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يبدده تقصير أهلي وتلكؤ حكومي

محمود الريماوي

| ارتبطت الحياة الثقافية في االردن بالدولة  ،منذ أمد بعيد يعيده
البعض الى مجالس األمير عبداهلل المؤسس التي كانت تضم أدباء
وشعراء ،وفقاً لمأثور عربي قديم في الحكم  ،والى عهد كانت فيه
الثورة العربية الكبرى تضم أدباء في صفوفها مثل الشاعر فؤاد
الخطيب.غير ان هذه الرموز لم تصنع حراكا ثقافيا واجتماعيا ،مقارنة
بما أثاره مثال عرار ( مصطفى وهبي التل ) الشاعر «المنشق»  ،رغم
أن هذا الشاعر لم ينجب تالميذ أو ساللة شعرية.
خصوصية التطور جعلت األردن في ما بعد  ،من الدول المتقدمة
نسبياً في مجال التعليم  ،دون أن تصيب تقدماً مماث ً
ال في الحقل
الثقافي .
حضور الدولة في الحياة الثقافية منذ ستينات القرن الماضي،
رغم اية مالحظات عليه  ،لم يسنده ويكمله حضور للنشاط الفردي
واألهلي .المحاوالت على هذا الصعيد قليلة وتعرضت في حينه
للتعثر  ،مثل صدور مجلة «القلم الجديد» لعيسى الناعوري عام
 1953لعام واحد  ،حيث لم تجد أحداً في المجتمع يسندها .وقبل
ذلك مجلة «صوت الجيل» التي صدرت في األربعينات عن ثانوية اربد
للبنين وساهم فيها  :اديب عباسي  ،حسني فريز  ،عرار  ،صبحي
ابو غنيمة وغيرهم  .وقبلها في العام  1933أصدر أبو غنيمة مجلة
«الميثاق».
قطاع النشر غاب بصورة شبه كاملة .المحاوالت السينمائية
األولى أخفقت وتعرضت للتفشيل  .المسرح احتاج الى دعم رسمي
كي ينهض على يد المخرج الرائد هاني صنوبر .الصحافة اليومية
وجلها كان يصدر في القدس ،لم تكن تخصص حيزاً يذكر للثقافة
حتى بعد مضي خمسة عشر عاما على االستقالل وعقد كامل على
وحدة الضفتين .
التتمة صفحة 6
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اقليمي

ﺛقافي

بورتريﻪ

تراجع بناﺀ اﻹﺳكاناﺕ
ينﺬر بﺄزمة ﺳكن ﻗريﺒة

حجاﺝ في مواجهة مع
ناشطاﺕ نسوياﺕ

الﺒحريني أمين صالﺢ:
ﹰ
داﺋما يساورني ندم

| لم يمر الرسم “الكاريكاتيري” ،الذي نشره
الفنان عماد حجاج في صحيفة الغد يوم العاشر
من تموز الجاري ،مرور الكرام على ناشطات
في مجال حقوق ال��م��رأة رأى فيه بعضهن
موقفاً سلبياً.
32

| لعل أبرز ما يميز إبداع أمين صالح
هو تهشيم الحدود الراسخة بين األنواع
األدبية ،وحظوة شعرية تعلي من شأن
السرد في دفق من المشاعر اإلنسانية
الدافئة والشفافة.

رجاﺋي الدجاني:
| ال يدعتذر ألحد..

هﺸام التل:
| محافظ يرفع لواء سيادة القانون

| أدى ارتفاع الكلف منذ بداية العام الجاري
إلى تراجع نشاط القطاع العقاري ،إذ يقدر
معدل تراجع السوق منذ مطلع  2008بين
50 - 40بالمئة ،بسبب ارتفاع أسعار الحديد
 16العالمية والمحروقات.
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| مثلما حدث من قبل العام  ،2004تمت أخيرا
مبادلة أسرى لبنانيين ورفات لشهداء لبنانيين
وفلسطينيين مع جثث جنود إسرائيليين في
عملية اختير لها اسم “عملية الرضوان” ،ولم
تشمل عملية التبادل أياً من األسرى األردنيين
الثمانية والعشرين الذين يحتجز بعضهم في
السجون اإلسرائيلية ،فيما يقبع أربعة أخرون
في سجن قفقفا.
عملية التبادل التي نفذت أخيراً ،أطلق
بموجبها س��راح عميد األس���رى ال��ع��رب في
السجون اإلسرائيلية ،سمير القنطار ،شملت
أيضاً رفات  200من المقاتلين العرب ،بينما أعاد
حزب اهلل جثث جنود إسرائيليين قتلوا في حرب
لبنان العام  ،2006إضافة إلى جثتي جنديين
إسرائيليين كان حزب اهلل قد اختطفهما ليبادل
بهما أس��رى لبنان في السجون اإلسرائيلية
العام  ،2006حيث كان اختطافهما الشرارة التي
أشعلت الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان
في تموز من العام المذكور.
وقد تضمت رفات الشهداء الذين استبدلت

في عملية التبادل
األخيرة ،لم تفرج
إسرائيل عن أسرى عرب
في سجونها
جثامينهم ،رفات الشهيد األردني محمد مصلح
ال���دردور ال��ذي ك��ان قد استشهد في عملية
ترشيحا الفدائية العام  ،1974والتي نفذتها
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين .سميح
للسجل إن
الدردور شقيق الشهيد محمد قال ّ
الحكومة األردنية تجري اتصاالتها إلحضار
الجثمان لألردن لدفنه.
وقد أعاد نبأ وجود رفات الشهيد الدردور
مع جثامين الشهداء فتح ملف قديم يتجدد
كلما جرت عملية تبادل أسرى وشهداء عرب
مع إسرائيليين ،هو ملف األسرى األردنيين في
السجون اإلسرائيلية.

| حسن نصر اهلل

| معروف البخيت

| ناصر جودة

ف��ي عملية التبادل األخ��ي��رة ،ل��م تفرج
إسرائيل عن أس��رى عرب في سجونها ،بل
اكتفت بإطالق سراح اللبنانيين ،ورفات شهداء
عرب .وفي حين كان أهالي األسرى األردنيين
يعربون عن “خيبة أملهم” من عدم شمول
عملية التبادل أي أسرى أردنيين ،فقد كانت
اللجنة الوطنية األردنية لألسرى والمفقودين
في السجون اإلسرائيلية ،وجهت رسالة لألمين
العام لحزب اهلل حسن نصر اهلل ،ناشدته
فيها شمول األس��رى األردنيين في السجون
اإلسرائيلية ضمن صفقة التبادل األخيرة.
رئيس اللجنة صالح العجلوني ،اعتبر في
حديث ل��ـ«ے» أن «ح��زب اهلل تخلى عن
األسرى األردنيين على الرغم من مخاطبتنا له
مراراً وتكراراً ،لكن اتضح أن حزب اهلل تخلى
عن أسرانا بعد أن تم اإلع�لان عن تفاصيل
الصفقة التي نفذت من دون شمول األسرى
األردنيين».
غير أن حسن نصر اهلل أعلن في خطاب له
ألقاه بعد عملية التبادل ،وفي إطار االحتفال
باإلفراج عن عميد األسرى اللبنانيين سمير
قنطار ،باإلضافة إلى أربعة أسرى لبنانين،
ورفات  200من المقاتلين العرب ،أنه في بداية
المفاوضات غير المباشرة التي أجراها حزب اهلل
مع الجانب اإلسرائيلي ،طالب حزب اهلل بشمول
الصفقة األسرى السوريين ،والفلسطينيين،
واألردنيين ،واللبنانيين كافة ،غير أن الجانب
اإلسرائيلي ،بحسبه ،لم يوافق إال على شمول
األسرى اللبنانيين بالصفقة.
ما جرى في عملية التبادل األخيرة كان
عكس ما جرى العام  ،2004حين جرت عملية
تبادل مماثلة بين حزب اهلل وإسرائيل .في تلك
الصفقة ،طالب حزب اهلل إسرائيل باإلفراج
عن األسرى األردنيين ،ووافقت إسرائيل ،غير
أن الحكومة األردنية ،رفضت شمول األسرى
األردنيين في صفقة التبادل تلك ،وكان مبرر
تلك الخطوة أن العالقات بين األردن وإسرائيل

شأن داخلي.
يقول العجلوني «في صفقة  2004تلقينا
وعوداً بشمول األسرى األردنيين في الصفقة،
ولكن بعد تنفيذ عملية التبادل ،فوجئنا بأن
األسرى األردنيين غير مشمولين بالصفقة،
حيث تدخلت الحكومة آن��ذاك ممثلة بوزير
الخارجية مروان المعشر ،الذي طلب من الجانب
اإلسرائيلي عدم شمول األسرى األردنيين في
صفقة التبادل ،ألن ذلك يشكل إحراجاً للحكومة
األردنية ويزيد من شعبية حزب اهلل في الشارع
األردني» .على حد تعبير العجلوني.

الملف األكبر لألسرى األردنيين في إسرائيل،
هو ملف أربعة أسرى أردنيين كانت إسرائيل
سلمتهم ل�لأردن في وق��ت سابق من العام
الماضي ،ليقضوا محكوميتهم في السجون
األردنية ،وكان من الواضح أن االتفاقية األردنية
اإلسرائيلية بشأنهم جاءت حصيلة مفاوضات
غير معلنة كانت جارية بين الجانبين ،هي
تلك التي تحدث عنها ضمناً الناطق اإلعالمي
األردن��ي حين وصفت العالقات بين األردن
وإسرائيل بأنها شأن داخلي.
األسرى األردنيون األربعة ،وهم سلطان
العجلوني ،وسالم وخالد أبو غليون وأمين
الصانع كانت أسرتهم إسرائيل في العام 1990
بعد أن نفذوا عمليتين فدائيتين ،وحكمت
عليهم بالسجن المؤبد ،أحضروا إلى األردن
وأودع���وا سجن قفقفا .وق��د نصت المذكرة
الموقعة بين الحكومتين األردنية واإلسرائيلية،
التي سلم األسرى األردنيون بموجبها تضمنت
بندا بأن يقضي األسرى المحررون فترة احتجاز
في األردن ال تزيد على ثمانية عشر شهرا،
وبندا آخر «يسمح لألردن باإلفراج عنهم قبل
انتهاء هذه المدة في حال أفرجت إسرائيل
عن أي أسير عربي يشابه وضعه أوضاعهم»،
بحسب ما أعلنه في حينه رئيس ال��وزراء
السابق معروف البخيت الذي رتب اتفاق اإلفراج
عن األسرى األربعة مع الجانب اإلسرائيلي.
وكان هذان البندان أساس تحرك قامت به
لجنة أهالي األسرى والمفقودين في السجون
اإلسرائيلية طالبت الحكومة خالله باإلفراج
الفوري عن األس��رى األرب��ع��ة ،وذل��ك تنفيذا
لالتفاق المبرم بين األردن وإسرائيل.
وبعثت اللجنة رسالة إلى رئيس الوزراء نادر
الذهبي تطالب فيها الذهبي بضرورة «اإلفراج
عن األس��رى األربعة المرحلين من إسرائيل
إلى سجن قفقفا وإعادتهم إلى أهلهم أحرارا
موفوري الكرامة».
العجلوني ،ينتظر أن تقوم الحكومة بمبادرة
إطالق سراحهم« ،ال أن تكون استحقاقا لصفقة
ليس أكثر» ،فيما يقول وزير الدولة لشؤون
اإلعالم واالتصال ناصر جودة« :سنسير ضمن
األطر القانونية ،ونلتزم بالبنود الموقعة بين
الطرفين».
رئيس لجنة الحريات النيابية في مجلس
النواب النائب فخري اسكندر ،اعتبر أن ذلك حقا
لألسرى ،مؤكدا أن ملفهم سوف يتابع من قبل
المجلس والذي سيقوم بدوره بمتابعة األمر مع
وزارة الخارجية.

صالح العجلوني :حزب اهلل تخلى عن األسرى
األردنيين على الرغم من مخاطبتنا له مرارا
وتكرارا

عام  2004طالب
مروان المعشر إسرائيل
بعدم شمول األسرى
األردنيين في صفقة
هذا الموقف األردني الذي بدا غير مفهوم،
آنذاك ،كان ينطلق من أن هنالك مفاوضات مع
الجانب اإلسرائيلي تتمحور حول ملف األسرى
األردنيين لدى إسرائيل .وفي وقت الحق أضاف
الناطق الرسمي باسم الحكومة ،ناصر جودة،
بعداً آخر لعملية رفض شمول صفقة حزب
اهلل ألي أس��رى أردنيين ،هو أن «الحكومة
األردنية تتعامل مع جميع األردنيين المعتقلين
في شتى مناطق العالم في إطار ملف واحد».
وأضاف جودة في مؤتمر صحفي عقده آنذاك
أن الحكومة تعمل على إنجاز شيء في هذا
الملف من دون اإلع�لان» ،رافضاً اإلجابة عن
وجود اتصاالت بين الحكومة وحزب اهلل في
هذا الشأن.
ومع ذل��ك ،فإن اللجنة الوطنية األردنية
لألسرى والمفقودين في السجون اإلسرائيلية
بقيت على اتصال مع حزب اهلل ،وخاصة بعد
صفقة العام  ،2004بهدف شمول أي صفقة
جديدة لألسرى األردنيين في إسرائيل ،غير أن
الصفقة نفذت من دون أن يفرج عن أي أسير
أردني في إسرائيل.
لكن الصفقة بين حزب اهلل وإسرائيل،
كانت في جانب منها تفتح ملفاً فرعياً في إطار

ّ
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أردني
تجربته السابقة في بناء حزب جماهيري لم يحالفها النجاح

المجالي أب روحي
“يضع العربة أمام الحصان”
ّ
أبورمان
حسين

| تحريك مشروع حزب التيار الوطني بعد
رك��ود ،س��وف يضخ جرعة من النشاط في
الحياة السياسية خالل ما تبقى من فصل
الصيف ،قبل أن تتبلور ،ب��درج��ة م��ا من
الوضوح ،المعالم الفعلية لهذا المشروع .فكما
أعلن زعيم هذا التيار عبد الهادي المجالي في
اللقاء التحضيري يوم السبت الماضي ()7/19
بمدينة الحسين للشباب ،هناك مؤتمران لهذا
التيار على الطريق :األول في مطلع األسبوع
األخير من آب المقبل ،يليه مؤتمر ثان بعد
شهر.
هذا التيار لم يتوقف عن اإلتيان بمفاجآت
قياساً بالمألوف السياسي ،وآخرها مواصلة
إعطاء األولوية للعملية التنظيمية بحشد
المؤيدين ،وتأجيل إع���داد وث��ائ��ق الحزب
السياسية إلى وقت الحق.
المجالي أعلن في اللقاء  ،أنه لن يترشح
لرئاسة التيار أو أي منصب فيه .لكن ذلك
لن يغير من حقيقة أنه «األب الروحي» لهذا
المشروع .وأن كريزما الرجل بما تشتمل عليه
من نفوذ وإمكانيات وخبرة ،هي وحدها التي
ترشحه للذهاب في هذه التجربة إلى المدى
الذي يراه مناسباً ،وهو محاط بجمهور عريض
من نواب ونخب قيادية.
بدايات طرح فكرة التيار تعود إلى مطلع
العام الماضي ،عام انتخاب مجلس النواب
الخامس عشر .ورغم أنه كان يوجد متسع
من الوقت أمام التيار لتشكيل حزب وخوض
االنتخابات تحت يافطته ،إال أنه لم يفعل ألن
فكرة إشهار هذا الحزب اقترنت آن��ذاك في
ذهن أصحابها بتأجيل االنتخابات.
لكن االنتخابات لم تؤجل ،إذ جرت في
موعدها المعتاد في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر ،لذا تم العمل على خط بديل ،هو
التحشيد االنتخابي المسبق بما يخدم والدة
كتلة نيابية أغلبية ،ما يفسر نجاح المجالي
في إعالن كتلة التيار الوطني النيابية من 60
نائباً ونائبة بسرعة قياسية.
بهذا دفعت انتخابات  ،2007المجالي إلى
نتيجة مغايرة لتجربته السابقة بتشكيل
ال��ح��زب الوطني ال��دس��ت��وري على مشارف
انتخابات  .1997لكنه انتهى هذا المرة إلى
خطوة غير مفهومة ،بمغادرة الحزب الذي كان
ما زال رئيساً له.
هذا يفسر الهجوم الذي شنّه األمين العام
الحالي للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق
على تصريحات المجالي في بيان صدر يوم
األحد الماضي (.)7/20
الشناق أوضح لـ «ے» أنه يختلف مع
المجالي الذي يستخدم كتلته النيابية لبناء
حزب سياسي ،فاألصل ،حسب الشناق« ،أن
الحزب يطرح برنامجاً سياسياً الستقطاب
الناس على أساسه ،لهذا فإن وصول حزبيين

لمجلس النواب ،يعني أن برنامج حزبهم قد
حصل على شرعية شعبية .أما تجميع نواب
فازوا بثقل عشائرهم ،فهذا ال يمت بصلة
للعمل الحزبي».
الشناق يرى في لغة المجالي عن إنشاء
حزب يمثل التيار الوطني في األردن ،نوعاً من
االحتكار لفكرة الوطنية األردنية ،والذي «يقوم
على مبدأ التبعية واإلقطاعية السياسية على
حساب فكر الحزب وبرنامجه».

حزب التيار الوطني
لم يتوقف عن اإلتيان
بمفاجآت قياساً
بالمألوف السياسي
األمين األول لحزب الشعب الديمقراطي
األردني (حشد) ،أحمد يوسف ،يبدي من جهته
استغرابه من أن التيار الوطني لم يطرح حتى
اآلن ال وثيقة برنامجية وال توجهاً سياسياً.
ويقول «تابعنا سابقاً اللقاءات التي كان رموز
التيار يعقدونها ،إذ كنا نحضرها ،ونسأل عن
توجههم السياسي ،لكن الجواب كان دائماً
أنهم سيطرحون برنامجهم عندما يكتمل
المشروع».
ينفي يوسف « أن تتشكل األحزاب بهذه
الطريقة .كان بإمكان هذا التيار لو واصل
نشاطه الذي بدأه قبل االنتخابات النيابية،
أن يكون جاهزاً لتشكيل هيئته التأسيسية

ودعوتها لالنعقاد».
ي��ت��س��اءل ي��وس��ف ع��ن م��غ��زى أن تكون
اإلجراءات األكثر أهمية لبناء هذا الحزب ،قد
بدأت بخطوة فوقية ،من خالل تشكيل كتلة
نيابية أغلبية ال يمكن لغير المصالح الذاتية
أن يكون أساس تجمعها .مذكراً أن «التجربة
السابقة العام  1997لبناء حزب على شاكلة
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر
انتهت إلى ال شيء .وهذه التجربة الجديدة
مرشحة أن تنتهي إلى النتيجة نفسها ،إذا لم
يكن هناك توافق واسع من دوائر الحكم على
الذهاب في هذا االتجاه».
يشير األمين العام لحزب الرسالة حازم
قشوع ،إلى أنه كان يعتقد أن الحراك الذي
قاده المجالي «سيبقى في إطار المؤسسة
البرلمانية ،هادفاً إلى بناء قواسم مشتركة
ألغلبية نيابية إلنجاح مهامها في التشريع
والرقابة».
ويقول قشوع إن اللغة السائدة في الحديث
عن هذا الحراك ما زالت تتمسك بالحديث عن
تيار وطني ،وهناك مسافة بكل تأكيد بين أن
تبقى األمور عند هذا الحد وبين أن تتجه فع ً
ال
لإلعالن عن حزب سياسي« .ف��إذا ما انتهى
المسار بالتجربة إل��ى ح��زب ،فنحن نتمنى
له النجاح ألن هذا يشد من عضد األح��زاب
مجتمعة .الحزب الجديد في هذه الحالة سيعبر
عن منظومة فكرية في اإلط��ار المحافظ،
وسيكون له منطلقاته مثلما لنا نحن كحزب
ليبرالي ديمقراطي منطلقاتنا».
ويستدرك قشوع «أن تشكيل حزب سياسي
بحاجة إل��ى هوية معلنة وإط��ار برنامجي
واضح وهيكلية تنظيمية محددة المعالم».
لكنه ال يستبعد أن يكون التبشير في اللقاء
التحضيري الذي أعلن عنه بوالدة حزب جديد
يندرج في إطار «المناورة السياسية».

يلفت االنتباه أن العناصر التي يطرحها
رم��وز التيار الوطني في إط��ار التعريف به
وبأهدافه وثوابته ال تمثل أية خصوصية.
فكل ما قيل حتى اآلن عن ثوابت االنتماء
للوطن والعقيدة واألمة ،ال يسعف أحداً في
أن يتلمس ماذا يميز هذا التيار عن حزب مثل
حزب الجبهة األردنية الموحدة.

العناصر التي تعرف
بحزب التيار الوطني ال
تمثل أية خصوصية
تجربة تشكيل حزب التيار الوطني ليست
التجربة األول��ى التي يخوضها المجالي في
ميدان العمل الحزبي .فكانت تجربته األولى
هي تأسيس حزب العهد العام  ،1993مثلما
فعل آخ��رون من النخب القادمة من دوائ��ر
الحكم مثل سليمان ع��رار ،وعاكف الفايز،
وأنيس المعشر ،وعبد ال���رؤوف ال��رواب��دة،
ومجحم الخريشة وغيرهم ،إذ ساد في أعقاب
إقرار الميثاق الوطني العام  1991اعتقاد أن
الحزب السياسي هو بوابة الدخول للعمل
العام.
وفي أجواء التحضير لالنتخابات النيابية
العام  ،1997خ��اض المجالي غمار عملية
دمج تسعة أح��زاب وسطية في حزب جديد
هو الحزب الوطني الدستوري .وتولدت آنذاك
قناعة لدى جماعة األخوان المسلمين أن قيام
الحزب الجديد مقدمة للتدخل في االنتخابات
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ضدهم ،األمر الذي عزز من اتجاه المقاطعة
لديهم لالنتخابات .وعكس هذا األمر نفسه
على بيان المقاطعة الذي أكد أنه «في الوقت
الذي تتبنى فيه الحكومة حزباً سياسياً وتقدم
إمكانات الدولة لخدمته ودعمه ،فإن النتائج
المؤكدة لهذا السلوك هو تشكيل حكومة
الحزب الواحد ،واإلب��ق��اء على تمثيل رمزي
لألحزاب األخرى لإليهام بوجود حياة حزبية
ديمقراطية».
لكن تجربة الحزب في انتخابات 1997
كانت هزيلة ،فمن بين  11مرشحاً خاضوا
االنتخاباتٌ ،
كل تحت يافطة عشيرته أو عائلته
وببرنامجه الخاص ،فاز من بينهم اثنان فقط
بنفوذهما الشخصي؛ عبد الهادي المجالي
وعبد الرؤوف الروابدة.
م��ح��اوالت المجالي الالحقة فشلت في
تحويل حزبه إلى حزب جماهيري .وفيما وجد
المجالي لنفسه تعويضاً عن ذلك برئاسته
لمجلس النواب ،انفض األقطاب اآلخرون عن
الحزب.
ذكر الشناق أن الحزب الوطني الدستوري،
أعلن في بيانه الصادر يوم ( ،)7/20أن «ال
عالقة له على اإلط�لاق من قريب أو بعيد
تنظيمياً أو سياسياً م��ع م��ا يسمى التيار
الوطني» .وأش��ار البيان إلى أن فكرة التيار
قائمة على مبدأ اإللغاء واإلقصاء واالعتداء
على مبدأ التعددية السياسية ،كما انتقد ما
أسماه «مشاركة السلطة السياسية وبعض
األجهزة المسؤولة في دعم هذا التيار».
يقول إعالمي خبير في الشأن السياسي
المحلي طلب عدم ذكر اسمه ،أن أي مجموعة
ترغب في تشكيل حزب سياسي ،يتعين عليها
أن تطلب موافقة من وزير الداخلية لممارسة
أنشطتها التحضيرية وال��ت��روي��ج لألفكار
األولية لحزبها كما فعل حزب الجبهة األردنية
الموحدة وحزب الحياة ،إعما ًال للمادة الخامسة
من قانون األحزاب .لكن هذه الموافقة تلزمها
بأن تتقدم بطلب تأسيس الحزب في غضون
ستة أشهر ،وإن لم تفعل ،فإنها ملزمة قانونياً
أن تتوقف عن الترويج للحزب ستة أشهر قبل
أن تعاود طلب موافقة جديدة.
اإلع�لام��ي يضيف ب��أن «المهندس عبد
الهادي المجالي ،كان يتحرك لترويج مشروع
التيار الوطني منذ عام ونصف العام خارج
نطاق هذا القيد المعيق للحركة ،مستفيداً من
نفوذه العام ومكانته كرئيس لمجلس النواب
ولكتلة األغلبية النيابية».
نشطاء مجتمع مدني رغ��م اختالفهم
في الرؤية مع المجالي ،أبدوا تمنيات بنجاح
حزب التيار الوطني في تشكيل حالة حزبية
متقدمة ،ألن أية مكاسب يحققها قد تستفيد
منها األحزاب األخرى ،وقد يشجع ذلك على
والدة أح��زاب من ط��راز جديد ل��دى القناعة
أن العمل الحزبي بات أرضية فعلية للحياة
السياسية في البالد.
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أردني
بعد نفاذ قانون الجمعيات الجديد

 2000جمعية مطالبة بتوفيق
أوضاعها خالل عام
ّ
أبورمان
حسين

| قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية
القديم رق��م  33لسنة  ،1966أدى دوره
كمرجعية قانونية لعمل الجمعيات على
مختلف أنواعها على أت��م وج��ه ،ول��م يكن
بحاجة إلى تعديل أو إصدار قانون جديد بديل
عنه ،إال لغرض التطوير ومواكبة التقدم الذي
طرأ على منظمات المجتمع المدني ال سيما
خالل العقدين الماضيين .لكن النتيجة جاءت
لألسف مخيبة لآلمال.

انتخاب الهيئات اإلدارية
للجمعيات ال يعتبر نافذاً
اال بعد موافقة الوزير
ضاعف القانون الجديد أشكال الرقابة
الصارمة على عمل الجمعيات عبر معظم مواد
القانون .من بين أكثر المواد لفتاً لالنتباه ،مادة
ال تعتبر قرارات الهيئة العامة للجمعية التي
تمثل مجموع األعضاء نافذة إال بعد إيداعها
لدى الوزارة المختصة ،رغم أن القانون حفظ
حق كل من الوزير المختص و”مراقب السجل”
تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة
العامة .فض ً
ال عن ذلك ،فإن الهيئة اإلدارية
المنتخبة من قبل الهيئة العامة ال تعتبر هي
األخرى نافذة إال بعد موافقة الوزير عليها،
وكذلك األمربما يتعلق بأي تعديل في أي من
أحكام نظامها األساسي.
منظمات المجتمع المدني نجحت في وقت
سابق ،في تقديم بديل متكامل لقانون
الجمعيات القديم عبر صياغة “مشروع قانون
لمنظمات المجتمع المدني” بالتعاون ومباركة
وزارة التنمية السياسية عام  ،2007غير أن
المشروع وئد في دي��وان التشريع ،ولم ير
النور.
ولعل من طرائف األمور أن يكون مشروع
القانون الذي أعدته الحكومة قد استفاد من
عناصر مشروع منظمات المجتمع المدني،
وبخاصة فيما يتعلق بـ “سجل الجمعيات”
و”صندوق دعم الجمعيات”  ،إال أنه أفرغهما
من محتواهما المتطور.
تقوم رؤي��ة منظمات المجتمع المدني
للتطوير المنشود على إن��ش��اء “السجل
الوطني لمنظمات المجتمع المدني” الذي
يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي
وإداري ،وتناط به مهام التسجيل واإلشهار
للمنظمات ،ومراقبة عملها ،وتوفير الدعم
لها على قاعدة عدالة التوزيع .ويدير السجل

مجلس إدارة يتشكل بقرار من مجلس الوزراء
مشتم ً
ال على تمثيل حكومي ومدني متوازن،
مع ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص
والمجالس المحلية المنتخبة .لكن مشروع
القانون بدل أن يستفيد من هذه الرؤية ،نص
على إنشاء سجل للجمعيات للقيام باألعمال
اإلداري��ة التي كانت تقوم بها وزارة التنمية
االجتماعية دائماً.
وفي ما يلي تلخيص ألبرز عناصر قانون
الجمعيات الجديد الذي يفرض على جمعيات
ُعمر بعضها من عمر االستقالل ،أن تكيف
أوضاعها خالل سنة بعد نفاذ القانون الذي
ينتظر مصادقة الملك عليه ،بعد إجازته من
مجلس األعيان كما هو دون تعديل:

سجل الجمعيات:

نص القانون الجديد على إنشاء “سجل
الجمعيات” الذي يشرف عليه موظف يسمى
“مراقب السجل” ،يعين بقرار من مجلس
ال����وزراء .لكن ه��ذا السجل ال يتمتع بأية
استقاللية ،فالسجل ينشأ في وزارة التنمية
االجتماعية ،ويرتبط مراقب السجل بوزير
التنمية االجتماعية.
يتولى مراقب السجل بالتنسيق والتعاون
مع الوزارات المعنية تحديد الوزارة المختصة
بكل جمعية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه
الغاية ،وقيد الجمعيات في السجل وإصدار
شهادة نسجيل لها.

عن كل وزارة مختصة ،إضافة إلى ثالثة من
ممثلي الجمعيات .تتكون موارد الصندوق من:
ما يرصد له في الموازنة العامة ،أي هبات
أو تبرعات أو منح شريطة موافقة مجلس
الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني،
ريع استثمارات الصندوق ،وغير ذلك .ويتعين
صدور تعليمات عن مجلس الوزراء تحدد أوجه
اإلنفاق ودعم الجمعيات من أموال الصندوق.

تعريف الجمعية:

اعتمد القانون الجديد تعريفاً واح��داً
للجمعية هو :أي شخص اعتباري مؤلف من
مجموعة من األشخاص يتم تسجيله لتقديم
خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي
دون أن يستهدف الربح واقتسامه أو تحقيق أي
منفعة ألي من أعضائه أو ألي شخص محدد
بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية .بينما كان
القانون السابق يقدم عدة تعاريف ،حسب
تصنيف الجمعية إن كانت جمعية خيرية أو
هيئة اجتماعية أو جمعية عادية .وبحسب
القانون السابق كان الحد األدنى لعدد أعضاء
الجمعية هو ( ،)7فأصبح اآلن ( )11عضواً،
وه��ذا العدد اقترحته لجنة العمل والتنمية
االجتماعية ووافق عليه المجلس ،بينما كانت
الحكومة تريد إبقاءه معومًا وتحديده الحقاً
بنظام خاص.

تداول المناصب القيادية:

لم يضع القانون الجديد أية شروط تق ّيد
عدد ال��دورات التي يجوز للشخص أن يكون
فيها رئيساً لهيئة إدارة جمعية أو عضواً
فيها،وكما ك��ان الوضع عليه في القانون
السابق ،هذا رغم أن مشروع القانون المقدم
من الحكومة اقترح أن ال تزيد رئاسة أي عضو
للهيئة اإلدارية عن دورتين متتاليتين ،وأن ال
تزيد عضوية أي شخص في الهيئة اإلدارية
عن أربع دورات متتالية ،إال بموافقة الوزير
في كلتا الحالتين.

التبرعات والتمويل:

اشترط القانون الجديد على الجمعيات أن
تعلن في تقريرها السنوي ،عن أي منح أو
تبرعات حصلت عليها من أشخاص أردنيين
،على أن تق ّيد في سجالتها المالية اسم
المانح أو المتبرع .واشترط عليها إذا رغبت
في الحصول على أي تبرع أو منحة أو تمويل
من أشخاص غير أردنيين ،أن تقدم طلباً
للوزارة المعنية ألخذ موافقة مجلس الوزراء.
وفي حال عدم صدور قرار خالل  30يوماً من
تاريخ استالم الطلب ،فيعتبر موافقاً عليه.
وكان مشروع القانون يشترط موافقة الوزير
المختص فقط ،وليس مجلس الوزراء.

صندوق دعم الجمعيات:

نص القانون الجديد على إنشاء “صندوق
دعم الجمعيات” في وزارة التنمية االجتماعية،
يتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل وإداري،
ويتولى إدارته لجنة برئاسة الوزير وعضوية
كل من مراقب السجل نائباً للرئيس وممثل

ق ّيد القانون حصول
الجمعيات على تمويل
من غير األردنيين
بموافقة مجلس الوزراء
شروط التسجيل:

يقدم طلب التسجيل إلى مراقب السجل
على أنموذج معد لهذه الغاية ،على أن يرفق
به ثالث نسخ من :قائمة بأسماء األعضاء
المؤسسين مع تبيان محال إقاماتهم ومهنهم
وأعمارهم ومؤهالتهم ،النظام األساسي
للجمعية ،وتصريح موقع عليه من المؤسسين
يبينون فيه موافقتهم على النظام األساسي
وع��ل��ى اس��م الشخص المفوض بمتابعة
إجراءات التسجيل.
أم��ا النظام األس��اس��ي ،فسوف يصدر
ن��ظ��ام خ��اص ب��ه على أن يتضمن :اسم
الجمعية ،المقر الرئيسي للجمعية ونطاق
عملها الجغرافي ،أه��داف وغايات ،الجمعية
بصورة محددة وواض��ح��ة ،ش��روط اكتساب
العضوية وحاالت فقدانها ،رسوم االنتساب
ومقدار االشتراكات السنوية ،كيفية انعقاد
الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية
وغير عادية وصالحياتها ونصابها القانوني
وآلية اتخاذ القرارات فيها ،عدد أعضاء هيئة
اإلدارة وطريقة انتخابها وصالحياتها والنصاب

| حمزة منصور

القانوني النعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ
قراراتها ،مصادر التمويل وكيفية تصريف
الشؤون المالية ومراقبتها وتدقيقها ،وكيفية
حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

شروط الترخيص:

يقدم طلب التسجيل ومرفقاته إلى
مراقب السجل مباشرة أو إلى مديرية التنمية
االجتماعية في المحافظة ،والتي يجب أن
ترسله إلى مراقب السجل خالل أسبوع من
تاريخ وروده ،وعلى مراقب السجل التحقق
من استيفاء الطلب للشروط القانونية ،وفي
حالة وجود أي نقص عليه إشعار المؤسسين
بذلك خطياً خالل  15يوماً .ويحدد مراقب
السجل ال��وزارة المختصة في ضوء غايات
وأهداف الجمعية ،ويرسل الطلب ومرفقاته
إلى الوزير المختص خالل  60يوماً من تاريخ
استالمه الطلب.
فإذا لم يصدر الوزير المعني قراراً بشأن
طلب التسجيل أو إشعاراً بوجود نقص خالل
مدة الـ  60يوماً ،فيعتبر الطلب موافقاً عليه
حكماً .أما إذا قرر الوزير الموافقة على الطلب
أو جرت الموافقة عليه حكماً ،فإن على مراقب
السجل استكمال إج��راءات قيد الجمعية في
السجل خالل  15يوماً من تاريخ الموافقة.
الفترة القصوى ال�لازم��ة إذاً لترخيص
جمعية إذا ك��ان طلب التسجيل مستوفيًا
الشروط هي شهران ونصف الشهر ،يضاف
إليها أسبوع إذا قدم الطلب إلى مديرية تنمية
اجتماعية .بهذا يكون القانون الجديد ق ّلص
فترة التسجيل التي كانت تصل إلى ثالثة
أشهر.

رفض التسجيل:

إذا رفض الوزير المختص الموافقة على
تسجيل الجمعية ،يقوم مراقب السجل بتبليغ
المؤسسين بهذا ال��ق��رار .ول��ه��ؤالء ،بحسب
القانون الجديد ،الحق في أن يطعنوا بالقرار
أمام محكمة العدل العليا .هذا يشكل خطوة
لألمام مقارنة بنص القانون السابق ،رغم
أنه ليس محصناً من الطعن بموجب قانون

محكمة العدل العليا ،إال أنه يعطي الوزير
صالحية اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في
طلب التسجيل .لقد حاول النائبان اإلسالميان
ع��زام الهنيدي وح��م��زة منصور أن يحمال
المجلس على التصويت لصالح تعديل يلزم
الوزير المختص “أن يبين أسباب الرفض”  ،إال
أن أغلبية النواب الحاضرين لم تدرك أهمية
تأييد وجهة النظر هذه ،التي تعلي من شأن
الشفافية في القرار اإلداري.

إذا رفض وزير تسجيل
جمعية من حق
المؤسسين الطعن
بالقرار أمام محكمة
العدل العليا
فروع الجمعية:

ق ّيد القانون حق الجمعيات في إنشاء
فروع لها ،رغم أن هذا يتعارض مع بديهيات
العمل االجتماعي التطوعي .القانون السابق
لم يكن يفرض عملياً أية قيود على تشكيل
الفروع ،بل كان يتعامل مع هيئاتها اإلدارية
كما يتعامل مع الهيئة اإلدارية للجمعية األم.
ورغم أن المجلس وافق على تعديل لجنة
العمل والتنمية االجتماعية بأن تقود فرع
الجمعية لجنة تتولى اإلدارة وفقاً للنظام
األساسي للجمعية بدل أن يتوالها شخص
ُيع ّين من قبل هيئة اإلدارة كما ج��اء في
مشروع القانون ،إال أن المجلس أبقى على
القيود غير المبررة ،مثل اشتراط موافقة
ثلثي أعضاء الهيئة العامة ،وموافقة الوزارة
المختصة.

ّ
السجل
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أردني
مالىء السهرات وشاغل الناس

مسلسل “نور” :ينتقدونه و ُيقبلون
على مشاهدته بشغف

نهاد الجريري

| ما أن تدق الساعة العاشرة لي ً
ال حتى يجمع
أبو منذر“ ،مدمن” األخبار ،حاجياته؛ علبة
السجاير وفنجان القهوة ،ويذهب إلى جاره
ليكمل االستماع إلى نشرة األخبار هناك،
أو ينزوي في غرفته حتى يغالبه النعاس.
السبب في هذه “الهجرة اليومية المؤقتة”
هي رغبة بقية أفراد عائلته ،صغاراً وكباراً،
بمشاهدة المسلسل التركي “ن��ور” ،وهي
رغبة ال يشاركهم إياها ،فهو يعتبره مسلسال
ال قيمة له.

عمار يرجع السبب في
ّ
«شعبية» المسلسل إلى
فراغ تشهده الساحة
الفنية منذ حوالي
عامين
المسلسل التركي ال��ذي دبلج بلهجة
شامية ،بات يطغى على أحاديث الليل والنهار
في كل مجلس تقريبا ،بغض النظر عما إذا
كان المتحدثون مؤيدين أو معارضين ،وهو
ما أثار رغبة لدى بعض الكتاب والصحفيين
ورسامي الكاريكاتير ،لتناول المسلسل ضمن
إسقاطات اجتماعية مبالغ فيها أحيانا وقاسية
أحيانا أخرى.
سهاد ،مدرسة اللغة اإلنجليزية ،تقول إن
حجم “الضجيج” الذي يرافق المسلسل غير
مبرر .وتضيف “اعتاد مشاهدو التلفزيون على
التحلق حول برنامج أو مسلسل يجدون فيه
شيئا مختلفا ”.وتذكر سهاد كيف كانت العائلة،
تتجمهر عند عرض المسلسل المكسيكي
المدبلج “ك��س��ان��درا” أو مسلسل السيارة
العجيبة “. ”Knight Rider
ه��ن��د ال��ت��ي تعمل ف��ي إح���دى محطات
اإلذاعة المحلية تقول إنها “تضطر” لمشاهدة
المسلسل ألن شقيقتها الصغرى صماء،
وكثيرا ما تحتاج إليها لتترجم لها ما يقوله
الشخوص .وتضيف أنها في نهاية األمر لم
تستطع “تحمل” المزيد فأخبرت شقيقتها
بأنه “ال حاجة للترجمة ،فنصف المسلسل
‘تطليعات وصفنات‘!” وتلفت هند إل��ى أن
“كثيرا من المشاهدين يدركون عقلياً أن
المسلسل تافه ‘“.
بالفعل ،ففي أكبر المنتديات الراعية
لمسلسل نور منتدى) ناس (mbc - (nas.
 ،)mbc.netيورد بعض المشاركين “أخطاء”

وردت في المسلسل .يؤكد أحدهم أن بعض
المشاهد تثير ضحكه لشدة ضحالتها وعدم
منطقيتها كما في حلقة اختطاف نور ،فهي
“لم تكلف نفسها إغالق أب��واب السيارة من
الداخل لتهرب .لم تقم بأي محاولة!
مع ذلك يستمر المشاهدون في متابعة
المسلسل «ن��ح��ن نتغابى ع��ش��ان نعرف
نتف ّرج ».يقول أحد المشاركين في المنتدى.
عمار ،أحد الرواد في مجال دبلجة
موسى ّ
المسلسالت يعتبر أن المسلسل من حيث
الجانب الفني والحبكة الدرامية ،أقل مستوى
عمار يرجع السبب في «شعبية»
من غيرهّ .
المسلسل إلى فراغ تشهده الساحة الفنية منذ
عامين  ،وإلى أنه جاء بلهجة سورية «ترسخت
في األذه��ان من خ�لال ال��درام��ا السورية»؛
ُي��ض��اف إل��ى ذل��ك أن��ه ُي��ع��رض على شاشة
مشاهدة مثل .mbc
عدنان مدانات ،الناقد السينمائي ،يذهب
إلى أبعد من ذلك .وبلغة ناقدة تمثل وجهة
نظر نخبوية ،يصف م��دان��ات مشاهدي
المسلسل بأنهم «متوسطو ال��غ��ب��اء أو
الذكاء» .مدانات يعتبر أن هذا الجمهور ليس
نفسه الجمهور الذي تابع وبشغف مسلسل
«التغريبة الفلسطينية» قبل ثالثة أعوام
تقريبا.
وبحسبه فإن المشاهد العربي «ال يشاهد
بوعيه وإن��م��ا بعاطفة رخيصة وسهلة».
يستذكر وصف المسرحي األلماني برتولت
بريخت للدراما «الرخيصة» بأنها «مثل سيدة
ثرية تحضر مسرحية فيها سيدة ثرية تضطهد
خادمتها ،فتتعاطف السيدة مع الخادمة ،لكنها
تعود إلى منزلها لتواصل هي اضطهادها
لخادمتها على أرض الواقع».
الطبيب النفسي محمد الحباشنة يقدم
وجهة نظر مغايرة تماما لوجهة نظر مدانات
«هذا التعميم ‘ح��رام‘ فمشاهدة المسلسل
ليست فحص ذك��اء» .ويشرح« :صحيح أن
اإلص���رار على مشاهدة المسلسل وجعله
جزءا من الحياة اليومية ،يشكل ضعفاً في

مصادر أخ��رى حياتيه وثقافية أكثر عمقاً،
لكن مشاهدته ليست فحصا ل��ل��ذك��اء».
ويعتبر الحباشنة أن من أهم عوامل الجذب
للمسلسل شعور غالبية متابعيه بنوع من
«الحنين للرومانسية» .ويقول «لقد تكسرت
الرومانسية مع تغيرات الحياة وتعقيداتها
،بحيث لم تعد هناك ثمة مساحة لجلب وردة
للحبيبة أو الزوجة ،أو الدخول في حوار عذب
مع شخص تحبه ».ويزيد أن هذا المسلسل
يمثل صورة تقليدية قديمة «غير عملية»
تقوم على المثالية ،حيث «األبيض مقابل
األس��ود» ،وهي صورة «ج��اءت لتعيد الناس
إلى مرحلة من البساطة والسهولة ،مرحلة
العواطف التي لم تفسدها تطورات الحياة».

ارتفاع نسبة المشاهدة
شكل مادة لكثير من
وسائل اإلعالم
فسر هذا بعضاً من «تهافت» السيدات
ربما ّ
تحديداً على مشاهدة نور .تقول أم شذى إن
«أكثر ما يشدها في المسلسل هو كيف يقوم
مهند بمصالحة نور ».أم شذى ال تنكر أهمية
وسامة «مهند (كيفانش تاتليتوغ)» ،لكنها
تعتبر أن أبو شذى أشد وسامة!.
أم م��راد هي األخ��رى تقول إنها تشاهد
المسلسل ليس حبا ف��ي «م��ه��ن��د» وإنما
لتعاطفها مع ن��ور ألنها «منكسرة ،فمنذ
البداية وهي تتحمل قسوة مهند تجاهها».
في هذه المشاهد ألني أشعر
وتضيف «تؤثر ّ
أنها تتحدث عن كثير من السيدات ،اللواتي
يحاولن قدر اإلمكان إرضاء أزواجهن بكل ما
أوتين».

«نور» ليس المسلسل التركي األول الذي
تتم دبلجته إلى العربية ،فقد ُعرض قبله
مسلسل «إكليل الورد» على الفضائية الليبية،
ثم «سنوات الضياع» الذي ما زال ُيعرض على
 .mbcإال أن «ن��ور» كان المسلسل الوحيد
بينها الذي حاز على هذه الشعبية لذا قررت
إدارة تلفزيون  mbcنقل عرضه من فترة
العصر على  mbc1إلى فترة الذروة المسائية
على .mbc4
ال ش��ك أن نقل المسلسل إل��ى فترة
ال��ذروة ،يضاف إليها طول فترة العرض ،إذ
يمتد المسلسل إلى  165حلقة ،أسهم بقوة
في مشاهدة أكبر عدد ممكن من الناس له.
ارتفاع نسبة المشاهدة شكل مادة لكثير
من وسائل اإلعالم ،التي تناقلت أخباراً عن
رجال يطلقون زوجاتهم ألنهن يرغبن في

أوبرا الصابون
| ينتمي المسلسل التركي نور إلى نوع
من الدراما اإلذاعية والتلفزيونية يعرف
باسم أوبرا الصابون .Soap Opera
والسبب في إط�لاق هذا االس��م عليها
هو أن الجهات الراعية لهذه المسلسالت،
كانت من شركات إنتاج أدوات التنظيف
مثل بروكتر وغامبل ،كولغيت وبالموليف
المشهورة بصناعة الصابون.
ب���دأت ه��ذه المسلسالت إذاع��ي��ة في
الثالثينيات من القرن الماضي ،قبل أن تتحول
تلفزيونية مع دخول التلفزيون وخاصة في
الخمسينيات .فكانت تذاع على الراديو أو
تعرض على التلفزيون في الفترة الصباحية

طوال أيام األسبوع –عدا العطل -حيث كان
معظم مشاهديها من سيدات المنازل.
من حيث الموضوع ،تتميز هذه الدراما
بالتركيز على الحياة العائلية والعالقات
الشخصية وما يعتريها من صراعات عاطفية
وأخالقية .ومن حيث الحبكة ،تتميز بنهاياتها
المفتوحة في كل حلقة وطول فترة عرضها
التي تستمر عقودا في بعض األحيان.
الشخصيات غالبا ما تكون على قدر عال
من الثراء والجاذبية واإلغراء.
م��ن أق��دم المسلسالت الطويلة في
أميركا «النور الهادي »Guiding Light
الذي دخل موسوعة غينيس بوصفه أطول

مسلسل عرض على شاشة التلفزيون .إذ
بلغت عدد حلقاته  15ألف حلقة ،بدأت في
كانون الثاني  ،1937وانتهت في أيلول
.2006
وهناك أيضام مسلسل «أي��ام حياتنا
 »Days Of Our Livesال��ذي ب��دأ عرضه
في تشرين الثاني  1965وما يزال مستمرا
لآلن.
في بريطانيا ،من أقدم المسلسالت من
هذا النوع «شارع كورونيشين Coronation
 »Streetالذي بدأ في كانون األول  1960وما
يزال عرضه مستمرا حتى اليوم على شبكة
تلفزيون .ITV

رجل مثل «مهند» .وهي أخبار اختلطت فيها
الحقيقة بالمبالغة .مدانات يعتبر أن تناقل
مثل هذه األخبار أمر «زائف» .ويقول «هذه
ليست أخبار تتناقلها وكاالت األنباء ،فهي ال
معنى لها».
المسلسل ك��ان أي��ض��ا م���ادة لرسامي
الكاريكاتير مثل عماد حجاج الذي نشر في
يومية الغد في  2008/7/10رسما يصور
امرأة عربية تتهافت على «مهند» الذي يقول
عنها «بنت عرب سيس ،ال تساوي التركيات».
الكاريكاتير أثار موجة غاضبة ليس فقط
من جانب الناشطات في مجال حقوق المرأة
بالمملكة ،ولكن م��ن بعض المشاركات
في التعليق على الرسم في صحيفة الغد.
إحدى المشاركات قالت« :احنا مش فارغات.
وبعدين ما فيها إشي أنه تكون المرأة معجبة
بمسلسل و بتحب تتابعه ،مثل ما الرجل
بتابع بشدة المباريات! وحتى الرجال متابعين
لمسلسل نور و بحبو يتفرجو على الممثالت
اللي فيه! عن ج ّد حجاج ما توقعت منك هيك
كالم».
المفارقة في مسلسل «نور» أنه ُيعد من
األعمال الفنية «المتوسطة» فنيا في تركيا.
محمد عادل مدير مركز العدل للدراسات في
العاصمة التركية أنقرة يقول لـ«ے»:
«أبطال المسلسل الذين يعتبرون نجوماً في
العالم العربي ،ال ينتمون للصف األول من
النجوم في تركيا ،بل هم مغمورون؛ ربما
من الصف الثاني».
ويضيف عادل أن المسلسل غير معروف
في تركيا ،حتى أن��ه هو لم يشاهده قط
بالرغم من عرضه في قنوات « تركيةعلمانية
محترمة» .إال أن ردة الفعل في العالم العربي
حملت بعض وسائل اإلع�لام التركية على
التذكير بالمسلسل ،األمر الذي يعتبره عادل
حافزاً أمام منتجين أتراك القتحام الساحة
العربية بإنتاج درام��ا بهدف نقلها للعربية
،ت��ك��ون أك��ث��ر م��راع��اة للمناخ االجتماعي
العربي.
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أردني
حراك ثقافي فردي يبدده تقصير أهلي وتلكؤ حكومي
تتمة المنشور على األولى
| مغزى ذلك ان المجتمع لم يكن ضنيناً أو
معنياً بإطالق وتعهد حياة ثقافية  .خالفاً لما
كان عليه الوضع في مصر والعراق ولبنان
وس��وري��ا ،حيث انبثقت م��وج��ات تأسيس
وتحديث في تلك الدول ومجتمعاتها منذ
مطلع القرن التاسع عشر.
ال ينفع في هذا المجال إلقاء اللوم على
الدولة  ،في الفجوة الثقافية التي نشات بين
األردن ودول شقيقة ومجاورة .كانت هناك
حقا مرحلة األحكام العرفية وأوامر الدفاع
التي كممت الى حد بعيد األفواه  ،غير أنه
لم يكن هناك من انتاج ثقافي وإبداعي
كي يتعرض للمنع .أعمال عيسى الناعوري
وقعت على بيئة غير صديقة للثقافة  ،فلم
تترك كبير أثر .
المحاولة الرائدة في هذا السياق هي
صدور مجلة ا»ألف��ق الجديد» في القدس
كحاضنة لتيار الحداثة في العام ، 1963
وبرعاية شاعر رائ��د ذي خلفية اسالمية
وعلى درجة عالية من االنفتاح والموهبة (
أمين شنار ) .عاشت التجربة لخمس سنوات
 ،وطبعت الحياة الثقافية بطابعها لعقود
تالية  ،لكن لم يتم التقاط هذه التحول
من القطاع الخاص او النخب المتمولة ،من
اجل بناء صناعة ثقافية أو حتى إشاعة
مناخ ثقافي.
غير بعيد عن هذه الفترة جاء انشاء

دائرة الثقافة ( الحكومية ) .التي سجلت اول
اهتمام رسمي ممأسس بالحياة الثقافية
 .قبل ذلك رعت الدولة مهرجانات فنية ،
واحتضنت عبر اإلذاعة مواهب غنائية عربية
وأردنية  ،كما خصصت اإلذاعة برامج ادبية
ناجحة ظهرت فيها اسماء تيسير سبول
وعبدالرحيم عمر ورسمي ابوعلي وحيدر
محمود وسواهم .واعتنت وزارة التربية
بإقامة مكتبات في ال��م��دارس وخصصت
في المهاج الدراسي للمرحلتين اإلعدادية
والثانوية حصة «مكتبة « .
تبع ذلك في العام 1966انشاء مجلة
«افكار» الشهرية التي صدرت عن وزارة
اإلعالم في حينه وبسوية جيدة ،وما زالت
تواظب على الصدور.
في الفترة ذاتها أنشئت فيها الجامعة
األردنية  ،برئاسة اكاديمي ومحقق وناقد
هو ناصر الدين األسد .وقد مضى وقت غير
يسير ،قبل ان تترك الجامعة أثراً محدوداً
لها في المجتمع الثقافي المحلي.فيما تبقى
مكتبتها كأفضل ذخر ثقافي بما في ذلك
غرفة المكتبة« ،المنيعة» على فضول
الفضوليين من الشغوفين بالمعرفة .
بهذا لم تمنع الحرب العربية الباردة في
الخمسينات والستينات ،االهتمام الرسمي
بالثقافة وال جرى تسخيرها كحال اإلعالم
أداة سياسية .شهدت تلك الفترة على

سبيل المثال هجرة غالب هلسا الذي كان
ناشطا في الحزب الشيوعي  ،ولم يكن أديباً
معروفاً حينها  ،وذلك على خلفية عضويته
في الحزب «ال��ه��دام  ،المحظور» ال على
خلفية إص��داره كتابه القصصي الرائد «
زنوج وبدو وفالحون» .
شهدت تلك الحقبة إذن ضرباً من ضروب
التحييد للثقافة  ،واهتماماً على درجة من
األهمية بها .وه��و ما يحسب توجهاً نحو
التحديث أقدمت عليه الدولة آن��ذاك ،بما
يوازن حالة التشدد السياسي السائدة في
البالد  ،ومناوأة التيار الناصري الكاسح في
المنطقة.
حقبة السبعينات ب��دأت تشهد نشوء
وزارة الثقافة  ،وبدء عملية احتواء بطيء
لمبدعين ومثقفين ،والحديث عن هوية ال
تلحظ تركيب وتعددية المجتمع  ،غير أن
المجتمع الثقافي كسب إقامة وزارة على امل
بناء بنية تحتية وقد نهضت بالفعل بعض
هذه البنى مثل المركز الثقافي الملكي في
عمان ( لم يقيض إنشاء مراكز موازية في
مدن أخرى ) ودعم النشر ( بغير مطبعة )،
والمشاركة في مناسبات ثقافية في الخارج
ودعم فرق مسرحية .وفي هذه المرحلة بدا
القطاع الثقافي الخاص نشاطه في ظهور
دور النشر والفرق الفنية  ،وأقامت الوزارة
قدراً من التعاون ،كما نشأت هيئات ثقافية

مستقلة منها على الخصوص «رابطة
الكتاب» التي أنشأها أدب��اء وسرعان ما
وجهها وانضم الى عضويتها سياسيون،
وهو اأمر كان مفهوماً في ظروف األحكام
العرفية لكنه تواصل بعدئذ باعتباره «حقاً
مكتسبا» ألحزاب ومنظمات!  .وقبل مرحلة
التحول الفعلي بقليل أقدمت السلطات على
إغالق الرابطة واستولدت اتحاداً للكتاب .
منذ أواخر العام  ، 1989مع بدء مرحلة
التحول الديمقراطي بصورة غير رسمية
لكن واقعية  ،شاعت اج���واء ج��دي��دة من
حرية التعبير  ،أعيد فتح الرابطة وازدهرت
موجات جديدة من الكتابات لمبدعين شبان
 ،ونشطت الجامعات الرسمية والخاصة
في إقامة مواسم ثقافية  ،وازداد التبادل
الثقافي الرسمي واالهلي مع الخارج .
وب��دأت امانة عمان تنشط في رعاية
النشاطات المختلفة  ،بحجم يوازي حجم
رعاية الوزارة التي ظلت تنوء تحت ميزانية
متواضعة ،وتقلب وزراء من ذوي العالقة
ومن غير ذوي العالقة عليها .واستقطبت
ال���وزارة ع��ددا من المبدعين منهم على
الخصوص المرحوم مؤنس الرزاز  ،والكاتب
سليمان االزرع��ي  ،وقد تحرك هؤالء في
منطقة وسطى غير خالفية ،تتعلق بدعم
اآلداب والفنون  ،وأفرج قبل ذلك عن أعمال
غالب هلسا.

لم تخل المرحلة الممتدة حتى أيام
ال��ن��اس ه��ذه  ،م��ن م��ص��ادرة كتب محلية
وواف���دة ( وحيث تتبع دائ��رة المطبوعات
وزارة اإلعالم قبل الغائها  ،ال وزارة الثقافة
).ومنع بعض المسرحيات مما أبقى في
المحصلة مساحة لحرية التعبير وللتنديد
بالحظر وكشفه ،غير ان المشكالت كمنت
في مكان آخر  ،مع غياب استراتيجية إلرساء
بنى تحتية من مسارح ودار وطنية للنشر
في العاصمة وبقية الحواضر  ،والتقليل
الرسمي من اهمية الثقافة واعتبارها وزارة
هامشية ،والتطير من المثقفين لما يتصف
به كثير منهم من حس نقدي ،وفقدان
برامج طموحة للتنافس الجدي مع العالم
العربي ،او إنجاز مشروع للترجمة في
االتجاهين.
هناك ما يضيفه مثقفون على سلسلة
المآخذ ،على اآلداء والتوجهات الرسمية  ،على
أن ما يستحق قوله  ،هو ان ثمة شد عكسي
طارد للثقافة يأتي من جهة المجتمع الذي
يزداد محافظة عبر إرساء مفاهيم تقليدية،
لسائر انماط الحياة دون التخلي عن النهم
االستهالكي واستخدام الحداثة االلكترونية
إلشاعة التخلف  ،أو التشكيك باإلبداع وإنكار
ضرورته  ،وهي معيقات بنيوية خاصة حين
تلقى قبو ًال من طرف جهات رسمية وتواطؤ
من بعض المثقفين.

“الثقافة” 31 :عام ًا 29 ،وزيراً
| تولى حقيبة الثقافة على م��دار واحد
وثالثين عاماً ،تسعة وعشرون وزيراً ابتداء
من العام  ،1968ويالحظ أن أول وزير وهو
صالح أبو زيد ،جاء من موقع اإلعالم وتولى
الحقيبة أربع مرات ،وفاقه الوزير عدنان أبو
عودة بتولي الحقيبة لسبع مرات .تعاقب على
«الثقافة» بعدئذ وزراء ج��اءوا من الموقع
نفسه ،وإن كان لبعض هؤالء حضور ثقافي.
فيما حمل عدد منهم حقيبة أخرى إلى جانب
حقيبة الثقافة ،كحقيبة السياحة أو الشباب
أو التنمـية اإلداري��ة .وبين ال��وزراء سيدتان
هما أسمى خضر والوزيرة الحالية نانسي
باكير.
 -1صالح أبو زيد:
1968/12/25 - 1967/10/7
1970/4/18 - 1969/8/13
1970/6/26 - 1970/4/19
.1976/7/12 - 1976/2/8
 -2محمد أديب العامري:
1969/3/23 - 1968/12/26
.1969/6/29 - 1969/3/24
 -3عبد المنعم الرفاعي:
1969/8/13 - 1969/6/30
.1970/9/15 - 1970/6/27
 -4مروان دودين:
.1973/11/9 - 1973/8/21
 -5عدنان أبو عودة:
1970/9/25 - 1970/9/16

1970/10/27 - 1970/9/26
1972/8/20 - 1971/11/29
1972/10/14 - 1972/8/21
1973/8/20 - 1973/5/26
1974/11/22 - 1973/11/10
.1976/11/26 - 1976/7/13
 -6الشريف فواز شرف:
.1979/12/18 - 1976/11/27
 -7معن أبو نوار:
1973/5/25 - 1972/10/15
.1984/2/9 - 1980/8/8
 -8عبداهلل عويدات:
.1984/11/1 - 1984/2/10
 -9طاهر حكمت:
1980/7/2 - 1979/12/19
1980/8/27 - 1980/7/3
1985/4/3 - 1984/11/2
 -10محمد الخطيب:
.1988/1/8 - 1985/4/4
 -11محمد الحموري:
.1989/5/26 - 1988/1/9
 -12نصوح المجالي:
.1989/11/5 - 1989/5/27
 -13خالد الكركي:
1991/1/1 - 1989/11/26
1991/6/18 - 1991/1/2

1991/9/2 - 1991/6/19
.1991/10/21 - 1991/9/3
 -14محمود السمرة:
.1993/11/31 - 1991/10/22
 -15أمين عبداهلل محمود:
1994/6/7 - 1993/12/1
.2005/11/26 - 2005/7/4
 -16جمعة حماد:
.1995/1/9 - 1994/6/8
 -17سمير حباشنة:
1996/2/6 - 1995/1/9
 -18أحمد القضاة:
.1997/3/18 - 1996/2/7
 -19قاسم أبو عين:
.1998/2/16 - 1997/3/19

 -24محمود الكايد:
.2001/10/25 - 2000/6/19
 -25محمد ذنيبات:
.2002/1/13 - 2001/10/27

| محمود السمرة

 -26حيدر محمود.
2003/7/21 - 2002/1/14
2003/10/22 - 2003/7/21
 -27أسمى خضر:
.2005/7/3 - 2004/10/25
 -28عادل الطويسي:
.2007/11/25 - 2005/11/27
 -29نانسي باكير:
 - 2007/11/26لآلن

| جمعة حماد

 -20طالل سطعان الحسن:
1998/8/19 - 1998/2/17
.1999/3/4 - 1998/8/20
 -21ناصر اللوزي:
.1999/8/30 - 1999/3/5
 -22فيصل الرفوع:
.2000/1/15 - 1999/9/1
 -23صالح القالب:
.2000/6/18 - 2000/1/16

| محمد ذنيبات

| أمين عبداهلل محمود

ّ
السجل

Thursday 24 July 2008



أردني
بدأت دائرة ..ألحقت بوزارات أخرى وألغيت ثم عادت

“الثقافة” ..وزارة في مهب الريح

ّ
السجل  -خاص

| منذ تأسيسها في العام  1976و”الثقافة”
وزارة في مهب الريح ،تتقاذفها الحكومات أنّى
اسمها كيفما ارتأت ،وتُلحقها
شاءت ،وتُغ ّير في ِ
بوزارات أخرى بوصفها تابعاً لها ،أو أق ّله تدمجها
معها ،بل وصل األمر بحكومة الفايز ،أن ألغت
هذه ال��وزارة ،واعدة بـ”مجلس أعلى للثقافة
والفنون” بدي ً
ال عنها ،لكن تلك الحكومة عادت
فأحيتها مرة أخرى وسلمت حقيبتها ألسمى
خضر.
ومثلما هي “الثقافة” ضحية نظرة استخفاف
بها ،من قِبل أصحاب “الدولة” ،فهي ضحية
االجتهادات حول رسالتها وحول الدور المطلوب
منها من قِبل أصحاب “المعالي” الذين توالوا
عليها ،ومنهم من قبل حقيبتها على مضض.
وإذا كان التن ّدر على وزير أسبق للثقافة
ّ
بعمان ،فيه
فكر بدعوة بيكاسو إلقامة معرض ّ
بعض الوجاهة ،فما الذي يشفع ألحد الذين
ُ
تولوا هذه الحقيبة “المسكينة” في وقت الحق
فيما هو يطلب من كبار موظفيه مساعدته
الختيار رئيس تحرير لـ”حاتم” ،وهي المجلة
التي تصدر عن صحيفة “ال���رأي” ،وال صلة
لـ”الثقافة” بها من قريب أو بعيد.
ّ
المستخفة لم تقتصر على تعاطي
النظرة
الحكومات مع وزارة الثقافة ،إنما انسحبت على
البيانات الوزارية في الرد على كتب التكليف
برمتها بسطر
الملكية ،إذ تحظى “الثقافة” ّ
واحد أو سطرين على أحسن تقدير في البيان،
من باب رفع العتب ال أكثر .بل إنها في حكومة
نادر الذهبي غابت تماماً عن البيان الوزاري،
ما دفع مثقفين وهيئات ثقافية إلى استنكار
هذا التجاهل الذي رأوا فيه سلوكاً مقصوداً ال
ينسجم مع التوجيهات الملكية ،مستذكرين
مبادرات الملك ذات الصلة بالشأن الثقافي،
وأب��رزه��ا استضافته ع��دداً من الشخصيات
الثقافية في الديوان الملكي في العام ،2006
وت��داول��ه معهم ف��ي قضاياهم المختلفة،
واستجابته الفورية لعدد من مطالبهم ،وإعالنه
التبرع بعشرة ماليين دينار لغاية إنشاء دارة
عبد اهلل الثاني للثقافة والفنون ،وإنشاء
صندوق لدعم الثقافة.
وإزاء موجة االستنكار هذه لم يجد رئيس
الحكومة ب ّداً من توضيح أن الثقافة لم تغب
عن البيان ،وأنها كانت حاضرة بصورة أو بأخرى
باعتبارها تتقاطع مع مجاالت أخرى.
وكانت “الثقافة” حظيت بأول كيان إداري
لها عندما تقرر تأسيس دائرة الثقافة والفنون
في العام  .1964يروي األمين العام المساعد
ب��وزارة الثقافة باسم الزعبي عن صالح أبو
زيد ،حكاية إنشاء وزارة الثقافة ،فإثر الزيارة
التاريخية األولى للملك الحسين إلى االتحاد
السوفييتي تم توقيع أول اتفاقية ثقافية مع
دولة أخرى ،ولم تكن هناك وزارة ثقافة في
األردن ،وكان أبو زيد حينها وزي��راً لإلعالم،
فجرى حديث بين الملك وبينه حول أن الوضع
الجديد يفترض وجود وزارة ثقافة ،فقرر الملك
حينها إجراء تعديل وزاري ،وتم إلحاق دائرة
الثقافة والفنون بوزارة اإلعالم وإعادة تسميتها
“وزارة الثقافة واإلعالم”.
في العام  ،1976عقد أول اجتماع لوزراء

�م��ان ،وك��ان من أهم
الثقافة العرب في ع� ّ
توصياته إيجاد وزارات للثقافة في كل الدول
العربية .وظلت وزارة الثقافة ترتبط بوزارات
أخرى مثل :اإلعالم ،والسياحة ،والشباب ،حتى
العام  ،1988حيث صدر أول نظام تنظيم إداري
خاص بوزارة الثقافة ،وتولى حقيبتها حينئذ
محمد الحموري ،القادم من حقل القانون،
فاستفادت ال��وزارة من مرحلته التي شهدت
وضع تشريعات جديدة وتعديالت أخرى قائمة
ذات صلة بالعمل الثقافي ،وهو الوزير الذي
أص ّر على ربط دائ��رة اآلث��ار ب��وزارة الثقافة،
ألن اآلث��ار من وجهة نظرة تع ّد ثروة ثقافية
قومية قبل أن تكون سلعة سياحية .وفي عهد
الحموري صدر قانون اآلثار العامة عن “وزارة
الثقافة والتراث القومي”.
وكانت نقطة التحول في مسيرة الوزارة

كانت “الثقافة” حظيت
بأول كيان إداري لها
عندما تقرر تأسيس
دائرة الثقافة والفنون
في العام 1964
تكليف خالد الكركي بتولي حقيبتها في أول
حكومة تتشكل في حقبة االنفراج الديمقراطي
بعد انتهاء مرحلة األحكام العرفية ،1989
ونُظر إلى هذا التكليف على أنه تعبير عن رغبة
السلطة في إعادة االعتبار للثقافة ،وإعالء شأنها
في حياة المجتمع ،إضافة إلى تقدير دور رابطة
الكتاب األردنيين التي كانت أُغلقت بالشمع
األحمر منتصف الثمانينيات بقرار عرفي ،وكان
الكركي يتولى رئاستها حينئذ.
كان هذا االتجاه مدعا ًة ليتبنى الكركي
شعار “سلطة الثقافة ال ثقافة السلطة” رغم
إشكاليته وعدم حسم الجدل حوله تاريخياً.
شهدت مرحلة الكركي ،وفقاً لباسم الزعبي،

فتح مديريات ثقافة في المحافظات ،وبلورة
دور واضح للوزارة تجاه الهيئات الثقافية التي
ازداد عددها بشكل كبير خالل فترة قياسية
مستفيدة من أج��واء التحول الديمقراطي.
وطالب الكركي باستبعاد الهيئات التي ال
تحمل صفة ثقافية من إشراف الوزارة ،إذ كان
يجري تسجيل الهيئات وفقاً لقانون الجمعيات
والهيئات االجتماعية رقم  33لسنة  .1966وفي
الوقت نفسه دعا الوزير الستعادة اإلشراف
على هيئات ذات طابع ثقافي كانت مسجلة في
وزارات أخرى.
نشطت ال���وزارة ف��ي السنوات الالحقة
بالتدريج ،لجهة تقديم الدعم والرعاية للهيئات
الثقافية ،وبدأت مشروعاً إلحياء التراث الثقافي
لرواد الحركة الثقافية والفنية ،كما عملت على
تأسيس عدد من المهرجانات المسرحية .وتم
احتضان المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب ،واستضافة مقر األمانة
عمان ،وذل��ك بعد انتخاب فخري
العامة في ّ
قعوار ،وكان يرأس رابطة الكتاب األردنيين،
أميناً عاماً لالتحاد.
عقد خير ّ
بشر
كانت التسعينيات عمومًا َ
وعقدت
بالكثير على صعيد الحراك الثقافيُ ،
العديد من المؤتمرات وأقيمت فعاليات بمشاركة
عربية واسعة ،ورافق ذلك تطور في الصحافة
الثقافية ،وفي اإلعالم الثقافي عموماً ،بل إن
التلفزيون األردني بدأ يخصص حيزاً معقو ًال
للبرامج الثقافية في دوراته البرامجية.
الحقاً ج��اء وزراء إل��ى “الثقافة” بعقلية
“عرفية” دفعت أحدهم إلى إصدار بالغ يلزم
الهيئات الثقافية بأخذ موافقة الوزارة المسبقة
على إقامة األنشطة الثقافية ،ومنع أي “نشاط
سياسي” لهذه الهيئات .وسرعان ما ألغي هذا
البالغ الذي بدا في صيغته منتمياً إلى حقبة ال
يرغب أحد في العودة إليها.
وف��ي ظ��ل ع��دم تأطير م��ش��روع واض��ح
المعالم لدور وزارة الثقافة ورسالتها ،وفي
غياب األدب��ي��ات الضرورية لذلك ،ك��ان من
الطبيعي أن تظل ال��وزارة أسيرة الشعارات
التي يطلقها وزراء تعاقبوا عليها في التنظير
لدورها ،منطلقاً كل منهم من فهمه الخاص أو
نظرته المحكومة العتبارات تفتقر في الغالب
إلى النظرةالشمولية ،وتقترب من االجتهاد
والرأي الشخصي.

ومما واج��ه ال����وزار َة ف��ي ت��اري��خ نضالها
ومحاولتها الصمو َد أمام الدعوات إللغائها أو
االستغناء عنها ،أن الثقافة عموماً ظلت أسيرة
الفهم القاصر تجاهها بأنها نشاط ترفيهي
ٌ
نخبة معزولة
يتبادر إلى الذهن عند ذكرها
من ُ
“األ ُدباتية” الذين ينتجون شعراً أو قصصاً
أو روايات ،أو فنانون “يخربشون” بألوانهم على

غياب المأسسة يبدو
السمة األبرز في وزارة
الثقافة
اللوحة ،أو فرق دبكة فولكلورية ..األمر الذي
قاد إلى غياب أي اشتغال حقيقي على مشاريع
“التنمية الثقافية” ،يمكن أن يجعل المتلقي
على عالقة وثيقة بالمنتج الثقافي وبالتالي
يعيد نظرته “المتْحفية” إزاء الثقافة .يضاف
إلى ذلك أن ميزانية “الثقافة” ،ظلت طيلة
سنوات طويلة ،متواضعة عموماً وغالباً ،وهناك
أحاديث عن أن جزءاً منها ُيصرف على برامج
محسوبة على “الثقافة” وهي منها براء.
هذا ما جعل دور ال��وزارة يقتصر تاريخياً
ً
قانعة أنها ال تُنتج
على الرعاية وال��دع��م،
الثقافة ،فالثقافة ينتجها المثقفون ال الوزارات.
لكن الدور السابق عانى هو اآلخر من مزاجية
المسؤولين وخضوعه للتقدير الذاتي لكل
منهم ،فما يراه أحدهم مشروعاً نوعياً يحتاج
إل��ى الدعم كله ،ي��راه آخ��ر غير ذي فائدة،
فيحجب الدعم عنه ،في ظل غياب حقيقي
مراوحة
للعمل التراكمي ،ما أدى بالنتيجة إلى
ٍ
وتفاوت ال يمكن إخضاعه إلى أي
في المكان،
ٍ
مقياس منطقي لإلنجاز.
ورغ��م عمر ال��وزارات القصير نسبياً في
األردن ،إال أن غياب المأسسة يبدو السمة األبرز
في وزارة الثقافةُ ،يضاف إليه غياب استراتيجية
وطنية للعمل الثقافي .لكن التحدي األبرز الذي
ال هو قرار إلغائها متمث ً
واجه الوزارة فع ً
ال في
غيابها عن تشكيلة حكومة فيصل الفايز ،وهو

باستنكار شديد من
قرار ُووج��ه في البداية
ٍ
مثقفين وهيئات ثقافية ،وتحولت الصحافة
الثقافية إلى ساحة وغى في تناول الموضوع،
رغم تطمينات الفايز وتأكيداته أن النية تتجه
إلى إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون ،لكن
كثيراً من المثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي
اقترحوا االستفادة من التجربة المصرية في
هذا المجال ،أي أن يكون هناك وزارة ومجلس
أعلى معاً .المجلس يرسم االستراتيجيات
ويكون دوره استشارياً ،والوزارة تقوم بتنفيذ
المشاريع واإلشراف عليها.
وعقد المؤتمر الوطني الثقافي األول
ُ
برئاسة ناصر الدين األسد في مطلع حزيران
 ،2004بمشاركة واسعة من هيئات ثقافية
ومثقفين وعاملين في اإلدارة الثقافية ،وكان
برعاية ملكية ،وبدعم مباشر وتمويل من
الفايز ال��ذي حضر افتتاحه .وتمخض عن
المؤتمر  45توصية من أبرزها إعادة الوزارة،
وهو ما حدث الحقاً ،بموازاة تشكيل مجلس
تأسيسي للمجلس األعلى ترأسه الشريف فواز
شرف وأُسندت إليه مهمة إعداد مشروع قانون
خاص بالمجلس األعلى ُس ّلم للحكومة وتم
تجاهله نهائياً.
يتفق كثير من المعنيين بالشأن الثقافي أن
مرحلة الوزيرة أسمى خضر من أكثر المراحل
“بؤساً” في تاريخ الوزارة ،رغم ما بدا من دينامية
اتسمت بها ،حتى إن خليفتها أمين محمود ك ّرس
مرحلته لـ”إنقاذ ما يمكن إنقاذه” ،وأوقف عدداً من
المشاريع التي كلفت أو كانت ستك ّلف الخزينة
كثيراً ،مثل مشروع المؤتمر الثقافي الدولي الذي
ألغى محمود دور الوزارة فيه.
كانت خضر نادراً ما تظهر في الوزارة ،أو
تمارس عملها فيها ،بحكم كونها ناطقاً رسمياً
باسم الحكومة .وكانت حين تلتقي بلجنة
التخطيط ب��ال��وزارة تلقي ما يشبه الخطاب
وتغادر .وع ّدت خضر بعض اإلجراءات الطبيعية
فساداً ،خصوصاً في العمل المسرحي ،إذ كان
من المتعارف عليه أن يتلقى المخرج قيمة
الدعم المخصص لمسرحيته من ال��وزارة
باسمه ،ثم يتولى هو توزيع المكافآت على
فريق العمل ،لكن خضر رأت في ذلك فساداً.
وأعادت مكافآت المياومة والسفر من عدد من
الموظفين ،رغم أحقيتهم بها .وشكلت حولها
فريقاً استشارياً لم يتمخض عنه شيء ،في
الوقت الذي كلفت فيه شخصية ال عالقة لها
بالمشهد الثقافي وال معرفة لها بوزارة الثقافة
إلجراء دراسة لتفعيل الوزارة ،مقابل مكافأة
مجزية جداً.
في مرحلة عادل الطويسي بدأت األمور
تعود إلى نصابها بالتدريج ،لتنطلق “خطة
التنمية الثقافية” بمشاريعها النوعية ،وكان
الطويسي أفاد من إق��رار عدد من القوانين
ذات الصلة بالشأن الثقافي في مرحلته ،بعد
مرورها بالخطوات التشريعية الالزمة .كما أنه
أحد وزراء الثقافة القالئل الذين فطنوا إلى أن
وزارة الثقافة ركن أساسي في لجنة التوجيه
الوطنيّ ،
فنظر لهذا الجانب ،رابطاً ذلك بنوعية
المشاريع التي تبنتها الوزارة بإشرافه والدور
المأمول منها.
اليوم ،ورغم كل ما أُنجز ،إال أن “الثقافة”
ما زالت وزارة في مهب الريح ..وإذا لم تضعها
الحكومات على س ّلم أولوياتها ،وتأخذها مأخذ
يوم يشكل فيه
الجد ،فمن يدري ،ربما يأتي ٌ
حكومة مقبلة حكومته ،دون أن يسند
رئيس
ٍ
حقيبة “الثقافة” ألحد ،ال ألنه يفكر باستبدال
شكل آخر بها (كالمجلس األعلى) ،ولكن ألنه
نسيها ال أكثر!.

8

ّ
السجل

الخميس  24تموز 2008

أردني
المركز الثقافي الملكي..
البحﺚ عن دور!
| فتح المركز الثقافي الملكي أبوابه مطلع ثمانينيات القرن
المنصرم ،الحتضان فعاليات فكرية وثقافية وفنية ،مستفيداً مما
عمان ،ومن تعد ٍد في مرافقه
يتسم به من موقع يتوسط مدينة ّ
وقاعاته وصاالته الحديثة المع ّدة إلقامة العروض المسرحية
والحفالت الفنية والمعارض التشكلية والندوات واألمسيات.
دور
يتبع المركز وزارة الثقافة ،وهو منذ إنشائه يبحث عن ٍ
يتجاوز كونه حاضناً للنشاطات ،وهو دو ٌر ظل يرتبط على الدوام
جار في بالدنا بشخص مدير المركز ،وبمدى االستجابة
كما هو ٍ
للتغيرات التي تشهدها الساحتان السياسية والثقافية في
المملكة.
باالطالع على مهمات المركز ،الواردة في موقع وزارة الثقافة
اإللكتروني ،تتب ّدى ّ
«مطاطية» عالية ،إذ تضيق هذه المهمات
لتجعل المركز مجرد قاعات ومسارح ،وتتسع لتحيله إلى «منارة»
ثقافية ،ومنبراً لإلشعاع الثقافي .من هذه المهمات :تعزيز الثقافة
الوطنية ،وتعميق اإلحساس باالنتماء الوطني؛ المشاركة في
نشر الثقافة ،واستكشاف القدرات اإلبداعية وتشجيعها وتنميتها؛
إقامة عالقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الثقافية لتعزيز
الدور الثقافي للمركز؛ تعزيز الروابط مع المؤسسات الثقافية
العالمية؛ نشر وتعميم األنشطة الثقافية والفنية؛ وفتح المجال
لجميع الفعاليات الثقافية المحلية الستخدام مرافق المركز وفقاً
لألنظمة والتعليمات المعمول بها.
المهمة األخيرة تحديداً هي ما ظل المركز يكتفي باالضطالع
بها طوال تاريخه ،وإن يكن انفتح بعد االنفراج الديمقراطي،
وخصوصاً خالل عمل إي��اد القطان مديراً له ،على المشهد
ال ،فاستضاف مث ً
السياسي قلي ً
ال المؤتم َر العام العلني األول
للحزب الشيوعي األردني سنة  ،1995في خطو ٍة حظيت بتقدير
كبير من الحزبيين والمثقفين عموماً ،انطالقاً من أنها تمثل
نظرة «تقدمية» في تعاطي السلطة مع المعارضة .وتحول
المركز خالل إدارة قطان الذي كان عضواً في لجنة الميثاق
الوطني ،إلى منتدى ثقافي ،فنظم عدداً كبيراً من الفعاليات
الحوارية الثقافية والفكرية ،مستقطباً جمهوراً كبيراً تابع بشغف
فعالياته التي غابت عن الساحة عقوداً طويلة.
حسب للمركز استضافة شخصيات فكرية وسياسية مثل
ُي َ
جورج حبش في ندوات إشكالية ،مثلما فتح أبوابه للجنة الشعبية
الكويتية بعد احتالل العراق للكويت .والحقاً احتضن المركز
فعاليات المؤتمر الثقافي الوطني األول (حزيران  )2004الذي
أوصى بإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون بعد غياب وزارة
الثقافة عن تشكيلة حكومة فيصل الفايز.
هذه األي��ام ،يعيد مدير المركز عبد اهلل أبو رمان ،النظر
في رسالة المركز ودوره وفق تصور يبدو خاصاً به ،فاستحدث
برنامج النقد والثقافة البصرية الذي أسنده للناقد التشكيلي
مازن عصفور ،وبرنامج الحوارات الذي يشرف عليه محمد رفيع،
وبرنامج ثقافة المسرح الذي يقوم على شراء عروض من فرق
تقدم مجاناً للجمهور .وأعلن المركز عن إطالق موقع
فنية َّ
إلكتروني خاص به .ما يعني أن هناك توجهاً ليلعب المركز دور
ّ
المنشط والمحرك ثقافياً ،وما يستدعي بالتالي تأطير المشروع
وتهيئة المناخ المناسب وتوفير الكوادر الستمرار هذا الدور،
خوف أن يتالشى إذا ما تسلمت المرك َز إدار ٌة جديدة ترى فيه دوراً
َ
ناف ً
ال.

| إياد القطان

“الثقافة” ..تفريﺦ المديريات وإجراء
المناقالت ..اإلنجاز األبرز في 2008
| لم تشهد وزارة في األردن ما شهدته وزارة
وتفريخ
استحداث
الثقافة في الشهور األخيرة من
ٍ
ٍ
لمديريات ووحدات وأقسام جديدة ،بقرارات تبدو
بنت ساعتها ،وفي ظل غياب لجنة
للناظر إليها َ
مفع ً
لة حتى مطلع هذا
التخطيط ،تلك التي ظ ّلت ّ
العام  ،2008ثم جرى تعطيلها دونما مبرر.
وترتبط حركة «التفريخ» ه��ذه بمناقالت
وإح��االت على االستيداع والتقاعد ما زالت مثار
نقاش في أوس��اط موظفي ال��وزارة ،والمعنيين
بالشأن الثقافي عموماً.
أُسندت مديرية الرقابة الداخلية لمدير وحدة
الشؤون القانونية وليد حياصات ،باإلضافة إلى
وظيفته ،وبما أن مدير الرقابة الداخلية مخلد
بركات أصبح بال مديرية ،استُحدثت ألجله «وحدة
المخيمات اإلبداعية» ،وهو مشروع كان يتكفل
بالتنسيق له واإلش���راف عليه موظف في أحد
األقسام ،إذ تقيم الوزارة عدداً من مخيمات اإلبداع
الثقافية ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة سنويًا ،وال
تزيد مدة إقامة المخيم الواحد على خمسة أيام.
ما ينفي الحاجة ل�«وحدة» خاصة بها.
كذلك الحال بالنسبة لوحدة الترجمة التي
استُحدثت لتُسنَد إل��ى مديرة العالقات العامة
والترويج الثقافي حنان دغمش ،بعد أن أُخلي
موقعها لتتسلمه موظفة أخرى في الوزارة ،هي
روال عواد .لكن دغمش لم تفرح كثيراً في موقعها
المستحدث ،خصوصاً أنه ال مهام تقوم بها ،ألنه
َ
ببساطة ال مشروع ترجمة لدى الوزارة .فتم نقلها
مسمى
إلى دائ��رة المكتبة الوطنية دون إسناد
ّ

وظيفي لها ،رغم مخالفة ذلك لألنظمة ،إذ ال
يجوز النقل إال على جدول التشكيالت في آخر
السنة.
منتدب إلى الوزارة،
وبهدف تعيين موظف َ
هو صالح الشوابكة ،مديراً للشؤون المالية
واإلدارية ،رغم الحديث حول تجاوزات إدارية
شابت اتخاذ هذا القرار ،جرى نقل المدير
المالي واإلداري السابق علي عودة إلى وظيفة
مستشار في ال��وزارة ،وهو العمل ال��ذي لم
المسمى
يتسن ل��ه أن يمارسه تحت ه��ذا
َّ
ّ
الوظيفي ،فالمستشار في بالدنا ال ُيستشار .ثم
جرى نقل عودة ليعمل مديراً لثقافة إربد بعد أن
أحيل مدير هذه المديرية ،زايد الطاهات ،وهو
في قمة نشاطه ،إلى التقاعد ،والسبب في هذه
العملية برمتها فيما يتردد ،تهيئة مكتب عودة
وتخصيصه للمستشار الجديد يسار خصاونة.
كما ُع ّين رئيس قسم النشر هزاع البراري
مديراً للدراسات والنشر ،ما استوجب البحث عن
مكان للمدير «المخلوع» أحمد راشد ،فكان ّ
الحل
استحداث مديرية المشاريع الثقافية ،التي أصبحت
تضم مشاريع الذخيرة العربية :مكتبة األسرة،
التفرغ اإلبداعي ،معجم األدباء األردنيين ،وسواها
من مشاريع نوعية تبرر للوزارة وجودها وسط
دعوات ال تنقطع إللغائها .بمعنى وضع « َبيض»
الوزارة كله في س ّلة مديرية واحدة .المفارقة هنا
أن الهدف من استحداث هذه المديرية هو إقصاء
راشد بفعل ضغوط مراكز قوى داخلية ،وألسباب
غير ثقافية ،ال تفعيله!.

| هزاع البراري

واصل مسلسل التخبطات اإلداري��ة حلقاته،
فأحيلت مديرة ثقافة الطفل روي��دة العزة إلى
التقاعد ،وسط أنباء أو معلومات شبه مؤكدة عن
صدور قرار بإلغاء مديرية ثقافة الطفل ،أو أق ّله
تحويلها إلى قسم ،ليفاجأ موظفو الوزارة بتكليف
مدير وحدة شؤون مديريات الثقافة في المحافظات
زياد أبو لبن بالعمل مديراً لثقافة الطفل (الملغاة)
بالوكالة ..ما سبق ليس سوى أمثلة على تيار
بعد على هذا الصعيد.
جارف لم يتوقف ُ
المتتبع لمسيرة الوزارة منذ التشكيلة الحكومية
الكم-
األخيرة يلحظ إن��ج��ازاً كبيراً –م��ن حيث
ّ
على صعيد المناقالت واإلح��االت على االستيداع
والتقاعد ،مع ما يتطلبه ذلك من استحداث أقسام
ووح��دات ومديريات ومسميات وظيفية جديدة،
وربما يكون هذا هو اإلنجاز الوحيد الذي س ُي َ
ذكر
لوزيرة لثقافة نانسي باكير ،التي َ
يؤخذ عليها أنها
انشغلت في الشؤون اإلدارية الداخلية ،ولم تلتفت
إلى المشاريع الثقافية.

مديريات الثقافة في المحافﻈات..
ضحية القرار المرتجل!
| تقرر إنشاء مديريات ثقافة في المحافظات
إب��ان تولي خالد الكركي وزارة الثقافة مطلع
التسعينيات ،وافتُتحت ه��ذه المديريات على
مراحل في جميع محافظات المملكة ،لتؤدي
دوره���ا ف��ي إي��ص��ال إص���دارات وزارة الثقافة
ل���ألط���راف ،وتنشيط ال��ح��ي��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة في
المحافظات ،والكشف عن المبدعين القابعين
في الظل ودعمهم.
عمان
في غمرة احتفاالت األردن باختيار ّ
عاصمة للثقافة العربية  ،2002وك��ان حيدر
محمود يتولى وزارة الثقافة ،تقرر إغالق هذه
المديريات ،بداعي عجزها عن تحقيق رسالة
الثقافة الوطنية ،وتكدس موظفين ال خبرة لهم
في العمل الثقافي ،والترهل اإلداري ،وميزانية
الوزارة المتواضعةُ .جوبه القرار بالرفض من
كثير من المثقفين الذين ع ّدوا مبرراته واهية،
وذهب بعضهم إلى اقتراح حلول توفيقية ،كفتح
مديريات ثقافة في األقاليم فقط ،وإنشاء مكاتب
ارتباط ثقافية في المحافظات.
عاد المؤتمر الثقافي الوطني األول الذي
ُعقد في مطلع حزيران  2004برعاية ملكية
وبدعم مباشر من رئيس الوزراء األسبق فيصل
الفايز –الذي غابت وزارة الثقافة عن تشكيلته
الحكومية -ليوصي بإعادة فتح هذه المديريات،
إضافة إلى إعادة الوزارة التي أُسندت في تعديل

وزاري أُجري على حكومة الفايز ،إلى أسمى
خضر.
بدأت عملية إعادة مديريات الثقافة إلى
الحياة شكلياً في مرحلة الوزير أمين محمود،
تنفيذاً لما تضمنه البيان ال��وزاري لحكومة
ع��دن��ان ب���دران ،فافتُتحت ث��الث مديريات
ثقافة كمرحلة أولى ،في مدن ظلت تحتفظ
بموظفين انتقلوا إلى مرافق تابعة للمركز
الثقافي الملكي ،هي بيت عرار (إربد) ،مركز
الملك عبد اهلل الثاني (الزرقاء) ،ومركز معان
الثقافي (معان) ،دون أن تتمتع هذه المديريات
بمخصصات فعلية في موازنة الوزارة .وفي
مرحلة عادل الطويسي ،أعيد افتتاح بقية
المديريات ،وفق خطة تهدف إلى تفعيلها
وإعادة االعتبار لها ولدورها ،وهو األمر الذي
لم يطرأ عليه أي تطوير مع الوزيرة الحالية.
إذ تفتقر هذه المديريات ،كما يؤكد القائمون
عليها ،إلى التجهيزات والكوادر الضرورية ،فض ً
ال
عن إعاقة عملها بسبب البيروقراطية المتفشية
في الوزارة ،إلى جانب غياب الميزانية التي تتيح
لها القيام بدورها المنوط بها.
من الطرائف التي تُروى حول إعادة فتح هذه
المديريات ،أن الوزير المكلف أمين محمود طلب
من األمين العام لوزارة الثقافة ،أحمد الخوالدة،
الذي كان جاء إلى “الثقافة” من دائرة األراضي

| خالد الكركي

والمساحة ،إعداد فقرة تضاف إلى البيان الوزاري،
فاستعان الخوالدة بكبار موظفي ال��وزارة ،وقد
اقترح أحدهم بنداً بإعادة فتح مديريات الثقافة،
وهي التي اتُّخذ قرار إلغائها قبل زمن قصير.
وه��ذا ما ك��ان فع ً
ال ،دون توقف عند موجبات
اإللغاء ،ما يكشف عن ارتجالية في اتخاذ القرار
المؤسسي ،يتفق كثيرون أنها تكمن في قرار
اإللغاء ،ال في قرار إعادة فتح المديريات ،رغم ما
في الواقعة األخيرة من دالالت! .

ّ
السجل

Thursday 24 July 2008

أردني
“مجلس أعلى” ..دفين األوراق
| ت��ن��ادى مثقفون إل��ى عقد المؤتمر
الثقافي الوطني األردني األول في المركز
الثقافي الملكيُ .عقد المؤتمر وبحث على
م��دار ثالثة أي��ام ( )1-3/6/2004مسألة
إلغاء وزارة الثقافة ،بعد أن غابت “الثقافة”
عن تشكيلة حكومة فيصل الفايز التي
اتجهت النية لديها لتشكيل مجلس أعلى
للثقافة والفنون «يتولى التنسيق الشمولي
والتخطيط الوطني بانسجام تام مع آراء
المثقفين وأبناء الوطن والمؤسسات األهلية
في المناطق المختلفة” ،كما جاء في البيان
الوزاري.
انعقد المؤتمر برعاية ملكية ،وبدعم
من الفايز الذي حضر افتتاحه ووافق على
تمويله ،وبحضور الناطق الرسمي باسم
الحكومة حينئذ أسمى خضر .وترأسه ناصر
الدين األسد.
ت��دارس المؤتمرون عبر أوراق العمل
التي قدموها واقع الحياة الثقافية في األردن
والتشريعات الثقافية وموضوعات ذات صلة
بالدراما والفنون والبحث العلمي وصناعة
النشر.
ص��درت عن المؤتمر  45توصية ،من
أب��رزه��ا إع���ادة وزارة الثقافة ومديريات
الثقافة في المحافظات ،وإنشاء مجلس أعلى
للثقافة والفنون ،ومراكز ثقافية شاملة في
المحافظات ،وإنشاء صندوق لتنمية الثقافة
والفنون بموجب قانون خاص ،ووضع نظام
لتفرغ المبدعين من الكتاب والفنانين،
وتعيين رموز ثقافية أردنية في الملحقيات
الثقافية في السفارات األردنية في الخارج.
تحقق جزء من هذه التوصيات الحقاً،
خصوصًا زمن تولي عادل الطويسي وزارة
الثقافة ،لكن عدداً كبيراً منها ما زال حبراً
على ورق ،نظراً لما يتطلبه من خطوات
تشريعية أو تنسيق مع جهات أخرى حكومية

وغير حكومية ،فيما بدا عدد من التوصيات
حالماً بما ال يمكن معه تحقيقه ،مثل إنشاء
دار وطنية للنشر والترجمة ،والعمل على
استرجاع آثار األردن من الخارج .التوصية
المتعلقة بعقد المؤتمر الثقافي الوطني
بصورة دوري��ة وبمع ّدل مرة كل سنتين،
ذهبت هي األخرى أدراج الرياح.
على إث��ر المؤتمر ،تشكل «المجلس
الوطني التأسيسي للمجلس األعلى للثقافة
ضم  42شخصية ثقافية،
والفنون» الذي ّ
وترأسه الشريف ف��واز ش��رف ،وأنيطت به
مهمة ت���دارس ال��وض��ع الثقافي والفني،
وإنشاء آلية لتحقيق المطلوب من خالل
تقديم مشروع قانون خاص به.
عقد ش��رف مؤتمراً صحفياً يتيماً في
المركز األردني لإلعالم ،أكد فيه أن المجلس
توصل إلى «أن يكون مجلساً وطنياً يشمل
جميع الوطن وجميع القطاعات الثقافية
والفنية بتعاون وتكامل كامل مع الوزارة،
على أن يكون مستق ً
ال ومرتبطاً برئيس
ال���وزراء أس��وة بالمجلس األعلى للشباب
والمجلس األعلى لإلعالم» .وقال شرف إنه
رفع ملف المجلس للحكومة ،لكن الحكومات
المتالحقة ص��رف��ت النظر ع��ن مناقشة
الموضوع ،حتى غابت سيرة المجلس وأصبح
شيئاً من الماضي.
ت�لاش��ى ح��ض��ور المجلس التأسيسي
–الذي اختُلف على اسمه في وسائل اإلعالم-
فو َر إعادة تفعيل وزارة الثقافة التي أُسندت
يتسن لقانون
حقيبتها ألسمى خضر ،ولم
ّ
المجلس الذي التزمت حكومة الفايز بإقراره
أن يرى النور ،وما ّ
تبقى منه فقط ذكريات
عن جدل احتدم في الوسط الثقافي حول
الدور المطلوب من المجلس :هل هو تنفيذي
ّ
سيحل مكان الوزارة ،أم
أم استشاري؟ وهل
سيعمل معها؟.أما الوزارة فبقيت.

خطة التنمية الثقافية (..)2008–2006
َّ
متوقعة!
انتكاسة
| ُوضعت خطة التنمية الثقافية في
األردن لألعوام  2008 2007 ،2006إبان
تولي عادل الطويسي حقيبة الثقافة،
بعد االط�لاع على منجزات وأفكار عدد
من وزراء الثقافة السابقين ،وعلى
توصيات المؤتمر الثقافي الوطني الذي
ُعقد في حزيران  ،2004وما ورد في
األجندة الوطنية لألعوام 2005-2010
حول محور التعليم والتعليم العالي،
واإلبداع.
وض����ع ه����ذه ال��خ��ط��ة في
َ
س��ب��ق ْ
صيغتها النهائية ل��ق��اءات ع��دي��دة مع
عمان
الهيئات الثقافية في مقا ّرها في ّ
والمحافظات ،إضافة الى لقاءات أجراها
الطويسي على المستوى الفردي مع
خمسة وعشرين من «رم��وز الثقافة»
في األردن .إذ ُطرحت العديد من أفكار
الخطة ومحاورها ومرتكزاتها وبرامجها
ومشاريعها للنقاش مع من تم االلتقاء
بهم.
تقوم خطة التنمية الثقافية على
«رؤي��ة» تسعى لإلجابة عن س��ؤال :ما
ٍ
هي الثقافة التي نريد للمواطن األردني؟
وتتضمن واح����داً وث�لاث��ي��ن برنامجاً
ومشروعاً ثقافياً يمكن تبويبها في سبعة
محاور :برامج التوعية والتنوير ،برامج
ومشاريع إليجاد بيئة لإلبداع ،برامج
ومشاريع لتسويق المنتج الثقافي والفني
األردن��ي ،برامج لدعم المنتج الثقافي
األردني ،برامج ومشاريع لتحقيق عدالة
توزيع مكتسبات التنمية الثقافية ،برامج
ومشاريع لتطوير السياسات والعمل في

الوزارة ،برامج ومشاريع تهدف للتواصل
مع الدول األخرى .
تستهدف هذه الخطة تسريع وتيرة
الحراك الثقافي في المملكة ،وتوفير
البنية التحتية الالزمة لهذا الحراك،
ال��ت��ي تتعلق ب��اإلن��س��ان أو بالمكان،
وتوفير البيئة المناسبة لإلبداع الثقافي
والفني.
تواجه التنمية الثقافية في األردن
جملة تحديات منها :غياب السياسات
واالستراتيجيات الوطنية الواضحة،
ضعف التنسيق بين الجهات القائمة على
التنمية الثقافية ،شح الموارد ،تردي
أوض��اع غالبية المثقفين والمبدعين
وال��ف��ن��ان��ي��ن االق��ت��ص��ادي��ة ،مركزية
القرار في الهيكل التنظيمي ل��وزارة
الثقافة ،محدودية الدعم المق ّدم من
وزارة الثقافة للهيئات الثقافية ولإلبداع
والمبدعين ،ضعف البنى التحتية لقطاع
الثقافة في معظم المحافظات ،تركيز
الفعل الثقافي ف��ي العاصمة ،عدم
مالءمة بعض التشريعات واألنظمة
المعمول بها حالياً في الشأن الثقافي
لمتطلبات العصر ،ع��دم توفر قاعدة
بيانات ثقافية حسب نوع المنتج الثقافي
وجهة إنتاجه ،وضعف الكادر الوظيفي
كماً ونوعاً.
في وزارة الثقافةّ ،
أما أهداف الخطة فهي :تعزيز الهوية
األردنية الوطنية باستحداث مشاريع
تتخذ من اإلبداع الثقافي والفني ركيزة
أساسية لها ،ف��ي نشر ثقافة واعية
ومسؤولة ومنتمية ولها هوية محددة

تأخذ تعبيرها من رسالة وزارة الثقافة
ورؤيتها ،تطوير البنية التحتية لقطاع
الثقافة والفنون في مجاالته كافة،
بإيجاد التوازن بين القطاع الحكومي
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع
الخاص ،تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة
الثقافة وتحديثه ليتواءم مع الرؤية
الملكية وبرنامج اإلص�لاح الحكومي،
وتطوير الموارد البشرية في الوزارة.
م��ن األه����داف ال��ف��رع��ي��ة للخطة:
إعادة هيكلة وزارة الثقافة بما يكفل
استقاللية مناسبة تح ّد من المركزية
القائمة حالياً ،إعادة مديريات الثقافة
في المحافظات وتوفير البنية التحتية
لها ،إنشاء صندوق دعم الثقافة بدعم
من القطاعين العام والخاص ،مأسسة
الدعم المق ّدم للهيئات والنشاطات
الثقافية المختلفة ،تسويق المنتج
الثقافي األردني في الخارج ،وتشجيع
االستثمار في قطاع الثقافة.
شهد العام  2007ذروة تجسيد هذه
األه���داف على أرض ال��واق��ع ،فانطلق
مشروع المدن الثقافية ،ومشروع مكتبة
األس���رة ،وم��ه��رج��ان الثقافة للجميع،
وم��ش��روع ال��ذخ��ي��رة العربية ،ومكنز
التراث ،ومشروع مكتبة الطفل المتنقلة،
ومشروع التفرغ اإلبداعي .وهناك خشية
في أوساط المثقفين أن يشهد هذا العام
 2008انتكاسة لهذه الخطة الطموحة،
نتيجة إهمال عدد من المشاريع ،أو البدء
فيها في وقت متأخر ،أو محدودية الرؤية
في تنفيذها.

معجم األدباء األردنيين ..قصة ُّ
تعثر
ض المجلد األول من الجزء
| ت��ع� ّر َ
الثاني لمعجم األدباء األردنيين (الخاص
باألحياء) ،إلى نقد واسع فور صدوره
نهاية العام  ،2006لما اع��ت��وره من
أخطاء تحريرية ولغوية ،وما شا َب ُه من
تخبط في المنهج واختالل في المعايير،
م��ا دف��ع وزي���ر الثقافة حينئذ ع��ادل
الطويسي ،إلى تشكيل لجنة لدراسة
المعجم وتقديم تصوراتها حوله.
وك��ان ق��رار إص��دار المعجم اتُّخذ
في العام  ،2001استعداداً لالحتفال
بعمان عاصمة للثقافة العربية ،2002
ّ
وصدر جزؤه األول المخصص لألدباء
الراحلين ،دون أن يثير كثي َر لغط .أما
الجزء الثاني فقد صدر مجلده األول
م��دار الحديث هنا بعد زه��اء خمس
سنوات من التاريخ المتوقَّع لصدوره،
مشتم ً
ال على بيانات عفا عليها الزمن
حول األدباء ،بما يتنافى مع الهدف من
المعجم الذي ُيراد منه تقديم معلومة
المترجم
دقيقة ومح ّدثة حول األدباء
َ
لهم!.
أوصت اللجنة التي ترأسها األمين
العام المساعد بوزارة الثقافة ،باسم

الزعبي ،بإعادة طبع المعجم ،على
أن تتشكل قبل ذلك هيئة استشارية
تضع األسس والمعايير الكفيلة بضبط
العمل في المعجم .وأكدت اللجنة أن
هذا المشروع “مشروع وطني” ال بد
أن يخرج بالشكل الالئق ،وأن يجري
تحديثه بشكل دوري .واقترحت أن
يقتصر المعجم على مجلد واحد ،وأن
ال ُي��ج �زّأ ،خصوصاً بعد أن غ��اب عدد
من األدب��اء عن المجلد الثاني الخاص
باألحياء ،ألنهم رحلوا أثناء عملية
إصدار هذا المجلد ،وبعد صدور المجلد
الخاص بالراحلين!.
وضعت اللجنة خطة عمل ،يحتاج
تطبيقها إلى فترة زمنية تقارب السنة،
واقترحت تشكيل هيئة تحرير وطاقم
فني وإداري إلنجاز المشروع .وتمت
الموافقة على جميع مقترحاتها.
ُك ّلف ناصر الدين األس��د برئاسة
الهيئة االستشارية التي ضمت ثمانية
من أعالم الثقافة في األردن ،وتواصلت
اجتماعات الهيئة بشكل دؤوب حتى
أنجزت المطلوب منها ،وقررت تشكيل
لجنة مصغرة لمتابعة سير العمل في

المعجم وفقًا للتوصيات وال��ق��رارات
المتخذة .تال ذلك بدء االتصاالت بشتى
الوسائل لتوفير بيانات حديثة لألدباء،
وب��دأ العمل التحريري بالتزامن مع
ذلك ،بهدف إصدار الطبعة الجديدة من
المعجم في الوقت المناسب.
ّ
ُ
المصغرة ،وزيرة
اللجنة
خاطبت
الثقافة نانسي باكير ،مطلع العام
 ،2008لتكليف أحد الموظفين بإدخال
البيانات ،وهي المرحلة اإلجرائية األولى
إلخراج المعجم إلى حيز الوجود ،على
أن تكون مكافأته من ضمن الموازنة
المقررة للمشروع ،بمعنى أن الوزارة
لن تتحمل أي نفقات إضافية..
ح��ت��ى ال���ي���وم ،ت��واص��ل اللجنة
المصغرة اجتماعاتها ،وتتواصل عملية
جميع البيانات وتحديثها ،ويواصل
طاقم التحرير عمله ،لكن قرار تكليف
مدخل البيانات لم يصدر بعد .ما يعني
إمكانية فشل المشروع الطموح ،أو
على األق��ل عرقلة المعجم وتأخير
صدوره .يحدث هذا بسبب عدم اتخاذ
قرار ضروري حول أمر ثانوي ،دون أن
ُيعرف السبب!.
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أردني

جعفر العقيلي

قانون رعاية الثقافة ..خطوة
في طريق طويل
| صدر أول قانون لرعاية الثقافة في األردن
في العام  ،2003وأُق ّر هذا القانون المؤقت في
العام  ،2006في الجلسة األخيرة إلحدى دورات
مجلس النواب حينئذ ،لكن مناقشته على عجل
أدت الشتماله على ثغرات بما يتعلق بصندوق
دع��م الحركة الثقافية والفنية ،وأنظمة
الهيئات الثقافية ،والمستشارين الثقافيين،
والمهرجانات الثقافية والفنية ،رغم أنه حقق
للمثقفين مطلباً بدا من قبل حلماً مستحي ً
ال،
وهو إقرار نظام التفرغ اإلبداعي الذي يطبق
للمرة األولى في األردن .تضمن القانون أيضاً
تعديالت على نظام جوائز الدولة مثل إمكانية
منحها للراحلين وللمؤسسات ،ورفع قيمها،
إضافة إلى تعديالت على نظام نشر التراث
لصالح المبدعين.
قصة ظهور هذا القانون إلى النور ،يرويها
مساعد األمين العام للشؤون الثقافية والفنية
ب���وزارة الثقافة ،باسم الزعبي ،في إحدى
مقاالته ،وهو الذي واكب رحلة القانون منذ كان
مجرد فكرة حتى أصبح واقعاً .إذ تقدمت وزارة
التنمية االجتماعية في العام  2001بطلب
تعديل قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية
رقم  33لسنة  ..1966وهو القانون نفسه
الذي كان ينظم عمل الهيئات الثقافية المسجلة
في وزارة الثقافة ،مثلما نظم عمل األندية
الرياضية قبل صدور قانون رعاية الشباب.
ُدعيت وزارة الثقافة لتقديم مقترحاتها على
هذا القانون قبل رفعه إلى ديوان التشريع،
وتشكلت ٌ
لجنة من الجهات والوزارات المعنية،

انتهى عملها بإعداد مسودة لتعديل القانون
ُرفعت لديوان التشريع .واقترح الزعبي ،وكان
ممث ً
ال لـ”الثقافة” في اللجنة ،أن َيصدر قانون
خاص بالثقافة يتيح المجال إلص��دار نظام
خاص بالهيئات الثقافية .أثار االقتراح أصداء
إيجابية ،وتشكلت لجنة بقرار من الوزير حينئذ،
حيدر محمود ،ضمت األمين العام للوزارة
أحمد الطراونة ،وإبراهيم اللوزي ،إضافة إلى
الزعبي ،إلعداد مسودة القانون.

في نيسان 2008
أقر مجلس النواب
التعديالت المطلوبة
في قانون رعاية الثقافة
أفادت اللجنة من مشروع قانون المجلس
األعلى للثقافة الذي سبق أن أعده فريق من
أعضاء ال��وزارة برئاسة األمين العام األسبق
للوزارة ،صالح جرار ،وأضيفت أحكام لتنظيم
عمل الهيئات الثقافية والمهرجانات وصندوق
رعاية الثقافة والنشر وجوائز الدولة.
ف��ي ال��ع��ام  2006أق��� ّر مجلس ال��ن��واب

القانون ،لكنه لم يقر موارده
المالية ،ولم يمنحه الشخصية
االعتبارية الالزمة الستقالله
عن وزارة الثقافة .كما أُق� ّر
إصدار نظام لتسجيل الهيئات
الثقافية ،لكنه حرمها من
الشخصية االع��ت��ب��اري��ة هي
أيضاً ،ما يتناقض مع الحقوق
المكتسبة التي نالتها أكثر
من  250هيئة ُسجلت بموجب
ق��ان��ون الجمعيات والهيئات
رقم  33لسنة  .1966وأغفل
القانون مطلب فتح ملحقيات
ثقافية ف��ي ال��خ��ارجّ .
ونظم
عملية تسجيل المهرجانات
بموجب تعليمات ،واعتور هذا
البند ٌ
خلل واضح ومخالفة ،فال يجوز أن تصدر
تعليمات بموجب تعليمات سابقة.
ت��م العمل م��رة أخ��رى على التعديالت
ونوقشت في ديوان التشريع ووزارة المالية،
وتشكلت لجنة من خارج الوزارة لدراسة مشروع
التعديالت التي أعدتها ال��وزارة ،ثم نوقشت
التعديالت في ديوان التشريع قبل أن تقر في
مجلس الوزراء في تشرين الثاني  2007عشية
استقالة حكومة معروف البخيت ،لتُحال إلى
مجلس النواب الذي لم يكن قد انتُخب بعد.
ف��ي نيسان  2008أق��ر مجلس النواب
التعديالت المطلوبة في قانون رعاية الثقافة
رقم  36لسنة  ،2006بعد مخاض عسير ،إذ

رفض المجلس المادة السابعة المعنية بموارد
الصندوق ،وهي التي ال قيمة للصندوق في
غيابها .ثم عاد وناقش المشروع بناء على
طلب من النائب سعد هايل السرور ،وص ّوت
عليه بعد اإلبقاء على المادة السابعة ،وذلك في
آخر جلسة له قبل أن تنفض دورته العادية ،ثم
أقره مجلس األعيان .ونُشر القانون المع ّدل
الذي حمل الرقم  25لسنة  2008في الجريدة
الرسمية في  30نيسان /إبريل  2008بعد
صدور اإلرادة الملكية بالموافقة عليه.
تنص المادة السابعة من القانون على
فرض رس��وم 5بالمئة من قيمة نشر جميع
أش��ك��ال اإلع�لان��ات ف��ي الصحافة واإلذاع���ة

عمان للثقافة..
نائب مدير ّ

أمانة عمان..

منصب شاغر إلى حين!

خدمات ثقافية

عمان
| فوجئ الوسط الثقافي بإعالن أمين ّ
عمر المعاني عن تأجيل تعيين نائب مدير المدينة
للشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية« ،لعدم
توفر الشروط المطلوبة على أي من المرشحين»
على حد تعبيره.
كان المعاني قال في الجلسة التي عقدها
مجلس األمانة إلعالن أسماء الفائزين بمناصب
مدير المدينة ونوابه ،لشؤون التخطيط والتنمية
االقتصادية ،والخدمات العامة واألشغال العامة،
والشؤون المالية واإلدارية ،إنه «سيتم اإلعالن
عن وظيفة نائب مدير المدينة للشؤون الثقافية
والرياضية واالجتماعية من خالل الصحف المحلية
الستقطاب من يشغل هذه الوظيفة من خارج
األمانة» ،ما يعني تفويت الفرصة نهائياً على
الراغبين بالترشح لهذا المنصب من موظفي
األمانة ،من غير المرشحين السابقين للمنصب
الذين «أخفقوا» في االختبار ،في جولته األولى.
اعتمدت اللجنة المكلفة باختيار المواقع
القيادية في األمانة وفق الهيكلية الجديدة،
«منهجية شفافة» في اختيار األسماء الفائزة،
وفقاً لوصف أعضاء في مجلس األمانة .قامت
لجنة فنية في المرحلة األولى بدراسة الطلبات

المقدمة واستبعاد الطلبات غير المستوفية
للشروط وتأهيل المستوفية لدراستها ،وبلغ عدد
المتقدمين لشغل منصب مدير المدينة ونوابه
الخمسة  104طلبات تقدم بها موظفو أمانة
عمان ،تأهل منهم  23متقدماً للمرحلة الثانية.
ّ
وكان ترشح لمنصب النائب للشؤون الثقافية
والرياضية واالجتماعية ثالثة موظفين في
«األمانة» ،من بينهم مديرة بيت «تايكي» ،بسمة
النسور .فيما لم يتق ّدم عبد اهلل رض��وان لهذا
المنصب ،وهو الذي أسس فعلياً الدائرة الثقافية
في «األم��ان��ة» ،وما زال يديرها منذ منتصف
التسعينيات.
ُيتوقَّع أن ُيمنح شاغل المنصب صالحيات
واسعة تشمل اإلش���راف على عمل المكتبات
العامة والمراكز الثقافية والنشاطات الترفيهية
والمتاحف في «األمانة» ،وربما اإلشراف على عمل
الدائرة الثقافية برمتها ،إضافة إلى المجالت التي
«عمان»،
تصدر عن «األمانة» ،خصوصاً مجلة ّ
وهو ما قد ي��ؤدي إلى تجاذبات طالما شهدتها
أروقة «األمانة» بين مراكز قوى ثقافية داخلها،
ً
رغبة من كل مركز منها في العزف منفرداً دون
«تدخل» اآلخرين!.
ّ

| في سياق تحول أدوار «أمانات المدن» العالمية من
االهتمام بالقطاع الخدماتي الى الثقافي والجمالي ،بادرت
أمانة عمان الى تأسيس عدد من المديريات والبرامج
والبيوتات الثقافية والفنية.
وب��دأت نشاطاتها بتأسيس ،المكتبة العامة العام
 1960التي تحتوي ما يزيد على مليون عنوان و200
دورية.
تأسست بعد ذلك الدائرة الثقافية مطلع التسعينيات،
التي عهد إليها تنظيم األنشطة الثقافية والفنية ،وكان
مجال اهتمامها طباعة الكتب ،وإصدار مجلة أطفال (براعم
عمان) ،وتنظيم المعارض الفنية ،وعقد المؤتمرات
والندوات والمحاضرات .وقامت بدعم العديد من البرامج
والمهرجانات المسرحية والسينمائية ،وتبدى دورها من
خالل اختيار عمان عاصمة للثقافة العربية . 2002
نظمت خالل العام  2007نحو  84نشاطاً ،بين معرض
وفني وحفل وأمسية ،وندوة ،ومؤتمر ،وأصدرت  25عنواناً
في العام نفسه.
وأسست أمانة عمان مجلة تحمل اسمها في العام
 ،1990وهي مجلة شهرية ثقافية رأس تحريرها منذ
ص��دوره��ا ع��ب��داهلل ح��م��دان ،ث��م قامت بتأسيس بيت
الشعر العام  ،2000وبيت الفن ،وتأسيس فرقة األمانة
للفنون الشعبية العام  1990بهدف إحياء التراث الشعبي

والتلفزيون واألماكن العامة ،و2بالمئة من
قيمة رس���وم ترخيص محطات إذاع��ي��ة أو
فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة.
وهو ما أثار سخط صحافيين رأوا أنهم أَولى
َ
المقتطع ،وذهب بعض
من المثقفين بالمبلغ
الذين تصدوا للقانون إلى االعتقاد بأن صندوق
دعم الثقافة تابع لوزارة الثقافة ،وأن المردود
من الرسوم المفروضة على الصحف سيؤول
إلى الوزارة.
ٌ
جولة جديدة
اليوم ،تنتظر وزار َة الثقافة
من العمل التشريعي إلقرار األنظمة المتصلة
بالتعديالت الجديدة ،وعلى رأسها نظام صندوق
دعم ورعاية الثقافة.

األردني والحفاظ عليه ،والمشاركة في سائر المهرجانات
واالحتفاالت في المملكة.
ومع إنشاء المقر الجديد في رأس العين في مرحلة
األمين ممدوح العباديّ ،
دشنت األمانة عدداً من القاعات،
وتم انشاء مركز الحسين الثقافي الذي يضم مسرحاً
وقاعات متنوعة والمكتبة العامة ،وتأسيس شارع الثقافة
كمتنفس للجمهور .وأعلن عن جائزة الملك عبداهلل
الثاني لالبداع العام 2002
وتأسست مجلة «تايكي» وت��رأس تحريرها خالد
محادين ،ثم بسمة نسور ،لتعنى باألدب النسوي ،وتنظيم
األنشطة التي تتعلق بالمرأة.
مع تعدد األنشطة وتنوعها ،يؤخذ على أنشطة
وهيئات األمانة ،انصراف كل مؤسسة للعمل بانفراد،
وكأنها تعمل في جزيرة معزولة،مع ما يشوب غالبية
النشاطات من ارتجال.
وقد التفتت األمانة الى ضرورة تنسيق العمل بين
األذرع الثقافية من خالل اللجنة الثقافية في األمانة ،ثم ما
اقترح مؤخراً وفق إعادة الهيكلة لمديريات األمانة ،وتقدم
عدد من المثقفين الختيار المتقدمين ،إال أن األمانة لم
تختر أياً من المتقدمين «بسبب عدم انطباق الشروط»،
غير أن متابعين ينتقدون الهيكلة الجديدة التي دمجت
األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية معاً.

ّ
السجل
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أردني
المسرح في األردن سبق نشوء اإلمارة

فرق ومواهب شقت طريقها
ولم تؤسس لتقاليد راسخة

عواد علي

| لكل فن حكاية تروي والدته ونشأته في
الزمان والمكان .حكاية المسرح في األردن تبدأ
عام  1918في دير الالتين بمدينة مادبا ،حينما
جاء إليها كاهن عربي من بيت لحم بفلسطين
يدعى أنطون الحيحي ( .)1965 1883-هذا
الكاهن هو الرائد األول للحركة المسرحية
في فلسطين قبل النكبة .أخرج هناك أولى
مسرحياته «ام��رؤ القيس» ،وعرضها في
مدينة نابلس عام  ،1905ثم تالها بمسرحيات
أخرى تهدف موضوعاتها ،كما تقول المراجع،
إلى «استنهاض همة األمة ،وحث الناس على
االلتفات إل��ى أمجاد الماضي تلمساً للعبرة
والحافز معاً».
في مادبا ،مدينة الفسيفساء العريقة في
تاريخها الحضاري ،وجد الكاهن آثار الخراب
ً
بادية على الكنيسة ومدرستها ،حيث كان
الجيش التركي قد استولى عليهما وحولهما
إل��ى م��خ��ازن لسالحه وع��ت��اده خ�لال الحرب
العالمية األول��ى ،وأخذ أح��رار المدينة سجناء
إلى األناضول .وألن هذا الكاهن كان صاحب
عقل تنويري وفناناً ،فقد رأى أن دوره تجاه
رعيته ليس خدمتها بالوعظ وإقامة القداس
والصلوات فقط ،بل بنشر الثقافة بينها أيضاً.
لحسن الحظ كانت البطريركية الالتينية
تتمتع بفلسفة تربوية خاصة بها تفيد« :إن
الخدمة التي نقدمها هي خدمة علمية ثقافية،
فعلينا تعليم ه��ذا الشعب (ال��ب��دوي األص��ل)
ليصل إلى مراتب الحضارة وإلى نور العلم».
استثمر الكاهن تلك الفلسفة فأنشأ جمعية
باسم «الناشئة الكاثولكية العربية» ،وكان من
أهدافها التمثيل المسرحي ،فتعاون معه األب
زكريا الشوملي في تقديم عروض مسرحية
مثلها ط�لاب المدرسة ،من بينهم روكس
العزيزي ،الذي أصبح في ما بعد معلماً فيها.
وتذكر المراجع أسماء بعض المسرحيات مثل:
صالح الدين ،وف��اء العرب ،السموءل ،مالك
وشيطان ،وهاملت .لم يقتصر جمهور تلك
العروض على الطالب ،بل كان يحضرها الكبار
والنساء ،مسيحيون ومسلمون ،ليستمتعوا بهذا
الفن الذي يشخص لهم شخصيات من التاريخ
لم يسمع بها أغلبهم ،بحكم ظالم القرون
الذي كان يطبق عليهم .و ُيخيل لي اآلن أنهم
كانوا أشبه بجمهور رائد المسرح السوري أبي
خليل القباني ،يرتقون قمة (االيكربولس)،
حيث يقع الدير ،ويفترشون األرض ،النساء
متلفعات بجالبيبهن الريفية في جهة ،تحف
بهن الراهبات ،والرجال في الجهة األخرى يحف
بهم اآلباء .وحين يبدأ العرض يفتتن الجميع
بالتشخيص ،وتعلو همهماتهم وصرخاتهم
تأييداً للفرسان والشخصيات الخيرة ،واستنكاراً
لغرمائهم وأعدائهم.
إذاً ،هكذا انبعثت الشرارة األولى للحركة
المسرحية المحلية في مدينة مادبا« ،المكان

الطيب» ،فكانت الكنيسة والمدرسة هي المنارة
الدينية والعلمية والثقافية قبل أن تبدأ الدولة
إنشاء مؤسسات خاصة بها تعليمية أو ثقافية.
وإذا ما أرخنا لوالدة الحركة بتلك الشرارة فإن
عمرها اليوم يكون قد بلغ  90عاماً .ويكون
بذلك نشوء المسرح قد سبق تأسيس إمارة
شرق األردن التي نشأت العام .1921
بعض الباحثين ال يروقه ذلك ،وكأن الفنون
تولد وهي مكتملة النضوج ،فيؤرخ لها ابتدا ًء
من تأسيس «أسرة المسرح األردن��ي» العام

انبعثت الشرارة األولى
للحركة المسرحية
المحلية في مدينة مادبا
1963على يد المخرج هاني صنوبر وزمالئه
في الجامعة األردنية .وبذلك يعطيها عمراً
ال يزيد عن أربعة عقود ونصف العقد .وحتى
لو قبلنا بهذا «التسنين» فإنه يؤهل الحركة
لتأسيس تقاليد مسرحية راس��خ��ة؛ تتم ّثل
بوجود فرق مسرحية ثابتة تعمل على مدار
السنة ،لكل منها رؤيتها الخاصة ،ومنهجها في
العمل ،وبرنامجها السنوي ،وميزانيتها المالية.
لكن لألسف لم تتأسس مثل هذه التقاليد حتى
اآلن ،رغم ظهور فرق مسرحية عديدة استمر
بعضها ،وتوقف بعضها اآلخر ألسباب مختلفة.
ً
إضافة إلى وجود كليتين تخرجان متخصصين
في المسرح ،إحداهما في جامعة اليرموك،
والثانية في الجامعة األردنية.
غالباً ما اقتصر تقديم العروض المسرحية

لتلك الفرق عبر المهرجانات السنوية التي
تقيمها مديرية الفنون والمسرح ،أو التي
تنظمها الفرق نفسها ،اعتماداً على الدعم
المالي الذي تحصل عليه (أو تستجديه على حد
تعبير المخرجة مجد القصص) من المؤسسات
الرسمية (وزارة الثقافة ،وأمانة عمان الكبرى)،
وبعض البنوك والشركات المحلية ،مثل:
مهرجان المسرح األردن���ي ،مهرجان عمون
المسرحي ،مهرجان مسرح الطفل ،أيام عمان
المسرحية لفرقة الفوانيس ،ليالي المسرح
الحر لفرقة المسرح الحر ،وعشيات طقوس
المسرحية لفرقة طقوس .من المعروف أن
هذه المهرجانات ال تستطيع تقديم أكثر من
عرضين ألي مسرحية مشاركة في فعالياتها،
وبانتهاء العرضين تصبح المسرحية جزءاً
من األرشيف ،وإذا كانت محظوظة وجدت من
ً
ً
ً
سريعة في نشرة
صحفية
متابعة
يكتب عنها
المهرجان أو في الصحف المحلية .وتنفرد
وزارة الثقافة في شراء مجموعة من العروض
ليال،
المسرحية لتقديمها مجاناً للجمهور عدة ٍ
لكن ذلك ،على أهميته ،ال يصنع حراكاً مسرحياً
متواص ً
ال ،أو ما ُيعرف بـ « المواسم المسرحية»،
و«الريبورتوار»  .كما ّ
ترشح الوزارة المسرحية
التي تفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان
المسرح األردني ،لتمثيل األردن في المهرجانات
المسرحية العربية.
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق
هو :هل استثمرت تلك المهرجانات الدعم
المالي الحكومي لتحقيق األهداف التي رسمتها
وزارة الثقافة ،ومنها« :رعاية الحركة المسرحية
األردنية ،وإتاحة المجال أمام المتلقي األردني
لإلطالع على التجارب المسرحية ،واإلسهام
في تطوير الحركة النقدية المسرحية وخبرات
المسرحيين األردن��ي��ي��ن ،وتنشيط الحياة
الثقافية في األردن ،واإلرتقاء بثقافة مختلف
شرائح وفئات المجتمع ،ونشر وتطوير الثقافة

المسرحية» ،كما ورد في المادة ( )3من تعليمات
مهرجان المسرح األردن��ي لسنة 2006؟ قبل
اإلجابة عن السؤال يجدر عرض لمحات عن
بعض المهرجانات:
 تاريخياًُ ،يع ّد مهرجان المسرح األردني،ال���ذي ي��دي��ره حالياً محمد ال��ع��ام��ري ،أق��دم
المهرجانات المسرحية في األردن ،وكان حتى
العام  2000ذا طابع محلي ،ثم أصبح ابتدا ًء من
عام  2001ذا طابع عربي تشارك فيه مجموعة
من الفرق العربية ،وترافق عروضه ،عادةً،
ن��دوات نقدية ،وفكرية ،وورش��ات تطبيقية،
وتقديم ش��ه��ادات إب��داع��ي��ة .ورغ��م التطور

أغلب المهرجانات لم
تستثمر الدعم المالي
قدم لها
الم ّ
ُ

الملحوظ ال��ذي شهده المهرجان في دورات��ه
األخيره فإنه ما زال يعاني من بعض اإلخفاقات
ف��ي ال��ج��وان��ب اإلداري����ة ،واخ��ت��ي��ار العروض
المشاركة ،وتسمية الضيوف والباحثين والنقاد
المشاركين في ندواته الفكرية والنقدية.
ولعل أب��رز إشكالية بات المهرجان يواجهها
ً
عربية هي إشكالية
منذ أن اصبحت دورات��ه
“التسمية” ،فمن مجموع اثنتي عشرة مسرحية
شاركت في دورته األخيرة ( )2007كانت حصة
المسرحيات العربية عشر مسرحيات ،في حين
أن االس��م الرسمي للمهرجان هو “مهرجان
المسرح األردني”.
عمان المسرحية
-يتلقى مهرجان أي��ام ّ

ّ
عمان الكبرى،
جل ميزانيته المالية من أمانة ّ
ووزارة الثقافة .ومشكلة هذا المهرجان أنه
متذبذب في مستوى دوراته ،وغير قادر على
تطوير فعالياته ،وكأنه يبدأ دائماً من الصفر.
وقد تعرض التهامات عديدة خالل السنوات
األخيرة أورثته سلبيات كثيرة ،كانت أبرزها
تهمة “التطبيع” ،إ ّال أن مدير المهرجان المخرج
ن��ادر عمران فندها أكثر من م��رة ،واعترف
بالمصاعب التي يعاني منها المهرجان ،واصفاً
نفسه بـ «دون كيشوت الذي يحارب طواحين
ال��ه��واء وح���ده” ،ومنها ما يتعلق بإمكانيات
المهرجان الضعيفة التي ال تتناسب مع حجمه”.
 يحتضن م��ه��رج��ان ع��م��ون ال��ت��ج��اربالمسرحية الواعدة للجيل الشاب من المخرجين
والممثلين والتقنيين .من ميزاته أنه ق ّدم
للحركة المسرحية في األردن ،خالل دوراته
السابقة ،عدداً من المخرجين الموهوبين الذين
أهلهم
واصلوا تجاربهم ،وأثبتوا حضوراً جيداً ّ
للتحول من مرحلة الهواية إلى “االحتراف”،
منهم :عبد الكريم الجراح ،حكيم حرب ،خليل
نصيرات ،وعصمت فاروق ..لكن هذا المهرجان
بحاجة إلى دعم مالي أكبر ،وإلى سقف زمني
أوسع إلنتاج المسرحيات المشاركة - .يتميز
مهرجان ليالي المسرح الحر ،الحديث نسبياً،
بأن فعالياته تشمل تجارب مسرحية محلية
وعربية بعضها للكبار وبعضها اآلخر لألطفال.
وهو أيضاً يحصل على ميزانيته المالية من
وزارة الثقافة ،وأمانة عمان الكبرى ،وتتوزع
عمان والمحافظات ،ويقوم
عروضه على ّ
بتكريم عدد من المسرحيين الرواد األردنيين
والعرب .حسب المعلومات التي استقيتها من
الفنان غنام غنام ،عضو اللجنة العليا المنظمة،
تُع ّد ميزانية المهرجان ضعيفة جداً ،فلم تتجاوز
في دورته األخيرة ،هذا العام 10 ،آالف دينار.
 آخر المهرجانات هو مهرجان “عشياتطقوس المسرحية” ،الذي تنظمه فرقة طقوس
المسرحية بدعم مالي من وزارة الثقافة وأمانة
عمان الكبرى .بدأت دورته األولى في منتصف
ً
متضمنة تسعة عروض محلية،
تموز الجاري،
وعرضين عربيين ،وعرضاً إيطالياً واح��داً،
قُدمت كلها في فضاءات مفتوحة غير مجهزة
فنياً في حدائق الحسين .المهرجان لم ّ
يبشر
بخير ،لألسف ،فقد كان ضعيفاً على مستوى
التنظيم وال��ع��روض ،وألغيت جميع ندواته
النقدية ،أما الفكرية فلم تُعقد منها إ ّال اثنتان.
ولم يكن اختيار مكانه موفقاً بسبب افتقاره إلى
تقنيات الضوء ،ورداءة أجهزة الصوت ،وصعوبة
وصول الجمهور إليه ،مع غياب اإلشارات الدالة
على المواقع .إذا لم يتدارك المهرجان هذه
اإلخفاقات في ال��دورة المقبلة فإنه سيشكل
عبئاً على الحركة المسرحية األردنية ،وبخاصة
أن ميزانيته تفوق أضعاف ميزانية ليالي
المسرح الحر ،واألجدر أن يجري إنفاقها إلنتاج
عروض مسرحية رصينة.
 أغلب المهرجانات المسرحية لم تستثمر،المق ّدم لها بما يحقق
في الواقع ،الدعم المالي ُ
األهداف التي نادت بها ،إ ّال على نحو محدود،
لذا ينبغي إعادة النظر في هيكليتها ،وأسلوب
ً
فاعلية ،في ظل غياب
عملها لتكون أكثر
حراك مسرحي حقيقي في األردن خارج إطار
المهرجانات.

ّ
السجل
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أردني

المكتبة الوطنية :ثالثة عقود وما زالت
في طور التأسيس
نهاد الجريري

| المكتبة الوطنية ليست أي مكتبة ،إذ إنها
مخصصة لجمع النتاج الوطني في بلد ما
لتكون بذلك حافظة لذاكرة ذلك البلد .وتعد
مكتبة الكونغرس األميركي في واشنطن
التي أنشئت ال��ع��ام  1800نموذجاً مثالياً
للمكتبة الوطنية لبلد ما ،فهي تضم أكثر من
 32مليون من الكتب والمصنفات المطبوعة
المكتوبة بأكثر من  470لغة ،باإلضافة
إلى نحو  61مليون مخطوطة بما فيها أكبر
مجموعة من المخطوطات النادرة في أميركا
الشمالية ،مثل وثيقة االستقالل األميركية،
عدا عن ماليين المقاطع الصوتية واألفالم
والخرائط ومجلدات الصحف ،حتى باتت الذراع
البحثية للكونغرس األميركي بميزانية تناهز
 600مليون دوالر.
هنا في األردن ،ما تزال المكتبة الوطنية
في “طور التأسيس” ،بالرغم من مرور ثالثة
عقود على تأسيس مديرية المكتبات والوثائق
الوطنية العام  ،1977إذ نص نظامها على أن
من مهامها إنشاء مكتبة وطنية .إال أن الوالدة
الحقيقية للمكتبة الوطنية كانت العام ،1994
عندما صدر أول نظام لدائرة المكتبة الوطنية
بحيث تكون دائرة مستقلة إدارياً ومالياً.
ط��وال تلك الفترة ك��ان أداء «المكتبة

الوطنية» متعثراً لعدم إدراك المسؤول
األردني أهمية هذه المكتبة على ما يبدو.
هاني العمد ،أستاذ اللغة العربية في
الجامعة األردنية ،والذي عمل مديراً لمديرية
الثقافة والفنون ،يتذكر كيف أن أول مدير
لدائرة المكتبة الوطنية (وهو محمد شركس)،
عمل على إت�لاف وح��رق كثير من الوثائق
المهمة التي تؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ
األردن .العمد يذكر تحديداً وثائق المحاكم
الشرعية إبان الحكم العثماني التي توثق
للمعامالت المدنية من زواج وطالق باإلضافة
إلى تسجيل األراضي.
إلى ذلك ،فإن الحكومات األردنية المتعاقبة،
لم تصرف لدائرة المكتبة الوطنية ما يكفي
من ميزانية لشراء كتب جديدة ،وهكذا ظلت
المكتبة تعتمد في موجوداتها على الكتب التي
ورثتها مديرية المكتبات والوثائق من مديرية
الثقافة والفنون أواخر السبعينيات ،باإلضافة
إلى ما كان يجود به المؤلفون من هنا وهناك.
فبقيت المكتبة «عايشة على الندى» بحسب
تعبير العمد ،الذي يعتبر أن أول بادرة للتحول
اإليجابي في عمل المكتبة لتضطلع بدورها
الحقيقي حافظة للنتاج الوطني ،كان بإصدار
قانون حماية حق المؤلف العام  ،1992والذي
ألزم المؤلفين بتسجيل وإيداع نتاجهم لدى
دائرة المكتبة الوطنية ،بهدف حفظه وحماية
حقهم في التأليف ،بعد أن كانت وزارة التربية
والتعليم هي المنوطة بهذه المهمة وذلك
بموجب قانون حق التأليف العثماني لعام
.1910
وفي جانب آخر يتعلق بتمويل عمليات
المكتبة التي ال تتجاوز ميزانيتها لهذا العام

مليون وربع المليون دينار ،يذكر
مسؤول في وزارة الثقافة فضل
عدم ذكر اسمه كيف أن الحكومة
الصينية قدمت في الثمانينيات
قرضا بقيمة  20مليون دينار
إلن��ش��اء مكتبة وطنية .إال أن
«البيروقراطية الحكومية» عطلت
استغالل هذا القرض من قبل
وزارة الثقافة ليستغل في إنشاء
مدينة رياضية في الكرك.
كل هذا ساهم في «تقزيم»
دور المكتبة الوطنية ،التي ما
تزال متأخرة عن مكتبات أخرى
في المملكة من حيث الموجودات
والخدمات التي تقدمها .فهي،
بموجوداتها الحالية التي ال تتجاوز
 100ألف كتاب و نصف مليون
وثيقة ،ما تزال أصغر بكثير من
مكتبة الجامعة األردن��ي��ة التي
تضم مليون كتاب .بالرغم من
هذا يبلغ عدد موظفيها حوالي  80موظفاً ،أما
موظفو مكتبة الجامعة األردنية فال يتجاوزون
التسعين.
لكن مأمون التلهوني ،مدير عام دائرة
المكتبة الوطنية ،يعتبر أن هذا المشروع على
موعد مع التطوير والتحديث مع االنتقال إلى
مبنى جديد خالل الشهرين المقبلين قرب
المركز الثقافي الملكي بدال من المبنى الحالي
في الدوار الثالث .وهو مشروع بدأ العام 2003
ولم يستكمل إال هذا العام ،مرة أخرى بسبب
ضعف المخصصات المالية التي تتفاوت عاما
عن عام.

التلهوني ُيقر ضمنا بأن عملية التطوير
هذه تأخرت ،لكنه يقول «أن نبدأ خير من أال
نبدأ أب��دا» .ويشرح أن هذه «النقلة» ليست
جغرافية وحسب وإنما هي «نوعية على
مستوى إنتاج ال��دائ��رة ،ونوعية الموظفين
وعددهم ،لتأخذ مكانها على خارطة الدوائر
المهمة في البلد« .الموقع الجديد سيتيح
ظروف عمل أفضل ،إذ يتألف من  9طوابق
بمساحة  13600م2؛ منها  3طوابق تحت
األرض تشمل كراجات تتسع ل��ـ 100سيارة
دفعة واحدة .أما الطوابق العليا فقادرة على
استقبال  100باحث في وقت واحد ،وتشمل

ق��اع��ات مطالعة جيدة التهوية واإلض���اءة،
وقاعات معارض وتوقيع إص��دارات ،ومكتبة
للطفل وغيرها من النشاطات المكتبية.
باسم ال��زع��ب��ي ،مساعد األم��ي��ن العام
للشؤون الثقافية والفنية في وزارة الثقافة،
يتفق مع التلهوني في هذا األمر ،ويضيف أن
الخطوة التالية على الطريق لتفعيل المكتبة
الوطنية سيكون ب��إص��دار تشريعات تلزم
مؤسسات الدولة بعدم إت�لاف أرشيفها من
وثائق ومراسالت دون الرجوع إلى المكتبة.
ويقول« :هذه وثائق تمثل تاريخا وليس ُملكاً
شخصياً».

ثالثة نماذج مسرحية ضحية للرقابة
عواد علي

| رغم أن التطور قد حسم الصراع،بين
التيار الذي حارب المسرح والتيار الذي احتضنه
وسعى إل��ى استنباته في الثقافة العربية
لصالح الثاني ،فانتشر المسرح نتيجة لذلك،
في سائر أرجاء العالم العربي ،وأنشئت له
الفرق ودور العرض والمعاهد والكليات
والمهرجانات ،فإنه ظل يصطدم حتى اآلن
مع ظاهرة الرقابة السياسية ،واالجتماعية،
والدينية هنا وهناك في العالم العربي لكتم
صوته أو على األقل ،تدجينه.
ينطلق الوقوف على ظاهرة الرقابة من
القناعة بأن الحديث عن المسرح والديمقراطية
في أي بلد ،ال يكتمل من دون تشخيص
الممارسات التي تصادر حرية التعبير في

حقل المسرح ،وعليه ،فإن أي حديث عن مناخ
ديمقراطي يعمل فيه المسرحيون ب��إرادة
حرة مسؤولة،ال معنى له من دون إلغاء هذه
الظاهرة التي تتقاطع مع الديمقراطية .وقد
سبق لكاتب هذه السطور ،أن كتب عن نماذج
من انتهاك السلطات لحق فناني المسرح في
ممارسة نشاطهم المسرحي ومعاقبتهم على
أفكارهم ورؤاه��م السياسية ،وعلى بعض
التجارب المسرحية التي منعتها الرقابة ،أو
أوقفتها ،في مصر ،وسورية ،ولبنان ،والعراق
ألسباب شتى ،لم يكن من ضمنها طبعاً أي
سبب يتعلق برداءتها الفنية ،أو انتهاكها
لحرمة المسرح أو حقوق مؤلفي نصوصها،
أو إساءتها المتعمدة إل��ى مقدسات الناس
ومشاعرهم.
في األردن ،هناك ثالثة نماذج ،تمثي ً
ال ال
حصراً على حاالت رقابة ،رغم أنها كانت وما
زالت أقل تعسفًا من الرقابة في دول عربية
أخرى.
دخل األردن ،مع عودة الحياة البرلمانية،
مرحلة «االنفراج الديمقراطي» العام ،1989
بعد إلغاء األحكام العرفية .شهدت الحركة

المسرحية فيه ،قبل هذه المرحلة ،بعض
الحاالت التي جرى تضييق الخناق فيها على
ً
«مارقة» .هناك عرض
عروض معينة ُع ّدت
أوقف بعد أيام من بدء تقديمه هو «البالد
طلبت أهلها» ،تأليف عبد اللطيف عقل،
وإخراج المخرج التونسي المنصف السويسي
العام  .1989يقول منتج العرض الممثل زهير
النوباني عن واقعة إيقاف العرض« :خرجت
(البالد طلبت أهلها) إلى النور في شهر آذار
 ،89وكان تحدياً كبيراً عرضها في أكبر مسرح
في األردن وأهمها وهو مسرح قصر الثقافة.
عرضت المسرحية بنجاح منقطع النظير،
وفي العرض الحادي عشر امتألت المقاعد،
وعددها  750مقعداً ،وكان عدد من اقتعدوا
األرض يماثل عدد الجالسين على المقاعد،
أما الواقفون خارج القاعة فقد فاق عددهم
ثالثة آالف متفرج ،وبيعت البطاقات لثالثة
أسابيع ،و فوجئنا في اليوم الثاني عشر بكتاب
من وزارة الداخلية يأمر بإيقاف المسرحية من
دون ذكر األسباب».
وه��ن��اك ن��ص رف��ض��ت ال��رق��اب��ة ال��ع��ام
 2001إج���ازة ن��ش��ره ه��و ن��ص مسرحية

«حديقة الموتى» للكاتب إبراهيم جابر
إبراهيم ،وذلك بد ًال من االحتفاء به كونه
النص الفائز بجائزة محمد تيمور السنوية
للعام  ،2000التي تمنحها الهيئة المصرية
العامة للكتاب .وهو من أجرأ ،وربما أنضج
النصوص المسرحية العربية التي ش ّرحت
شخصية الطاغية تشريحاً درامياً ،فقد ق ّدمها
نموذجاً فريداً للسلطة االستبدادية المطلقة
المتهورة ،التي تعتمد القوة العسكرية أدا ًة
في ممارسة القهر واالستحواذ واالغتصاب،
وكل أنواع الجور والطغيان ،في حين أنها،
ً
ُ
شخصية جبانة وم��ن��خ��ورة من
حقيقة،
الداخل ،تعجز عن مواجهة العدو الحقيقي
«الخارجي» وال تعبأ بسيادة الوطن وأمنه،
وإذا م��ا اض��ط��رت إل��ى خ��وض ال��م��ع��ارك،
ً
مهزومة ،مثل العديد من
فإنها تخرج منها
جنراالت ،ماركيز الفولكلوريين في رواياته.
عمد المؤلف إل��ى جعل الطاغية شخصية
ً
عقيمة جنسياً ،كعالمة رمزية لعقم أدائها
السياسي ،وطريقتها في الحكم التي خ ّربت
البلد ،وجلبت الهزائم ،وحولته إلى مقبرة
كبيرة.

ثمة تجربة ثانية تعرضت لعسف الرقابة،
لكن ليس الرقابة الرسمية ه��ذه المرة،
وهنا تكمن المفارقة ،بل رقابة المسرحيين
أنفسهم ،فهم الذين حرضوا وزارة الثقافة،
بشكوى خطية ،على إيقاف عرض عنوانه
(في السماء ..اضطرابات نفسية) للمخرج
محمد بني هاني ،بعد تقديمه مرة واحدة
ضمن عروض مهرجان المسرح األردني الثاني
عشر العام  .2005وكان من بين الموقعين
على الشكوى خمسة مخرجين مشاركين
في المهرجان ،أكدوا فيها أن بعض مشاهد
العرض ،الذي كتب نصه الكاتب المسرحي
النرويجي أرلنك كتّلسن ،تحمل “فكراً إلحادياً
وكفراً وتمرداً “!
إ ّال أن المخرج فنّد ما جاء في الشكوى،
متهماً أولئك الذين كتبوها بأنهم أرادوا
التشهير به وبفريق العرض .وقد أوضح مدير
مديرية الفنون والمسرح في الوزارة ،آنذاك،
المخرج حاتم السيد،أن ال ّلبس الذي وقع فيه
أصحاب الشكوى مرده أن “العرض ضم بعض
الكلمات التي يمكن أن تحمل أكثر من معنى
أو تفسير».

ّ
السجل
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متاحف األردن :مليون
عام بين أربعة جدران
خليل الخطيب

| من الجوانب الحضارية الثقافية التي تنبه لضرورة وجودها
األردنيون؛ المتاحف ،فقد
تأسس أول متحف أردني”متحف اآلثار األردني” عام ،1951
وكانت الرؤية التي حكمت هذه النشأة تتلخص في”جمع القطع
من كافة أنحاء المملكة وعرضها في مكان واحد بهدف تعريف
المواطن بالتاريخ العريق لبلده ،وتعريف الزائرين من أبناء
الشعوب األخرى بالتاريخ الحضاري للبلد وللمنطقة ”.بحسب قمر
فاخوري مديرة المتاحف والمختبرات في دائرة اآلثار.
لكن فاخوري تستدرك أن كثافة االكتشافات األثرية وتعدد
أماكن هذه االكتشافات وتنوعها أدى إلى ظهور حاجة للتوسع
األفقي؛ أي إنشاء متاحف في مناطق االكتشافات ،وعامودي؛ أي
االتجاه نحو التخصص في بعض هذه المتاحف.
في األردن اليوم  12متحفا رسميا تقوم على إنشائها وإدارتها
مؤسسات حكومية مثل :دائرة اآلثار العامة ،والجامعات الرسمية،
والقوات المسلحة ،ووزارة األوق��اف ،تتنوع بين اآلث��ار ،والتراث
الشعبي ،والفنون الجميلة ،والتاريخ الحديث أهمها:
* متحف اآلثار األردني في جبل القلعة بعمان :يحتوي على
مقتنيات من العصر الحجري القديم الذي يعود إلى ما بين مليون
ويمتد حتى عشرة آالف سنة مضت ،وصوال إلى العصر األيوبي-
المملوكي 1173-1516م .زاره خالل العام الماضي 110850
زائرا من األجانب و 13600زائر أردني.
* متحف العقبة :يحتوي على مقتنيات تعود إلى فجر اإلسالم
والعصور اإلسالمية التالية وصوال إلى الثورة العربية الكبرى،
والمتحف مقام في قصر الشريف الحسين بن علي ،وقد زاره
خالل العام الماضي  6272زائرا أجنبيا و  6218أردنيا.
* متحف البتراء :يحتوي على مقتنيات مدينة البتراء من
قطع أثرية تعود إلى الفترات األدومية ،والنبطية ،والرومانية،
والبيزنطية ،بلغ عدد زواره العام الماضي 438839زائرا أجنبيا،
و 94200زائرا أردنيا.
* متحف الكرك :يحتوي على مقتنيات تبدأ من العصر الحجري
النحاسي  4500-3300ق.م وصوال إلى الفترة األيوبية المملوكية.
وقد زاره خالل العام الماضي  107400أجنبي ،و 14200زائر

أردني.
* متحف مادبا :يشكل مزيجا من المتحف األثري والمتحف
الشعبي ،يحتوي المتحف على لوحات فسيفسائية ومعروضات
من الحلي الفضية والذهبية واألزياء الشعبية األردنية ،زاره خالل
العام الماضي 9100من األجانب ،و1000من األردنيين.
* متحف السلط :يحتوي على مقتنيات تعود إلى العصر
الحجري النحاسي وصوال إلى العصر األيوبي المملوكي ،زاره
العام الماضي  487من األجانب ،و 1872من األردنيين.
* متحف عجلون :ويحتوي على مقتنيات تمتد من العصر ما قبل
الفخاري 8700-7300ق.م وصوال إلى الفترة األيوبية المملوكية،
زاره 57950زائراً أجنبياً ،و 56100أردني العام الماضي.
* متحف جرش :يحتوي على مقتنيات تمتد من العصر الحجري
الحديث إلى الفترة المملوكية ،ويعتبر أضخم متاحف األردن،
زاره 185250أجنبيا ،و 40400أردني العام الماضي.
* متحف أم قيس :ويحتوي على مقتنيات من الفترة الهلنستية،
والعصور اإلسالمية ،كما يحتوي على لوحات فسيفسائية رومانية.
زاره 44600أجنبي ،و 14200أردني خالل العام الماضي.
وتلفت فاخوري إلى أن هنالك العديد من المتاحف المتخصصة،
مثل :متحف الفنون الجميلة ،متحف السيارات الملكي الذي يحتوي
على السيارات التي استخدمها الراحل الملك الحسين الذي كان
من هواة سباق السيارات ،صرح الشهيد ،متحف المزار اإلسالمي،
المتاحف الجامعية ،ومتحف الكتاب المدرسي ،مشيرة إلى أن
العمل يجري اآلن على إنشاء أربعة متاحف جديدة في الطفيلة،
معان ،المفرق ،وغور الصافي.
من جهة أخ��رى أوضحت فاخوري أن “دائ��رة اآلث��ار العامة
ومديرية المتاحف ال تتلقى الدعم المادي الذي يكفي إلنجاز
مشاريعها وفق الطموحات المنشودة”.
وبينت أن “دائ��رة اآلث��ار العامة ترصد في كل عام مبلغا
ألنشطة مديرية المتاحف وعندما يتبين أن المبلغ غير كاف يلجأ
المدير المالي لتحويل بعض المبالغ من بنود الموازنة األخرى
لصالح هذه األنشطة”.
وأشارت إلى أنه “رغم أننا نتلقى بعض المعونات من قبل
بعض الجامعات العالمية ومراكز البحث العلمي ،إال أن ما يردنا
يبقى غير كاف”.
بين ضعف اإلمكانيات المادية وارتفاع سقف الطموحات
لالرتقاء نحو األفضل تبدو مسيرة المتاحف في األردن نموذجا
للنجاح الذي يعاني من سوء التقدير ،وذلك على رغم أنه من
أكثر الوسائل المتحضرة فعالية في رفع مستوى انتماء المواطن
لوطنه ،ومن أكثرها نجاحا في عكس صورة مهيبة عن حضارتنا
أمام اآلخرين.

دارة الملك عبداهلل الثاني للثقافة والفنون..

على غرار مراكز كبرى
ّ
السجل  -خاص

| خالل لقائه بعدد من المثقفين في الديوان
الملكي مطلع العام  ،2007كشف الملك عبداهلل
الثاني عن تقديره لـ«الدور المهم الذي يلعبه
المثقفون في مجتمعهم» .تمخض عن اللقاء
توجيه الملك للحكومة بإنشاء صندوق مستقل
لدعم الحركة الثقافية ،وتخصيص مبلغ 10
ماليين دينار للصندوق لتوفير الدعم المادي
لتنمية الحركة الثقافية والنشر واإلب��داع ،ورفع
مستوى الخدمة الثقافية ،والحفاظ على اآلثار
والمعالم التاريخية وصيانتها ،وإنشاء المتاحف،
وحماية المخطوطات القديمة وترميمها ،ومنح
الجوائز اإلبداعية وتوفير فرص العمل للمثقفين
والمبدعين.
في اللقاء نفسه ،أمر الملك بالبدء في إنشاء
«دارة الملك عبداهلل الثاني للثقافة والفنون»
لتكون على غرار المراكز الثقافية الكبرى في
العالم ،ب��أن تحتوي على قاعة أوب��را ومراكز
للفنون ومكتبة ومتحف وقاعات فنية وقاعات
تدريب وقاعات متعددة األغراض.
عمان
أمانة
�دأت
في مطلع تموز  ،2007ب�
ّ
الكبرى أعمال هدم مبنى شركة السجائر األردنية

في رأس العين تمهيداً إلقامة الدارة .كانت األمانة
طرحت مسابقة معمارية عالمية لمشروع الدارة
أف��رزت فوز المكتبين الهندسيين المعماريين
(النمساوي دولجان ميسيل ،والبريطاني زها
حديد ،مناصفة بالمرتبة األول���ى) ،والمكتب
الهندسي المعماري النرويجي «سنوهيتا»
بالمرتبة الثالثة.
أكد أمين عمان عمر المعاني في تصريحات
صحفية أن دارة الملك عبداهلل الثاني للثقافة
وال��ف��ن��ون ستكون ملتقى للحراك الثقافي،
وأض��اف أن موقع المشروع ال��ذي سيرى النور
خالل السنوات الثالث المقبلة يمتاز بحيويته
الرتباطه بمركز الحسين الثقافي ومبنى األمانة
وسبيل الحوريات ،وصو ًال للمدرج الروماني وجبل
القلعة.
تم تصميم المبنى ليكون مركزاً رئيسياً
لمختلف فعاليات المؤسسات الريادية في مجال
الفنون بما في ذل��ك مركز الفنون األدائ��ي��ة،
وأوركستــــرا عمان السيمفوني ،والمعهد
الوطني للموسيقى ،وفرقة أمانة عمان للفنون
الشعبية.
ومن المتوقع أن يضم المبنى الجديد مرافق
وباحات واسعة للحفالت الموسيقية وعروض
المسرح وعروض األوب��را ،إضافة إلى العروض
األوب��رال��ي��ة العالمية .ويشتمل المبنى على
مسرحين سيتم دعمهما بأنظمة صوتية متطورة
بتقنيات عالية ومناطق للتدريب ومرافق عامة
تشمل مطعماً ومقهى ،األول يتسع لـ 1600
شخص والثاني لـ  400شخص.

 28عاما من الفنون الجميلة
جهاد هديب

| يعتبر «المتحف الوطني األردني للفنون
الجميلة» أول متحف من نوعه في األردن.
وقد تم تأسيسه من قبل “الجمعية الملكية
للفنون الجميلة” في منزل رؤوف أبو جابر في
جبل اللويبدة عام  1980بهدف توفير «مكان
يحتضن أعماال فنية في مختلف الفنون
التشكيلية ألبرز الفنانات والفنانين من بلدان
العالم اإلسالمي والدول النامية وتركيا وإيران
وماليزيا ”.وقد أصدر المتحف عدداً من الكتب
تتعلق بتراث األردن والعالم اإلسالمي.
تأسست الجمعية الملكية للفنون
الجميلة في عمان عام  ،1979لرعاية الفن
التشكيلي األردني بصورة أساسية والتفاعل
مع التجارب التشكيلية العالمية ،و قامت
الجمعية التي ترأست مجلس أمنائها األميرة
وج��دان علي بتأسيس “المتحف الوطني
األردن��ي للفنون الجميلة” عام  ،1980في
جبل اللويبدة ليحقق العديد من األه��داف
وأهمها :رعاية الحركة الفنية التشكيلية في
األردن والبلدان العربية وبلدان العالم الثالث،
تبادل وإقامة المعارض بين المتحف الوطني

والمتاحف العالمية والمؤسسات األخرى في
أميركا وأوروب��ا والبلدان العربية للتعريف
بالفن األردن��ي والعربي واإلسالمي ،إقامة
ن��دوات ومحاضرات ومؤتمرات ومهرجانات
وورش����ات عمل ف��ي األردن ،واالش��ت��راك
في الندوات والمؤتمرات الفنية العالمية.
بدأ المتحف بمجموعة ال تتجاوز  50عم ً
ال فنيُا،
بلغت مؤخراً نحو  2000عمال فنيا تمثل إنتاج
 520فنانا من  43دول��ة عربية وإسالمية.
نظمت الجمعية أكثر من  50معرضا في
ع��م��ان بالتعاون م��ع المؤسسات الفنية
والثقافية في أوروب��ا وأميركا مثل مركز
بومبيدو في باريس ،متحف فكتوريا والبرت
في لندن ،متحف التاريخ والفن في جنيف،
ومتحف جامعة هارفارد للدراسات السامية
في الواليات المتحدة ،كما أع��ارت المتاحف
التركية ومتحف الفن الحديث في القاهرة
المتحف الوطني مجموعات خاصة لعرضها.
أقامت الجمعية الملكية للفنون الجميلة
معارض ألعمال مميزة من مجموعتها الفنية،
في كل من فرنسا وتركيا وبولندا وبريطانيا.
وشهد العام الفائت نشاطات كبرى ومعارض
مهمة احتضنها المتحف منها على الخصوص:
معرض “رامبرانت في عمان” الذي قدم نماذج
من أهم أعمال الفنان الهولندي رامبرانت،
ومعرضاً لصور نادرة تؤرخ للوجود العربي
في أميركا الالتينية ،وخزفيات بيكاسو..
يدير المتحف الفنان خالد خريس ،وهو
من أبرز الفنانين العرب.
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أردني
دروس من التجارب العالمية

السينما األردنية..
طريق نافذ رغم صعوبته
محمود الزواوي

| ما زالت السينما األردنية في بداياتها رغم
محاوالت متواضعة سابقة تعود لنصف قرن
مضى  .السنوات األخيرة شهدت جملة من
تطورات مشجعة طال انتظارها ،والتي بدأت
تسهم في إرساء األسس الضرورية ،لنشوء
سينما أردنية واعدة في المستقبل.
من أهم هذه التطورات انطالق الهيئة
الملكية لألفالم في العام  2003ككيان رسمي،
يتولى تقديم مساعدات إداري���ة تنظيمية
للمبادرات السينمائية ،وتنظيم الورشات
التدريبية للراغبين في تعلم ف��روع الفن
السينمائي ،مثل كتابة السيناريو والمونتاج
والرسوم المتحركة ،ودع��م تعميم عروض
أفالم الشبان ،وتقديم الخدمات اللوجستية
للمنتجين السينمائيين األج��ان��ب الراغبين
بتصوير أفالمهم في األردن.
من هذه التطورات أيضا عرض أفالم أردنية
جديدة على الساحة العالمية في مهرجانات
سينمائية عالمية مرموقة ،وإثبات وجودها
وفوزها بجوائز ،كالفيلم الروائي “كابتن أبو
رائد” للمخرج أمين مطالقة والفيلم التسجيلي
“إع��ادة خلق” للمخرج محمود المساد .هذان
الفيلمان يعكسان العديد من المواهب المحلية

| وطني حبيبي

المبدعة ،التي تبحث عن فرص االنطالق.
لكن ال ب��د بعد ه��ذه النظرة الموجزة
المتفائلة أن نكون واضحين وواقعيين ،وأن
ندرك أن الطريق إلقامة صناعة سينمائية في
األردن سيكون طويال وصعبا ،ويحتاج إلى أكثر
من توفر المواهب المبدعة .فالسينما صناعة
وفن وفكر ،وهي تجمع بين اإلب��داع والفن
والترفيه والصناعة.
إذا استعرضنا الصناعات السينمائية
العريقة ف��ي ال��ع��ال��م ،كصناعة السينما
األميركية ،وصناعات السينما األوروبية العديدة
سابقا ،كاإليطالية والفرنسية واأللمانية
والبريطانية والسويدية واإلسبانية والروسية،
وكذلك اليابانية ،نجد أنها جميعا مرت بمراحل
تطور متشابهة ،مع بعض االختالفات ،جمعت
بين اإلب��داع والفن والترفيه والتجارة .كما
أنها تشترك جميعا ،خاصة في بداياتها ،في
اعتمادها على المبدعين الفرديين الذين
أثبتوا أنفسهم في أعمال سينمائية فردية
بسيطة في سن مبكرة ،ثم تطورت أعمالهم
السينمائية مع مضي الزمن ففرضوا أنفسهم
على الساحة السينمائية في بلدانهم ،قبل
أن تتبناهم المصالح السينمائية التجارية،
كاألستوديوهات السينمائية في حالة هوليوود
وبريطانيا ،أو غيرها من الجهات كالمنتجين
السينمائيين أو الدولة.
مر أعظم مخرجي السينما في العالم
في هذه المراحل ،ومن أشهر األمثلة على ذلك
المخرجون األميركيون ديفيد وارك جريفيث
الملقب بأب السينما األميركية ،وجون فورد
وستانلي كوبريك وأورس���ون ويلز ومارتن

سكورسيزي وستيفين سبيلبيرج .واإليطاليون
فيتوريو ديسيكا وروبرتو روسيليني وفيديركو
فيلليني والبريطانيان ديفيد لين وكارول ريد.
والفرنسيان جان رينوار وفرانسوا تروفو،
واأللمانيان إرنست لوبتش وفريتز الن��غ ،
والسويدي إنغمار بيرغمان ،واإلسباني لويس
ب��ون��وي��ل ،وال��روس��ي سيرجي أيزنشتاين،
والياباني أكيرا كوروساوا .عزز بعض هؤالء
المخرجين تطورهم السينمائي في دراساتهم
األكاديمية ،لكن ذلك لم يكن شرطا من شروط
التطور اإلبداعي بالنسبة لمعظمهم ،خاصة
القدامي منهم.

تعود بوادر اإلبداع في
السينما األردنية إلى
أكثر من نصف قرن مع
فيلم “صراع في جرش”
يمثل المخرجان اإليطاليان فيتوريو ديسيكا
وروبرتو روسيليني وغيرهما من رواد السينما
اإليطالية الواقعية الجديدة في أربعينيات القرن
الماضي ،نمطاً فريداً في اإلبداع السينمائي
الفردي ،الذي أصبح نموذجا يحتذى لغيرهم
من المبدعين السينمائيين الفرديين في الدول
األخرى ،فقد نفض هؤالء المخرجون الرماد عن
أنقاض الحرب ،وباشروا بما لديهم من موارد
شحيحة وأدوات سينمائية بسيطة في إخراج
أفالم تميزت بالصدق ونفاذ البصيرة والتحكم
الفني للمخرجين بعيدا عن سيطرة المنتجين.
حمل هؤالء المخرجون كاميراتهم البسيطة
إلى شوارع روما بعد الحرب العالمية الثانية،
وص��وروا مشاهد أفالمهم الواقعية المتميزة
على الطبيعة بعيدا عن أض��واء وديكورات
األستوديوهات ،بحكم الحاجة وندرة الموارد،
وق ّدموا سلسلة من األفالم المتميزة ،كفيلم
“روما مدينة مفتوحة” ( )1945للمخرج روبرتو
روسيليني وفيلم “س��ارق الدراجة” ()1947
للمخرج فيتوريو ديسيكا .األخير أنتج بميزانية
متواضعة واحتفظ بلقب أعظم فيلم في تاريخ
السينما على مدى سنين عديدة حسب تقييم
نقاد السينما في العالم ،وذلك قبل أن يغير
أولئك النقاد تقييمهم في وقت الحق ويضعوا
فيلم “المواطن كين” ( )1941للمخرج األميركي
أورسون ويلز في المركز األول.
وتق ّدم أفالم “روما مدينة مفتوحة” و”سارق
الدراجة” و”المواطن كين” أمثلة جيدة على
سينما “المؤلف” التي يعتبر مخرجها “المؤلف”
الفعلي أو القوة الدافعة الخالقة الرئيسة
للفيلم السينمائي.
وقد تكررت هذه الظاهرة في أفالم الموجة
الجديدة في فرنسا في أواخر خمسينيات القرن
الماضي ،وفي األفالم االجتماعية الواقعية في
بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي ،وفي
الروائع السينمائية للمخرج إنجمار بيرجمان في

السويد.
وهناك أمثلة كثيرة على إنجازات فردية
مبدعة مماثلة ،حققها سينمائيون مبدعون في
دول العالم الثالث ،ومنهم – على سبيل المثال
ال الحصر – المخرج السنغالي عثمان صمبين
الذي يوصف بأنه مؤسس السينما اإلفريقية،
منذ أن أخرج في ستينيات القرن الماضي أول
فيلم سنغالي هو “زنجية من  ،”...اعتمادا على
موهبته ومدفوعا بهاجس إبداعي ال يمكن
مقاومته .ولم يكن نجاح هذا الفيلم عالميا
بحاجة لصناعة سينمائية غير مقدور عليها.
ويمثل المخرجان اإليرانيان مثل عباس
كياروستامي مخرج فيلم “أين منزل صديقي؟”
( )1987ومحسن مخملباف مخرج فيلم “سائق
ال��دراج��ة” ( )1989أمثلة أخ��رى على اإلب��داع
السينمائي الفردي ،الذي ال يحتاج إلى دعم من
صناعة سينمائية.
تؤكد هذه اإلش��ارات ألف�لام من السينما
العالمية ،أنتجت بإمكانيات شحيحة وبتقنيات
بسيطة على أهمية اإلب���داع ال��ف��ردي في
السينما.
وتعود ب��وادر ه��ذا اإلب���داع في السينما
األردنية إلى أكثر من نصف قرن في فيلم
“ص��راع في ج��رش” ( )1957للمخرج واصف
الشيخ ،وفي أفالم الحقة أخرى جاءت ثمرة

| صراع في جرش

| حكاية شرقية

جهود فردية مثل “وطني حبيبي” ()1962
للمخرج عبداهلل كعوش ،و”األفعى” ()1971
للمخرج جالل طعمة ،و”حكاية شرقية” ()1991
للمخرج نجدة اسماعيل أن��زور ،وغيرها من
أفالم طويلة وقصيرة.
هذه األفالم رغم أهميتها كأفالم رائدة،
ورغ���م مكانتها التاريخية ف��ي المسيرة
السينمائية األردنية ،بحاجة إلى متابعة من
األج��ي��ال الجديدة للسينمائيين المبدعين
األردنيين الذين يحتاجون إلى دعم وتشجيع
القطاعين العام والخاص ،ولكن األهم من
ذلك هو أن عليهم إثبات أنفسهم وأن يحتلوا
مكانتهم المميزة على الخريطة السينمائية
بأعمال سينمائية فردية متميزة.
عالوة على أهمية السعي النتاج مشترك
مع أطراف خارجية سواء كانوا منتجين أفراداً
أم هيئات أم مؤسسات حكومية  ،والعمل على
حضور ممثلين سينمائيين في اعمال سينمائية
عربية أو اجنبية كما هو الحال مع مشاركة
ممثلين أردنيين في مسلسالت تلفزيونية .
والهدف هو مراكمة تجارب وخبرات  ،واإلفادة
من الفرص  ،وتحقيق حضور لطاقات فنية
أردنية  ،بما يمكن بعدئذ من تأسيس قاعدة
انتاجية متكاملة األركان للعمل السينمائي في
األردن.
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أردني
إباحة تفضي إلى المنع

قانون المطبوعات والنشر:
حرية تعبير يتجاهلها مسؤولون

خليل الخطيب

| يعود السجال الدائر حول ض��رورة وجود
قانون مطبوعات عصري ،إلى الدور الرقابي
الذي مارسته دائرة المطبوعات والنشر منذ
نشأتها آذار العام  ،1927ولذلك تتركز هذه
المطالبات على تحديد دور هذه الدائرة ،بما
يكفل حرية ال��رأي والتعبير كما نص عليها
الدستور.
انحصر دور دائ��رة المطبوعات بالرقابة
على المطبوعات حتى سنة  1946حيث أنشئت
أول وزارة ل�لإع�لام ،بحسب موقع ال��دائ��رة
اإللكتروني.
وفي العام  1953صدر أول قانون لدائرة
المطبوعات والنشر ،نص في أكثر من مادة من
مواده على توازي عمل الدائرة مع عمل وزارة
الداخلية ،رغم أن الدائرة تتبع وزارة اإلعالم.
ج��رت ع��دة تعديالت على ه��ذا القانون
اإلشكالي في السنوات 1998، 1993، 1973
 2003،و ،2007وت��م��ح��ورت معظم هذه
التعديالت ح��ول دور ال��دائ��رة ف��ي الرقابة
على الصحف ،والكتب المحلية وعلى دخول
المطبوعات من الخارج.
وقد جاء التعديل قبل األخير على قانون
المطبوعات والنشر العام  2003لي َثبت في
مادتيه  31و 35سلطة لمدير المطبوعات
والنشر تخوله منع دخ��ول أي مطبوعة من
الخارج ،ومنع طباعة أي كتاب محلي ،وسلطة
إلغاء ترخيص طباعة أي كتاب وسحبه من
األسواق.
جاء في الفقرة ب من المادة  31من القانون
نصه“ :يجوز
المعدل رقم  24لسنة  2003من َ
للمدير أن يمنع دخول المطبوعة للمملكة إذا
تضمنت ما يخالف أحكام هذا القانون”.
وجاء في الفقرة أ من المادة  35من القانون
نفسه “على كل من يرغب في طبع كتاب
في المملكة أن يقدم نسختين من مخطوط
هذا الكتاب إلى الدائرة قبل البدء في طبعه،
وللمدير إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن
الكتاب ما يخالف القانون”.
وجاء في الفقرة ب“ :للمدير إلغاء إجازة أي
كتاب أو مخطوطة إذا خالف صاحبها شرطاً من
شروط اإلجازة .وعلى المدير أن يصادر جميع
النسخ”.
وقد جاء القانون المعدل لقانون المطبوعات
والنشر لسنة  2007ليلغي ه��ذه السلطات
ويربط صالحيات مدير المطبوعات ،في مجاالت
منع دخ��ول المطبوعات بقرار مستعجل من
المحكمة ،مع إبقاء الحق للموزع أو الناشر في
استئناف قرار المحكمة ،كما يلغي صالحياته
في إجازة الكتب أو منعها ،أو مصادرتها ويترك
له صالحية مقاضاة الكاتب إذا وجد أن في
الكتاب ما يخالف القانون.
القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر
لسنة  2007جاء ليمثل “انجازا حقيقيا في هذا

االتجاه ،بعد نضال وكفاح طويل” بحسب نضال
منصور ،مدير مركز حماية حرية الصحفيين.
لكن الرئيس السابق التحاد الناشرين العرب
وصاحب دار الشروق للطباعة والنشر فتحي
البس يرى أن “المشكلة في التطبيق وليس
في القانون” .ويروي البس حكايته مع كتاب
تضمن مذكراته الشخصية التي ال تخلو من
طرافة بحسب رأيه ،ليدلل على هذه الضبابية
في التطبيق .فالقانون المعدل بحسب البس،
ألغى الصالحيات الرقابية المسبقة لدائرة
المطبوعات والنشر ،فأصبح من حق الكاتب
التوجه إلى دائرة المكتبة الوطنية لتصنيف
كتابه والحصول على رقم إيداع ،ثم طباعته
مع حفظ حق دائ��رة المطبوعات في اللجوء
إلى المحكمة للحصول على قرار بوقف توزيع
الكتاب إذا كان فيه ما يخالف القانون.
يتابع البس “ حملت كتابي المعنون (انثيال
الذاكرة) وتوجهت إلى دائرة المكتبة الوطنية
للحصول على رقم إيداع ،حيث فوجئت بعد أيام
بمساعد مدير المكتبة الوطنية يبلغني شفهيا
بأن الدائرة لن تمنح كتابي رقم إيداع ،وعندما
طلبت ردا خطيا رفض إعطائي ،كما رفض
بيان أسباب قرار الدائرة ،رغم أنها أصال دائرة
غير رقابية وليس من حقها حجب رقم اإليداع
عن أي كتاب”.
المؤلف ال يكتفي بروايته التي رفض مدير
دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني التعليق
عليها ،بل يضيء جانبا آخر من الصورة “أذكر
أن جاللة الملك الحسين صرح عام  99بضرورة
إلغاء الرقابة على المطبوعات الخارجية ،ورغبته
في أن تنقل صناديق المطبوعات وأقراص
السي دي وأشرطة الفيديو ،من المطار إلى
رفوف المكتبات مباشرة ”.لكنه يقول بأسى
“إن دائرة المطبوعات ما زالت تمارس الرقابة
على الكتب القادمة من الخارج بصورة مسبقة،
متجاهلة التعديل الذي طرأ على المادة  31من
قانون المطبوعات الذي يلزمها بالحصول على

قرار محكمة عاجل لكي يحق لها منع مطبوعة
من الدخول”.
وردا على س��ؤال ح��ول ع��دم اللجوء إلى
القضاء في حاالت مثل هذه يقول البس:
“الموزع األردني يستورد عادة عددا محدودا

القانون المعدل لقانون
المطبوعات والنشر
لسنة  2007يمثل
انجازا حقيقيا
من النسخ لصغر حجم السوق ،وعندما يب َلغ
بقرار الدائرة منع دخول الكتاب فإنه ال يلجأ إلى
المحكمة لالعتراض ألن المسألة ال تستحق من
الناحية المالية ،والنتيجة حرمان القارئ األردني
من اإلصدارات الجديدة ،من أجل إرضاء رقيب ال
يعرف ما يقرأ ،وال يستمتع بالقراءة أصال ،في
يده قلم أحمر يخط به تحت أي عبارة تالمس
الدين أو الجنس أو السياسة”.
لكن ناشرا آخر فضل عدم ذكر اسمه نبه
إلى أن “المشكلة ال تنحصر في الرقيب الجاهل
فقط ،وإنما في التخويف ال��ذي يتعرض له
الرقباء من جهات خارج الدائرة ،فالرقيب يعمل
وهو يدرك أن هناك رقيبا يراقبه”.
ويضيء الناشر ال��ذي أمضى أكثر من
عشرين عاما في هذا المجال ،زاوية جديدة من
زوايا الموضوع“ :الجانب األهم من المشكلة
يتمثل في أن الكتب الممنوعة بموجب القوانين
السابقة بقيت على القائمة السوداء ،رغم أن
القانون الجديد يلغي ق��رارات المنع الصادرة

بحقها حكما ألن القانون الجديد يلغي القوانين
القديمة” .ويتابع “أنا أعرف أن هناك قائمة
تضم مئات ،وربما آالف العناوين ،وضعت
في الفترات السابقة على القائمة السوداء،
وستبقى كذلك إلى يوم الدين ما لم يطبق
القانون ،وهذه القائمة ال يطلع عليها إال المدير
وبعض مساعديه”.
مدير المطبوعات والنشر نبيل المومني
ينفي وجود هذه القائمة ويؤكد أن “القانون
المعدل لقانون المطبوعات والنشر واضح،
وه��و يلغي الرقابة المسبقة على الكتب،
والدليل على ذلك أنه رغم وجود قضايا قد
يصل عددها إلى  300قضية تنظرها المحاكم
في مجال المطبوعات والنشر ،ال توجد قضية
واحدة رفعتها الدائرة وإنما رفعها مواطنون
متضررون”.
ويلفت المومني إلى أن “بعض الصحف
تحاول أن تظهر دائ��رة المطبوعات والنشر
وكأنها جهاز رقابي يصادر أفكار الناس ،وهذا
تصرف غير مسؤول ويسيء للبلد ،وعلى هؤالء
أن يدركوا أنهم أح��رار في ظل المسؤولية
القانونية عما ينشرون”.
ويشدد “نحن نعمل وفق القانون والثوابت
الوطنية األردنية التي توافق عليها األردنيون”.
يجادل الناشر “أستطيع أن أذكر عشرات من
الكتب التي منعت وما زالت ممنوعة ،واألدهى
من ذلك أنه إذا سلمنا بالدور الرقابي لدائرة
المطبوعات والنشر ،واعتبرنا أن بعض الرقباء
جهلة ،وإذا تقبلنا كل ذلك ،فكيف نتقبل أن
تضع جامعاتنا كتب مؤلفين أردنيين وعرباً في
الغرف المنيعة وتمنع الطالب من االطالع عليها
إال بإذن من العميد”.
ويتساءل مستنكرا “هل تصدق أن معظم
كتب سليمان الموسى مؤرخ الدولة األردنية
موجودة في الغرفة المنيعة في مكتبة الجامعة
األردنية؟”
وي��خ��ل��ص ال��ن��اش��ر إل���ى أن���ه “ل��ي��س من

المستغرب في بلد تمنع جامعاته -مراكز
التنوير فيه -طلبتها من قراءة كتب سليمان
الموسى ،أن تمنع أجهزة الرقابة فيه كتب
موفق محادين ،رشاد أبو شاور ،علي محافظة،
ضافي الجمعاني ،بهجت أبو غربية ،نذير رشيد،
إبراهيم نصر اهلل ،حزامة حبايب ،وناهض
حتر وغيرهم” .الشاعر والروائي إبراهيم
نصر اهلل منعت أعماله الكاملة من الدخول
إلى األردن ،ابتداء ،بحجة أنها “تزعزع األمن
الوطني” ،لكن الدائرة مالبثت أن تراجعت تحت
ضغط الحملة اإلعالمية التضامنية ضد قرار
المنع أردنيا ،وعربيا ،ودوليا ،حسبما صرح نصر
اهلل لـ«ے»“ .عندما أكتب فإنني ال أفكر في
الرقيب أو شبه الرقيب الذي سيقرأ أعمالي،
ولذلك فإنني أطبع أعمالي في الخارج وإذا قرر
الرقيب عدم السماح بدخولها فهذا شأنه ،إال
أنني لن أتنازل عن حقي في التعبير”.
الروائية األردن��ي��ة حزامة حبايب ،تتندر
بقصتها مع دائ��رة المطبوعات والنشر التي
ترى فيها دليال صارخا على التطبيق المزاجي
للقانون“ :بعد شهر من المماطلة ،وكان ذلك
في كانون األول  ،2006حصلنا على تصريح
بدخول روايتي -أصل الهوى -الصادرة عن
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،وبعد
نزولها إلى األس��واق بيومين تم منع الرواية
بحجة أنها تحتوي على عبارات إباحية ،وكلمة
إباحية مطاطة وتعود إلى التقدير الشخصي”.
وتمضي حبايب “ بعد شهرين أو ثالثة
فوجئت بمجلة فصلية بريطانية تعنى بشؤون
الرقابة على الكتب في العالم تنشر موضوعا
عن روايتي وتبرز فيه وثيقة تحمل الخطوط
التي وضعها الرقيب في دائ��رة المطبوعات
والنشر على جملة في روايتي كانت سبب
منعها بحجة اإلساءة إلى رمز وطني” .العبارة
التي وضع تحتها الرقيب خطا أحمر ،كانت
تصف إح��دى البنايات التابعة ألحد األجهزة
األمنية األردنية .
وتحذرجبايب “ال اعتراض منا ككتاب على
ذلك ،ولكن ماذا لو تحول هذا الحق إلى ذريعة
لمطاردة الكتَاب من قبل بعض األجهزة أو
التنظيمات المتطرفة كما حصل في مصر؟”
مدير مركز حماية الصحفيين نضال
منصور يرى وجاهة في تحذير حبايب ويضيف
“لكي نستفيد من الفرص الهائلة في مجال
حرية التعبير التي يفتحها القانون الجديد
أمام الكتاب ،فال بد من وجود بيئة اجتماعية
تؤمن بحرية التعبير ،وتنفتح على الرأي اآلخر
وهو ،لألسف ،غير متحقق اآلن ،وبالتالي فإن
هذا يضع علينا كإعالميين ومثقفين وكتَاب
مسؤولية توعية الناس ،لكي نصل معا إلى
تلك البيئة المنفتحة”.
لم يمض على تطبيق القانون المعدل
لقانون المطبوعات والنشر لسنة  2007إال
سنة وأقل من شهرين حتى تكشفت بعض
المناطق الضبابية ،التي تحتاج إلى إيضاح
وتفسير يكفل لهذا القانون الوقوف على
قدميه ،ويحميه من الوقوع في فخاخ المزاجية
واالسترضاء،أو سوء االستخدام في التطبيق،
األمر الذي يتطلب حوارا جادا تتبناه مؤسسات
المجتمع المدني وتعمل على إنجاحه مؤسسات
الدولة المعنية .
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رجائي الدجاني:

ال يعتذر ألحد..

محمود الريماوي

| سمته األرس��ت��ق��راط��ي ال تخطئه العين  :األن��اق��ة
ال��ظ��اه��رة،،اع��ت��دال ال��ق��ام��ة ،ال��ش��ارب��ان المحفوفان
والممتدان،النظرات الثابتة والنافذة ،إبقاء مسافة عن
اآلخرين ،الصوت األجش الصادر عن منطقة عميقة في
النفس ،والحذر الدائم مما حوله .غير أن رجائي الدجاني
يحترم الثقة المتبادلة ،وعندها يبدو مع الطرف اآلخر
سلساً ،وعلى قدر من الدفء الشخصي.
لعل الدجاني لم يتغير كثيراً منذ نحو عقدين من
الزمن،وبعد أن تقدم به العمر بعض الشيء(مواليد
القدس  ،)1939وبعد انقطاعه عن العمل الرسمي .الفرق
أنه بات متفرغاً لمهنة المحاماة ،وهو من أعالمها في
األردن ( عضو في محكمة التحكيم الدولية في باريس)،
ولم يعد يخوض في الشأن العام إال ما ندر.
هذا الغياب يجد تفسيره في أن الدجاني لم يعمل من
قبل في السياسة( وحال دون أن يعمل غيره بها ! ) ولم
يملك طموحاً سياسياً  ،وأمضى فترة طويلة هي سحابة
شبابه في موقع متقدم في الدائرة األمنية،ثم وزيرا
لألشغال فالداخلية في حكومة زيد الرفاعي األخيرة ثم
عضواً في مجلس األعيان.في شبابه لم ينخرط في تيارات
حزبية رغم أن تلك الحقبة منتصف الخمسينيات كانت
تموج بالتحوالت السياسية .استقالليته الذاتية كما يقول
وأنفته الشخصية كما يلحظ المرء عليه ،شكلت سداً أمام
التحاقه بأي حزب(كان لدي أصحاب من مختلف التيارات
لم ينجح أحدهم في اجتذابي الى تياره ،يقول) .لم يقع
مثال تحت سحر عبدالناصر في الخمسينيات .اآلن يصفه
بأقذع النعوت .في مكتبه الهادىء شديد التنظيم في
الشميساني ،يفيد الدجاني أن المفكر الوجيد تقريباً الذي
استحوذ على إعجابه هو :أنطون سعاده ،الزعيم التاريخي
للحزب القومي السوري االجتماعي ،وذلك لجهة عدائه
المبكر للمشروع الصهيوني ،ونزعته العلمانية.ال يتوقف
الدجاني عند ميول فاشستية وعند تنظيم حديدي وميول
انقالبية لذلك الحزب .هذا رغم أن وزير الداخلية السابق،
يرى في نفسه قومياً عربياً يمتلىء باإليمان بوحدة االمة
ومصيرها ،خالفاً لسعاده الذي قامت دعوته على تكامل
دول الهالل الخصيب (بالد الشام والعراق).على أن هناك
قوميين عرباً يرون في وحدة ذلك الهالل مقدمة لوحدة
عربية.
يذكر الدجاني أسباباً أخرى النقطاعه عن الخوض
في السياسة،هو انهماكه في عضوية المنظمة الدولية
لمكافحة الفساد .المنظمة برلمانية وقد انضم إليها
الدجاني باعتباره أحد المؤسسين في أثناء إشغاله موقع
عين في العام  .2002تتابع المنظمة التي باتت جزءاً من
هيئات األمم المتحدة ،قضايا الفساد في مختلف أرجاء
العالم ومراجعة أداء الحكومات وقد عقدت مؤتمرها
التأسيسي في أوتاوا قبل ست سنوات.العرب شكلوا فيها
مجموعة مستقلة حتى ال تنضم إسرائيل الى مجموعة
شرق أوسطية.الفرع العربي تأسس في بيروت وسجل في
لبنان العام .2004اما الفرع األردني فيضم مجلس إدارته
 12عضواً ويترأسه النائب ممدوح العبادي ويتولى الدجاني
موقع المقرر .قيام المنظمة على جانب من األهمية فوفقاً
لتقاريرها ،فإن البنك الدولي والهيئات الدولية االخرى تقرر
او ال تمتنع عن تقديم قروض ومساعدات.اتفاقية إنشاء

المنظمة الدولية تلزم الدول األعضاء تعديل تشريعاتها
بحيث تتالءم مع االتفاقية ومع تسهيل فرص مكافحة
الفساد.
ثمة سبب ثالث لعزوف الدجاني عن الخوض في الشأن
السياسي الداخلي ،ال يكتمه وإن تحدث عنه باقتضاب
وانتقاء لكلماته ،فهو أنه إذا تحدث وهو قلما يتحدث
في محافل عامة،فإن حديثه النقدي ال يقابل بارتياح
“يستثقلون كالمي” كما يقول.
حدث شيء من ذلك لدى مشاركته في ندوة نظمتها
النقابات المهنية ح��ول تداعيات وتطبيقات ق��رار فك
االرتباط.في رأيه أن القرار سياسي،لكنه ليس دستورياً
أو قانونياً ،وال حتى سيادياً .علماً بأن رجائي الدجاني هو
من وضع في العام  1988تعليمات فك االرتباط لدى توليه
حقيبة الداخلية .يحاجج بأن هناك تعسفاً في تطبيق
التعليمات ،بما يخرج التعليمات عن إطارها األصلي الذي
وضعت فيه..وهو موقف تم عرضه الحقاً في الديوان
الملكي بين يدي رأس الدولة ،وقد تشكلت قبل شهور
لجنة لمتابعة األمر لكنها لم تعقد أي اجتماع لها.
ال يرى رجائي الدجاني حلوال آنية لتغول االحتالل
اإلسرائيلي ”.لن يعيدوا الضفة ال ألبنائها وال لألردن”.
السلطة الفلسطينية ضعيفة وقد تجردت من كل األوراق”.
إذا كان هناك حل فهو في طلب حماية دولية “.بمايشمل
القدس؟” أجل يجيب ابن بيت المقدس.فللقدس مكانة
خاصة في القانون الدولي منذ قرار التقسيم .التهويد
الواسع واالستيطان المطرد في المدينة المقدسة ال
يحوالن دون التمسك باسترجاعها من مدخل القانون
الدولي وفرض حماية دولية على الضفة عموما والقدس
الشرقية على وجه الخصوص.
ينظر ابوجعفر الى سجله باعتداد شديد “ لم أخطىء
وال أعتذر عن شيء.لو استشرت األحزاب العقائدية منذ
الستينيات لدبت الفوضى،ولكانت ح��دود إسرئيل في
الرمثا وعلى الحدود مع العراق.كنت مستقيماً على الدوام،
ومؤدياً واجبي بأمانة ولم أكن عنيفاً شرساً ولم أظلم أحداً
كما يشيع البعض عني “.
يستذكر بإيجاز أح��داث معان بالقول” لبسونا إياها
تلبيساً” ويقصد أن وزارة الداخلية التي كان يتوالها قد
تحملت هذه المسؤولية ،فيما كان البعض يرى آنذاك أن
معان “منطقة خضراء” بمعنى أنها آمنة وال تستحق جهداً
أمنياً لمراقبة الوضع فيها  .في النتيجة يقول” تم احتسابي
على زيد الرفاعي وحكومته ومرحلته ،ولست محسوباً
على أحد مع االحترام للرفاعي مع حفظ األلقاب .أحسب
نفسي على الدوام على الدولة” كما يقول ويشدد بعدئذ
وبالفم المآلن على أنه ترك كل منصب وموقع حكومي
وراءه ،وأنه زاهد فيها كل الزهد.
يعتز بزمالء ورؤس��اء عمل كثر ،وعلى الخصوص:
مضر ب��دران ،وأحمد عبيدات ،ويستهول بعض الحمالت
اإلعالمية على األخير” يريدون المزايدة على والء ابي تامر
للدولة والوطن”.
ألبي جعفر دائرة واسعة من الزمالء والمعارف ،لكن
دائرة صداقاته ضيقة ربما بسبب طبيعة عمله السابق،
ولطبيعة شخصيته الحذرة والمتكتمة .يجد في األثناء وقتا
للقراءة في كتب التاريخ والسياسة ،ومزاولة رياضة التنس
واللياقة البدنية ،وقلما يدخن أويتحدث الى الصحافة .في
الحديث معه لم يشر الى ما هو للتسجيل وما هو إلحاطة
السامع ،كما هو دأب مسؤولين حاليين وسابقين .يترك
األمر للثقة المبدئية الناشئة مع ما يلزم من حذر  ”:لماذا
ترغب في الكتابة عني ،وما الذي تعتزم كتابته؟” يتساءل
بمودة ودعابة عبر نظراته الالمعة والنافذة.الجواب عن
التساؤل المزدوج :الدجاني رجل دول��ة حتى وهو يثير
الجدل ،ويستحق بداهة تذكير األجيال به.
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هشام التل:

محافظ يرفع لواء سيادة القانون

خالد أبو الخير

| بإطاللة تتصف بالحيوية والمرح الذي ال يخدش رزانة
طبعه ،وربما قليل من األسى ،مرتدياً بدلة سفاري ذات لون
«كاكي» ،يبدو هشام التل بكامل قيافته «محافظاً ويمينياً ال
تعتري أعطافه ايماءة تردد».
أمير العزاب بال منازع ،وفي ركبه أسماء المعة مثل :ناصر
اللوزي ،وطاهر حكمت وآخرين .لكنه ال يعزو عزوبيته إلى
موقف من المؤسسة الزوجية التي يجلها ويحترمها ،وإنما الى
انشغاله بالعمل المهني والسياسي.
وزير من طراز خاص ،شارك في العديد من الحكومات،
وعلى خالف جل الوزراء ،لم تسلم تلك الحكومات من سهام
نقده وهو عامل فيها.
ي��رى نفسه في الخندق المدافع عن األردن ..ال عن
حكومات!.
جاء من الحارة الفوقا في إربد ،حيث رأى النور العام 1942
في منزل جده ألبيه صالح المصطفى ،ألب موظف في وزارة
المالية .تنقل في سني طفولته ما بين مادبا ،وعجلون ،حيث
ما زالت الصالت تربطه بشقيقات وأمهات بالرضاعة.
درس االبتدائية في إربد في مدرسة العروبة لصاحبها
محمود أبو غنيمة .وقبل أن يتحول إلى عمان مطلع الخمسينيات
وقد أوغل في اليسار السياسي حام ً
ال معول الثوري ،يستذكر
أن «عروس الشمال كانت آنذاك مدينة متقدمة وذات إشعاع
ثقافي ،بها مسارح ودور سينما ومدارس ذات مستوى متطور
وأساتذة كانوا قدوات لتالميذهم ،فض ً
ال عن النشاطات الحزبية
والثقافية المتنوعة».
يعتبر أن ثوريته كانت نتاجاً لمجتمع تلك المرحلة الذي
سادت فيه التوجهات اليسارية بشقيها «القومية واألممية»
الموجهة ضد الدولة .انجرف معها ،وشارك في التظاهرات
ضد حلف بغداد وفي أعمال الشغب ،لكنه لم يلبث أن صار
«تقليدياً ويمينياً ومخاصمًا كل الحركات االنقالبية واليسارية
مع إيمانه بسيادة دولة القانون».
قطنت العائلة القادمة من الشمال في اللويبدة ،الحي الذي
تميز بتنوع ثقافاته مع اختالف مشارب ساكنيه ،وما تركه ذلك
من غنى في نفس الفتى الطموح ،المتفتح على كل جديد.
باقي سنوات دراسته أمضاها في مدرسة رغدان الثانوية،
التي حاز المترك منها العام .1960
ذات نهار من أيار قادته خطاه إلى مبنى ضريبة الدخل في
سوق السكر ،مقر عمل والده ،والتقى للمرة األولى وصفي
التل الذي كان يعمل بها «وصفي أثر كثيراً في حياتي ،وكان
بحق مدرسة متكاملة برؤية سياسية واضحة يميزها عقل
علمي وثقافة واسعة».
شد الرحال في ذلك العام الى دمشق دارساً في جامعتها،
ووجد الطالب الذي استهواه العمل العام مبكراً بيئة خصبة في
تلك الحقبة التي تميزت بالتقلبات واالضطرابات السياسية
وتزخر باألحداث والحركات السياسية واالنقالبية .فعاش
الوحدة بين مصر وسورية العام  1958واالنفصال العام 1961
وما بعد االنفصال واستالم حزب البعث الحكم في دمشق.أما
موقفه الذي اتخذه من كل ما يجري فقد كان «مغرقاً في
الرجعية» على حد تعبير زمالء له.
حين آب الى عمان بعد تخرجه من كلية الحقوق بدرجة
بكالوريوس العام  1964تدرب في مكتب المحامي محمد
بارطو .والحظ أن عدد المحامين األساتذة كان قلي ً
ال جداً آنذاك،
فقد كان القسم األكبر منهم الجئين سياسيين خارج األردن،

عادوا بعد العام  ،1965الذي شهد صدور العفو الملكي.
استوقفته األحداث الجسام التي عصفت باألردن والمنطقة
في عقدي الستينيات والسبعينيات ،وهزته بعنف هزيمة
حزيران التي أقنعته بعدم جدية الموقف العربي ،وكذا الحال
بالنسبة الحداث  1970وما تبعها ،لكنه يؤكد «أننا تجاوزناها
بشكل محمود».
ومن األح��داث التي عصفت في وجدانه مقتل وصفي
ومرض الملك الراحل الحسين.
«دار المحاماة» كان اسم المكتب الذي أسسه الى جانب
عبد الوهاب المجالي ،ونزار الرافعي ،والشيخ إبراهيم قطان،
الذين يعدون جميعاً من مدرسة وصفي التل السياسية،
وبالتالي طغى على عمل المكتب الطابع السياسي.
أسس مكتباً آخر في ما بعد أمضى به الردح األكبر من
عمره المهني ،الى أن عين قاضياً العام  1991في محكمة
التمييز ،والعدل العليا .ثم رئيس النيابة العامة اإلداري��ة
حتى  1994حيث اختير وزيراً للعدل في حكومة عبد السالم
المجالي التي وقعت معاهدة وادي عربة« .قنعت بالسالم
العادل الذي يعطي الحقوق وينهي االحتالل ويمنح الشعب
الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على
ترابه الوطني والحفاظ على حق العودة .كان ذلك االنطباع
الذي وجهنا في تلك الحقبة ولم تكن األمور قد وصلت الى
الدرك الذي وصلت اليه اآلن ،لكني ما زلت عند قناعتي بأن
السالم مكسب لألردنيين» .يجادل التل.
عاد وزيراً للعدل في حكومة األمير المرحوم زيد بن شاكر
 ،1996-1995ثم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة
عبد الكريم الكباريتي  .1997-1996التي شهدت ما يعرف
بأحداث الخبز «قرار رفع أسعار الخبز كان ضرورياً ،تصدت له
الحكومة بشجاعة ،ولم ترحل المشكلة إلى حكومات الحقة
كما كان يحدث ..وما زال يحدث» .يعقب التل على القرار الذي
تم تجاوزه بسالم.
منذ  1997وحتى  2002اختير رئيساً لديوان التشريع
والرأي ثم بعد فترة قصيرة أمضاها في العمل في المحاماة،
اختير نائبًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية في
العام  2005ويعد أحد القانونيين الذين وضعوا قانونها.
عودته الى الحكومة مجدداً كانت عبر حكومة عدنان
بدران في العام  2005بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون
البرلمانية ،ووزير التنمية السياسية ،لكنه وفق مقربين منه،
«لم يكن راضياً عن كثير من مجريات األمور فيها ولطالما
أسمع نقده ألعضائها».
من مواقفه المثيرة للجدل تأييده لقانون الصوت الواحد،
ولمشروع قانون منع اإلرهاب الذي يعتبر أن «حاجة األردن
لحة لمواجهة اإلرهاب سبباً لتأييد المشروع ذي الطبيعة
الم ّ
ُ
االحترازية ،ويدحض ما يعتبره تقوالت بأن مشروع القانون
يتعدى على الحريات العامة وحقوق اإلنسان».
لديه رؤي��ة يلخصها بقوله :أنا عاشق ل�لأردن وشعبه
وأرض��ه ،محافظ وتقليدي أؤم��ن بالمؤسسات والسلطات
بالمعنى الدستوري .كما أؤمن بصدق بسطوة القانون دون
مجاملة أو هوادة وأعيش الواقعية السياسية ،أما الحلم واألمل
والبطل والقائد الفذ ،فال أؤمن بها».
لفرط محافظته تتناقل عنه نكتة أن أصدقاءه أرسلوا إليه
برقيات مواساة غداة االفراج عن نيلسون مانديال في العام
.1990
يصفه مقرب منه ب��أن «م��واق��ف��ه السياسية عرضة
للجدل دائماً ،وتستفزه أحياناً اآلراء المخالفة ،لكنه ال يقمع
النقاش».
وي��رى آخر أن جيبه مخزوقة ،يعيش ليومه وال يؤمن
بتكديس األم��وال والممتلكات وال يعرف ما يصطلح عليه
آخرون بـ «تأمين المستقبل».
أحلى أوقاته حين يكون مع أصدقائه ،يتجرع كأس حريته
حتى الثمالة ،بعيداً عن العزال وأصحاب اآلراء المخالفة.
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زووم..

طاق طاق طاقية
خالد أبو الخير

| قبعات من مختلف األشكال واأللوان تظهر في عمان كل صيف.
حتى منتصف القرن الماضي كان يمكن مشاهدة الطرابيش يرتديها علية القوم والمتمدنون
ويمتازون بها عن البسي الكوفية والعقال.
وحد علمي أن ذلك النوع من أردية الرأس بقي الوحيد والسائد حتى مطلع الستينيات حيث
بدأ التحول ،فاشتهرت الحقاً قبعات متنوعة تراوح بين تلك التي تحاكي قبعة بيكاسو وتوفيق
الحكيم الى قبعتي أرنستو تشي غيفارا ،وماو تسي تونغ .الى محاكاة رديئة لقبعة راعي البقر
بعد أن غزت أفالم الغرب األميركي السوق.
عموماً ..ال يمكن القول إن قبعات هذه األيام تنتمي لطراز بعينه ،لكن المتدينين يمتازون
مث ً
ال بطواقي الحج الشهيرة ،وغيرهم بما هب ودب من قبعات أغلبها تنتمي إلى الطرز
الغربية.
جملة الصور التي ننشرها تدفع للتساؤل :هل المقصود بهذه القبعات دفع حر الصيف أم
لمجرد التميز.
لعل من المفيد التذكير بلعبة األطفال« :طاق طاق طاقية .رن ،رن يا جرس ،ح ّول واركب
عالفرس» .التي تعد من أوائل األلعاب التي تعلمناها في حصة للرياضة في مدارسنا ..وتقوم
على مبدأ بسيط :يسير الالعب األساسي حول حلقة من الطالب وبيده الطاقية التي يتركها
خلف أحدهم بحرص وبدون أن يشعر به ،فإن اكتشف الطالب الجالس أن الطاقية وراءه عليه
أن يأخذها بسرعة ويلحق الالعب ويقبض عليه ويضربه بها قبل أن يجلس في مكانه .فإن لم
يفعل ،يتعين عليه أن يدور حول الحلقة ليضع الطاقية خلف شخص آخر مردداً العبارة ذاتها
«طاق .طاق طاقية».
لو التفتم إلى الوراء لربما تساءلتم :ترى هل تعرف الحكومة هذه اللعبة وتمارسها مع
الشعب! .أم انها ال تؤمن بالطواقي وتلبيسها.

الخميس  24تموز 2008
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اقليمي
ضمت قصراً للراحل الحسين

تقسيم بلدة بيت حنينا
وإحاطتها بالمستوطنات

تحسين يقين

| ال��ق��دس -ل��م ي��أت تهويد الحكومات
اإلسرائيلية المتعاقبة للقدس من فراغ ،بل
يجيء في سياق عملية تهويد منظمة ،بدأت
بتحجيم نمو المدينة المقدسة ،وما حولها
من ضواح كانت عامرة قبل سقوط الضفة
الغربية العام .1967
لقد ازده���رت البلدة وص��ارت ج��زءاً من
القدس ،حتى أن المغفور له الملك الحسين قد
بنى له قصراً في البلدة ،لكن سقوط القدس
لم يسمح بإنهائه ،فاحتله اإلسرائيليون مع
باقي أراضي الضفة.
تلك بيت حنينا الجديدة التي تأسست
كضاحية راقية من ضواحي ال��ق��دس ،ثم
استمرت بالتمدد والتوسع الطبيعي ،في حقبة
األربعينيات ،والخمسينيات وازده���رت في
الستينيات ،وقلي ً
ال من عقد السبعينيات ،ثم ما
لبث ان تباطأ نموها بسبب إجراءات االحتالل.
كانت هذه بيت حنينا الجديدة ،المدينة
الصغيرة الناشئة في الضواحي ،وقصتها
مع إجراءات االحتالل وهدم البيوت الذي وقع
مبكراً ،لقمع المقدسيين عن التمدد وتقزيم
أحالمهم ،في الوقت الذي نمت فيه مستوطنات
كبرى مثل :راموت ،وجفعات زئيف ،وبسجات
زئيف ،والنبي يعقوب..إلى آخر القائمة التي
ال تبدو ستتوقف .هذا ما استهل الحديث به
علي عامر ،مدير وحدة الجدار واالستيطان في
رئاسة ال��وزراء ،حول تهويد محيط القدس،
وبشكل خ��اص منطقة بيت حنينا ،التي
تركز الحديث عنها مؤخراً مع أعمال التجريف
االحتاللية إلقامة جدار الضم والتوسع.
هدم البيوت في حي األشقرية ،في بيت
حنينا هذه األيام ،هو امتداد لرحلة االحتالل
في تحجيم ضواحي المدينة ،في عملية
متواصلة.
أوضح مثال على خطورة الجدار كأسلوب
تهويد هو قرية بيت حنينا ،التي تنقسم إلى
قسمين .وفقاً لمحمد عبد الحافظ ،منسق
اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار في البلدة،
أن كال من بيت حنينا البلد وبيت حنينا الجديدة،
يكونان البلدة نفسها وتفصل مساحة 700
متر بيوت القسم الغربي عن بيوت القسم
الشرقي  ،فيملك أخ منز ًال في القسم الغربي
(بيت حنينا البلد) ويقطن األخ اآلخ��ر في
القسم الشرقي .فصل الجدار بين الجزأين،
بين العائالت نفسها ،األب عن االبن واألخ عن
أخته ،مع أنهم يسكنون في القرية نفسها،
وصارت البلدة الواحدة بحاجة لمقبرتين بعدما
تعذر دفن األموات معا في مقبرة واحدة ،لقد
ف ّرق الجدار بين األحياء وبين األموات!.
أما األرض المصادرة ،فصارت بعيدة عن
أصحابها وراء األس�لاك والجدران ،وتنتصب
الكاميرات على أبراج ترصد حركة البشر.
مؤخراً أقيمت خيمة اعتصام على أرض

بيت حنينا القديمة الستقبال وف��ود تمثل
الفعاليات الوطنية للتضامن مع أصحاب
األراضي المهددة بالتجريف ،واقتالع األشجار،
وفقاً لجمال جمعة ،مدير الحملة الشعبية
لمناهضة جدار الضم والتوسع ،والذي يقول
إن ه��ذا النشاط االحتجاجي ج��اء رداً على
إجراءات االحتالل في القرية ،وعلى هامش
مناسبة قرار محكمة الهاي الذي اعتبر جدار
الضم والتوسع مخالفاً للقوانين وغير شرعي،
والذي صادف في التاسع من تموز الجاري.

هدم البيوت في حي
األشقرية ،في بيت
حنينا ،هو امتداد لرحلة
االحتالل في تحجيم
ضواحي المدينة
وقد ندد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
القدس ،حاتم عبد القادر ،بإجراءات االحتالل
التي تأتي في سياق مصادرة المزيد من
األراضي في البلدة بحجج واهية ،حيث تمضي
سلطات االحتالل بوضع الجدار غير الشرعي
على مسافة قريبة من البيوت ،في حين خربت
الجرافات أشجار الزيتون وحطمت أغصانها
وهي تتحرك على مقربة من الجدار غير آبهة

بممتلكات األهالي ،و بأشجار الزيتون العريقة
في هذا المكان الذي يالصق مدينة القدس
المحتلة ،لتهويد كل ما يمكن تهويده.
يتفق عبد القادر المهموم بقضية بيت
الكرد في القدس المهدد بالمصادرة ،والعديد
من البيوت التي استلم أصحابها إن��ذارات
ب��ال��ه��دم ،على أن هناك ض���رورة لتكاتف
الجهود للوقوف أمام سياسة تهويد القدس
وضواحيها ،فتهويد ضواحي القدس ّ
يعقد حل
القدس اآلن ومستقب ً
ال.
وذكرت مصادر اللجنة الوطنية لمقاومة
ج��دار الضم والتوسع أن سلسلة اإلج��راءات
االحتاللية ضد القرية بدأت منذ عقود ،حين
بدأت بممارسة تقسيم القرية ،وفصلها عن
بيت حنينا الجديدة ،القرية التوأم ،من خالل
الفصل ما بين حملة بطاقات الهوية ،ما بين
القدس والضفة ،ثم قامت بمصادرة األراضي
لصالح المستوطنات التي تحيط بالقرية ،ثم
استمرت بذلك فاصلة القرية عن محيطها في
القدس ثم رام اهلل ،ثم خربت طريقها التي
تربطها بالقدس وبقرى شمال غرب القدس،
ومصادرة األراضي لصالح الشارع العنصري
الذي التهم الكثير من أراضي القرية ،وأخيرا
بقضم ك��ل األراض����ي المحيطة بالقرية
وتخريب شجر الزيتون ،ومحاولة اقتالعه.
وقد ذكر محمد عبد الحافظ ،منسق اللجنة
الشعبية لمناهضة الجدار في بيت حنينا ،أن
سلطات االحتالل تمضي في تخريبها دون
حساب ألية مواثيق دولية ،وهي نفسها التي
تضرب يومياً بقرار محكمة الهاي ببطالن
ال��ج��دار ع��رض ال��ح��ائ��ط ،وع���رض ال��ج��دار.
وت��س��اءل عبد ال��ح��اف��ظ :كيف تقوم ق��وات
االحتالل بتجريف أشجار عمرها قرون دون

أن تخجل من التاريخ؟! ،مضيفاً إن العالم
كله والرأي العام الدولي يدرك كذب مبررات

آالف السنين ،التي زرعها اإلنسان الفلسطيني
عمر هذه األرض وأب��دع في تعميرها
الذي ّ
على مدار التاريخ.

تهويد ما بعد العام 1967

االحتالل سينجح في
تحقيق أهدافه إن
لم يجد من يقاوم
مخططاته
االحتالل األمنية ،فما هو الخطر الذي تشكله
قرية بيت حنينا على أمن إسرائيل؟ وطالب
عبد الحافظ جميع الجهات بدعم صمود أهالي
القرية وكشف المخططات التخريبية على
أرض بيت حنينا المحاصرة من معظم الجهات
بالمستوطنات غير الشرعية.
من جهته ذكر سعيد يقين ،عضو اللجنة
الوطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع ،أن
شجر الزيتون شكل هوية هذا المكان ،تماماً
كما شكلت اآلثار القديمة هنا هويته ،فما زال
الفلسطينيون جي ً
ال وراء جيل يحمون أرضهم
ويتابعون زراعة األشجار.
وأض����اف يقين أن االح���ت�ل�ال سينجح
في تحقيق أهدافه إن لم يجد من يقاوم
مخططاته ،والدليل على ذلك جهود القرويين
في بلعين ونعلين والمعصرة وكل المواقع
التي ناضل فيها القرويون ضد الجدار ،الفتاً
النظر إلى مجزرة أشجار الزيتون المعمرة منذ

لكن ما الذي حدث بعد العام 1967؟
يقول رئيس مجلس قروي بيت حنينا أحمد
البرش ،إن سلطات االحتالل ضمت الضواحي
ومنها بيت حنينا إلى ما يسمى ببلدية القدس،
ومنحت أهالي بيت حنينا الجديدة بطاقات
هوية القدس ،فيما منحت أهالي بيت حنينا
القديمة بطاقات هوية الضفة الغربية ،ولم
يكترث السكان كثيراً بهذا التقسيم ،رغم
مالحظتهم للفرق بين الخدمات واالمتيازات
والتأمينات االجتماعية ومخصصات األطفال
وكبار السن.
في الوقت نفسه ،ق ّيدت البناء وكان ذلك
بداية الصدع والشق ،الذي تعمق مع مضي
ال��وق��ت ،فبينما لم يشكل تقسيم الهوية
مشكلة للسكان بسبب اتصال طرفي القرية،
فقد أصبح الحال يصعب خصوصاً في أواخر
الثمانينيات ،علما أنه قبل ذلك لم يكن يسمح
بشكل رسمي للحناينة الضفاويين بالمبيت
في القدس أو حتى في بيت حنينا الجديدة،
أسوة بمنع سكان الضفة بالمبيت في القدس،
فيما كانت سلطات االحتالل تغض النظر عن
المبيت لحاجات السوق اإلسرائيلية للعمال
للعمل في الورش والمستوطنات والمصانع
والمزارع..
ويضيف البرش :كانت االنتفاضة األولى
التي حملت معها سلوكاً اسرائيلياً جديداً
يضيق الخناق على القدس ،ويقمع نموها
وت��م��دده��ا ،وي��ح��د م��ن تواصلها م��ع باقي
محافظات الضفة الغربية ،واستغل االحتالل
االنتفاضة لتمرير سياسته التهويدية للقدس
بشكل عام ،وإرساء أسس الفصل بين القدس
كقلب للضفة الغربية وباقي المدن .فأقامت
سلطات االحتالل الحواجز العسكرية على
أبواب القدس ،في الجهات األرب��ع ،خصوصاً
جهة رام اهلل ،فبدأت تدريجياً في العزل،
أو ًال بالتفتيش ،ثم منع السيارات الخاصة،
ثم منع السيارات العمومية ،ثم منع الشباب
من ال��م��رور ،ثم منع ال��ك��ب��ار..إال بتصريح،
كان يسهل الحصول عليه في البداية ،حتى
يشجعوا الناس على الحصول عليه واالعتراف
بهذه اإلج��راءات ،ولألسف فقد وقعنا جميعاً
ضحية جهلنا ،وسوء تقديرنا حين تنافسنا
وتنازعنا للحصول على هذا التصريح  ،ثم
صار صعبًا ،وصعباً جداً..
كانت طريق بيت حنينا القديمة المسماة
بوادي الدم ،منفذا لمركبات الضفة الغربية
العمومية والخاصة ،ومركبات القدس التي
تحمل ضفاويين ،للمرور ،ثم أقفلتها سلطات
االحتالل بالردم ،فصرنا نتهرب منها متسللين
إلى بيت حنينا الجديدة ،ومن هناك إلى القدس،
ثم ما لبث االحتالل أن أقفل المنفذ تماماً
خصوصاً في مرحلة شق الشارع االحتاللي
شرق بيت حنينا وشمالها ،وبناء جدار الضم
والتوسع ،ولم يبق غير عبارة شبه مغلقة ،ما
لبثت أن أغلقت ،وليس هذا فقط ،بل لوثت
بمياه الصرف الصحي ،فصارت مكرهة.

ّ
السجل

Thursday 24 July 2008

21

دولي
بعد  12عاما من التخفي

رجل التطهير العرقي يواجه محكمة الجرائم الدولية
صالح حزين

| بعد اثني عشر عاما من التخفي والتنقل
المستمر من مكان إلى مكان في العاصمة
الصربية بلغراد ،ألقي القبض على رادوفان
كاراجيتش ،المتهم بالتسبب في مقتل مئات
آالف المسلمين البوسنيين بين عامي 1992
و.1996
وعلى الرغم من أن هنالك أمرا بالقبض
على كاراجيتش صادرا عن محكمة الجنايات
الدولية في الهاي منذ زمن ،فإن من قبض
عليه هم رجال األمن الصرب الذين تعقبوا
شخصا مريبا بلحية كثة وشعر كثيف يرتدي
نظار طبية ويعمل في مجال الطب البديل في
أحد ضواحي العاصمة الصربية ،فلم يكن هذا
الشخص سوى رادوف��ان كاراجيتش المتهم
بقضايا تطهير عرقي وجرائم ضد اإلنسانية
وغير ذلك من الجرائم المروعة التي ارتكبها
هذا الشخص الذي كان طبيبا نفسيا لفريق
ساراييفو لكرة القدم في السبعينيات ،مثلما
كان شاعرا متواضع القيمة.
كاراجيتش ،الذي كان رئيسا لجمهورية

صرب البوسنة وقائدا عسكريا لها بين عامي
 1991و ،1996اختفى في العام  1998بعد
أعوام من تدخل قوات حلف شمال األطلسي
(الناتو) لتطبيق معاهد دايتون التي وضعت
خطة للحل في منطقة البلقان التي كانت
تفجرت بعد ان��ه��ي��ار ات��ح��اد الجمهوريات
اليوغوسالفية مع بداية التسعينيات من القرن
الماضي.
وكانت عمليات االنهيار ب��دأت مع إعالن
جمهورية سلوفينيا ،وهي إحدى الجمهوريات
اليوغوسالفية السابقة استقاللها ،لتتبعها بعد
ذلك جمهوريات كرواتيا والبوسنة والهرسك،
ولم تبق في االتحاد سوى جمهوريتي صربيا
والجبل األسود ،وبدأت بعد ذلك سلسلة من
الحروب المدمرة بين الجمهوريات االشتراكية
السابقة ،اقتتل فيها الكروات مع البوسنيين
والصرب مع كليهما ،إلى أن أعلنت جمهورية
البوسنة والهرسك استقاللها فتوقف االقتتال
مع الكروات ،ولكنه بدأ مع األقلية الصربية
التي كانت تقيم في جمهورية البوسنة،
والتي كانت أعلنت تمردها على الجمهورية
الجديدة وأعلنت قيام جمهورية صرب البوسنة
برئاسة رادوفان كارجيتش الذي تولى أيضا
منصب القائد األعلى للجيش .وبالتعاون مع
صنوه في عالم التطهير العرقي ،قائد جيش
ص��رب البوسنة ،راتكو مالديتش ،ارتكبت
أكبر الفضائع في أوروبا منذ الحرب العالمية
الثانية.

من أكثر الفصول التي ارتكبها كارادجيتش
وم�لادت��ش دم��وي��ة ه��و حصار ق��وات صرب
البوسنة لمدينة سيراييفو ،عاصمة جمهورية
البوسنة والهرسك والذي استمر بين 1992
و ،1996حيث لم تسمح القوات المحاصرة
سوى بأقل القليل من المواد الغذائية والمياه
بالوصول إلى العاصمة ط��وال أرب��ع سنوات
تقريبا ،ما جعل الحياة في تلك المدينة التي
قضى فيها كاراجيتش سنوات شبابه ،مغامرة
محفوفة بالمخاطر.

خطط لمشاهد من
الجحيم ،كتبت على أكثر
الصفحات سوادا في
التاريخ البشري
لكن أب��ش��ع ال��ج��رائ��م ال��ت��ي نسبت إلى
كاراجيتش هي مذبحة سربرينيتشا التي
راح ضحيتها أكثر من ثمانية آالف بوسني،
وغالبيتهم من المسلمين ،دفن معظمهم
في قبور جماعية ما زالت حتى اليوم تفتح

الستخراج الجثث للتعرف على أصحابها إلعادة
دفنهم مع عائالتهم.
عمليات التطهير العرقي والقتل الجماعي
التي ارتكبها كاراجيتش ومالدتيش استمرت
نحو أربعة أع��وام ،وكانت ترتكب بمساعدة
رئيس صربيا األسبق سلوبودان ميلوشيفتش
الذي كان يقدم المساعدات بزعم مساعدة
األقلية الصربية التي كانت تعيش في
جمهورية البوسنة والهرسك ،والتي كانت
أعترفت األمم المتحدة باستقاللها عام ،1992
وهو العام نفسه الذي أعلن كاراجيتش فيه
استقالل جمهورية ص��رب البوسنة والعام
نفسه الذي بدأت فيه أكثر المعارك دموية في
تلك المنطقة المضطربة.
بعد انتهاء الحرب في مطلع العام ،1996
كان عدد يقدر ما بين مئة ألف و 300ألف
شخص قد قتلوا ،ونحو  1.8مليون شخص
قد هجروا في عمليات تطهير عرقي بشعة
أثارة استنكار العالم أجمع ،وقد شكلت هذه
الجرائم التي كان عدد منها موثقا بالصورة
أساس مذكرة اإلحضار التي أصدرتها محكمة
الجرائم الدولية في الهاي بحق كاراجيتش
ومالدتيش ،واألخير ما زال طليقا حتى اآلن
على أي حال .بعد ذلك بعامين بدأت الدائرة
تضيق على كاراجيتش فبدأ رحلة التخفي
والهرب التي استمرت نحو اثني عشر عاما
وانتهت بالقبض عليه على الصورة المزرية
التي ظهر بها أخيرا.

وفقا لمصادر متطابقة ،كان كاراجيتش
يتنقل بحرية في العاصمة الصربية بلغراد،
لكن شيئا تغير قبل شهرين ،فقد أجريت
انتخابات تشريعية فاز فيها في صورة مفاجئة
حزب المعارضة المؤيد للغرب بقيادة بوريس
تاديتش ،ومع تسلم المعارضة الحكم بدأت
عملية تغييرات شملت مناصب عليا في جهاز
األمن الداخلي وهو الجهاز الذي قبض رجاله
على كاراجيتش .وقد أعرب كثيرون عن أن
التطورات األخ��ي��رة كانت حاسمة بالنسبة
للقبض على الزعيم الصربي المتشدد ،فقد
كانت أجهزة الشرطة السابقة ال تبدي الكثير
من الجدية في عملية البحث عن المجرم
ال��ه��ارب .ولكن األم��ر أصبح أكثر جدية مع
وصول المعارضة إلى الحكم.
خبر القبض على ك��اراج��ي��ت��ش ووج��ه
بمظاهرات م��ؤي��دة ل��ه ومعادية للواليات
المتحدة األميركية في بلغراد ومدن صربية
أخ��رى ما زال��ت تعتبره “بطال” ،في مقابل
مظاهرات فرح خرجت في العاصمة البوسنية
سيراييفو التي عانت الكثير على يديه.
لم يسلم كاراجيتش للمحكمة الدولية
بعد ،فهنالك إج��راءات روتينية تحول دون
سرعة اإلنجاز في هذا المجال ،ولكنه سوف
يسلم قريبا إلى محكمة الجرائم الدولية التي
وصفته بأنه “خطط لمشاهد من الجحيم،
كتبت على أكثر الصفحات سوادا في التاريخ
البشري”.
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اقتصادي
تفاقم االختالالت في
تجارة األردن الخارجية
أحمد النمري

| منذ سنة  ،2003وقبل ذلك ،ودون توقف أو انعكاس،
تزايدت وتيرة التشوهات واالختالالت في تجارة األردن
الخارجية التي يظهرها الميزان التجاري في مختلف مكوناته،
اذ تحققت قفزات في ارتفاع أرقام المستوردات السنوية
بقيم ونسب تتجاوز كثيراً أرقام ومعدالت الزيادة في أرقام
الصادرات والمعاد تصديره ،ولتكون النتيجة خطاً بيانياً
متصاعداً في قيمة العجز التجاري أو الفرق بين المستوردات
والصادرات والى مستوى قارب  50بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،ولتكون له آثار ونتائج بالغة الخطورة على أكثر
من صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي.
فقيمة العجز في ميزان األردن التجاري قفزت من 1887
مليون دينار في  2003إلى 5553 ،4497 ،4393 ،3046
مليون دينار في السنوات  ،2004وحتى  ،2007على التوالي،
وكنتيجة حتمية للقفزات في أرقام المستوردات من 4072
مليون في  2003الى  9594مليون دينار في  2007مقابل
زيادة ص��ادرات كلية من  2185الى  4041مليون في
الفترة نفسها.
ولم يتوقف التشوه واالختالل خالل الثلث األول من
 2008بل بالعكس ازداد س��وءاً في كل جوانب الميزان
التجاري بوصول إجمالي المستوردات إلى  3854مليون
دينار مقابل صادرات كلية بلغت  1594مليون دينار ،ليقفز
العجز التجاري من  1626مليون في األشهر األربعة األولى
من  2007الى  2260مليون دينار في الفترة نفسها من
هذا العام.
ال��زي��ادة في قيمة فاتورة مستوردات النفط الخام
ليست هي المسببة الوحيدة لزيادة وتفاقم المستوردات،
كما ي��روج أو كما تدعي بعض الجهات الحكومية ،إذ
بلغت الزيادة في مستوردات النفط في الثلث األول من
 2008نحو  353مليون دينار من أصل زيادة كلية في
المستوردات بلغت  913مليون دينار ،فيما تحققت زيادة
كبيرة في مستوردات مكونات االستيراد األخرى وبخاصة
غير اإلنتاجية مثل الزيادة العالية في مستوردات أجهزة
االتصاالت الخلوية وملحقاتها.
وكما في السابق تركزت الزيادة في الصادرات في صناعة
األدوي��ة ومنتجاتها وفي منتجات الصناعة االستخراجية
بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها وليس بسبب زيادة كمياتها
فيما بدأ العد العكسي في هبوط قيمة صادرات األلبسة
وبمبلغ  40مليون دينار خالل الثلث األول انعكاساً لتواصل
التراجع في إنتاج المناطق الصناعية المؤهلة  QIZوهو ما
كان متوقعاً نظراً للوالدة غير الطبيعية لها كأحد تداعيات
اتفاقية وادي عربة.
وفيما تراجع حجم التجارة الخارجية الكلية مع الواليات
المتحدة األميركية ،فإن صادرات األردن الى الدول اآلسيوية
غير العربية تزايدت وبخاصة مع الهند التي قفزت صادرات
األردن إليها بنسبة  98بالمئة خالل الثلث األول من هذا العام
لتصل الى  148مليون دينار ،كما تواصل االتجاه التصاعدي
في صادرات األردن الى دول منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى وبنسبة  13بالمئة وفي قيمة مستورداتنا منها
بنسبة  49بالمئة.
القفزات المتسارعة في أرقام العجز التجاري األردني
وصلت الى مستوى خطر ،إذ لم يعد بامكان صادرات األردن
غير المنظورة ومنها :إيرادات السياحة ،حواالت المغتربين،
إيراد الخدمات األردنية الخارجية تغطية هذا العجز في ميزان
المدفوعات الذي بدأ بدوره بتسجيل أرقام عجز متصاعدة،
واألخطر أنه انعكس بصورة أشد في الحساب الجاري لينتقل
من رصيد فائض في  2003بقيمة  882مليون دينار الى
رصيد عجز بقيمة  1968مليون دينار في .2007
وليس بعيداً عن الواقع القول إن تشوهات واختالالت
ميزان األردن التجاري هو انعكاس لتشوهات واختالالت
في هيكلية االقتصاد الناجمة بدورها عن مجمل السياسات
االقتصادية ،والمالية والنقدية االنفتاحية والمتساوية
مع نهج تحرير االقتصاد والتجارة والنشاط ،وتحجيم
دور القطاع العام ،والخصخصة ،والتخلي عن التخطيط
االقتصادي؛ وترك المسار نتيجة حساب المصالح الضيقة
لقوى االحتكار والهيمنة.

دعوات لخطط تمويلية يرعاها البنك المركزي والحكومة

تراجع بناء اإلسكانات بنسبة 40
بالمئة ينذر بأزمة سكن قريبة
ّ
السجل  -خاص

| أدى ارتفاع الكلف منذ بداية العام إلى تراجع نشاط
القطاع العقاري ،إذ يقدر معدل تراجع السوق منذ مطلع
 2008بين 50 - 40بالمئة ،بسبب ارتفاع أسعار الحديد
العالمية والمحروقات التي بلغت مستويات قياسية وتم
زيادة أسعارها ست مرات منذ مطلع العام.
يدلل على تباطؤ النشاط العقاري ،تراجع الطلب
ال��ذي تشهده أس��واق اإلسمنت ،ما أدى إل��ى توافر
مخزون لدى التجار نتيجة ضعف اإلقبال على شراء
مادة االسمنت ورفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع منذ
نهاية العام الماضي ،بحسب مديرة االتصال والناطق
اإلعالمي باسم الشركة ،هناء عتيقة.
نقيب المقاولين ،ضرار الصرايرة ،أشار إلى أن
السوق تراجعت بنسبة 50بالمئة منذ بداية العام،
نتيجة عزوف المستثمرين في قطاع اإلسكان عن
البناء المرتبط بالكلف العالية ألسعار المواد األولية،
والخوف من عدم تسويق الشقق.
إجراءات وزارة العمل التي ما زالت غير واضحة بما
يتعلق باستقرار العمالة في القطاع أسهمت بدورها
في الركود وأضرت بالمستثمرين.
وب ّين الصرايرة أن ارتفاع كلف اإلنتاج ،وتأخر
التعويضات ،وتقلبات السوق خالل الفترة الماضية،
أدت إل��ى خسائر كبيرة للمقاولين والمتعاملين
بالمشاريع الكبرى وأخرجت ج��زءاً كبيراً منهم من
السوق.
وأكد الصرايرة وجود بوادر انفراج في السوق،
حيث تعمل وزارة األشغال العامة على إنجاز مجموعة
إجراءات هدفها إفادة سوق اإلنشاءات ،من خالل تنفيذ
مشروعات المبادرة الملكية “سكن كريم لعيش

كريم” ال سيما أن هذا القطاع يؤثر في قطاعات
أخرى ،كتجارة مواد البناء ،ومعامل الطوب ،والبالط.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع اإلسكان،
زهير العمري ،أن دراسة للجمعية ،بينت تراجعاً في
إنتاج االسكانات بنسبة 40بالمئة منذ بداية العام
الجاري ،وأشار أن األمر ينذر بأزمة سكن قد تشهدها
المملكة العام المقبل.
ودع��ا العمري إلى تمكين المواطن من امتالك
مسكن من خالل برامج تمويلية طويلة األجل ،بتنسيب
من البنك المركزي للبنوك على هذه القروض ،وأن
تكون الفائدة أو المرابحة على القروض السكنية
مدعومة من قبل الحكومة ،إضافة الى إعادة العمل
بإعفاء المواطنين من رسوم تسجيل أول 150م 2من
مساحة الشقة وهو األمر الذي الغي العام .2006
وطالب العمري بتعديل التشريعات المتعلقة
باستغالل قطعة األرض بواسطة تعديل “نظام
األبنية والتنظيم” في وزارة البلديات وأمانة عمان،
بهدف استغالل أكبر نسبة مئوية من األرض وزيادة
عدد طوابق البناية.
إضافة إلى إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم
على المواد اإلنشائية ،بعد االرتفاع الكبير الذي شهدته
أسعار النفط العالمية ،ورفع الدعم عن المحروقات في
شباط(/فبراير) الماضي ،الى جانب تسهيل استيراد
االسمنت ،والحديد دون معيقات التي ارتفعت أسعارها
محلياً بشكل كبير حيث يشكل اإلسمنت والحديد أكثر
من ثلث كلفة اإلنشاء.
ويشغل قطاع اإلسكان  35قطاعاً تجارياً وصناعياً
وخدمياً وتجارياً آخر ،ويعمل به عشرات اآلالف من
المواطنين ،األم��ر ال��ذي يساهم في حل مشكلتي
الفقر ،والبطالة.
كما أكد رئيس جمعية تجار اإلسمنت ،منصور
البنا ،تراجع الطلب على اإلسمنت منذ بداية العام من
40-30بالمئة مشيراً أن السوق كان يستهلك خالل
السنوات السابقة  18ألف طن يومياً ،بنقص ألفين
أو ثالثة آالف طن عن الحاجة يومياً ،فيما تستلم
األسواق حالياً  9-8آالف طن يومياً ويفيض جزء منه

عند التجار ما أدى إلى وجود  100ألف طن مخزون لدى
تجار المملكة كحد أدنى حالياً.
وعزا البنا أسباب التراجع في الطلب إلى أسعار
الحديد المرتفعة التي وصلت نسب ارتفاعها الى
100بالمئة في حين ارتفع اإلسمنت بنسبة 10بالمئة
وتشطيبات البناء بين  60-50بالمئة إضافة إلى
االسكانات الكثيرة التي لم يتم تسويقها وتوقف
أصحاب االسكانات عن تنفيذ مشاريع جديدة خوفاً من
ركود أكبر في األسواق.
وأش��ار البنا الى أن المواطنين أحجموا عن بناء
المرحلة األولى من اإلنشاء (العظم) لتخوفهم من
أزمات مالية بسبب ارتفاع األسعار ،فيما القطاع العامل
في السوق هو قطاع المشاريع الكبرى والمشاريع
قليلة األهمية.
في حين قالت عتيقة إن “تراجع الطلب على
اإلسمنت جاء الرتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها
الحديد ،وارتفاع المحروقات الشهري ،األمر الذي أدى
إلى تباطؤ في سوق العقار”.
وبينت عتيقة أن الشركة رفعت الطاقة اإلنتاجية
في مصنع الرشادية من  300ألف كلينكر إلى  600ألف
كلينكر خالل السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب
على مادة االسمنت ،ولكن قابلها انخفاض في الطلب
مقارنة باألعوام الماضية خاصة خالل الفترة الحالية
التي تعتبر “فترة الذروة”.
وانخفض إنتاج شركة اإلسمنت األردنية العام
الماضي بنسبة 1بالمئة عن  ،2006حيث انخفض
إنتاج الشركة من  4,7مليون طن إلى  4,5مليون طن
العام الماضي مصحوباً بتراجع سوق العقار والبناء،
بما تقدر نسبته بـ 21بالمئة العام الجاري عن مستواه
السنة الماضية.
وبينت عتيقة أن تصدير شركة اإلسمنت كان
صفرا خالل السنوات الماضية ،لكن الفترة الحالية
تشهد فائضاً في اإلنتاج ما جعل التصدير حاجة ملحة،
وهو األم��ر ال��ذي يجعل األردن ينافس في أسواق
عالمية كبيرة ويساهم في زيادة حصة المملكة من
العمالت الصعبة.
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اقتصادي
البلد الزراعي يندفع نحو التصحر

خطﻂ التنمية الزراعية تضعف
القطاﻉ وتقلل مساهمته في النمو
مازن مرجي

| انتهت السياسات والخطط التنموية
الزراعية بتراجع أهمية القطاع الزراعي
باعتباره ركيزة النشاط االقتصادي ،في بلد
ظل ينظر إليه على انه بلد زراعي حتى وقت
قريب.
ف��ي الحديث ع��ن الخطط والسياسات
وال��ت��وج��ه��ات ال��زراع��ي��ة وخ��ط��ط التنمية
االقتصادية للدولة األردنية الحديثة ،فإنه
لألسف وعلى الرغم من التقدم الكبير من
حيث استخدام الوسائل والتقنيات الزراعية
المتطورة في العديد من المجاالت الزراعية
،إضافة إلى انتشار مراكز األبحاث الزراعية
والكليات المتخصصة ،إال إن النتائج جاءت
بعكس ما هو مرجو.
األرق���ام خير دليل على أث��ر السياسات
المطبقة بعد أن تراجعت مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما

نسبته  3بالمئة وهي نسبة ضئيلة إذا ما
قورنت في مساهمات القطاعات األخرى ،مثل:
الصناعة ،والسياحة ،والتي تتجاوز ما نسبة
 10بالمئة وهذا يدل على اإلهمال والتجاهل
المتواصلين لقطاع الزراعة الحيوي.
ما يفاقم المشكلة الغالء العالمي ،الذي
يطال أسعار النفط ،والمنتجات الغذائية
المصنعة ،واألسعار الفلكية ألنواع الحبوب
كالقمح واألرز والذرة واألعالف.
موجات الغالء العالمي وحالة التصاعد
التي تشهدها أسعار المواد األساسية محلياً،
بالتزامن مع تخلي الدولة عن دعم المواطنين
والمزارعين بوجه خاص شكل عامل إضعاف
للوضع االقتصادي مع التخبط الذي يشوب
س��ل��وك ال��ح��ك��وم��ات ف��ي م��ج��ال التخطيط
االقتصادي التنموي االستراتيجي.
وم��ن نتائج السياسات المطبقة تفتت
الملكيات الزراعية ،وتراجع الرقعة الزراعية
التقليدية  ،في سهول ح���وران ،والبلقاء،
وال��ك��رك وغيرها من المناطق وال��ذي أدى
لهجرة المزارعين لمهنة الزراعة ،التي ورثوها
عن آبائهم وأجدادهم منذ آالف السنين ،فقد
تراجع أيضاً إنتاج الحبوب االستراتيجية ،فمن
إنتاج ما يزيد عن  300ألف طن قمح العام
 1938إلى انتاج ما يقل عن  17ألف طن العام

 2007ويتوقع أن ال يتجاوز انتاج هذا العام عن
 8آالف طن.
كثيرون ما زالوا يتذكرون مواسم الحصاد،
والبيادر من القمح ،والشعير ،والعدس،
والكرسنة ،والسمسم ،والحمص المكدسة
في ساحات الدور العتيقة.

تراجعت مساهمة
القطاع الزراعي في
الناتﺞ المحلي اإلجمالي
إلى ما نسبته  3بالمئة
وانعكست الخطط التي طبقت على مدى
عقود ،على حجم اإلنتاج من مواد استراتيجية
مثل القمح بعد أن كان األردن مصدراً القمح
إلى دول الجوار.
لقد ظ��ل المخططون ومتخذو القرار

االقتصادي والتنموي ينظرون إلى الزراعة
بعيون منافقة ،تعلن من جهة اهتمامها
وولعها بالزراعة وتدعي دعمها والسعي
الزدهارها ولكنهم كانوا في الحقيقة يعملون
عن علم وعن تجاهل ،يد الهدم في أساسات
وركائز البنيان والهياكل الزراعية ،وانغمست
األي��ادي والعقول والجهود في عملية إعادة
توجيه األولويات الزراعية باتجاه مجاالت غير
استراتيجية ،وتركيز االستثمارات في زراعات
مكلفة أو في استصالح أراض تستنزف كميات
هائلة من المياه وفي الوقت ذاته تتعمد إهمال
استغالل األرض الخصبة الموجودة أص ً
ال،
وتتغاضى عن عمليات تحويلها إلى غابات
إسمنتية بشعة.
هذه السياسات الرسمية تنحو دائماً إلى
تجاهل ما يقترف بحق األراض��ي الزراعية
الخصبة من اعتداءات صارخة ،أدت إلى تفتيت
الملكيات الزراعية وتراجع المساحات القابلة
للزراعة نتيجة الزحف العمراني المتواصل،
واالنتشار العشوائي للبناء على حساب أجود
وأخصب األراضي الزراعية.
كما أن تعطيل إقرار وتطبيق قانون فاعل
يحدد استخدامات األراضي ،يجعل من األراضي
الزراعية الخصبة بخاصة تلك التي تحيط
بالمدن والقرى األردنية هدفًا لتجار األراضي
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والسماسرة ،ويحول األرض من مصدر للنماء
واإلنتاج واالنتماء إلى سلعة تجارية تخضع
للعرض والطلب والمزايدات.
من جانب آخر ،ساهمت عملية دمج البلديات
والتي طبقتها الحكومة مع بداية األلفية
الثالثة ،في إدخال أكثر من نصف األراضي
الزراعية الخصبة ضمن حدود البلديات ،ما
سمح بتقسيمها إل��ى ملكيات صغيرة يتم
ترخيصها لبناء المساكن والمرافق العامة
والتجارية ،ما يساهم في القضاء على أي أمل
أراض زراعية يمكن استخدامها في
بإبقاء أي ٍ
زراعة المحاصيل الحقلية األساسية ،ويؤدي
إلى اتساع عملية التصحر ،ويساعد في تمكين
أذرع األخطبوط الصحراوي من ابتالع آخر
معاقل الزراعة الوطنية التقليدية ،ويجفف
منابع الخضرة والحياة ،ربما إلى غير رجعة.

ساهمت عملية دمﺞ
البلديات والتي طبقتها
الحكومة مع بداية
األلفية الثالثة ،في إدخال
أكثر من نصف األراضي
الزراعية الخصبة ضمن
حدود البلديات
ندعو إلى استغالل المساحات الواسعة من
األراضي شبة الجبلية وشبه الماطرة والتي
تعتبر صالحة لزراعات األشجار المثمرة مثل
الزيتون ،والتفاحيات ،واللوزيات ،والفستق
الحلبي وكروم العنب ،والتين ،والصبر ،إضافة
لألشجار الحرجية والتي تقدرها مصادر
زراعية حوالي  15بالمئة من المساحة الكلية
للمملكة ،وهذا يعني أكثر من عشرة ماليين
دونم إضافية ،وهذا يحتاج إلى التفاتة جادة
من قبل الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من
جهة ولزيادة الغطاء النباتي الذي يساهم في
مكافحة التصحر ثانياً وإضافة تراكمات زراعية
إنتاجية ترفع من نسبة مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي بصورة
ملموسة الذي يعني بالضرورة معدالت دخل
أعلى وفرص عمل أكثر ومعدالت فقر أقل.
م��ن المهم أن ي��ك��ون ال��ق��ائ��م��ون على
التخطيط التنموي ومتخذو القرار االقتصادي
على وعي تام بتأثير ما يقررونه من خطط
أو توجهات تنموية (المناطق التنموية ،منطقة
إربد التنموية ،مث ً
ال) على الواقع الزراعي بحيث
ال تكون تلك الخطط والبرامج على حساب
األراضي الزراعية الخصبة ،وأن يأخذوا بعين
االعتبار البدائل المتوافرة من حيث المواقع
البديلة.



ّ
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اقتصادي

الفائدة المرتفعة على الدينار تدفع
المصدرين لالقتراﺽ بالدوالر
ّ
السجل  -خاص
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| يتوجه مصدرون إلى االقتراض بالعمالت
األجنبية ،هرباً من أسعار الفائدة المرتفعة
على العملة الوطنية ،لمعرفتهم أن ذلك يسهم
في خفض كلف المصانع الوطنية لمواجهة
التنافسية التي تتعرض لها ،خصوصاً في ظل
تميز صناعات الدول المجاورة بانخفاض كلفة
فاتورة الطاقة عليها من إجمالي الكلفة.
السعي لالقتراض بالدوالر يأتي كنتيجة
طبيعية لتعليمات البنك المركزي األردني،
ال��ت��ي تسمح للمصدرين ال��ذي��ن يبيعون
منتجاتهم في البلدان المختلفة ويتقاضون
أثمانها بالعمالت العالمية المختلفة باالقتراض
محلياً بالعملة غير المحلية.
ويدعم ذلك انخفاض الفوائد على العمالت
األجنبية مقارنة بتلك المفروضة على الدوالر،
إذ يصل سعر الفائدة على الدوالر األميركي
نحو  3بالمئة وعلى الين نحو  1بالمئة واليورو
 4.25بالمئة ،فيما تبلغ نسبة الفائدة على
الدينار نحو  8.25بالمئة.
وي��واج��ه قطاع الصناعة ف��ي المملكة

تحديات كبيرة ،في ظل ارتفاع كلفة الطاقة
والتي تسهم بنحو  25بالمئة من الكلفة
اإلجمالية للمنتجات الوطنية.
ويشير صناعيون إل��ى تحديات أخ��رى،
كالمنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات
المحلية من نظيراتها في ال��دول المجاورة
إضافة إلى التراجع ال��ذي طرأ على ال��دوالر
خ��الل السنوات الماضية مقابل العمالت
العالمية الرئيسية.
يشار إلى بلوغ النمو في االقتصاد األردني
للربع األول من العام  2008ما نسبته 5.3
بالمئة باألسعار الثابتة مقارنة مع الربع
نفسه من العام ( 2007في حين بلغ معدل
النمو باألسعار الجارية  17.9بالمئة حسبما
أشارت تقارير الحسابات القومية الصادرة عن
دائرة اإلحصاءات العامة.
وبحسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة،
ف��إن غالبية األنشطة االقتصادية سجلت
نمواً بنسب متفاوتة في هذا الربع ،وكان
أكثر األنشطة االقتصادية نمواً قطاع النقل،
والتخزين ،واالتصاالت حيث نما بنسبة 11.7
بالمئة.
ويفاقم استمرار مسلسل ارتفاع أسعار
النفط ومشتقاته تحديات الصناعة المحلية
ويحد من تنافسيتها خصوصاً بعد اعتماد
تسعيرة متجددة كل شهر ألسعار الطاقة بناء
على تطورات األسعار العالمية.
وق����ال رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة ال��م��ص��دري��ي��ن

األردنيين ،المهندس عمر أب��و وش��اح« ،إن
تعليمات المركزي األردني تمنح المصدريين
إمكانية االقتراض بالعمالت العالمية ،نظراً
لكونهم يجلبون العمالت الصعبة نتيجة بيع
منتجاتهم في الخارج».
أوضح أبو وشاح أن ذلك يساوي المصدر
األردني مع نظيره في البلدان المجاورة ،والتي
تمنح تلك الميزة مما يبقى الكلف متعادلة
لكون كلف االق��ت��راض تؤثر على الكلفة
النهائية للمنتجات.
وأشار أبو وشاح إلى أن الفائدة على الدينار
في السنوات الماضية كانت مرتفعة ،مقارنة
بالدوالر على سبيل المثال من قبل المركزي
األردني للحفاظ على جاذبية اإليداع الدينار.
وحول كيفية تحقق المصارف من ذلك،
قال أبو وشاح إن المصدريين معروفون لتلك
البنوك التي يتم من خاللها استالم المبالغ بعد
بيع المنتجات ،باإلضافة إلى فتح االعتمادات
ألولئك المصدرين لتسديد أثمان بضائعهم
في العمالت العالمية المختلفة.
من جهته أشار رئيس جمعية المصدريين
ال��س��اب��ق ،أيمن حتاحت ،إل��ى أن��ه «يسمح
للمصدريين االقتراض بالدوالر والعمالت
المختلفة بموجب تعليمات المركزي بهدف
دعم الصادرات الوطنية والتي تواجه منافسة
قوية».
وأشار إلى أن نسبة االقتراض المسموح
بها هي  80بالمئة من إجمالي ص��ادرات

الشركة إلى البلدان المختلفة.
وعن أثر ذلك على الصادرات الوطنية أي
االقتراض بالعمالت األجنبية قال حتاحت:
«يوفر كلف التمويل مما ينعكس إيجاباً
على كلفة المنتج النهائي ويشجع تنافسية
المصدريين».
من جهته أكد مدير الخزينة واالستثمار في
بنك لبنان والمهجر ،محمد عمرو ،إن البنوك
تطبق تعليمات المركزي في هذا الموضوع،
وأن نسبة االقتراض ال تتجاوز المعدل الذي

تنص عليه التشريعات.
وقال :إن «العميل يكون معروفاً مسبقاً
لدى البنك من خالل تعامالته المالية والتي
تبين حجم مالءته المالية».
وكان مجمع الشرق األوسط للصناعات
الهندسية واإللكترونية والثقيلة ،وقع مؤخراً
اتفاقية تمويل تجارة بقيمة  40مليون دوالر
مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
التجارة ،العضو في مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية.
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تذبذب مؤشر البورصة خالل األسبوﻉ الماضي
ّ
السجل  -خاص

| ارتفع مؤشر بورصة عمان في بداية
األسبوع بحركة تصحيحية إلى األعلى بمقدار
 10178نقطة بفرق  261نقطة عن األسبوع
الماضي في حين واص��ل المؤشر اتجاهه
التصاعدي إلى األعلى في يومي االثنين،
والثالثاء.
وكان يوم األربعاء الماضي ،شهد انخفاضاً
حاداً في اسعار األسهم ،وانخفاض المؤشر
العام للبورصة بفعل انتشار أنباء حول فرض
ضريبة دخل على أرباح األسهم ،األمر الذي
دفع مستثمرين الى اتخاذ قرارات بالبيع أغقلت
المؤشر العام على خسارة قدرت ب�  2بالمئة.
لكن تصريحات وزي��ر المالية ،ورئيس
هيئة األوراق المالية ،ورئيس اللجنة المالية
واالقتصادية في مجلس ال��ن��واب ،ودائ��رة
ضريبة الدخل والمبيعات حول التراجع عن
القرار ،أعاد تعامالت البورصة الى معدالتها

الطبيعية في نهاية األسبوع الماضي.
وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول
األس��ب��وع الماضي حوالي ( )175,5مليون
دي��ن��ار بينما وص��ل اجمالي حجم ال��ت��داول
األسبوع الماضي حوالي ( )856,5وبلغ عدد
األسهم المتداولة ( )160,1نفذت من خالل(
 )90714عقداً .أما على الصعيد القطاعي،
فقد حل القطاع المالي في المرتبة األولى
بحجم تداول يقدر بحوالي ( )556مليون دينار
وبنسبة ت��داول تُقدر ( 65بالمئة) من حجم
التداول اإلجمالي ،وارتفع المؤشر القياسي
لهذا القطاع بنسبة مقدارها ( 0,14بالمئة).
وارتفعت م��ؤش��رات البنوك والشركات
التالية ،وهي األكثر ارتفاعًا بالمقارنة مع سعر
اإلغالق السابق كالتالي  :البنك العربي(،)0,47
وبنك اإلنماء الصناعي ( ،)0,26وبنك اإلسكان
( ،)0,22والبركة للتكافل( ،)0,45والموارد
للتنمية واالستثمار ( )0,21بينما انخفضت
مؤشرات الشركات والبنوك التالية :وهي
األكثر انخفاضاً مقارنة باإلغالق السابق أيضاً
كالتالي  :البنك اإلسالمي األردن��ي(،)-1,37
والتجمعات االستثمارية( ،)-0,69والشرق
األوس����ط ل���ل���ت���أم���ي���ن( ،)-0,24وال��ت��أم��ي��ن
اإلسالمية( ،)-0,28والواحة للتأمين(.)-0,30
وحل في المرتبة الثانية القطاع الصناعي

بحجم ت��داول يقدر بحوالي()171,8مليون
دينار ،وبنسبة ت��داول( 20بالمئة )من حجم
التداول اإلجمالي ،وارتفع المؤشر القياسي
العام لهذا القطاع بنسبة تقدر ( 0,52بالمئة).
وارتفعت م��ؤش��رات الشركات التالية،
وه���ي األك��ث��ر ارت���ف���اع���اً ،ب��ال��م��ق��ارن��ة مع
سعر اإلغ���الق السابق كالتالي  :األلبسة
األردن��ي��ة(،)1,41ال��ب��وت��اس العربية(،)1,00
وح��دي��د األردن( ،)0,67واالس��ت��ث��م��ارات
ال��ع��ام��ة( ،)0,22وج��واي��ك��و( )0,21وانخفض
م��ؤش��ر ال��ش��رك��ات ال��ت��ال��ي��ة ،وه���ي األك��ث��ر
انخفاضاً ،مقارنة مع االغالق السابق كالتالي
 :ال��ف��وس��ف��ات( ،)-1,15والمتصدرة(،)0,50
والصناعات الكيماوية( ،)-0,35واألردنية
المركزية( ،)-0,30وجيمكو(،)-0,28
وتراجع قطاع الخدمات مقارنة باألسبوع
الماضي الى المرتبة الثالثة ،بحجم تداول
بلغ حوالي ( )130,4مليون دينار بنسبة (15
بالمئة) من حجم التداول اإلجمالي ،وانخفض
المؤشر القياسي لهذا القطاع بنسبة تقدر
( 1,35بالمئة ) ،وانخفض المؤشر القياسي
لهذا القطاع بنسبة تقدر ( 1,35بالمئة).
وارتفعت مؤشرات الشركات التالية ،وهي
األعلى ارتفاعاً ،بالمقارنة مع سعر اإلغالق
السابق كما يلي  :كهرباء إربد( ،)3,82والمركز

األردن��ي ( ،)0,52والمراكز التجارية(،)0,28
والمتخصصة للتجارة( ،)0,28والمتكاملة
للنقل ( ،)0,16في وقت انخفض فيه مؤشر
الشركات التالية ،وه��ي األكثر انخفاضاً،
كالتالي  :الفنادق للسياحة ( ،)-1,64والدولية
الطبية ( ،)-0,57وال����رأي( ،)0,50واإلس��راء
للتعليم( ،)-0,28ومسافات النقل(.)-0,20

القطاع المالي في
المرتبة األولى بحجم
تداول  556مليون
دينار
ومن جانب آخر ،ارتفع المؤشر القياسي
العام ألسعار األسهم حيث بلغ ( )4563نقطة
مقارنة مع األسبوع الماضي الذي بلغ ()4556
بنسبة ارتفاع قدرت ( 0,15بالمئة).
وبمقارنة أسعار اغ��الق الشركات لهذا

األس��ب��وع وال��ب��ال��غ ع��دده��ا ( )204شركات
باغالقاتها السابقة ارتفعت أسعار أسهم ()76
شركة وانخفضت أسعار أسهم( )118شركة.
أم��ا الشركات الخمس األك��ث��ر ارتفاعاً
م��ن ح��ي��ث ح��ج��م ال���ت���داول ف��ه��ي :البنك
األردن���ي ال��ك��وي��ت��ي()320,2م��ل��ي��ون دي��ن��ار،
والفوسفات()71,5مليون دينار ،والكهرباء
األردن���ي���ة()56,7م���ل���ي���ون دي��ن��ار ،والبنك
العربي()54,9مليون دينار ،ومصفاة األردن
«جوبترول» ()42,2مليون دينار.
لكن الشركات الخمس األكثر ارتفاعاً من
حيث أسعار األسهم هي  :األلبسة األردنية
بنسبة( 141بالمئة ) ،وكهرباء محافظة
إربد بنسبة( 65,5بالمئة ) ،والبركة للتكافل
بنسبة( 25بالمئة) ،والمركز األردني للتجارة
الدولية بنسبة ( 16,88بالمئة ) ،واألهلية
للمراكز التجارية بنسبة ( 12,9بالمئة).
وبالنسبة للشركات الخمس األكثر
انخفاضاً من حيث أسعار األسهم فهي :الواحة
للتأمين الذي انخفض بنسبة ( 47,62بالمئة
) ،الفنادق والسياحة األردنية بنسبة (18,43
بالمئة) ،البنك اإلسالمي األردني بنسبة(17,1
بالمئة ) ،ومسافات للنقل بنسبة(14,08
بالمئة) ،وأوتاد لالستثمارات المالية والعقارية
بنسبة ( 13,99بالمئة).

ّ
السجل
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استهالكي
 30دينارا حدها األعلى

موجة الغالء وصلت كشفيات األطباء

| من المتوقع أن يمثل رفع أجور الزيارات
الطبية بنسب ت��راوح بين  25و 50بالمئة،
قضية شائكة سيقع المواطن في النهاية
ضحية لها.

وفيما تدافع نقابة األطباء عن قرار ها
“تعديل األج��ور الطبية” بزعم أنه “يحافظ
على مستوى الخدمة الطبية في المملكة”،
تجادل شركات التأمين بأن قرار كهذا ،في
ح��ال تنفيذه من
ش��رك��ات

التأمين التي تقدم خدماتها لنحو  30بالمائة
من األردنيين ،سيؤثر على المواطن الذي
سيكون المتأثر النهائي بهذا القرار.
نقابة األط��ب��اء كانت أص��درت منتصف
الشهر الماضي الئحة طبية رفعت كشفية
الطبيب العام في حدها األدنى من  3إلى 5
دنانير ،وفي حدها األعلى من  5إلى  8دنانير.
القرار رفع كشفية الطبيب المختص من 7
إلى  10دنانير في حدها األدنى وفي حدها
األعلى من  10إلى  20ديناراً .القرار زاد
أيضاً من قيمة «نقاط» العمليات التي
تعتمدها النقابة لتحديد أجور العمليات
الجراحية .فمث ً
ال ارتفعت قيمة النقطة
الواحدة لجميع الدرجات بنسبة تراوح
بين  25و 30بالمائة ،بحسب نوع
العملية.
ول����م ي��ل��ت��زم ج��م��ي��ع األط���ب���اء
االختصاصيين ب��ه��ذه «التسعيرة
ال��ج��دي��دة» .بعض األط��ب��اء فضلوا
اإلبقاء على األسعار القديمة رغبة
منهم ف��ي الحفاظ على زبائنهم
واجتذاب زبائن جدد ،فيما قرر آخرون
االلتزام بالتسعيرة مباشرة ورفعوها
إلى  15ديناراً للكشفية في عيادة
الطبيب.
العديد من المواطنين اشتكوا من
هما
الالئحة الجديدة «التي ستزيد ّ
إلى همومهم» ،خصوصاً مع ضعف
الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة
واالزدح�����ام ال��ش��دي��د ال���ذي تشهده
مستشفياتها ومراكزها الصحية.
وتقول عاملة في إحدى الصيدليات:
«ارتفعت فاتورة العالج الشهرية كثيراً،
وهذا يضغط على دخل عائلتي .رفع
طبيب القلب الذي يعالج زوجي أجره
من  15إلى  25ديناراً والطبيب النفسي
الذي يعالج ابني من  25إلى  50ديناراً
للجلسة الواحدة».
رم��زي زاه���د ،أب لثالثة أطفال،
اشتكى أيضاً من أن طبيب أطفاله
رفع «كشفيته» إلى  15ديناراً بعد ان
كان يتقاضى  7دنانير .ورغم ان عائلة
زاهد تتمتع بتأمين صحي في المشافي
الحكومية ،فإن انتظار الدور يمنعه من

الذهاب.
يقول« :أخ��ذت ابني للمستشفى عندما
مرض ،وكان ذلك يوم سبت ،فأعطوني موعداً
ليوم الثالثاء .وتساءلت هل يحتمل ابني
المريض االنتظار ثالثة أيام؟» هذا الموظف
مؤمن لدى شركة خاصة ويدفع رسوم تأمين
عائلي بواقع  250ديناراً سنوياً لكل فرد من
أفراد عائلته.
شركات التأمين لم تطبق التعرفة الجديدة
لألطباء .مدير دائ��رة التأمين الصحي في
الشركة األردنية الفرنسية لل�تأمين ،سائد
قسوس ،قال إن معظم شركات التأمين ما
زالت تعمل على أساس «الئحة .»98
الشركات هذه تعتمد الحد األدنى ألجور

بعض األطباء فﻀلوا
اإلبقاء على األسعار
القديمة
األطباء كونها تؤمن لهم «أع��داداً كبيرة من
المراجعين».
اتحاد شركات التأمين عقد ورش��ة يوم
األربعاء الماضي لمناقشة الالئحة الطبية
الجديدة.
قسوس يؤكد أن أجور «كشفيات» األطباء
«نصف مصيبة» ،وهي ال تمثل مشكلة بقدر
رفع أجور المستشفيات والعمليات الجراحية
التي تضاعفت أو أصبحت ثالثة أضعاف ما
كانت عليه في السابق.
مسؤول في شركة تأمين أخرى يؤكد ان
األطباء يبالغون في أجورهم خصوصاً وأن
معظمهم يغير من أجره ،فيزيده أو ينقصه
بحسب هيئة ال��م��ري��ض وه��ن��دام��ه وحتى
سيارته
يقول« :كثير من األط��ب��اء ال يلتزمون
بتسعيرة محددة .إذا الحظوا أن المريض غني
فهم يرفعون األجر ،أما إذا كان فقيراً فيبقون
على أجرهم الطبيعي .وهذا ما حصل مراراً

 9بنوك تخدم  9بالمئة من العمالء
| بينت دراس��ة مسحية جديدة حول آراء أصحاب
الحسابات البنكية في التسهيالت المتوافرة لهم ،أن
هنالك فرصة كبيرة للنمو في سوق يقل فيها انتشار
التسهيالت البنكية .وبينت الدراسة أيضاً أن 6،45
بالمائة من أصحاب الحسابات البنكية ال يمتلكون
أي تسهيالت بنكية يعتقدون أنهم غير مؤهلين
للحصول عليها ،بينما يدعي  8،44بالمائة منهم
أنهم ليسوا بحاجة إليها.
وقالت دراس��ة ص��ادرة عن مجموعة المرشدين
العرب أن  8،87من أصحاب الحسابات البنكية في
األردن يمتلكون حساباً واحداً فقط ،بالمقابل فإن
 2،12بالمائة من الذين يتعاملون مع أكثر من بنك
واحد ،قالوا إن خدمة العمالء األفضل هي السبب

الرئيسي وراء ذلك.
وأف��اد كبير المحللين الماليين في مجموعة
المرشدين ال��ع��رب ،فيصل ح��ق��ي ،ب��أن القطاع
المصرفي األردني ما يزال أمامه مجال كبير للنمو
باإلضافة إلى أهمية االندماج ،حيث أن تسعة بنوك
في األردن تعمل على خدمة  90بالمائة من السوق،
وعلى رأسها بنكان يعمالن على خدمة  2،52بالمائة
من إجمالي السوق.
وأض��اف حقي أن ما تبقى من البنوك األربعة
عشر تعمل على إشباع  10بالمائة فقط من حاجة
ه��ذه السوق .بنا ًء على ه��ذه النسب ،ق��ام فريق
مجموعة المرشدين العرب باحتساب مؤشر هرفندال
هيرشمان لسوق الخدمات البنكية في األردن والذي

بلغ  1622نقطة ،ما يدل على قطاع مصرفي أردني
معتدل التركيز.
وق��ال المحلل في مجموعة المرشدين العرب
عيسى القسوس إنه ،وبمعزل عن خدمات معينة،
تشمل بعض الفئات العمرية في األردن ،يبقى
تغلغل نفوذ الخدمات البنكية في السوق األردنية
منخفضا إلى حد كبير .وأضاف القسوس أن نتائج
المسح تشير إلى اعتدال التركيز في السوق األردنية
ما يدل على إمكانية االندماج بين البنوك الصغيرة.
يذكر أن المسح العلمي قد تم بطريقة االستبيان
الشخصي مع  688من أصحاب الحسابات البنكية
بشكل عشوائي في عمان والزرقاء وإربد .ويحمل
هذا المسح هامش خطأ يقل عن  5بالمائة.

عندما كان يراجعهم مرضى من دول الخليج
مث ً
ال ،حيث كانوا يرفعون أجورهم بشكل
صاروخي لتصل الكشفية إلى  100دينار في
كثير من الحاالت».
لكن نقيب األط��ب��اء ،زهير أب��و ف��ارس،
يعارض كل هذه االتهامات ،ويؤكد أن األطباء
األردنيين مثال في «الشعور بالمواطنين
وتلمس احتياجاتهم».
أب��و ف��ارس ش��ن ف��ي حديث ل���«ے»
هجوماً معاكساً على الشركات «التي تربح
بالماليين على ظهر األطباء».
يقول« :هذه الشركات تتقاضى رسوماً
عالية من المواطنين الذين يستحقون خدمة
جيدة .هذه الشركات تدفع القليل لألطباء
وتحتفظ بالفرق لتحقق أرباحاً عالية جداً».
ويضيف« :الشركات ضاعفت رسومها
غير مرة ،ولكنها في الوقت ذاته لم تزد أجور
األطباء ويا ليتها على األقل التزموا بالئحة
»!98
أب��و ف��ارس يؤكد أن النقابة لن «تقبل
باستمرار إيذاء األطباء وابتزازهم» ،ويطالب
اإلعالم بتسليط الضوء على اإلنجازات الطبية
األردن��ي��ة و«ع��دم االن��ج��رار وراء تصريحات
«عاطفية تمثل األطباء على أنهم جناة على
المواطنين».
يقول «األطباء مواطنون صالحون قضوا
في المعدل  15عاماً من حياتهم في الدراسة
واالختصاص وال��ت��دري��ب ،وه��م يستحقون
أن يعيشوا بكرامة ضمن مستوى حياتي
مقبول».
أبو فارس يؤكد أيضاً أن  80بالمائة من
األطباء «يا دوب مدبرين حالهم» ،ويقومون
بعملهم في ظروف صعبة «في الليل ووسط
ثلج الشتاء» لخدمة الناس.
وإذا لم يدعم المجتمع القطاع الطبي
«فإنه سيدفع الثمن وستهاجر الكفاءات إلى
الخارج بحثاً عن فرص عمل ودخل أفضل».
في المحصلة ،يؤكد النقيب ،أن نحو 78
بالمئة من أف��راد المجتمع األردن��ي مؤمنون
في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات
الطبية الملكية والجامعات والمراكز الصحية
المجانية ،وإذا لم «يكن المواطن قادراً على
دفع أجور األطباء الخاصين ،فليذهب للعالج
في الحكومة».
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جهاد عواد

الرواشدة من “حشد” إلى الدوار الرابع فبترا

 39عام ًا و“بترا” في حضن الحكومة
| وسط تأكيدات مكرورة على استقالليتها
وتطوير أدائها احتفلت وكالة األنباء األردنية
(بترا) األسبوع الماضي بذكرى تأسيسها
التاسع والثالثين.
تأسست بترا العام  1969كجزء من تقليد
تتبعه ال��دول الشمولية التي كانت تحرص
على وجود وكالة أنباء تبث من خاللها وجهات
توجه مركزي،
نظرها وتسير اإلع�لام وفق ّ
ولهذا امتلكت الحكومة وم��ا زال��ت «بترا»
ومولتها من خزينة الدولة بنسبة 100بالمئة،
واعتبرتها المصدر الرسمي ألخبار المسؤولين
ونشاطاتهم وتصريحاتهم.
في ظل االنفتاح الفضائي والولوج إلى
عالم الكميوتر واإلنترنت من أوسع أبوابه
ووج��ود وك��االت أنباء عالمية مستقلة وشبه
مستقلة في كل بقعة من بقاع العالم باتت
بترا متخصصة في اإلخبار البروتوكولية
ون��ادراً ما تنقل عنها وك��االت أنباء عالمية
خبراً مهماً ،بل إن مسؤولين يسارعون لمنح
األخبار المهمة لوكاالت أو وسائل إعالم أجنبية
واستثناء الوكالة الرسمية.
استحدثت الحكومة قبل نحو  5سنوات
المركز األردن���ي لإلعالم بعد إلغاء وزارة
اإلعالم وذلك كجزء من تطوير أدوات اإلعالم
المحلية ،ووقت ذاك أقر مجلس الوزراء كجزء
من التطوير نظام وكالة األنباء األردنية رقم
( )94لسنة  ،2004وال��ذي بموجبه أصبحت
الوكالة مرتبطة برئيس الوزراء.
مجلس وكالة األنباء استحدث نظام نص
على «اإلسهام في تعزيز المهنية اإلعالمية
والصحفية في المملكة ومتابعة تطويرها
ومواكبة ال��ت��ط��ورات والمتغيرات المهنية
والتقنية في مجال االتصال والمعلومات».
المادة الخامسة من النظام ذات��ه قالت
إن ال��وك��ال��ة «تتمتع ف��ي قيامها بمهامها
باالستقاللية في تقرير سياستها التحريرية
وتضع لهذه الغاية وضمن القواعد المهنية،
أس��س ومعايير جمع األخ��ب��ار وتحريرها
وتحليلها والتعليق عليها وبثها» ،كذلك
«تلتزم ال��وك��ال��ة ف��ي تقديمها لخدماتها

اإلخ��ب��اري��ة والصحفية ب��ال��دق��ة وال��ت��وازن
والمهنية واحترام التعددية وعرض مختلف
اآلراء واألفكار والتيارات وااللتزام بحرية
الرأي والتعبير ،وعليها اتخاذ اإلجراءات التي
تكفل االلتزام بأخالقيات المهنة والتقيد
بميثاق الشرف الصحفي».
تسنم رأس الهرم في وكالة األنباء منذ
العام  2006الزميل ،رمضان الرواشدة ،اليساري
السابق ،والروائي ،والصحفي ،والمستشار
اإلعالمي لرئيس الوزراء فيصل الفايز.
كان ال��رواش��دة ناشطاً طالبياً في حزب
الشعب الديمقراطي (حشد) وتبنى آنذاك
أفكاراً تدعو إلى رفع سقف الحرية في األردن،
ورفع األحكام العرفية التي كان يتبناها حزبه
وتوسيع هامش الحريات مع اإليمان بالرأي
والرأي اآلخر كقاعدة أساسية للحوار.
منذ ذاك أمل إعالميون أن يختلف تعاطي
الوكالة مع األخبار المحلية ،وأن يحتل الرأي
والرأي اآلخر موقعاً مميزاً ضمن أخبارها ،وأن
تنتقل من وكالة تابعة للحكومة لوكالة أنباء

مدير سابق :ال
صالحيات لمجلس
الوكالة في إدارة بترا
وطنية.
وبعد مضي عامين من تسلم الرواشدة
عمله في الوكالة ،فإن نهجها في التعامل مع
األخبار لم يتغير وفق الصحفي ،مصطفى
الرياالت ،من يومية «الدستور» ال��ذي يرى
أنها ما زالت غير قادرة على الخروج من رحم
الحكومة وان تصبح وكالة للدولة.
يعتقد الرياالت أن معوقات عدة تقف في
وجه تطور عملها من أبرزها االستقاللية

المالية التي تفتقر لها حتى اآلن إضافة لضعف
اإلمكانيات المادية ،مشيراً إلى أن الطموحات
التي رافقت الجسم الصحفي بعد ان تسلم
إدارة الوكالة صحفيون خرجوا من رحم العمل
اإلعالمي كانت كبيرة وواسعة ،ويستدرك
بالقول «هذه الطموحات لم تترجم لحقائق
على أرض الواقع أو ألمور ملموسة».
بدوره يعتقد الصحفي في يومية «العرب
اليوم» وليد حسني ،أن (بترا) ما زالت تبحث
ع��ن مكان ضمن وك���االت األن��ب��اء العربية
والعالمية دون أن تتمكن من تحقيق ذلك
حتى اآلن.
ويشاطر حسني زميله الرياالت بأن الوكالة
ما زالت غير ق��ادرة على ترجمة ما ورد في
نظامها على أرض الواقع ولم تقم بخطوات
م��ن شأنها إظ��ه��ار وج��ه��ات النظر األخ��رى
وبخاصة تلك المعارضة للحكومة ،متفقاً مع
الرياالت بأن تسلم إدارة الوكالة صحفيين
خرجوا من رحم التجربة الصحفية لم يزد
للوكالة الشيء الكثير ،األمر الذي يؤكد أهمية
وضرورة تمتعها باستقاللية تحريرية بصورة
واقعية وفعلية ،وأن ال تبقى تلك الشعارات
حبراً على ورق.
وزير «اإلع�لام» ناصر جودة يتحدث في
كل مناسبة عن وجود دراسات لتطوير عمل
الوكالة ،آخ��ر تلك التصريحات أطلقه في
أثناء االحتفال بالعيد التاسع والثالثين حين
قال «من حق الصحفي واإلعالمي الحصول
على المعلومات )...( ،هناك دراس��ة وحوار
قائم لكيفية تطوير أداء مؤسسة اإلذاع��ة
والتلفزيون ووكالة األنباء األردنية بترا».
هذا الحديث المكرور يراه حسني والرياالت
تكراراً لمقوالت لم يتم األخذ بها منذ سنوات
طويلة ،األمر الذي يدفع بأهمية وضع خطط
ج��ادة لتطوير عمل الوكالة واالنتقال بها
من أداة للحكومة لوكالة دولة تنقل األخبار
بشفافية ومهنية وان ال تبقى محصورة في
األخبار الرسمية والبروتوكولية.
ي��رى ن��ائ��ب نقيب الصحفيين ،حكمت
المومني ،الذي يعمل في بترا أيضاً أن تطوراً

م��ل��ح��وظ�اً ش��ه��دت��ه ال��وك��ال��ة
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة من
حيث تقديم خدمات إخبارية
واس��ع��ة وب��ث أخ��ب��ار متعلقة
بأطياف السياسة كافة في
المملكة ضمن «مبدأ الحرية
المسؤولة» ،التـــي تحقــــق
الموازنـــة بين الصالح العام
للدولة األردن��ي��ة والمصلحة
المهنية ،م��وض��ح�اً أن خبر
األح�����زاب ال��م��ع��ارض��ة يأخذ
مكاناً مناسباً له ضمن أخبار
الوكالة.
لوكالة األنباء مجلس إدارة
يترأسه وزير اإلعالم األسبق،
سمير مطاوع ،وفي هذا يقول
مديرها السابق ،عمر عبندة،
| رمضان الرواشدة
«ال صالحيات لمجلس الوكالة
فيقوم نائبه بالعمل نيابة عنه.
في إدارة بترا من قريب أو
ب��دأت بترا عملها ل��دى تأسيسها بكادر
بعيد أو التأثير في سير عملها ،فهو هيئة
تجميلية شكلية ال حول لها وال قوة وللمدير وظيفي بلغ آنذاك  32موظفاً منهم  18صحفياً
واستمرت إلى أن وصل عدد موظفيها اآلن إلى
 256موظفاً منهم  150صحفياً أعضاء في
نقابة الصحفيين األردنيين.
بعد  39عاماً على وج��ود بترا ال بد من
مراجعة أمينة وشاملة لمجمل لتجربة ووضع
األجوبة عن تساؤالت مطروحة أبرزها هل
نحن بحاجة ماسة لوكالة أنباء تقليداً لدول
شمولية استحدثت هذه الصيغة في السابق؟،
كما أنه من الواجب التأشير لمدى جدية تعامل
الوكالة على أنها للدولة ال للحكومة وعلى
قاعدة إفساح المجال أمام الرأي والرأي اآلخر
ومنحه الحق في التعبير.
العام تجميدها أو تحييدها».
ورغم التغييرات األخيرة فيها ،إال أن ذلك
يستند عبنده في رأيه على أن الصالحيات
الممنوحة لمجلس الوكالة سواء على األصعدة لم ينعكس بصورة ايجابية ملموسة وتطور
اإلدارية أو المالية أو التحريرية ،ال تتفق إال ملحوظ على سياستها التحريرية وطريقة
بالتنسيق مع لجنة التخطيط في الوكالة عرضها للخبر أو خروجها م��ن عنق رحم
ورئيسها وهو المدير العام .ويستشهد بأنه البروتوكول لتقديم أخبار نوعية تنافس فيها
لو غاب رئيس المجلس المدير العام يقوم وكاالت عالمية كثيراً ما سبقت الوكالة في
بالعمل نيابة عنه ،أما إذا غاب المدير العام تقديم أخبار عن األردن.

بترا ما زالت غير قادرة
على الخروج من رحم
الحكومة

الحريات اإلعالمية في المملكة “مكانك سر”
| الحريات اإلعالمية في المملكة “مكانك سر” وفق
تقرير نشره المجلس األعلى لإلعالم حول مقياس
الحريات اإلعالمية لعام  2007والذي ورد فيه أن نسبة
مستوى الحريات اإلعالمية في المملكة للعام الماضي
بلغت 52.3بالمئة وتقع ضمن فئة الحرية النسبية.
بهذا لم تتقدم الحريات الصحفية خالل العامين
الماضيين ولم تتطور كثيراً عن األعوام السابقة ،ولم
تشهد قفزات نوعية مبشرة ،األمر الذي يضع عالمات
سؤال بحاجة إلجابات واضحة حول أسباب تأرجح نسبة
الحرية الصحفية في المستوى ذاته ،ومدى جدية الحكومة
في تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالبيئة
المحفزة للحريات الصحفية مثل قانون المطبوعات
والنشر ،وقانون حق الحصول على المعلومة.
طوال األسبوعين الماضيين وبعد حديث الملك
لبترا في األول من تموز ال��ج��اري ،رك��ز مسؤولون
وإعالميون على التدريب والمهنية ،وهو جانب مهم

جاء في مقابلة الملك للوكالة ،وتناسوا الجانب اآلخر
الذي ورد في المقابلة ذاتها والمتعلق بالشفافية وحق
الحصول على المعلومة.
“األعلى لإلعالم” الذي تقوده أستاذة اإلع�لام في
جامعة اليرموك ،سيما بحوث ،تلمس في تقريره الجوانب
التي غابت خالل الفترة الماضية ،وأوصى “ بتفعيل قانون
حق الحصول على المعلومات ،وحث المؤسسات العامة
والخاصة على االلتزام بذلك خصوصاً أن مؤشر حجب
المعلومات وصعوبة الحصول عليها كان أكثر المؤشرات
تكراراً في االستطالع”.
وقال التقرير إن هذا القانون يتضمن مواد مهمة
مثل :التأكيد على حق كل مواطن بالحصول على
المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو
سبب مشروع ،وإلزام المسؤول بتسهيل عملية الحصول
عليها وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص
عليها بالقانون ،وإلزام جميع الدوائر بفهرسة المعلومات

والوثائق التي تتوافر لديها وتنظيمها.
اعتمد التقرير في تصنيفه لمستوى الحريات
اإلعالمية في األردن على استبانة تم توزيعها على
اإلعالميين تضمنت مجموعة من األسئلة ح��ول 23
مؤشراً ،وأخ��رى لرؤساء التحرير ومديري المؤسسات
اإلعالمية تضمنت أسئلة عن  18مؤشراً ذات عالقة
مباشرة بحرية اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية.
الكاتب فهد الخيطان اعتبر صدور تقرير المجلس
األعلى لإلعالم بعد هجوم واسع تعرضت له وسائل
إعالم اتهمت بأنها تجاوزت كل الحدود قيمة اضافية
للتقرير.
خالصة التقرير السنوي تلزم جميع األطراف بدءاً
من األعلى لإلعالم م��روراً بنقابة الصحفيين وانتهاء
بالحكومة مراجعة األسباب الحقيقية التي تجعل مؤشر
الحريات الصحفية في المملكة خالل السنوات الماضية
“مكانك سر”.
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الحبس يطارد صحفيي
البحرين رغم النﺺ على إلغائه
| بعد شهر واح��د فقط م��ن إع��الن الحكومة
البحرينية عزمها إلغاء أحكام سجن الصحفيين ورفع
الحظر المفروض على بعض اإلصدارات ،عادت عن
ذلك وقررت تبني اتجاه معاكس لما أعلنته سابقاً.
ان��ت��ق��دت ال��س��ل��ط��ات البحرينية صحفيين
معارضين ومواقع إلكترونية بتهمة «إثارة النعرات
الطائفية وتهديد األم��ن القومي» ،وفق مركز
البحرين لحقوق اإلنسان.
وذكرت منظمة مراسلون بال حدود/باريس أن
الحكومة البحرينية ألقت القبض على ثالثة من
صحفيي «الوفاق» ،الناطقة باسم المعارضة في
 28حزيران الماضي واعتقلتهم دون محاكمة حتى
اآلن.
يفيد مركز البحرين لحقوق اإلنسان أنه تم
اعتقال ثالثة آخرين من المسؤولين عن موقع أوال
 � Awaal.netالذي أغلق الشهر الماضي بسبب
«طبيعته الطائفية».
السلطات اتهمت الصحفيين الستة «بالتحريض
على كراهية الحكومة» و«نشر أخبار من شأنها
زي��ادة االنقسامات الطائفية» ،حسب ما أوردته
الحكومة.
ووفقاً للمركز ،فإن هؤالء األشخاص نشروا
معلومات حول «تورط شخصيات حكومية كبيرة
بفضائح تتصل بالفساد اإلداري والمالي من بينها
االستيالء على مساحات كبيرة من األراضي العامة
ومنح الجنسية لمئات من غير البحرينين على
أساس انتماءاتهم السياسية».
وكانت الحكومة البحرينية أدخلت في أيار/
مايو تعديالت على قانون الصحافة ألغت بموجبه
أحكام السجن ضد الصحفيين والرقابة المسبقة
للمطبوعات ،ح��س��ب «م��راس��ل��ون ب��ال ح���دود»
والفدرالية الدولية للصحفيين .لكن ما زال من
الممكن محاكمة الصحفيين وسجنهم بمقتضى

قانوني العقوبات ،ومكافحة اإلرهاب ،على حد قول
المنظمتين.
م��رك��ز البحرين لحقوق اإلن��س��ان ق��ال إن
«السلطات البحرينية تستغل التوترات الدينية �
التي غالباً ما يذكيها المسؤولون أنفسهم � لتبرير
الهجوم على الصحفيين واألصوات المنتقدة».
يشير المركز إلى أنه باإلضافة
إلى  ،Awaal.netأغلقت وزارة
اإلعالم موقعين آخرين لنشرهما
قصصا “طائفية الطابع” من
شأنها “اإلض����رار باالستقرار
االجتماعي في البحرين” .وحسب
مراسلون بال ح��دود ،فقد أغلق
 24موقعاً سياسياً آخر على األقل
� منها م��واق��ع لمركز البحرين
لحقوق اإلنسان والشبكة العربية
لمعلومات حقوق اإلنسان.
وفي قضية أخرى قال مركز
البحرين لحقوق اإلن��س��ان ،إنه
أل��ق��ي ال��ق��ب��ض ع��ل��ى الناشط
عبد اهلل بوحسن ،لكتابته في
نشرة جمعية العمل الوطني
الديموقراطي ووض���ع ملصق
س��ي��اس��ي ع��ل��ى س��ي��ارت��ه .وق��د
اتهم بمقتضى قانون العقوبات
بالتحريض على الكراهية وإهانة
النظام.
يقول المركز « :نشعر بخيبة
األمل إذ تأتي هذه الحادثة ،بعدما
ق��رأن��ا ف��ي الصحف أن مجلس
ال��وزراء يتجه نحو إلغاء أحكام
سجن الصحفيين ،لتثبت أن نظام
البحرين القانوني ،وخاصة قانون

العقوبات ،ما زال يحوي م��واد تقضي بمعاقبة
الكتابة والنشر والتوزيع بالسجن».
وطالب الحكومة بتعديل قانون العقوبات وغيره
من القوانين التي تقيد حرية الصحافة والصحافة
اإللكترونية والوعظ في المساجد بدعوى تخفيف
حدة التوتر الطائفي.

| ك ّرمت منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة
الصحفيين المضطهدين حول العالم خالل حفلها
السنوي الذي أقامته في لندن األسبوع الماضي،
وفاز عبد الكريم الخيواني ،رئيس التحرير السابق
لصحيفة «الشورى» السياسية األسبوعية اليمنية،
الذي حكم عليه بالسجن لمدة  6سنوات بسبب
تغطيته للصدامات المسلحة في إقليم صعدة،
شمال اليمن ،بجائزة «صحافة حقوق اإلنسان تحت
التهديد» .وقال المدير اإلعالمي لمنظمة العفو
الدولية مايك بليكمور «إن رسالتنا بسيطة :يجب
أ ّال يتعرض أي صحفي حول العالم لالعتداء أو
السجن لمجرد أدائه لعمله ».وكان ضمن المرشحين
للجائزة عقيل خليل ،مراسل صحيفة «أزادليق»
األذربيجانية ،الذي اعتبرته المنظمة مهددا بسبب
عمله .والذي تعرض للطعن في الصدر من قبل 4

تقرير لرويترز يخلﺺ بﺄن شناعة قتل في
منطقة غير عسكرية
| خلﺺ تقرير مستقل أجرته وكالة
رويترز لﻸنباء إلى عدم وجود أي نشاﻁ
عسكري في المنطقة التي قﹹتل فيها
المصور الفلسطيني ،فضل شناعة الذي
كان يعمل لدى وكالة »رويترز« بنيران
أسلحة إسرائيلية يوم  16أبريل/نيسان
الماضي في قطاع غــزة .وقــال مارﻙ
ثومبسون ،مدير التحرير في مكتب
»رويــتــرز« ألوروبـــا والــشــرق األوســط،
وإفريقيا ،حول التقرير والطريقة التي | فضل شناعة
ردت بها إسرائيل على التساﺅالت ،أن
رويترز سﺄلت القوات اإلسرائيلية خالل الشهرين األخيرين عن روايتهم
بشﺄن مصرع فضل شناعة ،وتم نقل النتائﺞ التي توصل إليها تقرير
مستقل كلﹽفت وكالة »رويترز« إجراءه وخلﺺ إلى عدم وجود نشاﻁ
عسكري في المنطقة القريبة من الموقع الذي كان فضل يعمل فيه،
وأنه راعى االحتياطات المعقولة .وتوصل التقرير كذلك إلى وجود طائرة
ﺁلية كانت تحوم فوق مسرح الحدث ،وينبغي أن تكون قادرة على تمييز
عالمات الصحافة والتع ّرف على وجود أطفال في المنطقة .وأشار الى أن
الوكالة سﺄلت عن كيفية فشل القوات اإلسرائيلية في تشخيﺺ هوية
فضل شناعة كمصور صحفي ،وهوية الضحايا اﻵخرين من األطفال
والمدنيين .ونقل تومبسون عن الجيﺶ اإلسرائيلي أن تحقيقاته
الميدانية وصلت إلى مرحلة متقدمة ،ولكنها لم تقدم توضيحا حتى
اﻵن .وقالوا إنهم لم يتمكنوا من تمييز هوية فضل شناعة كصحفي،
لم يقدموا حتى اﻵن أي دليل يدعم زعمهم.

تحرش جنود إسبان بصحفيين مغاربة

صحفي يمني مسجون يفوز
بجائزة “العفو الدولية”
مجهولين وأصيب بجراح خطيرة.
أما جائزة اإلعالم الجديد التي تقدمها منظمة
العفو سنوياً ،فقد تم تقديمها السم الصحفية
العراقية الراحلة سحر الحيدري ،التي قتلت رميا
بالرصاص بعد أسابيع من نشر مركز تقارير الحرب
والسالم لمقال لها بعنوان «جريمة الشرف تثير
الخوف من اندالع صراع عراقي جديد» .فائز بالجائزة
العام الماضي أالن جونستون ،الصحفي البريطاني
من هيئة اإلذاع��ة البريطانية الذي اختطف ألكثر
من عام في قطاع غ��زة ،ويقول جونستون عن
اختطافه« :لقد استفدت استفادة بالغة من الدعم
العالمي الهائل الذي تلقيته أثناء اختطافي ،وسأظل
ممتنا لذلك ما دمت حيا .لكن هناك بالطبع العديد
من الصحفيين في بالد مثل العراق وسريالنكا
والفلبين ال ينتبه إليهم العالم الخارجي ويتعرضون

شرق غرب

لضغوط استثنائية».
مقاالت الخيواني في «الشورى» كانت تنتقد
سياسة الدولة في الشمال ،إذ يعتقد أن المئات
تعرضوا لالعتداءات أو الترحيل القسري منذ العام
 .2004وق��د منعت الحكومة الصحفيين وأغلب
المراقبين المستقلين من دخول المنطقة وفرضت
رقابة صارمة .عانى الخيواني من التحرش لسنوات،
وتعرض لالعتقال والضرب والترويع والتهديد
بالقتل ،حسبما تشير منظمة العفو الدولية .وقال
قبل سجنه بفترة قصيرة« :إن السلطات في اليمن
تحاول إسكاتي بل وم��ن الواضح أنها مستعدة
الحتجازي لضمان صمتي .ال أرغب بأي حال من
األحوال في دخول السجن من جديد لمجرد تأديتي
لعملي الصحفي ،لكنني في الوقت ذاته غير مستعد
لممارسة الرقابة الذاتية ألهنأ بحياة مريحة».

| طالب االتحاد الدولي للصحفيين بالتحقيق في الحاالت التي قام بها
حراس الحدود اإلسبانيين بالتحرش بالصحفيين والهجوم عليهم قرب
نقطة العبور المغربية خارج مليلة ،حسب النقابة الوطنية للصحافة
المغربية ،عضو االتحاد الدولي للصحفيين .وقال االتحاد إن يونس
أفطيط ،الذي يعمل كمراسل ليومية «الصباحية» ،تعرض العتداء
من قبل حرس الحدود الذين هاجموا الصحفي وهددوه عن طريق
إشهار المسدس في وجهه ،ولم يكن هناك سبب واضح لهذا الهجوم
سوى أن أفطيط كان يقوم بالتقاط الصور .وقال جيم بوملحة ،رئيس
االتحاد الدولي للصحفيين« ،نحن منزعجون للغاية من هذا الهجوم،
ونضم صوتنا إلى صوت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،بمطالبة
الحكومة اإلسبانية أن تبدأ بالتحقيق في هذا الحادث وتقدم لنا توضيحاً
( )...من المعيب أن تتم معاملة صحفي بهذه الطريقة دون أي خطأ
اقترفه ،وأن يتم تهديده بمسدس لمجرد قيامه بعمله ».وبحسب
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،فإن هذه ليست المرة األولى التي
يقوم بها شرطي إسباني بمهاجمة صحفي مغربي .وقد بعثت النقابة
رسالة إلى السلطات المغربية ذكرت فيها التعديات السابقة وتطالبها
بالقيام بتحقيق سريع وشفاف في هذه الحادثة األخيرة.

جائزة للصحافة العلمية
| أطلقت المﺆسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومنﻈمة صحفيي
العلوم جائزة الصحافة العلمية العربية السنوية .وفتﺢ باب االشتراﻙ
في المسابقة أمــام الصحفيين الذين يقومون بتغطية األخبار
العلمية والتقنية ،الصحة أو القضايا البيﺌية العربية ،والعاملين في
مجال الصحافة المطبوعة أو صحافة اإلنترنت وبثالث لغات :العربية
واإلنجليزية ،والفرنسية .يتلقى الفائزون جوائز نقدية وشهادات
تقديرية .ويحضرون المﺆتمر العربي األول لصحفيي العلوم وندوات
األبحاث العلمية الذي يعقد في تشرين األول /أكتوبر القادم في مدينة
فاس في المغرب.

مﺆتمر دولي حول اإلنترنت في صربيا
| يشارك برنامج القانون اإلعالمي المقارن والسياسة في جامعة
أوكسفورد في تنظيم مؤتمر عالمي يعقد بجمهورية صربيا في أيلول
/سبتمبر المقبل حول تعاليم حرية التعبير في اإلنترنت مع مجموعة من
المنظمات غير الحكومية .ومن بين المواضيع التي تتم مناقشتها هي
حرية التعبير على اإلنترنت ،حماية الحقوق الشخصية على اإلنترنت،
والتنظيم أو التنظيم الذاتي على اإلنترنت ،في إطار آخر يعقد المؤتمر
الدولي للمطبوعات الرقمية من العشرين وحتى الواحد والعشرين من
شهر تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة بودبست في هنغاريا الذي
يهدف لالستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة إلى أقصى حد .يغطي
المؤتمر مواضيع مثل اإلعالن على اإلنترنت وعلى الخلوي واالتصاالت
واإلنترنت المحلي والشراكات والتحالفات الصحفية ،والتقنيات الحديثة،
وإمكانيات العصر الرقمي للصحافة.
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معرﺽ الكتاب  :12رقابة يؤكدها

جديد وثقافة بديلة

ناشرون وتنفيها المطبوعات
ّ
السجل  -خاص

ﺳمر دودين

| مع إطاللة القرن الحادي والعشرين ،أخذت
مالمح ثقافة جديدة في التشكل؛ جماعات شبابية
مستقلة بدأت تتشكل مقدمة ألواناً فنية وثقافية
تتجاوز في شكلها ومضمونها األشكال الثقافية،
والفنية السائدة .بعض هذه الجماعات يعتمد على
التمويل األجنبي ،وبعضها اآلخر يعتمد على آليات
تمويل يقدمها القطاع الخاص ،لكنها جميعاً تتميز
بأنها قدمت ص��ورة مختلفة عن ص��ورة المثقف
المعارض ،أو “المناضل” ،وكذلك عن صورة المثقف
المترزق من الدولة.
ه��ذه الجماعات ليست نتاج نشاط منظمات
المجتمع المدني ،وال هي نتاج مؤسسات شبابية
وثقافية رسمية ،بل نهضت بمبادرات فردية لشبان
يحملون مشاريع متنوعة تصب في تحدي منظومة
القيم السائدة الكاتمة للتعبير الجسدي والصوتي
والفكري ،وتهدف ضمن ما تهدف إليه ،إلى كسر
التابوهات االجتماعية ،واالنطالق نحو خطاب الفرد
مقابل خطاب إيديولوجي قد يحمل سمات فاشية
أو بوليسية ،في ما يبدو أنه ظاهرة تراجع ثقافي
تعاني منها أنحاء مختلفة من العالم!.
ليست مصادفة أن ه��ذه الظواهر الثقافية

الفنية تزامنت مع تحوالت جذرية شهدها المجتمع
المحلي خالل السنوات الماضية على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي ،ما جعل كثيرين ينظرون
إليها بوصفها ثقافة بديلة لما هو سائد في الساحة
المحلية.
كما أنها جاءت نتاجاً لعملية التطور الكبير الذي
شهدته العاصمة تحديداً ،من حيث الزيادة السكانية
والتنوع الثقافي الذي رافق هذه الزيادة .ونتاجاً
لثورة االتصاالت التي عصفت بالعالم في العقدين
األخيرين ،فاتحة آفاقاً جديدة على ثقافات العالم
وفنونه المختلفة ،وآفاقاً أخرى في مجاالت العمل
الثقافي والفني.
يتميز المثقفون العاملون في إطار الثقافة
الجديدة هذه بأنهم أصحاب مبادرات فنية وثقافية
مغايرة لما هو سائد ،حتى عندما يتعلق األمر
بالبرامج الثقافية التي يتبنونها ،أو بالفضاءات
التي يقتحمونها ،أو األمكنة التي يختارونها،
فهم يهدفون إلى خلخلة طرائق التعبير الفني
والثقافي التقليدية ،وإلى شق دروب جديدة تعكس
رؤية الفرد لواقع دائب التحول على المستويات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.
من خ��الل مبادراتهم يهدف ه��ؤالء الشبان
إلى تكوين فضاء حميم وصادق ،يتجاوز الفضاء
الرسمي التقليدي الذي ال يكف عن إع��ادة إنتاج
األنماط الفكرية السائدة ،ويتحدي بيئة مقاومة
للتغيير معادية للتعبير الحر ،فضاء تصب فيه
جداول التنوع الثقافي في المدينة التي تحتضن
حكايات وتطرح أسئلة لكنها ال تتسرع في تقديم
إجابة عاجلة.

مراكز الثقافة البديلة

| لدارة الفنون لخالد و سهى شومان فضل
األسبقية في إعادة تأهيل المساحات المبنية
القديمة وتكوين فراغات حضارية تحتضن
اإلب��داع و التعبير ،لكن ال��دارة لم تعد المكان
الوحيد ،فهنالك العديد م��ن م��راك��ز الفعل
الثقافي البديل في عمان أبرزها:
 مسرح البلد لرائد عصفور . مكان لعلى الخالدي. مقهى جفرا. بوكس@كافيه لمدين الجزيرة. أورانج رد للمى حزبون وسوسن حبيب. محترف الرمال. األندى لمجدولين الغزاوي. األورفلي. رؤى للمى الحوراني. ق��ه��وة Cups & Kilosلديالى فاخوريوسهى صنوبر.
 ديوان الدوق لممدوح البشارات.كما ظهرت مؤسسات و مبادرات ثقافية
تحمل مشاريع تنويرية موجهة لالطفال والشباب
وتكسر معادلة العمل الفني التقليدي أهمها:
 مهرجان الرقص الحديث الذي تقوده ديناأبو حمدان.

 مهرجان كرافان للسينما البديلة الذيتقوده سوسن دروزه.
 مهرجان حكايا الذي يقوده رائد عصفورو سيرين حليلة.
 تكوين فضاءات تنوير وابداع الذي تقودهسمر دودين.
 مهرجان أيام عمان المسرحية الذي يقيمهمسرح الفوانيس بقيادة نادر عمران.
 مهرجان المسرح الحر بقيادة غنام غنام. مبادرة لالنتاج المستقل لألفالم Arabia. comلنادين طوقان.
وظهرت فرق موسيقية تحمل رؤى بديلة
وسعت حدود مكانة الموسيقى األردنية على
الساحة الفنية وأهمها:
 موسيقى “رم” لطارق الناصر. مكادي نحاس و فرقتها الموسيقية وتناول التراث من منطلق الحداثة.
 ن��وازن إلليا خ��وري و ق��راءة جديدة فيموسيقى الشرق.
 إش��ارات الزعتر ليعقوب أبو غوش جازشرقي.
 يزن الروسان ويوميات موسيقى شابعماني.

| بالنسبة لألردنيين ،ال يمثل شهر أيلول بداية فصل الخريف
فقط ،بل وربيع القراءة أيضا .ففي أيلول من كل عام يقام
معرض عمان الدولي للكتاب.
هذا العام كان استثنا ًء .أقيم المعرض في تموز بدال من
أيلول .ولكن هذه لم تكن نقطة االختالف الوحيدة عن األعوام
السابقة ،فموقع المعرض تغير ،واإلعالن قصر عن أداء دوره
كما كان األمر في السابق ،والبنية التحتية كانت محل انتقاد،
فقد أقيم المعرض في خيمة .لكن أهم نقاط االختالف كانت:
الرقابة.
مدير جناح المكتبة العصرية المتخصصة في الكتاب
األكاديمي من مصر طارق البنداري ،أبدى عددا من المالحظات
حول توقيت المعرض “كيف يمكن أن تقيم معرضا للكتاب
خالل العطلة الصيفية حين يكون طلبة الجامعات في بيوتهم؟”
وموقع المعرض“ :كيف يقام معرض يضم  350ألف عنوان في
خيمة وتعريض الكتب للغبار واألتربة”.
أما الرقابة فيؤكد البنداري أنها كانت “شبه معدومة ولم
نشعر بوجودها فقد أرسلنا عينات من عناوين كتبنا قبل أن
نحضر إلى عمان ولم يصلنا أي اعتراض على أي كتاب”.
لكن عددا من ممثلي دور النشر العربية والمحلية المشاركة
في المعرض أكد أن الرقابة كانت موجودة بشكليها؛ السابق
على دخول الكتب إلى األردن ،والسابق على االفتتاح ،إذ قال عدد
من مديري األجنحة الخاصة بدور النشر العربية أنهم أرسلوا
كشوفات بعناوين الكتب وأن بعض الكتب منعت من الدخول،
ولدى السؤال عن أسماء بعض الكتب التي منعت لم يذكر ممثل
مكتبة مدبولي في مصر سوى كتاباً حمل عنوان “من سرق
المتحف” ،الذي لم يذكر أحد من هو مؤلفه أو ناشره.
أما رقابة ما بعد دخول الكتب فقد تمثلت في “زيارة” قام بها
موظفون من دائرة المطبوعات والنشر قبل يومين من االفتتاح،
تم خاللها سحب بعض العناوين عن الرفوف وتسليمها التحاد
الناشرين األردنيين ،بحيث يقوم بإعادتها ألصحابها بعد نهاية
المعرض” بحسب مديري أجنحة.
من بين دور النشر التي تعرض بعض عناوينها للسحب،
كما ب ّين ل�«ے» هؤالء المديرون :الوراق للنشر والتوزيع،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،المكتبة األهلية ،مكتبة
مدبولي ،ومجدالوي للنشر والتوزيع.
وفيما يتعلق بالعناوين التي تم سحبها عن الرفوف ذكر
مديرو األجنحة،أن عملية السحب تركزت على الكتب السياسية،
والدينية ،والمذهبية ،ومنها :جواسيس جدعون ،الحرب الكبرى،
رجل في الظالل ،الشيعة في التاريخ ،سطوع نجم الشيعة،
أميركا والعرب.
ناشر أردني فضل عدم ذكر اسمه ،أوضح أن الرقابة في
األردن مرحلية تتبع الظروف المحلية واإلقليمية وفي هذه
المرحلة ،فأي كتاب مذهبي ،أو يؤيد المقاومة العراقية ،أو
يتحدث عن حماس أو حزب اهلل ،يعتبر كتاباً ممنوعاً”.
المدير اإلداري التحاد الناشرين األردنيين ،أشرف المعاريف،
توقف عن اإلجابة عن أسئلة «ے» عندما وصل إلى موضوع

الرقابة وقال “أنا غير مخول بالتصريح حول المعرض أنا إداري
والمخول بالتصريح هو رئيس االتحاد”.
رئيس اتحاد الناشرين األردنيين بالل الشلول ،صرح بأنه
“ال يعلم شيئا عن الموضوع وهو ال يؤكد وال ينفي صحة هذه
المعلومات ،وأن المدير اإلداري التحاد الناشرين األردنيين أشرف
المعاريف هو الذي يمكن أن يؤكد أو ينفي”.
نبيل المومني ،مدير دائ���رة المطبوعات والنشر قال
ل�«ے»“ :نحن ال نسحب الكتب عن الرفوف”.

ّ
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ﺛقافي
الكاتب البحريني أمين صالﺢ

دائم ًا يساورني ندم وإن شعرت بالرضا قد أموت
جهاد هديب

| لعل أبرز ما يميز إب��داع أمين صالح هو
تهشيم الحدود الراسخة بين األنواع األدبية،
وحظوة شعرية تعلي من شأن السرد في دفق
من المشاعر اإلنسانية الدافئة والشفافة.
ولد أمين صالح العام 1949في البحرين.
ومن مؤلفاته :ندماء المرفأ ،ندماء الريح
والعناصر والجواشن � نص � مشترك مع
قاسم حداد وترنيمة الغرفة الكونية ومدائح
وموت طفيف ورهائن الغيب (رواية) والمنازل
التي أبحرت أيضاً (نصوص).
يزور الكاتب البحريني عمان مشاركا في
فعاليات معرض عمان الدولي الثاني عشر
للكتاب حيث ق��دم ش��ه��ادة ف��ي تجربته مع
الكتابة .ما يلي حوار معه:
القصدية لديك في تحطيم الحدود الراسخة
بين األنواع األدبية ،هل ستفضي إلى نوع
أدبي ﺁخر؟.
 ليس األم��ر هكذا تماما ،فهي ليستقصدية آلية .لقد قصدت أن ينفتح الكاتب
على األشكال األدبية كاسرا ح��دود السرد
التقليدي ،دون تقصد الوصول إلى شكل آخر.
مثال ،في أثناء الكتابة قد تلمع ومضات شعرية
أو تشكيلية أو صورة سينمائية ،ال أستبعدها
بل أنفتح على كل األشكال األدبية التي ترد
�ي :الذاكرة والخيال والوعي والالوعي ..
إل� ّ
أرى أن على الكاتب أن يكون مرنا ومنفتحا.
وأساسا ،أعتقد أن الكاتب ال يدري بالضبط

ما هي المحصلة النهائية لما يكتبه بل يأتي
ذلك في ما بعد ،فلماذا يقمع نفسه .الحرية
ثمينة للكاتب والمعايير المسبقة للنوع تنافي
طبيعة الكتابة ،وتنفي حرية الكاتب ،وهذا هو
المعيار.
كتابك “موت طفيف” وتبعا لما جاء عليه
الشكل و لما ُتكتب عليه قصيدة النثر في
أغلب ثقافات العالم راهنا ،هو قصيدة نثر
بامتياز فما تعليقك..
 قلت إن الكتابة أمر معقد ومركب ،بحيثأنه من غير الممكن تفسير أو توضيح ما
يفعله الكاتب في لحظة الكتابة ،ولم يكتب
بهذه الطريقة وليس بتلك ،ولم يظهر العمل
الحقا على هذا النحو وليس ذاك .هذا أمر
غامض يحتاج إلى ناقد متبصر كي يضيء لي
أنا هذا األمر.
ما من شيء هنا نتاج وعي راسخ أو منطق
مسبق  ،بل هو الغموض ما يفضي إلى
أن تكون الكتابة هنا قصة وقصيدة هناك
وهايكو في مكان آخر .أظن أن المرء عندما
يكتب انطالقا من صورة شعرية أو فكرة أو
من باعث غامض فإنه ال يدري إلى أين يتجه،
وألن الكتابة تنتسب إلى فترة كتابتها فإنني
أجد صعوبة في استحضار تلك الفترة التي
كتبت فيها“ :موت طفيف” ،إلعطاء جواب مقنع
عن هذا األمر.
أحيانا ،وفيما أراجع نصوصا كتبتها ،أعثر
على ص��ور أو شخوص وردت في نصوص
سابقة عليها ،وأحب ذلك وال أحاذر منه ،ألن
من الجيد أن تتكرر الحاالت حتى لكأنك تبني
حالة من زمان فيما العالم يتشكل دون أن
ينتهي.
فأدى هذا األمر إلى التباس في الشكل.
يحتار الكثير من النقاد في تصنيف كتابتي،
وهذه الحيرة نابعة من التزام النقد بتصورات

مسبقة عن الشكل األدب���ي ،ومحاولة ج ّر
ما أكتب باتجاه ه��ذا الشكل أو ذاك بهدف
استيعابه وهضمه  ..البعض يقول هذا ليس
بقصة أو خاطرة أو قصيدة.

هناﻙ حصار رهيب
مفروﺽ على النص
الجديد من قبل القارىء
ِم ال
لماذا هذه الضرورة القصوى للنوع؟ .ل َ
نشعر بالنص بوصفه كائنا وتجربة ونعيش
معه؟ .لم يسبق التصنيف كل ما عداه؟ .هذا
األمر متروك للناقد ،لكن الناقد في الغالب
يتشبث بالقشور ويترك الجوهر .مع كتابي
األخير“ :والمنازل التي أبحرت أيضا” ،لم أقم
بتحديده كرواية ،الناشر العتبارات تخصه قام
بذلك ،فجرت قراءتها كرواية و ُرفضت من قبل
البعض على أنها كذلك ألنها جاءت على غير
ما اعتاد القارىء أن تكون الرواية .لقد أصبح
النوع مشكلة النص ،ولم ُيقرأ بشكل جيد
لغياب الناقد الحقيقي الذي بوسعه أن يتعامل
مع نص جديد ب��أدوات نقدية جديدة ،وفهم
مغاير لما هو سائد .غياب هذا النوع من النقد
يجعل القراءة قائمة على ما هو غير جوهري
بالنسبة لفعل الكتابة.
إذاً أنت لم تقرأ متابعات نقدية حتى اﻵن؟.
 ليس تماما ،هناك قراءات استفدت منها،بل هناك اهتمام نقدي إلى ح ّد ما ،لكن هناك
غياب للقراءة العميقة التي تكشف أشياء لي

وتضيء أخ��رى باستثناءات ن��ادرة ..
هناك جلسات شفاهية مع صديق أو
ق��ارىء صديق ومكاشفات تسرني
جدا ،لكن النقد الحقيقي والدراسة
والتحليل والغوص الكلي في العوالم
أمر نادر.
علي
ال أعتقد أن هذا األمر ينطبق ّ
وح��دي ،بل هناك الكثير من أمثالي
من األدب��اء العرب الذين لم ُيقرأوا
بعد .تأمل الوضع الثقافي العربي من
حولك ،ستجد أن هناك نقصا شديدا
في ممارسة النقد الحقيقي ،ال��ذي
يستوعب النص الجديد والقادر على
تجاوز مرجعيات محددة .إن ما يكتب
غالبا هو “مقاالت نقدية” حول أسماء
مكرسة في الثقافة العربية وحول
| أمين صالﺢ
عمومياتها ،وه��ي ليست بعميقة
نسبياً ،فما بالك بالنسبة لألسماء التي ما زالت أظن أنها غير مكتملة ،لذلك أخاف دائما مما
هامشية في هذه الثقافة ،رغم م��رور كل كتبت؛ أخاف أن أعود إليه وأحلله  ..وأخاف من
هذا الزمن الطويل حتى باتوا جزرا معزولة اكتشافي أخطائي ،أخاف من الشعور بالنقص
ومجهولة لم يطرقها أحد .إنه أمر يقود إلى بسبب الشوائب التي في النص والتي كان
اليأس ،لذلك ال أفكر فيه وال أنتظر ناقدا من الممكن أن ال تكون مع القليل من الصبر،
يتناول عملي األدبي على نحو مختلف بل لقد فالنص في داخلك ليس كما هوعلى الورق،
تشكلت لدينا حصانة ضد االستسالم ،فماذا فقد انتظرت شيئا ما في داخلي لكنه أقل مما
خرج.
سنفعل إن لم نكتب؟!.
أضف إلى ذلك أن هناك حصاراً رهيباً
يقول المخرج اإليطالي فيدريكو فيلليني:
مفروضاً على النص الجديد من قبل القارىء .فكرة الجسد أجمل من الجسد .وبالفعل فإن
من جهة أخ��رى ،إن مشكلة النقد هذه العمل قبل تحققه أجمل ،وبعد تحققه ،قد
مشكلة عالمية وال تخص الثقافة العربية تشعر بارتياح للحظة ،ولكن بعد قليل وعندما
تتأمل قليال فقط سوف تجد أن ما على الورق
وحدها ،الثقافة الغربية تعاني أيضا.
في هذا السياق من الحديﺚ عن القراءة
ليس بالمستوى الذي بلغه ذلك النص الذي
والكتابة ،هل هناﻙ ما تندم عليه؟.
كان كامنا فيك  ..دائما أندم ،وأظن أنني إن
 أعتقد أنني في كل مرة أكتب فيها  ،شعرت بالرضا الكامل سوف أنتهي بل أموتأندم الكتشافي حماقة ما أو شيئاً كان ينبغي أو أنتهي أو أقلها أصاب بشلل ما ،لذلك ال ب ّد
علي أن ال أفعله ،وهذا يخص نشر تجارب من إعادة النظر باألشياء باستمرار.
ّ

عدد جديد من “الرأي اﻵخر”
ّ
السجل -خاص

| صدر العدد الثاني والعشرون من مجلة
ال���رأي اآلخ��ر التي تصدر ع��ن دار اإلع��الم
العربي-لندن يحمل غالفها عنوان ملفها
الرئيسي “مصر تتمخض ..فمتى الوالدة؟”.
وقد تناول هذا الملف عددا من الشؤون
المصرية سياسيا واقتصاديا وأمنيا مسلطا
الضوء على األزم��ة الخانقة التي يعيشها
المواطن المصري مع لقمة العيش ،ومع حرية
التعبير واإلحساس باألمن والكرامة .ضم
العدد مقاالت تحليلية مطولة لكل من جالل
أمين ،أحمد بهاء الدين ،محمد سعيد إدريس،
عبد الغفار شكر ،وجمال واكيم ،كما احتوى
على مقابلة مع الباحث والمفكر اليساري
أشرف بيومي أجرتها معه روال عبداهلل األحمد

في دمشق.
وقد توصل الملف إلى نتائج من أهمها
أن مصر مقبلة على تغيير قد يكون فيه
دور لإلدارة األميركية ،وأن ما مارسته الدولة
على مدى أكثر من خمسة عقود من تغييب
للحريات ،وتحالف مع التيار اإلسالمي ،وتغيب
لحقوق المواطن االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،في ظل ضعف واض��ح للحركة
السياسية التقدمية بشكل عام ،واليسارية
بشكل خ��اص يرجح أن التغيير المنتظر
سيصب في مصلحة اإلخ���وان المسلمين،
والمؤسسة العسكرية ،ما يفتح االحتماالت
على حالة من الفوضى التي قد تشجع تدخالت
إقليمية ودولية ،لم ير أي من المشاركين في
الملف أنها تبشر بالخير لمصر.
ج��اء ه��ذا العدد من المجلة التي تعنى
بتقديم قراءات فكرية واستراتيجية متزامنا مع
الذكرى الستين للنكبة في فلسطين ،فاحتوى
على محور ودراستين تتعلقان بالقضية
الفلسطينية ،باإلضافة إلى تقرير استراتيجي
حول اليسناريوهات المحتملة للحرب على غزة
للتخلص من مشكلة الصواريخ التي أصبحت

ظاهرة مقلقة إلسرائيل.
وع��� ّرج ال��ع��دد ف��ي تغطية خ��اص��ة ،على
التجاذبات السياسية في اليمن بين النظام
والمعارضة في ضوء االستحقاق االنتخابي
الرئاسي والتشريعي  2009حيث” يسعى كال
الفريقين إلحداث تغيير في قانون االنتخابات
قبل إجرائها بحيث تصب نتائجها ،على نحو
مضمون ،في مصلحته”.
كما اشتمل العدد على دراستين فكريتين:
األولى تحت عنوان “النجمة السداسية” للباحث
مناف غرايبة الذي يتتبع ظهور رمز النجمة
السداسية منذ  4آالف سنة ق م ،باحثا عن
عناصر تربطها بحضارات قديمة مختلفة
وبعلم الكيمياء وعلوم ما وراء الطبيعة،
وصوال إلى العصور الحديثة حيث “اتخذتها
دول وج��ي��وش رم��زا يوضع على أعالمها”
وانتهاءب�”اعتمادها من قبل الحركة الصهيونية
شعارا لها تحت مسمى نجمة داوود”.
أم��ا ال��دراس��ة الثانية فقد ج��اءت تحت
عنوان “ ما يشبه الفوضوية في الليبرالية
والماركسية” وق��د أع��د ه��ذه ال��دراس��ة عبد
اآلله بلقيز الذي يقارن فيه بين الماركسية

والليبرالية في نظرتهما إلى
الدولة ،فيرى أن” الليبرالية
قد حققت انتصارات حاسمة
ض��د ال��دول��ة لصالح الفرد
والمجتمع” بينما “اكتفت
الماركسية بتحطيم الدولة
نظريا والتعايش معها كأمر
واقع” .ويخلص بلقيز إلى أن
أيا من الماركسية والليبرالية
لم تمتلك “نظرية دولة أصال”
وأنه يميل إلى أنهما “اهتمتا
بالمجتمع أساسا -بالفرد في
الحالة الليبرالية ،وبالطبقات
في الحالة الماركسية .أما
الدولة ،فما نظر إليها إال في
عالقتها بالفرد أو الطبقة”.
بصدور عددها الثاني والعشرين تتوج
“الرأي اآلخر” جهودا جادة لعدد من الباحثين
والمفكرين على مدى  22شهرا لتقديم إضافة
لمكتبة الدوريات العربية ،تمكن القارئ العربي
من الحصول على مصدر يتمتع باالحترام من
مصادر المعرفة التي تتمتع بالرصانة ،والتنوع

الفكري.
ي��دي��ر ال���رأي اآلخ���ر سهيل القسيس،
ويرأس تحريرها سعد محيو ،ويدير التحرير
أمين قمورية ،وتتشكل هيئة تحريرها من
عدد من الكتاب والباحثين من مختلف الدول
العربية.

0

ّ
السجل

الخميس  24تموز 2008

ﺛقافي

على درب حزب اﷲ :المثقف الحديﺚ
والتاريﺦ السياسي للشرق األوسﻂ
مراجعة :باﺳل صلوﺥ*

| يتضمن كتاب على درب حزب اهلل ،تحليال
متقدما وذكيا لموضوع معقد ومثير للمشاعر
في العادة .يضع حمزة إطارا مفهوميا ديناميكيا
لشرح كيفية والدة حزب اهلل ،وتحوله إلى حزب
سياسي متماسك ،وخياراته السياسية .وهو
يجادل بأن هذه الخيارات يمكن فهمها على
الوجه األفضل في سياق الظروف المتغيرة،
وبنية الحزب التنظيمية ومتطلبات التشريع
األيديولوجي .وبالرغم من أن إصرار الحزب
النظري على الهدف النهائي إلقامة نظام
إسالمي ،فإن حمزة يجادل بأن األيديولوجيا
مرنة ،وأن القيادة الدينية تعيد صوغها لتناسب
الظروف المتغيرة .ويتتبع حمزة نهوض حزب
اهلل في ظروف أزمة متداخلة .وهو حدد أربعة
متغيرات يمكن من خاللها تفسير التشدد
المتزايد للمجتمع المحلي الشيعي اللبناني
في الستينيات والسبعينيات :إرث تاريخي
من المعاناة والحرمان السياسي واالقتصادي
للشيعة ،غزو إسرائيل المتكرر للبنان والتأثير
الواضح للثورة اإلسالمية في  .79/1978وقد
شكلت هذه المتغيرات الظروف االجتماعية
االقتصادية والسياسية والنفسية التي أدت
إلى تأسيس حزب اهلل .ويتجاوز حمزة هنا
أسسا معروفة جيدا .إن تحليله أليديولوجيا
ح��زب اهلل اإلس��الم��ي��ة وبنيته التنظيمية
والخيارات العملياتية هي ما يميز هذا التحليل
عن أعمال أخرى.
تحتل األيديولوجيا مكانة عليا لدى حزب
اهلل ،ويستخدم حمزة مزيجا من المقابالت

الشخصية والمصادر األولية لتفكيك مكونات
هذه اإليديولوجيا .وهو يجادل بأن الحزب
يعتنق مبدأ والية الفقيه ،ويلتزم بالتعليمات
اإليديولوجية للفقيه ،آية اهلل خميني ثم علي
خامنئي .وعلى أي حال ،فإن حمزة ال يستفيض
في شرح اآلثار الضمنية لهذا االلتزام على
هوية ح��زب اهلل وسياساته اللبنانية .هل
ال��ح��زب أداة إي���ران ف��ي لبنان ،كما يوحي
البعض؟ أم أنه يملك قسطا من االستقاللية
عن ماللي طهران؟ ما هو أثر سوريا على
خيارات الحزب السياسية بعد  ،1990وهل
وافقت عليها إيران؟ هذه األسئلة مهمة في
صورة خاصة ،في ضوء النقاش الجاري في
لبنان ما بعد سوريا حول الوضع العسكري غير
الشرعي لحزب اهلل في المستقبل ،ودوره في
المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران عقب
غزو العراق.

المؤلف يجادل بأن
أيديولوجيا حزب اهلل
مرنة
ال تعد عالقة حزب اهلل بأتباعه وظيفة
من وظائف الخطاب األيديولوجي فقط ،بل
إن الحزب طور بناء مؤسسيا مركزيا متماسكا
ومعقدا اخترق به صفوف قطاعات المجتمع
الشيعية ف��ي الجنوب وبعلبك والهرمل،
والضاحية الجنوبية من بيروت أساسا .هذا
البناء المركزي المتماسك ق��ارب أن يكون
دولة ظل حقيقية .وتقوم هيئات حزب اهلل
االجتماعية والتربوية واالقتصادية والقانونية

| تﺄليف :أحمد نزار حمزة
| دار النشر :مطبوعات جامعة سيراكيوز ،نيويورﻙ )(2004
| عدد الصفحات206 :

والتدريبية واإلعالمية بربط الكوادر بالحزب
وتخفيف المصاعب االقتصادية للمحتاجين.
كما أنهم يشكلون أدوات للتنظيم والتثقيف
ال��ت��ي ت��وص��ل ال��ح��زب إل��ى عمق المجتمع
الشيعي .ويتميز تحليل حمزة ألذرع الحزب
االقتصادية االجتماعية وهيئاته القيادية،
وهيئاته العسكرية واألمنية بالشمول ،فهو
يحدد الدور الحاسم الذي تلعبه القيادة الدينية
في الحفاظ على االنضباط المركزي للحزب
ورقابتهم لألذرع العسكرية واألمنية.
وتتباين الهيكلية المركزية للحزب مع
خياراته العملياتية المرنة .ويفصل حمزة في
شرح انتقال استراتيجية الحزب العملياتية
من “الوضع العسكري” في الثمانينيات إلى
“الوضع التدرجي البراغماتي” بدءا من العام
 .1989وقد أشر االنتقال على انتصار التيار
البراغماتي على العسكري في صراعين
متداخلين :األول تم في إيران بين مجموعة
هاشمي رفسنجاني وبين المتشددين بقيادة
على أكبر محتشمي وحسن خروبي .والثاني
في لبنان وفي داخل قيادة حزب اهلل الدينية،
بين معسكر عباس الموسوي وحسن نصر

اهلل البراغماتي وبين المجموعات المتشددة
لصبحي الطفيلي وحسين الموسوي .وقد
تمحور الصراع حول االستراتيجية التي يجب
على الحزب أن يختارها في سعيه إلقامة
نظام إسالمي :التدرجية أم التشدد المستمر.
وقد برهن على هذا االنتقال العملياتي إلى
الوضع التدرجي البراغماتي من خالل تحليل
للوالء التكتيكي االنتخابي لحزب اهلل في
االنتخابات التشريعية األولى بعد الحرب في
العام  1992وفي انتخابات البلديات في العام
 .1998كما أن هذا االنتقال أصبح معلنا في
وق��ت ك��ان فيه لبنان تحت سيطرة سوريا
الكاملة تقريبا .وهنا يترك حمزة القاريء
مرة أخرى وهو يرغب في معرفة مزيد من
التفاصيل .فأي نوع من األساليب تم التفاوض
عليه مع سوريا بعد 1989؟ وماذا كان موقف
إيران تجاه التحالف بين سوريا وحزب اهلل بعد
العام 1989؟
ينجح كتاب حمزة في اإلمساك بقدرة
القيادة الدينية لحزب اهلل على المصالحة
بين متطلبات األي��دي��ول��وج��ي��ا وب��ي��ن تلك
الخاصة بالسياسة اليومية في لبنان ما بعد

الحرب ،ولكنه ال يقتنع بأن الحزب قد قبل
نظام لبنان الطائفي ،م��ج��ادال بأنه ،في
النهاية ،يسعى إلى القضاء على هذا النظام.
ولقد زادت التطورات التي حدثت في لبنان
منذ نشر الكتاب من الضغوط على حزب
اهلل لفصم عالقاته اإلقليمية وإثبات والءاته
اللبنانية .وقد أعلنت قيادة الحزب حساسيتها
للنظام االجتماعي الطائفي والسياسي
المذهبي للبنان .ومن المؤكد أنهم اقتتلوا
طويال وبضراوة لمباركة االتحاد بوصفه
الملمح الرئيسي للنظام السياسي لحقبة ما
بعد سوريا .ويخوض الحزب معركة حاسمة
لحماية خياراته في لبنان ما بعد سوريا .وال
يتتبع كتاب على درب حزب اهلل رحلة الحزب
حتى هذه اللحظة ،بل ويلقي ض��وءا على
آفاقه المستقبلية.
*قسم التربية والعلوم االجتماعية ،الجامعة
األميركية اللبنانية ،بيروت لبنان
* بالتعاون مع:
المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط
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اعتبر رأيه استفزازاً من أجل التغيير

امرأة حجاج “الكاريكاتيرية” تضعه
في مواجهة مع ناشطات نسويات

حمزﺓ السعود

| لم يمر الرسم “الكاريكاتيري” ،الذي
نشره الفنان عماد حجاج في صحيفة الغد
يوم العاشر من تموز الجاري ،مرور الكرام
على ناشطات في مجال حقوق المرأة رأى
فيه بعضهن موقفًا سلبياً ،فيما أصر هو على
موقفه القائم على أن وضع المرأة الحالي هو
نتيجة سلبيتها وأنها هي المسؤولة عنه.
هذا الموقف السلبي لحجاج من المرأة
يمثل فحوى الرسم الكاريكاتيري المنشور.
ففيه حمل رسام الكاريكاتير المرأة العربية
مسؤولية وجودها على الهامش بين المجتمع
والالمجتمع وتنامي الثقافة الذكورية.
األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية
لشؤون المرأة ،أسمى خضر ،وجهت رسالة
إل��ى رئيس تحرير صحيفة ال��غ��د ،ج��ورج
حواتمة ،ترد فيها على ما اعتبرته إساءة
بالغة بحق المرأة العربية عموماً والمرأة
األردن��ي��ة خصوصاً ،وذل��ك في أول قضية
في البالد يكون محور الخالف فيها رسم
كاريكاتيري محلي.
قالت خضر في رسالتها«:إن إشارة حجاج
إلى عداء المرأة العربية لنفسها في الرسم
المذكور كان جلياً» ،وهو ما اعتبرته تصويراً
سلبياً فجاً« .اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

تستنكر تصويره للمرأة على أنها ترضى
بالضرب واإلهانة وتعدد ال��زوج��ات ،وتحب
إنجاب الذكور وتكره البنات».
وأضافت خضر« :يعلم الفنان عماد حجاج
وهيئة تحرير «الغد» تماما ان السلبيات هي
االستثناء الذي ال يجوز تعميمه ،وهي ليست
سلوكيات سلبية تتحملها المرأة ،بل المجتمع
برجاله ونسائه ،جراء المفاهيم والعادات

حجاج تشبﺚ بموقفه
الذي ع ّبر عنه في رسمه
الكاريكاتيري ،وأعلن
اختالفه مع الناشطات
المناصرات لحقوق
المرأة
التقليدية السلبية».
العين هيفاء أب��و غ��زال��ة ،أم��ي��ن عام
المجلس الوطني لشؤون األسرة ،قالت إنها
«فوجئت» عندما رأت الرسم الكاريكاتوري
الذي أتى خالفا للخط اإلبداعي المعتاد من
حجاج وتع ّلق «ال أعرف بماذا كان يفكر عندما
وضع الرسم!» وتضيف أبو غزالة أن «الرسم

ال يسيء فقط للمرأة العربية واألردنية وإنما
لحجاج كفنان أردني متميز ،فماذا يعنينا هذا
المسلسل إذا رغب الناس في مشاهدته؟»
وتتساءل أبو غزالة «لماذا لم يصور بطلة
المسلسل أمام الرجل العربي؟».
حجاج تشبث بموقفه الذي عبر عنه في
رسمه الكاريكاتيري ،وأعلن اختالفه مع
الناشطات المناصرات لحقوق المرأة ،مشيرا
إلى أن «السلوكيات اإليجابية للمرأة هي
االستثناء ،وأتحدى اللجنة الوطنية لشؤون
المرأة أن تفسر تراجع نسب التعليم العالي
للمرأة في الوطن العربي».
قال حجاج إن المرأة العربية تتحمل جزءاً
من المسؤولية في تصويرها على هذه
الشاكلة ،لكن هذا ال يعني بأن الرسم موجه
ضدها «موقفي كان دائماً داعماً للمرأة،
وحتى في القراءة الثانية لهذا الكاريكاتير
نجد أنه في صالح المرأة ،حيث تسمى هذه
التقنية «المعالجة بالصدمة» كنوع من
االستفزاز لتغيير الواقع».
ترى العديدات من ناشطات حقوق المرأة
أن المشكلة األكبر التي تواجها المرأة هي
العنصرية التي تخفيها الذكورة تحت غطاء
الحيادية ،والتذرع بتصوير الواقع كما هو
وليس كما يجب أن يكون ،والواقع في سكونه
وثباته ال في حركته وتغيراته.
يقول أك��ادي��م��ي ب���ارز ،رف��ض الكشف
عن هويته إن حجاج وقع ضحية ما يعرف
ب�«الوعي المزيف» ال��ذي يتصور صاحبه،
لشدة اقتناعه به ،أنه وعي صائب وحقيقي.
ح��ال��ة «ال��ه��وس» بشخصية مهند في
المسلسل التركي (ن��ور) ،وتصويره فارساً

ل��ألح��الم ل��دى ج��م��ه��ور ال��ف��ت��ي��ات وال��ن��س��اء
العربيات ،إضافة إلرتباطه بمجموعة من
أخبار الطالق والخالفات الزوجية «كانت
السبب وراء استنهاض فكرة هذا الرسم»،
يقول حجاج .متمسكاً برأيه الذي عبر عنه
الرسم الكاريكاتيري «أملك الحق باالعتقاد
ب��أن المعجبين بهذا المسلسل «تافهين
وفارغين» ،حيث أن شخصية مهند تنتمي
إلى الثقافة التركية المبغضة للعرب ،وما

رسم حجاج لم يثر
ناشطات في حقوق
اإلنسان وحقوق المرأة
فقط ،بل أﺛار حفيظة
ﺁخرين عبروا عن تصور
مﻐاير لما رسمه
نشاهده هنا هو ولع الضحية بقاتلها».
«إقحام حجاج للثقافة التركية (العثمانية)
«المبغضة للعرب» ،شكل حرفا للنقاش
وابتعادا به عن أهدافه ،وإضعافا لمستوى
نقاشه لموضوع ال عالقة له من قريب أو بعيد
بالموضوع قيد النقاش »،يقول األكاديمي

ل�«ے».
النظرة األح��ادي��ة والتصوير السطحي
للمرأة العربية بهذا الرسم ،ووسمها بالجهل
وغ��ض الطرف عن بعض الرجال «الذين
يهرولون وراء نساء الشاشات الفضائية،
إضافة لتأثير حجاج الكبير على القراء ،هو
ما سبب هذا االستياء الكبير» ،تقول عضو
اللجنة اإلعالمية لشبكة مجابهة العنف ضد
المرأة «شمعة» ،سمر حدادين.
خضر طالبت رئيس تحرير «الغد» باتخاذ
اإلج��راءات الالزمة لمعالجة هذه اإلشكالية
ومنع تكرارها ،داعية رسام الكاريكاتير عماد
حجاج للعودة إلى تسخير إبداعه لخدمة القيم
اإلنسانية ،مشيرة إلى أن اللجنة ال تضيق
ذرع��ا بنقد الممارسات السلبية «إال أنها
التزاما بالمواثيق األخالقية واألسس المهنية
لإلعالم ومصلحة الوطن ،ترى أن التعميم
في الوصف في الرسم المنشور ينطوي على
بث رسالة إعالمية سلبية خاطئة لن تؤدي
إلى تصويب السلبيات بل تكريسها ،كما لو
أنها الواقع العام ،ومن شأنها أن تؤدي إلى
عكس الرسالة المقصودة».
رسم حجاج لم يثر ناشطات في حقوق
اإلنسان وحقوق المرأة فقط ،بل أثار حفيظة
آخرين عبروا عن تصور مغاير لما رسمه
ح��ج��اج ،ففي مقابل رس��م ح��ج��اج ،نشرت
«ے» على الصفحة األول��ى من عددها
رقم  35رسماً كرتونياً للفنان ناصر الجعفري
بدا فيه وكأنه يرد بصورة غير مباشرة على
رس��م ح��ج��اج ،منصفا ال��م��رأة وكاشفا عن
حقيقة النظرة الدونية التي ينظر بها إليها
بعض الرجال في مجتمعنا.
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نساء في المهنة :تمييز بزي أنيق!
ﺳوﺳن زايدﺓ

| تعمل المرأة في حقل من األشواك ،يستوي
في ذلك عملها في أي مجال .فإذا نجحت في
إقناع رجل البيت بجدوى عملها في الخارج،
مع الحفاظ على واجباتها المنزلية واألسرية
كاملة ،عليها أن تقنع رجل العمل بكفاءتها التي
تضاهي بها زميلها.
وتبدو ص��ورة ال��م��رأة العاملة في قطاع
الشركات الخاصة زاهية تماما ،فنسبة العامالت
في هذا القطاع أعلى مما هي عليه في قطاعات
أخرى ،لكن واقع الحال ليس كذلك ،فنظرة أكثر
عمقا ستظهر مدى التمييز الذي تتعرض له
النساء العامالت في هذا القطاع والمضايقات
التي تتعرض لها.
التمييز ضد الموظفات ال يستند إلى قوة
القانون ،فالقانون أعطى حقوقا متساوية
للجنسين ،فقد ضمن المشرع ،على سبيل
المثال ،أن يحصل أطفال العامالت على الرعاية
وفقاً للمادة  72من قانون العمل ونصها« :على
صاحب العمل ال��ذي يستخدم ما ال يقل عن
عشرين عاملة متزوجة ،تهيئة مكان مناسب
يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال
العامالت الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات،
على أال يقل عددهم عن عشرة أطفال».
ومثلما هو األمر في بالدنا فإن المشكلة
تكمن ،في كثير من األح��ي��ان ،في تطبيق
القوانين ،فكثيرا ما يتجاهل صاحب العمل

القانون ،مستندا إلى العرف السائد ،فيصبح
الواقع أقوى من نص القانون.
قانون العمل مثال ،ال يجيز فصل موظفة،
أو إنذارها بالفصل في فترة الحمل ،أو إجازة
األم��وم��ة ،وم��ع ذل��ك ف��إن كثيراً م��ن إدارات
ال��م��ص��ارف تعمد إل��ى «تطفيش» ال��م��رأة
المتزوجة .أميرة ،موظفة في بنك حكومي،
قالت ل�«ے»« :هناك ضغوطات كبيرة على
النساء المتزوجات ،فساعة الرضاعة ألغيت ،إذ
إن اإلدارة تتعمد أن تعطيها لألم في منتصف
ال��دوام ،وليس في بدايته أو نهايته ،وهناك
يسكن مناطق بعيدة عن عمان ،ال
موظفات
ّ
يستطعن الذهاب والعودة في اليوم نفسه.
إنهم (اإلدارات) يريدون منعنا من العمل ،بشكل
غير مباشر ،من خالل تضييق الوضع علينا».
أما موضوع الوالدة فهو يؤثر على تقييم
عملها« ،إذ ينظر إليها على أنها لم تعمل 360
يوما ».تقول إيمان .وتوافقها في ذلك إحدى
الموظفات ،التي لم ترغب بذكر اسمها« ،يتم
تأخير ترقيات الموظفة بحجة أنها تأخذ إجازة
ثالثة أشهر (إجازة األمومة) ،وكأن األمر هبة أو
منحه منهم» .وتعتقد سوزان ،ان هنالك قصورا
في مطالبة المرأة بحقوقها في هذا الجانب،
تقول« :كان التمييز واضحاً في البنك ،فقد
كان يتم تخفيض التقييم والزيادة السنوية
للموظفة المتزوجة ،وقد تعرضت لهذا في
الحالتين التي أنجبت فيهما طفلي .فقد كانت
زيادتي السنوية قليلة على الرغم من تميز
إنتاجي ،إذ كان يتم محاسبة المرأة ألنها غابت
فترة األمومة .والموظفات اللواتي أنجبن أطفاال
لم يكن على قدر من الجرأة للمطالبة بساعة
الرضاعة وفقا للقانون».
ناديا الشاويش ،المرأة الوحيدة بين 11
عضوا في الهيئة اإلداري��ة لنقابة المصارف،

مضى على عضويتها عام لم تر خاللها امرأة
واحدة تشتكي إلى النقابة تمييزا ضدها في
العمل« .لم أجد أية مؤسسة بنكية تلتزم ببند
إنشاء حضانة مثلما يحدث في المؤسسات
الكبرى في األردن ،صحيح أن هذا الحق موجود
في القانون ،لكنه ال يفرض على المؤسسات.
لكن إذا كانت األم العاملة نفسها لم تطلب بهذا
الحق فكيف ستوفره المؤسسة .نصف من
يعمل في البنوك هن نساء ومجموعة كبيرة
منهن متزوجات ،لكنهن ال يأتين حتى للنقابة»،
تقول الشاويش.

التمييز ضد الموﻇفات
ال يستند إلى قوة
القانون
ال يقف التمييز بين المرأة والرجل العاملين
في مسائل األمومة والحمل والرضاعة فقط.
هناك أيضا ما قد يكون أس��وأ ،وهو حرمان
الموظفة المتزوجة من حقوق التأمين الصحي
ألطفالها ولزوجها حتى لو كانت عائلة .تقول
نهيلة« :زوج��ة الموظف مؤمنة صحيا وتدفع
نفقات عالجها الطبية كاملة ومصاريف الوالدة،
لكن الموظفة ال تمنح هذه الحقوق».
وتضيف سوزان «ومن القضايا األخرى التي
تميز بين الرجل والمرأة في البنوك تمتع الرجل
بحق تعليم أبنائه على حساب البنك ،بينما ال
يحق للمرأة ذلك» .العادات والتقاليد ما تزال

تلعب دورا كبيرا في إعطاء مبرر ألصحاب العمل
في عدم إعطاء المرأة كامل حقوقها الوظيفية،
كما تقول سهى ،موظفة في دائرة حكومية:
«هناك امتيازات للرجل من ناحيتي السفر
والترقية ،ألن للمرأة ظروفا تحول بينها والسفر،
لكن هنالك فتيات لديهن طموح ويرغبن في
السفر وعندهن رغبة إلثبات جدارتهن ،ولكن
االختيار عادة ما يقع على الرجال».
المهندسة الصناعية ،سهير الخطيب ،تعمل
في القطاع الحكومي ،تتحدث من واقع تجربة
شخصية «كنت مرشحة ألن أكون رئيسة قسم،
وتم اختيار شاب بدال مني ،فهناك اعتقاد بأن
على المرأة مسؤوليات في البيت واألطفال،
وبأنها لن تعطي الوقت الكافي للعمل ،بينما
العكس هو الصحيح فالمرأة تعطي أكثر ،وألن
عندها عائلة تعرف كيف تنظم أمورها أفضل،
وإجماال فإن قدرتها أكبر على ضبط الوقت ألنه
يصبح جزءا من حياتها» .وال يقتصر التمييز
بحق المرأة على مديرها أو زميلها في العمل،
فالمحامية تصطدم بنظرة تمييزية عندما
يتعلق األم��ر في التعامل مع دوائ��ر القضاء
ومؤسسات الدولة األخرى ،أو مع المواطنين.
تقول المحامية ن��داء“ :بالنسبة للقضاة
ونظرتهم للمرأة ،ال يوجد تمييز في المحاكم
النظامية ،وبخاصة في المحاكم الكبيرة .أما في
المحاكم الشرعية فإن التمييز كبير جدا ،لدرجة
أن القاضي في المحكمة الشرعية يريدني أن
أكون محجبة ،وإال فنظرته لي تكون مختلفة.
وعندما ق��ررت أن أت��درب محامية شرعية لم
ينظر القاضي لي كمحامية ،حتى مصطلح
أستاذة لم يستعمله فيقول “يا أختي روحي
استني بغرفة النسوان”.
ما تقوله نداء يعني بالدرجة األول��ى ،أن
عزوف المحاميات عن ممارسة الجانب الشرعي

وتفضيل النظامي ،ترك المرأة ،خالل عملية
التقاضي ،عرضة للذكر؛ خصما ،ومحاميا،
وقاضيا ،إضافة إلى أن قانون األحوال الشخصية
يميز ضد المرأة.
والحال أن التعامل بدون مساواة مع المحامية
يمتد إلى دوائر أخرى ،ما يعيق عمل المحامية،
كما تقول نداء« .هناك تمييز ضد المحامية في
قسم الشرطة وأمام المحكمة ودوائ��ر البحث
الجنائي ،حيث يخاطبونها بكلمة “م��رة” بدال
من “أستاذة” كما يقال للمحامي .هذا مصطلح
مهين بالنسبة لي ،هناك استخفاف بالمرأة”.
وتسرد نداء قصة حدثت معها حين ذهبت
لكفالة موكل ،فقال لها الشرطي “نحنا ما
بنكفل نسوان” .وتضيف نداء إن هذا دفعها
إلحضار شخص يكفل موكلها“ .وعندما شكوته
لرئيس المخفر صدمني األخير قائال “طبعا نحن
ال نكفل نسوان” والسبب ،بحسب الشرطي هو
أنه “عندما أتصل بالمرأة وأقول لها احضري
موكلك تقول لي عيب ما تتصل على البيت
ممكن تعمل ل��ي مشكلة م��ع ج���وزي” .قلت
للشرطي إني «أوازيك كأي إنسان» وكان رده
“أنت ال توازيني والدين يعتبرني أحسن منك
وال تزيدي بالحكي” .فقدمت شكوى للمركز
الوطني لحقوق اإلنسان”.
في بعض المهن كاإلعالم تفضل بعض
المؤسسات تشغيل النساء أكثر من الرجال،
وهو أمر يوضح إلى حد ما الزيادة في عدد
اإلعالميات .ففي قطاعات اإلع��الم المرئية
تصبح المرأة مطلوبة كمظهر جمالي يسر
الناظرين ويسهم في جلب الجمهور ،وكذلك
الحال في قطاع اإلعالم المسموع فصوت المرأة
وحضورها كفيل بشد آذان المستمعين .وفي
الصحافة المكتوبة هي أكثر قدرة على االتصال
بالمسؤولين الذين يفضلون اللقاء مع امرأة.

أخبار
محاكمة معتقلي »إعالن دمشق«
| ُعقدت في دمشق يوم  16تموز/يوليو الجاري،
جلسة االستجواب اإلدارية لمعتقلي ائتالف قوى «إعالن
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» ،وذل��ك في
محكمة الجنايات األولى ،بحضور ممثلين عن الهيئات
الديبلوماسية األوروبية وممثلين عن هيئة الدفاع،
وبعض أهالي المعتقلين ،حسبما أف��ادت منظمات
سورية تُعنى بحقوق اإلنسان .وقد رفض المتهمون
التهم المنسوبة إليهم ورك��زوا على حقهم في إبداء
الرأي اآلخر ما دام علنياً وسلمياً ،مطالبين السلطات
بشرعنة االختالف بالرأي كونه حقاً من حقوق اإلنسان.
المتهمون هم :ري��اض سيف ،وف��داء أك��رم حوراني،
وطالل أبو دان ،وأحمد طعمة ،وأكرم البني ،وعلي العبد
اهلل ،وجبر الشوفي ،ووليد البني ،ومحمد حجي درويش،
وياسر العيتي ،ومروان العش ،وفايز سارة .التهم التي
وجهت لمعتقلي إعالن دمشق هي :نشر أخبار كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية األمة ،وإضعاف الشعور القومي،
واالنتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة
السياسي واالقتصادي ،وإيقاظ النعرات العنصرية
والمذهبية ،والنيل من هيبة الدولة.

نحو عقد اجتماعي جديد
| أصدرت  21جمعية ومنظمة مصرية أهلية تعمل
في إطار الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،في
القاهرة ومحافظات أخرى ،بياناً مشتركاً حول ما أسمته

«حالة االحتقان التي يمر بها المجتمع المصري» ،طالبت
فيه الحكومة المصرية بتنظيم «ح��وار مجتمعي مع
كافة طوائف الجماعة الوطنية المصرية لينتج من خالل
هذا الحوار عقد اجتماعي جديد نعيد من خالله صياغة
العالقة بين الحاكم والمحكوم» .واعتبر البيان أن
“المكانة التى تتمتع بها مصر على الصعيدين اإلقليمى
والدولي ،بخاصة بعد عضوية مصر فى اللجنة الدولية
لحقوق اإلنسان” تحتم عليها وضع خطة استراتيجية
وطنية لحل المشكالت التي تهدد البالد ،وبخاصة
مشكلة االحتقان الطائفي.

معتقلو المحلة
| طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ،السلطات
المصرية باإلفراج عن ستة رجال محتجزين لدى أجهزة
األم��ن منذ أكثر من  90يوماً ،من دون توجيه تهم
ضدهم ،كانوا اعتقلوا إثر اإلضراب العمالي والتظاهرات
التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى في نيسان /أبريل
الماضي .كما طالبت المنظمة في بيان لها ،بتجميد
إج��راءات التقاضي بحق  49آخرين تنظر قضاياهم
محكمة أمن الدولة ،بدعوى أن «مجريات التقاضي فيها
تنتهك حقوق المحاكمة العادلة» .ونقلت المنظمة عن
محامين مصريين مختصين بحقوق اإلنسان ،قولهم إن
المحتجزين يمكن أن يواجهوا السجن لفترات مطولة،
ألن بإمكان القضاة زيادة األحكام الجنائية في القضايا
المتصلة باألمن القومي أو النظام العام ،وف��ق ما
يشاءون.

السعودية وثمانية بحرينيين
| أعلن مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،أن السلطات
السعودية أفرجت عن ثمانية مواطنين بحرينيين كانت
تعتقلهم منذ أربعة أشهر ونصف الشهر ،من دون تهمة
رسمية ..،يذكر أن الثمانية كانوا عائدين إلى بالدهم
بعد رحلة سياحية في السعودية حين تم توقيفهم،
على ما أفادت تقارير سابقة.

اإلبعاد من موريتانيا
| قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين غير
الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروب��ا عبر
موريتانيا ،يتعرضون للقبض عليهم وللمعاملة
السيئة واإلبعاد الجماعي من موريتانيا ،دون أن تُتاح
لهم فرصة الطعن في قرار إبعادهم .وقالت المنظمة
في تقرير أصدرته تحت عنوان «موريتانيا :ال أحد
يريد أن يهتم بأمرنا -االعتقاالت وعمليات اإلبعاد
الجماعي للمهاجرين الذين ُمنعوا من دخول أوروبا» أن
السلطات الموريتانية ألقت القبض منذ العام 2006
على آالف المهاجرين الذين اتُهموا بمحاولة مغادرة
موريتانيا ،بقصد دخول أوروبا عن طريق جزر الكناري
اإلسبانية ،مشيرة ،على وجه الخصوص ،ألقوال صرح
بها مواطنون من بلدان في غرب إفريقيا ،أكدوا فيها
أنهم اعتُقلوا من الشوارع أو من منازلهم ،واتُهموا
من دون دليل بأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى
إسبانيا .وذكرت تقرير المنظمة أن  3257شخصاً من

المهاجرين المفترضين ،احتُجزوا خالل العام ،2007
ثم أُبعدوا جميعاً إلى السنغال ومالي ،بغض النظر عن
جنسياتهم وبلدانهم األصلية ،معتقدة أن السلطات
الموريتانية تترك هؤالء األشخاص على الحدود من
دون طعام وال وسائل مواصالت.

الجﺌو جنوب السودان
| ناشدت المفوضية العليا لشؤون الالجئين ،التابعة
لألمم المتحدة ،في بيان لها ،المجتمع الدولي التبرع
بمبلغ  11.9مليون دوالر ،للمساعدة في إعادة الالجئين
السودانيين من مخيمات في أوغندا ،وكينيا ،وإثيوبيا،
إلى جنوب السودان .وقال أحد مسؤولي المفوضية،
في تصريح نقله موقع المنظمة الدولية على اإلنترنت،
إنه إذا ما استمرت وتيرة العودة على ما هي عليه اآلن،
فيمكن إتمام عملية إع��ادة الالجئين مع نهاية العام
 2009أو الربع األول من العام  2010بشرط الحصول
على التمويل .وكانت المفوضية طالبت المجتمع الدولي
سابقاً بتوفير مبلغ  63مليون دوالر لدعم عودة الالجئين،
إال أنها لم تجمع المبلغ ،الذي ُيفترض أن يغطي نفقات
مواصالت العودة ،وتوفير الخدمات األساسية مثل :المياه
النظيفة ،والخدمات الصحية ،والتعليمية ،والمساعدة
الزراعية ،بغرض مساعدة العائدين على إنتاج غذائهم.
وذكرت المفوضية أن نحو  290.000الجئ عادوا إلى
جنوب السودان منذ إطالق برنامج العودة الطوعية
قبل ثالث سنوات ،من دون أن توضح العدد اإلجمالي
لالجئين.
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انفو تك
باع مليون جهاز في أسبوع

ﺁي فون  2ينافس بالكبيري الستقطاب رجال األعمال
| أعلنت شركة آبل األميركية عن بيع مليون
جهاز آي فون بنسخته الجديدة في األسبوع
األول من طرحه .إعالن آبل رفع سعر سهمها
أكثر بنسبة تزيد على  2بالمائة.
وكان بيع من النسخة األولى من هذا الهاتف
األشهر عالميا أكثر من  270ألف جهاز في أول
يومين من طرحه في األس���واق األميركية
وحدها.
الجهاز الجديد الذي يتميز بدعمه لتقنيات
الجيل الثالث ،يباع حاليا في  21دول��ة حول
العالم.
وقال المدير التنفيذي لشركة آبل ،ستيف
جوبز ،إن اآلي فون حقق “نتائج مذهلة في
عطلة نهاية األسبوع” .وأضاف“ :لقد تمكنت
النسخة األولى من هذا الجهاز من بيع مليون
وحدة في  74يوما فقط ،واعتقد أن النسخة
الجديدة ستحقق نتائج أفضل عالميا”.
وكشفت شركة آبل النقاب ،في منتصف
شهر حزيران/يونيو الماضي ،عن الجيل الثاني
من هواتف «آي فون» ،الذي يتميز بأنه يدعم
شبكات الجيل الثالث الالسلكية بشكل أسرع.

جوبز أعلن أن النسخة الجديدة من آي فون
تتميز برخص سعرها ( 199دوالرا) ،كما أنها
متطورة عن النسخة األولى من الجهاز والتي
باعت الشركة منها ما يزيد على  4ماليين
هاتف.
ويوفر الطراز الجديد القدرة على تحديد
المكان باستخدام نظام «جي.بي.إس» .كما
أنه اصغر في الحجم بشكل طفيف ومحاط
بالكامل بعلبة بالستيكية ،ويحوى أزرا ًرا من
المعدن الصلب وشاشة حجمها  3.5بوصة
«محسن» وسماعات تغطى
وكاميرا وصوت
ّ
األذن.
ولكن مبيعات اآلي فون تعتبر «باهتة» إذا
ما قورنت بمبيعات أجهزة اخرى مثل نوكيا Oyj
والذي بيع منه أكثر من  10ماليين وحدة في
أسبوع واحد في الواليات المتحدة األميركية ،أو
حتى مبيعات هواتف إل جي وسامسونغ ،والتي
تبيع سنويا أكثر من  100مليون وحدة سنويا
لكل منها.
ولكن هذه الشركات ،كما يؤكد محللون،
تطرح مئات «الموديالت» سنويا ،بينما تحاول

آبل منافستها ب� «موديل» واحد فقط يخلق
وحده حمى شراء غير عادية.
شعبية اآلي ف���ون ،كما ي��ؤك��د المحلل
االلكتروني في شركة االتصاالت المتنقلة
 AT&Tدوي��ان غولدشتاين ،جعلته منافسا
محتمال للجهاز المفضل لدى قطاع األعمال
عالميا وهو  ،Blackberryوالذي ما زال يتربع
على قمة الهواتف المفضلة ل��دى المدراء
التنفيذيين .يقول غولدشتاين« :ربما ال يزال
 Blackberryهو المضل عالميا ،ولكن بعض
المدراء يفكرون باستبداله بآي فون”.
ويتفوق اآلي فون على ال� Blackberry
بعدة مميزات أهمها الشاشة األنيقة التي تعمل
باللمس ،وقدرته على تنزيل التطبيقات مثل
األلعاب من أجهزة أخ��رى ،فضال عن اتصاله
األسرع باالنترنت.
ولكن الميزة األه��م هي سعر اآلي فون
المنافس ،الذي ال يتجاوز سعره نصف سعر
ال�  ،Blackberryوهي ميزة تنافسية مهمة
جدا ،خصوصا إذا ما قدر لهذه األجهزة اختراق
صفوف الطبقة الوسطى حول العالم.

طرح طراز جديد من PLAYSTATION 3

 Seagateتطرح ثالثة أقراﺹ صلبة

| اعلنت شركة  SONYاليابانية عن عزمها طرح طراز جديد من أجهزة  3 Playstationلأللعاب في السوق األميركية
 .وأوضحت الشركة أنها ستزود الجهاز الجديد بقرص صلب مساحته  80جيجابايت
 ،وسيباع مقابل  399دوالرا  ..وهو نفس سعر طراز  3 Playstationالحالي المزود
بقرص صلب مساحة  40جيجابايت  .وكانت SONYأكدت قبل أيام عدم اعتزامها
خفض أسعار أجهزة .3 Playstation
من جانبه  ،قال نوبيوكي أونيدا  -المدير المالي للشركة ”:إن استراتيجية الشركة
هذا العام هي عدم بيع المزيد من أجهزة ( .. )Playstation 3وإنما التركيز على األرباح
“  ،نافيا أن تكون خطة الشركة خفض األسعار  .وفي سياق آخر  ،كشفت مؤسسة
(مايكروسوفت) األميركية  -عمالق صناعة البرمجيات في العالم  -عن طراز جديد
من أجهزة  XBox 360لتشغيل األلعاب مزود بقرص صلب تبلغ مساحته  60جيجابايت
 .وأشارت الشركة إلى عزمها البدء في بيع الطراز الجديد من تلك األجهزة في الواليات
المتحدة وكندا ابتداء من شهر أغسطس  /آب القادم مقابل  349دوالراً .يشار ،
إلى أن (مايكروسوفت) خفضت سعر أكثر طرازات أجهزة  XBox 360التي
مبيعات بمعدل  50دوالراً ليصل إلى  299دوالرا .
تنتجها
ً
جدير بالذكر  ،أن أجهزة  XBox 360تحتل المركز الثاني عالمياً
من حيث حجم مبيعات أجهزة تشغيل األلعاب ؛ حيث تأتي أجهزة ()Wii
التي تنتجها شركة (نينتيندو) اليابانية )Playstation 3( ،التي تصنعها
مؤسسة ( )SONYاليابانية في المركزين األول والثالث على الترتيب

| كشفت  Seagateمؤخراً النقاب عن نقلة نوعية في قطاع تخزين البيانات تمثلت في أول
قرص صلب سعة  1.5تيرابايت ألجهزة الكمبيوتر المكتبي  ،وأول
قرصين صلبين سعة نصف تيرابايت ألجهزة الكمبيوتر المحمول
؛ وذلك بهدف تلبية الطلب العالمي المتنامي على أجهزة تخزين
المحتوى الرقمي في بيئات العمل المنزلية والمكتبية .
ويشكل ظهور القرص الصلب (ب��اراك��ودا )7200.11
( )Barracuda 7200.11سعة  1.5تيرابايت  -والذي
يعد الجيل ال��ح��ادي عشر ل��ألق��راص الخاصة
بالكمبيوتر المكتبي  -خطوة غير مسبوقة في
تاريخ األقراص الصلبة الذي يمتد لنصف
قرن  ،حيث ازدادت سعة القرص الصلب
بمقدار نصف تيرابايت مقارنة بأعلى سعة
سابقة وهي  1تيرابايت  ،وذلك بفضل تقنية
“التسجيل المغناطيسي العمودي”  .ويحوي المنتج
الجديد أربعة أقراص بسرعة نقل بيانات تصل إلى 3
 .Gb/secالمنتج سيطرح في األسواق في شهر آب/أغسطس
القادم ،وسيتبع بفئتين من األقراص الصلبة بسعة  1/2تيرابايت
للكميوترات النقالة في الربع األخير من العام الحالي

Sharpتطلق هاتفها الجديد SH706i
| أزاحت شركة  Sharpاليابانية الستار عن
هاتفها الذكي  .foma sh706iوال��ذي يعمل
بنظام التشغيل  . Symbianويتضمن الهاتف
الجديد شاشة منزلقة وكاميرا 2ميجابيكسل
ومفتاح “ .. ”Touch Cruiserمع خاصية (جي بي
إس) واالتصال باإلنترنت الجيل الثالث  ،باإلضافة
إلى تقنية (دولبي) ذات الجودة الصوتية العالية ،
ويأتي بألوان األسود والوردي واألخضر .
ويحتوي ( )SH706iأي��ض �اً على مشغل
للوسائط المتعددة يعمل مع كثير من أنواع
الملفات ؛ وخاصية البلوتوث ومتصفح .. HTML
مع دعم لبرنامج فالش اليت  ، 3.0كما يدعم
الهاتف أيضاً بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي حتى
 8جيجابايت

 Fujitsuتطرح ) (6كمبيوترات جديدة
| كشفت شركة  Fujitsuعن ست كمبيوترات محمولة دفعة واحدة من طراز  Lifebookمزودة بمنصات 2 Centrino
الحديثة من إنتل  .ويأتي في مقدمة هذه الكمبيوترات  ،a6210والذي يدعم الحركات باستخدام أكثر من أصبع على
لوحة التوجيه  ،ويقدم ذلك من خالل حاسب محمول كبير الحجم نسبيا
يحمل شاشة عرض بقياس  15,4إنش  ،ويدعم تقنية ال� Wireless
 USBالجديدة  .أما الكمبيوترات اللوحية  T5010و  T1010فيتمتعان
بشاشة عرض بقياس  13,3إنشا ال يختلفان سوى في دعم األول
لتقنية  vProالتي تزيد من إمكانيات تأمين الحاسب لقطاعات األعمال .
ويبدأ سعر األول ب�  1769دوالر  ..بينما يبدأ سعر األخيرب�  1299دوالر
 .أما الطراز  E8420موجه لمن يبحثون عن بديل للحاسب المكتبي من
حيث المواصفات المتقدمة وحجم الشاشة المريح  ،ومن المتوقع أن
يتوفر الشهر القادم بسعر يبدأ ب�  . $1359إضافة إلى ما سبق  ..قدمت
 Fujitsuاإلصدارين  s6520و  ، s7220وهما مزودان بشاشة عرض
بقياس  14إنشا تم تضمينها في تصميم مدمج لهذين الحاسبين ..
واللذين يتميزان بخفة الوزن  .وتبدأ أسعار األول ب�  $1529والثاني ب�
 ، $1229وهما متوفران اآلن في األسواق.

ّ
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احتباﺱ حراري

“وزراء البيئة العرب” 4 ..مشاريع لقمة الكويت االقتصادية
| قرر مجلس وزراء البيئة العرب في ختام
اجتماعهم االستثنائي بمقر الجامعة العربية
بالقاهرة أخيرا ،رفع أربعة مشاريع إلى
القمة االقتصادية التنموية واالجتماعية
العربية التي ستعقد في الكويت مطلع العام
المقبل ،وذلك بعد عرضها على المجلس
االقتصادي االجتماعي التابع للجامعة في
دورته المقبلة.
وواف��ق المجلس على أن يضم الملف
البيئي إلى قمة الكويت مشروعاً لتعزيز
آلية التنسيق بين األجهزة العربية المعنية
ب��ال��ك��وارث الطبيعية وح���االت ال��ط��وارئ،
وم��ش��روع �اً لبرنامج اإلدارة المتكاملة
للمخلفات بالدول العربية.
وض��م الملف البيئي أي��ض �اً مشروع
أولويات قضايا التجارة والبيئة في المنطقة
العربية ومشروع خطة تشغيل مرفق البيئة
العربي.

البعد البيئي

كما رف��ع المجلس توصية إل��ى قمة
الكويت بإصدار قرار بشأن دمج البعد البيئي
في جميع المواضيع التنموية االقتصادية
واالجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن
العربي ،من خالل مشاركة الجهات المعنية
بالبيئة ف��ي وض���ع ال��ق��رار االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي ،والتركيز على مبادئ وأسس

مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة
العربية في مواقع اتخاذ القرار كافة.
وأوضح المجلس أن رفع اإلعالن الوزاري
العربي إلى قمة الكويت تم بهدف مباركته
وتكليف مجلس الوزراء العرب المسؤولين
عن شؤون البيئة بتنفيذه ،من خالل وضع
الخطط والبرامج واألنشطة والمشاريع
وتنفيذها ع��ل��ى المستويين الوطني
والعربي.

قﻀايا التﻐير المناخي

كما قرر الوزراء في اجتماعهم أن يرفعوا
إلى القمة المقبلة ،اإلعالن المتعلق بملف
مشروع خطة العمل للتعامل مع قضايا
التغير المناخي والذي أصدره وزراء البيئة
العرب في دورتهم ال 19التي عقدت في
كانون األول الماضي ،وقرروا أيضاً عرض
مقترح خطة العمل العربية للتعامل مع
قضايا التغير المناخي على جميع الدول
العربية إلب���داء مالحظاتها ،ليصار إلى
صياغتها نهائياً لتعرض على القمة العربية
المقبلة.
وتحدد الخطة مجموعة من البرامج
الرامية إلى تخفيف تداعيات التغير المناخي
بالتركيز على التوسع في استخدام تقنيات
اإلنتاج الصديقة للبيئة وبخاصة في إدارة
الموارد الطبيعة ،واستنباط أن��واع نباتية

مناسبة للمناطق ال��ج��اف��ة ،األم���ر ال��ذي
من شأنه تقليل انبعاث الغازات الدفيئة
والحفاظ على نسبة الكربون ضمن حدود
مقبولة في البيئة .وفي ما يتعلق بملف
مشروع إنشاء نظام أقمار اصطناعية عربي
لمراقبة كوكب األرض ،أكد المجلس أهمية
إنشاء هذا النظام ،وكلف بهذا الصدد لجنة
مفتوحة العضوية من خبراء الدول العربية
إع��داد دراس��ة تنفيذية إلنشائه ستعرض
على المجلس االقتصادي واالجتماعي في
دورته الثانية والثمانين.
وكلف المجلس األمانة العامة للجامعة
باتخاذ اإلج���راءات الالزمة في ض��وء قرار
المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته
المقبلة لعرض مشروع إنشاء نظام أقمار
اصطناعية عربي لمراقبة كوكب األرض
على قمة عربية مقبلة.

بأنها ذات أولوية بالنسبة للعمل البيئي
العربي المشترك ،وتتطلب تضافر الجهود
على جميع المستويات ولجميع فئات
المجتمع ،معرباً عن أمله بأن تسهم هذه

تحقيق التنمية

وق��ال رئيس االجتماع رئيس المكتب
التنفيذي لوزراء البيئة العرب األمير تركي بن
ناصر بن عبد العزيز آل سعود“ :إننا نتطلع
إلى اختيار المجلس االقتصادي واالجتماعي
للمشروعات والبرامج واآلليات التي اقترح
وزراء البيئة العرب رفعها إلى مؤتمر القمة
االقتصادية والتنموية واالجتماعية”.
ووصف األمير تركي هذه المشروعات

“الحماية البيئية” تتنبأ بكوارﺙ

ﺁل غور :من أجل طاقة

خالل أشهر الصيف

ال تمس سالمة األرﺽ

| يحمل التغير المناخي معه تهديدات حقيقية
على صحة اإلنسان ،إذ أصدرت وكالة الحماية
البيئية  EPAتقريراً قبل أيام بينت فيه أن أعداد
الوفيات خالل أشهر الصيف الحارة ستتضاعف،
وأن كبار السن والفقراء والذين يقطنون وسط
المدن هم األكثر عرضة لهذا التهديد.
كما بين التقرير أن التغير المناخي قد
يؤدي إلى حدوث فيضانات قوية وإلى تقلص
في المصادر الطبيعية للمياه العذبة الصالحة
للشرب ،وإلى انتشار مزيد من األمراض المعدية
والخطيرة المتعلقة بنقص الغذاء والمياه.
وأشار التقرير إلى أن الفيضانات وموجات
الجفاف الناتجة عن التغير المناخي سوف تحول
األم��راض العادية إلى أم��راض خطيرة ،إذ إن
األج��واء الحارة والقاسية السائدة اآلن ستهيء
مناخاً مناسباً النتشار العديد من األم��راض
المعدية في وقت واحد ،ما قد يؤدي إلى القضاء
على أنواع بأكملها من الكائنات الحية.
وأظهر التقرير أن التغير المناخي الذي يسببه
انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون سوف يغير
من شكل العالقة التقليدية بين الكائنات المسببة
لألمراض والكائنات التي تصيبها األم��راض،
فتحول األمراض العادية إلى أمراض مميتة.
وبين التقرير أن األمراض المميتة انتشرت
ف��وراً بعد موجات جفاف شديدة اجتاحت عدة
مناطق ،في أوروبا مث ً
ال ،وكان لها تأثير كبير على
النظام البيئي.
إلى ذلك ،حذرت منظمة الصحة العالمية من
أن ماليين الناس سيصبحون عرضة لإلصابة

المشروعات في تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ورف��ع مستوى المعيشة،
وتوفير األمان واالستقرار وخلق بيئة صحية
خالية من التلوث.

باألمراض المعدية بسبب ارتفاع درجة حرارة
األرض .وقالت مديرة الصحة العامة والبيئة في
منظمة الصحة العالمية ،ماريا نييرا ،إن العالم
سيواجه خالل السنوات المقبلة مزيداً من االرتفاع
في درجات الحرارة ونقصاً في المياه ،محذرة من
أن ذلك سيؤدي النتشار أم��راض معدية مثل:
المالريا ،وحمى الدنغ ،والكوليرا.
وسوف يزيد االحتباس الحراري ،خالل أشهر
الصيف المقبلة ،من قابلية النباتات والحيوانات
لإلصابة باألمراض ،علماً بأن التنبؤات تشير
إلى أن متوسط ارتفاع درجات الحرارة في العام
 2100سيراوح بين  1,4و  5,8درج��ة مئوية
مقارنة بمعدالتها العام .1990
كما يتوقع أن ترتفع درج��ات الحرارة أثناء
الليل ،وبمعدل أكبر أثناء النهار ،كما سيزداد
معدل ارتفاع درجة الحرارة في فصل الشتاء
عن معدالت االرتفاع أثناء الصيف ،ما سيدفع
الحشرات التي تنقل األمراض إلى أن تهاجر من
المناطق المدارية إلى المناطق األكثر اعتدا ًال،
إذ إن األم��راض يمكن أن تنتشر بشكل أكبر
في المناطق المعتدلة حيث يوجد عدد أكبر من
البشر.
وهناك العديد من النماذج حول تأثير المناخ
في انتشار األمراض ،مثل انتشار حمى الوادي
المتصدع ،وهو مرض فيروسي خطير ينقله
البعوض في بعض مناطق شرق إفريقيا التي
تتأثر باألمطار الغزيرة ،وقد أسفر هذا المرض
عندما انتشر آخر مرة على نطاق واسع في العام
 1998عن مقتل اآلالف.

| قرر نائب الرئيس األميركي السابق ،آل غور ،أن يبذل
كل ما في وسعه من أجل إقرار سياسة بيئية جديدة ،من
شأنها تحسين «أمن الطاقة» في الواليات المتحدة ،ومحاربة
ظواهر التغير المناخي.
وقدم نائب الرئيس األميركي السابق آل غور ،الحائز على
جائزة نوبل للسالم في  ،2007خطة جديدة إلنتاج الطاقة في
الواليات المتحدة بنسبة 100بالمئة من الطاقات المتجددة في
غضون عشر سنوات.
وكان آل غور قد عاد ،بعد خسارته في االنتخابات الرئاسية
العام  2000أمام منافسه ،آن��ذاك ،الرئيس الحالي جورج
بورش ،إلى الحياة السياسية األميركية بعد إنتاجه الفيلم
الوثائقي الحائز على جائزة األوسكار An Inconvenient
 ،Truthالذي يتناول ظاهرة االحتباس الحراري.
وأطلق آل غور ،في نيسان الماضي ،حملة كبيرة تمتد
ثالث سنوات من أجل الدفاع عن القضايا البيئية ونشر الوعي
بمخاطر تغير المناخ ،وسيقوم غور خالل الحملة بدعوة اإلدارة
األميركية إلى الحد من انبعاث الغازات المسببة لالحتباس
الحراري.
وقال متحدث باسم حملة “معا” التي تدعم آل غور ،إنهم
يفكرون بطريقة جديدة بشأن إنتاج الطاقة واستهالكها ،وأن
ذلك يمكن تحقيقه في حال تحالفت القوى معا .وقال المتحدث:
“آل غور سيقدم طريقة جديدة لتحفيز المواهب األميركية
لبناء مستقبل أكثر أمناً فيما يتعلق بمصادر الطاقة”.
وحملة “معا” التي أطلقت للترويج اإلعالني لحملة آل
غور ستكلف مبدئياً  300مليون دوالر تنفق في غضون ثالث
سنوات .جزء من تمويل هذه الحملة جاء من أموال آل غور،
وهي أم��وال ناتجة عن أرباحه الخاصة من مبيعات كتابه
والفيلم البيئي الوثائقي ،وحصته في جائزة نوبل للسالم
التي فاز بها مناصفة مع مسؤولي اتفاقية األمم المتحدة

المعنية بتغير المناخ.
وقارن آل غور هذا البرنامج بالبرنامج الذي أطلقه الرئيس
جون كينيدي إلرسال رجل إلى القمر .وقال “يجب أن نستنهض
بالدنا اآلن لتحقيق هدف جديد يغير التاريخ” .وأضاف “اكرر
القول إن الفرصة متاحة لنا للقيام بخطوة كبيرة من أجل
البشرية”.
وبين آل غور أن التغير المناخي يزداد سوءاً بدرجة أكبر
مما كنا نتوقع مبيناً أن الكتلة الجليدية يمكن أن تذوب كلياً
خالل خمس سنوات في أشهر الصيف فقط.
وقال إن أكبر كتلة جليدية في غرينالند والتي تدعى
جاكوبشافن تخسر  20مليون طن من الجليد يومياً ،أي ما
يعادل كمية المياه التي يستهلكها سكان نيويورك سنوياً.
وقال آل غور إن واح��داً من األسباب الراهنة والمحتملة
هو االرتهان إلى الطاقات األحفورية .وقال “هذا يدمر الكرة
األرضية” .ودعا آل غور إلى التفكير جدياً في استخدام الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح بشكل واسع ،مبيناً أن ارتفاع أسعار
النفط يجعل استخدام هذه الطاقات ممكناً على الصعيد
االقتصادي .وأكد “عندما يرتفع الطلب على النفط والفحم،
ترتفع أسعارهما .وعندما يرتفع الطلب على اللوحات الشمسية
غالباً ما يتدنى سعرها”.
وطالب آل غور كل من يرى أن عشر سنوات فترة غير
كافية لالنتقال إلى الطاقات المتجددة ،بأن يأخذوا في االعتبار
ما تنشره الدراسات المؤكدة عن المخاطر التي يمكن أن
تواجهها البشرية في حال لم تتخذ إجراءات كفيلة للحد منها
خالل السنوات العشر المقبلة.
وفي سياق متصل حصل آل غور على دعم المرشح
الديموقراطي الى البيت األبيض باراك أوباما الذي وافق على
كل ما يطرحه آل غور ووعد إذا ما انتخب رئيساً بتخصيص
مبالغ طائلة لالستثمار في الطاقات المتجددة.
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كاتﺐ/قارﺉ
ما الذي تريده نابلس..؟؟

معرﺽ الكتاب
| هذه النوعية من المعارض هي لتشجيع الشباب
والمواطنين على صقل ثقافاتهم والتعرف الى ما هو
جديد في دور النشر وتشجيعهم على القراءة .لكن
ما يحدث بالحقيقة وقد زرت معرض الكتاب الذي
أقيم بموقع مشروع تطوير العبدلي كان في غاية
السوء من جميع النواحي التنظيمية حيث كان المكان
غير مرتب وغير الئق بصفة المعرض الثقافية ،كما
أن أسعار الكتب كانت مرتفعة جداً عن أسعارها في
السوق ،علمًا بأنني أشتريت الكتب نفسها المعروضة
في المعرض من مكتبة في السوق وكانت أقل
سعراً.
أرجو أن تكون هناك رقابة وتنظيم الئق بهذا
الحدث الذي يهم الكثيرين.

دانة المعاني

ال يوجد هناﻙ بعد
سياسي وال بعد نظر!
| نوابنا المحترمين رأوا فرصة لشمة هوا على ظهر
مجاهدي خلق ولم ينظروا للبعد السياسي الممكن
قراءته من قبل اإليرانيين حتى لو كان يمكن أن
يسبب أزمة دبلوماسية لألردن ..فشمة الهوا (أو ًال)
وبعدين األردن يدبر حاله ،رأسمالها اعتذار وبوسة
على لحية السفير اإليراني ويا دار ما دخلك شر!.

رياﺽ مصالحة -عمان

* تعقيب على خبر مشاركة  12نائباً في مؤتمر
دعت له منظمة «مجاهدي خلق» اإليرانية المعارضة
حمل رئيس
عقد في باريس الشهر الماضي ما ّ
المجلس عبد الهادي المجالي على التنصل منها على
اعتبار أنها «مشاركة شخصية وليست من المجلس»

| ما إن دخلت التهدئة في غزة (التي أبرمتها حماس
مع إسرائيل بالوساطة المصرية) حيز التنفيذ ..إال
وانفتحت جميع أبواب جهنم اإلسرائيلية على مدينة
نابلس ..فتعاظمت فيها االجتياحات وتوالت عليها
المداهمات وتكثفت االعتقاالت واشتد الحصار ،بل
وحصل تطور جديد وخطير في مسلسل االنتهاكات
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،فقد أعلنت
قوات االحتالل ،وعلى لسان قائد جيشها في مناطق
الضفة الغربية عن تملك أرض وعقار يقعان داخل
المنطقة التي تعتبر من المناطق التي تخضع للسيادة
الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية ..وهي سابقة
جديدة لم يعهد شعبنا مثي ً
ال لها منذ قدوم السلطة
الوطنية ولغاية اآلن.
والتطور الملحوظ في عمليات جيش االحتالل ..أن
تلك العمليات لم تعد تقتصر على استهداف األفراد
والجماعات من النشطاء بل إنها أخ��ذت تستهدف
وت��ط��ال مؤسسات الخدمة المجتمعية الصحية،
والتعليمية ،والمساجد ،ودور األيتام ،والجمعيات،
التي تقدم الخدمة آلالف األس��ر الفلسطينية من
الفقراء والمعدمين ،وتستهدف أي��ض�اً بشراسة
منقطعة النظير المؤسسات االقتصادية ،والتجارية
وكل ذلك تحت دع��اوى باطلة مكررة (خدمة تلك
المؤسسات ألغ��راض مشبوهة أو إره��اب��ي��ة،) !!..
األمر الذي أحدث بلبلة وخلق أجواء متوترة ..ودفع
قوى ومؤسسات وفعاليات وجماهير نابلس للتحرك
واالستنفار لمواجهة تلك االج��راءات ..وخصوصاً أن
مدينة ومحافظة نابلس ما زالت تخضع لحصار مشدد
منذ العام  2002ولغاية اليوم ،حيث أن الحواجز ما
زالت تحيط بنابلس من جميع جهاتها ،وتمنع الدخول
الحر من والى المدينة ،متسببة بأضرار اقتصادية
واجتماعية هائلة ،فالمدينة اليوم تعاني من كساد
تجاري خطير جداً ،وتمر معظم مؤسساتها االقتصادية
بحالة كبيرة من الركود والتدهور ،وتفيد االحصائيات
بأن نسبة البطالة قد فاقت ال  50بالمئة من األيدي
العاملة ،كما ويعيش أكثر من  60بالمئة من سكان
المدينة ومخيماتها وقراها تحت مستوى خط الفقر،
والواضح إن االجراءات العقابية وكذلك االغالقات قد
ادت الى نزوح عدد كبير من أصحاب رؤوس الى خارج

العمالة الوافدة وحقوق اإلنسان
| شكراً للمهنية والموضوعية التي تناول
رمان بتحليله لموضوع
بها السيد حسين أبو ّ
«إقرار مجلس النواب لتشريع يمنع انتساب
العمال غير األردنيين للنقابات العمالية»،
المنشور في العدد الخامس والثالثين من
جريدة «ے» تاريخ  17تموز ،2008
وك��ان األح��رى بمجلس ال��ن��واب أن يمنع
استغالل الشركات األجنبية لعالقات األردن
مع ال��والي��ات المتحدة األميركية ،لجلب
عمال غير أردنيين للعمل في المناطق
الصناعية ،يتم فيها ان��ت��ه��اك أبسط
حقوقهم في األج��ر ،والسكن ،والرعاية
الصحية ،بسبب احتجاجات واض��راب عن
العمل ،قد نتج عنها إعادة تسفيرهم إلى
بالدهم ،واحتجاجات وانتقادات لمنظمات
حقوقية دولية ذات اختصاص ومصداقية.
إن مناقشات بعض أعضاء مجلس
النواب ،حسب قراءتي ،تتناقض مع الدعوة
لتكامل اقتصادي عربي ،وحرية تنقل
األم���وال والعمال ،أس��وة بما يجري في
االتحاد األوروبي ،أو مسار برشلونة سابقاً

ومن «أجل المتوسط» حالياً.
كيف لنا أن نرفع الصوت عالياً دفاعاً
عن حقوق عمالنا العرب في الخارج بينما
تتجاهل حقوق العمالة الوافدة في بالدنا؟!
رغم أن إق��رار مثل هذه التشريعات هو
أمر مخالف اللتزامات األردن تجاه قوانين
منظمة العمل العربية ،ومنظمة العمل
الدولية ،وتشريعات حقوق اإلنسان.
إن الفجوة تتسع بين مجلس النواب
الخامس ،ومؤسسات المجتمع المدني ،في
ضوء إق��رار قوانين :االجتماعات العامة،
والجمعيات التطوعية ،وقانون العمل،
المقيدة للحريات وحق التنظيم.
لهذا أدع��و إل��ى قيام جهة/جمعية
حقوقية تدافع عن حقوق اإلنسان للعمال
غير األردنيين ،بعد أن منعهم التشريع
من حق االنتساب لنقابات كان يمكن أن
تتبنى مصالحهم ،وتدافع عن قضاياهم
حسب القوانين المحلية ،والتشريعات
الدولية.

محمد الحسنات

المحافظة ،مما افقدها مكانتها االقتصادية السابقة
كأكبر المراكز التجارية والصناعية في المناطق
الفلسطينية.
ومن المؤكد أن استمرار وتصاعد وتيرة الضغوط
االحتاللية على مدينة نابلس ما هو إال الخضاعها
وإلذاللها ،لما لعبته وتلعبه من دور سياسي نشط معاد
لالحتالل ،ولما تحتله من مكانة كبيرة في قلوب كل
أبناء الشعب الفلسطيني ،ويظهر أن لدى المحتلين
اعتقاد ج��ازم بأن انكسار مدينة نابلس وركوعها
الرادتهم سيسهل عليهم كثيراً عملية اخضاع باقي
المدن والمحافظات الفلسطينية األخ��رى ،وقد أراد
االحتالل بهجمته المسعورة األخيرة ضد مدينة نابلس
تحقيق أهداف كثيرة منها إعادة التأكيد على أنه هو
وحده (أي االحتالل) صاحب السيادة والنفوذ وال شريك
ل��ه ..األم��ر ال��ذي يلحق أف��دح الضرر بهيبة وسمعة
السلطة الفلسطينية ،وهي التي بذلت جهوداً كبيرة
في إعادة األمن والسلم الداخليين الى المدينة والى
حياة سكانها ،ويظهر أن اج��راءات االحتالل تستهدف
إعادة عقارب الساعة في المدينة الى الوراء ،لتفشل
ما بذلته السلطة من جهود جبارة ،ولتعيد المدينة الى
سابق وضعها حيث الفوضى والفلتان.
ومع حالة االرتياح التي عمت مدينة نابلس إثر
نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في فرض األمن
والقانون ومنع الفوضى ،والفلتان ..إال أن أصوات أهل
نابلس بدأت ترتفع اليوم أكثر ،وتردد سؤا ًال يحيرها
تبحث له عن جواب( :من يحمينا من عسف االحتالل..؟؟
)..
وفي كل مرة كانت تتعرض فيها مدينة نابلس الى
هجمة شرسة ،كان يبدأ مباشرة موسم للحجيج إليها من
قبل شتى أصناف ودرجات المسؤولين (الفلسطينيين
واألجانب) ،ليكرروا كلمات التأييد ألهلها ،واالستعداد
الكامل لتقديم الدعم لها ،ويشجبون ويستنكرون
بأشد العبارات مختلف جرائم االحتالل ..لكن شيئاً
جديداً لم يكن يحدث ،ولم يتلمس المواطنون تغيراً
جدياً في حياتهم ،حيث ما زالت الهجمات االحتاللية
تتكرر ،وما زالت الخسائر بازدياد ،بل ويتدهور الوضع
االقتصادي واالجتماعي بشكل أسرع ،األمر الذي أدى
الى ترسخ حالة من انعدام الثقة بين أهل نابلس

المحاصرين المنكوبين وبين مختلف المراتب من
الزعامات والقيادات.
إن أه��ل نابلس يعرفون أن قضيتهم سياسية
في المقام األول ،ويعرفون أن المطلوب هو تحرك
سياسي فلسطيني رسمي قوي وواضح ،يضع موضوع
نابلس في رأس سلم أولويات السلطة في لقاءاتها مع
المسؤولين اإلسرائيليين وكذلك مع الضيوف األجانب،
وهم يطالبون السلطة بأن تتخذ موقفاً واضحاً ال
تتزحزح عنه -يربط مواصلة المفاوضات بوقف سلسلة
االعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل -ومع
التقدير لما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية من
تحركات ،وما أدلى به بعض رموزها من تصريحات
(وخصوصًا رئيس ال��وزراء سالم فياض) إال أن أهل
نابلس يقولون إن ذلك غير كاف أبداً ،ويضيفون بأن
جدية دعم السلطة لمدينة نابلس وصدقية مسعاها
النعاش الحياة االقتصادية فيها يتطلب منها ومن كل
الضيوف األجانب الذين يقومون بزيارتها تضامناً معها
في محنتها ..يتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود
السياسية ،والدبلوماسية للضغط على إسرائيل كي
ترفع حصارها عن مدينة نابلس وتزيل حواجزها
التي تتسبب بالموت البطيء لسكانها وتدمر حياتها
االقتصادية واالجتماعية ..األمر الذي سيطلق العنان
بالتأكيد البداعات أهل نابلس المتعددة األوجه ،وهو
ما سيعيد نابلس الى سابق عهدها كعاصمة لالقتصاد
الفلسطيني.
إن الذي تريده نابلس هو معالجة سياسية لقضيتها،
وهي ترفض أن يكون إبراز الجانب اإلنساني لقضيتها
على حساب الجانب السياسي (على الرغم من أهمية
الجانب اإلنساني واالقتصادي) ..كما أن سكان نابلس
يريدون تجنيب المدينة في محنتها عن آثار وانعكاسات
حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني ..فأمام الخطر
والتحديات ال بد من القفز فوق الجراحات ،وال بد من
توحيد الصفوف ،لتعظيم القدرة على مواجهة ما يدبر
لنابلس من مكائد وما ينتظرها من اجراءات عقابية،
وهو ما يتطلب من الجميع الكف عن المناكفات --الال
مقبولة وغير المنطقية --ووقف كل عمليات تصفية
الحسابات.

خالد منصور

وما الدنيا إال ماسنجر كبير!
| فيها ناس..... on ....
على طول جنبك ولو احتجتهم تالقيهم دايما جاهزين.
وناس .... off ....
دايما مش موجودين حتى لو كانو قريبين.
وناس .... away ....
بعدوا من زمان وغابو من سنين.
وناس .... Busy ....
على طول مشغولين وبيجرو ومش الحقين.
وناس.... out to lunch ....
عايشين علشان ياكلو وعلى الدنيا ميتين.
وناس .... blocked ....
تعبونا معاهم بس على فراقهم مش قادرين.
وناس .... Delete ....
جرحونا كتير وبوجودهم مش مرغوبين.
وفيها اللى عملوا .... sign in ....
دخلو وباللى مستنيهم مش داريين.
وفيها اللى بقوا  .... sign out ....وادوها طناش.
وما حدش مفتقدهم ..مفتكرين.

اختارها :مجدي صوان -األشرفية

ترحب “ے” بمقاالت الكتاب وكتابات وشكاوى القراء لنشرها في صفحة كاتب  /قارﺉ .يمكن المراسلة على البريد االلكتروني ، info@al-sijill.com :أو على ﺹ.ب 4952 :عمان  11953األردن
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 ..حتى باب الدار
أحمد أبو خليل

القاري و“الشاري” ليسا واحداً
| هناك انتاج معقول نسبياً من الكتب في السوق
المحلي ،ويبدو النشر من الصناعات النشيطة،
سواء كان ذلك في القطاع العام الذي ينشر الكتب
المدعومة أو في القطاع الخاص.
كتب “تسد فراغاً” في المكتبة المحلية بالمعنى
الحرفي للكلمة ،وبعضها من القطع الكبير وله
غالف سميك بحيث يكون الفراغ الذي يسده كبيراً
وملحوظًا ،ومنها ما يصلح لكي تجعله سنداً بين
الكتب الصغيرة يحول دون انزالقها.
بالطبع هناك قسم ال بأس به من تلك الكتب ال
تكاد تسد فراغًا لألسف ،وتستطيع أن تحشرها بين
الكتب مهما كانت شدة تراصها.
هي كتب توضع على الرفوف دون أن ينـزعج
مؤلفوها من ذل��ك ،ذلك ببساطة لقناعتهم بأن

الموقع الطبيعي للكتب هو الرفوف وليس أي مكان
آخر ،فالكتب ال توضع على الرؤوس مث ً
ال.
يبذل مؤلفو هذه الكتب جهوداً كبيرة ،معتمدين
على أن التأليف يتكون من عنصرين أساسيين:
األول هو االعتماد على مراجع كثيرة حتى لو كانت
“مراجع ف ّ
ُقس” ،والثاني هو توافر قسط كبير من
“الس َرحان”.
ّ
كتب جماهيرية جداً بدليل أنها تجد طريقها فور
صدورها الى بسطات الكتب المستعملة في وسط
عمان قبل أن يستعملها أحد ،وتباع بطريقة “كله
على دينار” ،وأحياناً “األربعة بدينار”“ ..الجديد بسعر
القديم”“ ..ق ّلب نقي األربعة بدينار والفرجة ببالش”..
الى جانب السلع التي تباع تحت العنوان التسويقي
الشهير القائل“ :نصرة للشعب وكسرة للتجار”.

يشار اليه بالبنان
| الفكرة عزيزة على منتجها بشكل يختلف عن
أية «سلعة» أخ��رى ،فصانع القميص مث ً
ال ،بعد
أن يبيعك إي��اه ويقبض ثمنه ،ال يهمه إذا كنت
ستغير أزراره ،أو تعيد صبغه وتغير لونه كلياً أو
تحوله إلى «ممسحة» أو تسل خيوطه من جديد
أو تحيله إلى «مطحنة شرايط» لكي يأخذ طريقه
الى استخدام آخر .إنه ،أي صانع القميص ،يتيح
ال أو تأوي ً
لك حرية التصرف بذلك القميص تحوي ً
ال
ال وتبدي ً
أو تعدي ً
ال ،بعكس صاحب الفكرة ،فما أن
تفتح كتاباً حتى يبادرك صاحبه بالتحذير من أي
نقل أو تصوير أو نشر وتحوير ،ويوهمك بعبارات
حاسمة إن��ه ق��ادر على إلحاق األذى بك إن أنت
اقترفت شيئاً من ذلك.
الطريف في األمر ،أن صاحب الفكرة في األصل

ال يتمنى شيئاً اكثر من انتشار فكرته ،بل إن شأن
وقيمة الكاتب يقاس بحجم انتشار أفكاره ،لكنه ال
يهتم بانتشار تلك األفكار إال إذا كانت مرفقة مع
اسمه ،وكم خيضت معارك بين الكتّاب ألن أحدهم
اشتكى أن اآلخر سرق فكرته ،في حين لو سألت
هذا المشتكي لقال لك إنه يفني حياته في سبيل
نشر الفكر!.
ظل عالم االجتماعي العراقي الساخر علي
ال���وردي يعترف ويحض منتجي األف��ك��ار على
االعتراف أن سعي اإلنسان لكي يكون «مرموقاً
يشار إليه بالبنان» هو جزء من طبيعة البشر،
وان ادعاء المثقف بأنه يسعى فقط من اجل الحق
والمنطق وال يريد شيئاً لذاته ،هو أمر مخالف
للطبيعة البشرية.

القارئ السعيد
| يحترم القراء الكاتب الذي تمنع مقاالته من
النشر ،مع أنهم في هذه الحالة ال يتمكنون من
قراءة مقاالته تلك!.
في األمر مفارقة ترجع إلى سيكولوجيا الطرفين:
القارئ والكاتب.
م��وق��ف ال��ق��ارئ يشوبه ش��يء م��ن «الخبث
الظريف» فهو قارئ ومواظب وشجاع لكاتب شجاع
ال تنشر مقاالته ،وهذا الكاتب جدير بالتقدير نظراً
لشجاعته من جهة ،ولتخفيفه على القراء من خالل
إعفائهم من قراءة مقاالته الممنوعة من النشر من
جهة أخرى.
يشعر الكاتب بالحرج عندما يسأله صديق عن
سبب غياب مقالته ،وال تكون اإلجابة أنها منعت من
النشر ،وأية إجابة غير هذه اإلجابة تعتبر منقوصة.

لكن لماذا يفضل القارئ وجود مقالة قوية وخطيرة
ال يتمكن من قراءتها؟ على األغلب أن هذا القارئ
يحب أن يكون كاتبه المفضل خفيف الظل فال يثقل
عليه بمقالة يومية ،لكنه يريد في الوقت نفسه
أن يكون كاتبه ذاك من العيار الثقيل الذي ال تغيب
مقالته ألسباب أدنى من المنع.
بالمحصلة ال بد من وجود «نسبة منع» شهرية
متعارف عليها يتم بموجبها تصنيف الكتّاب إلى
درج��ات بحسب مدى تحقيقهم لتلك النسبة ،مع
ضرورة وضع حد ألمثالي من الكتاب( ،بالتاء وليس
بالذال) الذين ينقطعون أحياناً عن الكتابة محاولين
إيهام «المشاهدين» أنهم ممن تمنع مقاالتهم.
مالحظة :يتوافر لدينا «حبوب منع المقاالت»
تفيد في تنظيم «النسبة الشهرية».

هاتف وهتيف
| كان المنتمون إلى أح��زاب أردنية في فترة ما
قبل الديمقراطية يغارون من إخوانهم المنتمين
إلى المنظمات الفلسطينية ،بسبب قدرة األخيرين
الفائقة على تحويل المواقف واألح��داث والبرامج
السياسية إلى شعارات مكثفة وذات وقع موسيقي،
بحيث يمكن الهتاف بها بسهولة ،أو كتابتها على
الجدران والبوسترات ،وقد كان حفظها سه ً
ال فتنتشر
بسرعة في كل مواقع التواجد الفلسطيني ،فكان
يكفي أن تقول عبارة «م��ن الم ّية للم ّية» حتى
تعني كامل فلسطين ،وبمجرد الهتاف بعبارة «ما
بدنا طحين وال سردين» فذلك يعني رفض اللجوء
والتوطين والتعويض.
ك��ان الناس يستعيضون بهذه العبارات عن
الحاجة للتحليل السياسي الذي كان من مهمة النخب
والقادة ،لكن هؤالء القادة لم يكن بمقدورهم
القيام بالتحليل ،إذا لم يدركوا الخالصة التي
تمثلها تلك العبارات والشعارات التي يغنيها الناس
ويهتفون بها.

منذ بدء المفاوضات وبالذات منذ بدء سلسلة
االت��ف��اق��ات فقد أش��ق��اؤن��ا الفلسطينيون هذه
المهارة ،فلم يعد بمقدور الناس الهتاف مع أو
ضد هذه االتفاقـات وتـوابعـها ومحلقاتها وال حتى
أشخاصها.
ما تزال الصعوبات على هذا الصعيد تتواصل،
فكان من الصعب ألسباب موسيقية الهتاف ضد
أو مع «أوسلو – »1أو «أوسلو – »2أو «اتفاق واي
بالنتيشن» كما ك��ان صعباً التغني «برسائل
التطمينات األميركية» أو «ورق��ة تينيت» واآلن
من الصعب الهتاف لـ«رؤية بوش» أو «مقررات
انابوليس».
باختصار كانت األح��داث والخطط والبرامج
تستدعي وجود جمهور من المشجعين والهاتفين
معها أو ضدها ،إما اآلن فالحاجة اقتصرت على
«هتّيفة» معها أو ضدها أيضاً ،ومن حسن
وجود َ
الحظ أن «الهتيف» ال يحتاج ال��ى الموسيقى
والصياغات المتقنة لكي يقوم بعمله.
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رزنامة

“صباحكم أجمل” لزياد جيوسي..
نرجس يطلع من قلب الحجر
رام اﷲ
ٍ
السجل – خاص

| يكشف معرض الصور الفوتوغرافية
“صباحكم أجمل – رام اهلل” لزياد جيوسي،
عن تلك الهالة المهيبة ل��رام اهلل بمبانيها
التراثية ومعالمها التي تؤشر على عراقة
المدينة وحضارتها المتجذرة في التاريخ.
تركز كاميرا جيوسي على مفردات الشكل
المعماري فتستحيل البيوت القديمة بقبابها
وأق��واس��ه��ا وانحناءاتها وتعرجات أدراج��ه��ا
قطعاً فنية فريدة ،خصوصاً في تلك الصور
التي تعاملت بحساسية مع انعكاسات الظل

وال��ض��وء ،والتي التُقط بعضها في فترات
الغروب ،حيث شكلت األطياف اللونية لسقوط
ً
خلفية ساحرة للصور ،وتمازجت هذه
الشمس
األلوان مع األلوان الترابية والصدأ الذي يعلو
بعض حجارة المباني وقضبان نوافذها بسبب
عوامل الزمن.
إلى جانب إبراز النمط المعماري التاريخي
للمدينة ،يص ّور جيوسي في معرضه المقام
على جاليري رؤى للفنون ،ش��وارع المدينة
وحدائقها وأش��ج��اره��ا ومظاهر الطبيعة
اآلسرة فيها ،في إشارة إلى تقاطع ماضيها
تأمل لمستقبلها وقد فكت
وحاضرها ،وفي
ٍ
قيود االحتالل التي تكبل معصميها ،وهو ما
يبرز في صور التُقطت لنباتات الصبار ،وأخرى
لجموع الحمائم التي ّ
ترف على أسطح المنازل
بسالم ،وألزهار الياسمين والنرجس الطالعة
من قلب الحجر ،وللنور الذي يمر عبر أسالك
النوافذ دون أن تتمكن من حجبه..

هذا المعرض هو األول لجيوسي المولود
عمان ( ،)1955وال��ذي ُع��رف من خالل
في ّ
مقاالته المبثوثة على شبكة اإلنترنت
والتي تحمل عنوان المعرض نفسه ،وهو
عضو سابق في الهيئة اإلدارية لمركز خليل
السكاكيني الثقافي ،وك��ان نائباً للرئيس
ثم رئيساً لثالث سنوات وما يزال عضواً في
هيئته العامة.
أنشأ جيوسي في بداية العام 2005
“مجموعة رام اهلل للثقافة والفنون” ،وتع ّد
أول مجموعة ثقافية فلسطينية تحقق
انتشاراً واسعاً في العالم ،إذ تجاوز عدد
أعضائها  3000عضو .وه��و عضو اتحاد
كتاب اإلنترنت العرب ،وعضو مؤسس التحاد
كتاب اإلنترنت في فلسطين ،ومشرف على
العديد من المنتديات الثقافية اإللكترونية،
وعضو هيئة تحرير في عدد من المجالت
اإللكترونية.

Wanted
بطولة:

اخراﺝ:

“سينما جراند”

انجلينا جولي
مورغان فريمان
تيمور بيكمامبوتوري

| ﺗﺒﺮﻉﺍﻧﺠﻠﻴﻨﺎﺟﻮﻟﻲﻓﻲﺍﺩﺍﺀﺷﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺛﺎﺭﺓ  ،ﻭﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺎﺕ .ﻫﻲ
ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ  ،ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﺗﻨﺘﻤﻲﺍﻟﻰﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻦﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.

The Bucket List
بطولة:
إخراﺝ :

“سينما جراند”

جاﻙ نيكلسن
مورغان فريمان
روب رينير

| رج��الن مصابان بمرض
السرطان يذهبان في رحلة
للقيام بأشياء يتمنون القيام
بها قبل وفاتهم.

هيب هوب

The Incredible
Hulk

المكان :حدائق الحسين
الزمان :السبت 9 ،اب/اغسطﺲ

بطولة:

| تقدم مجموعة من الموسيقيين الشباب حفل موسيقى راب وهيب هوب.
الدخول للحفل مجاني وهو جزء من احتفاالت صيف عمان الذي تقيمه امامة
عمان الكبرى

اخراﺝ:

ثالث نساء فقط
المكان :حدائق الحسين
الزمان :األربعاء  30تموز/يوليو الساعة  8.30مساء
| “ثالث نساء فقط” تجربة موسيقية تجمع بين ثالث نساء من ثالثة
أعمار مختلفة وثالث فلسفات وجودية وتجارب فنية مختلفة.
تستضيف المغنية ومؤلفة األغنية ربى صقر الحكمة والشباب في
أمسية موسيقية تسبر أعماق الروح البشرية من خالل مزيج صوتي
مختلف ...ومن خالل العمل مع الشاعرة زليخة أبوريشة والمؤلفة
الموسيقية وعازفة البيانو الموهوبة زينة أزوقة ،تتطلع “ثالث نساء
فقط” لنسج خيوط من الروح احتفاال بالطاقة األنثوية القادرة على
الخلق واإلبداع وكسر الحدود المفروضة على أشكال اإلبداع النمطية.
«ثالث نساء فقط” ليلة استماع إلى مزيج مختلف لتجارب صوتية
متعددة ...تجمع ما بين الصوت البشري الغنائي الممتزج مع صوت
الشعر وأحاسيس يصرح بها البيانو ...وذلك من خالل عمل فني يخرج
بهذه الفنون من أطرها المعهودة ويضعها في قالب ارتجالي مزجي
جديد .هذا العرض من آهات صوفية تجريبية ومختلفة مع ارتجاالت لحنية على آلة البيانو وتوظيفات خاصة للتعبير ،وذلك على
المسرح الدائري في حدائق الحسين.

“سينما جراند”

بطولة:
اخراﺝ:

إدوارد نورتون
لويﺲ لوتيرييه

| ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻟﻚ
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻪ ﻣــﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺗﻬﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻟﻚ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺗﻬﻢ ﻟﻪ.

Get Smart
ستيف كارل
جونسون اركنز

���اع ل��ل��ب��ري��د ف���ي مدينة
| م���ن س� ٍ
«ليتلتون» األميركية الى طرده من
كلية الحقوق بسبب عدم قدرته على
تعبئة سبب إلتحاقه بالكلية في أحد
النماذج ،وأخيراً الى شاشات التلفزيون
والسينما التي يبدو أن «ستيف كارل»
وجد فيهما طريقه للنجاح.

“سينما جراند”
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قد يكفي التنهد!
محمود الريماوي

| ال يمتلك من يقصد بلداً في سفر
قصير أو طويل ،سوى المقارنة بين الحال
في بلده وبين ما ي��راه ويلمسه في بلد
الزيارة .تحدث المقارنة بصورة تلقائية
مع أنها تثقل على النفس.وتصبح دواعيها
أكبر في السفر القصير األمد.
زار كاتب هذه السطور مؤخراً ضمن
وفد إعالمي أردني عاصمة أوروبية ،فكانت
هذه الحصيلة الموجزة من االنطباعات .ـ
المساحات الخضراء تزاحم المباني .وعدد
األشجار بالمالحظة العيانية ال يقل عن
عدد البشر.
_ يبلغ عدد سكان ذلك البلد عشرة
ماليين ،بينهم مليون في العاصمة.
ـ ال وجود لرجال الشرطة في الشوارع
وأمام البنايات في عاصمة تحتضن مقر
الناتو.
ـ عدد سيارات التكسي قليل ،وينتظر
سائقوها الركاب.
ـ خارج قلب العاصمة التجاري الشوارع
شبه خالية من الناس ،فهؤالء يتحركون
تحت األرض في تنقلهم السلس والسريع
والمنظم عبر شبكة االندرغراوند .على
السطح هناك حافالت أنيقة نصف فارغة
نصف ممتلئة بالركاب.
ـ ال صوت إطالقاً لزمامير العربات.
ـ ال أصوات بشرية عالية في أي مكان.
ال��ص��وت العالي معيب وي��خ��دش راح��ة
اآلخرين.
ـ هناك بشر من أصول مختلفة بعضها
أميركي التيني وبعضها إفريقي ،وهؤالء
هم أبناء للبلد.
ـ يضم المجلس التنفيذي لبلدية
العاصمة ،أعضاء من مختلف األص��ول.
نائب الرئيس من أصل مغربي ،وهناك
أعضاء في المجلس من أص��ول تركية،
وسورية ،وإسبانية.
ـ ال��ن��اس ال��ذي��ن يحترمون بعضهم
احتراماً مطلقاً ،يمحضون االحترام نفسه
لألشجار والحمام ال��ذي تتمشى أسرابه
على األرصفة باعتداد بالغ.
ـ في العاصمة عشرات المساجد التي
يؤمها مؤمنون.
ـ تحفل المدينة ب��أع��داد هائلة من
المطاعم يرتادها رواد على مدار الساعة
من الجنسين .أم��ا البقاالت ومحال بيع
ال��خ��ض��ار ف��أع��دادده��ا قليلة ،وتفسير
ذل��ك أن المطبخ ليس مملكة ال��م��رأة
ه��ن��اك ،فمملكتها عملها وحياتها كنِد
وشريك للرجل .ـ عدد المشردين قليل
جداً ووجودهم غير ملحوظ.وأقل منهم
المتسولون وحتى هؤالء يتحدثون بصوت
خافت وسرعان ما ينصرفون بغير إلحاح.
البلد المقصود هو بلجيكا وعاصمته
بروكسيل.ال تتوفر البلد على مواد أولية
خام ،باستثناء الغابات ،وتتقن البلد في
المقابل تدوير التجارة باالستيراد وإعادة
التصدير.الناس ي��ب��دون جميعهم في
ال��ش��وارع كأبناء طبقة وسطى.ال تبدو
عليهم مشاعر السعادة وال الكآبة .و”يغيظ”
الزائر الشرقي أن أحداً رج ً
ال كان أو امرأة
ال يلتفت الى اآلخر .كل يوجه أنظاره الى
أمامه فقط  :دع الخلق للخالق.
ال��ت��دخ��ي��ن م��م��ن��وع ف��ي ك��ل مكان
مسقوف ،مسموح به في كل مكان مفتوح
بما في ذلك في المقاهي ،والمطاعم على
األرصفة .يمكن للزائر التدخين في غرفته
في الفندق ،بعد اختيار غرفة يسمح بها
بممارسة هذه اآلفة.
النهار في الصيف يمتد لما بعد التاسعة
والنصف مساء.
المقارنة بيننا وبينهم إذا كان هناك
داع لها ،تتحدث عن نفسها بنفسها
من ٍ
دونما حاجة لتعليق .قد يكفي التنهد ..

ويأتيك باألخبار
اإلجازات ممنوعة في “المياه” بسبب الديسي

مشاركة الوزير ناصر في احتفالية التيار الوطني تثير انتقادات

| وزير المياه والري ،رائد أبو السعود ،أصدر تعميمًا لكبار المسؤولين
في وزارته يمنع فيه الحصول على إجازات سنوية أو عادية خالل الفترة
المقبلة ،تعميم أبو السعود مرده قرب تدشين خط مياه الديسي الذي من
المتوقع أن يتم في األول من أيلول المقبل .مصادر مطلعة أشارت إلى أن
حفل التدشين سيحضره الرئيس التركي ،عبد اهلل غول ،وعدد من كبار
المسؤولين األتراك ،من المعلوم أن شركة «غاما» التركية تتولى تنفيذ
المشروع الذي تعثر طوي ً
ال قبل تنفيذه من قبلها.

| مشاركة وزير التنمية السياسية ،كمال ناصر ،في الحفل التمهيدي إلعالن قيام التيار الوطني
كاد أن يتسبب في مشكلة بين أعضاء التيار ،فبعد أن أعطى رئيس مجلس النواب زعيم التيار غير
المعلن الكلمة للوزير احتج النائب محمود المهيدات ،على قاعدة أن مشاركة الوزير في الحفل ومن
ثم القاءه لكلمة سيجعل جهات عدة وأحزاب أخرى تصنف التيار على انه «حكومي» ،احتجاج المهيدات
قابله توضيح من قبل المجالي قال فيه «الوزير كمال ناصر وقبل أن يتسنم وزارة التنمية السياسية
ال ضمن المؤسسين للتيار وتسلم الوزارة بعد ذلك ،وهذا ال يمنعه أن يكون مؤسساً
كان مؤسساً فاع ً
فيه» ،ناصر ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية وجود أحزاب مختلفة األلوان في المملكة ،معتبراً أن
ذلك من شأنه المحافظة على أسس الديمقراطية .انتقاد مشاركة ناصر في الحفل لم تقتصر على
المهيدات ،وإنما جاءت أيضاً من طرف الحزب الوطني الدستوري الذي تزعمه المجالي ذاته ردحاً من
الزمن قبل أن يعلن استقالته من رئاسته للتفرغ للعمل في التيار ،الحزب رأى بلسان أمينه العام،
أحمد الشناق ،أن مشاركة ناصر كسلطة تنفيذية في احتفالية التيار الوطني «تحت التأسيس» أثارت
احتقاناً سياسياً لدى قطاعات واسعة من الرأي العام وأعطت انطباعاً حول دعم الحكومة لفكرة التيار
والقائمين عليه ،وزير التنمية السياسية قال«:إن مشاركته في االحتفالية جاءت تلبية لدعوى تلقاها
ومن منطلق دعم األحزاب الذي يندرج في صلب عمل وزارته».

عادية النواب الثانية قبل منتصف تشرين األول
| الدورة العادية الثانية لمجلس األمة الخامس عشر لن تتأخر عن موعدها
الدستوري كثيراً وفق مصادر نيابية توقعت أن تعقد في النصف األول من
شهر تشرين األول المقبل ،الموعد الدستوري للدورة العادية يحل في األول
من تشرين األول المقبل ،إال أن مصادفة هذا اليوم لوقفة عيد الفطر أو أول
أيامه يرتب وفق المصادر ذاتها تأجيل انطالق الدورة حتى النصف األول من
الشهر  ،بات عرفاً تأجيل عقد دورة مجلس األمة لشهر أو شهرين لتبدأ في
األول من كانون األول .المصادر أشارت إلى توافق بين الحكومة ،ورئاسة
المجلس على تقديم موعدها وعدم تأجيلها ألكثر من  15يوماً.

مسلســـل إدارة “اإلذاعـــة والتلفزيـــون”
بالوكالة مستمر
| ما زالت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،تدار بالوكالة إثر التريث الطويل
للحكومة في إعالن اسم مدير عام جديد لها ،بعد إقالة المدير العام
السابق فيصل الشبول ،قبل نحو شهرين ونصف الشهر ،الحكومة اكتفت
بتسمية «وزير اإلع�لام» ناصر جودة ،رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة
وما زالت تنتظر حسم خياراتها والتوافق على اسم المدير العام الجديد.
بريق الترقب إلعالن اسم المدير الجديد عند كل اجتماع لمجلس الوزراء
مساء الثالثاء خف كثيراً ،وبدت وسائل اإلعالم والمواقع االلكترونية غير
مكترثة بمعرفة االسم الجديد .إعالمي رفض اإلفصاح عن اسمه قال إن
مالمح المدير العام الجديد غير المعلن أصبحت واضحة بخاصة بعد قيام
الحكومة بتعيين جودة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.

البتراء بال دعم حكومي
| مدير عام سلطة إقليم البترا ،عبد اهلل أبو عليم ،اشتكى من ضآلة الدعم الحكومي للسلطة،
األمر الذي يحول بينها وبين القيام بواجباتها في دعم السياحة في المنطقة ،أبو عليم قال إن موازنة
السلطة تبلغ  3,5مليون دينار يتبقى منها حوالي نصف مليون بعد خصم الرواتب واإليجارات وتسديد
الديون .وهذا ال يكفي ألعمال البنية التحتية في السلطة ،المدير العام اعترف أنه منذ فوز البترا في
مسابقة عجائب الدنيا السبع قبل نحو عام لم يظهر تطور منظور على أرض الواقع في اإلقليم ،بيد
أنه وعد بإقامة مشاريع مدرة للدخل يتم االنتهاء من عقودها سيتم اإلعالن عنها قريباً.

“الصحفيين” ضيوف على “العقبة الخاصة”
| حط مجلس نقابة الصحفيين ،رحاله ضيفًا على سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،
الزيارة هدفت لترتيب جلسة عصف ذهني لنقابة الصحفيين برعاية السلطة أو مشاركتها حول
قضايا مطروحة على الجسم الصحفي ،ومنها قضايا التدريب في النقابة والخروج بتصورات
محدودة حول أسس التدريب وشروطه ومواده وتقديم مواده ،إضافة للبحث في أنجع الطرق التي
من شأنها المحافظة على الحيادية المهنية ،والشفافية دون المس بحق الحصول على المعلومة،
وحرية التعبير .من المعلوم أن قراراً لنقابة الصحفيين قوبل بمباركة ملكية بعد إعالن عزمها إنشاء
صندوق للتدريب والتطوير في النقابة يهتم بتدريب الصحفيين وتأهيلهم.

