ويفضل من حملة
املاجستير.
 -3القدرة املمتازة على التفاوض ،االتصال،
حل املشكالت ،وتنظيم العمل.
 -4املعرفة اجليدة باملواصفات الفنية
وم��ب��ادىء ن��ظ��ام ادارة الصيانة
التطبيقية.
 -5الفهم اجليد ملفاهيم ومبادىء واجراءات
السالمة.
 -6املعرفة اجلية مبفاهيم تقييم وتقدير
تكاليف اخلدمة واملفاهيم اللوجستية
وتقنيات ومعايير خدمات ما بعد البيع.
 -7استخدام اللغتني العربية واالجنليزية
مبهارة كلغة اعمال.

المدير المالي واالداري

املؤهالت املطلوبة
 -1خبرة ال تقل عن  7سنوات في االدارة
واملالية 4 ،سنوات في منصب اداري.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس في
ادارة االعمال او القانون ويفضل من
حملة املاجستير في ادارة االعمال.
 -3فهم جيد لديناميكية العمل واهمية
الروح املعنوية للعاملني.
 -4م��ه��ارات متقدمة ف��ي العرض،
االتصال والتحليل وتنظيم العمل
ومهارات حل النزاعات.
 -5القدرة املميزة على وضع املوازنات
التقديرية وامليزانيات.
 -6خبرة عملية في وضع وتطبيق
السياسات واالج����راءات وانشطة
املسؤولية االجتماعية.
 -7استخدام اللغتني العربية واالجنليزية
مبهارة كلغة اعمال0.

مدير قطع الغيار

املؤهالت املطلوبة
 -1ال يقل عن  15سنة خبرة في
مجاالت ذات الصلة 6 ،سنوات منها
في مستويات االدارة العليا.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس في
ادارة االعمال او ما يعادلها.
 -3القدرة على استخدام احلاسوب
ومعلجات النصوص وجداول وقواعد
البيانات وبرامج احلاسوب املختصة
بادارة املواد.
 -4املعرفة اجليدة باملواصفات الفنية
وبأسعار ومخاطر السوق املتعلقة
بقطع الغيار.
 -5الفهم اجليد ملفاهيم تسعير املنتجات
والقدرة على ادارة التكاليف واالدارة
اللوجستية واملعرفة مبباديء وتقنيات
ادارة املخازن واملستودعات.
 -6اج��ادة اللغة العربية واالجنليزية
قراءة وكتابة.

مدير مبيعات سيارات النقل
الكبيرة

الموارد البشرية وادارة
االمتثال

املؤهالت املطلوبة
 -1ال يقل عن  10سنوات خبرة في
مجال البيع.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس
في الهندسة أو ادارة االعمال أو ما
يعادله.
 -3القدرة على حتديد األهداف وتدريب
وحتفيز املوظفني على حتقيقها.
 -4مهارات العرض والتفاوض مع فهم
كامل للصناعة.
 -5مهارات التفاوض املتقدمة.
 -6اجادة اللغة العربية واالجنليزية.

املؤهالت املطلوبة
 -1ال يقل عن  7سنوات خبرة في ادارة
املوارد البشرية 4 ،سنوات منها في
منصب مماثل.
 -2حاصل على درجة البكالوريوس في
ادارة االعمال او ما يعادلها ويفضل
حملة املاجستير في املوارد البشرية.
 -3املعرفة اجليدة بقانون العمل ،ادارة
عالقات العمل ،والقدرة على حل
النزاعات.
 -4م��ه��ارات متقدمة ف��ي العرض
واالتصال.
 -5القدرة على ادارة املواظفني عن بعد
من كافة النواحي االدارية والتنفيذية.
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ųĲŅĔÌ




يرجى ارسال الطلبات عن طريق البريد
االلكتروني الى الوظيفة املقدم لها:
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مسرحية «تمن بنات»

سقوط المرأة
مض ّرجة بخساراتها
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ّ
| أح� ٌ
مركبة بطلتها «األن��ث��ى» ،تلك
��داث
التي اشتملت عليها المشاهد المتعاقبة في
مسرحية «تمن بنات» من إخراج النا ناصر،
والتي ُقدمت عبر عروض نظمها مسرح البلد
بالتعاون مع شبكة آت  8آذار/مارس بمناسبة
االحتفال بيوم المرأة العالمي.
ُشغلت المسرحية ،ب���دءاً م��ن العنوان،
ب��دالالت وتأويالت مختلفة ،إذ تحتمل كلمة
«تمن» داللتين تشير إحداهما إلى «ثمن»
بمعنى «ع��دد» ،والثانية إلى «ثمن» بمعنى
«سعر».
في المستوى األول ،فإن عدد البنات اللواتي
ظهرن على خشبة المسرح سبعة :زينة
عصفور ،ديما بواب ،مجد حجاوي ،النا ناصر،
ندين شهوان ،شيرين زعمط وتولين الساكت.
والشخصية الثامنة ف��ي السياق العميق
للعرض ،كما توضح المخرجة لـے ،هي
المشاهدة التي «قد ترى في محموالت
المرأة
ِ
العرض الفكرية والجمالية الفنية انعكاساً
لحالة عاشتها أو عايشتها».
ٍ
أما في المستوى الثاني ،فتسجل المسرحية
موقفاً من النظرة المجتمعية للمرأة في بلدان
العالم الثالث ،المنطقة العربية بخاصة،
عبر عرض ارت��دادات هذا الموقف وأثره في
هواجس المرأة وأحالمها وآمالها ومخاوفها.
لوحات تالمس بصدق
وجرى تقديم ذلك في
ٍ
معاناة المرأة التي يتمثل أحد أسبابها في
اعتمادها على ال��خ��ارج فيما ه��ي تتلمس
طريقها باحثة عن كمال ذاتها.

هذا الخارج يتجسد بعالقات المرأة بمن
حولها بشكل ع��ام ،وعالقاتها العاطفية
بشكل خ��اص ،معتمد ًة في الدرجة األولى
على مظهرها الخارجي ليعكس جوهرها
اإلنساني ،وإذ تنتهي بها رحلة البحث تلك
إلى الموت بما يحمله من دالالت االنكسار
والغياب ،فإن ذاتها ال تلبث أن تعاود النهوض
لتتوحد م��ع ج��س��ده��ا ف��ي ع�لاق��ة ،يمكن
وصفها بقراءة السياقات الرمزية لألحداث،
بـ«الجديدة».
ش� ّ
�ك��ل��ت ال��م��رآة ال��ت��ي ت��وس��ط��ت خشبة
ً
محيلة
المسرح ،ب��ؤرة العرض المركزية،
إلى الكيفية التي ترى فيها األن��ا صورتها
وكأنما هي آخر يمكن محاورته والتواصل
معه بحثاً عن المعنى العميق لكينونتها ،كما
اغتنى الفضاء الداللي للمسرحية التي تابعها
حشد كبير من الجاليات األجنبية ،باستخدام
تقنيات تستند إلى فكرة الصورة وانعكاسها
كخيال الظل ،واعتماده أيضاً على قوة صوت
السوبرانو ديما بواب ونادين شهوان ،والعزف
الحي لزينة عصفور على البيانو ،وجماليات
األداء الجسدي الراقص لـ النا ناصر.
ووسط إضاءة تَس ّيدها األبيض واألزرق،
تسقط المرأة مض ّرجة بخساراتها وانهزاماتها
ال��ت��ي رافقتها منذ الطفولة وظ��ل��ت تكبر
معها وتح ّد من قدرتها على مواجهة واقعها
المقيد ،لتنسدل ستارة العرض
ومجتمعها
ِّ
على الخشبة ،بينما تبدأ ك��ل ام��رأة برفع
ستارتها لتقدم عرضها الخاص.

| النا ناصر

ن��س��ري��ن أب����و ح�����درب ،ف��ت��اة ح��ض��رت
المسرحية ،تقول ل��ـے« :رأي��ت نفسي
تطير على خشبة المسرح وتتواصل مع
معاناة المرأة التي تمثلت لي في صورة أمي
وأختي وصديقتي» ،فيما تؤكد رفيقتها نادين
العساف« :أتمنى أن أسرد لهؤالء الفنانات
تجارب أراها وأعيشها حول الجور الواقع على
المرأة ،لعلهن يقدمنها على المسرح أسوة
بما ق ّدمنه في هذا العمل ،فربما يتغير شيء
في نظرة المجتمع للمرأة».
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حفل تتويج
أفضل عارضة وعارض

إبراز الجانب
الحضاري
والسياحي
لألردن
| في أج��واء احتفالية صاخبة ،ت�� ّو َج وزير
السياحة األسبق أسامة الدباس ًّ
كال من عارضة
األزي��اء رمز الطوال من وكالة النا بشارات،
وع��ارض األزي��اء أنس حمادة من وكالة سمز
بلقب «الموديل الذهبي في األردن »2010
.The Golden Model 2010
سبق إع�ل�ان الفائزين باللقب ،عرض
أزي��اء لمالبس الرجال ،ولفساتين سهرة من
تصميم اللبناني عقل فقيه ،تعددت أقمشتها
وتنوعت بين التول والدانتيل والحرير والشبك،
وتراوحت األلوان بين الفوشي واألحمر والنيلي
واألزرق واألس��ود ،وتنافس في الحفل الذي
أداره اإلعالمي مازن دياب عشرون متسابقاً
ومتسابقة من وك��االت ع��روض األزي���اء في
األردن.
تألفت لجنة التحكيم من عشرة محكمين من
جنسيات مختلفة هم :المصمم اللبناني عقل
فقية ،الفنانة اللبنانية نورهان ،ملك جمال
لبنان السابق عزيز عبده ،الممثلة األردنية
الرا صفدي ،المصممة األردنية ريم بيتموني،
اللبنانيان ش��رب��ل راج���ي وف��ري��دة طنوس،
الممثل السوري قيس الشيخ نجيب ،الفنان
فرنسيس لوغول من ماليزيا ،وجان كوبيت من
بريطانيا .وكما أوضح فقيه فإن المعايير التي
أخذتها اللجنة في الحسبان استندت إلى حضور
العارض على الخشبة ،وطريقته في المشي
وتناسق جسده.
ّ
غطت ه��ذا الحدث ال��ذي أقيم في فندق
كراون بالزا ،محطات تلفزة عربية وعالمية،
منها وكالة رويترز وتلفزيون فاشن إريبيا ،إلى
جانب صحف ومجالت محلية وعربية.
وكان الحفل است ّ
ُهل بفقرة غنائية للفنانة
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نورهان ،ثم قدم الفنانون مجد أيوب ،هيثم
الشوملي وتيما الجبر ع��روض �اً فنية على
المسرح.
الدباس أعرب عن سعادته بالحدث ومستوى
التنظيم الرفيع ،فيما ع ّبرت بشارات لـے
عن اعتزازها بفوز الطوال ،مشيرة إلى أن
هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يكون
اللقب فيها من نصيب عارضة من الوكالة التي
تديرها ،حيث فازت العارضة بانا الفرج باللقب
العام .2009
وأك��دت بشارات أن هذه المسابقة التي
تسعى النتخاب أفضل عارض وأفضل عارضة

أزي��اء ،تجاوزت منذ انطالقتها للمرة األولى
العام  ،2009الصورة التقليدية للمسابقات
المشابهة ،حيث تعمل على إب��راز الجانب
الحضاري والثقافي واالجتماعي والسياحي
لألردن ،من خالل المتسابقين المشاركين،
مع م��راع��اة ال��ع��ادات والتقاليد االجتماعية
السائدة في المجتمع.
وكشفت بشارات أن دورة العام الجاري
شهدت إقبا ًال من المشتركين أكثر من الدورة
األولى ،را ّد ًة ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي
سمح باالنفتاح على العالم من جهة ،واإلطار
تقدم فيه المسابقة.
الراقي والمحافظ الذي َّ
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تصاميم الكسواني في «قوس قزح»

عص َرنة العباءة ضمن صيغة حداثية
ْ
| ضمن أح��دث تصميماتها لموسم صيف
 ،2010قدمت مصممة األزياء زينب الكسواني
مجموعة من العباءات الشرقية بلمسات أنثوية
خالبة ،وأل��وان حاكت «ق��وس ق��زح» ،ليكون
«قوس قزح» بذلك عنوان العرض ومضمونه
أيضاً.
طاغ
بحضور
شرقية
موسيقى
أنغام
وعلى
ٍ ٍ
آللة الناي ،وعلى ْ
أغان عربية من
وقع ألحان ٍ
زمن الطرب ،اختالت العارضات على الخشبة
فراشات ربيع وأزهاراً يانعة.
ون
ِ
ف َب َد َ
في العرض الذي أقيم في فندق مريديان،
 18آذار/مارس  ،2010برعاية األمير رعد بن
زيد ،عكست ألوان التصاميم المتماوجة بين
األزرق والبيج والذهبي واألخضر وال��وردي
واألصفر والبنفسجيً ،
دقة في االختيار الذي
يحقق التناغم بين األل��وان ،ولفتت إلى قدرة
العباءة على استيعاب َ
صات المضافة إليها
الق ّ
وإبراز جمالياتها مهما كانت بساطتها ورقّتها.
لمسات الكسواني تج ّلت عبر تطريزات
ْ
القطبة الف ّ
الحية التي تتداخل معها
تستلهم
َّ
َ
والش ّك اليدوي
والخ َرز
أحجار الشوارزفكي
والك َلف ،وقد تعددت أشكالها من أغصان الشجر
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وأوراق ال��ورد والتشكيالت الهندسية على
تنوعها.
وف���ي ع���دد م��ن ال��ت��ص��ام��ي��م ،استثمرت
المصممة جماليات الخط العربي الذي ظهر نثاراً
من حروف قصيدة من الشعر العربي القديم،
�رز ًة بألوان الكحلي والذهبي والخمري
م��ط� َّ
وكمر العباءة
واألكمام
القبة
بحواف
تحيط
َ
تطريزات
التصميم
من األسفل ،فيما تتوسط
ٌ
َ
بأشكال متناغمة .وفي عدد من القطع عمدت
الكسواني إلى دمج أكثر من نوع من األقمشة
من الروسلك والروزمير والشيفون واألوغانزا
والمشكوك معاً ،لتغتني القطعة الواحدة بتن ّوع
خاماتها.
م��ن األث���واب األردن��ي��ة ال��م��ط � ّرزة ،قدمت
الكسواني الثوب المعاني بح ّلة جديدة ،مؤكدة
نهجها في تقديم الطراز التقليدي للثوب ضمن
وتمي َز
صيغة حداثية تتفاعل معه وتبني عليهَّ ،
الثوب بلونه األبيض وقطبته المستوحاة من
روح المكان ،التي تتناسب ألوانها مع األبيض
وتد ّرجاته.
باإلضافة إلى العباءات التي أخ��ذت شكل
الفساتين باعتمادها األحزمة العريضة التي

تحيط بالخصر ُمبرز ًة رقّته ،قدمت المصممة
فساتين قصيرة يمكن ارتداؤها فوق العباءة،
وعبايات متنوعة األك��م��ام لتضم العريضة
والمنسدلة والضيقة .وامتازت األكمام بإضافات
المطرز والخرز المشكوك،
جمالية من الشيفون
َّ
وجرى أحياناً دمجهما معاً ،إضافة إلى العباءات
الكم القصير ،التي ّ
تذكر بالثوب «المرودن»
ذات ّ
َصات القبة لتشمل
ق
تنوعت
كذلك
القديم.
ّ
ّ
والمركب وفق طبقات
الشكل الدائري والمثلث
متراكبة بعضها فوق بعض.
تؤكد تصاميم الكسواني أن العباءة يمكن
أن يجري ارتداؤها وفق طرق متعددة ،إذا ما
أضيف إليها من روح العصر ،دون االعتداء على
شكلها المتوا َرث أو تشويه جوهرها األساسي،
وبالتالي فإن العباءة تبدو قادرة على اجتذاب
اهتمام الفتيات والنساء من جميع األعمار.
العرض الذي نظمته وكالة النا بشارات،
تم ّي َز بأسلوبه الحديث ،وب��ت��واؤم خطوات
العارضات مع الموسيقى المق ّدمة من Music
 ،Boxوق��د نفذت مكياج ال��ع��ارض��ات سمية
الصباغ ،وتسريحات َّ
الشعر المنسدل روجيه
عطا هلل.
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بعمان:
«رم» و«بريباخ» في أمسية مشتركة ّ

حوار الموسيقى وتناغمها
| على مدار ساعة ،عبقت أجواء مسرح مركز
الحسين الثقافي بتجليات موسيقية فريدة،
مزجت بين الموسيقى الشرقية التي اشتهرت
فرقة رم – طارق الناصر بتقديمها ،والموسيقى
الغربية التي قدمها عازفان من فرقة بريباخ
االسكتلندية هما :كالم ماكريمان على القربة
والفلوت ،وإيوان ماكينزي على الغيتار كالسيك
والقربة والكمان.
االستعداد النفسي والحماسة المسبقة
لدى الجمهور ،أ ْث� َرت أجواء الحفل الذي أقيم
في  14آذار/م��ارس  ،2010وانطلق بتصفيق
حار استُقبل به العازفون الذين استه ّلوا الحفل
بالمقطوعة الموسيقية Mutts Favourite
التي تناغمت فيها أص��وات اآلالت الشرقية
ّ
لتشكل حالة فريدة من الحوار
والغربية،
المنسجم الذي ال يمكن تحقيقه إال عبر لغة
العالم الواحدة؛ الموسيقى.
اصطبغت المقطوعة التراثية االسكتلندية
تلك بنكهة جديدة ،أضفتها عليها إيقاعات
ّ
م��ؤش��رةً ،كما غيرها من
اآلالت الشرقية،
مقطوعات تضمنها الحفل ،على
الجهود التي بذلها الموسيقيون
وه��م يشتغلون معاً في فترة
زمنية محددة ،إلنتاج حالة من
التفاهم بين موسيقاهم ،في
ح��وار متصل الختيار ما يمكن
تقديمه من مقطوعات.
الموسيقي ط��ارق الناصر
ق��ال ف��ي حديث ل��ـے على
هامش الحفل« :تدربنا معاً
على مقطوعات م��ن ال��ت��راث
االسكتلندي ومقطوعة واحدة
م���ن ت��أل��ي��ف غ����وردن دن��ك��ن،
فيما قدمت فرقتنا ع��دداً من
مقطوعاتها الخاصة إضافة إلى
مقطوعات من التراث األردني».
وأبدى الناصر رضاه لما لمسه
تقبل الجمهور للمقطوعات
من ُّ
التي تضمنها الحفل ،را ّداً ذلك
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إلى أن اآلالت التي جلبتها معها بريباخ معتقد ًة
مستخدمة أو شائعة في الموسيقى
أنها غير
َ
«الق ْربة» اآللة الشعبية في
مثل
من
الشرقية،
ِ
اسكتلندا ،موجودة وحاضرة بشكل مؤثر في
فعالياتنا المحلية الشعبية ،و«الناس متعودون
على موسيقاها».
تأ ّل َق العازفون في تقديم مقطوعة «ليل»
م��ن تأليف الناصر ،حيث داع��ب نغم الناي
إيقاعات القربة والفلوت ،لتتواصل األمسية
م��ع موسيقى مقطوعة Reel of Bogie
المستوحاة من الفلكلور االسكتلندي ،واعتمدت
بشكل أساسي على آلتَي الغيتار والفلوت ،ثم
قدم العازفون مقطوعات« :عمان جيل جديد»،
«جرش» Some Boy John ،من تأليف كالم
ماكرمون« ،معانية» ،وهي مقطوعة من التراث
الناي والمزمار« ،جيشنا» التي
األردني اعتمدت َ
بثت فرحاً في قاعة المسرح ودفعت الحضور
إلط�لاق الزغاريد والترنُم على إيقاعاتها،
ومقطوعة «نزلن على البستان» التي ردد
الجمهور كلماتها في أجواء قاربت الكرنفالية.

ث��م ُق��دم��ت ب��ع��د ذل���ك م��ق��ط��وع��ة The
 Lament for Maryمن التراث االسكتلندي،
ُع ّد ،كما أوضح كالم لجمهور الحفل،
التي ت َ
«أق��دم مقطوعة اسكتلندية تُستخدم فيها
َق في عزفها كالم وإيوان
آلة القربة» ،وتراف َ
على القربة ،شاركهما عازفون من «رم»
على العود والكمان .وبتوزيع موسيقي جديد
ق ّدم الناصر مقطوعته «النار» ،ليكون ختام
األمسية بمقطوعة « »98لـ دنكن ،وموسيقى
«رمية» للناصر.
عرضين متواصلين على
إقامة
وكان تقرر
َ
المسرح نفسه بفاصل زمني بينهما ال يتجاوز
الساعة ،وذلك كما أوضح الناصر «نظراً لإلقبال
الجماهيري على العرض» الذي حضره أكثر
من ألف شخص .وأكد الناصر أن هذه «ليست
المرة األولى التي تضطر فيها الفرقة لتقديم
عرضين في اليوم نفسه والمكان نفسه»،
موضحاً أن «الحالة الموسيقية تتجدد بتجدد
العرض الذي ال بد أن يثريه حضور الجمهور
وينعكس عليه».
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«عمان أحلى مكان»
ّ

تعزيز السلوك االجتماعي للنشء

�م��ان أحلى م��ك��ان» ،هو الشعار الذي
| «ع� ّ
أطلقته مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى،
على سلسلة الورش المفتوحة التي نظمتها،
لتشمل الحدائق التابعة للمديرية التي يزيد
عددها عن العشرين.
تهدف الورش التي تم إطالقها في حديقة
الراية الهاشمية بالمدينة الرياضية 8 ،آذار/
مارس  ،2010إلى تعزيز السلوك االجتماعي
اإليجابي لدى النشء ،وبخاصة تعاملهم مع
مفردات البيئة المحيطة بهم ،عبر فعاليات
أسهم في تنظيمها مؤسسة جسور ال��ورد
الثقافية ،ومركز وقت للدراسات.
ه��ذه الفعاليات تشمل ق���راءة قصص
توعوية ،وتدريب طلبة م��دارس على أشغال
يدوية بخامات ملتقطة من البيئة ،بهدف إعادة
إنتاجها لغايات جمالية ونفعية في الوقت نفسه،
إضافة إلى مسابقة للطلبة في مجا َلي الرسم
والكتابة ،للفئة العمرية المستهدفة ،وهي ،كما
أوضح المدير التنفيذي للثقافة سامر خير خالل
حفل اإلطالق ،من  12إلى  16سنة.
خير ب ّين أن هذه الورشة هي األولى في
سلسلة من الورشات التي تسلط الضوء على
سلوكيات ترتبط باحترام الوقت ،وااللتزام
بالقوانين ،والتعامل مع أف��راد المجتمع ،بما
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يحقق تطلعات األمانة لالنسجام والتكامل في
ما تضطلع به من دور ثقافي يعززه الجانب
المعرفي.
تستهدف ه��ذه ال���ورش ،بحسب رئيسة
فريق تشغيل الحدائق الثقافية بالمديرية،
الورا الحديد ،تفعيل دور الحدائق ومكتباتها
مع المجتمع المحلي ،بما يسهم في رفع الوعي
لدى األفراد بالقيم السلوكية اإليجابية .وترى
الحديد أن ورشة «عمان أحلى مكان» تسهم
في «تحفيز األطفال بطرق جميلة وممتعة
للحفاظ على البيئة بكل ما فيها» ،مؤكدة أن
األمانة تعمل على توزيع برنامج الورش على
الحدائق ،وتفتح باب التعاون على مصراعيه مع
طلبة المدارس.

خالل الحفل الذي قرأت فيه الكاتبة هيا
صالح قصة بعنوان «سيرة حياة ورقة» ،ناقشت
فيها موضوع التدوير وأهميته في المحافظة
على البيئة ،أش��ار مدير مدينة عمان عمار
غرايبة إلى أن األمانة ستدرج ضمن مشاريعها
المستقبلية خطة للتدوير ،تبدأ بتنظيم زيارات
للبيوت وتوزيع أكياس خاصة للورق والزجاج
والمعادن ،داعياً المجتمع المحلي بكل فئاته
وأطيافه للمشاركة ف��ي سبيل إن��ج��اح هذا
المشروع.
الطلبة المشاركون الذين ارت��دوا قمصاناً
وقبعات تزينت بشعار ال��ورش��ة ال��ذي يدعو
إلى االهتمام بالنظافة العامة وحماية البيئة،
قُسموا إلى مجموعات ثالث؛ :الرسم ،وأعمال
الصيانة ،واألشغال اليدوية التي أشرف عليها
الفنانان جالل عريقات وخلود بركات ،وفيها
تع ّلم الطلبة كيفية تحويل عبوات المياه
البالستيكية إلى سمكات مل ّونة مث ً
ال ،وبناء
أعشاش للعصافير من ُعلب اللبن والطحينية
المستهلكة ،وتصميم براويز لصورهم الخاصة
من علب الكوال المعدنية.
اختُتم الحفل بتوزيع الجوائز على الرسوم
المميزة التي أنجزها طلبة من مدرسة األمين
األساسية التابعة لمديرية تربية عمان الثانية.
ے ال��ت��ق��ت ع����دداً م��ن المشاركين
للتعرف على مدى الفائدة التي تحققت لهم
من الورشة .الطالب موسى تحسين موسى
يرى أن البيئة «تحتاج منا أن نحافظ على كل
األشياء الموجودة فيها ،وهذا ال يمكن أن يتم
إال بنظافتها الدائمة» .أما الطالب عمر إسالم
الطاهر ،فقال« :أحب األعمال الفنية والتشكيل،
أح��ب أن أعيش في مكان نظيف ،وه��ذا لن
يتحقق لي إال أذا بدأت بنفسي ،ثم انتقلت نحو
بيتي وحارتي ومدرستي».
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اجتماعي

جامعات أردنية تشكو نقصاً في عدد من التخصصات
حملة دكتوراه بال عمل
َ

هل يكتفون باللقب االجتماعي
سوسن زايدة
| «ليس مهمًا التخصص الذي تحمله ،أو
تخرجت فيها ،المهم أن يسبق
الجامعة التي
َ
ح��رف ال��دال اسمك ،حينها ستتغير نظرة
الجميع لك» ،يقول «الدكتور إياد» لـے.
ع��م��ل «ال��دك��ت��ور إي����اد» ج��اه��داً لنيل
هذا اللقب ،وسافر إلى أحد بلدان أوروب��ا
ال��ش��رق��ي��ة ،ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت���دور ف��ي فلك
المعسكر االشتراكي ،ونال الشهادة الذي
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تمنى لقبها طوي ً
ال في تخصص «العلوم
الحزبية االشتراكية» ،وهو تخصص بالكاد
تعترف به الجامعات حالياً بعد انهيار االتحاد
السوفياتي.
مع ذلك ،فإن «الدكتور إياد» يشعر براحة
وسعادة كبيرتَين ،إذ يقال له «دكتور» كلما
ُو ّجه حديث إليه ،وهو ما يملؤه «فخراً» في
ظل «مجتمع يتسم إج��م��ا ًال بالتفاخر في
األلقاب العلمية ،بصرف النظر عن المنجز
العلمي لصاحبه» ،كما يعترف بنفسه.

يقول «الدكتور إياد» إن أهله وأقربائه
ومعارفه صاروا ينادونه بـ«الدكتور» منذ
اليوم األول لتسجيله في برنامج الدكتوراه،
تحق َق فع ً
بوصف ذلك قد َّ
ال.
ن��ظ��رة «ال��ت��ف��اخ��ر االج��ت��م��اع��ي» ،التي
انسحبت على األل��ق��اب العلمية ،وبخاصة
أرفعها ،ربما دفعت باآلالف من أبناء البالد
إلى نيل اللقب من أي جامعة كانت ،وفي
أي تخصص كان .وهو ما أنشأ حالة «غير
طبيعية» في المجتمع ،إذ ب��رزت ظاهرة

اجتماعي
حملة الدكتوراه،
العاطلين عن العمل من َ
وس��ط نقص واض��ح ف��ي ع��دد ال ُيستهان
به من تخصصات علمية في الجامعات ،ما
أسهم بالتالي في ت��ر ّدي الوضع التعليمي
في المملكة.
«أتممت دراس��ة الدكتوراه في القانون
ُ
كي أصبح أستاذاً في الجامعة ،وقد أُصبح
قاضياً  ،فأنا من عائلة كبيرة ومعروفة .نلت
الشهادة قبل ستة شهور ،لكنني ما زلت
عاط ً
ال عن العمل» ،يقول أحمد لـے.
أحمد 33 ،سنة ،نال شهاداته في مجال
القانون من جامعات أردن��ي��ة ،على نفقة
والده وبعد عناء طويل مع التوجيهي ،فبعد
نجح أخيراً في
إخفاق استمر لخمس سنوات َ
السنة السادسة.
حملة
من
العمل
عن
العاطلين
مشكلة
َ
درج��ة ال��دك��ت��وراه طفت على السطح في
ش��ب��اط/ف��ب��راي��ر  2000عندما ش� ّ
�ك��ل نحو
خمسين منهم لجنة ونظموا اعتصاماً أمام
مبنى رئاسة ال���وزراء مطالبين الحكومة
بالضغط على الجامعات الرسمية واألهلية
إليجاد فرص عمل لهم .وقد ّ
شكل مجلس
الوزراء في حينها لجنة وزارية لمتابعة أمر
حملة
إيجاد فرص عمل لحوالي  200من َ
شهادة الدكتوراه بمختلف التخصصات.
لكن المشكلة م��ا زال��ت قائمة بحسب
بيانات دائرة اإلحصاءات العامة للعام 2008
حملة
التي أظهرت أن معدل البطالة بين َ
شهادات بكالوريوس فأعلى بلغ  15.5في
المئة .ومن الالفت أن نسبة البطالة بعامة
تزيد بارتفاع المستوى التعليمي ،حيث
تصل بين األميين إلى  7في المئة ،وبين
الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى 9.9
في المئة ،والدبلوم المتوسط .12.6
المشكلة أث��ي��رت م��ج��دداً ف��ي ح��زي��ران/
ي��ون��ي��و  ،2009ع��ن��دم��ا ن��ش��رت صحيفة
السوسنة اإللكترونية بياناً أصدره عدد من
الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعات
رسمية (األردنية واليرموك ومؤتة) ،طالبوا
فيه رئيس الوزراء ،ووزير التربية والتعليم
العالي ،ورؤساء الجامعات األردنية الرسمية
واألهلية ،النظر بعين المساواة بينهم وبين
خريجي الجامعات األجنبية.
وجاء في البيان« :إننا نواجه شبه إجماع
من قبل معظم رؤس��اء الجامعات األردنية
الرسمية بعدم التعيين ،والحجج كثيرة ،من
أهمها عدم القدرة هؤالء الخريجين على
التحدث باللغة اإلنجليزية ،وقد أصبحت هذه
الظاهرة عامة ،وفي بعض الجامعات يتم
رفض طلبات التعيين بطرق مزاجية ومن
دون أي معايير مهنية وعلمية دقيقة».
طالب الحكومة بدراسة أوضاع
البيان
َ
حملة
�ن
�
م
األردن��ي��ة
�ات
�
�ع
�
�ام
�
�ج
�
ال
�ي
خ��ري��ج�
َ

الدكتوراهٍّ ،
كل على حدة ،عن طريق تشكيل
لجنة محايدة من الحكومة ووزارة التعليم
العالي والجامعات ،تضع معايير وشروطاً
معلنة ومتعارفاً عليها لتعيين أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية.
البيان ج��اء «اح��ت��ج��اج�اً» على توجهات
حكومية أعلنها وزير التعليم العالي وليد
المعاني ف��ي أي��ار/م��اي��و  ،2009البتعاث
 1200طالب للدراسة في جامعات أجنبية
لغايات التعيين في الجامعات كأعضاء هيئة
تدريس.
خطوة االبتعاث جزء من خطة عمل كاملة
ُعرضت على مجلس الوزراء لتطوير التعليم
العالي وإصالحه ،بتكلفة  400مليون دينار
ولمدة  5سنوات.

بدران :أنصح الراغبين
بنيل درجة الدكتوراه أن
يتوجهوا نحو التخصص
المطلوب قبل السعي وراء
اللقب بدافع اجتماعي
حملة شهادة
تعود مشكلة البطالة بين َ
ال��دك��ت��وراه إل��ى عاملين رئيسيين ،يتفق
عليهما ال��وزي��ر المعاني ورئيس ال��وزراء
األسبق عدنان بدران .األول عدم أخذ حاجة
السوق في الحسبان واختيار تخصصات
ال تحتاجها الجامعات ،بل ولديها فائض
منها .فهنالك نقص ش��دي��د ف��ي أعضاء
هيئات ت��دري��س الجامعات األردن��ي��ة التي
حملة ال��دك��ت��وراه ،ول��ك��ن في
تحتاج إل��ى َ
تخصصات معينة .وال��ع��ام��ل ال��ث��ان��ي هو
حملة الدكتوراه،
المستوى المتدني لبعض َ
والذي يؤدي إلى رفض تعيينهم في هيئات
تدريس الجامعات.
«ال��ج��ام��ع��ات تتفاوت ف��ي مستوياتها،
والمطلوب هيئات تدريسية على مستوى
جيد قادرة على تخريج طلبة ْ
أكفاء .خريجو
ال��دك��ت��وراه ف��ي التخصصات ال��ن��ادرة ومن
جامعات جيدة يفرضون شروطهم ألنهم
ندرة» ،يقول المعاني لـے.

م��ن جهته ،ي��رى ب���دران أن الجامعات
الرسمية لم تحقق بعد حاجتها من أعضاء
الهيئة التدريسية في التخصصات المختلفة،
فهناك فقط «اعتماد لـ  25في المئة من
هذه التخصصات» ،والسبب يعود إلى نقص
عدد أعضاء هيئات التدريس ،وليس إلى
نقص في البناء أو المساحة أو التجهيزات
أو المكتبة .لذلك لجأت الجامعات إلى ابتعاث
أع���داد كبيرة إل��ى ال��خ��ارج خ�لال العامين
األخيرين للحصول على درجة الدكتوراه في
التخصصات الناقصة في الجامعات الرسمية
والخاصة ،رغم ما يتطلبه هذا من «تكلفة
عالية» بحسب تعبيره.
حملة الدكتوراه
عدد
«هناك فائض في
َ
ف���ي ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والتربوية واللغة العربية وآداب��ه��ا ،وهم
الفئة المتعطلة عن العمل» ،يقول بدران
موضحاً أنه في حين تشهد تخصصات في
مجال التربية تكالباً عليها ،هناك نقص في
تخصص تربية الطفل مث ً
ال  ،وهذا النقص
يعود إلى عدم كفاية عدد المتخصصين في
هذا المجال.
ولكي ال نفقد الفئة المتعطلة عن العمل
حملة الدكتوراه ،يقترح ب��دران إعادة
من َ
تأهيلهم وتخصصهم في مجاالت مطلوبة.
يقول« :أنصح الراغبين بنيل درجة الدكتوراه
أن يتوجهوا نحو التخصص المطلوب قبل
السعي وراء اللقب بدافع اجتماعي والتورط
باختيار تخصص ال تحتاجه السوق».
لكن عملية إع��ادة تأهيل ه��ذه الفئة،
كما يؤكد المعاني ،صعبة ومكلفة« :هم
ال��م��س��ؤول��ون ع��ن اختيار تخصصات غير
مطلوبة ،ل��ذا عليهم أن يتحملوا نتيجة
ذل��ك» .ويضيف« :دي��وان الخدمة المدنية
يعلن باستمرار عن قوائم بالتخصصات
المطلوبة ،والجامعات أغلقت التخصصات
غير المطلوبة .أما التخصصات المطلوبة
فال تستطيع الجامعات فتح أقسام لها لعدم
وجود هيئات تدريس مختصة وبالمستوى
المطلوب لذلك».
حملة درج��ة
ع��دد
أن
المعاني
يعتقد
َ
الدكتوراه في األردن «كبير» ،وأنه «ال حاجة
لهذا العدد قياساً بمجموع عدد السكان».
فبحسبه ،هناك  7000عضو هيئة تدريس
و 1632ط��ال��ب دك���ت���وراه ف��ي ال��ج��ام��ع��ات
الحكومية ،و 700طالب دكتوراه في الجامعات
الخاصة ،و 25ألف طالب ماجستير قد يتجه
معظمهم إلى مواصلة دراستهم لنيل درجة
الدكتوراه.
لحملة درجة الدكتوراه
الفعلي
العدد
أما
َ
في األردن فهو غير متوفر ،باستثناء بيانات
مسح نفقات ودخل األسرة الذي نفذته دائرة
اإلحصاءات العامة العام  ،2008وتقدر عددهم
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ب�����ـ 8.525ف����رداً،
منهم  918أنثى.
ال�������ب�������ع�������د
االجتماعي عامل
أساسي في الطلب
على التعليم بشكل
ع�����ام ،وت���ح���دي���داً
ال���دراس���ات العليا،
بخاصة في الجامعات
العربية واألردن��ي��ة،
كما يرى أستاذ علم
االج���ت���م���اع م��وس��ى
ش���ت���ي���وي .وي���وض���ح
أن��ه ق��د ال يكون لدى
الشخص ال��ك��ف��اءة أو
االهتمام أو الرغبة في
االن��خ��راط ف��ي الحياة
األكاديمية أو االستمرار
فيها ،لكنه يفعل ذلك
اس��ت��ج��اب��ة لمتطلبات
المفاخرة االجتماعية ولما
يحظى به حرف «الدال» قبل االسم
من مكانة ،فض ً
ال عن الميل لتحسين الوضع
الوظيفي ،ودوافع أخرى غير أكاديمية.
المتخصص في شؤون التعليم حسني
عايش ،يتفق مع شتيوي وب��دران في أن
المكانة االجتماعية تشكل دافعاً رئيسياً لدى
الساعين للحصول على درج��ة الدكتوراه.
ويبين أن هذه المكانة تتجلى بوجه عام في
ثالثة عناصر :مستوى التعليم (الدكتوراه)،
المهنة (أس��ت��اذ جامعة) ،دخ��ل مرتفع مع
امتيازات اجتماعية أخرى.
ثمة ُبع ٌد آخر في المسألة .إذ إن السعي
نحو نيل التقدير االج��ت��م��اع��ي وتحسين
الوضعين الوظيفي والمالي ،دفع بعضهم
َ
إلى محاولة الحصول على درجة الدكتوراه
بطرق ملتوية وغير قانونية .ففي تموز/
يوليو  2009أوصت رئاسة ال��وزراء بتحويل
 41موظفاً لالدعاء العام بسبب «حصولهم
على شهادات علمية عليا مزورة».
وجاءت هذه التوصيات إثر تشكيل لجنة
ضمت ممثلين عن عدد من الوزارات لحصر
ال��ح��االت ومتابعتها .وت��م إب�لاغ الجهات
األمنية إللقاء القبض على المشت َبه بهم،
وما زالت قضاياهم منظورة أمام القضاء،
حسبما أوضح لـے المسؤول اإلعالمي
في وزارة التعليم العالي يوسف حميد.
الموظفون القائمون على رأس عملهم
الذين تم منحهم مزايا وظيفية (تعديل
وض��ع/أو زي��ادات إضافية) نتيجة حصولهم
على مؤهل علمي ممن تحتاج شهاداتهم
للمعادلة ،بلغ عددهم  642موظفاً ،لغاية
تموز/يوليو  ،2009منهم  61دكتوراه ،و580
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م���اج���س���ت���ي���ر،
��ال،
وواح����د دب��ل��وم ع� ٍ
وجميعهم ليس لهم قيود في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،أي
أنهم حصلوا على شهاداتهم خالل عملهم في
تقيد الشهادات في ملفاتهم
الحكومة ولم َّ
الوظيفية.
إال أن شتيوي يرى أن قضية التزوير ليست
األسوأ« ،ألن هناك من يتخرج ويحصل على
شهادة بشكل رسمي ،مستخدماً الواسطة أو
الرشوة ،لكن يصعب كشفه» .ويصف هذا
السلوك بـ»الكارثة» التي تحمل في ثنايا
أبعاداً ع ّدة ،أبرزها فقدان المكانة العلمية
للشهادة في المجتمع ،فعندما يكون هناك
ع��دد كبير من األشخاص الذين يمارسون
وظائفهم بأداء رديء ،فإن ذلك يسيء إلى
سمعة الحقول التي يتخرجون منها وإلى
سمعة العلم بعامة ،ونوعية التدريس
ومستوى الطلبة الخريجين ونوعية البحث
العلمي .وفي الغالب ال ينخرط ه��ؤالء في
البحث ألنهم غير قادرين على ذلك .ويؤدي
ذلك بالتالي إلى ضعف هذه العلوم وتراجعها.
«لألسف فإن معظم هذه الشهادات موجودة
في العلوم اإلنسانية» يقول شتيوي.
ويلفت أستاذ علم االجتماع إلى أن عدداً
ممن يحصلون على درج��ة ال��دك��ت��وراه من
جامعات غير عربية ضئيل ،وفي العادة ال
يعودون إلى الجامعات العربية ألن «األجور
فيها متدنية» ،وبالتالي فإن النسبة األكبر

من خريجي الجامعات العربية ممن يحصلون
على شهادات بطرق ملتوية يعملون فيها،
وه���ذا «م��ؤش��ر ك��ارث��ي» ،بحسب تعبيره.
ويضيف« :المشكلة أنه ليس في جامعاتنا
تمييز بين عضو هيئة تدريس كفؤ ومتخرج
في جامعة جيدة بشهادة مرموقة ،وبين
المتخرج في جامعة ضعيفة .ال ف��رق في
الرتبة الوظيفية والراتب ،وبالتالي ال حافز
للكفاءات في جامعاتنا».
إض���اف� ً
��ة إل���ى ح����االت ت��زوي��ر ش��ه��ادات
ال��دك��ت��وراه ،يتحدث عايش ع��ن م��ا يدعوه
«ان��ت��ش��ار االح��ت��ي��ال» ف��ي إع����داد رس��ائ��ل
الماجستير والدكتوراه ،عبر الحصول عليها
من اإلنترنت أو شرائها ،وهذا «يجعل حامل
الدرجة في ما بعد كمن ال يحملها ،ألنه لم
يتعلم أو يتدرب على البحث واإلبداع» .وفي
الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه الشهادات ال
حملة ه��ذه الدرجات
تفيد ،ي��رى أن تعيين َ
في الكليات والجامعات يعني «تأبيد التخلف
التعليمي أو تراجعه باستمرار».
حملة
وي��ق��ت��رح ع��اي��ش ع��ن��د تعيين َ
هذه الدرجات في جامعة أو كلية« ،قيام
لجنة من المختصين المشهود لهم بهذا
الموضوع أو ذاك بمقابلة طالب العمل
واختباره شفوياً وكتابياً قبل تعيينه ،حتى
لو كان خريج أرقى الجامعات».
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ودقة َع المسمار
أحمد أبو خليل

لحامي الرمثا ومعان ا ّتحدوا
يا ّ
| ما زال الجمل ُيذبح و ُيباع في محالت بيع اللحوم في كل من
ُع ّد الوجبة
معان والرمثا دون غيرهما من المدن األردنية ،وبينما ت َ
التي تحمل اسم «البخاري» في معان األكثر شهرة في استخدام
لحم الجمل ،فإن ْ
الكباب ،بتسكين الكاف ،وهي تشبه الكبة من
حيث الشكل غير أنها تُطبخ باللبن بعد أن تُحشى بلحم الجمل
ُع ّد الوجبة األشهر في استخدامات هذا اللحم في
المفروم ،ت َ
الرمثا.
حتى اآلن لم ُيطرح في المدينتين سؤال «البلدي والمستورد»
عندما يتعلق األمر بلحم الجمل ،وضمنياً يع ّد لحم الجمل بلدياً
تماس
دون الحاجة إلى ذكر ذلك ،ففي معان وهي التي تقع على
ّ
مباشر مع البادية فإن الناس يرون الجمال تتوالد وترعى أمامهم،
أما ما يتعلق بالرمثا فإن مر ّبي اإلبل من المناطق المختلفة،
وبخاصة البادية الوسطى ،يحتفظون بعالقات معروفة منذ عقود
طويلة مع المشتغلين باللحم هناك.
في منتصف آذار/م��ارس ،أعلنت وزارة الزراعة عن السماح
باستيراد اإلب��ل من قطر وال��س��ودان ،وهو ما قد يعني دخول
التصنيف (بلدي /مستورد) إلى ميدان لحم الجمل أسوة بباقي
اللحوم الشقيقة.

| بريشة اريس كوبا

الحق في «الفذلكة»
شب على شيء ليس بالضرورة أن يشيب عليه ،كما هو وارد في
| َمن ّ
المثل الشعبي الشهير..
فبشيء من التدقيق ،يبدو أن استخدام هذا المثل ينبغي أن
يقتصر على األشخاص الذين يشبون على أشياء تنسجم وتلبي
متطلبات نمط شخصياتهم ،ثم يشيبون عليها بقناعة وانسجام مع
ذلك النمط.
واق��ع الحال ،أن كثيرين يشيبون على شيء يختلف كثيراً أو
قلي ً
ال  ،حسب الحالة ،عن الشيء الذي ش ّبوا عليه ،وذلك باالرتباط
مع تقلبات أحوالهم بين زمن الشباب وزمن الشيب ،فتكون األمور
التي ش ّبوا وشابوا عليها خاضعة لقرار يتحدد بحسب المصلحة في
كل حالة.

«مقثاة» أردنية
| هناك طريقتان رئيسيتان معروفتان أردنياً
لتحقيق االطمئنان على المستقبل تصلحان
للعمل في هذه األوقات ونحن على أبواب فصل
صيف:
األول���ى :دع��وة ال��ن��اس لكي يضعوا في
بطونهم بطيخاً صيفياً بواقع بطيخة واحدة
في كل بطن بما يتناسب مع حجمه .والثانية:
دعوتهم لكي يضعوا أيديهم وأرجلهم في
102
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هذا التمرين في الفذلكة الذي قمت به في السطور السابقة ،قد يفيد
كمدخل طويل نسبياً لحديث قصير عن فئة الديمقراطيين الجدد وأحياناً
المعارضين الجدد.
شب وشاب أيضاً على كثير من القمع وخصومة
أعرف
َ
رئيس جامعة ّ
الديمقراطية مع طلبته ومع األساتذة والموظفين ،لكنه قرر في ما ّ
تبقى
لديه من شيب (أطال اهلل عمره) أن يشيب على شيء من الديمقراطية
والمعارضة.
بالطبع ال يجوز أن تتدخل فذلكتي في مصائر البشر وحقهم في
تحديد محتويات شبابهم وشيبهم ،لكن ال يجوز أن يص ّر من اختلف شيبه
عن شبابه على أن يمرر ذلك علينا دون قليل من االعتذار أو التوضيح أو
على األقل االعتراف بالتغيير الذي حصل.

مياه باردة.
توجد بالطبع ط��رق أخ��رى أق��ل أهمية،
كالدعوة إلى «أن ال يكون لك فكر» ،أو إلى
أن «تجعص وال على بالك» ..وما شابه ،لكن
التركيز هنا على َت ْينِك الطريقتين وذلك
الرتباطهما بجذر واحد.
ال��ع��ام ال��ج��اري ،ال تبدو هناك ض��رورة
إلجراءات الحد من الزراعة الصيفية وبخاصة
البطيخ المهم للغاية المذكورة سالفاً ،كما
أن األخبار التي نشرت خالل الشتاء الفائت
حول وضع السدود المائية ال تستدعي ضبط

االستهالك من المياه إلى الدرجة التي تحول
دون ممارسة واسعة لعمليات نقع األرجل
واأليدي.
على الحكومة منذ اآلن العمل على وضع
الخطط لتفعيل الطريقتين المذكورتين ،مع
األخذ في الحسبان ضرورة توفر شرطين:
األول :أن ال تعمل الحكومة «من البحور
مقاثي» ،ألن ذلك سيعني وجود كميات بطيخ
زائدة عن الحاجة ،والثاني أن تكون كمية الماء
المعدة لغايات نقع األرجل واأليدي مناسبة لكي
ال «نطيش على شبر ماء».
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بورتريه

رابحة الدباس..
ال يوجد في
قاموسي مستحيل
حسين نشوان
«ربحت محبة
| لها من اسمها نصيب ،فهي «رابحة» ،ألنها كما تقول
ُ
الناس وثقة القائد» ،وكانت أول سيدة تعين بمنصب محافظ في وزارة
الداخلية ،واألولى محافظاً لجرش.
تشرح رابحة الدباس ،وهي أم البنتين ،الرا والن��ا ،أن ما أوصلها
للمنصب هو مثابرتها وإصرارها وقوتها ،ولو لم تكن كذلك «زمان
رحت» ،وتؤكد أنه لو عادت بها الحياة ستسير بالمثابرة ذاتها ،وتعمل
على اإلنجاز نفسه ،وفوق ذلك تطمح أن تكون أول رئيسة وزراء.
حلمت مذ كانت على مقاعد الدراسة في «مدرسة الراهبات» أن
تتسلم منصباً مميزاً ،أو أن تكون رائدة في أحد المجاالت .وكانت تحب أن
تصبح طبيبة ،لكن حينما حصلت على منحة لدراسة الطب في سوريا،
لم يوافق والدها.
كان أكثر من أدخل في نفسها حب دراسة الطب ،مد ّرس «األحياء»
فيكتور بيال ،وتبدي إعجابها بمديرة مدرستها ،حينذاك ،ميري برنارد حلو
التي تصفها بالحزم والرقة ،ما ترك في شخصية رابحة ،التي تتواصل
مع صديقات المدرسة باستمرار ،آثاراً من قوة اإلرادة.
رابحة التي جاءت في آخر العنقود من العائلة ،بعد رباب وهاني
درست اإلدارة العامة والعلوم السياسية
وغازي ومنذر ومعاوية ومروان،
ِ
في «األردنية» ،وخالل دراستها ،كانت تحلم أن تصبح سفيرة .غير أنها
تزوجت في السنة األخيرة ،وأمست «سفيرة في منزل الزوجية» ،بحسب
تعبيرها.
تصف رابحة اإلدارة بأنها فن ،وهي تميل أحياناً ألن تكون «تاتشرية»،
وأحياناً يتطلب األمر أن تكون «غاندية».
تقول« :اإلنسان الذي ي ّدعي إنه يعرف كل شيء يحكم على نفسه
بالفشل ،ألن اإلنسان يقضي حياته وهو يتعلم» .والديمقراطية عندها
مشورة وسؤال .وعندما قيل إنها عينت محافظاً على «كوتا» المرأة ،ردت:
«ال ،أنا لكل المجتمع ،وأقف من الجميع على مسافة واحدة».
سافرت في السبعينيات إلى أميركا ،وعملت في شركة تأمين ،وعندما
ْ
عادت ،اشتغلت في وزارة العمل مديرة لدائرة المرأة ،فطلبت من وزيرها
آنذاك الموافقة على تأسيس حضانة ،فكانت «العمل» أول وزارة تؤسس
حضانة.
عملت في الثمانينيات في صندوق األمم المتحدة السكاني واليونسكو،
وتصف عملها بأنه كان ممتعاً وحيوياً ألنه يمس حياة المواطن .حفزها
ذلك ،لدراسة مبحث الدراسات السكانية ونيل درجة الماجستير.
وقدمت
عملها في مناصب متنوعة أغنى تجربتها .فقد أع�� ّدت
ْ
للتلفزيون األردني برنامج «من حياتنا اليومية» االجتماعي .وهي طباخة
تحضر كل المناسبات بنفسها ،وتتقن إعداد األكالت العربية
ماهرة،
ّ
واألجنبية.
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وتلم بالفرنسية أيضاً .وأكثر
تعشق المطالعة ،بالعربية واإلنجليزيةّ ،
كتاب أعجبها نساء النبي .وبين يديها هذه األيام كتاب كامل العجلوني
المرأة في الديانات .تقرأ الصحف لمتابعة الشأن العام ،وتهوى الرياضة
التي مارستها العبة «فولي بول» في المدرسة .وكانت أول من أسس
نادياً نسائياً رياضياً في األردن.
ً
محافظة لجرش في  31كانون الثاني/يناير ،2010
عن يوم تعيينها
ً
ً
تقول «كنت أتمناه منذ كنت صغيرة .دخلت ميدانا يعد حكرا على الرجال،
وحققت أمنيتي» .كان أول المهنئين ابنتها النا ،وذكرت أنها شعرت بتهدج
صوت أخيها منذر وهو يبارك لها .أهمية تعيين رابحة الدباس في هذا
المنصب ،يفسر قضاءها شهراً تستقبل المهنئين .وتبوح لنا ببعض
في الثقة في النفس ،أحياء لفرحا
مشاعرها« :لو كان والداي اللذان زرعا َّ
لتعييني».
عندما تسلمت المهمة لم يكن لديها شك في قدرتها على النجاح،
وأول عمل قامت به االجتماع مع المجتمع المحلي .ومن وحي ردود
أفعالهم ،راودتها فكرة أنه ربما ال يتقبل بعضهم الموضوع .ولكن عندما
وبد ْع ِمكم تكون
ِ
بدأت الحديث تب ّددت هواجسهم« .قلت لهم أنا جرشيةَ ،
المدينة نموذجاً».
سعت رابحة منذ البداية إلى قلب نظرية العمل ،من االقتصار على
القيام بالعمل األمني وحل النزاعات ،إلى القيام بدور تنموي .وهي
ترى أن جرش كمدينة أثرية وسياحية تحتاج إلى توافر الخدمات والبنية
التحتية والمظهر الجمالي .وستعمل في خططها المقبلة على تعزيز
النشاطات الثقافية ،والملتقيات ،وإقامة مهرجان خاص بالمدينة في عيد
االستقالل.
تصف نفسها بأنها «عصبية» أحياناً ،لكنها تستدرك «أحب الكمال،
وااللتزام» ،وتضيف «ال يوجد في قاموسي مستحيل .أمارس دوري كأي
محافظ ،وأعمل كممثل لجاللة الملك».
في موقعها الجديد تشق طريقاً لكل النساء؛ تقول :عندما توفيت
ولبيت
لش ِّق الرجال معزية بصفتي الرسمية،
ِ
إحدى النساء« ،ذهبت ِ
النساء كذلك» .الدولة الحديثة هي الدولة التي يسود فيها القانون.
رابحة ال تتوانى عن تطبيق القانون فوراً .وتضيف بحزم «من ال يمتثل
للقانون أوقفه» .وعندما يتعلق األمر بالمشكالت ذات الطابع العشائري،
تجيب بالحزم نفسه «آخذ عطوة».
بعد تسلمها المهمة بأسبوع ،تساقطت الثلوج ،ما اضطرها للمبيت
والمتابعة الميدانية ،والتنسيق مع السير والشرطة والدفاع المدني،
وتصف نفسها «أنا محافظ ميداني ،وال أعمل من وراء مكتب».
تعتز رابحة بأنها ال تفرض خياراتها على بناتها .وابنتها النا تصرح
«أنت م َثلي األعلى».
لها ِ
ّ
زيارة الملك األخيرة لجرش واستقبالها له في المدينة ،مثلت بالنسبة
لرابحة «مكرمة ورسالة».

