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تصدر عن شركة المدى للصحافة واالعالم

أداة العمل التطوعي الحديث

دور الجمعيات التنموي مرهون
باستقالليتها وشفافيتها

محمود الريماوي وحسين ابو رمان

| يشكل انتشار مئات الجمعيات في ربوع المملكة ،دلي ً
ال على
حيوية المجتمع ،وشاهداً على فضاء اجتماعي ،تتسع فيه دائرة
الحركة والمبادرة لألفراد والجماعات.
نشأت الجمعيات مع نشوء اإلمارة وصيرورة الدولة ،ومألت فراغ
السلطات ثم ازدهرت وفق قوانين ناظمة وضعتها الدولة ثم أقرتها
المجالس المنتخبة ،من قبيل جمعيات “النهضة األرثوذكسية”
و”اإلخاء الشركسية” و”المقاصد الحجازية”.
التكوين المبكر لهذه الجمعيات منذ العام  ،1925عكس التركيبة
المتعددة للمجتمع الناشئ ،فمعادلة تعددية المجتمع الزمت النشأة
منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي .بينما ّ
شكل التوجه إلنشاء
جمعيات إدراكاً مبكراً بأهمية هذه المؤسسات ،قبل أن تبسط الدولة
كامل سلطتها المركزية على جميع أراضيها ومواطنيها وتسن
قوانينها العامة .فيما أسهمت عشرات الجمعيات خالل الربع األول
من القرن الذي شهد نشأة اإلمارة ،في التعاضد االجتماعي أمام
قسوة الظروف االقتصادية وضعف التقديمات الحكومية ،والتنازع
األهلي مع القوة األجنبية المنتدبة.
استقالل الدولة في العام  1946وما تاله بعد عامين من وقوع
نكبة فلسطين التي أعقبتها وحدة الضفتين ،دفعت إلى تضاعف عدد
الجمعيات ،سواء على إيقاع االحتياجات المتزايدة للسكان وأنماط
االختالط المستجدة بينهم ،أو مع نقل خبرة تشكيل الجمعيات مع
جموع المهاجرين ،وهو ما قاد إلى تشكيل دائرة للشؤون االجتماعية
في العام  .1949األمر نفسه تكرر عقب حرب حزيران/يونيو ،1967
التي أدت لموجة نزوح لمواطني المملكة من الضفة الغربية إلى
الشرقية.
التتمة صفحة 6
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بورتريﻪ

نقﺺ السيولة يهدد
ﻗطاعاﺕ اﻗتصادية

مياوماﺕ سفر
الصحفيين مثار جدل

مهرجان المسرح اﻷردني
ّ
التماﺱ
خارﺝ خﻂ

| رغم إعالن البنك المركزي بأن لدى
القطاع المصرفي ما يزيد على  600مليون
دينار ،لكن هذه األم��وال ال تتوافر سوى
لبنكين محليين ،فيما تفتقر بقية البنوك
إلى السيولة الالزمة.
22

| فتح قرار مجلس نقابة الصحفيين بزيادة
مياومات السفر بنسبة  75في المئة الباب
لتقييم الفترة التي أمضاها المجلس الحالي،
الذي انتخب في نيسان/أبريل الماضي ،والوقوف
على حجم اإلنجازات التي حققها.
26

| تسدل الستارة على مهرجان المسرح
األردني الخامس عشر في دورته العربية
السابعة ،في وقت يرى فيه متابعون
ومعنيون ،تراجعاً في مستوى المهرجان
الصعيدين اإلداري والفني.
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| الحطة والعقال ،غطاء ال��رأس العربي
الشهير ف��ي العالم ك��ل��ه ،ل��م يعد مدعاة
لالنقسام في األردن على قاعدة «إن لم تكن
ترتدي لون حطتي فأنت ضدي!» فعلى غير
العادة ،بات مالحظاً أن الحطات في المشهد
األردن��ي تظهر بألوان عصرية غزت السوق
المحلية بقوة أخيراً ،فال يكاد محل تجاري
يخلو من حطات زاهية ،بطيف لوني واسع:
الفوشي ،األحمر ،األخضر ،األزرق ،الزهري
والبني .الحطات الجديدة عرضت على واجهات
محالت تجارية ،بطريقة تجذب انتباه المارة
لشرائها وتزيين أعناقهم بها للحاق بخط
جديد من الموضة العصرية.
هذه المشهدية اللونية الغنية ،وجدها
بعض الشبان فرصة للخروج من أسر اللونين؛
األحمر واألسود ،اللذين تحوال إلى إعالن عن
المنابت واألص��ول األردنية والفلسطينية،
وهو ما سبب حساسيات وصلت حد العنف في
بعض األحيان .وربما كانت الرغبة في وضع
حد لهذه الحساسيات ،وراء انتشار ظاهرة
الحطات الجديدة بألوانها المتعددة للتحرر من
أسر اللونين.
ظهر ذلك جلياً لدى الفئة الشبابية في
مجتمعنا ،والتي تعتبر األكثر إقبا ًال على شراء
هذا النوع من الحطات ،كما أشار شبان وباعة
للحطات الجديدة التقتهم «ے» ،فالشبان
يفضلونها لسببين« ،أولهما :اتباعاً للموضة

الدارجة ،والثاني :لالبتعاد عن إثارة النعرات
بين األردنيين من أصول شرق أردنية وأخرى
فلسطينية» ،كما ترى سناء ،طالبة جامعية.
تؤكد سناء أن هناك طلبة ي��رت��دون هذا
النوع الجديد من الحطات ،للتخفيف من حدة
الحساسيات بين األردني والفلسطيني ،ومنهم
من يعتبرها نوعاً من الموضة الدارجة« ،حيث
تتضمن تجاوزاً لكلتا الهويتين ،والتعبير بد ًال
من ذلك عن هوية جديدة تجمعهما».

األردنيون عرفوا الشماغ
في مطلع ثالثينيات
القرن الماضي
الطريف أن تمييز الهوية على أساس لون
الحطة أمر مفتعل ،فمن المعروف أن الحطة
السوداء هي غطاء ال��رأس لدى العديد من
الشعوب العربية ،والحطة هي الكوفية التي
استمدت اسمها من مدينة الكوفة العراقية
حيث كانت تصنع .هناك إشارات إلى أنها تعود
إلى الحضارة السومرية ،حيث كان السومريون
الذين احترفوا الصيد ،يقومون بوضع خطوط
سوداء متقاطعة فوق كوفياتهم ،رمزاً إلى
شباك الصيد.
عرفت الكوفية غطاء الرأس لدى شعوب
عربية مثل :السوريين والعراقيين والخليجيين
عموماً ،ولشعوب غير عربية مثل األكراد ،لكن
من دون العقال.
األردنيون عرفوا الحطة ذات اللون األحمر،

أو الشماغ ،في مطلع الثالثينيات من القرن
الماضي ،حين اتخذت غطاء ال��رأس لقوات
البادية األردنية ،فيما استمرت الحطة السوداء
غطاء ال��رأس للمواطن ال��ع��ادي في فصل
الشتاء ،والحطة البيضاء أو «القظاظة» في
الصيف لتقي من يرتديها قيظ الصيف .وحتى
اليوم ،هناك في المخيمات الفلسطينية رجال
يرتدون حطات حمراء اللون ،وآخ��رون من
أصول شرق أردنية في أماكن أخرى من البالد
يرتدون الحطة السوداء.
بعكس ذلك لم تكن الحطة السوداء غطاء
الرأس ألهل فلسطين ،باستثناء البدو ،وبقي
األمر كذلك حتى اندالع ثورة  .1936قبل ذلك
كان غطاء الرأس ألهل المدن هو الطربوش
التركي ،أما أهل الريف فكان غطاء الرأس هو
«الكفية» ،وهو طربوش أحمر اللون تلف حوله
قطعة قماش لونها مائل إلى الصفرة .وحين
اندلعت ثورة العام  ،1936ارتدى الثوار حطات
س��وداء غطوا بها وجوههم ،حتى ال تتعرف
سلطات االحتالل عليهم ،فبدأت هذه القوات
في فرز الشعب الفلسطيني إلى مواطنين
عاديين يرتدون الطربوش أو الكفية ،وثوار
يرتدون الحطة السوداء والعقال ،وفي خطوة
تهدف إلى حماية الثوار أصدرت قياداتهم نداء
للفلسطينيين جميعا بارتداء الحطات السوداء
لحماية ال��ث��وار ،فاستجاب القسم األعظم
الرتدائها ،ومنذ ذلك الحين والحطة السوداء
مرتبطة بالفلسطينيين.
مع غياب الوعي بهذه الحقائق ،القريبة
زمنيا ،وعلى خلفية حساسيات نشأت بين
األردنيين من شرق األردن واألردنيين من
أص��ول فلسطينية ،تحول اللون إل��ى رمز،
فأصبحت الحطة الحمراء رمزاً أردنياً والسوداء
رمزاً فلسطينياً ،وجرى تحميل هذه الرموز
ما ال تحتمل من حساسيات مكرسة ،جاءت

الحطات الملونة أخ��ي��راً لتزيلها بالنسبة
للبعض ،واستخدامها كـ«موضة» بالنسبة
للبعض اآلخر.
محمود 15 ،عاماً ،الذي يزين عنقه بإحدى
الحطات الملونة ،ال يرى أنها بألوانها الجديدة
تمثل «إلغاء للهوية األصيلة لمن يلبسها ،بل
هي نوع من الموضة».
الشاب الجامعي عبد ،اعتبر الحطات
الجديدة نوعاً من «الغزو الثقافي» ،مستبعداً
أن تكون بدي ً
ال عن الحطة الفلسطينية أو
األردنية ،خصوصاً في الحرم الجامعي ،حيث
تكثر المشاكل التي تندرج في هذا اإلطار،
وهو يرى أن «هذه الحطات ال تخفف من هذه
المشاكل ،ألن الشخص ينظر إلى هوية اآلخر
وعائلته ،وأن��ا لم أقتن مثل هذا النوع من
الحطات ألنني اعتز بالحطة الفلسطينية».
«إلغاء التصنيف بين فلسطيني وأردني
مستحيل ،حتى لو تم تغيير ألوان الحطات»،
يقول الطالب وليد ،دون أن يحدد الجهة التي
يتحدث عنها« :هم يريدون إلهاء الشعب عن
هذا الموضوع ،وه��ذا مستحيل .لن أشتري
هذا النوع من الحطات فأنا أعتز بحطتي التي
ل��دي!» والتي لم يشأ أن يذكر ما إذا كانت
حمراء أو سوداء.

ثورة  1936الفلسطينية
شهدت ظهور ّ
الحطة
المخططة باألسود
ال��ت��ج��ار لهم ق��ول آخ���ر؛ فالجهة التي
يعتقدون أنها وراء انتشار الحطات الملونه
ه��ي :مسلسل ب��اب ال��ح��ارة ،ال��ذي ساهمت
شخصياته ال��ت��ي ارت��دت��ه��ا بترويجها في
المجتمع األردن��ي ،كما يقول أبو عبد اهلل،
التاجر في وسط البلد.
أبو عبد اهلل يبيع على بسطته بضائع
مختلفة أبرزها الحطات الملونة ،ويالحظ أن
هذا النوع من الحطات لم يلغ أيا من الهويتين
الفلسطينية أو األردنية ،فهي في النهاية
موضة درجت بعد أن تعرف المواطنون على
حطة أبو العز البنية اللون في مسلسل باب
الحارة .ويشرح« :هناك إقبال كبير عليها من
قبل الشبان ،ففي اليوم الواحد أبيع ما يقارب
دزينتين ،بثمن ي��راوح ما بين  3و 4دنانير
للحطة الواحدة ،بحسب نوعها ومصدرها».
وهو يؤكد أن الطلب ما زال مستمراً على
الحطتين الفلسطينية واألردنية.
على خالف الجيل القديم من رجال األردن،
فإن الجيل الجديد حمل لون الحطة بما ال
تحتمل ،حتى انقسم األردنيون إلى مواطنين
ي��رت��دون كوفية ح��م��راء وآخ��ري��ن ي��رت��دون
الكوفية السوداء .وقد برزت محاوالت عديدة
من مختلف المستويات إللغاء هذا التقسيم
كان أبرزها ارتداء الملكة رانيا العبد اهلل ،قبل
سنوات ،كوفية نصفها أحمر ونصفها اآلخر
أس��ود في رسالة للجيل الجديد بأن األردن
يحتمل اللونين معاً.
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أردني
معارضة حكومية وطرح “األقاليم التنموية” كبديل

مشروع األقاليم يثير هواجس
سياسية تنتظر تبديدها
بق ّوة فكرة األقاليم اإلداري��ة الثالثة كونها
غير عملية وغير مفيدة ،بل مض ّرة وخطيرة،
ويعتبرها مغامرة غير محسوبة ،بدعوى
أنها ستسهم في تقوية االنقسام الجهوي
والديمغرافي للبالد ،بينما المطلوب مزيد من
الوحدة واالندماج.
مع ع��ودة الحديث عن األقاليمّ ،
شكلت
الحكومة لجنة فنية لدراسة الجوانب القانونية
واإلداري��ة المتعلقة بتوصيات لجنة األقاليم.
خطوة الحكومة جاءت بعد دعوة الملك عبد
اهلل الثاني الحكومة ومجلس األمة لتقييم
ومراجعة توصيات اللجنة الملكية بهذا الشأن
والنظر في إمكانية تطبيقها .الحكومة وبعد
اجتماع حضره رئيسا مجلسي األعيان والنواب
قالت إن تطبيق الفكرة سيتم على مراحل،
ويحتاج إلى تعديالت تشريعية واسعة تطال
معظم القوانين النافذة في البالد.

منصور المعال

| يثور جدل واسع النطاق بين أطراف نافذة
في البالد ما بين تيار يختلف مع توصيات لجنة
األقاليم ،على قاعدة أن المشروع سيحد من
صالحيات الحكومة المركزية باإلضافة إلى
حاجته إلى تعديالت تشريعية وقانونية ،وتيار
ينادي بتطبيق توصيات اللجنة الهادفة إلى
ترسيخ الالمركزية.
وعلى هامش النقاش المحموم يعتبر
سياسيون أن العودة إلى مشروع األقاليم ،هو
محاولة لطمأنة النخب في البالد التي اشتركت
ف��ي صياغة مبادرتي «األق��ال��ي��م واألج��ن��دة
الوطنية» أن الرغبة في االنفراج السياسي ما
زالت قائمة.
فيما ي��رى وزي��ر سابق أن وق��وف قوى
محافظة مثل :زيد الرفاعي ،وعبد الهادي
المجالي إل���ى ج��ان��ب األق��ال��ي��م اإلداري����ة،
في مقابل ق��وى سياسية ليبرالية ووزراء
وسياسيين حاليين ،هو في واقع األمر سعي
لدفن األج��ن��دة الوطنية بوصفها مشروعاً
إصالحياً واالستعاضة عنه بمشروع األقاليم.
المعترضون على المشروع ،وهم كثر،
من بينهم وزير الداخلية عيد الفايز ،ورئيس
الحكومة ،ومعظم الطاقم ال��وزاري (وزير
الزراعة والصحة ،والبلديات) ووزراء سابقون،
ي��رون أن المشروع يهدف إل��ى منح معظم
صالحيات ال��وزارات المركزية إلى األقاليم،
وهو ما يعني فقدان الحكومة ومجلس الوزراء
صالحياته السيادية الواسعة.

 2009عام التطبيق
األولي لمشروع
األقالـيم
الفايز تحدث عن انتقال الصالحيات من
الوزراء إلى مفوضي اإلقليم ،وساق الداخلية
لمحدثية كمثال ،حيث ستفقد كل صالحياتها
تقريباً في حال طبق مشروع األقاليم اإلدارية،
إذ سيتبع مديرو الداخلية المحليون لمفوض
اإلقليم المرتبط مباشرة برئيس الوزراء.
وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة
أبو هديب أوضح أن مشروع األقاليم التنموية
«لم يتضح شكله النهائي بعد» ،وأنه سيتم
عبر «مرحلة انتقالية» ،مبيناً أن العام 2009
«عام التطبيق األولي لألفكار المطروحة» ،في
خطوة نحو تقييم مدى نجاح تطبيق األفكار،
وق��درة المجالس المحلية والبلديات على
المشاركة الواسعة وضبط إدارة المشاريع

الوسط الحكومي
يعارض بقوة فكرة
األقاليم الثالثة

الموضوعة.
مبينا أن المناطق التنموية «لن تنغلق
على نفسها» ،وفي رده حول وج��ود «خطر
سياسي لتفتيت ال��دول��ة» ،أك��د أب��و هديب
على العمل ضمن عنوان التمسك بالدستور
األردني والثوابت األردنية الراسخة.
ال��م��ش��روع ،بحسب اب��و هديب سيسير
ضمن مرحلة انتقالية تتصف بخطى علمية
ومنهجية صحيحة ،إلمكانية نقل الصالحيات
من المركز إلى األقاليم ،وضمان «عدم فشل»
هذه التجربة وتقديم نموذج جيد.
ساهم في إث��ارة المخاوف في األوس��اط
السياسية في البالد حول مشروع األقاليم ما
نشر في اواسط التسعينيات من القرن الماضي
حيث بينت صحيفة «أخبار األسبوع» الصادرة
بتاريخ  ،1995/11/16أن المقصود بمشروع
األقاليم هو تقسيم األردن إلى عدة أقاليم
لغايات «سياسية  -اقتصادية – ديمغرافية
(سكانية)» ،الصحيفة المحتجبة عن الصدور
ربطت في وقتها المشروع بـ «معاهدة وادي
عربة واتفاقية أوسلو (ربط السلطات الثالث:
اإلسرائيلية واألردنية والفلسطينية بشبكة
من العالقات والبنى التحتية) وبما يساعد على
حل قضية الالجئين الفلسطينيين».
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم «ربط
إقليم الوسط (عمان  -الزرقاء) مع الضفة
الغربية ،أما إقليم الجنوب فوظيفته  -حسب
الصحيفة  -بناء مشاريع سياحية مشتركة
(أردنية  -إسرائيلية) تبدأ بتوسيع المناطق

ال��ح��رة وال��ح��وار ح��ول قناة البحرين ،فيما
يترك إقليم الشمال لمستقبل التطورات
مع سورية (المياه وح��وض اليرموك) ومع
ال��ع��راق خ��ط ك��رك��وك  -حيفا النفطي».
صحيفة (هآرتس) اإلسرائيلية دخلت على
الموضوع وربطت في تحقيق صحفي نشر
في مطلع تشرين األول/أكتوبر الماضي بين
«المشروع وبين بعض مشاريع البنية التحتية
المشتركة ،ومنها مشروع قناة البحرين
ومشروع سكة الحديد».

مخاوف من تمهيد
الطريق لحل القضية
على حساب األردن
هذه التقارير أثارت لدى بعض األوساط
مخاوف من المشروع ال��ذي ع��دوه محاولة
لتمهيد الطريق لحل القضية على حساب
األردن.
إحالل مشروع «األقاليم التنموية» مكان
«األقاليم اإلدارية» كون األخير يتطلب تغيير
وتحمل
أكثر من  300قانون نافذ في البالد،
ّ
الدولة أعباء إدارية ومالية اضافية هائلة ،حيث

سيكون هناك مفوض اإلقليم (رئيس الوزراء
المحلي) ،ومديرون لكل إقليم بعدد الوزراء
مسؤولون عن مديري المحافظات إضافة
إلى المجلس اإلقليمي المنتخب (البرلمان
المحلي).
بهذه الرؤية ،عملت وزارة الداخلية على
صياغة مشروع بديل لألقاليم الثالثة قريب
من مشروع كان قد طرحه في حينه وزير
الداخلية المهندس سمير حباشنة لتحقيق
الالمركزية اإلدارية على مستوى المحافظات.
وقالت مصادر وزارة الداخلية إن الوزارة
أع ّدت مشروع قانون األقاليم التنموية وقدمته
إلى مجلس الوزراء ليصار إلى اعتماده إلحالته
إلى مجلس األمة من أجل إقراره.
ال��م��ش��روع ال��ب��دي��ل ي��ق��ت��رح أن تكون
المحافظات هي األقاليم ،وتتصرف بموازنة
م��ق��ررة لكل محافظة ف��ي إط��ار الموازنة
العامة ،ويشكل مديرو الدوائر مع المحافظ
ّ
مجلساً تنفيذياً ،إلى جانب مجلس أمني من
مسؤولي األم���ن ،ومجلس اس��ت��ش��اري من
البلديات والوجهاء ،وه��ؤالء جميعا يك ّونون
مجلس اإلقليم (المحافظة) ،وال حاجة ألي
انتخابات إضافية غير تلك القائمة (البلدية،
ومجلس النواب).
اال أن عودة طرح المشروع أعادت الهمس
حول هاجس محدد ،وهي أن تقسيم المملكة
إلى ثالثة أقاليم يهيئ الستقبال إقليم رابع
ّ
الضفة الغربية وخامس هو غزة.
هو
الوسط الرسمي الحكومي الحالي يعارض

في المشهد العام في البالد ترتفع أصوات
وينشط كتاب مؤثرون في توجيه الرأي العام
نحو رفض مشروع األقاليم اإلداري��ة وتبني
األقاليم التنموية.
الكاتب الصحفي فهد الخيطان اعتبر أن
فكرة مشروع األقاليم اإلدارية «تق ّوض أسس
ال��دول��ة وت��ع� ّرض مستقبل البالد ووحدتها
للخطر».
الخيطان اعتبر أن «تعديل عشرات
القوانين ،يؤدي إلى فوضى تشريعية ستضر
حتماً باالستقرار االقتصادي واالجتماعي
ناهيك عن مخاطرها السياسية ،مضيفاً
أن األردن «ليس دولة مترامية األط��راف».
وبفضل شبكة ال��ط��رق الحديثة وتوفير
وسائل االتصال المتعددة ووسائط النقل
«يصبح التواصل بين محافظات الوطن أمراً
يسيراً» ،معتبراً اعتماد «المحافظة كوحدة
إداري��ة وتنموية هو البديل المناسب عن
األقاليم».
تشكلت لجنة «األقاليم» برئاسة رئيس
مجلس األعيان زي��د الرفاعي التي قسمت
البالد في توصياتها إلى ثالثة أقاليم بداية
 2005من أجل وضع تصورات حول اإلصالح
البعيد المدى والتنمية المستدامة ،وتقسيم
البالد إلى أقاليم ثالثة تنموية (شمال ،جنوب،
وسط) عدا العاصمة عمان.
ويهدف اعتماد األقاليم ،وفق رؤية اللجنة
«إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في
صنع القرار وتحقيق الالمركزية اإلدارية».
وكان الرفاعي أكد أن عمل اللجنة قام على
أساس التمسك بالدستور والثوابت ،وتعزيز
الهوية الوطنية واالنتماء إلى المحيط العربي
واإلسالمي واالنفتاح على العالم.



ّ
السجل
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أردني
تسريبات عن قرب إزاحته والبحث عن خليفة له

لجنة التحقيق مع أبو غيدا ترفع تقريرها خالل أسبوعين
ّ
السجل  -خاص

| ي��واج��ه رئيس سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة حسني أبو غيدا ،تحقيقاً
نيابياً على خلفية شبهات فساد أثيرت حوله
قبل نحو ثالثة أشهر ،في وقت رشحت فيه
معلومات متضاربة عن نية رئيس الحكومة
نادر الذهبي إزاحة الرجل عن موقعه ،الذي
احتله قبل عام خلفا للذهبي.
أحد الصحفيين أكد لـ«ے» أنه استمع
إلى طرف حوار دار بحضوره في أروقة رئاسة
ال���وزراء ،مفاده أن سبب تأخر الذهبي في
إقصاء أبو غيدا يعود إلى أنه محسوب على
تيار «الليبراليين الجدد»  ،ما حدا برئيس
يفسر
الحكومة إلى تأخير التغيير ،حتى ال ّ
وكأن القرار يندرج ضمن حملة إلقصاء «رجال
باسم عوض اهلل» ،رئيس الديوان الملكي
الذي أقيل قبل شهرين.
وأك��د الصحفي ،ال��ذي لم يشأ اإلفصاح
عن اسمه ،أن الذهبي يبحث عن خليفة ألبي
غيدا ،الذي انتقل من وزارة األشغال العامة

واإلسكان الى مفوضية العقبة.
ف��ي ه��ذه ال��غ��ض��ون ،ل��م تحسم لجنة
التحقيق النيابية موقفها بعد ،فيما إذا كانت
بحاجة إلى استدعاء أبو غيدا إلى جلسة استماع
ثانية ،إذ أنها «لم تجتمع لتفريغ محتوى جلسة
التحقيق» األولى ،التي عقدت أواخر األسبوع
الماضي ،بحسب رئيسها النائب منير صوبر.
وأوضح صوبر لـ«ے» أن «اللجنة استمعت
إلى إفادة أبو غيدا الذي دافع عن نفسه نافياً
تورطه بشبهات ف��س��اد» ،تتعلق بمخالفة
في إحالة عطاء فرعي في مشروع المدينة
الصناعية في العقبة ،إلى مكتب هندسي
تعود ملكيته لزوجته.

لجنة التحقق لم
تستكــمل التـحقيــق
بعد
على أن صوبر أشار الى أن «اللجنة ستعمد
الى استدعاء أبو غيدا مجدداً ،في حال وجدت
ان التحقيق الذي تم لم يسلط الضوء على

مختلف جوانب القضية».
صوبر لم يكشف طبيعة األسئلة التي
وجهت الى أبو غيدا ،علما أن اللجنة ستضع
تقريرا وتحيله إلى مجلس النواب بعد االنتهاء
من دراس��ة األوراق والوثائق التي تحصلت
عليها.
مصدر مسؤول في سلطة العقبة الخاصة
أوض��ح من جانبه ل��ـ«ے» أن الحكومة
«طلبت من السلطة تزويدها بالملفات الخاصة
بالعطاء لتحويلها إلى مجلس النواب» .وبين
أن أبو غيدا «ق ّدم للجنة القانونية في مجلس
النواب توضيحات حول القضية».
المصدر نفى ما نقل عن نية الحكومة
إقصاء أبو غيدا ،مبيناً أن الذهبي لم يطلب
من أبو غيدا تقديم استقالته ،مدل ً
ال على
حديثه هذا بالقول «القضية مثارة منذ أشهر
واستمرار أبو غيدا في موقعه دليل على الثقة
الحكومية به».
اللجنة استمعت أيضا إلى شهادات مدير
عام دائرة العطاءات الحكومية يحيى الكسبي
إضافة إلى المكاتب الهندسية التي تقدمت
للعطاء مدار التحقق.
الكسبي ق��دم شرحاً مفص ً
ال عن نظام
األشغال الحكومية والعطاءات بشكل عام،
والطرق المتبعة في إحالة العطاءات وصالحيات
لجانها المركزية قبل اإلحالة وبعدها.
وأجاب مدير دائرة العطاءات عن تساؤالت

أعضاء اللجنة بخصوص العطاءات
التي أحيلت للمكاتب الهندسية منذ
العام  1999وحتى اآلن ،والطرق
التي تمت فيها اإلحالة.
كما شارك في النقاش أصحاب
المكاتب الهندسية ،الذين شاركوا في
عطاء تطوير المنطقة الصناعية في
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،
واستمعت اللجنة ل��ش��رح مفصل
منهم ،حول آلية طرح العطاء واإلحالة
التي تم فيها العطاء المذكور.
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي
طلب من مؤسسة المدن الصناعية
قبل نحو ثالثة أشهر وقف العطاء،
على خلفية شبهات في قانونية قرار
إحالته .وفي األثناء ّ
شكل المكتب
الدائم لمجلس النواب لجنة تحقيق
في ذلك الوقت ،حين كان مجلس
|
األمة غير منعقد.
ونفى أب��و غيدا في حينه أي تجاوزات
قانونية ،معتبرا أن العطاء الفرعي أحيل إلى
مكتب زوجته من المتعاقد الرئيسي وليس
من قبل مفوضية إقليم العقبة الخاصة.
لمجلس النواب صالحيات التحقيق مع
الوزراء وكبار موظفي الدولة وتكون توصيته
ملزمة للحكومة بإدانة أو تبرئة المشتبه
بهم.

اإلعالن الترويجي للمبادرة العربية

انفراد “العرب اليوم” باالمتناع عن النشر
ّ
السجل  -خاص

| انفردت صحيفة «العرب اليوم» برفض نشر
إعالن للمبادرة العربية تقدمت به الجامعة العربية،
ودائ��رة ش��ؤون المفاوضات في منظمة التحرير
الفلسطينية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،فيما قامت
«الرأي» و«الغد» و«الدستور» بنشره.
اإلعالن الترويجي المدفوع ،نشر بالتزامن في
متوجاً بالعلمين الفلسطيني
صحف عبرية وعربية َّ
واإلسرائيلي ،وفي إطار من أعالم الدول العربية
واإلسالمية.
موقف «العرب اليوم» ،إحدى الصحف اليومية
شح في اإلعالنات ،لفت انتباه
السبع التي تعاني من ّ
وسائل اإلعالم األجنبية.
«العرب اليوم» ب ّررت قرارها ،بالقول إن ما يتم
هو «تسويق المبادرة في الوقت الضائع ،وأن اإلعالن
نُشر لدعم (كاديما) في االنتخابات اإلسرائيلية» ،كما
ورد في مقالة لنائب رئيس التحرير محمد كعوش.
صحيفة «الرأي» نفت أن يكون للنشر أي «صبغة
تطبيعية» وأكدت على لسان مدير تحرير محلياتها
خليل الشوبكي «أنها تعاملت مع األمر على أنه إعالن

وحسب ،وأنه يأتي دعماً للجهود العربية الداعية إلى
إقامة سالم مع إسرائيل».
بين الشوبكي أيضا «أن وسائل اإلعالم المحلية
تنشر في العادة صور العلم اإلسرائيلي وشخصيات
سياسية إسرائيلية» ،مذكرا بأن «األردن اعترف
بإسرائيل في معاهدة وادي عربة  .»1994نافياً أن
يكون للنشر أي «صبغة تطبيعية».
صحيفة «الغد» تعاملت مع القضية من زاوية
مختلفة ،بحسب مدير التحرير التنفيذي نور الدين
الخمايسة ،الذي رأى أن «قرار نشر اإلعالن جاء بعد
مداولة في مجلس التحرير ،الذي استقر رأيه على أن
اإلعالن صادر عن جهة عربية وليست إسرائيلية».
صحيفة «الدستور» نفت تلقيها أي عرض بنشر
اإلعالن ،بحسب مدير تحرير المحليات عبد الرحمن
العبوشي ،الذي أوضح أنه لن يخوض في الموضوع
ألنه «لم ُيطرح على الصحيفة» .تصريح العبوشي
لـ«ے» جاء في اليوم نفسه الذي نشرت فيه
صحيفته هذا اإلع�لان مدفوع األجر (الثالثاء25 ،
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري).
يخاطب اإلع�لان الشعوب العربية واإلسالمية
حول مضامين المبادرة العربية ،التي أعلنت في
قمة بيروت العام  2002وأعيد تأكيدها في الرياض
ّ
العام الماضي ،والمتصلة بعرض عربي بمقايضة
سالم شامل وتطبيع بين  56دولة عربية وإسالمية
مع إسرائيل مقابل انسحابها من كامل األراضي
الفلسطينية-السورية-اللبنانية التي احتلتها العام
.1967

حسني أبو غيدا

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
النائب مبارك أبو يامين ،يبين من جانبه أن
لجنة التحقق لم تستكمل التحقيقات بعد،
رافضاً الحديث في تفاصيل عمل اللجنة التي
وصفها بالسرية .غير أن أبو يامين ،وهو عضو
في لجنة التحقيق الخاصة بملف أبو غيدا،
يبين أن نتائج التحقيق سوف يعلن عنها خالل
األسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.

ّ
السجل
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أردني
تطعيم التشكيلة بوجوه جديدة

التعديل المرتقب يضع مجلس
الوزراء أمام تحدي اإلنجاز
االنسجام المتأخر لقي استحسان الملك،
الذي يدفع منذ اعتلى العرش باتجاه عصرنة
األردن بعيداً عن تصادم المدارس السياسية
وقوى الشد العكسي.
بموازاة االنفراج الداخلي ،يلعب رئيس
الحكومة ،بإسناد المخابرات والديوان ،دوراً
في إزالة االحتقان الذي شاب عالقات األردن
بدول عربية مثل :سورية وقطر.
إذ ك ّلف الملك مدير المخابرات العامة
الفريق محمد الذهبي ،شقيق رئيس الوزراء،
بطي سياسة المحاور واالنفتاح على سورية
وحماس وقطر بهدف تنويع خيارات األردن
السياسية بد ًال من وضع جميع األوراق في
الس ّلة األميركية.

سعد حتر

| بعد استحقاق التعديل المرتقب ،الذي قد
يطال ثلث الحقائب الوزارية ،تواجه حكومة
نادر الذهبي تحد ّياً جديداً يتصل بإنجاز خطط
التنمية واستعادة كامل صالحياتها الدستورية،
بعد إزالة ثاني عقبة كانت تحول دون انسجام
الفريق الحكومي.
المخرج األول تمثل بإزاحة رئيس الديوان
الملكي باسم عوض اهلل من منصبه الشهر
الماضي ،ما أطاح بحكومة ظل طالما تقاطعت
تحركاتها م��ع صالحيات مجلس ال���وزراء،
وبالتالي أث ّرت على انسيابية العمل العام.
ومن شأن التعديل الحكومي اآلن معالجة
جمود ك��ان ألقى بظالله على أداء غالبية
الوزراء وكوادرهم ،بسبب ازدواجية المرجعية
وع��دم تيقنهم حيال مستقبل بقائهم في
التشكيلة ،على خلفية إشاعات التعديل التي
الحقت الحكومة بعد ستة أشهر على تشكيلها
أواخر العام الماضي.

منذ البدء شرع رئيس
الحكومة في مراكمة
إنجازات نالت رضا
الملك
إذن ،أم��ام التشكيلة الجديدة ورئيسها
ملفات سياسية ،اقتصادية ومجتمعية م ّهمة
تتطلب تخطيطاً استراتيجياً ورؤية ثابتة ال
تتأثر بتغيير ال��وزراء .داخليا ،على الذهبي
اختيار رج��ال قادرين على مواجهة أزم��ات
وتحديات من بينها رفع كفاءة الجهاز الحكومي
المترهل ،إص�لاح التعليم بشقيه العالي
والمدرسي ،فضال عن تحدي فرض القانون
واستعادة هيبة الدولة.
منذ ال��ب��دء ش��رع رئ��ي��س الحكومة في
مراكمة إنجازات نالت رضى الملك .إال أن عليه
الوصول إلى إيقاع حكومي متناغم بين جميع
الوزارات والمؤسسات وبناء خطط استراتيجية
بعيدة المدى.
خالل العقد الماضي ،تعاقب على الدوار
الرابع خمسة رؤس��اء حكومات ،فيما جلبت
التعديالت عشرات ال��وزراء ،بعضهم نقض
قرارات أسالفهم.
وزي��ر سابق يرى أن الذهبي “أثبت أنه
أفضل رئيس وزراء في العهد الجديد ،إذ أن
صفاته تقترب من رجل الدولة ،ونجح  -بخالف
سابقيه -في إقناع الناس بهذه الصفة”.

نجح الذهبي في تحييد
حكومته عن تداعيات
معركة شد الحبل بين
مراكز قوى محورية

على أن وزي��را سابقا آخر ن ّبه إلى ع ّدم
اإلف��راط في “االحتفالية في السنة األولى”
من عمر الحكومة ودعا إلى “حسن اختيار”
القادمين الجدد حتّى ال تكون التشكيلة
الجديدة امتدادا لسابقتها .ويتساءل المسؤول
“إذا لم يجلب التعديل عقوال وكفاءات مختلفة،
فمن األفضل أن ال يتم”.
تغيير الحكومات وتعاقب التعديالت أث ّرا
على انسيابية العمل الحكومي خالل العقد
الماضي ،بل ساهما في دربكة الكثير من
ال��ق��رارات وعكس مشاريع وخطط تنمية
خسر الخزينة عشرات ماليين
قائمة ،ما ّ
الدنانير.
في البال ،نهج عمل ومشاريع استراتيجية
بمليارات ال��دوالرات لم تر النور بسبب تغ ّير
الوزراء وغياب آليات الرصد والتوازن.
ال��ذه��ب��ي ،س���ادس رئ��ي��س وزراء خالل
تسع سنوات في عهد الملك عبد اهلل الثاني،
ك��ان يشتكي من هشاشة كفاءة ع��دد من
وزرائه وعدم انسجام الفريق ،بسبب تقاطع
التعليمات الصادرة عن مراكز صناعة القرار.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة توضح
أنه تحرك بالفعل لتطعيم فريقه ال��وزاري
بدماء جديدة ،بخالف نمط سابق حين كان
يتدخل رئيس الديوان الملكي السابق بترشيح
ّ
شخصيات لدخول الحكومة.

تعقد ال��ك��ول��س��ات واالس��ت��م��زاج وس��ط
تكتم شديد ،بانتظار إع�لان الحقائب التي
سيطالها التغيير وأسماء القادمين الجدد بعد
إق��رار موازنة الدولة ،على األرج��ح بعد عيد
األضحى.

عدم
وزير سابق ن ّبه إلى ّ
اإلفراط في االحتفالية
بالسنة األولى
بحسب ما يرشح من معلومات ،يتوقع أن
يشمل التعديل حقيبتين سياديتين؛ الخارجية
والداخلية فضال عن العمل ،الثقافة ،السياحة،
التنمية السياسية ،ال��زراع��ة ،وال��ش��ؤون
البرلمانية .ويتوقع أن يستبدل الذهبي عشرة
وزراء على األقل ،لرفع سوية أداء فريقه على
نحو يواكب وتيرة حراكه في الدوار الرابع.
مع العهد الجديد ،بات ينظر إلى التعديالت
كمخرج ط��وارئ إلطالة عمر الحكومات بعد
انهيار شعبيتها في استطالعات الرأي .علي

أبو الراغب أحدث تعديلين وإعادة تشكيل في
ثالث سنوات (.)2003-2000
لكن الوضع يختلف بالنسبة للذهبي ،الذي
ّ
شكل حكومته قبل عام بالتمام .إذ إن الرضى
الملكي أخذ منحى تصاعدياً ،ويبدو أن جاللته
أعطى رئيس الحكومة أخيراً ض��وءاً أخضر
بالتعديل بعد أشهر من االنتظار.
منذ أشهر  ،يستسر رئيس الحكومة
لمحاوريه ،بأنه يسعى إلخراج عدد من الوزراء
بما يعزز االنسجام في مواجهة تحد ّيات داخلية
وخارجية ،في مقدمتها انحسار فرص إقامة
دولة فلسطينية ،وانكماش اقتصادي متوقع
في ضوء تسونامي األسواق العالمية .الضوء
األخضر لم يتأخر كثيراً من رأس الدولة.
لعب عزم الذهبي ،قدرته التخطيطية
وحسن طالعه في إدارة ملفات شائكة مثل:
تحرير أسعار مشتقات النفط وما صاحبها من
قفزات في أثمان المواد الغذائية األساسية،
الخدمات وتعرفة النقل.
ونجح أيضاً في تحييد حكومته عن تداعيات
معركة شد الحبل بين مراكز قوى محورية
قبل خروج رئيس الديوان الملكي السابق
باسم عوض اهلل من المعركة .وبالتالي ساد
هدوء بين النخب السياسية ومفاصل الدولة
بسبب تراجع المناكفات بين رئاسة الديوان
ودائرة المخابرات العامة.

ينقل مقربون من رئيس الحكومة قوله
إنه بات بحاجة إلى مطبخ صناعة قرار متكامل
قادر على قراءة المشهد الداخلي وتحسس
األزمات ،يسنده في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
وزراء سابقون ينصحون أيضا بربط
أعضاء الحكومة بمركز استشارات أو بيت
خبرة مواز يضم خبراء من القطاع الخاص
ومسؤولين سابقون من مختلف القطاعات،
حتى تنضج القرارات الحكومية ضمن نهج
مؤسسي ،بعيدا عن العشوائية واالرتجال.
تركيز الحكومات انتقل في السنوات
الثالث الماضية من التنمية السياسية إلى
اإلصالح االقتصادي .واليوم يعرف الرئيس
أكثر من غيره أن األردن ما يزال في بدايات
الطريق صوب تحقيق رؤية التحديث ،بعد
تراجع اإلصالح السياسي بسبب غموض الحل
النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين.
لذلك يستدعي التعديل إدخال شخصيات
سياسية توافقية خبيرة في الملفات الداخلية
وقادرة على بناء الجسور مع منظمات المجتمع
المدني ،األحزاب والنقابات .ويفترض أن يشهد
العام المقبل إصالحات سياسية كانت وضعت
على ال��رف ضمن توصيات اللجنة الوطنية
العام  .2005اإلصالح السياسي يتطلب توسيع
قاعدة المشاركة في صنع القرار وسن قانون
لالنتخابات من وحي توصيات اللجنة الوطنية
واتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وتفعيل
م��ب��دأ فصل السلطات ،وتعزيز مفاهيم
المواطنة واالنتماء وتكافؤ الفرص.
تنتظر التشكيلة الجديدة أيضاً ملفات
تسجل تحسناً ملحوظاً رغم ضخ
ضاغطة ،لم ّ
مئات ماليين الدنانير ،في مقدمتها الفقر
والبطالة ،شح المياه وتوفير مصادر طاقة
بديلة.
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أردني
دور الجمعيات التنموي مرهون باستقالليتها وشفافيتها
تتمة المنشور على األولى
| ب��ه��ذا ،أ ّدت ال��ظ��روف االقتصادية ثم
السياسية (ومنها حظر األح��زاب في العام
ال عن انتشار التعليم ،دوراً حاسماً
 )1957فض ً
في نشوء الجمعيات وتزايد عددها وتعدد
أغراضها .وما زال��ت هذه العوامل تفرض
نفسها على وج��ود الجمعيات ونشاطها.
فـ”الخيرية” منها تؤدي بعض األدوار في
أوساط الشرائح الفقيرة ،وفي مناطق الريف
والبادية والمخيمات .فيما تُعين جمعيات
العائالت والمناطق والجمعيات النسائية أسراً
محتاجة ،وتتدارك نقص التنمية والتفاوت
االجتماعي الحاد ،ويتقدم أعضاء جمعيات
عبر بوابة العمل الخيري لتحقيق تطلعات
سياسية :فمن بعضها يخرج أعضاء مجالس
بلديات ونواب في مجلس األمة.
على هذا النحو تختلط تمثالت المجتمع
القديم والحديث ،فالحزبي أو النقابي أو
المسيس المستقل ،يجمع إلى صفته الحديثة
ه��ذه ،هويته األول��ى كابن منطقة بعينها
وسليل عائلة بذاتها ،وكثيراً ما يراهن على
انتمائه هذا (عبر الجمعية) لبلوغ طموحه
السياسي وحتى المهني .بذلك تعيق مثل
هذه الجمعيات مع النوايا الطيبة لمؤسسيها،
َ
عملية االندماج االجتماعي عبر تحقيق منافع
فئوية مشروعة ،كان يمكن تحقيقها ضمن

أطر أخرى بانعكاسات أفضل وأوس��ع على
المجتمع ككل ،وعبر التنافس في فضاء
اجتماعي أرحب.
تعدد أنماط منظمات المجتمع المدني
ُيحدث التباساً في تحديد ماهية الجمعية ،لكن
صدور قانون الجمعيات الجديد رقم  51لسنة
 ،2008ق ّدم تعريفاً موحداً للجمعية بوصفها
أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من
ّ
األشخاص يتم تسجيله وفقاً ألحكام قانون
الجمعيات لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة
ال تستهدف الربح أو تحقيق أهداف سياسية.
ورفع القانون الجديد العدد الالزم لتشكيل
جمعية من  7إلى  11شخصاً.
معظم الجمعيات خيرية ،تنضوي تحت
راية االتحاد العام للجمعيات الخيرية ،الذي
تشكل في العام  ،1959وله فرع في سائر
محافظات المملكة .تنقسم هذه الجمعيات
المسجلة جميعها ف��ي وزارة التنمية
االجتماعية إلى قسمين؛ جمعيات “عامة”
تنفذ أنشطة متنوعة ،وجمعيات “متخصصة”
تنفذ نشاطاً واحداً .أما بقية الجمعيات فهي
تتبع لوزارات ذات صلة بنشاطها ،مثل وزارة
الثقافة والبيئة والداخلية.
وجود الجمعيات يعكس المراوحة بين
التمثيالت الضيقة :العائلية والمناطقية،

وبين التعامل مع المجتمع كوحدة متحدة،
كما هو حال الجمعيات العامة والمتخصصة:
الصحية والبيئية واإلنسانية ،وبين جمعيات
تسهم في التنمية السياسية واالجتماعية
م��ث��ل منظمات المجتمع ال��م��دن��ي غير
الحكومية .وإن كان نشوء هذه الجمعيات
مجتمعة يعكس روح المبادرة ،ويدلل على
التنوع والتكافل متعدد الحلقات ،الذي يسهم
في دمج وحدات اجتماعية وفي التباعد بينها
وبين وحدات أخرى ومع المجتمع ككل .كما
نشأت تحديات جديدة يتعلق بعضها بتعدد
مرجعيات الجمعيات ،أو بتنظيم الدعم
الحكومي لها ،أو بتمويل وبرامج موحى
بها من الخارج .فيما يتمحور جانب آخر من
التحديات ،في الهامشية ونقص الفاعلية
واالكتفاء بحضور إعالمي أو المعاناة من
تجاهل اإلعالم لها ،وتحول بعض الجمعيات
إلى شلل من أصدقاء وأقارب.
الجمعية هي النموذج التاريخي األرقى
للعمل التطوعي والمدني ،وهي تتشكل
باإلرادة الطوعية الحرة ألعضائها ،ما يميزها
عن النقابات المهنية ذات العضوية اإللزامية،
أو النقابات العمالية التي تتشكل لخدمة
مصالح أعضائها ،أو األحزاب السياسية التي
تشكل جزءاً من المجتمع المدني ما دامت

خارج السلطة.
يتجاور القديم والحديث في صيرورة
الجمعيات واستوائها ،ث��م ف��ي وظائفها
في مجتمع يندفع لألخذ بأسباب الحداثة
االستهالكية ومقتنياتها ،ويتعلق شطر
كبير منه بقديم العادات واألعراف المتعلقة
بالتنظيم االجتماعي ،والسابقة على نشوء
المدن والتجمعات الحضرية.
وتتجاور في الوقت نفسه الخدمات،
وبعضها جليل وعظيم الفائدة ،تؤديها
العديد من الجمعيات وبتفاوت ما بينها ،مع
وجودها كبديل فعلي للتشكيالت الحديثة
السياسية والتنموية ،وهو ما يفسر الحضور
المتزايد للجمعيات والروابط والدواوين في
ظل انحسار مشهود لألحزاب ،بينما تزدهر
جمعيات ومنظمات تتدارك قصور األحزاب
في إدراك الحاجات المختلفة للمجتمع .لعل
اللوم في هذا المجال ال يقع على الجمعيات
بذاتها ،بل على قوانين نافذة تضيق هامش
االجتماعات العامة واالنضواء في األحزاب
وجمعيات سياسية ،ما كرس في النتيجة
ثقافة تنزع إلى “المحافظة” في قلب العاصمة
والمدن ،وفي صميم مرافق علمية وثقافية.
وككل عمل تطوعي ،تحتاج الجمعيات
(ما ال يقل عن  1800جمعية) إلى موارد

مالية تعينها على إدامة أنشطتها االجتماعية
والثقافية والتنموية ،ال سيما أن الدور الملقى
َ
تضاعف عشرات
على عاتق هذه الجمعيات
المرات ،في ظل االنسحاب المتزايد للدولة
من الرعاية االجتماعيةن ومع موجات الغالء
المستشرية.
تدرك الحكومات هذا التطور ،وتس ّلم
بالدور التنموي المتنامي للجمعيات ،إال
أنها تنتهج سياسية تقييدية س��واء تجاه
استقاللية الجمعيات أو تمويلها .وهو ما ال
ينسجم مع أحكام الدستور التي تنص على
الحق المطلق للمواطنين في إقامة جمعيات
وأح��زاب السياسية ،ولم يضع الدستور أي
قيود على هذا الحق ما عدا “أن تكون غايتها
مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال
تخالف أحكام الدستور” ،وذهب الدستور أبعد
من ذلك إلى تحديد وظيفة القانون ،بتنظيم
“طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية
ومراقبة مواردها”.
يتطلب تطوير العمل التطوعي بما يكفل
استقاللية أدوات��ه وإدام��ة أنشطته ،األخذ
بقواعد حقوق اإلنسان الناظمة لهذا العمل،
ما يملي االحتكام إلى الشفافية أداة رئيسية
لضبط إيقاعه وف��ق م��ح��ددات المصالح
الوطنية.

دورها االجتماعي :العدد األقل يتدارك نقص فاعلية األكبر
عدي الريماوي

| تنتشر في األردن  1800جمعية ،تتعدد
مجاالتها من علمية وبيئية وصحية وثقافية،
وتهدف ،كما يرد في أدبياتها ،إلى بناء مجتمع
واع بالمشاكل والتحديات التي تواجهه ،فتكثر
ٍ
جمعيات تهتم بمرض معين مثل :جمعية
«مكافحة السرطان األردن��ي��ة» ،و«أصدقاء
مرضى الكلى» ،أو تنشط في مجال معين
في العلم مثل «الجمعية الفلكية األردنية».
باإلضافة إلى الروابط الثقافية التي تجمع
مثقفين ،وتعمل على مناقشة قضاياهم
ومحاولة حل مشاكلهم ،وتسعى إلى تطوير
قدرات المبدعين الشبان ،وتمكينهم من تقديم
مشاركة فعالة في المجتمع.
يتحدث باتر وردم ،الخبير في الشؤون
البيئية ،عن انتشار الجمعيات التي تختص
بالبيئة في األردن ،ويحددها ب  11جمعية
تتخصص بهذا المجال« ،ب��دأ انتشار هذه
الجمعيات في أواخر التسعينيات ،وكان همها
في البداية التوعية البيئية ،لكن مفهوم البيئة
جديد بالنسبة للمجتمع .تلعب هذه الجمعيات
دوراً محورياً ف��ي قضية البيئة م��ن خالل
المحاضرات والمنشورات».
على أن وردم يلحظ على هذه الجمعيات،
حالة من عدم التخصص« ،فال يوجد تقسيم
واض��ح ل�ل�أدوار ،وهناك منافسة بين هذه
الجمعيات بد ًال من التكامل بينها ،و ما يطرح
من جانب الجهات التمويلية يتم العمل عليه.
هناك جهد جيد بالتوعية لكن لم يتحول بعد
إلنشاء تكتالت كقوى ضغط»  .يذكر خبير

البيئة قصة ج��رت قبل نحو سنتين ،حين
انشغلت هذه الجمعيات في قضية منتجع أقيم
في دبين ،وكان سيعرض مساحات هائلة من
األراضي التي تزرع باألشجار الحرجية النادرة
للخطر .دفعت هذه الجمعيات وزارة البيئة
إلعداد دراسة متأنية للوقوف على تفاصيل
هذا المشروع« .رغم ذلك  ،فإن دور التنظيم
فيها لم يصل لمستوى فعال ،ولعدم وجود
تمويل محلي فإنها تعتمد على البرامج التي
تأتيها من الممول األجنبي».
من الجمعيات التي تنشط في تنظيم
فعاليات دورية في المجال العلمي ،الجمعية
الفلكية األردنية التي تأسست في العام ،1987
تقوم بعقد محاضرات أسبوعية في مركز
هيا الثقافي تتناول مواضيع تتعلق بالفلك

والجيولوجيا ،وتقيم مخيمات كشفية للوقوف
على األح���داث الفلكية مثل ظهور بعض
المذنبات أو الكسوف والخسوف ،إضافة إلى
إقامة نواد فلكية في مدارس مختلفة .يتطرق
حنا صابات ،مدير الجمعية الفلكية ،للتمويل
الذي تتلقاه الجمعية «مصدره األساسي من
مؤسسات وطنية مختلفة ،مثل وزارة الثقافة
والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،كما
تتلقى الجمعية دعماً سنوياً ثابتاً من وزارة
التربية والتعليم ،للعمل على تطوير نشاطاتها
وصيانة مقتنياتها .وهناك تعاون مع وزارة
األوقاف حول تحديد بدايات األشهر الهجرية،
مثل رمضان وعيد الفطر ،فنحن نزود الوزارة
بالحسابات الفلكية الالزمة لتحديد موعد ظهور
الهالل».

عن تأثير الجمعية على المجتمع يرى
صابات أن األردن «أح��رز تقدما على الدول
العربية في هذا المجال ،ويشير للوعي الذي
ب��ات مالحظاً ل��دى زي��ارات أعضاء الجمعية
للمدارس« ،نسير على الطريق الصحيح،
لكننا نحتاج مساعدة وسائل اإلعالم لتغطية
نشاطاتنا ،والوصول إلى عدد أكبر من الناس،
لنبذ المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالفلك مثل
التنجيم وغيره».
حنان الكسواني ،تعمل في أكثر من جمعية
صحية،تذكر أن «نسبة كبيرة من الجمعيات ال
تقوم بدور توعوي ،معظمها يحصل على تمويل
خارجي ،كثير منها ال يظهر سوى في اليوم
العالمي للغرض الذي أنشئت ألجله ،كي تثبت
لمموليها وجودها ،إضافة إلى ضعف الرقابة

على مثل هذه الجمعيات» .تدعو الكسواني
إلى دمج بعض الجمعيات للتركيز على مصلحة
المريض ،ال لخدمة أهداف شخصية لـ«أصحاب
الجمعية» ،وتعزو فشل هذه الجمعيات إلى
قلة منتسبيها ،ومحدودية التغطية اإلعالمية.
«الجمعيات التي تعمل بجد تالقي دعماً من
منظمات أجنبية  ،وهناك جمعيات تحرص على
ظهورها فقط لنيل التمويل ،بد ًال من العمل
على توعية المجتمع».
هناك الكثير من الجمعيات المسجلة منذ
أمد طويل ،وتفتقر إلى تأثير حقيقي على
المجتمع« ،جمعية مكافحة التدخين» نشأت في
العام  ،1981ولم تنجح في نشر وعي بخطورة
التدخين.أعداد المدخنين في األردن في ازدياد
مستمر ،ونسب التدخين فيه هي من األعلى
في العالم ،وقد بلغت نحو  55في المئة من
السكان ،وفق إحصائيات هذه الجمعية ،التي
فشلت في الوقت ذاته ،في بث وعي حقيقي
لدى االشبان والمراهقين لتمكينهم من النجاة
من آفة التدخين ،وهؤالء يمثلون الفئة األكبر
من المدخنين في األردن.
يقول زيد الكايد ،مدير الجمعية ،إن الوعي
يختلف عن السلوكيات « ،دورنا ينحصر في
اإلرشاد والنصيحة والتثقيف ،المواطن يعلم
بمضار التدخين ،لكنه يدخن رغم ذلك» .وعن
استصدار القوانين التي تمنع التدخين خالل
القيادة أو في األماكن العامة ،يقول الكايد
«األهمية تكمن في تطبيق هذا القانون ،فما
زال التزام الناس ضعيفاً في هذا المجال».
معظم التقديرات تخلص ال��ى أن ع��دداً
محدوداً من الجمعيات ينشط في مجاله ،وأن
كثيراً منها يفتقد إلى الفعاليات والنشاطات،
فتبقى جمعيات على ورق ،دون تأثير فعلي
على المجتمع .بعضها يعاني الندرة في إقامة
فعاليات تناقش القضايا التي أنشئت من أجلها
الجمعية ،لذلك تفشل في تحقيق وعي لدى
المواطنين بأهمية القضايا التي تتبناها.
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أردني
ظهرت مع نشوء الدولة وتطورت معها

الجمعيات :من الحفاﻅ على التراﺙ
إلى المساهمة في التنمية

نهاد الجريري

| ت��زام��ن ظ��ه��ور ال��ه��ي��ئ��ات االجتماعية
والتنظيمات االجتماعية الخيرية مع نشوء
الدولة األردنية ،لذا لم يكن غريبا أن يكون نمو
هذه الجمعيات ،من حيث الكم النوع ،انعكاسا
للتحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي ما زال يشهدها المجتمع األردني.

جمعية النهضة
األرثوذكسية ظهرت
في العام 1925
مركز األردن الجديد اعتبر في دراسة له
عن المجتمع المدني هذه الهيئات أقدم أشكال
التنظيمات المدنية في األردن .ومن أمثلة ذلك
جمعية النهضة األرثوذكسية التي ظهرت في
العام  ،1925وجمعية اإلخاء الشركسية في

 ،1932وجمعية المقاصد الحجازية في .1931
وفي إصدار آخر للمركز نفسه ،يلحظ المؤلفون
أن هذه الجمعيات التي تمثل «الجيل المبكر»
من المنظمات المدنية كانت تمثل مصالح
إثنيات أو أقليات عرقية .ويعللون ذلك بأن
تكوين االقتصاد األردني في تلك الفترة كان
معتمدا على الزراعة البدائية والرعي ،األمر
الذي أملى «أشكاال من التنظيم االجتماعي
تتناسب مع طبيعة النشاط االقتصادي الذي
كان يتسم بالتفتت والعزلة» .وعليه ،ظهر
«التضامن» وهو أساس العمل الخيري ،على
مستوى القرابة أو الدين أو العشيرة أو الوحدة
الجغرافية الصغيرة.
ُيضاف إلى ذلك أن األقليات ،آنذاك ،كانت
أكثر استعدادا وإدراكاً لتنظيم نفسها وتلبية
مصالحها س��واء فيما يتعلق بالتعليم أو
الثقافة أو التكافل االجتماعي .في هذه الفترة
تأسست الكلية العلمية اإلسالمية في نهاية
األربعينيات.
ه��ذه السمات انسحبت على الجمعيات
الخيرية التي تشكلت في الفترة األولى من
 ،1948 - 1921أما في المرحلة التالية من
 1948إلى  ،1967فقد فرضت نكبة فلسطين
«توسيعا لقاعدة العمل التطوعي»؛ وظهرت
أشكال متنوعة من الجمعيات الخيرية التي
عملت في مجال اإلغاثة والرعاية الصحية
والعون االجتماعي واإلنساني .وهكذا زاد
عدد الجمعيات الخيرية من  65العام 1953
إلى  102جمعية العام  1955ثم إلى 196
العام  .1958رافق هذا التوسع والتنوع إنشاء

الحكومة األردن��ي��ة دائ���رة خاصة للشؤون
االجتماعية العام  ،1949كما صدر في 1951
قانون وزارة الشؤون االجتماعية التي أنيط
بها اإلشراف على الحركة التطوعية ،فأنشأت
أقساما خاصة بالتأهيل ورعاية األسرة .في
 ،1956صدر قانون لتسجيل وتنظيم أعمال
الجمعيات األهلية الخاصة برعاية األطفال
والعجزة واأليتام.

األقليات ،كانت أكثر
استعدادا وإدراكاً
للتنظيم وتلبية مصالحها
من أب��رز جمعيات تلك الفترة ،جمعية
الشابات المسيحيات العام  1950التي تركزت
على جهود إغ��اث��ة المنكوبين إذ أسستها
الجئات من عكا والقدس .كما نشطت في
هذه الفترة الجمعيات الدينية واإلثنية ،مثل:
جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية عام
 ،1957جمعية مار منصور  ،1961جمعية
وادي السير النسائية  ،1962وهي أول جمعية
نسائية شركسية ،الهيئة االجتماعية للكنيسة
اإلنجيلية الحرة  .،967كما توسعت الجمعية
الخيرية الشركسية بإقامة خمسة فروع لها

| * تتمتع الجمعية «الفرع» بهيئة عامة وإدارية مستقلة ال تتشارك مع الجمعية األم إال باالسم

في صويلح  ،1959الرصيفة  ،1961وادي
السير  ،1961ناعور والزرقاء .1964
وربما كان من أبرز معالم هذه المرحلة
خطوة تجميع الجمعيات الخيرية على مستوى
اللواء في اتحادات لوائية تطورت إلى االتحاد
العام للجمعيات الخيرية في  ،1959الذي ضم
في نهاية هذه الفترة  226جمعية في الضفة
الشرقية ،و 239جمعية في الضفة الغربية.
احتالل الضفة الغربية العام  1967مثل
ب��داي��ة مرحلة أخ��رى ف��ي تطور الجمعيات
الخيرية في األردن امتدت حتى العام .1989
فبعد الحرب اضطلعت الجمعيات القائمة
بأعمال إغاثة متضرري ال��ح��رب ،وبخاصة
النازحون في المخيمات .في المقابل ،تسببت
الحرب وما تالها من اضطرابات في هبوط
حاد في عدد الجمعيات في محافظات الضفة
الشرقية .في نهاية  1967وصل عددها 137
جمعية فقط .إال أن أعدادها عاودت االرتفاع
لتبلغ  186في نهاية  .1972أما في الثمانينيات
فقد شهدت أعداد الجمعيات الخيرية طفرة،
إذ نمت من  221جمعية في  1980إلى 433
جمعية في  ،1989أي بنسبة  96في المئة.
تشير دراس��ة مركز األردن الجديد إلى
أن ه��ذه الفترة شهدت تسارعا في عجلة
التنمية االقتصادية ،وبخاصة في السنوات ما
بين  ،1973-1985األمر الذي انعكس على
الحركة التطوعية التي «اضطلعت بدور أكبر
في خدمة المجتمعات المحلية ،وتعززت قاعدة
العمل التطوعي بازدياد عدد أعضاء المنظمات
االجتماعية على اختالفها» .وهكذا تبلور
الوعي بدور الجمعيات اإلنمائي الذي «أخذ يحل
تدريجيا محل الطابع السابق ،الخيري» .وفي
هذا اإلطار نلحظ تزايدا في أعداد الجمعيات
الخيرية في محافظات جنوب األردن ،حيث
إن تدني مستوى التنمية االجتماعية فيها قد
يشجع السكان على االنخراط في التنظيمات

االجتماعية لتوسيع مشاركتهم في التنمية
المحلية ،بحسب ما ج��اء في دراس��ة مركز
األردن الجديد.

تغيرت «فلسفة الحركة
التطوعية» من الرعاية
إلى اإلسهام في التنمية
ظل هذا التوجه سائدا في الفترة الالحقة من
 ،1989-1999وهي فترة االنفراج السياسي.
فقد تغيرت «فلسفة الحركة التطوعية» من
الرعاية إلى اإلسهام في التنمية .وهكذا زادت
أعداد الجمعيات المتخصصة التي تخرج في
اهتماماتها وتركيزها عن إطار الوحدة اإلثنية
أو الدينية .من أبرز هذه التنظيمات ،جمعيات
تُعنى بأمراض معينة ،مثل أصدقاء مرضى
الدم ،مكافحة السرطان ،مرضى الكبد والكلى
وغيرها .كما ظهرت الجمعيات التي تُعنى
بالبيئة مثل جمعية مكافحة التصحر ،وجمعية
أصدقاء البيئة .باإلضافة إلى جمعيات ثقافية
وأكاديمية مثل الجمعية الفلسفية األردنية،
وجمعية الدراسات االجتماعية.
هذه الجمعيات تتشابه في إطارها العام
لكنها تختلف في مرجعياتها ،فمنها ما هو
مسجل في وزارة الثقافة أو البيئة .إال أن
معظمها مسجل في وزارة التنمية تحت مظلة
االتحاد العام للجمعيات الخيرية.
مسودة دليل االتحاد لعام  ،2008تظهر أن
عدد الجمعيات الخيرية في األردن وصل 1073
جمعية ،منها  374في عمان العاصمة وحدها.
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أردني
رغم أنه بديل لمشروع سابق سحبته الحكومة

قانون الجمعيات
على بساط التعديل قبل نفاذه
حسين أبو ّ
رمان

| قبل أن يستكمل قانون الجمعيات الجديد
رقم  51لسنة  ،2008مراحله الدستورية
بتصديق الملك ل��ه ون��ش��ره ف��ي الجريدة
الرسمية بتاريخ  16أيلول/سبتمبر الماضي،
اعترفت الحكومة بالحاجة لتعديله.
ففي لقاء جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي
مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في 8
أيلول/سبتمبر الماضي ،أعلن رئيس الوزراء،
خالل اللقاء ،أن الحكومة تفكر جدياً بإعادة
النظر في قانون الجمعيات ،وطلب تزويده
بأبرز التعديالت التي يعتقدون أن من الضروري
إدخالها على القانون.
اقتراح الحكومة لمشروع قانون الجمعيات
ثم إقراره من قبل مجلس األمة على النحو الذي
صدر فيه ،واجه انتقادات واسعة ،ليس فقط من
قبل منظمات المجتمع المدني في األردن ،وإنما
كذلك من قبل منظمات دولية تعنى بحقوق
اإلنسان مثل الشبكة األورو متوسطية لحقوق
اإلنسان ،و«هيومان رايتس وتش» ،بمناسبة
انعقاد مجلس الشراكة بين االتحاد األوروبي
واألردن ،في  23تموز/يوليو الماضي .لكن
رئيس الوزراء نفى أن يكون اهتمام الحكومة
بالتجاوب مع المقترحات التي تبديها منظمات
المجتمع المدني قد جاء «خضوعاً لضغوطات
خارجية».
طالب السقاف ،رئيس مرصد اإلنسان
والبيئة ،الذي شارك في اللقاء مع رئيس الوزراء،
ذكر أن اللقاء جاء إثر مذكرة وجهتها  16منظمة
تمثل «تحالف المجتمع المدني» للملك عبداهلل
الثاني ،وطلبت لقاءه لشرح اعتراضاتها على
مشروع القانون قبيل التصديق الملكي عليه.
وبرغم أن منظمات المجتمع المدني ز ّودت
الحكومة بمقترحاتها التعديلية ،وكذلك فعلت
المنظمات الدولية ،فإن الحكومة تلكأت في
تقديم مشروع قانون مع ّدل لقانون الجمعيات
حتى اآلن .علماً بأن وزيرة التنمية االجتماعية
هالة ّ
لطوف طلبت في لقاء جديد مع ممثلين
عن منظمات المجتمع المدني ،عقدته يوم 29
تشرين األول/أكتوبر الماضي ،تحديد أولوية
التعديالت التي يرون إدخالها على القانون.
رج��اء حياري ،المديرة التنفيذية لمركز
شركاء األردن ،شاركت في اللقاءين المشار
إليهما ،وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني
قدمت مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات
شاملة لتعديل القانون بعد اللقاء مع رئيس
ال���وزراء ،وأضافت أن «الوزيرة ّ
لطوف عادت
فطلبت التركيز على األولويات المقترحة ،ما
حدا بتحالف المجتمع المدني توجيه مذكرة
جديدة ،اشتملت على أربعة بنود».
وبحسب الحياري ،ف��إن البند األول في
المذكرة طالب بمبدأ القيد واإلشهار إلنشاء
الجمعيات وعملها ،وبأن يكون القضاء ،دون
غيره ،الجهة المختصة بالنظر في المنازعات أو
القضايا التي يثيرها إنشاء أو عمل الجمعيات،

والمحافظة على المراكز القانونية المكتسبة
والشركات غير الربحية القائمة واعتبارها
مسجلة حكماً وإلغاء المادة التي تنص على
توفيق أوضاعها (/28ب) .أما البند الثاني ،فقد
أكد على حق الجمعيات في تلقي الدعم المادي
والمعنوي محليًا ودوليًا وعربياً وفقاً ألنظمتها
الداخلية وأهدافها على أن يكون التمويل غير
مشروط .واقترح البند الثالث تناسب الجزاءات
مع المخالفات ،مع عدم توقيع عقوبات جزائية
على أعضاء الجمعيات ،فيما طالب البند الرابع
واألخير ،بأن تكون القيود المفروضة على
نشاط الجمعيات منصوصاً عليها حصراً في
القانون.

يدخل قانون الجمعيات
حيز التنفيذ بعد مرور
 90يوماً على نشره في
الجريدة الرسمية
قانون الجمعيات الجديد ،يتسم بالتضييق
على استقاللية الجمعيات ،وجاء مخيباً لآلمال إذ
إن القانون القديم ،قانون الجمعيات والهيئات
االجتماعية رقم  33لسنة  ،1966كان أقل
تشدداً .بهذا ال يكون «الجديد» قد استهدف
التطوير ومواكبة التقدم ال��ذي ط��رأ على
الجمعيات بأنواعها في العقدين األخيرين ،بل
فرض مزيداً من القيود على حرية التنظيم
التي يكفلها الدستور.
هاني الحوراني ،مدير عام مركز األردن
الجديد للدراسات ،الذي شارك في لقاء تحالف
المجتمع المدني مع رئيس الوزراء ،يعتقد أن

الحكومة سوف تتقدم قريبًا بمشروع قانون
مع ّدل لقانون الجمعيات ،لكنه لم يبد تفاؤ ًال
حيال المدى الذي ستذهب فيه الحكومة في
تعديالتها ،الفتاً إلى أن «مضمون التعديل
وح��دوده وم��داه يتوقف على أج��واء الحكومة
وديوان التشريع».
يدخل قانون الجمعيات حيز التنفيذ بعد
مرور  90يوماً على نشره في الجريدة الرسمية،
أي في منتصف الشهر المقبل .ويعطي القانون
للجمعيات مهلة عام لتوفيق أوضاعها وفق
أحكامه ،ويحق للوزير المختص تمديد هذه
الفترة سنة أخرى.
الجمعية هي أي شخص اعتبــاري مؤلف
من مجموعة من األشخاص يتم تسجيله وفقاً
ألحكـــام قانون الجمعيات رقم  51لسنة 2008
لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس
تطوعي دون أن يستهدف الربح واقتسامه
أو تحقيق أي منفعة ألي من أعضائـه أو ألي
شخص محدد ب��ذات��ه ،أو تحقيق أي أه��داف
سياسية .أما الحد األدنى من المؤسسين الالزم
لتشكيل جمعية فهو  11شخصاً.
تتألف الجمعيات في األردن من عدد واسع من
المنظمات التي تصنف باعتبارها «منظمات غير
حكومية» ،وتسجل كل فئة من هذه الجمعيات
لدى وزارة ذات صلة بتخصصها .هذه المنظمات
هي :جمعيات خيرية تنضوي تحت لواء االتحاد
العام للجمعيات الخيرية ،من ضمنها :جمعيات
نسائية يجمعها االتحاد النسائي األردني العام.
كما تضم ه��ذه المنظمات :جمعيات بيئية،
جمعيات حقوق إن��س��ان ،جمعيات ورواب��ط
ثقافية ،هيئات اجتماعية ،وهي فئات متعددة
من الجمعيات التي ال يربط بينها سوى نسبها
إلى قانون الجمعيات كناظم لعملها وإلى وزارة
الداخلية كجهة ترخيص.
تشتمل الهيئات االجتماعية على منظمات
نسائية مثل :تجمع لجان ال��م��رأة الوطني
األردني ،واتحاد المرأة األردنية ،جمعيات أعمال
مثل جمعية رجال األعمال األردنيين ،وجمعية

البنوك ف��ي األردن ،رواب���ط عائلية ،أندية
خريجين ،جمعيات صداقة مع بعض الدول،
وغير ذلك.
تتمثل شروط تسجيل الجمعيات بتقديم
طلب إلى «مراقب السجل» في وزارة التنمية
االجتماعية على أنموذج معد لهذه الغاية،
على أن ي��رف��ق ب��ه ث�لاث نسخ م��ن :قائمة
بأسماء األعضاء المؤسسين ،مع تبيان أماكن
إقاماتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهالتهم،
النظام األساسي للجمعية ،وتصريح موقع عليه
من المؤسسين يعلنون فيه موافقتهم على
النظام األساسي وعلى اسم الشخص المفوض
بمتابعة إجراءات التسجيل.
يقدم طلب التسجيل ومرفقاته إلى مراقب
السجل 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 .ويحدد مراقب السجل
ال��وزارة المختصة في ضوء غايات الجمعية
وأهدافها ،ويرسل الطلب ومرفقاته إلى الوزير
المختص خالل  60يوماً من تاريخ استالمه
الطلب.
إذا لم يصدر الوزير المعني قراراً بشأن طلب
التسجيل أو إشعاراً بوجود نقص خالل مدة الـ
 60يوماً ،يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً .أما
إذا قرر الوزير الموافقة على الطلب أو جرت
الموافقة عليه حكماً ،فإن على مراقب السجل
استكمال إجراءات قيد الجمعية في السجل خالل
 15يوماً من تاريخ الموافقة.
الفترة القصوى الالزمة لترخيص جمعية،
إذا ك��ان طلب التسجيل مستوفياً الشروط،
هي شهران ونصف الشهر ،يضاف إليها أسبوع
إذا قدم الطلب إلى مديرية تنمية اجتماعية.
لكن إذا رفض الوزير المختص الموافقة على
تسجيل الجمعية ،يقوم مراقب السجل بتبليغ
المؤسسين بهذا القرار .ولهؤالء ،الحق في أن
يطعنوا بالقرار أمام محكمة العدل العليا.

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 سيصدر لهذه
الغاية ،وقيد الجمعيات في السجل وإص��دار
شهادة تسجيل لها.
كما نص القانون على إنشاء «صندوق
دعم الجمعيات» في وزارة التنمية االجتماعية،
ال��ذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل
مالي وإداري ،وتتولى إدارت��ه لجنة برئاسة
الوزير وعضوية كل من مراقب السجل نائباً
للرئيس وممثل ع��ن ك��ل وزارة مختصة،
إض��اف��ة إل��ى ثالثة م��ن ممثلي الجمعيات.
وتتكون م��وارد 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.
ائتالف من منظمات المجتمع المدني ،كان
ال متكام ً
ق ّدم بدي ً
ال لقانون الجمعيات القديم
عبر صياغة «مشروع قانون لمنظمات المجتمع
المدني» ،بالتعاون ،ومباركة وزارة التنمية
السياسية العام  ،2007غير أن هذا المشروع
«دفن» في ديوان التشريع ،ولم ير النور.
م��ش��روع ق��ان��ون الجمعيات ال��ذي أعدته
الحكومة أخذ بعض المسميات من مشروع
منظمات المجتمع ال��م��دن��ي ،مثل «سجل
الجمعيات» و»صندوق دعم الجمعيات» ،إال أنه
أفرغهما من محتواهما المتطور.

الفترة القصوى الالزمة
لترخيص جمعية ،هي
شهران ونصف الشهر
ما قصدته منظمات المجتمع المدني من
إنشاء «السجل الوطني لمنظمات المجتمع
المدني» هو أن يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقالل مالي وإداري ،لتناط به مهام
التسجيل واإلشهار للمنظمات ،ومراقبة عملها،
وتوفير الدعم لها على قاعدة عدالة التوزيع.
ويدير السجل ،وفق تلك الرؤية ،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 اإلدارية التي كانت
تقوم بها وزارة التنمية االجتماعية دائماً.
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أردني

جمعيات المبادرات الفردية:
األلم الشخصي دافع ًا للعمل العام
نور العمد

| رغم الطابع الجمعي لتأسيس الجمعيات،
فقد بات مالحظاً في اآلونة األخيرة انتشار
عدد كبير من الجمعيات التي أنشئت بدافع
شخصي ،وبهدف توعية المجتمع بقضايا قد
يغفل عنها المهتمون في كثير من األحيان.
وعادة ما يكون الدافع وراء تأسيس هذه
الجمعيات ،حوادث مأسوية أصابت أشخاصا
م��روا بحادثة م��ا ،تركت جرحاً عميقاً في
أنفسهم فبدأوا بعدها بالتفكير “باستثمار
المأساة إيجابياً” حماية للمجتمع من حادث
مشابه.
وق��د لعبت بذلك ه��ذه الجمعيات دوراً
فاع ً
ال في نشر التوعية بنشاطاتها وبرامجها
المختلفة في مجالها ،وف��ي اتخاذ ق��رارات
وتحريك ملفات بقيت مقفلة إما سهواً أو
صمتاً متعمداً فبقيت في أدارج المسؤولين
لسنوات!
ورب��م��ا ك��ان��ت م��ب��ادرة حكمت للسالمة
المرورية ،المثال األنصع على تحويل حدث
مأسوي إل��ى عمل لنشر التوعية بحوادث
المرور التي تفتك بالمجتمع .فقد انبثقت هذه
المبادرة عن جمعية الجود للرعاية العلمية في
العام  ،2008وذلك على خلفية وفاه الشاب
حكمت ق��دوره ذي السبعة عشر ربيعاً في
حادث دهس في إحدى شوارع عمان ،فقررت
أسرته ترجمة حزنها وألمها إلى فعل إيجابي
يستفيد منه المجتمع كافة.
ويحسب لهذه المبادرة ،أنها ساهمت ،مع
خطوات أخرى ،في التخفيف من حدة حوادث
السير والدهس ال��ذي يقدر عدد ضحاياها
ب��اآلالف سنويا ،وذلك من خالل عملها على
محورين متوازيين ،األول :الجهات الرسمية
ذات العالقة ،واآلخ��ر :العمل االجتماعي من
خالل المساهمة في تحسين البنية التحتية
للحد من هذه الظاهرة.

مبادرة حكمت للسالمة
المرورية مثال ناصع
على تحويل حدث
مأساوي إلى توعوي
المدير العام لمبادرة حكمت للسالمة
ال��م��روري��ة رام��ا إس��ح��اق تقول ل��ـ«ے»:
“كان الهدف تحويل اإلحزان إلى شيء إيجابي
حتى يستفيد منها المجتمع وال يتعرض أحد
للوفاة بحادث سير ،فمن خالل هذه المبادرة
نعمل من أجل أحياء وشوارع ومدارس أكثر
أمنا من خالل صيانة الطرق ،وعمل ممرات
مشاة ،ومطبات لتخفيف السرعة ،باإلضافة
إلى وضع إشارات تحدد السرعة على الطرق

في المنطقة”.
المبادرة منذ نشأتها عملت على تحسين
واق��ع  90مدرسة داخ��ل العاصمة وخارجها،
من خالل التعاون مع إدارة السير وأمانة عمان
الكبرى والبلديات ووزارة األشغال العامة.
جمعية أصدقاء مرضى ال��دم األردن��ي؛
أنشئت من قبل جهاد البنا بعد أن رزقت بابن
مصاب بمرض التالسيميا في العام  ،1976في
وقت لم يكن يتجاوز فيه عدد المصابين بهذا
المرض  12مريضا ،وتشرح جهاد لـ “ے””،
بعد أن قمت بدراسة مستفيضة عن المرض
الذي كرست حياتي بأكملها له  ،تبلورت لدي
فكرة إنشاء جمعية خاصة بمرضى التالسيميا
أطلقت عليها اسم “جمعية أصدقاء مرضى
الدم األردني” ،ومن خالل هذه الجمعية قمنا
بعدة نشاطات ألجل توعيه المجتمع بماهية
هذا المرض”.

نشوء جمعية أصدقاء
مرضى الدم كانت وراء
مشروع الفحص الطبي
قبل الزواج
أول إنجاز ترجم لهذه الجمعية على أرض
ال��واق��ع ،هو إل��زام وزارة الصحة بضرورة

| دالل العتوم

| حكمت قدورة

| عدنان العابودي

إدراج مشروع الفحص الطبي قبل ال��زواج
للكشف عن مرض التالسيميا ،وتضيف البنا
“عرض هذا المشروع على مجلس النواب في
التسعينيات وتمت الموافقة عليه العام ،2003
بعد أن رك��ن في أدراج المسؤولين لفترة
طويلة ،بعد إصراري الشديد على ضرورة هذا
الفحص”.
استقالت البنا م��ن الجمعية ،وقامت
بتأسيس المنتدى األردني للثقافة الصحية
متعدد األغ��راض ،ومن أهم أهدافه رعاية
المرأة والطفولة في األردن ،ونشر الوعي
الثقافي لألمراض الوراثية السارية .تقول
البنا“ :في هذا المنتدى ركزنا على أمراض
أخرى باإلضافة إلى مرض التالسيميا ،فقمنا
بإنشاء مركز في غور المزرعة والحديثة يخدم
حوالي  30ألف من سكان المنطقة ،فضال عن

إنشاء برلمان لمرضى التالسيميا من الشباب،
وقام هذا المنتدى بتوظيف شباب مصابين
بمرضى التالسيميا في أمانة عمان الكبرى”.
ولخطورة هذا المرض قامت جهات أخرى
بإنشاء جمعيات في المحافظات لتوعيتهم
ب��ال��م��رض .ال��دك��ت��ور حسن بني نصر من
الجمعية مرضى التالسيميا في عجلون،
يتحدث عن تأسيس الجمعية في العام 1996
الذي جاء بمبادرة من مجموعة أهالي عانى
أبناؤهم من مرض التالسيميا ،وكان هدفهم
“توعية الناس” من هذا المرض “كي ال يهملوا
أطفالهم المصابين ،وبالتالي يعانوا مثلما
عانوا هم أنفسهم”.
عدنان العابودي ،رئيس جمعية ضحايا
األل��غ��ام ،تعرض ل��ح��ادث سير على طريق
السعودية األردن العام  1989أفقده أطرافه

السفلية ،لكن الحادث جعله ناشطا في قضايا
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتحديدا فيما يتعلق
بضحايا األلغام الذين فقدوا أطرافهم جراء
انفجارها ،ويعاونه عدد من الشبان الذين
تعرضوا النفجارات ألغام ،وهم يعملون في
تلك الجمعية لنشر التوعية بحقوقهم.
سميرة الفاخوري ،أرادت أن تجعل المسنين
الذين يعيشون آخر سنوات عمرهم ،يقضونها
في صورة الئقة ،فقامت بإنشاء جمعية ونادي
أصدقاء كبار السن قبل ما يقارب  8سنوات،
بعدد أعضاء يصل إل��ى  65عضوا ،تقول
لـ«ے»“ :الجمعية أنشئت تحقيقا للرؤى
االستراتيجية الوطنية في دعم المسنين ،وأنا
كنت أول المبادرين في إنشاء جمعية ونادي
أصدقاء كبار السن ،وطالبت بوضع تأمين
صحي للمسنين أسوة باألطفال ،وترجم هذا
القرار على ارض الواقع ،وما زلت أطالب بأن
يكون لهم صندوق معونة وطني خاص بهم،
ينبثق عن صندوق المعونة الوطنية الشاملة
ألجل ضمان مزيد من حقوق المسنين”.

جمعية أصدقاء كبار
السن أفلحت في وضع
تأمين صحي للمسنين
تقوم هذه الجمعية بنشاطات منوعة لفئة
المسنين منها :ماراثون أجيال ،وأيام طبية
مجانية للمسننين ،باإلضافة إلى محاضرات
ومؤتمرات لدعم حقوق المسنين ،ورحالت
ترفيهية وطرود خير وحملة الشتاء.
دالل العتوم ،رئيسة نادي العون اإلنساني،
أنشأت النادي مع مجموعة سيدات أردنيات
ناشطات في العمل العام ،ولدى الكثير منهن
المال الكافي لتجنيده للصالح العام .والقى
تجمعهن دعما من قبل سيدات مسؤوالت لهن
دور كبير في العمل االجتماعي العام.
هذه المبادرات ال تعد ترفاً فردياً ،إذ يقوم
بها في الغالب أشخاص ميسورون وذوو
مستويات ثقافية رفيعة ،وهي تحمل توجهات
ذات صبغة إنسانية لمواساة أشخاص مروا
بأحداث أليمة ،وتخفيف معاناتههم ،ما يؤكد
أهميتها وضرورتها بوصفها اح��دى دعائم
المجتمع المدني.

ّ
السجل
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جمعيات أردنية :إسالمية
أرثوذوكسية وقومية عربية
دالل سالمة

| رغ���م ك��ون��ه��ا م��ؤس��س��ات ق��ائ��م��ة على
جهود تطوعية ألفراد آمنوا بأهداف وسعوا
بجهود ذاتية لتحقيقها ،فإن تاريخ الجمعيات
الخيرية في األردن جاء ليعكس حالة الحراك
الفكري والسياسي التي طبعت المجتمع
األردن���ي بين الثالثينيات والستينيات من
القرن العشرين .ولكن بعض هذه الجمعيات
تمكنت من التخلص التدريجي من هيمنة
الطابع السياسي الذي تحول بالتدريج إلى
عمل األحزاب ،والتوجه نحو ما هو أبقى وهو
تأسيس مدارس تحمل الرسالة التربوية لتلك
الجمعيات:

جمعية الثقافة اإلسالمية:

تأسست في العام  44وكان صاحب المبادرة
هو الحاج عبد اهلل أبو قورة ،الذي قام بدعوة
مجموعة من كبار رجال األعمال والوجهاء في
ذلك الوقت ،ومنهم عمر البعلبكي وسعيد
الدرة وعبد الرحمن فرعون وشفيق الحايك
وراش��د دروزة ومحمد الشريقي وغيرهم،
دعاهم إلى إنشاء جمعية تهدف إلى تأسيس
مدرسة تعنى ،باإلضافة إلى أهداف كثيرة ،ب
“غرس اإليمان باهلل تعالى ,وأركان العقيدة
اإلسالمية”.
المدرسة أنشئت في العام  47على أرض
مقدارها  32دونما ،تبرع بأربعة وعشرين
دونما منها كل من صبري الطباع وحمدي
منكو وياسين دياب وأوالده.
أم��ا المباني فقد أقيمت أيضا بفضل
تبرعات من أعضاء الجمعية .المالحظ هو
حجم المبالغ التي أنفقها هؤالء؛ فبرج الساعة
مثال الذي أقيم في العام  ،1952واستوردت
ساعته من لندن ،تبرع بكامل كلفته التي
قاربت في ذلك الوقت عشرة آالف دينار محمد
ماضي ،وه��و بمقاييس ذل��ك الزمان مبلغ
ضخم.
المدرسة اعتمدت اللغة العربية لغة
تدريس لجميع موادها ،األم��ر ال��ذي جعلها
تتعرض إل��ى الهجوم م��ن جهات عديدة،
اتهمتها بضعف مستوى خريجيها في اللغة
اإلنجليزية ،ما جعل هؤالء يعانون لدى متابعة
تحصيلهم في الجامعات األجنبية ،وقد رفضت
الكلية وقتها مطالب بتعديل خطتها الدراسية،
عن طريق تدريس المباحث العلمية وبعض
المباحث االجتماعية باللغة اإلنجليزية ،ألنها
رأت أن ذلك يتعارض مع الهدف األساسي
الذي أنشئت من أجله .وقد تمكنت المدرسة
بعد تنسيق مع الجامعة األميركية في بيروت,
من الحصول على اعتراف الجامعة بشهادة
الثانوية العامة التي تمنحها المدرسة.
الملك الراحل الحسين بن طالل ،وأوالده
الملك عبد اهلل واألمراء فيصل وعلي ،هم أبرز
الشخصيات التي درست في هذه المدرسة،
وقد خرجت المدرسة على امتداد تاريخها
الطويل الكثير من رجاالت الدولة ومنهم عبد
الكريم الكباريتي ،ورجائي الدجاني ،وحمدي

الطباع ،وعبد الرحيم البقاعي.

جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية:

ب��دأت ه��ذه الجمعية ف��ك��رة ف��ي العام
 ،53ولتحقيقها قامت مجموعة من الشباب
األرثوذكسي بتأسيس جمعية مدارس األحد
األرث��وذك��س��ي��ة ،وق��د ج��اءت ه��ذه الخطوة،
بحسب ميشيل س��ن��داح��ة ،ن��ائ��ب رئيس
الجمعية ،لتعويض التقصير الذي كان يعتري
عمل الرئاسة الروحية للطائفة في القدس،
وهو التقصير الذي أدى ،نتيجة صراع القوى
الغربية على المنطقة ف��ي ذل��ك الوقت،
إل��ى تحول كثير من أف��راده��ا إل��ى طوائف
أخرى“ :في تلك الفترة كان هناك اإلنجليز
والفرنسيون واأللمان ،وكانوا يحاولون أن
يجدوا ألنفسهم موطئ قدم في المنطقة،
وكانوا بحاجة إلى رعية ،فقاموا بتحويل
فقراء األرثوذكس عن عقيدتهم باإلغراءات
المادية ”،يقول سنداحة.
المدرسة خاضت في بداية إنشائها حربا
ضروسا ،إذ كانت أول مدرسة مختلطة في
األردن .وق��د الق��ى ذل��ك معارضة حكومية
وشعبية كبيرة ،ولكن المدرسة استطاعت
المواصلة بدعم من مجموعة من الشخصيات
األردنية المتنورة في ذلك الوقت ،ومنهم زيد
الرفاعي وذوقان الهنداوي وأحمد اللوزي .وقد
تحدى كثيرون عصرهم وسجلوا بناتهم في
المدرسة مثل بسمة أحمد اللوزي ،وعالية زيد
الرفاعي وسوسن عبد السالم المجالي.
للجمعية اآلن مدرستان في الشميساني
واألشرفية ،وروضة أطفال ،وهناك كثير من
الشواهد على أن مبدأ عدم الربحية ما زال
يشكل عماد عملها ،فالجمعية تتقاضى من
طالب مدرسة األشرفية ثلث قيمة القسط
المدرسي ال��ذي يدفعه الطالب في مدرسة
الشميساني األعلى دخ�لا .كما أن مجموع

اإلعفاءات السنوية ألبناء الفقراء هي 100
ألف دينار ،باإلضافة إلى  216ألف دينار هي
كلفة إعفاءات أبناء العاملين سنويا.
من أبرز خريجي المدرسة  :كريم قعوار،
سفير األردن في واشنطن ،واألمير شاكر بن
زيد  ،وزيد سعد جمعة.
للجمعية هدف تسعى منذ عشرة أعوام
لتحقيقه وه��و إن��ش��اء ج��ام��ع��ة؛ المشروع
الذي جهزت له قطعة األرض والمخططات
الهندسية ،ما زال ينتظر رؤي��ة النور منذ
س��ن��وات ،كما أن��ه ينتظر موافقة الجهات
المعنية.

تاريخ الجمعيات الخيرية
يعكس حالة الحراك
الفكري والسياسي التي
طبعت المجتمع األردني
بين ثالثينيات القرن
العشرين وستينياته
جمعية المركز اإلس�لام��ي :واح���دة من
الجمعيات التي تتميز بحضور ق��وى في
المملكة .تأسست الجمعية في العام  ،63على
يد مجموعة من الشخصيات األردنية ومنهم:
محمد عبد الرحمن خليفة ،مشهور الضامن،
يوسف العظم ،ابراهيم زيد الكيالني،
عبد خلف داودي��ة وغيرهم ،ومعظمهم من

| أحمد اللوزي

| عبد الكريم الكباريتي

ذوي التوجه اإلسالمي.
تأسست الجمعية في البداية جمعية خيرية
معنية برعاية األيتام والفقراء واألرامل ،ثم
ظهرت فكرة إنشاء مدرسة تابعة للجمعية،
ليتم إنشاء أول مركز تعليمي تابع للجمعية،
وهو روض��ة أطفال أقيمت في الزرقاء في
العام .78
حالياً يبلغ عدد المراكز التعليمية التابعة
للجمعية  50مدرسة وروض��ة منتشرة في
مختلف المدن والقرى األردنية ،باإلضافة إلى
كلية المجتمع اإلسالمي في الزرقاء.

لهدف واح��د ،هو إنشاء مدرسة مستقلة
بتوجه قومي عربي وطني ،ويأتي ذلك،
بحسب انتصار جردانة “س��دا لنقص كان
موجودا قي ذلك الوقت في مشهد التعليم
في األردن ،ألن المدارس الخاصة كانت في
معظمها تابعة لمؤسسات دينية”.
الجمعية التي انضم إليها بعد تسجيلها
العديد من رجاالت الدولة ،ومنهم على منكو
وجعفر الشامي وفارس أمين ملحس ومحمد
جردانة ،اضطرت إلى تأجيل مشروع المدرسة،
وذلك بسبب النكسة التي حدثت بعد شهرين
من إنشائها ،فقد انشغلت العضوات في
األعمال التطوعية وفي جمع المال الالزم
إلنشاء المدرسة ،األمر الذي استغرق ثماني
سنوات ،عندما أنشئت مدرسة الرائد العربي
في العام .75
التحدي األكبر في هذه السنوات الثماني
هو الحصول على ال��م��ال ،ال��ذي ك��ان يأتي
من اشتراكات األعضاء وتبرعات األصدقاء
والمعارف ورجال األعمال .وتروي جردانة أن
ابن الدن األب ،أبو أسامة بن الدن ،وكان،
وق��ت��ذاك ،واح���دا م��ن كبار المتعهدين في
السعودية ،جاء في زيارة ل�لأردن ،فتوجهت
مجموعة من نساء الجمعية إليه وطلبن منه
التبرع للمدرسة ،فتبرع بمبلغ  2000دينار،
وكان وقتها مبلغا كبيرا من المال.
األس��اس الذي قامت عليه المدارس هو
عدم الربحية واالهتمام بالمستوى ،والدليل
على ذلك هو أن عملية التوسع في المدرسة
استغرقت سنوات طويلة فابتداء من العام 75
كان يتم في كل سنة افتتاح صف واحد فقط
 ،لهذا تخرجت أول دفعة طالب توجيهي من
المدرسة في العامل .89
ورغم أن المدرسة بدأت مختلطة‘ إال أنها
لم تضطر لخوض المعركة التي خاضتها
األرثوذكسية ،فالمجتمع األردني في منتصف
السبعينات كان أكثر تنورا.
ومن إنجازات الجمعية إنشاء روضة أطفال
في مخيم ال��وح��دات ،بمواصفات مطابقة
لمواصفات روضة األطفال في الشميساني،
وكانت تتقاضى رسوما رمزية ال تتجاوز
خمسة دنانير .أنشئت الروضة في العام .88
في العام  ،2004قامت أمانة عمان باجراء
توسعة للشارع ما أدى إلى إزالتها ،والمبلغ
ال��ذي حصلت عليه الجمعية كتعويض لم
يمكنها من إعادة إنشائها.

الجمعية الثقافية العربية:

تأسست في نيسان/أبريل 1967على
أي��دي مجموعة م��ن النساء ال��ل��وات��ي كان
معظمهن قد عملن في التعليم ،ومنهن:
انتصار ج��ردان��ة كلثوم النابلسي وهالة
خورشيد،وغيرهن ،وق��د أسسن الجمعية
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أردني

روابط عائلية :تثبيت حواضر وقرى
بعيدة في ذاكرة األجيال
نور العمد وعدي الريماوي

| يحاول المجتمع “العماني” طرح نفسه
على أنه مجتمع مدني ،إال أنه ،في واقع األمر،
على الضد من ذلك ،إذ يقف تنوع أصول أفراده
جغرافياً وعشائرياً أمام هذه “مدينيته” إن جاز
التعبير ،ويعد هذا التنوع تحديا آخر يضعف
اندماج أف��راده رغم رغبة الجميع في ذلك،
فالعماني ،وعلى الرغم من محاولته طرح
نفسه ابنا لمدينه وفردا مستقال ،فما زالت
لديه رغبه كامنة في نفسه تربطه بالمكان
والعائلة التي تحدر منها.
وتخضع ال��رواب��ط العائلية والجغرافية
لقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية ،فأي
راب��ط��ة عائلية يتم إنشاؤها تخضع لهذا
القانون ،ومعظم هذه الروابط تشكل صياغة
حديثة لمؤسسة تقليدية ،ه��ي مؤسسة
العشيرة او العائلة ،التي تهدف إلعادة تنظيم
عالقات تجمع سكاني الحد البلدات او القرى
في مواقع انتشاره.

تشكل معظمها ما بين
أواسط السبعينيات
وأواسط الثمانينيات
قامت هذه الروابط العائلية والجغرافية،
م��ا بين ع��ام  1967وع��ام  1992وتشكل
معظمها ما بين أواسط السبعينيات وأواسط
الثمانينيات ،باإلضافة إال أنها تعتبر امتدادا
لرحلة الفلسطينيين ومقاومة التشتت لدى
أهالي فلسطين الذين لجأوا إلى األردن بعد
حربي  1948و.1967
وأمثال هذه الروابط العائلية والجغرافية
كثر ،دي��وان آل هلسة ،دي��وان النبر ،ديوان
المصري ،دي��وان العمد .وبحسب معلومات
وزارة الداخلية ،يصل عدد الروابط العائلية
 78رابطة ،و 19جمعية عائلية ،وجمعيها
مرخص ويعمل وفق قانون الجمعيات والهئيات
االجتماعية رقم  33لسنة .1966
وتتشابة ه��ذه ال��رواب��ط ف��ي أهدافها
ومنطلقاتها ،ولكنها تختلف في مدى انتظامها
وفاعليتها وتطبيق اآلليات الديمقراطية في
عملها بحسب إمكانات أعضائها الثقافية
والمادية وخبراتهم العلمية.
ديوان آل العمد ،جاء وفقا لرؤى شبابية للم
شمل العائلة وتوثيق الروابط االجتماعية فيما
بينها ،البداية كانت مع عشيره النوابلسة التي
تضم مجموعة كبيرة من العائالت النابلسية
التي جاءت من نابلس وتوطنت في مدينة
السلط ،،والتي اختار شباب في عائلة العمد
بعد تفككها ،إنشاء ديوان مستقل لعائلتهم
تحت اسم ديوان آل العمد ،وفقا لطارق العمد

أحد مؤسسي الديوان.
وعشيرة النوابلسة،عندما أنشئت كانت
تعتبر شكال من أشكال التكتل في إطار فكرة
واح��دة ،أال وهي أن كل العائالت النابلسية
قادمة من مكان واحد وتجمعها ثقافة واحده،
على حد قول طارق“ .بعد ذلك بدأت تظهر
والدات جديدة بسبب تغيير األعضاء ووفاة
بعضهم ،فبعد تفكير تم إنشاء دي��وان آل
العمد وال���ذي يتخذ م��ن السلط مقرا له.
ويجمع هذا الديوان كافة عوائل آل العمد،
سواء السلطية أو النابلسية او الزرقاوية أو
القدسية ،ويقوم بنشاطات مختلفة ويستخدم
مقر الديوان سواء لألفراح واإلحزان ،وتوفير
المساعدات للمحتاجين من أفراد عائلة العمد،
على ما أوضح طارق العمد.
دي��وان عشيرة الصقور ،أح��د الداووين
الفلسطينية والذي يتخذ من مدينة إربد مقرا
له ،قام بعض شبابه بتأسيس رابطة خاصة
بهم لمساعدة من يرغب بالزواج والمناسبات
مقابل مبالغ مالية رمزية شهرية من كل فرد
من أفراد العائلة ،وفق الشاب محمد الصقور
أحد مؤسسي الرابطة.
ديوان ال المصري ،أنشئ لتعريف الجيل
الجديد من العائلة على بعضهم البعض ،حيث
يقوم الديوان بعمل حفالت رمضانية وجلسات
حوارية نقاشية حول مواضيع مختلفة ،وفقا
لرئيس الديوان لؤي المصري.
وإذا اختلفت الدواوين في أصول مؤسسيها
فإنها تجمعها األهداف التي أنشئت من أجلها
من ربط األجيال الجديدة بماضيهم العائلي
والجغرافي ،كما تجمعها أيضاً أنها جميعاً
تمول من قبل اشتراكات شهرية ألعضاء
الرابطة من أفراد العائلة التي انضمت إليها
وأنشئت باسمها ،وتعد هذه المبالغ موازنة
عامة للرابطة توزع على نشاطات واهتمامات
وحاجات ه��ؤالء أألف��راد بالتساوي من خالل
االق��ت��راع أحياناً ،أو ب��دور تسلسلي بحسب
جدول زمني أو حاجات أخرى طارئة تجتمع
اللجان المختصة في الرابطة لمناقشتها
والتصويت عليها.
ولكن هنالك جمعيات ورواب��ط تأسست
على أساس المنبت المديني أو القروي مثل
“جمعية خليل الرحمن”“ ،جمعية نابلس
الخيرية”“ ،جمعية عيبال الخيرية”“ ،جمعية
عين كارم الخيرية” ،التي تضم أهالي القرية
أو المدينة .تتمحور أهمية هذه الروابط ،في
جمع من ينتمون لهذه القرية في مكان واحد،
للتداول في القضايا المتعلقة بهم ،ومن أهم
أولوياتها مساعدة المحتاجين من أعضاء
الرابطة.
فبعد وق��وع النكبة وهجرة الكثير من
العائالت الفلسطينية إل��ى األردن وسوريا
ولبنان ،بدأ األردن يشهد تشكيل التجمعات
والروابط الخيرية ،التي تجمع أهالي القرية
أو البلدة الواحدة ،في جمعيات يطلق عليها
اسم هذه القرية أو تلك .ومن هذه الجمعيات:
جمعية صفد الخيرية ،جمعية الفالوجة
الخيرية ،جمعية الرملة جمعية لفتا وغيرها.
كان المقصد األساسي منها جمع شمل
العائالت المشتتة الالجئة ،ليتمكنوا من جمع
كلمتهم ومساعدة بعضهم بعضاً لمواجهة
المحنة .وتقوم ه��ذه الجمعيات بنشاطات
اجتماعية مختلفة ،السعيدة منها كالجاهات
واألع���راس ،أو تلك المتعلقة بإقامة بيوت

العزاء ،أو تنظيم “جمعيات” لمساعدة أحد
أفراد الرابطة المحتاجين.

تبرز جمعية خليل
الرحمن ،بين الجمعيات
الفاعلة ،وقد أنشأت
مدارس ،وافتتحت
عيادات ومراكز صحية
على أن نشاط هذه الجمعيات يتسع أحياناً
لدى بعضها ليشمل إقامة معارض لصور
قديمة وحديثة عن القرية ،أو مواد تراثية

وفلكلورية لتذكير األجيال الجديدة بأصولهم
مثل “جمعية عين كارم” التي تقوم بتنظيم
مثل هذه الفعاليات من وقت آلخر ،في أماكن
مختلفة من العاصمة عمان ،كمجمع النقابات
وبعض المدارس.
وتبرز جمعية خليل الرحمن التي أنشئت
في العام  ،1963بين الجمعيات الفاعلة في
األردن ،وقد أنشأت م��دارس في الصويفية
وجبل التاج ،وافتتحت عيادات ومراكز صحية
ف��ي جبل ال��ن��زه��ة ،وت��ض��م ف��ي صفوفها
 1500عضو من أبناء مدينة الخليل .يتحدث
ماهر المصلح المدير اإلداري للجمعية ،عن
النشاطات التي تقوم بها الجمعية ،بهدف جمع
أبناء المدينة والعمل على حل مشاكلهم“ ،تم
إنشاء قاعة اجتماعات وإقامة حفالت أعراس
فيها وبيوت عزاء ،وتشكل إيرادات المدارس
واالشتراكات العضوية راف��د أساسياً لهذه
الجمعية ،إضافة إلى التبرعات التي تصل
من وجوه الخير” .وعن التعاون مع الجمعيات
األخرى في األردن“ ،كل جمعية تستقل بذاتها،

وتقيم فعالياتها بنفسها ،نحن نرحب بأي نوع
من التعاون مع تلك الجمعيات ،لتثقيف الجيل
الجديد بالقضية الفلسطينية”.
وإن كان األردنيون من أصول فلسطينية
يسعون م��ن خ�لال تكوين جمعيات لهم
المحافظة على مدنهم وق��راه��م السليبة
في الذاكرة ،فإن عمان بدأت تشهد تأسيس
جمعيات وروابط تعود إلى مدن أردنية ،مثل
ديوان أبناء محافظة الكرك ،اتخذ مقرا له في
دابوق أحد أحياء عمان الراقية ،لكن الرابط
العشائري هو الذي يجمعهم ،وهو من أنشط
الروابط العائلية الشرق أردنية وأكثرها من
حيث أعداد أفراده ومالءتهم المالية ووزنهم
االقتصادي والسياسي في العاصمة ،ويظهر
بوضوح الدور السياسي للروابط العائلية في
هذا الديوان ،حيث يشهد كغيره من الروابط
بال استثناء حراكاً حثيثاً موسمياً في أوقات
االنتخابات النيابية إلف��راز ودع��م مرشحين
محتملين لهم ،وكذلك في األحداث السياسية
المهمة األخرى.
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أردني
بسبب نقص التمويل

جمعيات “تستجدي” أموا ًال
وأخرى مهددة بإغالق أبوابها

محمد شما

| الجمعيات التطوعية ال تعتمد في مواردها
المالية على جهة بعينها؛ فالموارد متعددة
ومتنوعة ،لكنها ،على كثرتها ،ال تملك مصدرا
ثابتا يؤمن لها االستمرارية ،ما يعطل عملها،
وقد يؤدي ،في أحيان كثيرة ،إلى اإلغالق لعدم
قدرتها على دفع اإليجار.
وال تعدو األنشطة التي تنفذها الجمعية
أصابع اليد الواحدة ،ويعزو ناشطون ذلك إلى
جملة أسباب أهمها« :قلة الموارد المالية»
و«منع إقامة نشاطات متفرقة ،لعدم الحصول
على ترخيص من محافظة العاصمة» .لكن
نقص التمويل يبقى السبب األبرز ،فالمال
هو المحرك األساسي لنجاح أي جمعية.
يبحث الكفيف أسامة السيد ،رئيس جمعية
«شمس األم��ل» الخاصة ب��ذوي االحتياجات
الخاصة ،عن معيل للجمعية التي تؤهل 100
كفيف لتعلم لغة «بريل» ،وطرق الرد على
الهاتف في المقاسم بشكل دوري .يقول

أسامة إن الجمعية بدأت عملها في األول من
العام الجاري ،حيث استأجرت مقرا التدفع
إيجاره ،فقد «تبرع» صاحب البناية في منطقة
سحاب ،بعدم أخذ األج��رة ،لكنه يعتزم بيع
البناية الشهر المقبل ،ما يلزم الجمعية دفع
إيجار المقر للمالك الجديد.
«ثمة تحد كبير نواجهه .وق��د حاولنا
االتصال بشتى الشركات الخاصة واالتحاد
العام للجمعيات الخيرية طلبا للدعم ،لكن
النداءات لم تجد نفعاً ،باستثناء االتحاد الذي
بادر إلى تسيير حال الفواتير ليس أكثر»،
يقول السيد.
جمعية «سيدات عراق األمير التعاونية»،
تمكنت من تحصيل دعم مالي بمقدار 16
ألف دينار من السفارة البريطانية أوائل العام
 ،2000وبعد ذلك لم تستطع الحصول على
مال لالستمرار ،ما حدا بها إلى وقف بعض
أنشطتها أو التخفيف منها مثل :تقليص
منتجاتها والتوقف عن إقامة البازارات .رئيسة
الجمعية إنعام السكارنة تعبر عن تخوفها
من إغالق الجمعية ،التي تقول إنها توظف
عشرات السيدات في منطقة ع��راق األمير
خارج العاصمة   .
تبيع جمعية سيدات عراق األمير التعاونية
منتجاتها من الصابون للملكية األردنية؛ وهي
الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تؤمن لها

أجرة المقر وأجور العامالت .تقول السكارنة:
«قدمت لنا وزارة التخطيط أخيرا منحة مالية
بقيمة  51ألف دينار ،قمنا بعدها بشراء أجهزة
وأفران للخزف ،ودفع أجور المباني المكلفة».

جمعيات متخصصة،
تعجز عن حجز قاعة في
فندق إلقامة حفل خيري
ُشح الموارد المالية يعطل مسيرة عمل
كثير من الجمعيات المتخصصة في أهدافها،
حيث ال تقوى على االستمرار ،وسرعان ما
تتوقف عن عملها وتهجر مقراتها ،وهذا ما
حصل إلحدى الجمعيات المتخصصة بمرض
التوحد ،والتي تأسست قبل عدة سنوات ،لكنها
سرعان ما أغلقت بداية العام الجاري لعدم
قدرتها على سداد إيجار مقرها.
سهام الخفش ،رئيسة جمعية «مساندة
ودعم األفراد التوحديين وأسرهم الخيرية»،
تتمنى أن تضع قاعدة بيانات ح��ول حجم

التوحد في األردن ومعرفة التوزيع الجغرافي
للمرضى وفئاتهم العمرية ،لكنها ال تستطيع
القيام بذلك في الوقت الحالي «لعدم وجود
دع��م م��ال��ي» ،كما أن التبرعات ال تتسم
بالديمومة.
جمعية «أص��دق��اء كبار السن» تعتمد
في دعمها على رئيستها سميرة فاخوري،
التي تقول إنها تعتمد على عالقاتها الخاصة
لدفع أجرة المقر التي تبلغ ثالثة آالف دينار
في السنة .إال أن هناك دعماً «عينياً» تتلقاه
الجمعية عن طريق شركات تنشط في شهر
رمضان فقط ،حيث تقدم األدوية والمعلبات
الغذائية.
في ال��ج��ان��ب اآلخ����ر ،ه��ن��اك جمعيات
متخصصة،تعجز عن حجز قاعة في فندق
إلقامة حفل خيري ،ما يجعلها تستجدي دعماً
من المنظمات الممولة والمانحة للتبرعات ،كما
هو الحال مع الجمعية األردنية لتأهيل ذوي
االحتياجات الخاصة .يقول رئيسها السابق
محمد حياصات إنهم كانوا يعتمدون على
االتحاد العام للجمعيات الخيرية في الحصول
على دعم ال يتجاوز  400دينار سنويا« .شح
الموارد قلص من نشاطات الجمعية وحدد
من خططها السنوية في الوصول إلى أكبر
فئة من ذوي االحتياجات الخاصة» ،يضيف
حياصات.

ثمة شعور لدى المواطنين بأن هنالك
تخمة غير مبررة في عدد الجمعيات ،والتي ما
أن تؤسس حتى تغلق وينتهي نشاطها بانتهاء
المبالغ المرصودة لها من التبرعات ،أو رسوم
االشتراكات ،أو التمويل المقدم من إحدى
الجهات الداعمة .وقد أثار ذلك انتقادات عديدة
بين أوساط العاملين في الجمعيات ،والذين
طالبوا بوضع ضوابط على «سوق الجمعيات»
التي أصبحت تتكاثر من دون أن يرافق ذلك
نشاط مواز من حيث الفائدة.
المحامية أسمى خضر ،دعت الجمعيات،
في وق��ت سابق ،إل��ى أن تضع بالتفصيل
الغايات التي أنشئت من أجلها ووسائل تنفيذ
تلك الغايات .تقول خضر« :الجمعيات غير
ملتزمة بأنظمتها الداخلية إلى حد ما ،وما
يساعد في ذلك ضعف األف��راد المنتسبين
لتلك الجمعيات».
ما يفاقم مشكلة نقص التمويل أن بعض
الجمعيات يفتقر إلى استراتيجية واضحة ،ما
يجعلها غير قادرة على االستمرار ،فتتوقف
بعد والدتها بفترة زمنية قصيرة لتتوقف
بالتالي جمعية جديدة قد تكون إضافة عددية
للجمعيات التي تضخمت أعدادها في صورة
كبيرة ،أو قد تسد فراغاً حقيقياً في جسم
الجمعيات الذي يجادل كثيرون في أنه بات
يشكو الترهل.

اإلخوان المسلمون :جمعية،
حركة ،وتنظيم سياسي
| زهير أبو الراغب

عدي الريماوي

| مع أنها أصبحت واحدة من أكبر الحركات
السياسية في العالم العربي ،فإن «جماعة
اإلخوان المسلمين» تأسست في مصر العام
 1928بوصفها «جمعية خ��ي��ري��ة» .كانت
فكرة مؤسس الجماعة ،حسن البنا ،إنشاء
جمعية تعنى باإلصالح االجتماعي ،لكن عمل
الجماعة تطور وتشعب بحيث شمل األنشطة
السياسية والعسكرية واالجتماعية ،وأنشأت
لها فروعاً في دول أخرى حتى أصبحت ترتبط
بجماعات في أكثر من  72دولة تحمل فكرها.

كما ترتبط بها بعض األجنحة العسكرية ،مثل
حركة حماس في فلسطين ،وحماس العراق،
وقوات فجر في لبنان.
ب��دأت الجمعية الحركة باالنتشار في
سنوات األربعينات ،فدخلت سورية في العام
 ،1944وفي العام  1945أنشئ فرع لها في
األردن أسسه الحاج عبد اللطيف أبو قورة،
وكان على عالقة بحسن البنا ،وسجلت وقتها
كجمعية خيرية .تركزت نشاطات الجماعة
في تلك الفترة في إقامة ندوات ومحاضرات
واح��ت��ف��االت إس�لام��ي��ة ،وال��ق��ي��ام باألعمال
الخيرية .في العام  ،1953بعد انتخاب محمد
عبد الرحمن خليفة مراقباً عاماً للجماعة ،بدأت
بالتطور وبإنشاء نظام أساسي لها ،وشاركت
في االنتخابات النيابية في العام  ،1956ونجح
لها أربعة مرشحين .في العام  1963تم إنشاء
جمعية المركز اإلسالمي الخيرية ،ثم إنشاء
المستشفى اإلسالمي في  1982في عمان،

وبدأت هذه القوة بالنمو لتصبح من القوى
الفاعلة في المجتمع األردني.

الحاج عبداللطيف أبو
قورة أنشأ فرع األردن
عام 1945
في بداية عقد التسعينيات ب��دت هذه
الجمعية ـ الجماعة األكثر حضوراً ونجاحاً
بين القوى السياسية المختلفة ،بنيل 22
مقعداً في مجلس النواب إضافة إلى رئاسة
ال��م��ج��ل��س ،وش��ارك��ت بخمسة وزراء في

الحكومة العام  ،1991وتم وقتها إنشاء «حزب
جبهة العمل اإلسالمي» الذي أصبح الواجهة
السياسية لهذه الحركة ،واستمر بالمشاركة
في االنتخابات النيابية والبلدية وحصد أعداداً
كبيرة من المقاعد .إال أن هذه األعداد سجلت
تراجعاً في االنتخابات النيابية األخيرة لتحصد
فقط ستة مقاعد.
يقول زهير أبو الراغب ،النائب السابق
ع��ن جبهة ال��ع��م��ل ،أن إن��ش��اء ح��زب جبهة
العمل اإلس�لام��ي ج��اء بعد السماح بإنشاء
األح��زاب في األردن ،فعمدت الحركة لتطوير
عملها السياسي ،بإقامة هذا الحزب« .يجب
المشاركة في الحياة السياسية ،ألن اإلسالم
ال يتجزأ وهو يدخل في جميع مناحي الحياة،
ومنها العمل السياسي الذي نسعى من خالله
لتطبيق الشريعة اإلسالمية» .عن البدايات
يقول أب��و ال��راغ��ب إن الحركة «عملت على
تطوير «نفسها» ،من خالل األعمال الخيرية

والمشاركة السياسية ،لتحقيق أهدافها بتوعية
المجتمع وتثقيفه دينياً» .وحتى اآلن ،فقد
عمدت الجماعة -التي ما زالت مسجلة كجمعية
خيرية–إلى المحافظة على صفتها كجمعية
خيرية منذ إنشائها ،لتفادي أي قرار حكومي قد
يقضي بحل األحزاب في مرحلة من المراحل،
وكذلك تفادياً لتدخالت وزارة الداخلية.
ظلت الحركة عرضة لحملة سياسية منذ
عامين ،وثارت مشكالت حول «جمعية المركز
اإلسالمي» وعن وجود تجاوزات إدارية ومالية
داخلها ،إضافة إلى اتهامات الحركة للحكومة
بتزوير االنتخابات النيابية العام  ،2007وجاء
استخدام رئيس الوزراء السابق معروف البخيت
لمصطلح «جمعية اإلخوان المسلمين» ،إشارة
إلى أصل هذه الحركة كجمعية ،ما زاد وقتها
من التساؤالت حول إمكانية حل الحركة ،أو
إعادتها ألصلها بتحويلها إلى جمعية خيرية
يحظر عليها العمل السياسي.
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أردني

نهاد الجريري

الثقافة :من المنتديات إلى رابطة الكتاب
| لعل المنتدى الثقافي ال��ذي أس��س له
السياسي السوري فخري ال��ب��اردوي ،صاحب
نشيد “ب�ل�اد ال��ع��رب أوط���ان���ي” ،ف��ي نهاية
العشرينيات في شارع فيصل في عمان من
أب��رز المنتديات الثقافية التي عرفها عهد
اإلم��ارة .آن��ذاك أنشأ البارودي محل حلويات
ومقهى سرعان ما تحول إلى ملقى للمثقفين
واألدباء نظرا للصفة االعتبارية للرجل.
كان الطابع السياسي يغلب على المنتديات
الثقافية ،فمثال في العام  ،1933قام فوزي
الملقي بدور مهم في تأسيس “عصبة الشباب
األردن����ي” ،وذل���ك عندما عمل م��درس��ا في
مدينة الكرك .شاركه في التأسيس مثقفون
من محافظات الشمال والجنوب مثل فضل
الدلقموني وغالب القسوس وسليمان النابلسي
وعبد الحليم عباس وأدي��ب عباسي وصالح
طوقان .وإن كانت العصبة ثقافية المحتوى
فإن معظم عملها كان ذا طابع سياسي؛ فكان
من جملة أهدافها :نشر الثقافة وتوحيدها قدر
المستطاع ،والعمل على إزالة العوائق والنعرات
الطائفية في البالد.
في مقال نشرته صحيفة اللواء في نوفمبر/
تشرين الثاني العام الماضي ،يؤرخ لمسيرة
الملقي ،جاء أن العصبة أصدرت عدة بيانات
سياسية أهمها البيان الخاص باجتماع بعض

زعماء شرقي األردن مع الوكالة اليهودية في
القدس .البيان الذي كتبه الملقي اعتبر أن “من
يتعامل مع اليهود يشكلون سماسرة تنبذهم
بالدهم” ودعا إلى «ضرورة االنتباه لهذا الخطر
وإج��راء مقاطعة لكل من يخرج عن مصلحة
الوطن”.
بعد ذلك بعشرة أعوام ،ظهر أول ناد أدبي
في اإلم��ارة؛ ناصر الدين األسد أسس “نادي
الندوة األدبية” عام  1943في شارع طالل.
وضم مثقفين شبانا ،وخريجي جامعات دمشق
وبيروت والقاهرة.
في عهد االستقالل وف��ي الخمسينيات
تحديدا ،ك��ان النشاط الثقافي «محموما»،
ليس في العاصمة فحسب وإنما في بقية مدن
المملكة شماال وجنوبا.
يذكر الكاتب زياد أبو غنيمة كيف أنه لم
يكن يمر شهر من دون أن تُقام مسرحية أو
معرض أو ُيعرض فيلم في مدينة إربد التي
نشط فيها نادي السينما والمسرح والموسيقى
آنذاك .ويزيد أن مدرسة العروبة هناك أقامت
معارض فنية على مستوى رفيع شارك فيها
فنانون كبار مثل محمد اللحام وفنانات مثل
عفاف حجازي.
في تلك الفترة ظهرت مجلة القلم الجديد
التي أصدرت عددها األول في سبتمبر أيلول

 .1952م��ن أشهر م��ن كتبوا فيها عيسى
الناعوري ،شجاع األسد ،محمد أديب العامري،
فدوى طوقان ،عبدالحليم عباس ،ناصر الدين
األسد ،محمد هاشم رشيد ،عصام حماد ،ثريا
ملحس وخليل السالم.
في  ،1961ظهرت مجلة األفق الجديد التي
رأس هيئة تحريرها جمعة حماد .ولم يلبث
أن تولى أمين شنار رئاسة تحريرها .من أبرز
األسماء التي كتبت فيها ف��اروق ج��رار ،أحمد
العناني ،محمود الشريف ،حكمت العتيلي،
سليم صويص ،يوسف العظم ،محمد أبو
شلباية ،لطفي ملحس ،ومصطفى زيد
الكيالني ،ولكن مأثرة هذه المجلة كانت إفساح
المجال أمام جيل جديد من الكتاب والشعراء
الذين مهدوا لقيام نهضة أدبية في السبعينيات
والثمانينيات في األردن وفلسطين مثل :عبد
الرحيم عمر وأمين شنار وخليل السواحري
ومحمود شقير محمد القيسي ومحمد شاهين
ويحي يخلف وع��ز الدين المناصرة وفخري
قعوار ،وقد بادر بعض هؤالء فيما بعد إلى
تشكيل رابطة الكتاب األردنيين.
تأسست الرابطة في العام  .1974وقد
غلبت على بداياتها الصبغة الحزبية الصرفية.
يقول أبو غنيمة إن الرابطة كانت خليطا من
التيارات الحزبية األردنية خاصة اليسارية

جمعيات البيئة :حين كان البط
وافراً في األزرق
| قبل أكثر من أربعة عقود ،اعتاد
صيادون أردن��ي��ون مثل أنيس المعشر
وأخيه سمير ،وإكليل الساطي ونصري
مقحار وعيسى شاهين ارتياد منطقة
األزرق لصيد البط؛ وهي عادة تعلموها
من السكان الدروز في تلك المنطقة .يذكر
شاهين الذي لم يكن قد تجاوز الخامسة
والثالثين آنذاك أن البط كان وافرا في
األزرق؛ كما كان الحجل في الجبل ،والفر
أو السلوى في األغ��وار والشفا ،وحمام
الترغل أو الرقطي في األغوار .لكنهم لم
يكونوا وحدهم .تلك الوفرة استقطبت
صيادين من لبنان .يقول شاهين “عندما
سألنا اللبنانيين لماذا يصطادون عندنا،
ردوا أن الصيد “خ ّلص” عندهم من شدة
االعتداءات على الثروة الحيوانية هناك”.
وبالفعل في تلك الفترة كانت قد اختفت
من المنطقة األيائل والدببة السورية
وطيور النعام .وبالكاد كانت تُشاهد
في الصحراء األردنية الفهود أو الغزالن
أو طيور ال��ح��ب��ارى .تلك كانت ش��رارة
االنطالق ألول تنظيم مجتمعي مدني
ُيعنى بالطبيعة.
يروي شاهين أن أنيس المعشر كان
“دينامو” فكرة إنشاء تنظيم يحافظ على
الطبيعة ويحميها من الصيد الجائر ،وذلك
في العام  .1966فسعى إلى وضع هيئة
إدارية من المؤسسين وبلغ عددهم نحو
 35شخصا .غالبية هؤالء كانوا صيادين
لكن منهم من لم يكن كذلك مثل وصفي
التل.

وبعد أن وض��ع المؤسسون النظام
ال��داخ��ل��ي ،س��ع��وا إل��ى ال��ح��ص��ول على
مباركة الملك الراحل الحسين بن طالل،
وليكون رئيس الشرف األعلى ،لمعرفتهم
باهتمامه بشؤون الطبيعة .فقبل سنوات
وف��ي العام  ،1963ك��ان الملك قد دعا
مجموعة من الخبراء والعلماء لدراسة
واقع البيئة الطبيعية في المملكة وخرجوا
بتوصيات ونتائج ضمنوها كتاب “صورة
للصحراء .”Portrait of a Desert
الملك منح مباركته وأُصبغت الصفة
الملكية على ذلك التجمع الذي ُسجل وقتها
في وزارة الداخلية تحت اسم “الجمعية
الملكية لحماية الطبيعة” .وكان التل أول
رئيس لها .في  ،1967أخ��ذت الجمعية
تشرف على منطقة الشومري التي كانت
خصصت كمحطة للتجارب الزراعية في
العام  .1958في العام  ،1975شرعت
الجمعية بتسييج أراضي المحمية تمهيدا
لتأسيس أول محمية لألحياء البرية في
األردن.
في بداياتها ،واجهت الجمعية صعوبة
في نشر الوعي بين الناس حول مخاطر
الصيد الجائر .يروي شاهين أن “الناس”
كانوا يستهزئون بهم وبالمفتشين الذين
انتدبوا في المناطق المنوي حمايتها؛
فكانوا يقولون “هذه الطيور طيورنا”.
في العام  ،1973خولت الحكومة
الجمعية تنظيم الصيد وإص��دار رخص
الصيد .للقيام بهذه المسؤولية بفعالية
أسست الجمعية أول فريق لمراقبة الصيد

| وصفي التل

في األردن.
وقد تطور الوعي البيئي في األردن
في نهاية الثمانينيات مع ازدي��اد الوعي
العالم بمسائل مكافحة التلوث والتصحر
والبحث عن مصادر آمنة للطاقة .فأنشئت
منظمات غير حكومية متخصصة بحماية
البيئة .أوالها الجمعية األردنية لمكافحة
تلوث البيئة التي تأسست عام ،1987
والتي تحولت الحقا إلى جمعية البيئة
األردنية.
نالت الجمعيات البيئية الترخيص من
وزارة الداخلية لكنها تتبع حاليا وزارة
البيئة .م��ن أهمها :الجمعية الملكية
لحماية البيئة ،الجمعية الوطنية للبيئة
والحياة البرية ،جمعية أصدقاء البيئة
األردنية ،جمعية حفظ الطاقة واستدامة
البيئة ،الجمعية األردن��ي��ة لمكافحة
التصحر ،جمعية حماية الحيوانات والرفق
بها (سبانا) ،الجمعية األردنية للتنمية
المستدامة ،أصدقاء األرض (إيكوبيكس)،
جمعية أصدقاء اآلثار ،والجمعية العربية
لحماية الطبيعة.

والفصائلية الفلسطينية .ضم الرعيل األول
فيها :سالم النحاس ،فخري قعوار ،عبدالرحيم
عمر ،إبراهيم محمد جابر .وهكذا ظلت الرابطة
حاضنة لنشاط ق��وى المعارضة اليسارية
والقومية خاصة في ظل حالة األحكام العرفية
وحظر األحزاب السياسية.
حتى العام  1989الذي شهد انفراجا سياسيا
سمح بعودة الحياة البرلمانية وتأسيس األحزاب
السياسية ،لم تظهر سوى بضع هيئات ثقافية.
أما التسعينيات ،فقد شهدت طفرة في الهيئات
الثقافية .في نهاية  ،2005بلغ عددها 242
منها  94في عمان.
تتبع هذه الهيئات لوزارة الثقافة .وتتنوع
في مسمياتها؛ رابطة ،نادي ،جمعية ،منتدى،
ملتقى ،هيئة ،فرقة ،أس��رة ،مركز ،مجمع،
مجلس ،ات��ح��اد ،مؤسسة ،معهد .ويمكن
تصنفيها إلى هيئات تُعنى بالثقافة والفنون؛
الموسيقى والمسرح والسينما ،هيئات مهنية
وهوايات ،ثقافة إسالمية ومسيحية ،تربية
وأطفال ومدارس ،هيئات أجنبية أو مشتركة،
علوم إنسانية أو تطبيقية ،هيئات نسائية،
فنون جميلة ،وشؤون سياسية.
من أبرز هذه الهيئات ،إلى جانب رابطة
الكتاب األردن��ي��ي��ن :ات��ح��اد الكتاب واألدب���اء
األردنيين ،اتحاد الناشرين األردنيين ،نادي

| ناصر الدين األسد

أسرة القلم الثقافي ،منتدى الفكر العربي،
جمعية المحافظة على القرآن الكريم ،جمعية
المكتبات األردنية ،رابطة الفنانين التشكيليين
األردنيين ،منتدى السلط الثقافي ،منتدى
كفرنجة الثقافي ،أسرة أدباء المستقبل ،بيت
األنباط :الهيئة العربية للثقافة والتواصل
الحضاري ،الهيئة اإلنجيلية الثقافية ،جمعية
ال��ش��ؤون الدولية ،الهيئة األردن��ي��ة للثقافة
الديمقراطية ،فرقة وادي األخضر للفنون،
الجمعية الفلكية األردنية ،رابطة الالعبين
األردنيين الدوليين الثقافية ،رابطة شؤون
المرأة واألس��رة ،الرابطة األردنية اللبنانية
للثقافة والفكر.

جمعيات المرأة نهضت
على أكتاف رائدات
| في وقت لم يكن ُيسمح فيه للمرأة بالتعلم أو
التنقل أو االنتخاب ،أخذت نخبة من السيدات على
عاتقهن مسؤولية التأسيس للحركة النسائية في
األردن .تلحظ هيفاء البشير إحدى رائ��دات هذه
الحركة أن العمل النسوي في األردن “قام على
أكتاف سيدات رائدات بصفتهن الشخصية” .فكما
لمعت في العالم العربي منذ منتصف القرن أسماء
مثل هدى شعراوي في مصر وإبتهاج قدورة في
لبنان ،ضم الرعيل األول من األردنيات رائدات مثل
إميلي بشارات ،إسعاف شقير ،منور خريس ،لمى
بسيسو ،فريدة غنما ،فيروز سعد.
وبالسياق نفسه ،وبكثير من الفخر تستذكر
إميلي ّ
نفاع كيف شاركت في تأسيس هيئات نسوية
كانت “تماحك” المحتل في األردن وفلسطين إلى
حد حمل هذه السلطات على إغالقها؛ على نحو ما
حدث مع رابطة اليقظة النسائية التي تشكلت عام
 1952برئاسة سلوى زيادين .هذه الرابطة كانت
تطالب بمنح المرأة حقوقها في المجالس البلدية.
لكن سرعان ما تشكلت ،سرا ،رابطة أخرى هي
الدفاع عن حقوق المرأة ومثلتها شخصيات مثل
ميالدة خميس ،جلس حنا ،وسميرة كرادشة.
إال أن العمل النسوي بدأ قبل ذلك التاريخ.
في العام  ،1944أسست األميرة زي��ن الشرف،
آنذاك ،جمعية االتحاد النسائي استجابة لمطالب
بتوحيد جهود المرأة العربية في مواجهة األطماع
الصهيونية في فلسطين .وإبان النكبة عام ،1948
تعاظم العمل النسوي الخيري التطوعي إلغاثة
المنكوبين في المخيمات.
لكن تأسيس اتحاد المرأة العربية عام 1954
عزز التوجه السياسي للحركة النسائية في األردن.
في ذلك العام ،اجتمعت  800امرأة من الضفتين

في فندق فيالدلفيا
وس��ط البلد بعمان
وأُع���ل���ن���ت إم��ي��ل��ي
ب���ش���ارات رئ��ي��س��ة
ل�لات��ح��اد .لكن مرة
أخ���رى ،س��رع��ان ما
تعرض االتحاد للحل
ف��ي ال��ع��ام 1957
بعد إطاحة حكومة
| هيفاء البشير
سليمان النابلسي.
المفصل التالي في نمو التنظيمات النسوية
كان في العام  ،1974عندما نالت المرأة األردنية
حق الترشيح واالنتخاب .في العام نفسه تأسس
االتحاد النسائي الذي اعتبر امتدادا لالتحاد المنحل.
وبالمشاركة مع جمعية النساء العربيات التي
تأسست عام  ،1970كان له مشاركة في العمل
النسائي السياسي من حيث االرتباط الوثيق مع
الحركات السياسية المعارضة .إال أن وزارة الداخلية
حلت االتحاد عام  .1981بالتزامن مع هذا اإلجراء
شكلت وزارة التنمية االجتماعية تنظيما نسائيا
يجمع الجمعيات النسائية األردنية تحت اسم االتحاد
النسائي األردني.
من أبرز الهيئات النسائية :نادي صاحبات األعمال
والمهن ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة،
االتحاد النسائي األردني العام ،اتحاد المرأة األردنية،
تجمع لجان المرأة الوطني األردني ،جمعية الملتقى
اإلنساني لحقوق المرأة ،جمعية الشابات المسلمات،
جمعية النساء العربيات في األردن ،جمعية الشابات
المسيحية في عمان ،جمعية إنعاش الريف األردني،
جمعية ربات البيوت ،جمعية وادي السير النسائية،
نادي الحديقة والمنزل.

Thursday 27 November 2008
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زووم..

عجائب السيارات
خالد أبو الخير

| للناس في سياراتهم ش��ؤون ،يعاملونها وف��ق عاداتهم
وتقاليدهم أو ضاربين عرض الحائط بها.
في الهند والباكستان ُيعنى مالكو الحافالت بتزيينها بصورة
مبالغ فيها ،لدرجة يصعب تمييزها عن بعضها بعضاً ،فض ً
ال عن
عادة الركاب باقتعاد أسطح الحافالت ،إمعاناً في استغاللها ،في
بلدين يقارب عدد سكانهما المليار ونصف المليار نسمة.
األفارقة يبزون الهنود في استغاللهم لشاحناتهم ،التي تبدو
من بعيد هرمية الشكل من فرط ما تحمل من بضائع وركاب ،ال
يترجلون قبل الوصول إلى غاياتهم.
صورة أخرى مغايرة لحافلة ركاب على شكل مركب تمخر
عباب أحد الشوارع في جزيرة كاريبية ،ببضعة ركاب .زودها
صاحبها بطوق نجاة على سبيل االحتياط.
استغالل الحافالت الصغيرة في البيع معروف في أرجاء العالم
تقريباً ،لكن هذا الباص يمتاز بقدرة صاحبه على استغالل كل
سنتيمتر منه في عرض ميدالية أو قطعة قماش ،وحتى بوم..
يطل من عل.
أخيراً ،حافلة صغيرة أخرى على شكل حذاء نسائي ،صممه
دون شك ،رجل يعشق األحذية النسائية لسبب ما.
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أردني
بورتريه

طاهر المصري:
حضور ال ينقطع

محمود الريماوي

| يكاد يكون نسيج وحدة في الحياة السياسية األردنية .فطاهر
المصري (66عاماً )يمثل نقطة التقاء بين الحكومات والمعارضة ،بين
الدبلوماسية والسياسة (عمل سفيراً في مدريد وباريس واليونسكو)،
بين األجيال واالتجاهات السياسية المتباعدة بما في ذلك بين رؤساء
الحكومات السابقين ،وهو أحدهم ،كما هو همزة وصل بين مجلسي
النواب واألعيان ،وبين عرى الوحدة الوطنية الداخلية.
لم يتأت ذلك ألبي نشأت بمحض المصادفة ،أو لمجرد حسن
الطالع .في واقع األمر أن موهبته السياسية معطوفة على حنكته،
تأتت من حسن قراءته للمعادالت الداخلية ولرؤيته لموقع األردن في
اإلقليم ،وإدراكه لطبيعة التحديات،إضافة الى مزاياه الشخصية في
نظافة الكف والنأي عن التلون ،رغم أن مسيرة حياته المهنية والعلمية
لم تكن تقوده في بداياتها إلى ما انتهى إليه .فقد درس األعمال في
الواليات المتحدة (رفض أن يتلقى دراسته في الجامعة األميركية في
بيروت ..أقاربي الدارسون في أميركا ليسوا أفضل مني ،كما قال ألبيه
حينها!) بعد تخرجه التحق بالبنك المركزي العام .1965
على أن الموقع العائلي أسهم ال ريب في لفت األنظار إلى الشاب
طاهر ،وحيث تتحدر النخب السياسية من عائالت كبيرة أو ًال على
ضفتي النهر .فهو سليل آل المصري كبار التجار في نابلس ،ممن
ارتبطوا بعالقات وثيقة بالقيادة الهاشمية منذ أواخر أربعينيات القرن
الماضي .يذكر أبو نشأت في مقابلة معه ،أن الملك عبداهلل المؤسس
كان يواظب على زيارة بيت جده معزوز المصري في نابلس .وأنه
قصد األقصى ذات يوم جمعة في العشرين من تموز العام 1951
ليلقى وجه ربه في جريمة اغتيال كان حفيده الراحل الحسين شاهد
عيان عليها ،وكان الحاج معزوز ألح عليه بأداء الصالة في نابلس ذلك
اليوم ،فسمع منه عبارة « ..إال األقصى».
بعد ثماني سنوات على عمله في البنك المركزي ،بدأت مسيرة
أبي نشأت السياسية بصورة متسارعة ،بانتخابه من قبل مجلس
النواب عضواً في المجلس عام  ،1973لكنه لم يلبث أن عين وزير
دولة لشؤون األرض المحتلة في حكومة زيد الرفاعي األولى .التحق
بعدها سفيراً بوزارة الخارجية لعقد كامل من الزمن .عاد بعدها
ليتقلد وزارة الخارجية في حكومة أحمد عبيدات ،ثم عاد رئيساً
للدبلوماسية األردنية في حكومة زيد الرفاعي الرابعة ،ليستقيل
منها في العام  1988على خلفية موقفه الرافض لفك االرتباط
القانوني واإلداري مع الضفة الغربية ،كما ذكر في برنامج «مقابلة
خاصة» مع قناة الجزيرة.
صعود المصري هو أحد تجليات وحدة الضفتين.وهو من أنصار
هذه الوحدة ومن أشد المتحمسين لها ،ويرى فيها رداً على اتفاقية
سايكس بيكو التقسيمية.
على أن الرجل أخذ علماً بالتطورات الجارية.فهو يؤمن بأن شك ً
ال
من أشكال التوحد سوف يقوم مجدداً ،ليس مع مسمى الضفة
الغربية ،بل مع دولة فلسطينية مستقلة ،يرى قيامها شرطاً ومقدمة
لذلك التوحد.
تولى بعدئذ موقع نائب رئيس ال��وزراء وزير دولة للشؤون
االقتصادية في حكومة الشريف األمير زيد بن شاكر في العام
.1989
تلك الفترة كانت تمور بتطلعات وانفعاالت استئناف الحياة
الديمقراطية .كان المصري في مقدمة المؤمنين بأن ما جرى نقطة
تحول تستحق تقنينها والذهاب بها الى نهايتها .وقد اختير عضواً
ومقرراً للجنة الملكية لـ«الميثاق الوطني» التي صاغت إحدى أهم
وثيقتين لإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي ،وبعد خمسة
عشر عاماً كان على رأس أعضاء لجنة األجندة الوطنية التي خرجت
بالوثيقة الثانية ذات األهمية االستراتيجية.

وبدأ مطلع التسعينيات مع أحمد عبيدات في التفكير بإنشاء
تيار سياسي شبه حزبي ،لكن الرجلين لم يلبثا أن أقلعا عن
الفكرة .فالحضور الشخصي لكليهما في الحياة العامة أكبر
ويفيض عن اإلنضواء في تيار بعينه.
بعد عامين َع َب َر أب��و نشأت مرحلة مفصلية في حياته
السياسية بتشكيله حكومة ضمت رئيسي وزراء الحقين هما:
عبدالكريم الكباريتي ،وعلي أبو الراغب .وضمت إلى ذلك وزراء
ينتمون للتيار القومي هم :محمد الحموري ،وسليم الزعبي،
ومحمد فارس الطراونة .بعد أقل من أربعة أشهر استقال
الوزراء الثالثة ،على خلفية ما اعتبروه نهج التسوية والتفاوض
ال��ذي ستمضي فيه حكومة المصري .وك��أن نهج التسوية
والتفاوض كان مستحدثاً وطارئاً في النهج الرسمي .لم تعمر
الحكومة سوى خمسة أشهر ،وذلك تحت ضغوط مذكرة نيابية
كان لإلسالميين في المجلس دور بارز في إعدادها .وقد تردد
حينها أنه كانت هناك أفكار لحل المجلس النيابي ،وهي فكرة
كما قيل رفضها المصري حينها.
أبو نشأت اقتحم الحياة النيابية بقوة ،فقد فاز في االنتخابات
األكثر سخونة العام  ،1989ثم في انتخابات المجلس الثاني عشر
بموجب قانون الصوت الواحد العام  1993بعد مغادرته الدوار
الرابع ،فاز فيها وانتخب رئيساً لمجلس النواب لدورة واحدة ،وفي
المرتين تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
في هذه المحطات لمع نجم الرجل ،في مواءمته بين كونه
رجل دولة وشخصية سياسية مستقلة ،وبين كفاءته في تناول
القضايا المطروحة في المجلس ،مع احتفاظه بخطوط مفتوحة
مع القوى الحزبية والنقابية وممثلي وسائل اإلعالم وفي ما تمتع
به على الدوام من حس نقدي ومسؤول .فقد ظل يدعو دائماً
للموازاة بين األمن واإلص�لاح ،وتوسيع مفهوم األمن ليشمل
التنمية االقتصادية واالجتماعية والحريات السياسية بوصفه
صمام أمان ،ال االكتفاء بالمنظور األمني السياسي والجنائي.
سوى ذلك نشط أبو نشأت ،وما زال ،في العديد من المؤسسات
والجمعيات ،فقد ترأس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا،
الهيئة اإلداري��ة للجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي
(جند) ،الهيئة اإلدارية لجمعية حماية القدس الشريف ،جمعية
الصداقة األردنية اإلسبانية ،ومجلس إدارة مركز هيا الثقافي.
وفي غمرة هذا النشاط الجم ،لم يغب عن المنابر والمنتديات
والمؤتمرات راعياً ومترئساً ومتحدثاً ،وشارك في التوقيع على
بيانات سياسية إلى جانب حزبيين وأشخاص مستقلين ،كما لم
تفتقد الجاهات في ربوع المملكة الرجل العصري األنيق .كان
أبو نشأت ،وما زال ،يجد متسعاً من الوقت لمثل هذه «الواجبات
االجتماعية» .في رأي رئيس وزراء آخر هو :علي أبو الراغب ،أن
هذه الواجبات تستنزف طاقة السياسيين.
الى جانب ذلك وفي العام  2002تم اختيار طاهر المصري
مفوضاً للمجتمع المدني في الجامعة العربية .وهو منصب جديد
في الجامعة ،وإن لم تكن هناك نتائج ملموسة لإلدارة المستحدثة
التي شكلت غطاء ومرجعية تنسيقية ،لشبكات المجتمع المدني
المستقلة عن الحكومات.
قبل أي��ام حل أبو نشأت في نابلس ،مشاركاً في مؤتمر
فلسطين لالستثمار «ملتقى الشمال» .بدا وقد غمرته السعادة
لعقد المؤتمر في مدينته ومسقط رأسهُ ..يذكر أن مدينة «جبل
النار» شهدت منذ مطلع األلفية الثالثة ،حمالت شرسة ودموية من
قوات االحتالل ،استهدفت إضافة الى الناشطين تقويض اقتصاد
المدينة ،التي تعتبر عاصمة اقتصادية للضفة الغربية ،ومحاولة
تدمير معالم المدينة القديمة.
ينشط أبو نشأت على جبهات عدة في أماكن شتى ،متمتعاً
بقدرة تنظيمية هائلة على تنظيم وقته وارتباطاته ،واإلعداد
لها ،محتفظاً ببشاشته وبسمت ونضارة الشباب (ال يدخن ،ال
يفرط في السهر) ونضج المكتهلين.
مع عطائه الموصول منذ ثالثة عقود ونصف العقد ،فالرجل
في أوج حيويته (امسكوا الخشب )..وما زال يشكل ضمانة وظهيراً
قوياً لمسيرة الديمقراطية واإلصالح.
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أردني
بورتريه

ضافي الجمعاني:

الحياة تبدأ في الثمانين

خالد أبو الخير

| أبصر النور في مضارب عشيرته «الجماعين -بني حميدة»
جنوبي مادبا عام الهزة «يوم انهدت الدار على سالمة» وفق رواية
والدته وجدته ،ما يقارب العام .1927
توفي والده وهو في الثانية من عمره ،فعاش في كنف عميه
«سليمان وعبداهلل» وجدته مريم العوض التي تتحدر من عشيرة
بني حسن ،ذات المكانة المرموقة بين البدو وبيت الشعر المستقل.
تلقى علومه األولى على يد الخطيب يوسف ،القادم من قرية
سنجل من أعمال نابلس ،وهو من أسماه «ضافي» .ثم انتقل إلى
دار عمه سليمان في مادبا للدراسة في مدرستها الوحيدة ،حيث أكمل
بضع صفوف ابتدائية ،قبل أن ينتقل للدراسة واإلقامة في مدرسة
المطران التي أسسها في جبل عمان مطران الطائفة االنغليكانية
في القدس.
يرجع ضافي الجمعاني ،الفضل إلى عميه في حثه ودعمه على
مواصلة دراسته.
تفرد البدوي الذي أثار ضحك أبناء العائالت الميسورة غداة
انتسابه لمدرسة المطران في دراسته ،وغدا من التالميذ المجتهدين،
فض ً
ال عن ممارسته للعديد من الهوايات الرياضية ،وإتقانه اللغة
اإلنجليزية ،لدرجة أنه حاز المركز الثالث في اإلنشاء اإلنجليزي،
وسلمه الجائزة ،للمفارقة ،قائد الجيش آنذاك كلوب باشا ،الذي علق
قائال« :بني حميدة وجائزة باللغة اإلنجليزية» .لكن اجتهاده لم يلبث
أن تراجع في سني المراهقة بتأثير إقباله على ممارسة الرياضة،
كما يقول.
يذكر رحلة قام بها بصحبة مدير المدرسة ولفيف من الطالب
إلى فلسطين.
تخرج من مدرسة المطران العام  1947بعد أن أمضى سبعة
أعوام في القسم الداخلي فيها ،ولم يتسن لعمه إرساله إلى بيروت
إلكمال دراسته الجامعية ،نظراً ألن القحط عم البالد في تلك
السنة.
حاول جهده الحصول على عمل في الحكومة فلم يتمكن ،كما
لم يحز بعثة دراسية.
لكنه عمل في مركز أنشأته الحكومة لتوزيع الحبوب في مادبا
لمدة أربعة أشهر ،ثم قصد عمان باحثاً عن عمل .فعينته قيادة
الجيش معلماً مدنياً في مدرسة لضباط الصف بعالوة معلم قدرها
خمسة دنانير .لكن الوظيفة لم ترق له ،فقفل عائداً إلى مادبا دون
أن يقدم استقالته.
نتيجة لوساطة عمه مع كلوب باشا أدخل مدرسة المرشحين،
وعاد إلى مدرسة ضباط الصف تلميذاً ال معلماً.
تلقى تدريبه العسكري في معسكر التدريب األمامي في «مركز
بوليس النبي صالح» برام اهلل ،تقدم بعدها لدورة مرشحي الضباط
وقُبل ،وابتعث مع ستة مرشحين إلى كلية ساند هيرست العسكرية
ببريطانيا.
فرز بعد عودته إلى األردن إلى سالح المدفعية ،التي كانت
تتكون مطلع العام « 1949من كتيبة مدفعية ميدان واحدة مؤلفة
من بطاريتي ميدان عيار  25باوند».
فيض من المماحكات مع الضباط اإلنجليز يذكرها الجمعاني،
الذي كان يمقت سيطرتهم على الجيش.
انتقلت كتيبة مدفعية الميدان األولى إلى غور فلسطين شمال
مدينة أريحا ،حيث عقدت دورات التدريب الجدية .وهناك التقى للمرة
األولى شاهر اليوسف «ضابط شاب في سالح المدفعية المعار إلى
لجنة الهدنة األردنية اإلسرائيلية» ،الذي كان له «دور وتأثير في
بلورة وتحديد توجهاتي السياسية والعقائدية» ،بحسب الجمعاني.
انتقلت الكتيبة أوائل الصيف إلى منطقة مدينة الزرقاء ،التي

أصبحت المعسكرات الثابتة ألسلحة الجيش المساندة.وهناك توثقت
عالقته بشاهر اليوسف ،الذي صار نقيباً وبالمالزم أول محمود
المعايطة المعروف «كضابط شجاع قاتل في فلسطين».
اقترن بابنة عمه سليمان العام  ،1950وسكن مادبا.
«في أواسط العام  1951كان لي صديقان من بين أصدقائي
هما  :النقيب شاهر اليوسف ،والمالزم أول بطرس الحمارنة ،كان
األول ينتمي إلى حزب البعث العربي االشتراكي ،والثاني للحزب
القومي االجتماعي السوري ،وقد أطلق بطرس على ابنه البكر اسم
مصطفى تيمناً باسم مصطفى ارشيد األمين العام للحزب القومي
السوري آنذاك» .يقول الجمعاني في مذكراته ،ثم يشير «إلى ميله
إلى «البعث» نظراً لعشقه للحرية».
أوفد إلى بريطانيا العام  1952لمتابعة دورة قائد موقع في
مدرسة المدفعية.
تس ّلم قيادة بطارية مدفعية العام .1953
التزم رسمياً بحزب البعث منذ منتصف  1956وأقسم يمين
الوالء أمام رئيس الحزب عبداهلل الريماوي .وكان أحد مؤسسي
تنظيم «الضباط األحرار» في الجيش بعد شاهر اليوسف ومحمود
المعايطة.
عين أواخر العام  1956قائداً لكتيبة مدفعية الميدان الخامسة.
يرى بحكمة السنين بأن قيادة حزب البعث التاريخية حتى صدام
حسين «لم تعرف كيفية تطبيق فكر حزب البعث على الواقع»،
مؤكداً «أن الفكر وحده ال يوصل إلى هدف ،بل أنه قد يشكل مصيدة
لكثير من المناضلين المؤمنين والجماهير ،إذا تولته قيادة ليست لها
عالقة بهذا الفكر بل قد تكون عبئاً عليه».
اعتقل وقيادات التنظيم إثر أحداث العام  .1957وحكم بالسجن
عشر سنوات أمضى شطراً منها في سجن الجفر الصحراوي.
أفرج عنه بموجب العفو الذي أصدرته حكومة وصفي التل
األولى  ،1962بعد  58شهراً أمضاها في االعتقال.
أمضى ردحًا من الزمن في بيته ،قبل أن يعيد اتصاله بالحزب
كعضو عادي في فرقة مادبا الحزبية ،مع حصوله على وظيفة
مساعد لإلدارة في قسم المشاريع في مجلس اإلعمار.
اعتقل مجدداً من منزله في مادبا العام  1963إثر حركة الثامن
من شباط /فبراير في العراق التي تسلم بموجبها حزب البعث
السلطة في العراق ،وحركة  8آذار/مارس في سورية ،وبقي رهن
االعتقال  14شهراً.
التحق بحركة الثالث والعشرين من شباط التي استهدفت
«التخلص من القيادة التاريخية للحزب» وع ّين عضواً في لجنة
تنظيم ُ
القطر ثم رئيساً للجنة ،ليتولى أمانة سر قيادة قطر األردن
لحزب البعث «الجناح السوري».
انتخب عضواً في القيادة القومية في سورية في المؤتمر
القومي العاشر ،وتولى إدارة العمل الفدائي الذي كان حديث الوالدة
آنذاك ،لفترة قصيرة عاد إثرها إلى األردن «ألن العمل هناك أشرف
وأجدى» وفق رأيه.
تولى بعد هزيمة  1967قيادة تنظيم «طالئع حرب التحرير
الشعبية ـ قوات الصاعقة» التي شكلها فرع فلسطين للحزب في
دمشق .وكان له دور فاعل في تحالف حركتي فتح والصاعقة،
وإيصال الحركة إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
نشاطه الفلسطيني جعله في مقدمة قيادات المقاومة.
تولى التفاوض مع حكومة بهجت التلهوني العام  ،1970وأدت
دعوته لتوحيد الفصائل الفلسطينية التي أطلقها من موسكو ،إلى
انبثاق المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
بوصول نور الدين األتاسي ،األمين العام للحزب إلى سدة الحكم
في سورية ،بدأت قبضة الحزب تفتر عن الجيش السوري ،ما أدى
إلى حركة وزير الدفاع الفريق حافظ األسد  1971التي أطلق عليها
اسم «الحركة التصحيحية» وال يرى الجمعاني مبرراً لها.
اعتقله النظام السوري الجديد في حزيران ، 1971وزج به في
سجن المزة الشهير دون محاكمة .أفرج عنه يوم  ،1994/10/30فعاد
بعد انقضاء أكثر من  23عاماً وراء القضبان ،إلى بيته في مادبا.
اتصف منذ شبابه بالجنوح إلى التمرد ،وما زال ،بعد أن جاوز
الثمانين ..لم يسأم.
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إقليمي

معن البياري

بمشاركة  125شخصية بينهم أردنيون

قضايا حيوية في افتتاح دورات
“منتدى السالم المتوسطي”

| ينشغل «منتدى السالم المتوسطي»
الذي تشكل مؤخراً ويرأسه رئيس ال��وزراء
الفلسطيني السابق أحمد قريع بأربعة
محاور ،هي :المتوسط كفضاء حوار وتضامن
نحو ثقافة وتربية الشراكة ،التنوع والتكامل،
حيث فضاء التعدد الديني والتفاعل الثقافي،
الصراع العربي اإلسرائيلي ،التعاون والتنمية
الدائمة ،في مجاالت الطاقة والمياه والزراعة
والبيئة ..وجاء في تعريف المنتدى بنفسه أنه
«منظمة عامة وخاصة في الوقت نفسه ،تجمع
بين شخصيات أكاديمية ودينية وسياسية
واقتصادية ،ورجال ونساء من عالم الثقافة
والفن واإلعالم من مختلف دول العالم .وهو
يطمح إلى أن يكون أحد الفاعلين الجدد في
العالقات الدولية ضمن المجتمع المدني ،لذلك
فإنه يقترح إقامة الحوار الداعي إلى السالم
والتنمية االقتصادية بين شعوب القارات

الثالث المحيطة بالبحر األبيض المتوسط»..
تتشكل هيئة منتدى السالم المتوسطي
من أحمد قريع رئيساً ،ونوابه الثالثة :المدير
العام السابق لليونسكو ،رئيس مؤسسة
ثقافة السالم البروفيسور فيديركو مايور،
مدير مكتب شيمون بيريز السابق االقتصادي
اإلسرائيلي آف��ي غيل ،رئيس المجموعة
االقتصادية إم بي آي العالمية الشيخ محمد
بن عيسى الجابر ،السفير والمدير السابق
في اليونسكو عمر مصالحة أميناً عاماً ،نائب
رئيس جامعة نيس الفرنسية البروفيسور
فيليب صونيه أميناً للصندوق ،ومدير مجلة
باساج إميل ماليه مستشاراً.
حدد المنتدى أولوياته في ثالثة محاور،
هي  :الحوار اإلسرائيلي الفلسطيني ،عبر
السعي إلى بناء الثقة بين الشعبين .الحوار
بين األدي��ان ،عبر الدعوة إلى احترام التنوع

الثقافي ،وإل��ى تعزيز التفاهم المشترك،
وحسن ال��ج��وار بين شعوب البحر األبيض
المتوسط .التنمية ضمن بالد المتوسط عبر
دعم ثقافة السالم وتدعيم مسارات شراكة
وتأقلم مطردة بينها .وللمنتدى مقرات ثالثة
في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
يعقد المنتدى دورت���ه األول���ى اليوم
الخميس  27تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
في مدينة ليتشي في إيطاليا ،وهو يضم
شخصيات وخبراء في السياسة والدبلوماسية،
واقتصاديين ورجال أعمال وجامعيين وباحثين
ذوي مكانة في ميادين الفنون والثقافة،
ومشهود لهم التزامهم بمبادئ وقيم الحوار
والسالم والتعاون والعيش المشترك بين
الشعوب.
وتتواصل جلسات الدورة األولى للمنتدى
حتى األحد  30تشرين الثاني/نوفمبر الجاري،

المنتدى منظمة عامة
وخاصة تجمع شخصيات
سياسية ،أكاديمية،
دينية واقتصادية
في قلعة أكايا في مدينة ليتشي في جنوب
إيطاليا ،وتبحث في الفضاء المتوسطي كمجال
للتعاون السياسي واالقتصادي والتنموي ،وفي
آفاق ومسار الصراع العربي اإلسرائيلي ،وواقع
المرأة ،والمشكالت والتحديات والصراعات،

والثقافة السياحية ،وم��وض��وع��ات أخ��رى.
ويشارك في مناقشات جلسات المنتدى ،وفي
متابعاتها وحضورها ،أكثر من  125شخصية
من مختلف الدول ،بينهم وزراء ومسؤولون
حاليون وسابقون رفيعون ،ومثقفون وكتاب
وف��ن��ان��ون واق��ت��ص��ادي��ون وإع�لام��ي��ون ،من
مصر ،وفلسطين ،واألردن ،وفرنسا ،ولبنان،
وس��وري��ة ،وإسرائيل ،والجزائر ،والمغرب،
وت��ون��س ،وتركيا ،وإيطاليا ،واألرجنتين،
وبريطانيا ،وال��ع��راق ،وك��ن��دا ،وإسبانيا،
وإثيوبيا ،واليونان ،وبلجيكا ،وليبيا .وقد ُدعي
إلى الدورة من األردن ،للمشاركة والحضور،
ال��ك��ت��اب والصحفيون  :أس��ام��ة الشريف،
وعيسى الشعيبي ،ومعن البياري ،وسلطان
حطاب ،وحمادة فراعنة ،ورئيس المجلس
األرثوذوكسي في األردن وفلسطين رؤوف
أبو جابر.

لجنة لحقوق اإلنسان ،و“الشورى” يسعى إلى صالحيات

ُعمان :حرب صامتة على الفساد ور ّد هادئ على أميركا
معن البياري

| بالكاد تحضر سلطنة ُعمان في نشرات
األخبار ،ما قد يعود إلى عزوف أهل الحكم
فيها عن أدوار سياسية ودبلوماسية في الجوار
الخليجي والمحيط العربي .فض ً
ال عن عدم
حماسهم ،أو تقصيرهم ،في تظهير بلدهم
وم��ا يستج ّد فيه م��ن تطور ف��ي االقتصاد
والتنمية والعمران .وال يحرص القائمون على
اإلعالم على إبراز ما يجري في شؤون الحكم
واإلدارة والسياسة المحلية.
من األخبار الشحيحة الوافدة من هذا البلد،
أن تعديالت قانونية جرت قبل ع��ام ،تسمح
بمحطات إذاعية وتلفزيونية مستقلة ،وهو ما
لم يواكبه انفتاح إعالمي ذو وجه سياسي ،ما قد
يفسره أن االنشغال بالسياسة لم يعد ظاهراً
في السلطنة ،خصوصاً أن السلطة ال ترى أن
تنشيط حياة سياسية من أولويات المجتمع
العماني المشدود إلى تكوينات تقليدية.
ُ
استج ّدت وقائع في ُعمان خالل تشرين
الثاني/نوفمبر الجاري ،تحفز على االنتباه
إليها.أولها أن الحكومة ر ّدت رسميًا ،بهدوء،
على ما ورد بخصوص السلطنة في تقرير
الخارجية األميركية بشأن االتجار في البشر

لعام  .2008وعلى ضوء ر ّده��ا ،قرر جورج
بوش إلغاء ما جاء عن ُعمان في التقرير ،ورفع
اسمها من الفئة الثالثة فيه .ووصفت وزارة
العمانية الموقف األميركي الجديد
الخارجية ُ
بأنه «خطوة في االتجاه الصحيح ،ويتجاوز
ما أبدته السلطنة من مالحظات ورؤى إزاء
تقرير الخارجية األميركية» .وال يتذكر أحد
أن واشنطن ع��ادت م � ّرة عن اتهاماتها ألي
دولة .ومعلوم أن ُعمان دولة حليفة للواليات
المتحدة ،وأن السلطان قابوس في  1980كان
أول زعيم خليجي يوقع اتفاقاً دفاعياً معها،
ويسمح بإقامة قاعدة أميركية في بالده.
أشهر حرباً
ثاني الوقائع الالفتة ،أن قابوس َ
«صامتة» ضد الفساد ،في خطابه السنوي
قبل أيام أمام مجلس ُعمان (يضم مجلسي
الدولة والشورى) ،فتحدث عن منحرفين عن
«النهج القويم» يعتبرون الوظيفة «فرصة
لتحقيق المكاسب الذاتية وس ّلماً للنفوذ
والسلطة ،مع تقاعس عن أداء الخدمة كما
يجب» .وقال إن هذا يعني أن هؤالء «وقعوا
في المحظور ،وال ب ّد عندئذ من محاسبتهم
واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة ،لردعهم
وفقاً لمبادئ ال��ع��دل» .وأض��اف أن العدالة
ألي كان بالتطاول
تقتضي «ع��دم السماح ّ
على النظام والقانون ،أو التأثير بشكل غير
مشروع ،على منافع الناس التي كفلتها الدولة،
ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأ ّيدتها
األنظمة والقوانين» .وش ّدد على أن تطبيق
العدالة «ال مناص منه وال محيد عنه» .وجاء
تأكيد قابوس على محاربة الفساد ومحاسبة

مرتكبيه ،وسط حديث واسع في ُعمان عن
مخالفات صريحة وواضحة تحدث.

استجدت وقائع في
ّ
سلطنة ُعمان تحفز على
االنتباه اليها
تقرير لصحيفة «الحياة» من مسقط
العمانيين فوجئوا بهدم مبنى متعدد
ذكر أن ُ
الطبقات يملكه وزير أقيل أخيراً ،وأن أنبا ًء
ت��ت��ردد ع��ن تقديم مسؤولين حكوميين
للمساءلة في س ّر ّية .وحسب مراسل «الخليج»
اإلماراتية هناك ،فإن األجهزة الرقابية تمارس
حالياً دورها في الكشف عن الفساد الوظيفي،
من دون أن تستثني أحداً ،وأن «قاعات مغلقة»
في المحاكم الجنائية تشهد محاكمات ،تتردد
ف��ي أثنائها أس��م��اء ذوي مناصب سابقين
وحاليين .والبادي أن مقادير من الج ّد ّية ،تتم
ممارستها بعيداً عن أي إض��اءة إعالمية أو
نشاط دعائي ،في مالحقة مرتكبي الفساد
في سلطنة ُعمان.
وح���دث ف��ي منتصف تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري ،أن قابوس أصدر مرسوماً
بإنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان وتحديد

العماني،
اختصاصاتها ،تتبع مجلس الدولة ُ
وتكون لها الشخصية االعتبارية ،وتتمتع
باالستقالل في مزاولة مهامها .والمأمول أن
تنشط اللجنة في تحقيق حضورها الفعلي،
ال الديكوري ،في متابعة حاالت تتعلق بواقع
حقوق اإلنسانُ ،عمانياً كان أم واف��داً .وفي
ُوسع اللجنة إذا ساندتها المؤسسات الرسمية
واألهلية ،أن ّ
تدشن نقاشاً يذهب إلى قضايا
حرية الرأي والصحافة ،وتتفرع عنها مناشط
تتصل بالمسألة الحقوقية برمتها .ويجوز
العمانيين
التطلع إلى هذا ،وفي البال أن آمال ُ
عريضة في أن يصل التد ّرج في مسار مجلس
الشورى ،إلى مرحلة يتمتع فيها هذا المجلس
بصالحيات البرلمانات المنتخبة ،كما في
الكويت والبحرين .وهذه مرحلة يس ّوغ َ
بلوغها
أن «ال��ش��ورى» ت��درج تشكيله منذ 1991
من اختيار أعضاء فيه بالتزكية في بعض
الواليات ،واختيار لجان المرشحين مع تدخالت
حكومية لترجيح االختيارات النهائية ،ما جعله
أقرب إلى التعيين .والحقاً ،اختيرت هيئة ناخبة
زيد عدد أعضائها ،وصو ًال إلى إطالق عملية
انتخابية كاملة باالقتراع المباشر بإشراف
قضائي ،وزي���دت مقاعد مجلس الشورى
وأع���داد المقترعين .وف��ي انتخابات العام
الماضي ُ ،2007سمح للمرشحين بالدعاية
في الصحف ،وتراجعت نسبة المشاركة إلى
 60في المئة من  80في المئة في ،2003
ولم تنجح أي من المرشحات العشرين ،فيما
العمانية وزي��رات ووكيالت
تضم الحكومة ُ
وزارات وسفيرات ونساء في مواقع متقدمة

| السلطان قابوس بن سعيد

في المسؤولية العامة.
العماني رفض
ال يملك مجلس الشورى ُ
مشروعات القوانين التي تُعرض عليه ،وإن
كان له أن يقترح مشروعات قوانين ،دون
حق
سلطة إل��زام الحكومة بإصدارها ،له ّ
التوصية فقط ،ومناقشة أداء وزارات خدمية،
بعد موافقة الحكومة وبحدود تسمح بها.
بذلك ،ليس له سحب الثقة من أي وزير ،وال
تحميل الحكومة أخطاء اي وزارة .وبالنظر إلى
هذا فإن سلطنة ُعمان ،إذ يتوجه رأس السلطة
فيها نحو متابعة ألوضاع حقوق اإلنسان ،وإذ
تتمتع بمسار مطرد من التنمية واالستقرار،
وقد أنهت المشكالت الحدودية مع جوارها،
وإذ تستطيع الرد على أي اتهام أميركي لها
وبكفاءة ،وإذ بدأت مكافحة عملية للفساد
والمفسدين ،فإن المتابع لألخبار الشحيحة
ال��واف��دة منها ،يتطلع إل��ى أن تستجد فيها
حياة سياسية مغايرة للقائمة ،من تفاصيلها
أداء نيابي رقابي وتشريعي حقيقي ،يطمح
العمانيون إليه وهم جديرون به.
ُ

ّ
السجل
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أقليات العراق :تاريخ قديم وظهور جديد
داليا حداد

خريطة األقليات في العراق

| العراق من أكثر الدول العربية تنوعاً في
مكوناته الدينية واإلثنية والمذهبية ،وذلك
نظراً لظروفه التاريخية وموقعه الجغرافي.
يشكل هذا التنوع عام ً
لم ّ
ال للتناحر والتصادم
بين هذه المكونات ،إ ّال على نحو محدود ،وفي
فترات الضعف التي م ّر بها البلد .لكن واقع
األقليات طفا على سطح األحداث في العراق
بعد سقوط النظام السابق وقيام االحتالل
األميركي ،وبعد تأسيس مجلس الحكم في
تموز (يوليو)  2003على أساس محاصصة
طائفية وعرقية ،حيث شكت أقليات قومية
ودينية من تهميش دورها ،وعدم منحها أي
تمثيل سياسي أو دور في الترتيبات القائمة
لبناء السلطة في المستقبل .ازداد األمر
تعقيداً مع تصويت البرلمان العراقي في
 24سبتمبر (أيلول) الماضي ،على قانون
انتخابات مجالس المحافظات مسقطاً منه
المادة ( )50التي تُعنى بحقوق األقليات وفق
نظام الحصة (الكوتا) ،ما أثار حفيظة تلك
األقليات وحملها على المطالبة من خالل
وسائل اإلعالم والتظاهرات بإعادة إدراج تلك
المادة والعمل بها في االنتخابات المحلية
المقرر تنظيمها في  31كانون الثاني (يناير)
.2009

 -األكراد

قانون انتخاب مجلس
المحافظات أثار حفيظة
األقليات
ورغ��م إق���رار مجلس الرئاسة (يضم
الرئيس ج�لال الطالباني ونائبيه عادل
عبد المهدي وطارق الهاشمي) القانون في
الثالث من تشرين األول/أكتوبر الماضي،
فقد اقترح على البرلمان إعادة إدراج المادة،
دون أن يلزمه بذلك .وسوغ المجلس اكتفاءه
باالقتراح ،بأن التوصل الى القانون استغرق
أكثر من خمسة أشهر في ظل م��داوالت
صعبة للغاية ،وال يعقل إع��ادة األم��ور الى
نقطة الصفر ،والبدء مجدداً بالمناكفات
والمطالبات .أما النواب الذين صوتوا على

إلغاء المادة ( )50فقد س ّوغوا ذلك بأن غياب
احصاءات يعتمد عليها ،يجعل من الصعب
تحديد عدد المقاعد التي ينبغي تخصيصها
لألقليات ،خاصة أن اآلالف من المسيحيين،
وأصحاب الديانات األخرى هجروا العراق منذ
العام .2003
الممثل ال��خ��اص لألمين ال��ع��ام لألمم
المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا
ع ّبر «عن القلق والدهشة وخيبة األمل»
حيال الغاء المادة ،وطالب بإعادة إدراجها في
أقرب وقت ممكن .أكد دي ميستورا ،حسب
تقرير راديو سوا في األول من تشرين األول
(أكتوبر) الماضي ،أن «حماية حقوق األقليات
في ال��ع��راق أم��ر أساسي للديموقراطية،
وهذه المادة مؤشر قوي على أن العراق دولة
مستعدة لحماية الحقوق السياسية لألقليات
كما ينص الدستور» .واقترح ممثل األمين
العام على البرلمان تخصيص  12مقعداً
لألقليات :ثالثة مقاعد للمسيحيين ،وواحد
للصابئة المندائيين في مجلس محافظة
بغداد ،وثالثة مقاعد للمسيحيين ،وثالثة
أخرى لليزيديين ،ومقعد واحد للشبك في
محافظة نينوى ،ومقعد واحد للمسيحيين
في محافظة البصرة .علماً أن عدد أعضاء
مجلس محافظة بغداد يبلغ  57شخصاً،
ونينوى  37شخصاً ،والبصرة  35شخصاً.
رئيس ال����وزراء ن��وري المالكي أب��دى
تحفظاته حيال إلغاء المادة .ودعا مجلس
ال��ن��واب وال��م��ف��وض��ي��ة العليا المستقلة
لالنتخابات« ،الى تدارك األمر وإزالة القلق
والشعور بالغبن ،أو التغييب ال��ذي انتاب
مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق ،من
أجل أن يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان
حقوقهم».
وك���ان مجلس األق��ل��ي��ات ال��ع��راق��ي��ة،
ال��ذي يتألف م��ن ممثلين ع��ن التركمان

وال��ك��ل��دوآش��وري��ي��ن واألرم����ن والصابئة
المندائيين واليزيديين والشبك والكرد
الفيليين ،عقد في السابع والعشرين من
أيار (مايو) الماضي مؤتمره الثاني في بغداد،
ناقش فيه حقوق األقليات في العراق،
والقوانين الدولية في هذا الشأن ،وأهمية أن
تكون لألقليات في العراق مشاركة سياسية
فاعلة في صنع القرار .وخرج المؤتمر بعدد
من التوصيات والمعالجات المهمة ،منها
مشاركة ممثلي األقليات العراقية في اللجنة
النيابية الخاصة لمراجعة الدستور ،وتعديل
ال��م��ادة  125بإضافة ال��س��ري��ان والشبك
والصابئة المندائيين واليزيديين الى النص
الدستوري ،وحماية وج��ود األقليات و فتح
مدارس باللغة األم ،وإشراك ممثلي األقليات
في مجالس األقاليم والمحافظات والبلديات،
واستعادة األراض��ي المصادرة ،ومعالجة
أوضاع المهاجرين ،وتسمية ممثل لألقليات
في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان.
ونظراً للضغوط التي واجهها مجلس
النواب ،فقد استجاب لمقترح األمم المتحدة
بتخصيص مقاعد لممثلي األقليات ،لكن
ليس بنسبة  12مقعداً،فقد خفضها في
الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
إل��ى النصف ،وج��رى تغيير القانون الذي
ص ّوت عليه  106نواب من أصل  150حضروا
الجلسة ،بحيث أعطى المسيحيين مقعداً في
كل من بغداد ونينوى والبصرة ،و الصابئة
مقعداً ف��ي ب��غ��داد ،وك��ل م��ن اليزيديين
والشبك مقعداً في نينوى .بإقرار القانون،
بعد تعديله ومصادقة مجلس الرئاسة عليه،
تخطى مجلس النواب آخر حاجز أمام إجراء
انتخابات مجالس المحافظات .إ ّال أن النائب
المسيحي يونادم كنا اعترض في حديث
مع صحيفة “الشرق األوس��ط” ،في عددها
يوم  4تشرين الثاني /نوفمبر الجاري ،على
التعديالت الواقعةعلى القانون ،وقال إنها
«ال تخدم األقليات وال تلبي طموحها ،وإنها
ليست بالمستوى الذي تسعى إليه األقليات
في الحصول على حقوقها في القانون».

يم ّثل األكراد أكبر المجموعات العرقية
ف��ي ال��ع��راق بعد ال��ع��رب ،ويشكلون ما
نسبته  20بالمئة من عدد السكان ،وهم
يختلفون عن التركمان في أن لهم مواقع
وجود جغرافية محددة هيأت لهم تحقيق
نوع من االنفصال بعد حرب الخليج الثانية
العام  ،1991وقد أمضوا نحو  70عاماً في
مقاتلة الحكومات العراقية المختلفة لنيل
«حقوقهم القومية» .وقد نالوا في قانون
الدولة اإلداري الجديد على معظم ما أرادوه،
ال سيما إقرار الفدرالية واعتبار الكردية لغة
رسمية للبالد إلى جانب العربية ،وتطمح
قياداتهم بضم مدينة كركوك الى إقليم
كرستان  ،لكن هذه القضية الحساسة جرى
تأجيلها لمراحل الحقة.
ل�لأك��راد ق��وة عسكرية ال يستهان
بها ممثلة بميليشيات «البيشمركة»
التي تمتلك تسليحاً جيداً ،وخبرة قتالية
طويلة ،ونظاماً تدريبيا محترفاً ،وهيك ً
ال
عسكرياً شبيهاً بنظم جيوش ال��دول.
رئيس الجمهورية الحالي (طالباني) ووزير
الخارجية ( زيباري) منهم  ،كما يتمتعون بـ
 17بالمئة من الميزانية السنوية للدولة.

 -التركمان

أب��رز األقليات العرقية التي تشكو
من عدم منحها حقوقاً موازية بحجمها
الديمغرافي  .يقدر عددهم بنحو أربعة
ماليين شخص ،لكن تقديرات أخرى تقول
إنهم ال يتجاوزون المليونين ،ويصعب
التأكد من صحة التقديرين في ظل عدم
وجود إحصاء سكاني دقيق ومعلن.
يقطن معظم التركمان في كركوك،
وبعض مناطق شمالي العراق ،لذلك فهم
على احتكاك مباشر مع األكراد ،والعالقة
بين الطرفين ليست جيدة ،ومؤخراً وقعت
اشتباكات مسلحة في كركوك بين األكراد
من جانب والتركمان والعرب من جانب آخر،
في إط��ار ص��راع السيطرة على المدينة
الغنية بالنفط ،وقد سقط ضحايا من كال
الجانبين خالل هذه االشتباكات.
ت��ع��رض ع��دد م��ن زع��م��اء التركمان
لمحاوالت اغتيال يبدو أن وراءه��ا أسباباً
عرقية ،وه��و ما ع��زز شعورهم بوجود
محاوالت الستهدافهم ،وما زاد من سوء
هذا التصور إحساس التركمان بالتمييز
حينما ص��در ق��ان��ون ال��دول��ة للمرحلة
االنتقالية ،من غير أن يتضمن ما أراده
التركمان من حقوق ثقافية ولغوية مماثلة
لما ناله األكراد.
وللتركمان قوى سياسية منظمة ممثلة
بعدد من األحزاب والتجمعات االجتماعية
والثقافية تضم أكثر من  15تنظيماً.

أقليات أخرى

ف��ي ال��ع��راق أق��ل��ي��ات صغيرة تقوم
على أس��اس ديني وإث��ن��ي ،من أبرزها:
المسيحيون (ال��ك��ل��دان واآلش���وري���ون
والسريان واألرمن) ،اليزيديون ،والصابئة
المندائيون ،والشبك.
يشكل المسيحيون األقلية الرابعة

من حيث العدد ،وقد حظوا بتمثيل في
مجلس الحكم (العام  )2003من خالل
رئيس الحركة الديمقراطية اآلشورية
يونادم كنا ،لكنهم عبروا عن تذمرهم
بسبب اعتبار الطائفة اآلشورية ممثلة
لكل المسيحيين ،وأصدر بعض الكلدان
واآلشوريين بياناً أدانوا فيه دمجهم تحت
مسمى «الكلدوآشوريون» في نص قانون
الدولة اإلداري ،مؤكدين أنهما طائفتان
مستقلتان ،وطالبوا بدور سياسي ،وموقع
ف��ي الحكم يتناسب وت��ع��دد أطيافهم
ومرجعياتهم الدينية.
ليس للمسيحيين ف��ي ال��ع��راق قوة
مسلحة ،فقد عرف عنهم أنهم مسالمون،
و نالوا في السابق حقوقهم الدينية كاملة،
كما كان منهم عضو ب��ارز في الحكومة
(ط��ارق عزيز) ،ال��ذي تولى مواقع مهمة
عديدة في القيادة العراقية السابقة.
ولم يحظ اليزيديون والصابئة بتمثيل
في مجلس الحكم ،و لم يكونوا حاضرين
ف��ي أي ترتيبات سياسية إلق���رار وبناء
هياكل السلطة  ،ولذلك دأبوا على إصدار
بيانات تطالب بـ«حقوق سياسية عادلة»،
من بينها بيان الطائفة اليزيدية الذي قال
إن عدد أفرادها في العراق يبلغ نحو مليون
شخص ،وأن هذا العدد يحتم منح هذه
الطائفة حقوقاً سياسية.
أما الشبك ،فإن أغلب الباحثين وعلماء
األجناس يؤكد بأنهم عشائر من أصول
كردية أو عربية وفيهم من يدعي بأنهم
من العنصر التركي وربما من العنصر
اإلي��ران��ي ،س��واء ك��ان فارسياً أو آذاري��اً،
وتوزعوا على المذهبين الشيعي والسني.
األقليات العراقية بمجملها ال تطرح
شعارات سياسية مضادة لالحتالل ،وال
تطرح شعارات مؤيدة لبقائه في العراق،
فهي بحكم وضعها تسعى لإلفادة من
الوضع الراهن ،من غير أن تكون مستعدة
للمخاطرة بالتعايش المميز ،الذي حققته
في عالقاتها باألغلبية العربية والمسلمة.
ويضيف أن��ه ي��ت��ع��اون م��ع فلبينين
مقيمين في عمان ،ينسق معهم فيما
يتعلق ب»البضاعة المراد شراؤها من
الفلبين والجهات التي عليه أن يتواصل
معها بالتنسيق مع فلبينيات كن يقمن في
األردن».
يقول المستورد إنه في البداية واجه
صعوبات في استيراد بعض السلع الفلبينية
بذريعة أنها «غير مأمونة» ،فهو كما قال،
واج��ه تعقيدات من قبل دائ��رة الجمارك
قبل تسلم البضاعة ،حيث بدأ المسؤولون
يحققون في ماهية المواد الغذائية غير
المألوفة في األردن وطبيعتها« ،حيث كان
يتم إدخال بعض المواد والتحفظ والبعض
اآلخ��ر إل��ى حين التأكد م��ن صالحيته،
وبعض آخر يرفض دخوله كليا وبالتنسيق
مع وزارة الصحة».
ال تلقى المنتجات الفلبينية رواج��ا
في باقي األس��واق األردنية أو البقاالت
الصغيرة ،باستثناء إحدى األسواق التجارية
الضخمة التي تبيع ،إلى جانب مواد وسلع
غذائية أردنية ،سلعا آسيوية مختلفة.
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إقليمي
هل تؤول قيادة فتح ألحمد قريع؟

ملف إيران يدفع تل أبيب لتجميد
التفاوض مع الفلسطينيين

تحسين يقين

| القدس  -قارب الفلسطينيون على حصاد
جني معاصرهم ومفارزهم ،رغ��م تدني
نسبة مطر العام الماضي التي أثرت سلباً
على المحصول ،وم��ح��اوالت المستوطنين
اليهود تخريب الموسم ،لكن الزيت المنتج
أح���رز س��ع��راً ج��ي��داً حسب ق��اع��دة العرض
والطلب.
ارت��ف��اع ث��م��ن ال��زي��ت ال ينطبق على
المنتوجات السياسية الفلسطينية ،وكان
آخرها انتخاب المجلس المركزي للرئيس
محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين ،لما
لذلك من دالل��ة اهتمام منظمة التحرير
بالدولة بحد ذاتها ،ال بمضمون هذه الدولة
التي تتعسر والدتها ،وهو ما دفع حماس
إلى استغالل خطوة المجلس المركزي لنقد
توجهات القيادة «باستباق موعد انتهاء فترة
الرئيس».
تحذير الرئيس باللجوء إلى االنتخابات إذا
فشل الحوار لم يعد فاع ً
ال ،في ظل سيطرة
حماس على قطاع غزة ،وسوف تكون الخطوة
تكريساً لالنفصال ،وتكراراً النفصال حماس
ال��ذي تلوح به ابتداء م��ن 9كانون الثاني/
ديسمبر .2009
االنتخابات العامة ليست وحدها ما يثير
يقلق ،إذ إن انتخابات فتح هي األخرى تشكل
قلقاً لقيادات فتح ،على ضوء تنازعها ما بينها
من جهة ،وما بينها وبين الجيل الشاب من
جهة ثانية.
عضو المجلس ال��ث��وري للحركة رفيق
النتشة ،يؤكد أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر
أنجزت  98في المئة من متطلبات المؤتمر،
ولم يعد هناك عذر للتأجيل.
ورغم أن عباس ،رئيس اللجنة المركزية
للحركة ،كرر إعالنه عن نية عقد المؤتمر
السادس قبل نهاية العام الجاري ،إال أن المشهد
هنا ال يؤكد ذلك .فحسب قادة فتحاويين فإن
هناك ثالثة آراء بشأن موعد المؤتمر ،وهي:
عقد المؤتمر قبل نهاية العام ،تأجيل المؤتمر
حتى شباط/فبراير  ،2009وتأجيل الموعد
حتى االنتهاء من حالة االنقسام.
يرى القادة الشبان أن الرأي األخير يعني
وبقاء الوضع القائم.الجيل القديم في الحركة
ال يصرح بالتأجيل ،بل يدعو إلى عقد المؤتمر،
لكنه يفعل ذلك على مضض ،وال يستبعد أن
هناك تياراً يعمل على التأجيل ،لحين ترتيب
أوضاع بعض القيادات ليعودوا لقيادة الحركة
مجدداً.
الجيل الشاب أكثر صراحة ،فوفقاً لقدورة
فارس ،فإن عقد المؤتمر مطلب لكافة أبناء
الحركة ،لكنه في ظل تشاؤمه من الوضع
الفتحاوي يرى أن المؤتمر لن يعقد بتقديره
قبل نهاية العام .وتوقع أن يبادر ممثلو
الحركة الذين تم انتخابهم في مؤتمرات

األقاليم بالضغط على اللجنة المركزية
لعقد المؤتمر .مضى على اللجنة المركزية
 19عاماً منذ انتخابات المؤتمر الخامس العام
.1989
يتفق مع هذا ال��رأي عبد الفتاح حمايل،
وهو من الجيل الجديد ،الذي يرى أن وضع
الحركة لم يعد يحتمل ،وأن التأجيل ال مبرر
له ،ورفض ربط عقد المؤتمر بالوضع في
غزة.
حسين الشيخ ،من الجيل الجديد يعتبر
أن عقد المؤتمر مطلب قاعدي ،وأن المطالبة
بعقده جدية ،وال يرى مبرراً للتأجيل.

خالف أبو مازن وأبو العالء

خالف الرجلين القويين داخ��ل الحركة،
يلقي بظالله على المشهد ،فرغم أن عضو
اللجنة المركزية أب��و ماهر غنيم ،أنهى
القطيعة بين محمود عباس وأحمد قريع في
عمان ،حيث ظهرا معاً في
العاصمة األردنية ّ
إحياء الذكرى الرابعة لرحيل ياسر عرفات ،إال
أنه ليس من السهولة تجاوز هذا الخالف.

قريع يمهد للعودة
بقوة إلى السلطة عبر
سعيه لقيادة «فتح»
حسب مصادر في رام اهلل ،ف��إن غنيم
رتب لقاء مصالحة ومصارحة بين الرجلين
في عمان ،اتفق في نهايته على عقد اجتماع
للجنة المركزية للحركة نهاية تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري لتحديد موعد ومكان انعقاد
المؤتمر السادس الذي لم يعقد منذ العام
 ،1989وت��رك ملف منظمة التحرير وأمانة
السر فيها الى اللجنة التنفيذية لبحث تولي
ياسر عبد ربه أمانة سرها.
ألمحت المصادر الى أن غنيم مفوض
عام فتح في الداخل والخارج ،طالب الرجلين
بعدم الدخول في تفاصيل الخالفات بينهما،
وبخاصة تحذير اإلدارة األميركية لعباس بأن
قيادات في حركته تعمل ضده وضد توجهاته
وتعرقل خططه بشأن ضبط األوض��اع في
الضفة الغربية ،وتحرض ضده في صفوف
عناصر األجهزة األمنية.
وي����دور ف��ي ال��ك��وال��ي��س الفلسطينية
أن عباس تسلم قبل أسابيع تقريراً من
األميركيين يحذره من أن أحد قيادات من
الصف األول في حركته ومن العاملين معه،
يشكك في قدراته ويقدم نفسه كبديل له،
وذلك في إشارة الى قريع.
ورغم أن الرجلين جمعهما لفترة طويلة
تيار واحد ،أطلق عليه «تيار أوسلو» ،إال أن
الظروف السياسية لكل منهما تدفعهما لكسب
نقاط على حساب اآلخر ،وما تولي قريع رئاسة
الوزارة في عهد الراحل عرفات ،بعد فشل أبو
مازن في االستمرار بها ،إال دليل على استغالل

«ثعلب السياسة» -حسب الكاتب السياسي
حسن البطل -للظروف السياسية ،وهو الذي
رأس من قبل المجلس التشريعي األول.
عباس رغ��م حديثه عن زه��ده بالحكم
إال أن سلوكه ينبىء عن غير ذلك ،بتأكيده
على مرجعية المنظمة للسلطة ،وصالحيات
الرئيس ،ورئيس المنظمة ،وقبوله منصب
رئيس دولة فلسطين من المجلس المركزي
للمنظمة.
أما قريع فيمهد للعودة بقوة إلى قيادة
السلطة ،من خالل سعيه لقيادة فتح وبالتالي
منظمة التحرير ،فبعد االنتخابات األخيرة التي
خسرت فيها فتح لصالح حماس ،تقلد قريع
أهم منصبين هما :مفوض التعبئة والتنظيم
للحركة في الداخل ،ورئيس فريق المفاوضات
مع إسرائيل ،وكال المنصبين منحاه ما أراد
سياسياً .المنصب األول منحه قيادة فتح،
حيث يعد مفوض التعبئة والتنظيم أهم
مركز للحركة ،ومن خالله اقترب من القيادات
الشابة ،فعزز موقعه في الحركة ،وكسب
الجيل الجديد إضافة للجيل القديم .ومنحته
قيادة المفاوضات موقعاً محورياً ،حيث يعد
ملف التفاوض أهم ملف سياسي ،وبذلك لم
يترك للرئيس غير البروتوكوالت الرئاسية،
في وق��ت يتولى فيه رئيس ال���وزراء سالم
فياض تسيير الحكومة كما يشاء..
قريع الشخصية األق��وى في فلسطين،
لم تؤثر عليه اإلشاعات ،وظل يسير بقوة
سياسية وتنظيمية ،ساحباً البساط من تحت
أقدام منازعيه ومنافسيه ،علماً أنه تصعب
منافسته ،ومؤتمر فتح الخامس العام 1989
دليل على ذلك ،فقد حاز على أصوات داخل
المؤتمر أعلى مما ح��ازت عليه شخصيات
الصف األول في الحركة.

ليس ثعلباً سياسياً فقط ،بل ثعلباً استراتيجياً

لم يضع قريع أية فرصة للتفوق السياسي
على الرئيس عباس ،فبعد أن أك��د عباس
في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة
على خيار التفاوض ،دون تقديم بديل في
حال فشل المفاوضات ،فإن رئيس فريقه
للتفاوض ذكر أنه في حال فشل المفاوضات
فإن لدى الفلسطينيين خياراتهم النضالية
والسياسية ،ومنها العودة الى خيار الدولة
ثنائية القومية ،وهو خيار قال إنه مدرج في
البرنامج السياسي الجديد لحركة فتح ،مضيفا
بأنها «خيارات موجودة وهي أيضاً مبادرة
فتح في العام  1967حول دولة ديمقراطية
علمانية يتساوى فيها الجميع».
وأك��د وقتها قريع بأن الفلسطينيين ال
يريدون من الجانب األميركي تقديم مقترحات
توفيقية للحل ،وإنما أال تغلق اإلدارة الجديدة
باب المفاوضات ،وأن تستأنفها على أساس ما
تم إنجازه بين الطرفين.

على ضوء األجندة اإلسرائيلية

حسب «هآرتس» ،هذا األسبوع ،فإنه خالل
سنة  ،2009من المحتمل أن «تجد إسرائيل
نفسها تتعامل ،بمفردها تقريباً ،مع إيران
التي تمتلك قنبلة نووية ،ومع انهيار السلطة
الفلسطينية ،وزوال حل الدولتين من جدول

| احمد قريع

| أحمدي نجاد

األعمال ،وحدوث تقارب بين الواليات المتحدة
وإيران والدول العربية على نحو قد يقضم
التفوق السياسي والعسكري إلسرائيل في
المنطقة .هذه التوقعات تظهر في وثيقة
بلورتها المؤسسة األمنية في سياق إعداد
التقويم السنوي للوضع .ومن أجل التعامل
م��ع ه��ذه «ال��ت��ه��دي��دات» ،أوص��ت المؤسسة
باالستعداد س��راً لمهاجمة إي��ران ،وبالدفع
نحو تسوية مع سورية تشمل االنسحاب من
الجوالن ،وبمنع إجراء انتخابات فلسطينية،
حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الواليات
المتحدة».
رغم أن إسرائيل ليست مهيأة النتخابات
يمكن أن تفوز فيها حماس ،فإنها كذلك ليست
معنية بانتخابات حركة فتح ،كونها قلقة جداً
من الملف اإليراني ،،فإذا تقلمت أظافر إيران
تتقلم أظافر حلفائها في لبنان وغزة.

ويضيف« :إن النقاط األرب��ع المذكورة
مشابهة للمبادرات العربية ،مع فارق مهم
واحد ،هو حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين
وفقاً لموقف إسرائيل .وفي حالة إطالق أوباما
مبادرة تشمل هذه النقاط فلن تشكل عبئاً
على هيالري كلينتون ،إذا ما تم تعيينها وزيرة
للخارجية في إدارته .وسبق أن أكدت كلينتون،
في سياق مقال نشرته قبل عام في «فورين
أف��ي��رز» ،أن «العناصر الرئيسية لالتفاق
الدائم معروفة منذ سنة  ،»2000أي منذ أن
نشر زوجها بيل كلينتون ،عندما كان رئيساً
للواليات المتحدة ،خطته للسالم اإلسرائيلي ـ
الفلسطيني.

االنتخابات األميركية وأولويات اإلدارة الجديدة

أولويات إدارة أوباما هي ما يقلق تل أبيب
بشكل خاص ،وهوما تحدث عنه أمير أورن،
معلق الشؤون األمنية في هآرتس ،حين
تحدث عن نقاط باراك أوباما لحل الصراع!.
تتضمن مسودة اإلدارة الجديدة أربع نقاط
يتعين على أوباما ،بحسب رأي سكوكروفت
وبريجينسكي ،أن يعلن على وجه السرعة
تمسكه بها .ه��ذه النقاط ه��ي :ـ خطوط
حزيران /يونيو  1967مع تعديالت طفيفة
متبادلة ومتفق عليها؛ ـ تعويض الالجئين
الفلسطينيين بد ًال من تطبيق حق العودة؛
ـ القدس عاصمة لكل من الدولتين؛ ـ إقامة
دولة فلسطينية مجردة من السالح .نشر قوة
دولية ،قد تكون من حلف شمال األطلسي،
للحفاظ على السالم وحماية إسرائيل وتدريب
القوات الفلسطينية.
أشار أورن إلى أن مع ّدي المسودة يشيران
إلى أن إس��راع الرئيس المنتخب في إعالن
تبني المبادئ األربعة ،ربما يؤدي إلى اعتدال
«حماس» واشتراكها في العملية السياسية،
ما قد يسفر ،حتى العاشر من شباط /فبراير
المقبل (موعد االنتخابات اإلسرائيلية العامة)،
عن انطالقة سياسية «تتيح للشعب قول
كلمته بشأن مستقبل بلده».

تل أبيب تضع الملف
النووي االيراني في
صدارة األولوية على
حساب التفاوض مع
الفلسطينيين
لذلك هناك م��ن نصح بنشر إعالنات
مدفوعة في الصحف اإلسرائيلية ،للتبشير
ب��ال��م��ب��ادرة العربية لكسب ال���رأي العام
اإلسرائيلي ،التي يبدو أن اإلدارة األميركية
قريبة منها مع بعض التعديل ،وهو ما يقلق
إسرائيل.
رب��م��ا تجد فتح لنفسها ف��ي عالقتها
االستراتيجية الجديدة مع الواليات المتحدة
مالذاً ،لكن تل أبيب لن تمضي في المفاوضات
فاألولوية إليران ،وبذا فليس هناك على المدى
المنظور أي اختراق متوقع للمفاوضات ،بعد
االنتخابات المقبلة في فلسطين وإسرائيل،
ولن تجبر الواليات المتحدة إسرائيل على
شيء ،وهذا ما يود أن يضمنه أولمرت الذي
يريد تبني أوباما لوعود وتعهدات بوش.
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دولي
تساؤالت عن عدم االكتراث األميركي

القرصنة في القرن اإلفريقي:
بدأت إقليمية وانتهت عالمية

صالح حزين

| باختطاف سفينة النفط السعودية التابعة
لشركة أرامكو التي تحمل اسم سيريوس،
ب��دأت أعمال القرصنة في منطقة القرن
اإلفريقي ،وتحديدا في الصومال ،تأخذ بعدا
جديدا .فالسفينة هي األكبر بين كل ما تم
اختطافه من سفن على أيدي القراصنة في

تاريخ المالحة البحرية ،وهي األعلى ثمنا،
وعليه فلم يكن غريبا أن يطلب الخاطفون
فدية بقيمة  25مليون دوالر ،تردد أنها خفضت
إلى  15مليونا ،ولكن ال القراصنة أكدوا ذلك
وال شركة أرامكو التي تملك السفينة.
توصف السفينة السعودية بأنها “ناقلة
نفط خام ضخمة الحجم” ،فهي تزيد حجما
عن ناقلة طائرات ،إذ يبلغ طولها  330مترا،
ويوازي حجمها حجم بناية من  41طابقا ،وتبلغ
كلفة بنائها  150مليون دوالر .ومن الطريف
أن تكون هذه المواصفات هي التي جعلتها
صيدا ثمينا للقراصنة الصوماليين الذين
تبعوها بطرادات صغيرة الحجم ،واقتحموها
من الخلف مستفيدين من انخفاض جوانبها،
مثلها في ذلك
م��ث��ل

جميع ناقالت النفط ،وسيطروا على بحارتها
الخمسة والعشرين الذين ينتمون إلى روسيا
وأوكرانيا والفلبين والسعودية وبريطانيا
وبولندا .ولم يبد هؤالء مقاومة تذكر ،فمثل
هذا األمر كان من شأنه التسبب في كارثة
فوق ناقلة محملة بنحو  2مليون طن من
النفط ،أي بما قيمته  100مليون دوالر.
بعد السفينة السعودية ،ج��اء اختطاف
سفينة العدينة اليمنية ،ما رفع عدد الهجمات
التي نفذها القراصنة خالل هذا العام إلى 95
هجوما ،اختطفت خالله نحو  39سفينة ،ما
زالت  17منها محتجزة في موانيء صومالية
يسيطر عليها ال��ق��راص��ن��ة ،بينها سفينة
أوكرانية تحمل عددا من الدبابات.
القرصنة البحرية ليست مقصورة على
الصومال ،كما قد يتبادر إلى األذهان ،فهنالك
قرصنة في مناطق متعددة من العالم بحسب
المنظمة البحرية الدولية التابعة لألمم
المتحدة ،وقد تم خالل العام الماضي نحو
 246هجوما للقراصنة ،ما بين ناجح
وفاشل ،وحتى نهاية أيلول/سبتمبر
الماضي كان هناك نحو  199هجوما.
وم��س��رح ه��ذه الهجمات ،بحسب
المنظمة الدولية هي بحر الصين
ومضائق ماالكا بين إندونيسيا
وماليزيا ،غير أن المسرح
األك��ث��ر ت��ط��ورا ه��و ذاك
الممتد بين الصومال
وخ��ل��ي��ج ع��دن،
حيث

بلغ عدد الهجمات  95هجوما خالل ما مضى
من العام  ،2008مقارنة بنحو  60في العام
الماضي.

ازدهرت القرصنة في
البالد ،حتى أصبح حلم
الفتاة الصومالية الزواج
من قرصان
ه��ذا النشاط في أعمال القرصنة في
منطقة القرن اإلفريقي ،وعلى السواحل
الممتدة من خليج ع��دن ،سبب قلقا دوليا
مشروعا ،وجعل كثيرا من الدول تبادر إلى
حماية سفنها التي تمر في تلك الطريق
االستراتيجية ،ومن بينها الهند و وروسيا،
ودول الوحدة األوروبية.
دول ال��وح��دة األوروب��ي��ة ت��رى أن أعمال
القرصنة سوف تستمر طالما بقي الصومال
على حالة التمزق التي يعيشها ،حيث المعارك
تحتدم بين أكثر من فصيل عسكري ،يدعمه
حزب أو تيار سياسي ،بما فيها جهات رسمية،
وهو ما يجعل استقرار الصومال أمرا غير وارد
في المستقبل المنظور
أما روسيا فلها رأي خاص بها في هذا
المجال ،إذ إنها تعتقد أن الحل النهائي
لمشكلة القرصنة ال يأتي من خالل حماية
السفن بقطع بحرية ترافقها ،بل من خالل
مهاجمة القواعد األرضية للقراصنة ،والتي
توفر البنية التحتية ألعمال القرصنة البحرية،
ومن دون ذلك فإن أسطوال بأكمله لن يوقف
أعمال القرصنة.
المنطق األوروبي يأخذ قوته من حقيقة
أن األوض���اع في الصومال على درج��ة من
الفوضى يصعب تصور إيجاد حل قريب له،
ولكنه يحيل إلى مجهول ،أي أنه يربط نهاية
القرصنة بنهاية الوضع السياسي الراهن في
الصومال والوصول إلى حل سياسي وليس
عسكريا .أما المنطق الروسي فيأخذ قوته من
طابعه العملي.

تم خالل العام الماضي
نحو  246هجوماً
للقراصنة ما بين ناجح
وفاشل
وال يخفي كثير من القراصنة الصوماليين
أنهم توجهوا إل��ى القرصنة ألن��ه لم يعد

أمامهم أي طريق آخر يسلكونه في حالة
الفوضى المستشرية في البالد .وفي اإلطار
نفسه فقد رسم عدد كبير من التحقيقات
الصحفية ال��ت��ي أج��رت��ه��ا صحف عالمية؛
بريطانية وأميركية أساسا ،صورة عن حالة
الثراء الفاحش ،مقارنة بأحوال الصوماليين
في مدن وقرى أخرى بالطبع ،التي يعيشها
سكان بعض القرى والمدن التي ازدهرت
على وقع انتعاش القرصنة في البالد ،حتى
أصبح حلم الفتاة الصومالية ال��زواج من
قرصان ،كما ق��ال تقرير نشرته صحيفة
الغارديان البريطانية أخيرا.
وضع المالحة في ذلك الطريق المائي
الممتد من خليج عدن إلى سواحل الصومال
أضحى الطريق البحري األخطر في العالم،
ورغ��م انحصار الخطر ف��ي تلك المنطقة
الجغرافية ،فإن قضية القرصنة تحولت إلى
قضية عالمية انشغلت بها دول العالم أجمع
مثلما انشغلت بها منظمة األم��م المتحدة
التي تحركت إلنهاء المشكلة .غير أن هنالك
ما يشبه اإلج��م��اع على أن األم��م المتحدة
ليست المنظمة األكثر فعالية التي يمكنها
حل المشكلة ،بسبب بيروقراطيتها ،وبسبب
الطابع الملح لقضية القرصنة في األوضاع
الراهنة.

أعمال القرصنة سوف
تستمر طالما بقي
الصومال على حالة
التمزق التي يعيشها
غير أن هنالك تساؤالت مثارة ،وهي أن
الطريق المائي المشار إليه ،هو في واقع
األم��ر طريق اإلم���دادات العسكرية ما بين
الواليات المتحدة األميركية وقواتها العاملة
ف��ي أفغانستان ،وت���دور ال��ت��س��اؤالت حول
حقيقة أن القراصنة الصوماليين لم يقوموا
بأي هجوم على أي سفينة أميركية حتى
اآلن ،وال يقلل من قيمة هذه التساؤالت أن
السفن األميركية تكون في العادة محمية
بقطع بحرية تابعة للبحري األميركية،
فكثير من السفن التي وقعت عليها هجمات
قرصنة كانت محمية أيضا .وقد جاءت إثارة
هذه التساؤالت من باب أن الواليات المتحدة
تستفيد من القرصنة الصومالية ضد السفن
األخرى فيما تبقى سفنها في مأمن ،ما يعني
أن هنالك صفقة ما بين أميركا والقراصنة
الصوماليين ،وأنها ضالعة ،وإن في صورة
غير م��ب��اش��رة ،ف��ي األن��ش��ط��ة القرصنية
في الصومال ،وذل��ك في محاولة لتفسير
انتعاشها في هذه الصورة في منطقة على
درجة عالية من الخطورة بالنسبة للواليات
المتحدة التي ال تبدي اهتماما بالقضية
بتناسب مع خطورتها.
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اقتصادي

نقص السيولة لدى البنوك يهدد
بتالشي قطاعات اقتصادية
ّ
السجل-خاص

| يحقق توفر السيولة فرصة الستمرارية
العمل االق��ت��ص��ادي ،وعكس ذل��ك يتسبب
نقص السيولة بدخول العديد من القطاعات
االقتصادية ف��ي حالة انكماش اقتصادي
ق��د ت��ؤدي بالنهاية إل��ى اإلص��اب��ة بالكساد
االقتصادي.
محلياً ،ورغم إعالن البنك المركزي بأن
لدى القطاع المصرفي ما يزيد على 600
مليون دينار ،لكن هذه األموال ال تتوافر سوى
لبنكين محليين هما :البنك العربي واإلسكان،
فيما تفتقر باقي البنوك إلى السيولة الالزمة
إلى تشغيل القطاعات االقتصادية المختلفة.
وس��اه��م ُش��ح السيولة ل��دى المصارف
بتوقفها عن اإلق���راض والتشدد في منح
التسهيالت ،نتيجة الرقابة التي يفرضها
البنك المركزي على البنوك بتحديد حجم
اإلقراض لحماية القطاع من تداعيات األزمة
العالمية ،وبحجة أن هذا القطاع توسع في
منح التسهيالت للقطاع الخاص خالل الفترة
الماضية.

مستثمران يؤكدان
وجود مشكلة حقيقية
بدأت مع األزمة المالية
العالمية
التغير األبرز في مسلك المصارف تمثل
بتعاملها مع القروض السكنية والعقارية ،إذ
قلصت البنوك مستوى التمويل إلى  60في
المئة من إجمالي قيمة العقار فيما كانت في
السابق توفر  80في المئة منه ،كما أن بعض
البنوك لجأت إلى رفع أسعار الفائدة من دون
اإلعالن عن ذلك.
لكن ق��راراً للمركزي جاء بعد مطالبات
متكررة لتخفيف الضغط على البنوك،
وتضمن تخفيض نسبة الفائدة بمقدار نصف
نقطة مئوية ،ونسبة االحتياطي اإللزامي
بنسبة  1في المئة ليصل  9في المئة.
القرار السابق له انعكاسات إيجابية ،وإن
لم يكن بالقدر المطلوب اذ يساهم ،بتوفير
سيولة إضافية لدى البنوك قيمتها  180مليون
دينار من احتياطياتها التي تحتفظ بها لدى
المركزي” ،علماً بأن حجم الودائع لدى البنوك
يناهز  18بليون دينار.
وجاء في بيان المركزي “ق��ررت لجنة
السوق المفتوحة برئاسة محافظ البنك
المركزي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية
لدى البنك المركزي بمقدار  50نقطة أساسية
اعتباراً من .”2008 /11/25

بموجب القرار بات سعر إع��ادة الخصم
6.25في المئة بد ًال من 6.75في المئة سنوياً،
وسعر اتفاقيات إعادة الشراء 6.00في المئة
بد ًال من 6.50في المئة سنوياً ،وسعر نافذة
اإلي���داع للدينار  4.00ف��ي المئة ب��د ًال من
4.50في المئة سنوياً.
قرار المركزي قوبل بايجابية ،بشكل أو
بآخر ،رغم تحفظات البعض عليه لناحية أن
حصة األسد من السيولة التي يوفرها ستذهب
للبنكين األضخم اللذين سبق ذكرهما ،ليبقى
القليل الذي سيتوزع على  22بنكاً أخرى تعمل
في السوق المحلية.
لكن رجال أعمال يؤكدون أن هذه المبررات
غير مقنعة ،واإلج��راءات السابقة غير كافية
لتجاوز أزمة تحيق بقطاعات حيوية ،إذ يعتمد
القطاع الخاص على البنوك في استكمال
مشاريعه في كل بقاع الدنيا ،مشيرين إلى
أن تفكير المركزي ينحصر في كيفية حماية
القطاع المصرفي فقط ،من دون التفكير
بباقي القطاعات المهددة بالسقوط.
ويتحدث مدير أحد أكبر مشاريع التطوير
العقاري عن سوء األوضاع التي آل إليها القطاع
الخاص الفتا إلى الظروف الصعبة التي يمر
بها التجار ،المصنعون ،المشاريع العقارية،
السيارات ،ومختلف القطاعات األخرى.
وينبه رجل األعمال الذي طلب عدم نشر

اسمه إلى أن السياسة المطبقة حاليا في
األردن قد تقود إلى المعطيات نفسها التي
أدت إلى األزمة العالمية في أميركا بعد أن
تراجعت قيمة كل شيء ،نتيجة ضعف قدرة
أصحابها على السداد.

التغير األبرز في
مسلك المصارف تمثل
بتعاملها مع القروض
السكنية والعقارية
فنقص السيولة سيؤدي إل��ى انكماش
العديد من القطاعات ،وبالتالي كساد إنتاجها
ما يسبب تراجع قيمتها ،وبالتالي خسارة هذه
القطاعات.
ويؤكد أن التصريحات الحكومية المتتالية
منذ ان��دالع األزم��ة العالمية تشدد على أن
األردن بمنأى عنها ،باستثناء تصريح واحد
لرئيس الوزراء تحت قبة البرلمان أكد فيه أن

“ من يعتقد أن األردن بعيد عن األزمة واهم”،
وهو ما ينفيه المستثمر الذي ش ّدد على أن
المشكلة أصبحت عدم االقتناع بوجود مشكلة
أصال ،إذ إن جميع مسؤولينا ما زالوا يصرون
على أن األردن بعيد كل البعد عن هذه األزمة
التي هزت أعتى االقتصاديات العالمية.
ومستثمر آخ��ر يشير إل��ى أن اإلشكالية
تتعمق حينما يصدر يوما تلو اآلخر أنباء تؤكد
أننا أقوياء لن يطالنا السقوط العالمي ،وكأننا
نعيش في جزيرة منفصلة عن العالم ،في
ظل توالي األخبار المطمئنة التي تؤكد أن
األزم��ة لن تطالنا ال من بعيد وال من قريب
بحجة أن السياسة النقدية المتشددة التي
طبقت في الماضي حمت األردن واقتصاده،
وقد يكون ذلك صحيحا.
لكن المستثم َر ْين يجمعان على أن هناك
مشكلة حقيقية بدأت فعليا بعد األزمة ،تتمثل
بتشدد البنوك في منح التسهيالت بناء على
تعليمات من البنك المركزي بحجة أن القطاع
المصرفي توسع أصال في منح التسهيالت.
وآثار هذا المسلك قد تبدو عادية للوهلة
األولى ،لكنها ،بكل تأكيد ،ستأتي إلى العديد
من الشركات الضخمة ،وتهز العديد من
القطاعات ،السيما أن القطاع المصرفي
يعد بحق م��ح��رك ه��ذه القطاعات وعماد
استمراريتها.

فكثير من األنشطة االقتصادية سواء
التجار ،شركات الخدمات ،العقار ،الصناعة
سيصيبها خلل كبير في حال استمرت البنوك
بتطبيق هذه السياسة ،التي تتسبب في ُشح
السيولة ،هذا في أفضل األحوال.
وثمة مخاوف ل��دى العديد من أصحاب
األع��م��ال ب��أن اإلص���رار على ه��ذه السياسة
سيؤدي إل��ى ان��دث��ار العديد من المشاريع
المتوسطة والضخمة.
والحقيقة أن اللوم ال يقع على البنوك،
فهي تشجع أي نشاط اقتصادي يقوم على
الربحية ،وتسعى لحماية أموالها ،لذا فإن
التقصير هذه المرة يأتي من الحكومة التي
لم تحرك ساكنا ،لمواجهة ما هو آت.
ففي العديد من الدول قامت الحكومات
بضخ السيولة في أجهزتها المصرفية لتنقذ
قطاعاتها االقتصادية الحيوية التي توفر
فرص العمل ،وتحمي آالف األسر من الفقر.
ففي الكويت ،على سبيل المثال ال الحصر،
قدمت الحكومة أم��واال للبنوك لكن األخيرة
رفضت إقراض الشركات االستثمارية ما حدا
بالحكومة إلى تخصيص مبلغ  2.5بليون دوالر
إلقراض هذه الشركات كسبيل إلنقاذها.

خسرت البورصة منذ
بداية األزمة حوالي 22
في المئة من قيمتها
بالمقابل ما زال نزيف السوق المالية
مستمراً منذ وقوع األزمة ،إذ خسرت البورصة
منذ بداية األزم��ة حوالي  22في المئة من
قيمتها ،وسط إصرار رسمي على أن ما يحدث
محليا ال عالقة له بالعالم ،ولم يلتفت أحد
لحالة الدمار التي تمر بها السوق ،ولم يتخذ
أي إج��راء ول��و شكلي لحماية ه��ذه السوق
التي يقدر حجم األم��وال فيها بحوالي 30
بليون دينار هي ثالثة أضعاف الناتج المحلي
اإلجمالي.
وت��ت��ع��دد ق��ن��وات تأثير األزم���ة المالية
األميركية على االقتصاد األردن���ي ،فمن
ناحية يرتبط سعر الدينار بسعر صرف
ال��دوالر ،وكذلك حجم المساعدات الرسمية،
التي تشكل 52في المئة من مجموع المنح
في العام  ،2008للسوق األميركية معرضة
للتأثر ،وكالهما يمكن أن يتأثر ،بدرجة أو
بأخرى ،نتيجة نقص السيولة لدى القطاعين
العام والخاص في الواليات المتحدة.
وثمة تأثيرات ترتبط باألوضاع المالية
المستقبلية لموازنة  2009التي يتوقع أن
تتراجع قيمة الضرائب التي تجنيها الخزينة
من القطاع الخاص الذي يتراجع نشاطه نتيجة
للوضع الحالي ما يهدد بتفاقم عجز الموازنة
العامة خالل العام المقبل.
يكمن الحل باالعتراف بوجود مشكلة
محلية و بحتمية تأثير األزمة على األردن ،إذ
إن البنوك تشكل حلقة من سلسلة النشاط
االقتصادي التي إذا انكسر إحداها تسبب في
انهيار السلسلة وتوقف العمل االقتصادي.
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اقتصادي
مرهونة بإعادة النظر بسياسة التسهيالت االئتمانية

توقعات بزيادة حصة قطاع
العقارات في معدالت النمو
محمد عالونة

| مع انحسار مساهمة نشاط قطاع اإلنشاءات
والعقار في معدالت النمو وبما ال يتجاوز 0.02
نقطة لمنتصف العام الحالي ،ي��رى متعاملون
في القطاع بأن األزمة المالية العالمية يمكن أن
تساهم في إعادة السوق لنشاطها السابق ورفع
مساهمتها بالنمو بمعدالت أعلى.

التباطؤ في قطاع العقار
مر ّده ّ
تشكك البنوك
األزمة التي ظهرت بداياتها في الواليات المتحدة
األميركية وسببها الرئيسي قطاع العقار ،يمكن أن
تدفع باتجاه خفض أسعار المواد األساسية الداخلة
في البناء والتي ستنعكس بشكل ملحوظ ،على
المنتج النهائي.
ويرى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع
اإلسكان زهير العمري ،أن هنالك فرصة حقيقية،
في حال إتباع منهجية خاصة مع قطاع العقار
من خالل تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع
المصرفي ،لتقديم مزيد من التسهيالت ليتمكن

القطاع من االستفادة الحاصلة من انخفاض
األسعار وإعادة النشاط للسوق.
ولفت إلى وجود عوامل مساعدة على ذلك مثل
العرض القليل والطلب الزائد الذي يصاحبه ارتفاع
ملحوظ في عدد السكان.
نشاط قطاع العقار الذي كان يساهم بأكثر
من  0.5نقطة في معدل النمو المتحقق خالل
األع��وام  2005و ،2006بحسب بيانات رسمية
ص��ادرة عن دائ��رة اإلح��ص��اءات العامة ،تعرض
لحركة تصحيحية مع منتصف العام  2007عقب ما
اسماها مستثمرون بـ «الفورة العقارية» ،وهو ما
اعتبره أصحاب مشاريع أمراً طبيعياً.
بيد أن العمري يؤكد أن التباطؤ الحاصل حالياً
في القطاع مرده التشدد من قبل البنوك في منح
التسهيالت البنكية من جهة ،واالرتفاع الملحوظ
في أسعار الفوائد من جهة أخرى ،مستبعداً أن
يكون لألزمة المالية العالمية آث��ار آنية ،لكنه
يقر بأن القطاع يمكن أن يلمس تلك التبعات
مع نهاية ما أسماها «الدورة العقارية» ،وهو ما
ظهر أخيراً لدى المقاولين من مشاكل تتعلق
بتغطية النفقات التشغيلية وسط شح قنوات
التمويل واإلق��راض من قبل البنوك ،وإش��ارات
على عدم قدرة المقاولين على الوفاء بالدفعات
ضمن فترات االستحقاق ألسباب مماثلة تضاف
لها ظروف الطلب.
لكن العمري يرى بأن انخفاض أسعار مواد
البناء ،بشكل ملحوظ ،وتحديداً مادتي اإلسمنت
والحديد اللتين انخفضت قيمة كلفتهما في البناء
بنحو  10في المئة ،سيساهم في انخفاض أسعار
المنتجات النهائية في القطاع بنحو  5في المئة حدا
أدنى ،ما يشير إلى إمكانية عودة الروح إلى القطاع
والعمل على زيادة المساهمة في معدالت النمو.
وهذا ما بينه المحلل االقتصادي غسان المعمر،

الذي أكد أن في اإلمكان زي��ادة مساهمة نشاط
القطاع في النمو في حال تلقي الدعم من قبل
القطاع المصرفي ليأخذ دور قطاعات أخرى يمكن
أن تتراجع مساهماتها في النمو مثل :الخدمات
والضرائب ،بسبب شح السيولة وتراجع اإلنفاق
من قبل المستهلكين بعد موجة الغالء التي طالت
معظم القطاعات .

حجم التداول في قطاع
العقار بلغ  5باليين دينار
في الشهور العشرة األولى
من العام الجاري
وبعكس البيانات الرسمية الحكومية التي
تشير إلى تقلص مساهمة القطاع في النمو،
يرى العمري بأن قطاع العقارات يساهم ،بشكل
ملحوظ ،كون البيانات الرسمية تستند إلى حجم
عمليات البيع وال��ش��راء وتحديدا األراض��ي التي
شهدت طفرة نوعية خ�لال العام  ،2005بينما
يتم تجاهل قطاعات أخرى مستفيدة مثل النقل
والكهرباء والدهان والتشطيبات النهائية .
يذكر أن حجم التداول في قطاع العقار بلغ 5
باليين دينار في الشهور العشرة األولى من العام
الجاري ،بينما يتوقع أن يصل إلى  6باليين مع
نهاية العام مقارنة بنحو  5.8بليون دينار للعام
.2007

اختالالت جوهرية
في موازنة 2009
أحمد النمري

| تتعدد وتتنوع االختالالت في مشروع قانون الموازنة العامة
لعام  ،2009في مرتكزاتها المالية واالقتصادية ،كما في أبعادها
االجتماعية ،وذلك امتداداً لما كانت عليه خالل السنوات السابقة
وأكثر ،حيث تظهر هذه المطبات وتنكشف بوضوح عند التحليل
الموسع لجناحي الموازنة المقترحة ،في جانب مصادر اإليرادات ،كما
في جانب عناصر اإلنفاق المقدرة ،في أرقامها كما في مضمونها
االقتصادي واالجتماعي.
ويأتي في مقدمة االختالالت في الموازنة الجديدة العجز الكبير
فيها بقيمة  689مليون دينار وبنسبة  4.6في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وبعد األخذ في الحساب المنح والمساعدات الخارجية
أما عند استبعاد الرقم األخير ،فإن
المتوقعة بقيمة  684مليون دينارّ ،
قيمة العجز تقفز إلى  1373مليون دينار ،وبنسبة  9.2في المئة من
الناتج المتضخم بدوره بمعدل  6في المئة ،وكال الرقمين يعكسان
نسباً عالية كان وسيكون لها تداعيات صعبة على أكثر من صعيد،
وبخاصة فيما يتعلق باللجوء إلى االقتراض الداخلي ،وتصاعد عبء
خدمته أقساطاً وفوائد.
ويظهر هذا العجز في بعديه كمحصلة لنفقات عامة إجمالية
جارية ورأسمالية مقدرة بقيمة  6155مليون دينار ،مقابل إيرادات
إجمالية ضريبية وغير ضريبية محلية بقيمة  4783مليون ،مضافاً
إليه قيمة المنح والمساعدات بقيمة  684مليون لتصل اإليرادات
الكلية المتوقعة إلى  5467مليون دينار.
االختالالت ال تقتصر على األرقام اإلجمالية لكل من النفقات
واإليرادات الكلية والعجز الناجم عنها ،بل يمكن مالحظته ورصده
وقياسه في معظم عناصر البنود التفضيلية المقدرة لجانبي الموازنة
بمعيار «من يتحمل دفع الجزء األكبر من اإليرادات ،ومن يستفد من
الجانب األعظم من أبواب النفقات على مختلف مستوياتها»؟
جانب اإليرادات في الموازنة يتضمن سلبيات وانحيازات خطرة،
ومن ذلك تركزها بشكل كبير في بند «اإليرادات الضريبية» ،البالغة
 3257مليون وبنسبة  68في المئة من مجموع اإليرادات المحلية،
وبنسبة  60في المئة ،من مجموع اإليرادات الكلية ،وكلتا النسبتين
ثقيلتان جداً ،وتشكالن قيداً على النشاط والتنمية االقتصادية من
جهة ،ومدخ ً
ال لتدهور اجتماعي وتدنياً في المستوى المعيشي من
جهة أخرى.
وإضافة إلى سلبيات رقم ونسب اإليراد الضريبي المطلقة ،تطفو
على السطح اختالالت أشد في تركيبة مكونات اإليراد الضريبي
وتركزه في بند ضريبة المبيعات وبقيمة  2100مليون دينار وبنسبة
 64في المئة من مجموع اإليراد الضريبي ،وهو رقم ومعدل كبير
وثقيل لضريبة يتحمل معظم عبئها أغلبية المواطنين من أصحاب
الدخل المحدود المتدني ،فيما لم يزد اإليراد المقدر من ضريبة
الدخل التصاعدية مع تصاعد الدخل والثروة على  664مليوناً،
وبنسبة  20في المئة فقط ،فيما تواصل الهبوط بالرقم والنسبة
لإليراد من رسوم التجارة االستيرادية بفعل شروط االنضمام غير
المجدي لمنظمة التجارة الدولية.
ومن الواضح أنه رغم النمو الملموس في قيمة المنح والمساعدات
الخارجية ،فإنه ال يمكن اعتبار ذلك عنصراً إيجابياً في مرتكز ضرورة
االعتماد على ال��ذات ،أو من حيث ثقل شروط ومتطلبات الجهات
األجنبية المانحة له.
وفيما قلصت في صورة حادة بعض بنود اإلنفاق االجتماعي،
مثل تقليص مخصص شبكة األمان االجتماعي من  301إلى 167
مليون دينار ،وبنسبة  45في المئة ،وأيضاً تراجع في قيمة إنفاق
دعم المؤسسات الحكومية ،فإن إنفاق فوائد الدين العام ارتفع
بنسبة  12في المـئة إلى جانب قفزة في نفقات الجهاز العسكري
وبنسبة زيادة عالية قاربت  22في المئة.
وتواصل ،بال مبرر ،االرتفاع الكبير في بند «النفقات الرأسمالية»،
التي ازدادت في سنة  2008بمبلغ  121مليون دينار عن رقم 2007
وبنسبة  12في المئة ،وزيادة أكبر مقدرة في  2009عنها في ،2008
بمبلغ  241مليون دينار ،وبنسبة ارتفاع  21في المئة ،ليصل رقمها
الكلي إلى  1365مليون دينار وبنسبة  22في المئة ،من النفقات
الكلية ،وهي أي النفقات الرأسمالية ،في الكثير من أوجهها نفقات
جارية أو لمشاريع إنشاءات ومبان وبنية تحتية كثير منها ليس ملحاً،
أو أنه يخدم مصالح ضيقة للمتمولين والقادرين.
ثغرات وسلبيات ومطبات وانحيازات مشروع موازنة 2009
ليست بجديدة ،بل هي تكرار لما جرى في سنوات سابقة ،وألنها،
وكما اعترف وزير المالية في خطاب الموازنة ،استمرار للتوجهات
والسياسات االقتصادية والمالية المتبعة والمطبقة منذ سنوات.
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اقتصادي

السوق غير ناضجة
الستيعاب خطوة تحرير الطاقة
محمد عالونة

| يثير انحسار أزم��ة ال��م��ح��روق��ات التي
تمثلت في نقص حاد بكميات الوقود لدى
محطات المحروقات ،تساؤ ًال قديماً ،عما إذا
كانت البنية التحتية للسوق مهيأة الستيعاب
تحرير سوق المحروقات ،فيما تبقى مسألة
التسعيرة الشهرية ،التي ع��ادت الحكومة
لتعتمدها األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،مثار جدل
وخالف بين أط��راف ثالثة :أصحاب محطات
المحروقات ،ومصفاة البترول ،والحكومة.
ومع تأكيد القائم بأعمال نقابة محطات
الوقود فهد الفايز بأن الوضع يسير على ما
يرام حالياً مع توافر الكميات ،يعتقد الفايز
أن األزمة األخيرة كشفت عن وجود خلل في
البنية التحتية لسوق المشتقات النفطية
ككل ،وأن مسألة اتخاذ احتياطات في أداء
خدمات التوزيع والتخزين كانت غائبة ،واصفا
البنية التحتية للسوق بأنها «غير ناضجة».
وانتقد الفايز االستعانة بتجارب دول
أخرى ،مثل لبنان ،من دون تطبيق العملية
بشكل شمولي ،فمث ً
ال ح��اول��ت الحكومة
تطبيق معادلة التسعير أربع مرات شهرياً
دون إع��ادة النظر في مسألة العمولة التي
تبلغ نحو  1.5في المئة في األردن ،بينما
تتجاوز  7في المائة في لبنان.
يذكر أن الحكومة بدأت في دراسة إعادة
هيكلة قطاع الطاقة العام  ،2005عندما
أعلنت عزمها إنشاء خمس شركات ،واحدة
لوجستية لتخزين المشتقات النفطية ،وأربع
شركات أخ��رى لتوزيع المشتقات ،إضافة
لمصفاة البترول المسؤولة عن تكرير النفط
الخام إلنتاج المشتقات النفطية ،وذلك تزامنا
مع انتهاء عقد امتياز المصفاة في مطلع

العام الجاري.
المعادلة المتبعة تشبه ما هو مطبق
في أس��واق النفط العالمية التي تتماشى
مع عقود تمتد ألشهر عدة ،ولكن في حال
سوق محلية مثل السوق األردنية ،فإن األمر
يختلف من حيث عمليات العرض والطلب،
وبالنسبة لألطراف الثالثة الحكومة من جهة،
ومصفاة البترول من جهة أخ��رى ،وأخيراً
محطات الوقود.
فعلى سبيل المثال إن أبرمت محطات
الوقود عقوداً مع المصفاة للتزود لفترات
تصل إلى شهر ،فإن أصحاب المحطات يرون
بأن ذلك مناسب لهم ،رغم وج��ود خسائر
يتكبدونها في حال طرأ انخفاض حاد على
األس��ع��ار ،لكنهم يقبلون بتلك الخسائر
مع وج��ود هامش زمني يمنحهم تعويض
الخسائر ،وهو ما أكده الفايز.
لكنه أش���ار إل��ى أن اع��ت��م��اد الحكومة
على فترات أسبوعية قصيرة تزامنت مع
انخفاضات حادة متوالية ألسعار النفط وهو
ما خلق إرباكًا لتلك المحطات.
وفيما يتعلق بموضوع التخزين ،فإن بلداً
مثل األردن يعتمد على التزود باحتياجاته
بشكل شبه كامل من األس��واق العالمية،
يمكن أن يجد مخرجاً لمواجهة االرتفاعات
الحادة التي شهدتها أسعار النفط عالمياً من
خالل زي��ادة حجم المخزون االستراتيجي.
وهذا ما نبه إليه الفايز بالقول إن في مقدور
الحكومة اس��ت��خ��دام مستودعات محطات
ال��وق��ود لتخزين م��ا ي��ق��ارب  120أل��ف طن
يضاف إليها  210آالف طن في مستودعات
الحكومة بالعقبة والمصفاة ،ليساهم ذلك
كله في توفير نحو  50ألف طن فائضاً يكفي
ألكثر من يوم ليجنب الحكومة أي نقص في
المواد.
واتفق محمد البطاينة الذي شغل منصب
وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة
علي أب��و ال��راغ��ب ،مع ما ذه��ب إليه الفايز
فيما يتعلق بالبنية التحتية بقوله إن مسألة
تحرير المشتقات النفطية تحتاج إلى استعداد

تام في مواضيع التوزيع والتخزين« ،فمن
ال��ض��روري» ،كما يقول البطاينة« ،وج��ود
محطات ومستودعات كافية لمواجهة أزمات
الحقة ،إضافة إلى ضرورة توافر مستوردين
يتمتعون بمالءات مالية كافية واستثمارات
مرضية لتغطية السوق وتشغيلها» لكنه
اعتبر أن من الصعب تطبيق ذلك مع وجود
العب رئيسي واحد في السوق حالياً ،وهو

مصفاة البترول.
واقترح البطاينة أن يتم ربط المصفاة
بمحطات الوقود من خ�لال نظام حاسوب
متطور يبين حجم الكميات المستهلكة
والمطلوبة لتتحمل المصفاة الخسائر الحادة،
وتستطيع أن تكون أكثر قرباً من معادلة
العرض والطلب ،بد ًال من أن تتعامل الحكومة
مع المصفاة كطرف ال يقبل الخسارة في

حال انخفاض أسعار النفط مع وجود كميات
موردة.
وهو ما لفت اليه الفايز بأن النقابة تقدمت
بمقترحات للحكومة ،عقب األزمة األخيرة،
من أبرزها إنشاء نظام مشترك يساوي بين
حجم الكميات المستهلكة وتلك المتبقية،
وذلك لخلق معادلة توزع الخسائر واألرباح
بالتساوي ما بين المحطات والمصفاة.

مؤشر البورصة يقترب من أدنى مستوياته في  4أعوام
ّ
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تكبد
عمان ُّ
| واصلت األسهم في بورصة ّ
الخسائر متأثرة بتراجع السيولة والقيم
المنفذة وسط ضغوط من جميع القطاعات مع
بقاء العوامل المسببة لذلك على حالها ،مثل
الحالة النفسية للمستثمرين نتيجة تداعيات
األزم��ة المالية العالمية وتراجع االستثمار
األجنبي في السوق ،والتي تشكل األسباب

الرئيسية للتراجعات الحاصلة.
وسجل ال��رق��م القياسي ال��ع��ام ألسعار
األسهم المرجح بالقيمة السوقية لألسهم
الحرة األربعاء ( 26تشرين الثاني/نوفمبر
 )2008أدني مستوياته في  4أعوام ليغلق
عند  2579.39نقطة وبانخفاض نحو 30
في المئة منذ بداية العام الجاري ،مقتربا
من حاجز  2565.5نقطة سجله في تشرين
الثاني/نوفمبر .2004
وتجاهلت البورصة قرار البنك المركزي
القاضي بتخفيض فوائد التسليف نصف
نقطة مئوية وخفض االحتياطيات اإللزامية
للبنوك لتصبح  9في المئة بدال من  10في
المئة في خطوة إلنعاش السوق المالي وضخ
السيولة.

البيانات الصادرة عن السوق تبين أن حجم
التداول اإلجمالي هوى بنسبة  33في المئة
منذ بداية تشرين الثاني  /نوفمبر ،وحتى
مساء األربعاء  24تشرين الثاني  /نوفمبر،
ليبلغ  726مليون دينار مقارنة مع الفترة
نفسها من العام  2007ليقلص المكاسب
المتحققة منذ بداية العام الجاري عندما سجل
ارتفاعا بنسبة  73في المئة منذ بداية العام
الحالي.
القطاع المالي كان األكثر خسارة ليسجل
مؤشره تراجعا نسبته  30.85في المئة منذ
بداية العام ،تاله قطاع الخدمات الذي انخفض
مؤشره بنسبة  24في المئة.
وخالل تعامالت األربعاء  26تشرين الثاني
 /نوفمبر ،بلغ حجم التداول اإلجمالي 26.8

مليون دينار ،وع��دد األسهم المتداولة 8.6
مليون سهم ،نفذت من خالل  7913عقداً.
وأظهرت  39شركة ارتفاعاً في أسعار
أسهمها ،و 113شركة انخفاضاً في أسعار
أسهمها م��ن أص��ل  168شركة ت��م ت��داول
أسهمها.
وس��ج��ل��ت أس��ه��م األردن���ي���ة لصناعات
الصوف الصخري ،والعربية الدولية للتعليم
واالستثمار ،والجميل لالستثمارات العامة
األردنية ،والفرنسية للتأمين ،والمستقبل
العربية لالستثمار أعلى ارتفاعات ،وبنسب
بلغت  4,85و  4,82و 4,82و  4,76و 4,55في
المئة على التوالي.
أما الشركات الخمس األكثر انخفاضاً في
أسعار أسهمها فهي االتحاد لتطوير األراضي،

والمتكاملة لتطوير األراض��ي واالستثمار،
والوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية
من الصخر الزيتي ،والمستثمرون العرب
المتحدون ،وال��ف��ارس الوطنية لالستثمار
والتصدير بنسب  5,06و 5,06و 5,00و5,00
و 5,00في المئة على التوالي.
وما زالت حالة الترقب تخيم على تعامالت
األسهم ،بينما ينتظر المستثمرين أن ينعكس
ق��رار البنك المركزي األخير على السيولة
التي تقلصت بشكل ملحوظ منذ بداية
الشهر الجاري ،نتيجة ضغوط يتعرض لها
المتعاملون مع التراجع الحاد في أسعار أسهم
المحافظ التي يديرونها ،بينما تقترب حسابات
نهاية الشهر التي تشكل عبئا إضافيا يتمثل
في ضرورة توفير األموال لسداد االلتزامات.
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استﻬالكي
مخاوف من أزمة إنتاج

أسعار األسماك تتراجع بتأثير
انخفاض اليورو واألزمة العالمية

| سجلت أسعار األسماك الطازجة والمجمدة
انخفاضاً واسعاً في األسواق المحلية وصل
إلى ما يتجاوز ال�  40في المئة.
ويباع كيلو السمك «الفيليه» المجمد من
منشأ فيتنامي بنحو  2,5دينار ،ومن منشأ
صيني بنحو  1,5دي��ن��ار ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
انخفض فيه سعر كيلو سمك السالمون من
منشأ نرويجي إلى  7دنانير ،هبوطاً من نحو
 15ديناراً.
عاملون في سوق استيراد األسماك أرجعوا
هذا االنخفاض إلى تضافر عوامل عدة ،منها
تحسن صرف الدوالر الذي يرتبط به الدينار
األردن��ي مقابل العمالت األخ��رى ،وأبرزها
اليورو.
ق��رار حكومي ن��ص أخ��ي��راً على إعفاء
األس��م��اك الطازجة والمجمدة من ضريبة
المبيعات ،وم��ن ال��ج��م��ارك ،م��ا ساهم في
تخفيض األس��ع��ار أي��ض �اً .كانت الحكومة
تستوفي  20في المئة رسوم جمارك على
األسماك ،الطازجة والمجمدة على السواء،
إضافة إلى  4في المئة ضريبة مبيعات.
مستورد السمك حسان أبو الفيالت ،قال
إن األزم��ة المالية العالمية وما رافقها من
انخفاض في الطلب وهبوط في األسعار
ساهم أيضاً في انخفاض األسعار .أبو
الفيالت يعزو ذلك أيضاً إلى انخفاض سعر
البترول ،وبالتالي تقليل كلفة االصطياد
والشحن والنقل.
ال��م��س��ت��ورد أك��د أن س��وق مبيعات
األسماك تشهد انتعاشة واضحة نتيجة
تخفيض األسعار ،حيث أقبل المواطنون
على ش��راء األس��م��اك ف��ي ظ��ل االرت��ف��اع
النسبي ال��ذي شهدته أس��ع��ار ال��دواج��ن
واللحوم البلدية.
وتابع« :أصبحت المنافسة أكبر من
انخفاض األسعار ،مما مكننا من شراء
كميات كبيرة حصلنا بموجبها على أسعار
جيدة عكسناها على السعر النهائي
للمستهلك».
في الموالت واألس��واق الكبرى ،تباع

األسماك المجمدة بأسعار منخفضة جدا،
وهناك طلب كبير على األسماك المجمدة،
بخاصة الفيليه ،بحسب مدير مبيعات في أحد
الموالت الكبرى ،قال إن إدارة المول وضعت
األسماك ضمن قائمة التنزيالت والعروض
ال��ك��ب��رى ،وإن مبيعاتها تشتد ف��ي نهاية
األسبوع ،حيث تقبل العائالت على تحضير
أطباق «كبيرة» الجتماع األس��ر على مائدة
الغداء.
إحدى المتسوقات قالت إنها أقبلت على
شراء األسماك المجمدة ،بخاصة بعد ارتفاع
المجمد والبلدي .أسعار
أسعار الدجاج بنوعيه
ّ
الدجاج المجمد ع��ادت إل��ى االرت��ف��اع إل��ى ما
يزيد على  2,30دينار للكيلو بعد أن سجلت
مستويات سعرية تتراوح بين  1,70و1,90
دينار ،على إثر قرار حكومي أخضع الدجاج
المستورد إلى ضريبة مبيعات نسبتها  4في
المئة ،بعد أن كانت هذه السلعة تتمتع بإعفاء
من الضرائب والرسوم.
إل��ى ذل���ك ،أف��ادت
م��ن��ظ��م��ات

ً
أزمة
دولية أن قطاع إنتاج األسماك يواجه
حقيقية في الوقت الراهن.

إعفاء األسماك من
ضريبة المبيعات
والجمارك خ ّفﺾ األسعار
في غضون الفترة  2006 - 1989هبط
إنتاج مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء
المائية لدى ٍّ
كل من كازاخستان وتركمنستان
وأوزبكستان ،بما يتراوح بين  60و 72في
أم��ا في طاجكستان فوصل معدل
المئةّ .

االنخفاض إلى  94في المئة ،وفي قرغيزستان
إلى  98في المئة خالل الفترة نفسها.
كما شهدت أذربيجان وأرمينيا وجورجيا،
انخفاضا مشابهاً في حجم اإلنتاج (بمعدالت
 92و 81و 98في المئة على التوالي).
ً
نتيجة لذلك ،هبط استهالك األسماك في
اإلقليم ،إلى دون الكيلوغرام الواحد سنوياً
للفرد ،واختفت األسماك ومنتجاتها على األكثر
من الوجبات الغذائية األساسية للسكان.
تندر البيانات بشأن استهالك
بينما تكاد ُ
األس��م��اك في إقليم آسيا الوسطى ،تفيد
األرقام المتاحة من أوزبكستان بأن مستويات
استهالك الفرد تراوحت بين  5و 6كيلوغرامات
سنوياً كمعدل وارد في غضون الثمانينيات،
في حين يبلغ متوسط االستهالك العالمي 16
كيلوغراماً للفرد سنوياً.
إل��ى ذل���ك ،اش��ت��رك��ت ع��وام��ل ع��دة في
إحداث حالة انهيار اإلنتاج ،مثل اإلفراط في

بورصة المستهلك

“العسكرية” تواصل
تخفيض األسعار

| أعلنت مديرية المؤسسة االستهالكية العسكرية عن تخفيض أسعار
 40سلعة ،بنسب تتراوح بين  4و 42في المئة.
المديرية قالت إن التخفيض يشمل مواد غذائية ،مثل الدجاج المجمد
والطحينية والحلويات ،إضافة إلى المالبس واألدوات المنزلية .وأكدت
في بيان صحفي أنها تعمل باستمرار على مراجعة أسعار المواد والسلع
في أسواقها ،للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
كانت المديرية ّ
خفضت خالل األسابيع الماضية أسعار  351مادة غذائية
وسلعة ضرورية.

الصيد ،وسوء اإلدارة ،والتخفيضات الحادة
في االستثمار في مرافق البحوث واإلنتاج،
وتناقُص اإلن��ف��اق على صيانة األساطيل
ومعامل التفريخ ،وضعف إدارة الهيئات المعنية
بالمياه ،وغير ذلك من المشكالت اإليكولوجية
المشابهة التي تشمل تل ّوث األنهار ،وغياب
االستثمارات في مجال التجهيز الصناعي
الحديث ،ومرافق التسويق ومعداته.
دراسة أخرى للمنظمة في العام
جاء في
ٍ
 ،2007أن إسناد قطاع مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية إلى القطاع الخاص ،مع نهاية
حقبة االتحاد السوفييتي قد جرى بسرعة
عرضت القطاع بأسره للفساد ،وبالتالي
بالغة َّ
إلى اتخاذ إجراءات خاطئة وحاالت سهو.
وتفيد منظمة األغذية والزراعة «الفاو»
بأن الصيد بال تراخيص ّ
يشكل ظاهر ًة شائعة
في المياه الداخلية ل ُبلدان اإلقليم ،كما ُيع ّد
الصيد غير القانوني بال إبالغ وبال تنظيم،
ً
مشكلة واسعة النطاق أض ّرت أيضاً بقطاع
تربية األحياء المائية.

| اعتبارا من هذا العدد ،تنشر “ے” األسعار العالمية لعدد من
المواد والسلع األساسية ،حسب إغالقاتها يوم األربعاء ظهرا في كل
أسبوع.
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إعالمي

جهاد عواد

مياومات السفر مثار جدل

قرار النقابة يصون كرامة الصحفيين
والمعترضون يدعون لضبط اإلنفاق
| فتح قرار مجلس نقابة الصحفيين بزيادة
مياومات السفر بنسبة  75في المئة الباب
لتقييم الفترة التي أمضاها المجلس الحالي،
ال��ذي انتخب ف��ي نيسان/أبريل الماضي،
والوقوف على حجم اإلنجازات التي حققها.
يعتقد صحفيون أن نقد أمين سر النقابة
ماجد توبة لعمل المجلس ،والقول بتقاعسه
عن معالجة قضايا ضاغطة ،مثل تعديل
قانون النقابة أو العمل على ادخال تعديالت
جوهرية على قانون المطبوعات والنشر،
والتلكؤ في موضوع الحريات بمثابة «وشهد
شاهد من أهله».

توبة :كثير من القضايا
شهدت تقاعساً من
النقابة مثل مركز
تدريب الصحفيين
استقالة توبة التي تم نشرها عبر مواقع
إلكترونية ،قبل تقديمها رسمياً لمجلس
النقابة ،تضمنت عدة نقاط ،كان من أبرزها
الحديث عن وجود «تكتالت ومحاور ،أعاقت
وتعيق عمل المجلس ف��ي خدمة النقابة
وهيئتها العامة ،وينعكس سلباً على العمل
كفريق جماعي في المجلس ،ويضرب قدرته
على اإلن��ج��از والقيام بالدفاع عن الزمالء
والمهنة بكل كفاءة واقتدار».

توبة ،أمين سر المجلس ينتقد قرار زيادة
المياومات الذي تم اتخاذه في غيابه مع اثنين
آخرين من أعضاء المجلس ،ويقول« :أعتقد
أنه لم يكن هناك أي داع لرفع مياومات السفر،
غير تحقيق البعض في المجلس المتيازات
غير مبررة أو مفهومة».
أمين السر يرى أن مجلس النقابة ،ما زال
عاجزاً عن القيام بدوره في قضايا الحريات
والتدريب وتنظيم المهنة ،رغم الدعم الملكي
غير المسبوق للنقابة ،والمبادرة الملكية
لدعم تأسيس صندوق تدريب صحفي ،دون
أن يقدم أمثلة في استقالته عن ذلك.
بيد أن توبه ق��ال ل��ـ«ے» إن كثيراً
من القضايا شهدت تقاعسًا من قبل أعضاء
لم يسمهم ،مثل قضية قناة  atvوالمطالبة
بزيادة عالوة المهنة ،فض ً
ال عن البطء في
إشهار مركز لتدريب الصحفيين ،وعدم إنشاء
وحدة مساعدة قانونية في النقابة.
داف��ع النقيب عبدالوهاب زغ��ي�لات ،عن
قرار المجلس بشأن زيادة المياومات بالقول:
«القرار ال يستفيد منه أعضاء المجلس فقط،
بل أعضاء الهيئة العامة الذين يسافرون عن
طريق النقابة ،والذين يتم اختيارهم عبر نشر
إعالن في الصحف للتقدم لهذه السفرات».
أشار الزغيالت إلى أن المياومات التي كانت
تصرف سابقاً «غير مقبولة لكرامة الصحفي
الذي يمثل نقابته في المحافل الدولية ،وفي
كثير من األحيان ل��م تكن تكفي لتغطية
نفقات الصحفي المشارك ،أو تسعفه لدعوة
زميل له على فنجان قهوة».
نقيب الصحفيين أكد عدم وجود «شللية»
في مجلس النقابة ،مشيراً إلى أن الخالفات إن
وقعت تدور حول المصلحة العامة وتنتهي في
وقتها ،رافضاً في الوقت عينه الرأي القائل إن

اجتماع لغايات التطوير
| بعد يومين على ما ت��ردد عن تلكؤ
مجلس النقابة ،ف��ي معالجة بعض
القضايا التي تهم الجسم اإلعالمي،
وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لرؤساء
ت��ح��ري��ر ال��ص��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة لالجتماع
والتباحث في آليات تنفيذ رؤية الملك
ع��ب��داهلل الثاني لتطوير التشريعات
القانونية ،بهدف تعزيز دور اإلع�لام
الوطني وإزالة المواد القانونية السالبة
للحريات الصحفية كافة.
نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيالت،
أكد أهمية التعاون بين النقابة ومجلس
النواب والحكومة ،إلزال��ة جميع المواد
القانونية السالبة للحريات الموجودة
في العديد من القوانين النافذة ،التي
يعاقب بموجبها الصحفيون في قضايا
المطبوعات والنشر ،والبحث في تعزيز

دور اإلعالم كسلطة رابعة وتطويره ،من
خالل إجراء تعديالت على قانوني نقابة
الصحفيين والمطبوعات والنشر.
النقابة شكلت لهذه الغاية لجنة
تضم رؤس��اء تحرير الصحف المختلفة
وخ��ب��راء إعالميين ،ل��وض��ع مقترحات
محددة آلليات تطوير اإلع�لام وتعزيز
دوره إضافة الى الطلب من اإلعالميين
كافة تزويد النقابة بمقترحات خطية
ح��ول ذل��ك خ�لال فترة أس��ب��وع ،وعقد
سلسلة اجتماعات للعاملين في الصحف
األسبوعية والمواقع اإللكترونية ،يعقبها
عقد ورش��ة عمل لمناقشة االقتراحات
واألفكار التي وضعت ،ليصار بعد ذلك
إل��ى مناقشتها مع الحكومة ومجلس
النواب ،إلجراء التعديالت الواجب إدخالها
على القوانين المعمول بها.

مجلس النقابة قصر في الدفاع عن الحريات
الصحفية ،مؤكداً أن النقابة ،وهو شخصياً،
تابع قضية األجراشي منذ بدايتها ،وكذلك
الحال في قضية  atvوقضايا أخرى.
ب ّيـن الزغيالت أن الدعوات التي يتم صرف
المياومات عليها ،هي تلك التي يتم توجيهها
لمجلس النقابة ،وال يحصل المدعو على
مياومات أخرى من مؤسسته الصحفية أو مكان
عمله.
نائب نقيب الصحفيين ،حكمت المومني،
يذهب مذهب زغيالت ،ويدعو للتريث قبل
إص��دار حكم نهائي على المجلس الحالي،
مشيراً الى أن المجلس نشط في موضوع
الحريات بشكل إيجابي ،وأنجز المطلوب منه
بما يتعلق بمركز التدريب ،ويعمل على إنجاز
وقراءة العديد من األفكار ،ذات الصلة بتعديل
بعض القوانين ومنها قانون النقابة.
يقول المومني :إن أعضاء في المجلس
ذهبوا لبروكسل لتلبية دعوات ،وأن المياومات
التي صرفت لهم لم تكفهم يومين فقط ،مع
أن الدعوة امتدت ألكثر من ذلك.
الكاتب سميح المعايطة انتقد اإلج��راء
بالقول« :مثلما يوجه اإلعالم نقداً ألي جهة
تمارس منح ذاتها امتيازات ليست ذات أولوية،
فإن من الضروري أن نوجه نقداً لمجلس نقابة
ّ
الصحفيين الذي أعطى لنفسه امتيازاً برفع
قيمة المياومات عند السفر ،وهي مبالغ حتى
لو كان أعضاء المجلس يرونها قليلة ،فإن
المبالغ الجديدة مرتفعة ،وهي تنفق من أموال
النقابة».
المعايطة ذَكر ان المنهجية في العمل التي
مارسها المجلس« ،ليست سليمة .فالعمل

النقابي تطوعي ،وكان األصل أن يقدم أعضاء
المجلس الكثير من الخدمات واالمتيازات
للصحفيين ،قبل أن يفكروا بخدمة ذاتهم.
أخطأ مجلس النقابة وخدم نفسه قبل أن يقدم
(لمواطنيه) ما يستحقون من خدمة في حياتهم
ومهنتهم».
مذ انتشر خبر زي��ادة المياومات ،تنادى
صحفيون من مختلف المؤسسات اإلعالمية
للتوقيع على مذكرة مرفوعة لمجلس نقابتهم،
يطالبون فيها التراجع عن القرار ،ليصل عدد
الموقعين على المذكرة حتى اآلن نحو 100
صحفي ،مسجلين ف��ي كشوفات عضوية
النقابة التي يبلغ عدد أعضائها  780عضواً.

زغيالت :مجلس النقابة
لم يقصر في الدفاع عن
الحريات الصحفية
مجلس نقابة الصحفيين ق��رر بتاريخ
 ،2008/11/3رفع مياومات السفر ألعضاء
المجلس والهيئة العامة بنسبة  75في المئة،
حيث باتت مياومات السفر بواقع  175ديناراً
ب��د ًال من  100دينار عن كل ليلة ،في حال
تكفلت الجهة المنظمة بتغطية كامل نفقات
السفر واإلقامة ،أو  250ديناراً في حال عدم
التغطية.

فتحت المذكرة والتلويح باالستقالة ،الباب
أم��ام صحفيين للتساؤل عن أم��وال النقابة
وطرق إنفاقها ،والوقوف أمام حجم اإلنجازات
التي تحققت ،ومدى انسجام ذلك مع ما هو
مطلوب من نقابة الصحفيين على أرض
الواقع ،في ظل الحديث الرسمي المتصاعد عن
أهمية إنشاء مراكز تدريب وتطوير للمهنة،
وجعلها مواكبة للتطورات العالمية كافة.
االتصاالت السريعة التي قام بها نائب
نقيب الصحفيين حكمت المومني وأعضاء
آخرون ،نجحت في ثني أمين السر عن تقديم
استقالته ،بيد أنها لم تمنع أعضاء هيئة عامة
من التوقيع على مذكرة تطالب مجلسهم
الرجوع عن قراراً رفع مياومات السفر.
نقيب الصحفيين زغيالت ،يرى أن توقيع
أعضاء على المذكرة «صحي ودليل على
عنفوان النقابة ،وتأكيداً على تواصلهم مع
مجلس نقابتهم».
ما ح��دث في مجلس نقابة الصحفيين
خالل األسبوعين الماضيين ،يدعو أعضاء
المجلس للوقوف والتأمل في أهمية الوقوف
أم��ام القضايا الضاغطة التي تهم اإلعالم
بشكل ع��ام ،وليس أم��ام قضايا خالفية
كمياومات السفر.
النقابة مدعوة أكثر من أي وقت مضى،
لتكريس وجودها من خ�لال إثبات قدرتها
على القيام بالمهام الموكولة لها ،بدءاً من
مركز التدريب الصحفي ،وانتهاء بالتعديالت
المرتقبة على قوانين الحريات والتعبير،
مروراً بالمواد المتعلقة بالمواقع اإللكترونية
التي كثر الحديث مؤخراً عن أهمية وجود مواد
ناظمة لعملها.

ّ
السجل
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إعالمي
تاله حكم لصالح “عمون”

حكم قضائي ينتصر لحرية التعبير
في قضية النوايسة و“الهالل”
سوسن زايدة

| يمكن اعتبار قرار محكمة بداية عمان
بعدم مسؤولية رئيس تحرير صحيفة
«الهالل» سابقا ،ناصر قمش ،عن جريمة
القدح والذم والتشهير خطوة في صالح حرية
التعبير واإلع�لام ،ولكن ال يمكن اعتباره
«سابقة قضائية» .فالسابقة القضائية،
كما يوضح محام متقاعد رفض ذكر اسمه،
«هي الصادرة عن أعلى محكمة ،أي محكمة
التمييز .أما هذا الحكم فصادر عن محكمة
بداية ،وهي محكمة من الدرجة األولى».
كما يمكن ،في قضايا أخرى مشابهة،
االستناد إلى القضية التي أقامها المحامي
ري���اض النوايسة على الصحفي ناصر
قمش ،على خلفية نشر «الهالل» لمقال
تعرض لخطبة كان النوايسة ألقاها في
مجمع النقابات المهنية« .فكل قضية تعامل
على حدة وفقا للوقائع الخاصة بها» ،يقول
المحامي المتقاعد.
لكن أهمية هذه القضية لم تأت من

تبرئة الصحفي بقدر ما كانت في مجموعة
محددات لنقد الشخصية العامة ،تضمنها
ق��راره ال��ذي أص��دره القاضي نذير شحادة
المتخصص بالنظر في قضايا المطبوعات
والنشر.

المحددات التي ضمنها
القاضي شحادة قراره،
وازنت بين حرية
اإلعالم وحقوق األفراد
«اإلب��داع يكون في التخصص »،يقول
المحامي المتقاعد« .فالقاضي المتخصص
يتاح له مزيد من اإلط�لاع على القانون
وال��ش��روح��ات والسوابق القضائية وكتب
أساتذة الجامعات والفقهاء في القانون ،ومن
هنا تزداد ثروة وملكة القاضي ،وعندها يكون
قادرا على معالجة القضية بشكل أفضل من
قاض غير متخصص».
واالختيار يكون بحسب تقدير المجلس

القضائي ،يقول المحامي« .فالمجلس
القضائي هو الذي يختار قاضيا ما للنظر
في قضايا العمل مثال ،وآخ��ر في قضايا
المطبوعات والنشر ،وهكذا».
المحددات التي ضمنها القاضي شحادة
ق��راره ،وازن��ت بين حرية اإلع�لام وحقوق
األف���راد .فهو ي��رى أن للصحافة دورا في
«مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو
يحول دون انحرافهم ،ويقود إلى تحقيق
مصلحة المجتمع ».ويشير إلى المادة الثالثة
من قانون المطبوعات والنشر التي تنص على
أن «الصحافة والطباعة حرتان ،وحرية الرأي
مكفولة لكل أردني ،وله أن يعرب عن رأيه
بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم
وغيرها من وسائل التعبير واإلعالم».
لكن القاضي شحادة يقول أيضا في
قراره إن «هذه الحرية ليست مطلقة ،وإنما
يرد عليها ،مثل سائر الحقوق والحريات،
بعض القيود التي تكفل االلتزام بالمقومات
األساسية للمجتمع من ناحية ،وعدم المساس
بحقوق األفراد من ناحية أخرى».
ويشدد القرار على أن «حق النقد يعد من
أدوار الصحافة ،ويتطلب لقيامه توافر خمسة
شروط ،إذ يجب أن يرد النقد على واقعة ثابتة
ومعلومة للجمهور ،وأن يستند على الواقعة
الثابتة وينحصر فيها ،وأن تكون الواقعة ذات
أهمية اجتماعية ،وان يستعمل الناقد عبارات

مالئمة في الحكم أو التعليق على الواقعة،
وأن يكون الناقد حسن النية».
وبذلك اعتبرت المحكمة الواقعة التي
انصب عليها مقال قمش ،تتفق وشروط النقد
التي أقرت ،وأن الهدف من نشر هذه المادة
ال يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية
الوطنية ،أو نشر خبر غير حقيقي من أجل
اإلس��اءة إلى شخص المشتكي .وبينت أن
صاحب المقال استعمل النقد «تحقيقا
لمصلحة عامة ودون أن يتعرض لحرية احد
أو شخصه ،أو ذكر أي أمر متصل بحياة خاصة
ألحد ،أو إسناد مادة شائنة معينة لشخص من
اسند إليه المقال ،أو عبارات تمس بشرفه
أو كرامته ،تخرج عن نطاق النقد البناء،
وبالتالي فإن ما ورد في المادة الصحافية ال
يشكل جرما يستوجب عقابا».
ومن المفارق أنه في اليوم التالي لقرار
محكمة بداية عمان في  22تشرين الثاني/
نوفمبر الجاري ،أصدر نذير شحادة ،القاضي
نفسه الذي أصدر قرار براءة رئيس تحرير
الهالل ،ناصر قمش ،قرارا مماثال برأ فيه
سمير الحياري ،رئيس تحرير وكالة عمون
اإلخبارية اإللكترونية ،في قضية ذم وتشهير
كان قد رفعها ضده أحمد سالمة ،الناشر
السابق لصحيفة «الهالل» المتوقفة عن
الصدور ،وذلك إثر نشر موقع عمون مقاال
يحمل عنوان “إفالس الناشر الهاللي”.

إسرائيل تمنع المراسلين األجانب
من دخول قطاع غزة
| منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،منذ
أكثر من ثالثة أسابيع مراسلي الصحافة
األجنبية من التوجه إلى قطاع غزة ،وفق
منظمة مراسلون بال حدود التي تتخذ من
باريس مقراً لها وتعنى بالحريات الصحفية
على مستوى العالم.
وطيرت المنظمة رسالة لوزير الدفاع
اإلسرائيلي إيهود ب��اراك ع ّبرت فيها عن
احتجاجها من التدابير المفروضة منذ
السادس من تشرين الثاني/نوفمبر ،التي
تمنع عشرات الصحفيين األجانب من دخول
قطاع غزة.
تفرض سلطات االح��ت�لال طوقاً أمنياً
مشدداً على القطاع منذ أمد طويل ،األمر الذي
أدى الى انقطاع الكهرباء عن ساكني القطاع،
وتركهم يعيشون في ظروف غير إنسانية.
رسالة «مراسلون بال حدود» ترافقت
مع رسائل وجهها مسؤولون آخ��رون عن
مؤسسات إعالمية دولية إلى رئيس الوزراء
أيهود أولمرت في اليوم نفسه طالبوه فيها

بفتح معبر إيريتز لمراسليهم.

«مراسلون بال حدود»
تعبر لوزير الدفاع
اإلسرائيلي عن أسفها
للقرار
ورد في رسالة «مراسلون بال حدود»
«:على حد علمنا ،لم يسمح ألي صحفي
بالمرور بمعبر إيريتز للتوجه إل��ى هذا
القطاع المستقل منذ السادس من تشرين
الثاني/نوفمبر  2008في حين أن أي تقييد
لحركة المراسلين األجانب لم يدم قط إلى

هذا الحد .هذا القرار األحادي وغير المبرر
يقترن بعواقب وخيمة تلقي بظاللها على
عملهم».
وأضافت المنظمة« :إقفال قطاع غزة
على الصحافة األجنبية ال يحول دون إطالع
الرأي العام العالمي على المأساة اإلنسانية
هذه وحسب ،بل يس ّلط الضوء أيضاً على
التدابير القمعية التي تتخذها إسرائيل ،ما
يبرر الشك بنية طمس الحقائق».
وختمت بالقول« :إن تواجد الصحافة
األجنبية ضروري لما يمثله مراسلوها من
مصدر مستقل لألخبار .فإن تدهور ظروف
عمل الصحفيين الفلسطينيين في قطاع
غزة منذ استئثار حركة حماس بالسلطة
في حزيران/يونيو  2007يجبرهم على
ممارسة الرقابة الذاتية المشددة التي
يفلت منها الصحفيون األجانب ،ما يخ ّولهم
التعبير عن مخاوفهم حيال حكومة حماس.
ولهذه األسباب ،وتفادياً لتمديد انتهاك
فاضح لحرية تح ّرك المؤسسات اإلعالمية

وعملها ،نرجو أن تتخذوا التدابير الضرورية
لوضع حد لهذا اإلجراء الحاسم والمسيء
إلى الحكومة التي تنتمون إليها».
ف��ي  20ت��ش��ري��ن الثاني/نوفمبر
 ،2008أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع
اإلسرائيلية شلومو درور ،أن��ه سيسمح
للصحفيين م��ج��دداً ب��دخ��ول قطاع غزة
«عندما تتوقف صواريخ حماس» .وأشار
إلى أن «المراسلين المتواجدين في قطاع
غزة يغطون الوضع فيه بشكل مالئم»،
وأض���اف شلومو درور أن إسرائيل غير
راضية عن تغطية المؤسسات اإلعالمية
الدولية لألحداث متهماً إياها بالمبالغة في
تصوير معاناة الفلسطينيين.
بيد أن مراسلون بال حدود رأت أن «مثل
تلك التصريحات مقلقة وغير مقبولة
ال سيما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع
اإلسرائيلية يؤكد أن حظر مرور مراسلي
الصحافة األجنبية يشكل تدبيراً تأديبياً
بكل بساطة».

شرق  /غرب
قرار إغالق صحيفة إماراتية لم
يوقفها عن الصدور
| أصدرت محكمة اماراتية في أبو ظبي ،األربعاء
قبل الماضي حكماً قضائياً ب��إغ�لاق صحيفة
«اإلمارات اليوم» التي تصدر في دبي  20يوماً ،على
خلفية نشرها خبراً يتعلق بحقن خيول بمنشطات
محظورة في اسطبالت يتملكها أبناء الشيخ سلطان
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس الوزراء اإلماراتي،
وذل��ك في ق��رار هو األول من نوعه في تاريخ
الدولة .ودانت محكمة استئناف أبوظبي االتحادية
صحيفة «اإلمارات اليوم» على خلفية قضية «قذف
وتشهير» رفعها محامو مالكي «اسطبالت ورسان»
في أبو ظبي ،ولم يسر القرار ،إذ طعنت به الصحيفة
أمام المحكمة االتحادية العليا ،أعلى سلطة قضائية
في اإلمارات .وكانت الصحيفة نشرت قبل عامين
على صفحتها األولى تقريراً دولياً عن استخدام
منشطات محظورة دولياً في اسطبالت ورسان التي
يتملكها هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان ،وخالد
بن سلطان بن زايد آل نهيان ،و ذكرت أن الخيول
جرى حقنها بمنشطات في سباقات القدرة والتحمل
العالمية ،ما أساء إلى مشاركات اإلمارات وسمعتها
الخارجية في هذا الصدد .وصدرت «اإلمارات اليوم»
في  19أيلول (سبتمبر)  2005في دبي ،ولها طبعة
يومية خاصة بالعاصمة أبو ظبي ،وهي أول صحيفة
يومية عربية تصدر بقطع التابلويد العالمي.

خط ساخن لصحفيي العراق
| أنشأت وزارة الداخلية العراقية ،بالتعاون مع
«مرصد الحريات الصحفية» في العراق ،خطاً
هاتفياً ساخناً للصحفيين الباحثين عن الحماية
في البلد .يتولى مرصد الحريات الصحفية ،وهو
منظمة غير حكومية يرأسها زي��اد العجيلي،
يشارك في عضوية منظمة «مراسلون بال
حدود» الدولية ،مهمة اإلبالغ الفوري عن حاالت
الخطر التي يتعرض لها الصحفيون إلى وحدة
خاصة من قوات الشرطة ،مكلفة بتأمين سالمة
الصحفيين المهددين.

 3صحفيين عرب بين الفائزين
بجائزة «لكل إنسان حقوق»
| وردت أسماء ثالثة صحفيين عرب ،هم :الربيع
ولد إدوم من موريتانيا ،ونجاح العصيمي من
المملكة العربية السعودية وسيمبا روسو من لبنان،
ضمن قائمة تضم  30فائزاً بجوائز «لكل إنسان
حقوق» اإلعالمية ،التي تمنحها مؤسسة «أوروبا
انترنيوز» الدولية .كتب الموريتاني الربيع ولد
إدوم مقالة بعنوان «أصغر مطلقة في موريتانيا»،
في مسألة انتهاك حقوق األطفال الصغار عن
شجاعة بنت صغيرة أرغمها أهلها على الزواج.
وكتبت نجاح العصيمي من العربية السعودية
مقالة «ما زال الركود يعتري شرط المحرم» ،في
موضوع لزوم أن يرافق شخص «محرم» الطالبات
الشابات اللواتي يتمتعن ببعثات دراسية في
بلدان أجنبية ،فالنفقات اإلضافية والتعقيدات
الكثيرة المترتبة على مثل هذا اإلل��زام تجعل
من المستحيل على كثير من الفتيات قبول هذه
وأعدت
البعثات الدراسية التي تمنحها الحكومةّ .
سيمبا روسو تحقيقاً إذاعياً بعنوان «إرسال النقود
للوطن» حول العمال المهاجرين وظروف المعيشة
الشاقة التي عليهم أن يتحملوها .يتزامن تنظيم
جوائز اإلعالم «لكل إنسان حقوق» مع مناسبة
االحتفاء بمرور  60سنة على صدور اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ( ،)UDHRبدعم من “مجموعة
الحكماء” الذين دعاهم نيلسون مانديال الستخدام
حكمتهم وزعامتهم المستقلة وخبراتهم لمعالجة
بعض أصعب المشاكل في العالم .ومن األعضاء
المؤسسين اآلخرين لهذه المجموعة  :ديزموند
توتو ،كوفي أن���ان ،م��اري روبنسون ،األخضر
اإلبراهيمي ،غراكا ماشيل ،محمد يونس ،فرناندو
كاردوسو ،غرو بروندالندإيال بهات وجيمي كارتر.
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ثقافي
تجربة بلغت سن النضج

التماس
مهرجان المسرح األردني خارج خط
ّ
ّ
السجل -خاص

| تسدل الستارة على مهرجان المسرح
األردن��ي الخامس عشر في دورت��ه العربية
السابعة ،في وقت يرى فيه متابعون ومعنيون،
الصعيدين
تراجعًا في مستوى المهرجان على
َ
اإلداري والفني.
المشاركة العربية الواسعة (عروض من
مكرمين من
تسع دول غير األردن ،وثالثة َّ
َحل دون إبداء
ثالث دول عربية أخرى) ،لم ت ُ
مالحظات على المهرجان ،طالت حتى طبيعة
المكان ال��ذي اختير إلقامة الوفود العربية
المشاركة.
هذا المهرجان المسرحي األه��م محلياً
على الصعيد الرسمي ،تجاو َز مرحلة اكتمال
البدر بعام ،وبلوغه سن النضج ،إال أن اكتساب
الثقة ومردود الخبرة لم يبن تراكميًا ،بحسب
الموسيقي نصر الزعبي الذي يرى في حديث
ل��ـ«ے» ،أن فكرة المهرجان نشأت عبر
تعاون بين وزارة الثقافة ونقابة الفنانين
األردنيين ،لتقديم نموذج حي عن ديمقراطية
أردنية كانت نهاية ثمانينيات القرن الماضي
تتلمس خطواتها األولى ،ومن أجل تكريس
عالقة الدولة ممثلة بوزارة الثقافة ،مع فعاليات
المجتمع المدني ممث ً
ال بنقابة الفنانين.
أمين سر نقابة الفنانين األردنيين حسين
الخطيب ،يتفق مع الزعبي ح��ول موجبات
التعاون بين النقابة بوصفها ممثلة للحراك
غير الرسمي ،وال��وزارة باعتبارها مرجعية
ثقافية رسمية .ويشير إلى «سوء التخطيط
في المهرجان ،وغياب التنسيق مع نقابة
الفنانين ،أو أنه تنسيق في أحسن األحوال
ّ
أقل من المأمول».
نقيب الفنانين السابق الفنان مالك ماضي،
يستذكر التجربة المميزة وغير المسبوقة،
عندما نظمت النقابة الموسم الثقافي األردني
األول ( )2000 -1999الذي تجاور فيه المسرح

والسينما والغناء والموسيقى وال��ن��دوات
الفكرية ،وشارك فيه فنانون وكتاب ومفكرون
كبار« .هذا يعني إمكانية تنظيم نشاطات
نوعية قد تحتاج أحياناً لدعم رسمي ،أو على
األقل توفير المناخ المناسب إلقامتها».
الزعبي يرى أن األساس الذي قام عليه
المهرجان منذ بداياته ،هو احترام حرية
التعبير المكفولة بالدستور ،مستفيداً من
إرهاصات ديمقراطية ناشئة .وهو ما ال يختلف
عليه معه مدير المهرجان د.سالم الدهام في

الخطيب :سوء تخطيط
في المهرجان وغياب
التنسيق مع نقابة
الفنانين
سياق رده على مالحظات النقد وتساؤالت
الجودة.
وسط هذه المعطيات ،أصبحت المشاركة
في المهرجان ،كما يوضح الزعبي ،طموحاً
حقيقياً عند المسرحيين العرب ،على شاكلة
ما يحدث في مهرجان جرش وملتقيات فكرية
ً
استجابة للحالة الديمقراطية.
وثقافية ُعقدت
«ما يثير الدهشة ويدعو للتساؤل هذا
التراجع الذي أصاب المهرجان ،وبخاصة في
دوراته األخيرة» ،يقول الزعبي ،ويضيف أن
التراجع يتمثل بعدد من المالحظات يتقدمها
تخ ّلي ال����وزارة ع��ن مسؤولياتها األدب��ي��ة
واألخالقية تجاه المهرجان« .فلم تعد تعير
اهتماماً لمشاركة نقابة الفنانين في إقامة
المهرجان ،وأزالت اسمها من التعاون الفني،
كما ألغت المسابقة الرسمية ،ليتسنى لنافذين
ترشيح أعمال تهمهم على الصعيد الشخصي
وغير مؤهلة على الصعيد الفني ،للمشاركة
في المهرجانات الخارجية».
الدهام يقول إن اختيار أعضاء اللجنة

| مشهد من احدى المسرحيات المشاركة في المهرجان

العليا شأن خاص بوزير الثقافة ،ويستدرك
بقوله« :معظم األسماء الموجودة في اللجنة
العليا أعضاء في نقابة الفنانين».
وفيما يبدي الكاتب مهند صالحات تحفظه
على آليات اختيار العروض ،ويطالب بمنهجية
ثابتة ومؤسسية في هذا الصدد ،فإن الدهام
يب ّين أن من بين توصيات دورة المهرجان
الحالية ،أن تقوم وزارة الثقافة باختيار بعض
العروض العربية الخاصة المتميزة أو الفائزة
بجوائز ،إضافة للعروض الرسمية المرشحة
من وزارات الثقافة العربية .وذلك بعد أن لم
يكن إلدارات المهرجان المتعاقبة ،وال للجانه
دور في اختيارها.
الزعبي يأخذ على «الثقافة» أيضاً ،عدم
إيالئها اهتماماً خاصاً بحفل االفتتاح ،بوصفه
واجهة حضارية ل�لأردن «يعكس خطابها
القيمي والجمالي والتراثي».
وهو ما يؤكد الدهام على عدم االختالف
حوله لوال أن المشروع الذي كشف الدهام أن
الزعبي تقدم به ،تصل كلفته إلى أربعين ألف
دينار ،وهو «ما ال طاقة للمهرجان والوزارة
عليه ،فض ً
ال ع��ن أن��ه ك��ان ل��وح��ات غنائية
وليس عرضاً مسرحيًا» ،كما يكشف الدهام،
«واألفضلية للعرض المسرحي كوننا نتحدث
مسرحي».
عن مهرجان
ّ
ال يجوز ،بحسب الزعبي ،أن يرشح عضو
لجنة عليا على سبيل المثال عرضاً من إخراجه
أو يخصه للمشاركة في فعاليات المهرجان .كما
ال يصح أن يرشح بعضهم قريباً له للتكريم
على هامش المهرجان ،وهو ما يحدث -كما
يؤكد الزعبي -على حساب أسماء لها تاريخها
المسرحي ومنجزها الفني الالفت.
حول هاتين المالحظتين ،أفاد الدهام أن
المسرحية المقصودة لم تنتجها وزارة الثقافة
ولم «تنفق عليها ديناراً واحداً» ،وأنهم هيأوا
لها مكان العرض فقط ،وكشف أن قرار
عرضها اتخذته اللجنة العليا التي رشحت
إضافة لتلك المسرحية عرضين محليين
آخرين ،إال أنهما لم يعرضا ألسباب مختلفة.
وعن اختيار المكرمين ،عاد مدير المهرجان
وأح��ال المسألة إلى اللجنة العليا «صاحبة
القرار األول واألخير في اختيارهم»ّ ،
وعقب
حول تكريم شقيق أحد أعضاء اللجنة العليا

| من حفل االفتتاح

بالقول« :ال ينبغي أن نعاقب فناناً ألن شقيقه
عضو في اللجنة العليا ،فهذا مخالف ألخالقيات
المسرح وبعيد عن الحياد الموضوعي».
صالحات يع ّلق على تراجع مستوى النشرة
اليومية للمهرجان قياساً مع أعوام سابقة،
وي��رى أن النشرة أصبحت مجرد استعراض
لصور «ال��زم�لاء» .ويضع تراجعها واختالل
محتوياتها والضعف التحريري داخل أخبارها
وموادها في سياق غياب المنهجية وسيادة
االرت��ج��ال ،وع��دم استفادة إدارة المهرجان
الحالية من تجارب سابقاتها.

مخرج يتساءل عن مدى
دقة وصف عروض
بـ«الرداءة»
وهو ما يرد عليه الدهام بالتوضيح أن
للنشرة هيئة تحرير ترتبط برئيس اللجنة
اإلعالمية« .للهيئة رؤيتها الخاصة ،وأعضاؤها
األقدر على تبرير وجهة نظرهم» ،فيما لم
يعلق مدير المهرجان على مسألة تراجع
س ّوية النشرة.
في سياق ذلك ،يطالب الخطيب بإعادة
النظر في القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي
والفني ،وباعتماد خطاب واض��ح ومتوازن
يخدم الجمهور والفنان على السواء.
المخرج محمد الضمور يقول إنه ال يسمع
س��وى كلمة «رداءة» تتردد في ال��رده��ات،
والجلسات الخاصة وأحياناً العامة ،ويتساءل
بعتب عن أسباب هذه ال���رداءة ،وم��دى دقة
الوصف ،ويطالب بمراجعة موضوعية شاملة
تتحلى بقدر عال من الشفافية.
وفي سياق رده على المالحظات السابقة
والتساؤالت المطروحة ،يطالب الدهام من
يقولون بتراجع المهرجان أن يبينوا مظاهر
هذا التراجع وأشكاله ،لتتسنى فرصة الرد
على مالحظات بعينها.
ويؤكد أن اختيار العروض المحلية األربعة
المشاركة في المهرجان جاء بعد تقييم لجنة
اختيار العروض  28نصاً مسرحياً مقدمة
من مخرجين محليين .ويضيف الدهام أن
يحتج،
أحداً ممن استُبعدت مشاركاتهم لم
ّ
ما يشير ،بحسب تعبيره ،إلى «نزاهة لجنة
االختيار ،وموضوعية آلياتها».

رئيس اللجنة اإلعالمية في المهرجان
محمد الملكاوي يرى أن هذه التجربة مفيدة
للدورات المقبلة ،وبخاصة أن بعض إداريي
هذه الدورة لم يسبق لهم أن تسلموا مناصب
إداري��ة في المهرجان .يستشهد الملكاوي
لحكيم ج ّر َب ألف وسيلة لحل معضلة
بموقف
ٍ
ما ،وعندما ع ّيب عليه مقربوه وقوعه بهذه
التجارب الفاشلة جميعها ،كان رده العميق أنه
صار يعرف اآلن ألف طريقة ال توصله لغايته.
كانت فعاليات المهرجان تواصلت على
مدى أسبوعين ،في المركز الثقافي الملكي
والجامعة األردنية .وقدمت فلسطين والكويت
وال��س��ع��ودي��ة واإلم����ارات العربية المتحدة
ومصر وتونس والعراق وسورية والجزائر
والبحرين والسودان إضافة إلى األردن 18
عرضاً مسرحياً منها خمسة عروض محلية:
«أح�لام مقيدة» ال��ذي افتتح به محمد بني
هاني ،إعداداً وإخراجاً وسينوغرافيا ،فعاليات
المهرجان باقتدار الف��ت؛ «قاتل ومقتول»
إخراج علي الجراح؛ «إشارات وتحوالت» إخراج
وإعداد زيد خليل مصطفى؛ «رق الدم» تأليف
جمال أبو حمدان وإخراج لينا التل؛ و«لم نعد
شما.
جواري لكم» تأليف وإخراج عبد اللطيف ّ
ُعقدت خالل أيام المهرجان ورش عمل
في فن تكوين الممثل أشرفت عليها الفنانة
التونسية رجاء بن عمار ،وفي فن السينوغرافيا
أشرفت عليها الفنانة شادية زيتون .وأقيمت
خالله ندوات حول المرأة والمسرح والمضامين
الفكرية في األدب المسرحي النسوي والمرأة
وحركة التمثيل واإلخراج المسرحي.
كان المهرجان ك ّرم هذا العام سبع فنانات
ومخرجات وكاتبات وشاعرات محليات :رفعت
النجار ومجد القصص وداليا الكوري وسميحة
ّ
خريس وسوسن دروزة ونبيلة الخطيب.
عربياً ،شاركت في المهرجان عروض:
ّ
الشطي؛
«من هو من» الكويتية ،إخراج أحمد
«العشاء األخير في فلسطين» الفلسطينية،
إخ��راج وسينوغرافيا سيمون رو؛ «الفنار
البعيد» السعودية ،تأليف وإخ���راج محمد
الجعفري؛ «عنمبر» اإلماراتية ،إخراج مروان
عبد اهلل صالح؛ «حارة عم نجيب» المصرية،
إخراج وإعداد وتمثيل د.أحمد أبو حالوة؛ «حر
الظالم» التونسية ،إخراج منيرة الزكراوي؛
«حقل أحالم» العراقية ،إخراج عزيز خ ّيون؛
«إيقاعات رملية» السورية ،إخ��راج سلمان
ص��ي��م��وع��ة؛ «م��س��ت��اب��ا ال��رق��ص��ة األخ��ي��رة»
السودانية ،تأليف وإخراج عطا شمس الدين؛
«انسوهيروسترات» الجزائرية ،إخراج حيدر
بن الحسين؛ و«الكرسي» البحرينية ،إخراج
يوسف بهلول وتأليف جاسم طالق.

ّ
السجل
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“االجتياح” :أول مسلسل عربي يفوز بجائزة عالمية
عدي الريماوي

| حقق المسلسل األردني «االجتياح» إنجازاً
غير مسبوق ،بفوزه بجائزة «إيمي» التي
تمنحها «األكاديمية الدولية لفنون التلفزيون
والعلوم».
المسلسل من إنتاج «المركز العربي
لإلنتاج الفني» ،وهو يروي قصة حب نشأت
بين شاب فلسطيني وفتاة إسرائيلية خالل
حصار ال��ق��وات اإلسرائيلية لمخيم جنين
وكنيسة المهد في العام  .2002وكانت قناة
«إل.بي.سي» الفضائية عرضت المسلسل
في رمضان  ،2007ثم عرضته الفضائية
الليبية هذا العام ،فيما رفض عدد من القنوات
العربية عرضه.
نجح «االجتياح» في نقل صورة جريئة
ل�لأوض��اع الصعبة ال��ت��ي يعيشها الشعب
الفلسطيني ،عبر عمل فني متقن تضافرت

فيه جهود الممثلين ،ومنهم إياد نصار وصبا
مبارك ،الذين أتقنوا اللهجة الفلسطينية
المحكية ،مع السيناريو الذي كتبه وليد سيف،
وتناول جوانب عدة من القضية الفلسطينية،
مع التصوير الناجح الذي قاده المخرج التونسي
الموهوب شوقي الماجري ،ليكون الناتج عم ً
ال
فنياً وصل إلى مصاف العالمية.
المسلسل فاز عن فئة « ،»Telenovelaأو
المسلسالت الطويلة ،وتشتهر أميركا الجنوبية
بهذا النوع من المسلسالت ،وترشح عن الفئة
نفسها مسلسالت من األرجنتين والبرازيل.
فوز «االجتياح» ضمن هذه الفئة ،يع ّبر عن مدى
جودة هذا المسلسل ُّ
بتغلبه على مسلسالت
أنتجها «أصحاب المهنة» عالمياً .المسلسالت
الطويلة ،تجمع الميلودراما مع األصالة الفنية،
وتشتهر بطرح قضايا جريئة ،مثل العنف
المدني والتمييز العنصري ،وقد أثبتت قدرتها
على جذب ماليين المشاهدين حول العالم.
ياسر قبيالت ،مدير النصوص وتطوير
األفكار في المركز العربي ،قال لـ«ے»
« :إن القرار اإلنتاجي الجريء» هو ما أوصل
ه��ذا المسلسل إل��ى العالمية ،فالمنتجون
يتجنبون الدخول في مواضيع جريئة في
أعمالهم« .هناك الكثيرون في المركز نصحوا

المنتج بالتخلي عن فكرته ،حتى وصلت
به األم��ور للقولَ :رح أعملوا عن روح أمي.
المنتج منح فريق العمل صالحيات كاملة في
الوقت والتكاليف المادية ،واستغرق المسلسل
 160ي��وم عمل ،وه��و ضعف المعهود في
المسلسالت التلفزيونية».
وأض��اف قبيالت أن التصفيات تمت على
ست مراحل واستمرت ستة أشهر ،وعند إعالن
نتائج التصفيات النهائية كان «االجتياح» على
رأس قائمة األعمال المرشحة ضمن فئته.
«وص��ول مسلسل أردن��ي إلى هذا المستوى
من المنافسة ،يؤكد أن العالم مستعد لسماع
اآلخرين ما دام أن هناك قصة إنسانية كبيرة.
العالم ال يحتاج إلى الخطابات والشعارات ،أما
ففضلت عدم عرض هذا
القنوات العربية
ّ
المسلسل ،لجرأة طرحه للقضية».
يأتي هذا الفوز بالجائزة العالمية ،بعد
فوز المركز بجوائز عدة في مهرجان القاهرة
لإلذاعة والتلفزيون ،في منتصف تشرين
الثاني/نوفمبر الحالي .فقد ف��از مسلسل
«ع��ودة أبو تايه» بسبع جوائز ،وهو إنجاز
لم يتحقق لكثير من األعمال التلفزيونية
الضخمة ،إضافة إلى فوز مسلسل «سلطانة»
من إنتاج المركز أيضاً ،بجائزة أفضل إخراج.

وي��ع� ّد مهرجان القاهرة م��ن المهرجانات
اإلعالمية الرائدة في الوطن العربي.
«المركز العربي لإلنتاج الفني» دأب على
إنتاج أعمال درامية تطرح قضايا شائكة مثل
اإلره���اب وال��دع��اة،
م��ث��ل م��س��ل��س� َل��ي
«ال���ط���ري���ق إل���ى
ك���اب���ول» و«دع����اة
على أبواب جهنم».
«ال��ط��ري��ق إلى
ك���اب���ول» ُع��رض��ت
بضع حلقات منه
قبل أربعة أع��وام،
وتوقف عرضه بعد
ّ
تلقي القنوات التي
تعرضه تهديدات
م�����ن ج���م���اع���ات
إسالمية.
إض����اف����ة إل���ى
ذل��ك ،أنتج المركز
أع���م���ا ًال ت��اري��خ��ي��ة
الف��ت��ة ،مثل «أب��و
جعفر المنصور»،
و«أب��ن��اء الرشيد».

وعن نجاح المركز في معظم أعماله ،يقول
قبيالت إن الدقة في اختيار الموضوعات،
واالقتراب عما يبتعد عنه اآلخرين ،من أهم
أسباب نجاح أعمال المركز.

الساهر “قيصر األغنية” يرنو
إلى “ليلى” جديدة
نادر رنتيسي

| منذ سبعة أعوام والمغنّي العراقي كاظم
الساهر يحاول استعادة تجربته الفنية التي
ب��دأت في العام  ،1985بقوة وصلت ذروتها
منتصف التسعينيات.
في العام  2001أصدر الساهر أسطوانته
«أبحث عنك» ،ورغ��م الهالة اإلعالمية التي
رافقتها ،بل وقيامه للمرة األولى بحفالت توقيع
في غير مدينة عربية ،إال أن األلبوم فشل
تجارياً.
أقر الساهر بذلك الفشل ،ور ّده إلى أن
قصيدة نزار قباني التي تضمنها األلبوم «كل
عام وأنت حبيبتي» لم تكن «درامية» على غرار
قصائد سابقة.
بيد أن المؤشر لم يتصاعد في محاوالته
الالحقة ،في ستة ألبومات ،أسرف خاللها في
تقديم قصائد قباني ،إلى جانب أخريات ألحمد
شوقي ،ومانع سعيد العتيبة ،وفاروق جويدة.
راح يستحضر ،كما ف��ي ألبومه األخير
«ص��ور» ،تجاربه السابقة ،واألل��وان الغنائية
المتعددة التي قدمها سابقا و«ضربت» بمصطلح

سوق الكاسيت ،فمال كثيراً إلى الغناء الخليجي،
وحافظ على األغنية الشعبية ،والخفيفة.
أمعن كثيراً في استحضار نزار قباني ،محاو ًال
تكرار تجربة «زيديني عشقاً» و«إني خ ّيرتك»
حين كان محور سجال في حروب ق ّباني مع عبد
الوهاب البياتي الذي اتخذ أغنيات الساهر مثا ًال
ّ
على بؤس مفردة نزار ،لكنه استدرك بالقول
وحسب ،تحويل
ّ
إن الساهر استطاع بموسيقاهْ ،
المعدن الخسيس إلى ذهب.
إال أن الشريط الفني للساهر يعود إلى
أبعد من ذلك .انطالقته الحقيقية ،بدأت بأغنية
«عبرت الشط» بعد جملة من أغاني محلية،
ضمها شريطه «يا شجرة الزيتون» ،التي لم
ّ
تفك إسار محل ّيتها إال بعد بضع سنوات ،مع
شهرة الساهر التي طرقت أرجاء المعمورة.
األغنية التي ال تخرج عن سياق مثيالتها
العربية في استلذاذها المازوخي ،سوى أنها
كانت ق��راءة لمستقبل الساهر ال��ذي ذهب
بعيداً ،في ما بعد ،من «الشط» إلى «البحر»
فـ«المحيط» ،من دون أن يضط ّره ذل��ك أن
«يشهق أنفاسه» بق ّوة مضاعفة.
أدرك كاظم مبكراً أن وطنه عاجز عن
منزو
الصعود به في سماء النجومية .العراق
ٍ
ومحاصر ،ور ّبما كان لمحاسن الصدف أن يغني
َ
قبل أشهر قليلة من أزمة الخليج أغنية «العزيز»
التي تح ّرق فيها ألماً ،في استثمار ّ
مبكر لوجع
بالده ،على صديقه في الجندية الذي فقده في
حرب الخليج األولى.

ّ
يتكسر فيه
لعل م ّوال األغنية نفسها ،الذي
ّ
حيرة بين الثلج والنار ،كان توطئة ذكية لخيار
الثلج الذي سيذوب الحقاً ،ويكشف عن مرج
أخضر يصلح لفيديو كليب مع شقراء في أغنية
تستجدي دائماً رضا المحبوب.

في بيروت أصبحت
بغداد مجازاً ،حبيبة
ُيداريها غنا ًء على شط
«جونيه»
كانت محطته األولى في الكويت التي لم
تلبث أن أصبحت قِبلته المغلقة ،إثر تداعيات
الغزو .بعدها صار «الحصار» تجارة الصيف
رحال مهرته جرح في سفر طويل،
والشتاء له؛ ّ
عمان أ ّول مفاصله ،بداية التسعينيات،
كانت ّ
وآخر حنينه إلى بغداد وشكواه من حرمان الدنيا
له من أهله ،في م ّواله الشهير الذي شداه في
قصر الثقافة بحفل جماهيري وبإحساس لم
ُيحسن تكراره.
في بيروت أصبحت بغداد مجازاً ،حبيبة

ُيداريها غنا ًء على شط «جونيه» مسا ًء ،قبل
أن يجهر ،وضح النهار ،بخفة روحه تجاه الحلوة
تتشمس ،مقابل خفة
التي درجت إلى البحر
ّ
موسيقية جعلت مظفر الن ّواب يتساءل باستنكار
عن ماه ّية «المطرب العراقي».
ُفتحت بعد ذلك األب��واب الكهربائية في
مطارات العالم في وجه الساهر ،تحديداً مع
تنامي شعب ّيته التي صار ير ّدها صحف ّيون إلى
سحر ّ
فن كاظم ،الذي أنشأ مؤسسة
مركب في ّ
شعرية شعبية متنقلة تع ّلق محاصيلها على
أوت��ار ع��وده لفرزها حسب متطلبات سوق
الكاسيت .وغ��دا بين ليلة وضحاها «قيصر
األغنية العربية».
محج عينيه الموصد ،راح
ظلت القاهرة
ّ
يغني على أط��راف��ه��ا م��ن ال��ع��واص��م رائعة
محمد عبد الوهاب «بفكر في اللي ناسيني»،
وك��ان ي��درك أنها اختبار صعب لدهائه ،فآثر
أم كلثوم ،وذاب حنيناً إلى
أن ينحني لجالل ّ
حواري محفوظ ،مكابراً على ألمه من مصائد
زمالء المهنة هناك ،تغافل عنها بأن بدأ مرحلة
ذهبية في تاريخه الفني عبر أدائ��ه توليفة
شعبية وفصيحة ّ
أشرت على بداية دخوله عصر
العمالقة من «مدرسة الحب».
وصل مجد الساهر ذروته مع أغنيته «أنا
وليلى» فهي قمة هبط عنها ولم يفلح صعوداً
إليها مرة أخرى .أكثر من مرة قال إنه ّ
مل غناءها
على المسرح ،بيد أن جمهور حفالته ،التي ما
زالت تلقى إقبا ًال جماهيرياً ،وجعلته مطرب

| كاظم الساهر

مهرجانات بامتياز ،يطلبها باستمرار.
قبل عامين في مهرجان جرش  ،جاء الساهر
محضراً أغنيات ألبومه الجديد آنذاك «يوميات
ّ
رج��ل م��ه��زوم» ،قدمها واح���دة تلو األخ��رى،
والجمهور يصفق مستعج ً
ال أن يغنّي «ليلى».
مشى على المسرح خطوات ثقيلة ضاحكاً ،قبل
أن يشير للفرقة أن تشرع بعزف موسيقاها.
لحن أغنية أخرى لشاعر «أنا وليلى»
قال إنه ّ
حسن المرواني ،وإنه ينتظر الوقت المناسب
لطرحها ،وثمة أغنية على غرارها تحمل اسم
«العدل» كتبها الشاعر العراقي أسعد الغريري،
كاتب أغنيته الشهيرة «استعجلت الرحيال».
وينوي أيضاً إشهار مشروعه « الضخم»
في العام « 2010ملحمة جلجامش» التي كتبها
شعراً «تعويذة نجاحه» الشاعر كرم العراقي.
كان قبل ذلك أشار إلى أنه قد يعتزل الغناء فور
إطالقها.
في محاوالته يسعى الساهر أن يعود إلى
ذهاب عمره
الشط الذي أض ّله ،ويختصر طريق
ٍ
 23عاماً ،في أغنية تعيد الهواء إلى دمه بعد أن
بالغ بشهق أنفاسه ،حين صار الشط عميقاً.
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الضحك بوصفه
آلية دفاع في المسرح
عواد علي

“عائلة السافاج” :واقع
العائلة األميركية
عدي الريماوي

| حظي فيلم “عائلة ال��س��اف��اج” بشهرة
واس��ع��ة بعد ترشيح بطلته “ل���ورا ليني”
لجائزة األوسكار ،فض ً
ال عن مشاركة فيليب
سيمور هوفمان فيه ،وهو الممثل الذي كان
ف��از بجائزة األوس��ك��ار على دوره في فيلم
“كابوتي”.
ورغم أنه نال رضا كثير من النقاد ،إال
أن الجمهور األميركي لم يحسن تقديره،
فلم تتجاوز أرباحه بضعة ماليين على شباك
التذاكر ،وهو ما يع ّد رقماً متواضعاً جداً في
حسابات شركات اإلنتاج.
الفيلم ال��ذي أُنتج أواخ��ر العام الماضي
يتحدث عن شاب وأخته يجمع بينهما فش ُلهما
في الحياة .يضطران لالعتناء بأبيهما الخرف
بعد موت صديقته ،ثم ينقالنه إلى مأوى
بالعجزة .تظهر حينها شخصية االبن
خاص
َ
الذي يحاول التخلص من أبيه بسرعة ،في
حين تبذل االبنة ما في وسعها لتأمين حياة
أفضل لألب ،وتشعر بالذنب لوضعه في مكان
كهذا.
يفشل األب ،ال��ذي ي��ؤدي دوره الممثل
العريق فيليب بوسكو ،في ّ
تذكر تاريخ اليوم
الذي يعيشه ،ويبدو عاجزاً عن أداء أي شيء
بمفرده .وهو يضفي لمسة إنسانية على
أج��واء الفيلم ،رغم دوره البسيط وكلماته
القليلة ،ويقنع المشاهدين بحالة العجوز
الخرف الذي يتحسر كلما مر بجانب المقبرة
متمنياً أن يصبح أحد ساكنيها.
يعمل االبن مد ّرساً في جامعة ،ويغرق
حتى أنفه في كتبه وأبحاثه ،وهو يعيش وحيداًَ
بعد سفر حبيبته البولندية ،ويتعرض للتوتر
واإلجهاد كثيراً ،ج ّراء عمله الصعب وحياته
المضطربة .في حين تفشل االبنة في تأمين
حياة متزنة لنفسها ،وتبدو حقيبتها المليئة
باألدوية دلي ً
ال على اكتئابها الشديد.فهي
تبني عالقة مع رجل متزوج ،لكنها ال تحقق

االستمتاع معه ،كما تفشل في إقامة عالقة
مع ممرض أبيها الذي يتمسك بحبيبته.
الفيلم يحلل ال���رواب���ط ف��ي العائلة
األميركية ،التي يظهر تفككها واضحاً .الوحدة
التي يعيشها ك� ٌّ
�ل من أبطال الفيلم دليل
على عدم استقرار حياته ،وهم يفشلون في
تحقيق أي نجاح .فالبطلة مث ً
ال ال توفَّق في
إقناع شركات اإلنتاج بمسرحياتها .وصديقها
يحب كلبته أكثر من زوجته ،ويظل ينكر أنه
يمر بأزمة منتصف العمر.
رغم قلة الشخصيات في الفيلم ،إال أن
المشاهد،
العائلة الصغيرة نجحت بملء َ
ومنحتها حيوية عبر الغوص في التفاصيل،
ومتابعة السعي المنهك ّ
لكل من أفرادها نحو
حياة أفضل .الفيلم يبدو مختلفاً عن األفالم
األميركية التي تتناول في العادة لهاث الناس
وراء األم��وال ورغبتهم في الرفاهية .في
“عائلة السافاج” كال البطلين يريد النجاح
في حياته ،وتقديم إبداعاته للناس ،دون
ظهور أي مشاهد لسيارات فارهة أو مطاعم
فخمة.
ٌ
نهاية سعيدة ألحداث الفيلم ،تتحقق بعد
موت األب ونجاح االبنين في حياتهما .وهي
نهاية قريبة من الواقع األسود ،إذ يبدو أنهما
وجدا طريقهما للسعادة بعد التخلص من األب
وعقدة الذنب التي كانت تالحقهما بسببه،
ورغم أنهما ال ينجحان بالوصول لحياتهما
الفضلى ،إال أن البطلة تتمكن من رؤية
تقدم على خشبة المسرح ،في
كتاباتها وهي َّ
حين يطير البطل إلى بولندا لمناقشة أبحاثه
عن الكوميديا السوداء في المسرح .الوحدة
تظل “رفيق” أبطال الفيلم ،ويبدو أن هذا هو
ما يريدونه في النهاية.
نجح الفيلم في تقديم ص��ورة واقعية
َ
وتناول المشاكل العائلية
للعائلة األميركية،
تلمسها في
ْ
بحرفية تفوق تلك التي يمكن ُّ
بعض األفالم العربية ،والتي تتخذ في الغالب
َ
شكل المماحكات النمطية بين الحماة والكنّة،
وعالقة األجيال بعضها ببعض ،مثل الصراع
بين األب وابنه.
حصد “عائلة السافاج” جوائز أميركية
وعالمية عدة ،ونالت كاتبته ومخرجته تمارا
جينكينز ،جائزة أفضل فيلم في “مهرجان
السينما األميركية”.

| تنشأ الكوميديا في المسرح ،حسب رأي
وولفغانغ آيزر (أحد ّ
منظري جمالية التلقي
في ألمانيا) ،من مواقف تنطوي على تعارض
ومفارقات ،وال تنتهي بحسم الصراع إلى غالب
ومغلوب ،بل تنتج عنها سلسلة من الخسائر.
هكذا يتولد ع��دم ات���زان يشوب عالم
األح��داث المسرحية ،وينتقل هذا اإلحساس
إلى المتلقي مو ّلداً إرباكاً لملكاته العاطفية
والمعرفية .الضحك يحدث ،ال عن عدم االتزان
ً
نتيجة لعملية اإلرباك أيضاً،
هذا فحسب ،بل
وبذلك يتحول الضحك هنا إلى واح��دة من
آليات الدفاع.

الجزم بأن الكوميديا
تنتج عنها سلسلة من
الخسائر ليس صحيحاً
في جميع األحوال
لكن ماذا يحدث لو تخلى العرض الكوميدي
عن طبيعته الفكاهية غير الجا ّدة المعلنة ،أو
أزاحها جانباً؟ وما الذي ينتج لو تحول العرض
فجأ ًة إلى الج ّدية مر ًة أخرى في اللحظة نفسها
التي أدرك فيها المتلقي أن عدم الجدية هو
وسيلته لتحرير الذات من قيودها؟
يجيب آي��زر عن ذل��ك ،في ضوء دراسته
لمسرح صموئيل بيكيت ،بأنه ف��ي مثل
ه��ذه ال��ح��االت يصعب علينا تجنب التوتر،
ويموت الضحك على شفاهنا .إ ّال إنه ربما
َ
السمة
غاب عن آيزر ،حين جعل “التعارض”
األساسية للكوميديا ،أن المواقف التي تنطوي
على تعارض في الدراما ليست حكراً على
الكوميديا ،بل هي أكثر تجلياً في التراجيديا،
فأين نجد م��واق��ف تتعارض فيها طبائع
الشخصيات ورؤاه���ا وأفكارها وأه��واؤه��ا،
وتتقاطع مصائرها وتوجهاتها وخياراتها
أعمق مما نجده في تراجيديات مثل“ :أوديب
ملكاً” ،و”أنتيغونا” ،و”هاملت” ،و”الملك لير”،
و”ماكبث”؟
كما أن الجزم بأن الكوميديا تنتج عنها
سلسلة من الخسائر ليس صحيحاً في جميع
األحوال ،فالفعل الدرامي فيها قد يقوم على
تخطي سلسلة عقبات ال تفضي إلى خسائر،
بل إلى تسويات تكون الخاتمة فيها سعيدة.
وإذا كان بعض أنماط الكوميديا تنتج عنه
خسائر ما ،كالكوميديا السوداء في كثير من
مسرحيات تيار العبث ،التي اختار آيزر منها
أنموذجه في التحليل ،فإن ذلك ال ينطبق على
جميع أنماط الكوميديا.
ي��س��ت��خ��دم آي���زر مصطلح “ال��وظ��ائ��ف
السالبة” ،الذي اجترحه الناقد الروسي يوري
لوتمان ،ليصف مسرحية بيكيت “في انتظار

غودو” بأنها سلسلة من هذه الوظائف ،وهو
يعني بذلك أن مكونات المسرحية تحبط
أي توقعات تقليدية للمتلقين ،ويتوالى
ضحكهم إلحساسهم باالستعالء والتفوق
على الشخصيات التي ال تجد شيئاً تفعله منذ
البداية .لكن هذه الضحكات قصير ُة المدى ،إذ
ال تلبث المسرحية أن تصيب المتلقين بمس
كهربائي يقطع تيار الضحك حينما تناقض
المعاني التي استخلصوها ،أوتنفيها.
تحيل فكرة آيزر عن إحساس المتلقين
باالستعالء ،والتفوق على الشخصيات ،على
فكرة الناقد الكندي نورثروب فراي ،القائلة إن
المشاهد في الكوميديا يرتفع فوق مستوى
الفعل ،وي��راه من وجهة نظر عالم أعلى
وأنظم ،وهي الفكرة نفسها التي يأخذ بها
الناقد المسرحي الفرنسي باتريس بافيس.
الباحثة المسرحية الكندية سوزان بينيت،
تصف تفسير آيزر للبنى الدرامية على أساس
أنها أنظمة تتسم بعدم التحقق (أو باستخدام
تعبير لوتمان :أنظمة ذات وظائف سالبة) ،بأنه
ً
معللة ذلك بأن الجمهور ربما
تفسير ساذج،
لم يكن في البداية معتاداً على مسرح العبث،
كما قدمه بيكيت ،ومن ثم اتسمت ردود أفعاله
بالحيرة والتشوش ،ولكن من المؤكد أنه بعد
ظهور كتاب مارتن أسلن (الناقد المسرحي
البريطاني) عن مسرح العبث  ،1961بل
واألهم من ذلك ،بعد توافر فرصة مشاهدة
مسرحيات من نمط مسرحيات بيكيت ،أصبحت
ً
ً
ومتوقعة.
مقبولة
المسرحيات العبثية
مثلما يقوم المتلقي ،من وجهة نظر
آي��زر ،بعملية تشكيل معنى األح���داث في
مسرحية “ف��ي انتظار غ���ودو” ،فإنه يقوم
في مسرحية “لعبة النهاية” للكاتب نفسه،
بعملية أداء تفرضها اللغة ،األمر الذي ينتج
عنه أن يأخذ في هذه المسرحية مكان أبطال
المسرحية السابقة ،فيلعب دو َري “فالديمير”
و”استراجون” .كما ينتج عن ذلك وضع المتلقي
في موقع منفصل عن األحداث يمكنه من أن
يرى نفسه كالعب لشخصية كوميدية ،وهو
دور تدفعه إلى القيام به خبراته السابقة
في المشاهدة .وهكذا يصبح المتلقي ،وفق
ه��ذا التصور ،منتجاً ومتلقياً للدراما في
الوقت نفسه ،ويتيح للنص إمكانية إيصال
فكرة الشخصية المقلقة ،التي تفتقد إلى
المركز والوحدة ،وذلك من خالل تجربة ذاتية
يعايشها المتلقي في صورة مشروعات لبناء
المعنى ،ال تلبث أن تتخلق حتى تُطرح جانباً
بشكل مستمر.
يمكن االستنتاج من ذلك أن مسرحيات
بيكيت تقوم دائ��م �اً على إح��ب��اط توقعات
المتلقي ،لذا يمكن وصفها بأنها تتبنى دائماً
اتجاهاً مخالفاً للنظر إلى الجمهور بوصفه
ً
“جماعة تأويلية” .ه��ذا التصور يستهدي
بالمبدأ الظاهراتي الذي يعتقدبأن المتلقي
ُيدخل النص إلى شعوره ،ويجعل منه تجربته
ً
ً
جوهرية هي
مالحظة
الخاصة ،إ ّال أنه يستثير
أن انفصال المتلقي عن األحداث ،وهو مفهوم
مركزي عند بريخت ،يعني وض��ع مسافة
بينه وبين ما ُيقدم على الخشبة تحول دون
تماهيه مع العناصر السمعية والبصرية
التي تشكل عالمها ،وتسمح له بمراقبتها
ومساءلتها واتخاذ موقف منها ،وليس العكس،
كمؤد إلحدى
أي االندماج معها ،ورؤية نفسه
ٍّ
الشخصيات على الخشبة ،وبخاصة المتلقي
ً
سابقة في المشاهدة.
الذي يمتلك خبرات
بيد أن آيزر يناقض نفسه هنا ،فهو القائل

| وولفغانغ آيزر

إن القارئ ،أو المتلقي ،يشكل موضوعات
ً
«متخيلة» في ذهنه على أساس فرضية «أفق
ً
عرضة
التوقع» ،وتكون هذه الموضوعات
ً
ً
متواصلة
سلسلة
للتعديل ،أو التكييف ،بل
م��ن التعديالت“ :نحن نحمل ف��ي أذهاننا
بعض التوقعات القائمة على ما نذكره عن
الشخصيات واألحداث ،غير أن التوقعات يجري
تعديلها باستمرار ،وما نذكره يجري تحويله
كلما مضينا في قراءة النص”.
إن عملية التعديل هنا نابعة من موقف
ن��ق��دي ،وم��س��اءل��ة للشخصيات واألح���داث،
ورفض لبعض المعايير التي تتبناها أو تقوم
عليها ،ومحاكمتها ،واقتراح بديل عنها ،فكيف
يستقيم ذلك مع رؤية المتلقي نفسه العباً
لشخصية ما؟ ربما في حال واحدة فقط ،هي
تماهيه معها بعد أن أجرى عليها تعدي ً
ال في
ذهنه ،وك ّيفها مع أنموذجه الذي رسمه لها في
مخيلته.

مما يؤخذ على تحليل
آيزر ،أنه اعتمد على
قراءة نصوص بيكيت،
ولم يأخذ في الحسبان
العروض المسرحية
لهذه النصوص
مما يؤخذ على تحليل آي��زر ،أيضاً ،أنه
اعتمد على ق���راءة نصوص بيكيت ،ولم
يأخذ في الحسبان العروض المسرحية لهذه
النصوص ،وه��و القائل ف��ي كتابه “فعل
القراءة” ،إن القراءة تختلف عن كل أشكال
التفاعل االجتماعي األخ���رى ،ألنها عملية
تخلو من موقف اللقاء وجهاً لوجه مع آخر ،أما
المسرح فينهض على لقاء المؤدين بالمتلقين
وجهاً لوجه ،في موقف يزيد من تعقيده وجود
ّ
دوال مادية ملموسة على خشبة المسرح (وإن
تناقصت إلى حد العدم في مسرح بيكيت)،
ولهذا يختلف نظام االستجابة في المسرح
عنه في عملية القراءة.

ّ
السجل

Thursday 27 November 2008

ثقافي

كتاب مرجعي يرصد التطور السياسي
وجغرافية األيديولوجية في تركيا

كلللتلللللللب
أنت بي!
َل َكم ِ
نكهة وطن

مراجعة :كوراي سي أليسكان*

| يمثل ك��ت��اب «س��ي��اس��ات الديمقراطية
التركية» إسهاماً مهماً في دراس��ة جغرافيا
تركيا السياسية الحديثة ،فهو يركز على فترة
رئاسة عصمت إينونو محلال السياق المحلي
والدولي الذي حدد ديناميات مأسسة تجربة
التعدد الحزبي .هذا النقاش قام على سؤالين
عامين هما )1( :بأي الطرق واص��ل إينونو
األجندة الكمالية وبأي الطرق ابتعد عنها ،أو
خلفها ،لمتابعة برنامجه «اإلينوني»؟ ( )2كيف
أدرك إينونو أن نظام التعدد الحزبي الذي
ساعد على خلقه في األعوام األولى للحرب
الباردة – هو نتاج للكمالية؟ (ص .)5
يصوغ فاندرليب إجاباته في شكل سردية
مرتبة زمنياً للتطورات السياسية التي أحاطت
برئاسة إينونو ،فيفتتح الكتاب بوفاة أتاتورك
في ال���  1938وينتهي ب�«الهزيمة النكراء
واالنتصار العظيم» إلينونو في العام ،1950
حين خسر حزب الشعب الجمهوري الذي كان
يرأسه لصالح الحزب الديمقراطي .وعلى
مدى تسعة فصول يروي فاندرليب بمهارة
وبتسلسل زمني كيف أن أينونو وك��وادره
قاموا بعملية مأسسة للهيمنة الكمالية على
السياسة التركية؛ كيف تصرف النظام إزاء
الحرب العالمية الثانية ،حين اختارت الجمهورية
الجديدة أن تناور حول موقف محايد ،ولكنه
غامض ،من دول المحور والحلفاء؛ كيف
تعامل ح��زب الشعب الجمهوري م��ع ب��روز
معارضة من داخل الحزب ومن خارجه؛ وكيف
برز بديل للحزب من دون أيديولوجية بديلة؛
وكيف انفتح النظام في صورة انتقائية بحيث
يقدم في الوقت نفسه وقفا لضمان هيمنة
ممأسسة على السياسة التركية.

الكتاب دراسة علمية
جادة مع اهتمام خاص
بالتفاصيل التاريخية
منتقداً ما يسميه تفسير «المركزية
الكمالية» للتاريخ الحديث لتركيا ،يجادل
فاندرليب بأنه لكي تحصل على تفسير أفضل
للتاريخ السياسي التركي ،يجدر أخذ إينونو
بعيدا عن ظل أت��ات��ورك إلظهار التطورات
التاريخية التي تمأسست من خاللها الكمالية
بوصفها التزام النظام بأيديولوجيا «هيمنة».
وليس هذا باألمر السهل ،ألن أحد التقنيات
األكثر انتشارا لكمالية ما بعد أتاتورك ،كانت
المجادلة بأن ما حدث بعد كمال ،لم يكن سوى
متابعة للدرب الذي تنبأ به ورسمه .ولم يكن
إينونو استثناء ،فهو كان رائد توكيد وكالته من
خالل تقديم خياراته بوصفها تعهدات فرعية
لوكالة أتاتورك .ويقدم فاندرليب خدمة جليلة
لطلبة تاريخ تركيا الحديث من خالل إظهار

المؤلف :رشاد أبو داود
الناشر :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت
سنة النشر2008 :
عدد الصفحات 282 :صفحة
| يجمع الكتاب مقاالت نُشرت للمؤلف في صحف عربية مختلفة ،تتنوع مواضيعها
ما بين الشخصية والعاطفية .ويهدي مجموعة من مقاالته إلى أدباء ومثقفين ،منهم
خليل قنديل ونجيب محفوظ ،والراحالن محمد القيسي ومحمد طملية.
يقدم الكاتب في  93مقالة تجارب شخصية مؤثرة ،مثل ما تضمنته مقالتا «زنبق
ورائحة أمي» و«سهرة في نتانيا» ،وينتقل إلى الحديث عن فنانين عرب كبار ،في
مقاالت أخرى ،مثل «فيروز ..السادسة صباحاً» ،و«إسكندرية ليه».

سياسات الديمقراطية التركية:
عصمت إينونو وتشكيل نظام تعدد األحزاب 1950-1938
| تأليﻒ :جون م .فاندرليب
| الناشر :سلسلة جامعة نيويورك الحكومية للتاريخ االجتماعي واالقتصادي للشرق األوسط
(مطبعة جامعة نيويورك الحكومية ،ألباني ،نيويورك)
| سنة النشر2005 :
| عدد الصفحات 280 :صفحة

تناسخ أتاتورك عبر قابالته السياسية ،ممن
كان عليهم أن يأتوا بتعريف سياسات تجربة
التعدد الحزبي في تركيا.
يلمح ال��ك��ت��اب إل��ى ال��ج��ذور التاريخية
للتطورات المعاصرة في تركيا ،ومن خالل
تحليله لعملية خلق الجغرافيا األيديولوجية
للسياسة التركية ،يبرز الكتاب كيف ولماذا
��ي ال��ي��س��ار جانبا على ي��د تحالف من
ن ّ
ُ��ح َ
مشروعات سياسية مختلفة في الظاهر عن
حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي،
وكيف بدأ اإلسالم السياسي ُيستخدم بوصفه
مشروع هيمنة مضاداً ق ّدم نفسه على أنه
بديل «حقيقي» ،وأخيرا كيف تلكأت القومية
ذات الميول الفاشية والوحدوية التركية حول
حدود الطيف السياسي الكمالي .كان الغياب
والحضور النسبي لهذه االتجاهات الثالثة
هو الذي أدى دور البنيان األساسي للسياسة
التركية الحديثة ،وبتفسيره ذلك تحديدا فإن
كتاب فاندرليب يع ّد دلي ً
ال مهماً.
على أي حال ،فإن من المدهش أن الكتاب
ال يفتح نقاشا نقديا مع األدبيات التي تحلل
ه��ي األخ���رى الفترة نفسها بهدف بحثي
مماثل ،لكنه يرجع إلى كتب وضعها مختصون
تذكر بوصفها بيانات تاريخية تستخدم
لبناء السردية التاريخية التي ق��ام عليها
الجدل .وفي بعض األحيان التي تتوسل فيها
المجادلة نقاشاً نقدياً مع األدبيات ،كما في
النقد المشروع الذي يقدمه المؤلف لمداخل
عمن تابع
المركزية الكمالية ،يصمت الكتاب ّ
مثل هذا الموقف وكيف ُبني الموقف .أهم من

ذلك ،أن من المدهش أن القارئ ال يعثر على
أي إشارة أو نقاش لكتاب طه بارال الذي كان
أول المداخل النقدية وأكثرها تطورا للولوج
إلى الجذور التاريخية وللعالم السوسيولوجي
ولبروز الكمالية ومأسستها .ولكان الكتاب م ّث َل
إسهاما في فهمنا للحقبة التاريخية في صورة
أكثر فائدة ،لو أنه شمل األدبيات الخاصة
بالموضوع في صورة أكثر عمقا.
يقدم كتاب فاندرليب مثاال على دراسة
علمية ج��ادة مع اهتمام خاص بالتفاصيل
التاريخية .وبجمعه بين مناقشة السياقات
الدولية والمحلية بلغة تنبض بالحياة ،فإن
كتاب «سياسات الديمقراطية التركية« يصف
التطور السياسي بين العامين  1938و1950
في ص��ورة شاملة وح��اذق��ة .ويمثل الكتاب
مرجعا مهما للمؤرخين وعلماء االجتماع،
ليس المتخصصين بتركيا الحديثة فقط ،بل
والشرق األوسط والجنوب ،وذلك بسبب لغته
السلسة ومحاججاته الواضحة وبحثه المتأني.
وبوصفه إسهاما جاء في وقته لدراسة تاريخ
تركيا الحديث ،فإن الكتاب الذي يجدر بجميع
المكتبات الجادة اقتناؤه ،يمكن استخدامه
للتعليم ،بل يجب على المختصين المهتمين
بنظريات التحول الديمقراطي وسياسات
وتاريخ الشرق األوسط الرجوع إليه.
* قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،
جامعة بوغازيتشي ،أسطنبول
بالتعاون مع:
المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط
International Journal of Middle East Studies

نساء نوبل

المؤلف :خالد محمد غازي
الناشر :وكالة الصحافة العربية ،القاهرة
سنة النشر2008 :
عدد الصفحات 197 :صفحة
| يستعرض الكتاب ِس َير النساء اللواتي فزن بجائزة نوبل في شتى المجاالت،
ويسعى إلى إنصافهن ومنحهن حقهن في الظهور.
يقول الكاتب« :ليس الهدف من هذا الكتاب التفرقة بين الرجال والنساء الذين
فازوا بالجائزة .هناك مبررات وفقاً لمعطيات وضرورات تتجلى من خالل استقراء
السيرة الذاتية لكل النساء المبدعات ،ممن كان لهن نصيب مع نوبل».
يبدأ الكاتب من سلمى الجيرلوف السويدية ،التي كانت أول امرأة تدخل قائمة
جوائز نوبل في العام  ،1909مروراً بالفائزات األخريات اللواتي وصل عددهن إلى
 11امرأة ،وصو ًال إلى البريطانية دوريس ليسنغ ،التي نالت الجائزة العام .2007
يتضمن الكتاب مالحق تتحدث عن «القواسم المشتركة بين النوبليات» ،وتعريف
بصاحب الجائزة «المدهش» ألفريد نوبل ،وبالمؤسسة التي تقوم بوهب الجوائز،
إضافة إلى عرض للشروط والقوانين التي ُوضعت لمنح الجائزة.
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حرياﺕ

معتنقات اإلسالم :قاطعهن األهل
ولم يقبلهن المجتمع
محمد شما

| تنظر األربعينية ،أم محمد ،من شباك
منزلها إل��ى ال��ش��ارع المجاور حيث المارة،
وتحديداً السيدات المتسوقات ،وتتنهد بحسرة،
فهي ال تستطيع الخروج من بيتها بحرية
مثلهن ،إذ إنها مالحقة من قبل ذويها الذين
أهدروا دمها في العام  ،1991بعد أن أحبت
مسلماً وتزوجته.
تجد «أم محمد» التي تقيم في إحدى
المناطق القريبة من عمان ،سلواها في
التواصل مع ثالث سيدات أخريات يتماثلن معها
بالحال؛ فهن أيضاً هاربات من نار عشائرهن
التي أهدرت دماءهن للسبب نفسه.
ال تصرح تلك النسوة عن أنفسهن في
محيطهن« .النظرة السيئة لنا ما زالت تالحقنا،
وشبح عائلتي وهدرها دمي ما يزال يؤرقني،
بخاصة وأني تركتهم وعمري  22سنة ،وكانت
عالقتي مع إخوتي ممتازة» .تؤكد أم محمد.
وتشرح حالتها قائلة« :أحببت مسلماً
وأردت الزواج منه ،واعتنقت الدين اإلسالمي
منذ العام  1991في سورية حيث تزوجنا ،لكن
والدي وإخوتي األربعة رفضوا ما قمت به ،بل
وطالبوا بهدر بدمي ،ما اضطرني إلى االختفاء
عن أنظارهم كل هذه السنوات».
لجأت «أم محمد» إلى الشرطة التي حمتها
داخل إحدى المراكز لمدة  17يوماً ،وبعدها
ذهبت مع زوجها إلى مكان مجهول« .بعد
سنوات» ،تقول أم محمد ،ازداد إيماني بديني،
مثلما ازداد اشتياقي ألهلي ،وكثيراً ما أشعر
بحزن عميق لوفاة والدي وأنا بعيدة عنهما»،
لذا فإنها حاولت إعادة العالقات مع أهلها سواء
عن طريق ات��ص��االت كانت تجريها معهم
مباشرة أو عن طريق وسطاء ،لكن محاوالتها
المستمرة على مدى سنوات باءت بالفشل،
وهي تعتبر أن «هذه ضريبة اختياري وحريتي
في الحياة كما أردتها».

المجتمع فرض على «ام
محمد» وعلى زميالتها
عزلة سلبتهن كثيراً من
حقوقهن
وزي���ادة على رف��ض األه��ل االستجابة
لمحاوالت التصالح التي تبذلها أم محمد ،فإن
المجتمع فرض عليها وعلى زميالتها عزلة
سلبتهن كثيراً من حقوقهن ،السيما في
المعامالت الحكومية« :أخشى زيارة الدوائر
الحكومية ،ألن كثيراً من أبناء عشيرتي
يعملون فيها ،وإن ذهبت سيعرف أهلي
مكاني».

وفي محاولة من النساء األربع االستمرار
في الحياة ،فقد ب��دأن في إع��داد األطعمة
والحلويات وبيعها ألس��ر أو جمعيات ،مثل
جمعية المركز اإلسالمي ،حيث تجتمع السيدات
في بيت إحداهن في عمان ،ويقمن بإعداد
المأكوالت وتحضيرها عند الطلب ،وترويجها
عن طريق المعارف مستخدمات موبايل سيدة
خامسة ،ال تشبههن في حالهاً ،ولكنها أتاحت
بيتها وأدواتها لهن على سبيل المساعدة.

العشائر األردنية
على اختالف دياناتها
متشابهة في العادات
والتقاليد
«غير أن ال��دع��م» ،تقول أم محمد« ،ال

يغطي نفقات البيت واألوالد ،خصوصاً أنني
منفصلة عن زوج��ي ،ما يدفعني واألخ��وات
الثالث إلى صنع معجنات وحلويات ومأكوالت
أخرى وبيعها».
«ے» ،حاولت الحديث مع أم محمد
عن مالبسات انفصالها عن زوجها بعد أن
اعتنقت اإلسالم من أجله ،ولكنها كانت قاطعة
بضرورة عدم التحدث في هذا األم��ر الذي
اعتبرته شخصياً ،مكتفية بالقول إنها سعيدة
بوجودها مع أوالدها الذين بقوا معها.
العشيرة ،لم تكن أكثر رحمة بأم محمد
من المجتمع .تعيش أم محمد منذ سنوات
طويلة في متاهات الخوف والهرب من أقاربها
الذين يتربصون بها في األماكن العامة.
«العشيرة األردنية تغيرت عن ذي قبل»،
يقول طالل الماضي شيخ عشيرة العيسى.
«العشائر األردن��ي��ة على اختالف دياناتها
متشابهة في العادات والتقاليد ،لكن عندما
يتعلق األمر بالدين ال تصل األمور حد القتل»،
كما يؤكد ،وه��و يعتبر أن ما حصل لتلك
النسوة ما هو إ ّال رسالة لغيرهن من النساء إذا
ما فكرن بالقيام بخطوة مماثلة،
«فالعشائر المسيحية ال تقتل النسوة

الالتي يغيرن دينهن بل تقوم بالتضييق
عليهن» .كما يؤكد الشيخ الماضي الذي
عايش تجربة تشبه تجربة «أم محمد» ،حيث
قام بحماية سيدة مسيحية اعتنقت اإلسالم
وتزوجت شاباً مسلماً وتمت اإلج��راءات من
خالله .لكن «القضية لم تصل إلى ما وصلت
إليه حالة «أم محمد» ،حيث إن تلك السيدة
تتواصل مع أهلها بشكل طبيعي ولم يصل
األمر حد هدر دمها.

العشائر المسيحية ال
تقتل النسوة الالتي
يغيرن دينهن ،بل تقوم
بالتضييق عليهن
األب سالم مدانات ،عضو محكمة الكنيسة

األرثوذكسية ،كان شاهداً على حاالت كثيرة
اعتنقت فيها مسيحيات اإلسالم ثم ما لبثن أن
عدن إلى ديانتهن .كما كان شاهداً على حاالت
أتى فيها شبان وفتيات مسلمون إلى الكنيسة
رغبة باعتناق المسيحية ،كما يقول .وهو
يؤكد أنه «ال توجد مالحقة للفتيات اللواتي
يغيرن دينهن ،ألنهن سيعدن إلى عائالتهن
في نهاية المطاف ،ولدينا فتيات عدن إلى
المسيحية بعد سوء العالقة مع أزواجهن».
الناشط الحقوقي ،سليمان صويص،
يعلق« :ه��ذه القضية مرتبطة بمفهوم
الحرية وم��دى إدراكنا لها ،وبمدى تطورنا
الفكري واالجتماعي والسياسي ،وقدرتنا على
التمثل بالحقوق والحريات ،وقبل ذلك وبعده
الديمقراطية التي يثبت يوماً وراء يوم أنها
طريق المجتمعات نحو الخالص».
بحسب إحصاءات دائ��رة قاضي القضاة،
فإن عدد األفراد الذين اعتنقوا اإلسالم خالل
األع��وام  2006 -1997بلغ  3451ف��رداً من
ذكور وإناث ،والذين تقدموا في العام 2006
وسجلت لهم حجج اإلسالم بلغوا  488وفي
ُ
العام  2005كان عددهم  454ف��رداً ،وفي
العام  2004كان عددهم  396فرداً وفي العام
 2003كان العدد  319فرداً.
ت��ق��ري��ر ص����در م����ؤخ����راً ع���ن مكتب
«الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل»
في وزارة الخارجية األميركية ،وصف وضع
الحريات الدينية في األردن «بالمتدهور» .وقد
رصد التقرير الذي غطى الفترة من تموز/
يوليو  2007حتى تموز/يوليو  ،2008أحداثاً
ساهمت سلبًا في تدهور الحريات الدينية،
منها« :كيف تعاطت الحكومة مع حاالت االرتداد
عن الدين» .أبرز ما تناوله التقرير عن األردن
هو أن جميع المواطنين ،بمن فيهم غير
المسلمين ،خاضعون للقانون اإلسالمي فيما
يتعلق بالميراث .وأن األبناء القصر لمواطن
اعتنق اإلسالم ُيعتبرون مسلمين ،أما األبناء
البالغون لمسيحي اعتنق اإلسالم فيحرمون
من ميراث أبيهم.

بدران :الدستور كفل
حماية وحرية العبادات
واألديان لكل مواطن
أردني دون تمييز
جاء الرد على هذه االنتقادات من خالل
المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،فقد أكد
رئيس مجلس أمناء المركز عدنان بدران الذي
أكد أن «جميع التحريات التي يجريها المركز،
تعارض مثل هذا التقرير ألن الدستور كفل
حماية وحرية العبادات واألديان في األردن من
كنائس وجوامع ،وكفل حماية وحرية العبادات
لكل مواطن أردني ،لجميع المذاهب لذلك ال
يوجد أي تحيز أو تمييز في األردن بين مواطن
أردني مسيحي أو مسلم ،فالجميع يشهد أن
حرية العبادات كلها محمية ومتوافرة للجميع
دون أي تمييز».
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حرياﺕ
 90في المئة يوافقن على استخدام العنﻒ ضد الزوجات

أرقام صادمة في مسﺢ السكان
والصحة األسرية
دالل سالمة

| تضمن تقرير مسح السكان والصحة
األسرية الذي أعدته دائرة اإلحصاءات العامة
ونُشرت تفاصيله أخيراً ،أرقاماً مذهلة تتعلق
بالعنف ضد المرأة ،ذلك أن  21في المئة ،من
النساء األردنيات المتزوجات يتعرضن ألحد
أشكال العنف الجسدي.
التقرير أع� ّد بالتعاون مع وزارة الصحة
والجامعة األردنية ومؤسسة ماكرو الدولية،
بتمويل من وكالة الواليات المتحدة لإلنماء

ُربع األردنيات
المتزوجات تعرضن
للعنف من الزوج
الدولي ،وصندوق األم��م المتحدة للسكان،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة.
كشف التقرير أن زه��اء ُرب��ع األردن��ي��ات
المتزوجات تعرضن للعنف من الزوج .وذكر أن

 90بالمئة من النساء أبدين موافقتهن على
استخدام الرجل العنف ضد زوجته ،وقلن إنه
في حاالت معينة فإن من حق الرجل أن يضرب
زوجته.
 66في المئة من النساء قلن إن من حق
الرجل استخدام العنف إذا أهانته الزوجة ،و55
في المئة إذا عصت أم��ره ،و 35في المئة إذا
خرجت دون أن تخبره ،و 16في المئة إذا هي
جادلته ،و 8في المئة رأين أن من حقه ضربها
إذا هي أحرقت الطعام.
رغ��م أن ه��ذه األرق���ام تبدو ص��ادم��ة ،إال
أن ذي��اب بداينة ،أستاذ علم االجتماع ،وأحد
الناشطين في مجال دراسات العنف ،يقول إن
ً
حقيقة ضد المرأة هو أعلى
العنف المما َرس
بكثير من األرقام التي أعلنها المسح.
بداينة الذي أجرى في العام  2006دراسة
عن العنف ضد المرأة ،وجد أن  90في المئة
من النساء تعرضن للعنف بأحد أشكاله ،أما
اللواتي تعرضن للعنف الجسدي الشديد ،أي
العنف المفضي إلى كسور أو جروح ،فقد بلغت
نسبتهن  55في المئة.
يعزو بداينة نتائج المسح األخير إلى طريقة
بناء االستبانة“ :في بناء االستبانات هناك ما
يسمى (أسئلة الرهبة االجتماعية) ،أي تلك
التي تمس معتقدات دينية أو أعراف وتقاليد
اجتماعية راسخة ،ال يجرؤ الفرد على تقديم
إجابة صادقة عنها”.
ويضيف“ :أمور مثل عصيان الزوج ومجادلته
وإهانته تمس ثوابت اجتماعية ودينية ،ولن
نتوقع أن النساء هنا سيقدمن إجابة صادقة
عما يعتقدنه فعال” .وهو األم��ر ال��ذي يفسر
نسبة ال� 90في المئة من النساء اللواتي رأين

أنه يمكن أن يكون هناك مبرر لضرب الزوجة.
تكمن المفارقة في أن التقرير صدر في
الفترة نفسها التي عقدت فيها اللجنة الوطنية
لحماية المرأة من العنف ،مؤتمراً مناهضاً
للعنف ضد المرأة .وتثير األرقام التي تعلنها
المسوح المختلفة ،عالمة استفهام حول فعالية
الجهود المبذولة من المؤسسات الناشطة في
مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

بداينة :الزواج في
ثقافتنا ليس عالقة
شراكة ،بل عالقة يلعب
فيها الزوج دور المؤدب
ن��ادي��ة بشناق ،م��دي��رة م��رك��ز التوعية
واإلرش��اد األس��ري ،أب��دت دهشتها من نتائج
المسح ،لكنها أك��دت أن أرق��ام مثل ه��ذه ال
تعكس خل ً
ال في الجهود المبذولة لمحاربة
العنف ضد المرأة بقدر ما تعكس قصوراً في
التشريعات والقوانين التي يمكنها أن تدعم
جهود المؤسسات المختلفة وتتكامل معها.
“القانون الذي صدر العام الفائت للحماية
من العنف األسري ،قانون قاصر ،فهو مثال لم
ينص على إخراج الزوج العنيف من المنزل ،مما
يضع الزوجة أمام خيارين :إما مغادرة المنزل

أخبار
المهجرين السوريين؟
ماذا عن
ّ
| طالبت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ،السلطات
السورية بالسماح بعودة المهجرين القسريين عن
وطنهم م��ن دون تعريضهم للتحقيق والتعذيب
واالعتقال .وردت مطالبة اللجنة بمناسبة انعقاد ملتقى
حق العودة في دمشق .وقالت اللجنة إن حق العودة الى
البلد األم مقدس للجميع ،وأشارت اللجنة الى أن عشرات
اآلالف من السوريين اضطروا للخروج الى منفى قسري
منذ ثالثين عاماً ،ومن يبادر بالعودة من تلقاء نفسه،
يواجه بالقرار  49لسنة  1980الذي يحكم عليه بالموت
عبر محكمة أمن الدولة .

ترحيب
| رحبت جمعية حقوق اإلن��س��ان أو ًال ،السعودية،
بالتصريحات الرسمية ،التي نشرتها صحيفة «عكاظ»
ي��وم السبت الماضي ،وحملت تحذيراً من المساس
بحقوق وحريات األفراد بالمملكة ،وأكدت أن من يرتكبون
تلك التجاوزات سيكونون مسؤولين أمام الملك .بهذه

أرقام صحيفتين
| أوردت صحيفتان يوميتان أرقاماً
خ��اط��ئ��ة ح���ول ن��ت��ائ��ج م��س��ح السكان
والصحة األسرية .جاء في تغطية كل
من الصحيفتين لندوة دائرة اإلحصاءات
العامة لإلعالن عن نتائج المسح ،أن
نسبة األردنيات اللواتي يتعرضن للعنف
مع األطفال إلى منزل أهلها ،الذين غالبا ما
يرفضون رعاية أبنائها ويجبرونها على التخلي
عنهم ألبيهم ،أو أن تقبل العنف ،ألنه ال مكان
تتوجه إليه”.
بشناق تشير إلى ثغرة أخرى في القانون،
هي ع��دم إخضاع “الجاني” ل���دورات توعية
وتأهيل ،كما هو معمول به في البلدان األخرى،
وتلفت في الوقت نفسه إلى صعوبة المهمة
الملقاة على عاتق المناهضين للعنف ضد
المرأة“ .المطلوب هو تغيي ٌر في ثقافة وقيم
اجتماعية راسخة” ،تقول بشناق التي يتفق
معها بداينة ،موضحاً أنه في إحدى الدراسات
التي أع ّدها ،تعرضت  15سيدة من أفراد العينة
إلى الضرب من أزواجهن ألنهن قمن بتعبئة
استبانات الدراسة دون موافقتهم.
بداينة يرى أننا ننتمي إلى ثقافة تعزز
العنف وتتبناه“ .تلك هي الوسيلة األساسية
للتربية والتأديب لدينا ،يمارسها اآلب��اء مع

هو  20في المئة ،ونسبة اللواتي يجدن
مبرراً  19في المئة ،في حين
العنف َّ
أن التقرير الذي حصلت “ے” على
نسخة منه من المصدر ،يفيد بأن 21
في المئة يتعرضن للعنف ،و 90في
مبرراً.
المئة يجدنه َّ

األرقام تثير عالمة
استفهام حول الجهود
المبذولة لمناهضة
العنف ضد المرأة
األبناء ،والمعلمون مع التالميذ ،فإذا أخذنا في
الحسبان أن ال��زواج في ثقافتنا ليس عالقة
شراكة بين ن ّدين ،بل هي عالقة يلعب فيها
الزوج دور المؤدب والمربي ،فإن هذا يفسر
ممارسة العنف ضد الزوجات”.

ﺇعداد :سامر خير أحمد

المناسبة ،وجهت الجمعية ندا ًء ،أوضحت فيه المطالب
المتعلقة بالحريات ،وأهمها وجود تجاوزات على حقوق
المرأة من قبل المنفذين لألنظمة ،فالنظام األساسي
للحكم لم يفرق بين الرجل والمرأة ،كما أن هناك نسا ًء
يتعرضن لظلم أزواجهن أو آبائهن أو حتى أبنائهن
وأقاربهن ،وال يجدن في النظام القضائي منصفاً لهن.
وتعاني أقليات مذهبية من الطائفة الشيعية والطائفة
اإلسماعيلية من التمييز ضدها في فرص التعليم
والتوظيف ،فض ً
ال عن استمرار اعتقال عدد من سجناء
الرأي منذ عدة شهور.

إغالق محطة إذاعية
| قالت هيئة صومالية أهلية اسمها «جمعية مراقبة
العدل» ،في بيان نُشر على اإلنترنت ،إن «مسؤولين
أمنيين» في والي��ة «بونت لند» الواقعة في وسط
ال��ص��وم��ال ،ق��ام��وا ب��إغ��الق محطة رادي���و ف��ى مدينة
جالكعيو ،واعتقلوا مديرها «محمد حسن جامع» ،ألن
محطته أذاعت أخباراً لرئيس الوالية ،الجنرال محمود
موسى حرسي ،فيما أحاط رجال «الشرطة» التابعون

لحرسي بمقر اإلذاع��ة .وأوضحت الجمعية أن محطة
الراديو تلك مستقلة ،وبدأت عملها في العام .1992

مالحقة مد ّون
| ذكرت معلومات نشرتها هيئات ناشطة في مجال
حقوق اإلنسان على اإلنترنت ،إن مد ّونا يمنياً يدعى
«عبده علي غانم» ،يواجه تهديدات من قبل السلطات،
على خلفية نشره مقا ًال حول تداعيات الهجوم على
سفارة الواليات المتحدة األميركية في صنعاء .غانم
مهندس يقيم في صنعاء ،ويمتلك مدونة باتت ممنوعة
في اليمن ،عنوانها ،http://helal08.katib.org :وقيل
إن سلطات األمن تحاصر منزله وتمنعه من الخروج.

انتقد الميزانية
| استنكرت منظمة «مراسلون بال ح��دود» حكماً
أصدرته محكمة جزائرية في  28تشرين األول /أكتوبر
 ،2008بحق الصحفي حسن ب��وراس ،قضى بسجنه

لمدة شهرين وتغريمه مبلغ  40000دينار جزائري (نحو
 700دوالر) بتهمتي «التشهير» و«االعتداء على هيئات
نظامية» .قالت المنظمة إن الحكم قد صدر بعد أكثر
من عامين على نشر بوراس مقا ًال في صحيفة «البالد»
الجزائرية ،انتقد فيه ميزانية إدارة مدينة البيض
( 650كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة) .وكان محافظ
المدينة رفع شكوى ضد الصحفي ،فيما نقلت المنظمة
عن بوراس قوله إنه بات منذ العام  ،2001يمثل أمام
المحاكم ليبرر كتاباته الصحفية.

قانون لدور العبادة
| طالب جوزيف إبراهيم ،مدير المركز المصري
للتنمية وحقوق اإلنسان ،أجهزة الدولة بإصدار قانون
موحد لدور العبادة في مصر ،وذلك بعد وقوع أحداث
عنف طائفي بمنطقة عين شمس الغربية بسبب افتتاح
كنيسة جديدة فيها ،يوم األحد  2008/11/22ما استدعى
تدخل األجهزة األمنية التي حضرت إلى الموقع بكثافة.
ّ
وكان العشرات تجمهروا حول الكنيسة ،في وقت كانت
تقام بداخلها أول صالة منذ افتتاحها.
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انﻔو تك

 :Gmailخصائص جديدة لمحاربة الملل

| طرحت «غوغل» في بريدها الشهير «جي
ميل» خاصية جديدة تسمح لمستخدميه
االختيار بين أكثر من  30تصميماً جديداً
الستخدامها واجهة للبريد اإللكتروني.
يمكن االختيار من بين تصاميم «جي

ميل» عبر خيار  Themesالذي
يتواجد تحت خيارات Settings
ف��ي الصفحة الرئيسية في
البريد اإللكتروني «جي ميل».
قالت «غوغل» إنها أضافت
لبرنامجها الشهير للدردشة
داخل «جي ميل» قدرات جديدة،
حيث أصبح بوسع مستخدميه
ال��ل��ج��وء ل��ل��ص��وت وال��ص��ورة،
ما يجعله منافساً أكثر قو ًة
ً
مقارنة بنظيريه في شركتي
«م��اي��ك��روس��وف��ت» و«ي��اه��و»
اللذين يتمتعان بميزات مماثلة
منذ سنوات.
أوضحت الشركة في بيان
لها أن الخدمة الجديدة تتطلب
من مستخدمي البرنامج تنزيل
برنامج مساعد وتحميله ،وأن
تكون أجهزة الكمبيوتر الخاصة
بهم متصلة بكاميرات إنترنت
(ويب كام) .وأضافت أنها اتفقت
مع شركة «لوجيتيك» العاملة
في مجال تصنيع الكاميرات
على منح تخفيضات كبيرة على
كاميرات اإلنترنت.
التطبيق الجديد يتوافر في
أجهزة الكمبيوتر التي تعمل
بنظامي التشغيل «ويندوز» و«ماك» وجميع
برامج التصفح الرئيسية.
يمكن للمشتركين في بريد «جي ميل»
اختيار التحدث مع آخرين عبر شاشة فيديو،
وف��ي ال��وق��ت نفسه كتابة رس��ائ��ل فورية

لهم عبر ص��ن��دوق دردش���ة «غ��وغ��ل» ،كما
يمكن فصل شاشة الفيديو عن صندوق
الدردشة وتحريكها في أنحاء شاشة كمبيوتر
المستخدم ،ويمكن للمستخدم أيضا تغيير
حجم شاشة الفيديو وتوسيعها لتمأل شاشة
الكمبيوتر.
كانت «غوغل» أعلنت أخيرا عن توفير
حلول أدوات جديدة باللغة العربية في خدمة
«جي ميل» للبريد اإللكتروني.
غ��وغ��ل ال��ت��ي تسعى عبر «ج��ي ميل»
لمنافسة البريدين األشهر في العالم («ياهو»
و«ه��وت ميل» ،و ّف��رت لبريدها اإللكتروني
إمكانية الدردشة باللغة العربية مباشر ًة من
واجهة «جي ميل» ،ومن دون الحاجة إلى بدء
رسالة إلكترونية أو تحميل أي برنامج ،األمر
الذي يس ّهل عملية التواصل بين المستخدمين.
كما إن خدمة الدردشة المدمجة في «جي
ميل» ّ
تمكن المستخدمين من حفظ الحوارات
الدائرة ضمن بريد «جي ميل» ،ليتمكنوا من
البحث ضمن هذه الحوارات في المستقبل.
من مزايا «جي ميل» األخ��رى ،أن خدمة
الدردشة متوافرة أوتوماتيكيا في «جي ميل»،
ويمكن الوصول إليها عبر صفحة البريد الوارد
نفسها .هذه الخدمة تدعم بالكامل اللغتين
العربية واإلنجليزية ،كما أصبح تحويل الكتابة
من اليسار إلى اليمين وبالعكس أسهل.
يمكن تخصيص وض��ع «االس��ت��خ��دام»
ليتمكن اآلخرون من معرفة مكان المستخدم،
كما يمكن اختيار وضع «اإلخفاء» إذا رغب في
أن ال يعرفوا أنه متصل على الشبكة.
ويمكن استخدام خاصية ال��دردش��ة مع
مجموعة في وقت واحد ونافذة واح��دة .كما

يمكن للمستخدم حفظ الحوارات وأرشفتها
للبحث عنها الحقاً ،أو منع «جي ميل» وبقية
المستخدمين من حفظها .وأضافت الشركة
أخيرا مجموعة واسعة من التعبيرات إلى
الحوارات.
إضافة إلى هذه الميزات ،هناك تغييرات
أخرى في خدمة «جي ميل» للبريد اإللكتروني،
منها التحويل بين اللغات ببساطة ،بحيث

أسرع كمبيوتر َ
«ك ّفي»

جهاز عرﺽ  Dreamioجديد

| كشفت شركة ( )ASUSالتايوانية ع��ن أس��رع
كمبيوتر َك ّفي على اإلطالق يستهدف شريحة رجال
األعمال.
الجهاز الجديد الذي يحمل اسم ()ASUS P565
يتميز بسرعة المعالج الذي يحمل عالمة (Marvell
 )Tavorبسرعة  800ميغا هيرتز ،وهي أكبر سرعة تم
الوصول إليها في ج ّواالت الكمبيوتر الكفي حتى اآلن .
يدعم الجهاز خاصية ( )HSDPAالتي تسمح
بتحميل الملفات بسرعة مضاعفة .وهو يدعم نظام
 ،)Windows Mobile 6.1وتم تزويده بقائمة
تشغيل (6.1
من التطبيقات والخيارات ،بفضل نظام التشغيل
(ويندوز موبايل).

| جهاز العرض ( )EH-TW4000أحدث
المنضمين إلى فئة ( )Dreamioالتي تنتجها
ّ
( )Epsonلمخاطبة االحتياجات المتقدمة
ألجهزة العرض الرقمية .الجهاز الجديد الذي
من المتوقع أن ُيعرض في األس��واق نهاية
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،يمتلك قوة
إضاءة تصل إلى ( ،)1600lumensويعرض
صورة بدقة ( )1080×1920بكسل بنسبة
تباين تبلغ  ،75000:1ومعدل تحديث للصورة
يبلغ  . 120Hzالجهاز مزود بعدد كبير من
المنافذ بما فيها  AVو  S-Videoو،RGB
إضافة إلى منفذين من النوع .HDMI

حاسوب  MSIبألوان زاهية
| أصبح باإلمكان الحصول على حاسوب ( )MSIالجديد
( ،)VR220 YAبأحد األل��وان :األخضر ،األزرق ،ال��وردي،
واألسود.
الحاسوب الذي يقدم شاشة عرض بقياس  12.1إنش
تعرض صورة بدقة  800×1280بكسل ،يعمل بمعالج من
الجيل الماضي ( )Intel Pentium Dual-Coreمع ذاكرة RAM
 . 2GBوهو يضم قرصاً صلباً بسعة  ، 250GBمع معظم
الكماليات التقليدية ،كاميرا ويب بدقة  1.3ميغا بكسل،
قارئ لبطاقات الذاكرة ،ومحرك أقراص Super-Multi Drive
الحاسوب م��زود باتصال السلكي ،ويمكن الحصول على
نسخة منه مزودة بمستقبل للبث التلفزيوني بشكل مدمج.

يمكن للمستخدم مثال بدء رسالة باإلنجليزية،
ثم الرد عليها بالعربية.
«غوغل» أعلنت أنها أضافت خاصية لتلوين
التصنيفات ،لمساعدة المستخدمين في إدارة
البريد بكفاءة .بذلك يمكن تلوين التصنيفات
حسب المرسل ،أو تلوين أسماء مجموعة من
المستخدمين بلون مميز معاً ،مما يسهل
الوصول إلى الرسائل وجمعها.

 NetGearتطلق مجموعتين لربط األجهزة عبر اإليثرنت
 )NetGearمجموعتين من مجموعات
| أطلقت ()NetGear
استخدام التيار الكهربائي كوسيلة لربط
األجهزة عبر الشبكة الداخلية التي تستخدم
كابالت اإليثرنت .المجموعتان هما ()XAVB101
و( .).)HDXB111وتتكون كل منهما من وحدة
إرسال ،وأخرى لالستقبال ،يصل بينهما التيار
الكهربائي عبر المقابس الكهربائية التقليدية.
لكن المجموعة الثانية تختلف عن األولى في
كونها قادرة على نقل الفيديو عالي التحديد
عبر هذه الشبكة البيانية الكهربائية.
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احتباﺱ حراري

يتصدى لتغير المناﺥ
البنك الدولي
ّ
| منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ً
عرضة لمخاطر التغير
من أكثر مناطق العالم
المناخي ،لندرة المياه فيها ،والعتمادها
على الزراعة شديدة التأثر بالمناخ ،فض ً
ال
عن ارتفاع نسبة السكان وتزايد األنشطة
االقتصادية التي تتمركز ف��ي المناطق
الحضرية الساحلية المعرضة للفيضانات.
البنك الدولي ق��ال في تقرير أص��دره
أخيرا ،إن��ه من المتوقع أن يصبح المناخ
أكثر حرارة وجفافا في معظم أنحاء الشرق
األوس��ط وشمال إفريقيا .وسيؤدي ارتفاع
درجات الحرارة وانخفاض معدالت هطول
األمطار إلى زي��ادة تكرار موجات الجفاف
وح ّدتها ،وهو أثر يتحقق بالفعل في منطقة
المغرب العربي.
ظاهرة تغير المناخ تثير الكثير من
التحديات أمام مدن المنطقة التي تشكل
مراكز لألنشطة االقتصادية واالجتماعية

والثقافية والسياسية .وق��د يؤثر ارتفاع
منسوب مياه البحر على كثير من المدن
الساحلية للمنطقة ،وبخاصة في األماكن
المنخفضة في مصر وتونس.
تتنامى ال��م��خ��اوف ف��ي مصر ،بشكل
خ���اص ،ب��ش��أن التأثير المحتمل ل��زي��ادة
منسوب مياه البحر على دلتا النيل .تذهب
التقديرات إلى أن ارتفاع منسوب البحر 50
سنتيمترا أمام سواحل الدلتا قد يؤدي إلى
تشريد أكثر من مليوني شخص ،وإغراق
 1800كيلومتر مربع من األراضي الزراعية،
تقدر قيمتها بنحو  35مليار
وإحداث أضرار َّ
دوالر في شكل ضياع األراضي والممتلكات
والبنية التحتية .إضافة إلى ذلك ،فإن مرافق
البنية التحتية االستراتيجية لتخزين المياه،
مثل بحيرة ناصر ،من المحتمل أن تتعرض
لزيادة معدالت التبخر واشتداد خطر تكرار
الفيضانات.

الفريق اإلقليمي للشرق األوسط وشمال
إفريقيا في البنك الدولي يعكف حاليا على
إع���داد استراتيجية إقليمية وخطة عمل
بشأن تغير المناخ ،ستحدد للمنطقة معالم
التوجهات العامة للنشاط على مستوى البنك،
كما ورد في إطار العمل االستراتيجي للتنمية
وتغير المناخ لمجموعة البنك الدولي .تهدف
االستراتيجية إلى مساندة بلدان المنطقة
في جهودها لتعزيز مرونتها في التكيف
مع آثار تغير المناخ (وبخاصة في ما يتصل
بالزراعة وإدارة الموارد المائية) ،واقتناص
الفرص لتحقيق تنمية منخفضة االنبعاثات
الكربونية في مجاالت الطاقة والنقل والتنمية
الحضرية.
بحسب التقرير ،فإن برنامج اإلقراض
العادي الذي يتواله البنك ،يساهم في الحد
من تعرض المنطقة لمخاطر تغير المناخ،
بوسائل منها تعزيز كفاءة قطاعات الري (التي
تبلغ حصتها أكثر من  80في المئة من إجمالي
استخدامات المياه في المنطقة) ،ومساندة
مشروعات الطاقة منخفضة االنبعاثات
الكربونية (بما في ذلك ترشيد استخدام
الطاقة والطاقة المتجددة ،والتحول إلى أنواع
بديلة من الوقود) ،والتي بلغت حصتها 30
في المئة من مجموع القروض المخصصة
لمشروعات الطاقة في السنة المالية -2007
.2008
ينسق البنك ج��ه��وده ف��ي م��ا يتصل
بتغير المناخ ،م��ع وك���االت تنمية دولية،
من خالل االستفادة من التجارب السابقة
للبرامج اإلقليمية ،مثل برنامج المساعدة
الفنية للبيئة في منطقة البحر المتوسط.
ويعمل البنك مع عدد من الشركاء في مجتمع
المانحين إلنشاء برنامج إقليمي للمساعدة

تعهده محاربة
يجدد ّ
أوباما ّ
االحتباس
| قال الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما
إن الواليات المتحدة سوف «تشارك بقوة» في
محادثات التغيرات المناخية عندما يتولى الرئاسة،
لخفض حا ّد في
وتع ّهد بااللتزام بالخطط الرامية
ٍ
االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري بحلول
العام .2020
أوباما أكد نيته تطبيق خططه لوضع نظام
يح ّد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من
ال��دول الصناعية الكبرى ،رغم األزم��ة المالية
الحالية.
وقال الرئيس الديمقراطي الذي انتقد على
الدوام نهج إدارة الرئيس جورج بوش تجاه ارتفاع
درجة حرارة األرض« :سوف نحدد أهدافا سنوية
قوية تضعنا على الطريق لخفض االنبعاثات إلى
معدالت العام  1990بحلول  ،2020وتخفيضها
بنسبة  80في المئة إضافية بحلول .»2050
وأض��اف« :سوف تكون فترة رئاستي فص ً
ال
جديداً في قيادة الواليات المتحدة لقضية تغير
المناخ ،األمر الذي سيعزز أمننا ،ويوفر ماليين
الوظائف الجديدة في هذه العملية».
أوباما قال إنه لن يشارك في محادثات المناخ
التي تُعقد في بولندا برعاية األمم المتحدة في

كانون األول  /ديسمبر المقبل ،ألن الرئيس بوش
سيكون وقتها ما زال في منصبه ،لكنه وجه
رسالة للوفود األجنبية التي أمضت سنوات تصارع
ممثلي بوش بشأن األه��داف المحددة لخفض
االنبعاثات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري
ووقف ارتفاع درجة حرارة األرض.
أوباما أكد على برنامجه الطموح بقوله« :فور
أن أتولى منصبي بوسعكم أن تثقوا بأن الواليات
المتحدة س��وف تشارك مجددا بقوة في هذه
المفاوضات ،وتساعد في قيادة العالم نحو عصر
جديد من التعاون الدولي في مجال تغير المناخ».

الفنية لمساندة إنتاج المعارف وتبادلها،
وكذلك تحديد أفكار للمشروعات ،سوا ًء بشأن
التكيف مع تغير المناخ أو الح ّد من آث��اره.
والهدف من ذلك هو بدء عمليات البرنامج في
بداية العام .2009
االستثمار في مشروعات البنية التحتية
وتبادل المعارف وإص��الح السياسات ،ثالثة
مجاالت عامة يمكن للبنك الدولي ونظرائه
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا التعاون
فيها إلحداث تأثير في أجندة التكيف مع تغير
المناخ والتنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية
خالل العقد القادم .في كل هذه المجاالت،
سيعمل البنك آخذاً في الحسبان االختالفات
في الظروف من بلد آلخر ،واألنماط المعينة
للتعرض للمخاطر ،واختالف القدرات على
مواجهتها.

يقول البنك« :التحدي األكبر الذي يواجهه
البلدين المتعاملين مع المؤسسة الدولية
َ
للتنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،اليمن وجيبوتي ،هو تحقيق توازن
على األجل القصير بين أولويات التنمية ،والح ّد
من الفقر مع اتخاذ تدابير للح ّد من التعرض
آلثار تغير المناخ في األجل الطويل”.
ويضيف“ :بالنسبة للبلدان متوسطة
الدخل ،فإن التح ّدي المزدوج الذي تواجهه
الحكومات وشركاء التنمية هو المسارعة
إلى تعبئة موارد كافية للتقليل من آثار تغير
المناخ ،وبخاصة على أكثر الفئات االجتماعية
ع��رض��ة للمخاطر ،وك��ذل��ك جعل الجهود
المتصلة بتغير المناخ ج��زءاً ال يتجزأ من
مختلف جهود اإلصالح التي تهدف إلى تحسين
خدمات البنية التحتية وتطويرها».
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كاتﺐ/قارﺉ
”عمان“
رد على نقد لمجلة ّ
السجل
رئيس تحرير صحيفة ّ

| ق��رأت باستهجان واستغراب شديدين
«عمان» في صحيفتكم
ما نشر عن مجلة ّ
ال��غ� ّراء في العدد  6 ،50تشرين الثاني/
نوفمبر  ،2008تحت عنوان «مسيرة طويلة
تتطلب مأسسة» .وم��رد ذلك االستهجان
أمور عدة أولها أن الموضوع بدأ بما يلي
«بصدور العدد  ،»..157مع أن الموضوع
نشر والمجلة في عددها «الواحد والستون
بعد المائة» ،وهذا يدل على أن هنالك نوايا
مسبقة لطرح هذه القضية.
أما األمر الثاني ،فهو يكمن في المعيار
الذي تم اعتماده الختيار كاتبين معروفين
في عدائهم الشخصي للمجلة.
والمسألة األخ��رى ما ذكر «ح��ول تبدل
أعضاء هيئة التحرير غير مرة وبقرارات
مفاجئة كرد فعل على انتقادات أدلى بها
أعضاء الهيئة حول عمل رئاسة التحرير،
كما ح��دث قبل شهور م��ع الباحث مهند
مبيضين» ،انتهى االقتباس .وأستطيع أن
أؤكد أنني لم أسمع انتقاداً واحداً من أي من
أعضاء هيئة التحرير حول أية مسألة لها
عالقة بالمجلة ،وأتمنى على أي واحد منهم
دحض ذلك بالصورة التي يراها برهاناً
على عدم مصداقيتي ،وبالنسبة لمبيضين
فقد استقال لسبب آخر ال يمت إلى مجلة
«عمان» بصلة ،وما زلنا نحتفظ باالستقالة
ّ
لمن يرغب في معرفة األسباب ،بدليل أن

مبيضين ما زال يطل على قرائه من خالل
«عمان» ونحن
زاويته الشهرية في مجلة ّ
سعداء بذلك.
والمسألة األخ��ي��رة في ه��ذه المقدمة
أننا لسنا نتحمل مسؤولية إن كانت رؤية
بعضهم ألي منجز ثقافي عرجاء !..مثلما
ال نتحمل المسؤولية عن قصورهم في
اإلط��الل��ة على المشهد الثقافي العربي
لمعرفة القامات الثقافية التي تسهم في
صنعه ،مثلما ال نتحمل مسؤولية من ال
يتابعون المنابر الثقافية إ ّال تلك التي تنشر
لهم.
لقد اخ��ت��ارت صحيفة «ے» ثالثة
«عمان»
أسماء للحديث عن سيرة مجلة
ّ
ومسيرتها ،هم :هاشم غرايبة ،وحسين
جمعة ،ومنال حمدي .وردي على ما ذكره
«عمان» ،فإنني سأختصره جداً
غرايبة عن ّ
لكي ال تبدو المسألة مساجلة كالمية ،ففي
«عمان» الذي جرى االحتفاء
العدد  100من ّ
بصدوره بصورة خاصة ،كتب غرايبة مقالة
في العدد المذكور اقتطف منها ما يلي:
«فما بين نصوص المكان والفن التشكيلي،
والشعر ،والعمارة ،والنقد األدبي ،والمقالة،
وال��ق��ص��ة ،وم��ا بين التداعيات العفوية
ودهشتها الطازجة كانت رحلة هذه المجلة
عبر مئة من أع��داده��ا ،وأ ّي��اً كانت نتيجة
نقاشاتنا ،فإنها مجلة سترسم عالمة مهمة
في تاريخ األدب األردني ،وهي تؤشر على

مسيرة النقد واإلبداع في األردن مع مطلع
قرن جديد».
وأتساءل بحرقة :ما الذي تغ ّير بعد ذلك؟
لم يتغ ّير أي شيئ سوى المزيد من تطور
هذا المنبر األردن��ي العربي الذي استلهم
ضرورة أن ال يقتصر على الحدود الجغرافية
التي يصدرعنها ،استجابة لفكر الثورة
العربية الكبرى وفلسفتها الخالدة .واإلضافة
التي كنا نتمنى أن ال نذكرها هي أن مقالة
غرايبة نشرت عندما كان عضواً في هيئة
«عمان» .ويتقاضى مكافأة مجزية
تحرير ّ
شهرياً.
أما حسين جمعة ،فإنني سوف أكتفي
ب��ال��رد على م��ا ج��اء ف��ي مالحظاته عن
«عمان» بإرسال نسخة من مقالة كتبها
ّ
قبل أربع سنوات وك ّرسها في الهجوم على
«عمان» .والمقالة تلك تقع في ثالث
مجلة ّ
صفحات مطبوعة .ولسوء حظ جمعة ليس
أنها لم تنشر ،وإنما ألنها ال تليق به كونه
لم يكتبها لقناعته بما ورد فيها ،وإنما ألنها
أُمليت عليه لكتابتها.
جمعة  -وللمرة الثانية أق��ول ل�«سوء
حظه»  -ق��ام بكتابة مالحظة بخط يده
في نهاية المقالة آنفة الذكر هي ما يلي:
«كتبت ه��ذه المقالة بنا ًء على طلب من
ُ
المحرر الثقافي في صحيفة ( ،)......إ ّال أن
التغيير الذي حدث في القسم الثقافي حال
دون نشرها في الصحيفة المذكورة!!) فهل

هنالك فضيحة يمكن أن يقترفها
كاتب عقائدي كجمعة كهذه..؟
لقد جاء في الموضوع آنف الذكر
المنشور في صحيفتكم أن ما أتسلح
به للرد على النقاد ،وهم أقل من
أصابع اليد الواحدة ،رسائل إشادة
بالمجلة بخط اليد أب��رزه��ا بقلم
الروائي الراحل عبد الرحمن منيف،
سبق أن أرسلها للمجلة ،وه��و ما
سوف نظل نعتز به .ولكن هذا المثل
يشكل افترا ًء على الحقيقة ،ذلك
«عمان» يتضمن مئات
أن أرشيف
ّ
الشهادات التي نشرت في منابر
وصحف عربية ورس��ائ��ل وصلتنا
بالبريد اإللكتروني ،وعلى سبيل
المثال ال الحصر ،هل تمثل األسماء
التالية أية أهمية لغرايبة الذي قال
�م��ان» لكتّاب لم
إن ما تنشره «ع� ّ
يسبق له أن سمع بهم ،وهو كالم ال يليق
بمثقف أو حتى بقارئ مبتدئ ..واألسماء
ه��ي :عبد العزيز المقالح ،ومها فائق
العطار ،ومصطفى بلمشري ،والروائي
الحبيب السائح ،ومحمد رضا مبارك ،ومحمد
جابر األن��ص��اري ،وف��ؤاد التكرلي ،وليلى
شرف ،وإبراهيم العجلوني ،وأمجد ناصر،
ومسعودة أبو بكر ،وزهور كرام ،ومحمد أبو
دومة ،ومحمد الباردي ،وعلي جعفر الع ّ
الق،
وبوشوشة بن جمعة ،وغادة السمان.

أعرف أن المساحة المخصصة ال تسمح
بذكر المئات غير هذه الشهادات.
وكلمة أخيرة أعتب فيها على رئيس
التحرير ،ألن ش��ه��ادات م��ن تحدثوا عن
«عمان» في صحيفتكم ال تع ّبر عن حقيقة
ّ
هذا المنجز وال عن اإلنجازات التي حققتها
على امتداد الوطن العربي كجسر تواصل
بين ثقافات أقطارنا العربية.

عبداﷲ حمدان
«عمان»
رئيس تحرير مجلة ّ

تحليل الحجر األسود
وتجربة انشقاق القمر
| يأخذ كثير من المثقفين والباحثين على
زغلول النجار مسعاه للتقريب بين العلم والدين،
وي��رون أنه كثيراً ما يحقق تزاوجاً بالغصب،
وليس بالتراضي ،بين حقائق علمية يزعم أنها
وردت في القرآن ،فيما يحظى الرجل بجماهيرية
كبيرة ،وتجري استضافته في المنتديات العلمية
وعلى الفضائيات ،مثلما يحظى بتأييد من
باحثين آخرين.
الحديث عن النجار هنا ليس من باب تقييمه،
وإنما لمناقشة دعوته األخيرة لتحليل الحجر
األسود ،إلثبات أنه من أحجار الجنة وليس من
أحجار األرض ،وفق المتوارث دينيًا ،رغبة منه
في إفحام علماء الغرب حسب قوله .وهي الدعوة
التي أحدثت جد ًال واسعاً ،وانقسم الناس إزاءها
ما بين مؤيد ومعارض ،والمعارضون أكثر من
المؤيدين.
كان غريباً بالنسبة لي أن دعوة تحليل الحجر
األسود احتلت هذا الحجم من التراشق الكالمي،
فيما مر خبر يعنى أيضاً بإثبات “غيب” آخر مرور
الكرام.
قبل فترة تناقلت وسائل اإلعالم خبراً عن
تخطيط مجموعة من العلماء السعوديين إلجراء
��ق في عهد
تجربة علمية تثبت أن القمر ُش ّ
الرسول ،وأن ما رآه المشركون ،من انشطار القمر
شطرين ،وهي حادثة مؤكدة في القرآن والسنّة،

قد حدث فع ً
ال ،ولم يكن مجرد تخيل بصري.
يحتج على التجربة ،ولم
الغريب أن أحداً لم
ّ
ُي َثر شي ٌء من الجدل ،لكن تحليل الحجر األسود
أثار ما أثاره من جدل ما زال مستعراً.
بعض اآلراء ذهبت إلى أن الحجر األسود حجر
عادي ،له مكانة دينية سامية .وبعضها رأى أن
التحليل سيثبت أنه حجر نيزكي .وبعضها رأى
أنه حجر من الجنة ،وبالتالي فإن مكوناته لن
تكون مشابهة بحال لألحجار األرضية وللحجارة
النيزكية .وليس من فصل في هذه اآلراء إال
بإخضاع الحجر للبحث العلمي.
تجربة شق القمر وتحليل الحجر األس��ود
ضروريتان ،ليس فقط من أجل إفحام علماء
الغرب ،وإنما من اجل المعرفة ،فض ً
ال عن تعزيز
اإليمان من قبيل “ولكن ليطمئن قلبي”.
من المهم المضي قدماً في هذا االتجاه ما
دمنا ارتضينا هذه الطريق لتأكيد انسجام اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية مع العلم .وهو موقف
يعارض فيه علماء المسلمين والنجار موقف
الفيلسوف س��ان سيمون ال��ذي ق��ال حين رأى
تعارض المكتشفات العلمية مع الدين“ :ليست
المسألة أن يموت الدين ليعيش العلم ،وال أن
يموت العلم ليعيش الدين ،إنما المسألة كيف
يتعايشان معاً”.

عزت سلطان

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

من “كالم الجرايد”
إلى “كالم اإلنترنت”
| وجد القراء في إمكانية نشر التعليقات على ما يطالعونه على
اإلنترنت ،ح ً
ال لمشكلة التردد التاريخي الذي عاشوه تجاه مسألة ابداء
مواقفهم أو ردودهم على ما ينشره الكتّاب في الصحف ،ومن الواضح
أن هذه الصحف على الشبكة أكثر جرأة منها على الورق ،وهي تعتبر
كثرة التعليقات على مواقعها اإللكترونية دلي ً
ال على انتشارها وتفاعل
القراء معها .بينما جرت العادة أن تتردد الصحف عن نشر ما يصلها
من ردود على الورق ،وكانت تجري الكثير من التدقيق قبل النشر
ويخضع الرد لعمليات إعادة تحرير واختصار ،ويشترط التحقق من
اسم وشخصية مرسل الرد ،وعليه أن يبرر لجوءه إلى الرد ،أي أن تكون
له مصلحة من نوع ما في الرد ،ثم إنه عادة ما كانت تتاح أمام الكاتب
فرصة التعليق ،وهي فرصة ليست متاحة أمام القارئ صاحب الرد.

عدم المؤاخذة

من الواضح أن ما ينشر على اإلنترنت يندرج في سياق الكالم الذي
َ
يؤاخذ» صاحبه عليه كثيراً مقارنة بما ينشر على الورق ،ولغاية
«ال
اآلن لم يتم تصنيف «كاتب إنترنت» كما هي حال «كاتب صحفي».
ومن قبيل االحتشام ومحاولة االستقالل عن الورق أو التعفف عنه،
حرص كتاب اإلنترنت على إيجاد تسمية خاصة بهم وهي «المدونون»
الذين تكاثروا واشتهروا في السنة األخيرة ،ولكن يمكن مالحظة أن
المعلقين على اإلنترنت بأسماء وهمية في أكثر األحيان ،ما زالوا أكثر
عدداً من المدونين المصنفين.
هذا لم يعن توقف ظاهرة الردود على الورق ،ال سيما أنها ما تزال
أكثر وق��اراً من ال��ردود اإللكترونية ،وأنها غالباً ما تعكس حالة من
السجال بين شخصين معرفين ،ثم أن الرد المكتوب على
النقاش او ّ
الورق يتطلب جهداً كبيراً ،وال يسمح فيه باألخطاء اإلمالئية والنحوية
تحت طائلة االنتقاص من قيمة ال��رد وصاحبه ،بعكس الحال في
التعليقات والردود اإللكترونية التي يسمح فيها بالكتابة بأية طريقة،
بل إن االبتعاد عن قواعد اللغة يعتبر دلي ً
ال على المهارة.

قبل انقراض التعليق الورقي

هناك تنافس خفي بين صنفي المعلقين هؤالء ،ولغايات الحرص
على اإلبقاء على المعلقين الورقيين ،وتحسباً الحتمال انقراض
ظاهرة الردود الورقية ،فإن على الصحف إعادة النظر بأساليب التعامل
مع المعلقين الورقيين.
من ذلك أن على الصحف أن تمنع الكتاب من التعليق على الردود
التي تصل من قرائهم ،بل أقترح أن تقوم الصحف بالبحث عن طريقة
لمكافأة هؤالء القراء وتوزيع الجوائز والهدايا عليهم.
فالقارئ الذي يحمل نفسه عناء الرد على ما تنشره الصحيفة،
بما يتطلبه ذلك من قراءة متمعنة لمقالة الكاتب ،وقضاء وقت طويل
في التفكير والقيام بعمليات التبييض والتسويد والبحث عن عبارات
مناسبة بما يكفي لجعل الصحيفة تقبل النشر ،مثل هذا القارئ ال
يتكرر كثيرا هذه األيام ،وعلينا أن نجد الطريقة المناسبة لكي نقول
له« :ك ّثر اهلل من أمثالك» وعلى الصحف أن تتوخى اللطف في التعامل
معه.

نتافة صحفية

في العادة يخاف القراء الذين يرسلون ردودا للصحف من عدم
النشر ،ولذلك يعمدون إلى إخفاء خبر إرسال الرد ،ولكنهم في حالة
نشر ردودهم يبتهجون ويسارعون إلى إبالغ معارفهم وأصدقائهم
بذلك .من القسوة بمكان مقابلة هذه البهجة التي يعيشها القارئ لمدة
محدودة بتعليق قاس من الكاتب او من المحرر ،مما يحيل تلك البهجة
إلى تنغيص على النفس ما بعده تنغيص.
ان الكاتب في الصحيفة ،وبخاصة الكاتب اليومي تتوافر أمامه
الكثير من الفرص للتعبير عن رأي��ه ،ومن «النتافة الصحفية» أن
يجعل من نشر رد القارئ النشيط فرصة من هذه الفرص.

| بريشة الرسام الكوبي آريس

فلكلور شعبي “مدني”
| يشكو باحثون ومثقفون مما يسمنوه
«ترييف المدينة» أي طغيان العناصر
الريفية على المدنية ،وبخاصة في ميدان
السلوك االجتماعي للسكان.
أدع���و إل���ى ش���يء م��ن ال��ت��ص��ال��ح مع
الظاهرة ،فربما يكون ما يجري نوعاً من
تشكيل فلكلور شعبي مدني جديد ،قائم
على أس��اس أن ما نعتبره اآلن مظاهر
خلل ،يمكن أن يصبح تراثاً لألجيال «ما
بعد القادمة» تستمتع به ْ
وتذ ُك ْرنا بالخير
بسببه .ينتقل شخص إل��ى السكن في
المدينة –عمان مث ً
ال -وقد يكون قادما من
حي آخر فيها او من مدينة أو قرية أخرى.
وفي العادة يتطوع ساكن قديم أو أكثر،
لتوضيح الموقف للقادم الجديد.

وأي��ه��م زوج��ت��ه ال تستطيع أن « َت� ْب� َ
�غ��م»
بحضوره ولكن لسانها «يصبح شبرين»
ومن ِمنهم «ك ّباب شر» ،ومن
في غيابهَ ،
منهم يعيش «بحاله» ،وأيهم «مش وال بد»
وه ْه» ،وأيهم مزاجي ،وأيهم يا
«ه ْه َ
وأيهم َ
محاله عندما تكون جيبتة عمرانة ،وأيهم
«ح ّية تبن» يقرص ثم يختبئ ،وأيهم إذا
رأيته في شارع اتركه واذهب إلى الشارع
الثاني.
وه��ي معلومات مكنتني م��ن حسن
ال��ت��واؤم مع المحيط الجديد ،وساهمت
في تقليل عنصر المخاطرة االجتماعية،
وقلصت الزمن الالزم لالنخراط في الحي
السكني ،وحسنت من إمكانياتي لالندماج
في النمط السائد قبل تشريفي.

الباب بالباب

طقوس ما بعد السكن

اسمحوا لي بذكر جانب من التجربة
الذاتية:
فما زلت أشعر بامتنان كبير نحو جاري
«الباب بالباب» ،بسبب الزيارة التي خصني
بها عندما انتقلت للسكن ف��ي الشقة
المقابلة لشقته ،فقد ق� ّدم لي بانوراما
اجتماعية عن الحي وسكانه وعادات األزواج
والزوجات وأيهم «محكوم» من قبل زوجته،

| ب��ع��د ات��م��ام إج����راءات ال��س��ك��ن ،تبدأ
مستويات اكتمال الفلكور الشعبي الجديد..
ّ
«وطو صوتكو حتى ال يسمعوكو الجيران»..
«سمع
�ده:
�
ض
به
المقصود
�ر
�
األم
فعل
أو
ّ
سمع ع ّلي صوتك ك��م��ان» ،أو بالمقابل
ّ
نداءاتّ :
«وطوا التلفزيون حتى نسمع شو
صاير عند الجيران» أو القيام بزيارة طارئة
للجار األقرب للذين حصلت المشكلة في

بيوتهم.
تفاصيل البناء ومكوناته تصبح أدوات
ووس��ائ��ل لممارسة الفلكلور المدني،
فالفرندة المزججة تتحول إل��ى غرفة
مراقبة ،وق��د يحتج جيران على جلوس
آخ��ر أوق��ات طويلة في فرندته« .فنحن
أيضاً نريد أن نجلس على برندتنا» ،وبكل
األحوال فإن الزجاج الملون يبقى مفض ً
ال،
ألنه يمكنك من كشف كل ما هو حولك
حتى لو كنت «مزلطا».
أما األم��ور التي تتطلب إقامة عالقات
مشتركة م��ث��ل ال���درج وأج���رة ال��ح��ارس
وخالفه ،فإنها تكون أيضاً ميداناً لمشاكل
م��ن ن��وع ج��دي��د« ،م��ش ج��اي��ة م��ن ليرة
وثنتين» ..ولكن يسبق ذلك تبادل العبارة
المملة الشهيرة ف��ي ع��م��ان ،وبخاصة:
«صباح الخير جار» التي تقال بنبرة خاصة
متفق عليها ترافقها ابتسامة عريضة
حمّـالة أوجه ،وسوف يحرص الجميع على
االستفسار من الحارس عمن «دفع له ومن
لم يدفع» ،وحينها تسود روح «المغالبة»
بين األط��راف ،فإذا دفع أحد فأنا «سأدفع
قبله وأكثر منه» ،وإذا لم يدفع «فأنا لست
أقل منه ولن أدفع».
كما تالحظون ال داع��ي للقلق على
المدينة ،تكفي إع���ادة تعريف األشياء
والتصالح معها.
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رزنامة

“ذاكرة الروح”:
نص ًا سرد ّي ًا
اللوحة بوصفها ّ
ّ
السجل  -خاص

| في معرضه «ذاكرة الروح» المقام على
غاليري رؤى للفنون ،يستثمر الفنان محمود
صادق رموزاً وأيقونات روحية ومادية تحيل
إلى الحضارة الشرقية ،والعربية تحديداً .وهو
يشتغل على مواد مختلفة (إكريليك ،زيت،
باستيل ،وتمبرا) ،يكشف تداخ ُلها وتكت ُلها
على السطح كقطع ناتئة ،عن رغبة الفنان
في إحياء الموروث الحضاري برؤى تجديدية
تصل الماضي بالحاضر ،والقديم بالحديث،
بطريقة بنائية ،ال تجاوزية أو هدمية.
المكان في لوحات صادق يحاكي الطرز
المعمارية التراثية ،ويستلهم مفرداتها من
قباب وأق��واس وأب��واب ونوافذ مشرعة على
مفردات
الشمس .وتتمازج معه في اللوحة
ُ
المرأة ،الديك ،الدجاج ،البط ،الحمام والنخل،
ريف وادع ،وتوحي
وكأنما اللوحة رص ٌد ألجواء ٍ
في الوقت نفسه بعالم شهرزاد األسطوري
في ألف ليلة وليلة ،وهي ترتدي في كل ليلة
ح ّلة عروس تسرد الحكايا وتبدعها.
شغف الفنان بالجانب الملحمي في الموروث
الحكائي ،يفسر احتشاد لوحته بالمفردات
والتفاصيل ،لتبدو نصاً سرديًا مركباً يخاطب
البصر ويستفز ال��ذاك��رة .وه��ن��اك لوحات
تتشكل من حشود بشرية في حالة روحانية
عالية ،مثل اللوحة التي تُظهر مجموعة من
المتصوفة ،أو الدراويش ،يمارسون طقوسهم
بأثوابهم المميزة وحركتهم الرشيقة.
يص ّور صادق العناصر المنتقاة من عالم
الريف بطريقة معقدة ومتشابكة ،متجاوزاً
النظرة السائدة نحوه والتي تدور حول الوداعة

والبساطة ،ليكشف عن غنى هذا المكان،
والتداخالت في نسيجه االجتماعي.
الحياة الريفية كما ت��ص� ّوره��ا لوحات
صادق ،متكاملة ومتآلفة ومتنوعة ،وهي رمز
للخصب والعطاء .لهذا السبب يعمد الفنان إلى
تصوير المرأة بح ّلة عروس تستعد للخصب
والعطاء ،لتتناسل من رحمها األجيال ،فالمرأة
هي صنو األرض التي
ظلت حاضر ًة في وجدان
الفنان وذاكرته ليستمد
منها معاني الحياة.
ي��م��ي��ل ص����ادق في
تشكيالته اللونية إلى
األلوان الثانوية أو الناتجة
م��ن م���زج ل��ون��ي��ن م��ع�اً،
ويتجنب األلوان األساسية
األحادية ،ألن العالم وفق
رؤيته قائم على التداخل
وال��ت��م��ازج وال��ت��رك��ي��ب.
وتسهم ت��درج��ات اللون
الواحد ،في منح السطح
بعد ُه الجمالي ،بخاصة
َ
تدرجات البني الترابي
واألزرق.
ف��ي ه��ذا المعرض،
ي��ؤك��د ص����ادق ،الفنان
المتعدد الذي اشتغل في
مجاالت النحت والطباعة
والخزف ،أن من أراد أن
يبلغ العالمية عليه أن
يبدأ من مكانه هو ،ال من
مكان مستعار.
يعمل صادق أستاذاً
للتصوير والنقد الفني
في كلية الفنون الجميلة
بجامعة ال��ي��رم��وك منذ
العام  ،1984نال الدرجة
الجامعية األولى من كلية

الفنون الجميلة في بغداد العام  ،1970وأتم
دراسته العليا في الواليات المتحدة األميركية،
حيث حصل على دكتوراه الفلسفة في الفن
التشكيلي العام .1983
له أبحاث وكتب في مجاالت التربية الفنية.
أقام معارض منفردة ،وشارك في معارض
جماعية ،واقتُنيت أعماله في دول متعددة.

Max Payne
بطولة:
إخراج:

“سينما جراند”

مارك والبرﻍ
جون موور

| قصة الفيلم مقتبسة عن لعبة
الفيديو الشهيرة التي تحمل االسم
نفسه .ي��روي حكاية شرطي يخسر
عائلته ،فيجد نفسه يحقق في جرائم
أخرى تجري في منطقته.

Tropic Thunder
بطولة:

إخراج :

“سينما جراند”

بن ستيلر
جاك بالك
بن ستيلر

| ي��روي قصة تصوير فيلم
عن الحرب في جزيرة ،وبطريقة
كوميدية يتحول تصوير الفيلم
إلى حرب حقيقية.

Eagle Eye
بطولة:

ابتسم أنت في جنوب لبنان

شيا البوف
ميشيل موناغان

المكان :مسرح البلد
الزمان :االثنين 1 ،كانون األول/ديسمبر ،الساعة  8مساء

إخراج:

| فيلم وثائقي نال الجائزة البرونزية لمهرجان قرطاج السينمائي .2008
يتحدث عن الكوميديا السوداء التي يتمتع بها اللبنانيون ،والتي تجعلهم
يواجهون الحروب المتكررة دون أن ترتبك حياتهم ومجرياتها اليومية .فبينما
تتركز أضواء اإلعالم والسياسيين على إنقاذ لبنان من حرب أهلية ،تشتغل
المخرجة على كيفية لهو عائلتها عن الموضوع .الرقص والضحك واللعب سالح
مقاومة ُيظهره هذا الفيلم العائلي الحميم.
عمان
مخرجة الفيلم داليا الكوري ،مخرجة وثائقية مستقلة ،تعيش بين ّ
ولندن ،وتعرض أفالمها على قنوات فضائية وفي مهرجانات تعنى بقضايا
الشرق األوسط .وهي تحمل شهادة الماجستير في صنع األفالم الوثائقية من
جامعة غولدسميثس البريطانية.

| شاب وفتاة تالحقهما امرأة
ترصد كل تحركاتهما بهدف
تصفيتهما ،فيحاوالن الهرب
منها للحفاظ على حياتهما.

حفل يزن الروسان
المكان :مدارس CMS
الزمان :الجمعة 28 ،تشرين الثاني/نوفمبر
وم َغ ٍّن له أسلوبه الخاص في الغناء
| يزن الروسان موسيقي أردن��يُ ،
واختيار الكلمات.

“سينما جراند”

دي جي كاروزو

Beverly Hills
أصوات:

إخراج:

دروو باريمور
شيﺶ مارتن
راجا غوزيل

كلبة مدللة تعيش ف��ي بيت
عائلة ثرية ،وفجأة تتوه في شوارع
بيفيرلي هيلز وتلتقي بأشخاص في
الشارع يساعدونها الحقاً.

“سينما جراند”
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إعادة اكتشاف أميركا

محمود الريماوي

| تحولت أميركا بقدرة قادر في األسابيع
القليلة الماضية ،إلى مهوى أفئدة كثرة
كاثرة في منطقتنا العربية ،تضم خصوماً
وحتى أعداء ألداء لإلمبريالية.
تدلل على ذلك واقعتان ،صودف أنهما
وقعتا بالتتالي خالل فترة قصيرة:
الواقعة األول���ى ه��ي نشوب األزم��ة
المالية المحتدمة التي بدأت في بالد العم
سام ،وانتشار شعاعها في بقية دول العالم:
النامي والصاعد والمتطور ،على حد سواء.
لم تثر هذه األزم��ة مشاعر الشماتة،
إال لدى قلة قليلة ممن يمتد بهم العداء
ألميركا الى العداء للدوالر األخضر .هؤالء
بدوا أكثر انسجاماً مع أنفسهم من غيرهم،
من معشر المعادين لكل ما هو أميركي.
أما األكثرية المناوئة ،فإما أنها التزمت
الصمت حيال األزمة المالية التي ضربت
إمبراطورية الشر ،وهو صمت بليغ في هذه
الحالة ،أو أبدت تطلعها لوضع حلول لألزمة
ونأت تماماً عن إبداء مشاعر التشفي.
ما تفسير ذلك؟.
تفسيره أن كثرة من المناوئين وبينهم
مؤسسات وهيئات ال مجرد أفراد ،استيقظت
على رواب���ط وثيقة تربطها بالواليات
المتحدة ،هي أساساً روابط مالية :إيداع
أم���وال ،أسهم وس��ن��دات ،ثم استثمارات
متنوعة .وللواليات المتحدة أن تهزم شر
هزيمة سياسياً وعسكريًا وفي كل مجال..
إال في ميدان المال واالستثمار ،فهنا يعم
البالء و«تصل ألسنة النار إلى ذقوننا».
ذل��ك م��ا يفسر أن مؤسسات مالية
إسالمية بال عدد ،اعتصمت بالصمت ،تاركة
لبعض الجهاديين «الفقارى» ،أن يمطروا
أميركا باللعنات ،وأن يجهروا بأن تنتهي
األزمة إلى زوال تلك البالد بكل ما عليها
ومن فيها.
أم��ا ال��ق��ي��ادات وال��م��دراء ،فقد تحلوا
ب��ـ«ال��م��س��ؤول��ي��ة» ،و ص���در عنهم عبر
الفضائيات ،ما يوحي باألمل بانتهاء األزمة
على خير.
الواقعة الثانية التي تم فيها إب��داء
مشاعر إيجابية تجاه الواليات المتحدة،
تمثلت بصعود باراك أوباما وما أثاره هذا
التطور من ارت��ي��اح .لقد تم اكتشاف أن
النظام األميركي بكل سيئاته ومثالبه،
يتيح ألحد «أحفاد العبيد» الوصول الى
البيت األبيض .ليس الرئيس المنتخب
على شاكلة كونداليزا راي��س وال كولن
باول ،بل هو سليل تراث تحرري مناهض
للعنصرية.
لم يسقطوه ولم يتالعبوا بالنتائج وال
امتدت إليه يد الغدر ،بل إن الشاب الصاعد
من خارج بيئة النخب المتنفذة ،شق طريقه
بسالسة وان��دف��اع ليتبوأ رئاسة الدولة
العظمى.
بهذا ت��م اكتشاف «أميركا أخ��رى»،
واألص��ح تم إدراك وجه آخر للدولة التي
ت��ج��ت��ذب ال��م��ه��اج��ري��ن وبينهم ماليين
المسلمين.
يفترض في ضوء هاتين الواقعتين،
من المناوئين العقائديين للواليات المتحدة،
إعادة النظر والوقوف وقفة موضوعية مع
ال��ذات :فألميركا ألف وجه .ومن وجوهها
السياسة الخارجية المريضة التي تتحالف
مع الدولة العبرية وتدوس بذلك األعراف
والشرائع والسنن .ومن وجوهها األخرى،
التفوق العلمي والتقني واج��ت��ذاب من
تضيق بهم بالدهم ،والنظام الديمقراطي
الراسخ.
ع�لاوة على ذل��ك ،فالبشرية تعيش
وتمخر ف��ي مركب واح���د يضم أميركا
وأعداء أميركا ،والدليل األزمة المالية فيها،
التي يتضرع أعداؤها أن تنجو منها حفظاً
لمصالحهم وثرواتهم.

ويأتيك باألخبار
مطار األغوار في انتظار الدراسات

طابع حداثي

| قال رئيس مجلس مفوضية تنظيم الطيران المدني سليمان عبيدات ،إنه لم يتم
حتى اآلن تقدير تكلفة المطار الذي أعلنت الحكومة عن إقامته في منطقة األغوار،
مبيناً أن الدراسات متواصلة لدراسة البدائل المقترحة للموقع ،من حيث تحديد كلف
االستمالك الالزمة وكلف البينة التحتية ،ليتم على أثرها اتخاذ القرارات المناسبة بشأن
إنشاء المطار .جاء ذلك رداً على سؤال نيابي تقدم به النائب محمد القضاة ،الذي يعتقد
أن الحكومة تماطل في إقامة المطار رغم إعالنها عن عزمها على إنشائه في أوقات
سابقة.

| اصطحب الملك عبداهلل الثاني في زيارته الى قطر االثنين الماضي الملكة رانيا
العبداهلل ،وقد استقبلهما في مطار الدوحة أمير دولة قطرالشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني وقرينته الشيخة موزة المسند .وهي من المرات النادرة التي تحضر فيها
زوجات قادة عرب في زيارات واستقباالت رسمية .وقد تم تفسير ذلك بطابع حداثي
في البروتوكوالت قل نظيره بين الدول العربية ،ويجمع المملكة األردنية ودولة قطر
وقيادتيهما.

لقاء وعتب وغياب
| عاتب عضو لجنة الشؤون العربية والدولية النائب ،عدنان السواعير العجارمة،
رئيس الوزراء ،خالل اللقاء الذي ضم اللجنة بالرئيس بسبب عدم نشر خبر عن اللقاء
الذي جمع الملك برئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت ،وقامت الصحافة اإلسرائيلية
بنشر تفاصيله .الصحف اإلسرائيلية قامت بنشر الخبر ،فيما غابت وكاالت األنباء
العالمية والصحافة المحلية عن نقل الخبر أو الحديث عن تفاصيله .وزير الخارجية
صالح الدين البشير غاب عن حضور اللقاء .التقى نواب بعد انتهاء اللقاء بالوزير،
وسألوه عن سبب عدم حضوره للقاء بلجنة الشؤون الخارجية ،الوزير وفق نواب لم يبد
سبباً ،واكتفى بالصمت.

كتلة في انتظار الموازنة
| توقعت مصادر نيابية مطلعة أن يتم اإلعالن فور االنتهاء من مناقشة الموازنة
العامة للدولة عن السنة المالية  ،2009عن تشكيل كتلة نيابية جديدة ،تضم في
عضويتها نواباً مستقلين وآخرين سبق أن شاركوا في كتل نيابية ،وخرجوا منها إثر
خالفات مع أعضائها .الكتلة المزمعة يتم طبخها على نار هادئة ،والمعلومات الراشحة
أن الكتلة تضم في عضويتها النواب محمد أبو هديب ،ويوسف البستنجي ،وعبداهلل
الغرايبة ،وياسين بني ياسين ،وفلك الجمعاني ،إضافة لنواب آخرين لم يتم اإلفصاح
عن أسمائهم.

مذكرة ضائعة
“تعال وروح وبعدين تعال”
|  20نائباً طالبوا الحكومة بعدم تحويل المرضى من محافظة إربد ،والحاصلين
على إعفاء من نفقات العالج إلى مستشفيات عمان ،وتحويلهم مباشرة لمستشفى
الملك المؤسس الجامعي في المحافظة ،مشيرين إلى أن الحكومة تقوم قبل تحويل
المرضى للمستشفى المعني بتحويلهم لمستشفيات إربد ،فإذا لم يتوافر العالج يتم
تحويلهم لمستشفيات عمان ،قبل أن تقوم الحكومة بالتحويل للمستشفى العالجي.
النواب الموقعون على المذكرة أكدوا أن ذلك اإلجراء يضر بصحة المرضى ويثقل على
أهاليهم.

| ضاعت مذكرة تقدم لها  20نائباً يطلبون فيها تحديد موعد عقد جلسة مناقشة
عامة لبحث ملف التعليم العالي في المملكة ،وبخاصة في ظل تزايد العنف في
الجامعات ،وارتفاع فاتورة التعليم ،وتوجيه إنذارت بالجملة لجامعات خاصة .األمانة
العامة لمجلس النواب لم تقم بإدراج المذكرة على جدول أعمال الجلسات السابقة
للمجلس ،رغم مرور وقت طويل على توقيعها ،ووج��ود نص صريح في النظام
الداخلي يلزم األمانة العامة ورئاسة المجلس إدراج مذكرة طلب المناقشة العامة على
جدول أعمال أول جلسة مقبلة بعد تسليمها لألمانة العامة .مقدمو المذكرة سألوا عن
سر التأخير في عرضها على المجلس ،وقال األمين العام فايز الشوابكة ،إن األمانة
العامة لم تتسلم أية مذكرة بهذا الخصوص.

النقابات المهنية تدعو للتبرع

المياه غابت عن لقاء دمشق

| أعلنت النقابات المهنية األردنية عن فتح باب التبرعات لمساعدة “أكثر من 800
الجئ فلسطيني عالقون في مخيم “التنف” على الحدود السورية-العراقية منذ عام
 .2006ترفض ،الحكومة السورية ،التي تستضيف أكثر من مليون عراقي ،استقبال
الفلسطينيين ،وتقول إن على دول المنطقة المشاركة في استقبالهم .مخيم
الرويشد على الحدود األردنية أغلق مطلع العام الجاري بعد أن غادرت آخر دفعة فيه
إلى البرازيل.

| زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي لسورية ،لم يتم فيها بحث الموضوع المائي
وتحديداً سد الوحدة ونهر اليرموك ،وفق ما قاله وزير المياه والري رائد أبو السعود
لصحفيين .الوزير عزا ذلك ألسباب عدة أبرزها أن الزيارة كانت ذات صلة بالجانب
االقتصادي بالكامل .يعاني سد الوحدة من نقص في المياه ،إذ لم يتجمع به حتى اآلن
سوى  10ماليين متر مكعب من المياه ،من أصل  100مليون متر مكعب هي طاقته
االستيعابية.

