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عبد السالم الـمجايل:
أسفار من املودات والريادة

د. مهند مبيضني * 

املدخل للحديث عن الدكتور عبدالسالم املجايل رئيس وزراء األردن األسبق، واملولود 
يف مدينة الكرك عام ١٩٢٦م، يقودنا مبارشة إىل أزمنة األردن املعارص التي حرضها وعاشها 
وعارصها، وأسهم فيها املجايل شاهًدا ورجل بناء وحتديث، وإحداثًا للَفرق، فهو صاحب 
سرية وطنية أسمهت يف تأسيس املؤسسات وبناء التقاليد العلمية، وتطوير اخلدمات العامة، 

تعليًام وصحًة.
يف  األصيلة،  واألخالق  والقيم،  القبيلة،  حيث  مبكًرا،  عاشها  التي  البداوة  زمن  بني 
إىل  وصوًال  سلطة،  وأصحاب  أعياًنا  فيه  كانوا  حيث  العثامين،  الزمن  إىل  نفوًذا  متتد  عائلة 
زمن اإلمارة فاالستقالل فالبناء الوطني. يف تلَك األزمنة حَرض عبد السالم املجايل شاهًدا 
ألجلها،  وجمادًال  وأفكاره  برؤاه  مؤمًنا  ريادة،  وصانع  فاعًال  ومشارًكا  لألحداث،  وصانًعا 
وصاحب هنج يعتمد احلوار والعقالنية، والبعد عن التعصب واجلهوية، واإليامن بالكفاءات 

ومنح الُفرص ملن يستحقها.

* كاتب ومؤرخ وصحفي أردين. 
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يف قرية الياروت شامل الكرك مسقط الرأس، شّب املجايل عىل القيم النبيلة، يف أرسة كان 
إليها  سيحتكم  التي  السياسة  أول معاين  الصغري من خربته  الفتى  ليعطي  رّهبا جابًيا؛  عمل 
يف مساره العميل، قائًال يف ذلك: «كان الوالد يرشكنا يف عدد من أمور حياته (...) وكان يف 
الكرك مخسة جباة. وكان والده أحدهم، فرافقه الفتى الصغري يف إحدى جوالته، ويتعرف 
خضم  يف  معه  نكون  أن  حيرص  والدي  كان  الناس،  مع  التعامل  كيفية  عىل  اجلولة  تلك  يف 
وفرسانه،  باجلايب  السلطة  ممثيل  بني  العالقة  بشكل  معرفتي  وكانت  العام(...)،  اجلو  هذا 
وبني الناس املعوزين البسطاء الكرماء يف آن، هي أول درب حيايت ملعرفة العالقة اإلنسانية 

الواجب توافرها بني السائل واملسؤول»(١).
حممود  املعلم  قابل  القرآن،  حيفظ  وهو  الكرك،  جتهيز  مدرسة  يف  للدراسة  انتقل  وحني   
وابن عمه داود  عبدالوهاب  أخوه  لريافقه فيها  أبو غنيمة، ودخل عامل املدرسة التجهيزية؛ 
املجايل، أحد أبرز معلمي ومريب األردن الحًقا، ويف الكرك رأى الكهرباء ألول مرة، وكانت 
وكان من مدرسيها الذين تعلم عليهم فوزي  بالنسبة له «مرحلة خصبة وغنية يف جترهتا»، 
كان حسني  تأثًريا  لكن «أكثرهم  الساكت،  محارنة وخليل  الربقاوي ومرتي  وحسن  امللقي 

فريز؛ إذ كان سلًسا هادًئا فكان له تأثري كبري يف شخصيتي»(٢).
 ثم تكون اهلجرة إىل مدينة السلط، فيتعلم املجايل من أبرز معلمي األردن الكبار، أمثال 
وصفي التل وخليل السامل، ومدير املدرسة حممد أديب العامري. ويف مدرسة السلط تعليم 
وحياة خاصة وذاكرة املدينة، فكانت اهلجرة إليها كام يصفها: «بداية مشوار الرجولة، حيث 

يصوغ املرء قراراته بإرادته من غري مساعدة أحد»(٣).
الحًقا، يغادر املجايل مدرسة السلط ويتجه للدراسة يف اجلامعة السورية يف دمشق بني 
الفكر  ويتّرشب  العالقات،  أمجل  وُيقيم  والتقدم،  احلداثة  فريى   ،١٩٤٢-١٩٤٨ عامي 
العرويب، ولدمشق عنده منزلة كربى وذكريات وأسفار من املودات التي كشفت عن رجٍل 

حمٍب للحياة، عىل الرغم من تلك الصالبة ورباطة اجلأش اللتني متيزانه.
هذا الطبيب الذي يرى أن احلياة، عنواهنا الُيرس، وحمبة الناس وخدمتهم، دخل دمشق 
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الشعر  بيت  يف  يتعلم  طبيب  أول  ذلك  بعد  وسيكون  الكرك،  مدينة  من  طب  طالب  أول 
ويعيش حياة البداوة، ثم يدرس كتاب الشيخ، وبعدها يف مدرسة السلط، والحًقا اجلامعة 
يف  ويقاتل  العريب،  باجليش  يلتحق  الطب  يف  االختصاص  شهادة  إهناء  وقبيل  السورية، 

القدس مع حابس املجايل يف معارك عام ١٩٤٨.
يزور املجايل دمشق هناية العام ١٩٤٨، ويسأله أستاذه بشري العظمة: «أين كنَت غائًبا طيلة 
الفرتة املاضية؟»، فيجيب: «كنُت يف القدس مع اجليش العريب»، ويتدخل أحد الطلبة فينعت 
صارًما  ا  رد� املجايل  عليه  فريد  احلسني»،  بن  عبداهللا  جيش  مع  خائن  «أنت  بالقول:  املجايل 
أنيًقا، لكن ذلك الطالب سوف ييش بعبد السالم زوًرا لدى األجهزة األمنية السورية، فُيمنع 
أخربه  كام  القدس،  يف  األول  عبداهللا  جيش  مع  قاتل  ألنه  اخليانة؛  بتهمة  سوريا  دخول  من 
السوريون، ثم ُيرص عىل العودة إليها عىل الرغم من وجود اسمه عىل قوائم منع الدخول، 
الزعيم  حسني  انقالب  ويشهد  صدفة  ويدخلها  فيها،  الدكتوراه  رسالة  إلنجاز  يعود  لكنه 
حممد  والعقيد  ـ  اجلامعة  يف  أستاذه  ـ  العظمة  بشري  ومنهم  أصدقاؤه،  له  ويتدخل   ،١٩٤٩
األمن  مدير  آنذاك  كان  الذي  الشيشكيل  أديب  عند  ـ  العسكرية  املحكمة  رئيس  ـ  الرافعي 

العام، لرفع املنع عنه، إلكامل امتحان الطب، وذلك ما كان.
للوزتني،  استصال  عملية  أول  وأجرى  الطب  من  املزيد  تعلم   ١٩٥٢ العام  لندن  يف 
والتقى ألول مرة بالرجل الذي سيندبه للمهامت الكبار يف حياته، وهو األمري/ الحًقا امللك 

ين إليه أدبه اجلم وحديثه العذب ونظرته الثاقبة..» (٤). احلسني بن طالل رمحه اهللا: «َشدَّ
 ثم يعود عبدالسالم عطاهللا املجايل لألردن للعمل يف اخلدمات الطبية امللكية، ويؤسس 
فيها مدينة احلسني الطبية، وُيدخل لألردن ثقافة التمريض، ويتزوج ممرضة ويسهم يف إدخال 
يف اخلدمات، ثم  العمل  ويبدأ  ا،  كانت غري مقبولة اجتامعي� أن  بنات عائلته هذه املهنة، بعد 
وزيًرا للصحة، فوزيًرا للرتبية، فرئيًسا للجامعة األردنية، فرئيًسا للوفد األردين الفلسطيني 

إىل مؤمتر مدريد للسالم ١٩٩١، فرئيًسا للوزراء مرتني ١٩٩٣ و١٩٩٧.
 عبد السالم املجايل أول طبيب مسلم من الكرك، وقبله كان حنا القسوس الذي خترج 
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من السوربون ١٩٠٩م، وعبدالسالم سيكون صاحب حظ وفري يف حياته، وينص عىل هذا 
حيايت  طريق  يرصفان  بالرتاكم،  بدأت  التي  بخربايت  مشفوعتني  واحلظ،  «فاجلرأة  بقوله: 

بمحطات ناجحة وموفقة».
إنكليزية،  يتزوج  «جمايل»  أول  أنا  ويقول:  اجليش،  يدخل  أردين  طبيب  أول  أيًضا  هو 
املجايل  بنات  ُيدخل  جمايل  وأول  واحلنجرة،  واألذن  األنف  يف  يتخصص  عسكري  وأول 
مهنة التمريض يف اجليش، وأول منشئ لنظام التأمني الصحي ألرس اجليش العريب، وأول 
اجلامعة  يرأس  طبيب  وأول  األردنية،  اجلامعة  يف  للتدريس  املعتمدة  الساعات  أدخل  من 
معاهدة  يوقع  وزراء  رئيس  وأول  سلًام،  اليهود  يفاوض  أردين  وفد  رئيس  وأول  األردنية، 
سالم مع إرسائيل، وأول رئيس وزراء مل حيرد بعد خروجه من احلكم فيفتح امللفات وهياجم 
الذين أخذوا مكانه، وأول رئيس وزراء يلعب ورق الشدة كفلسفة، ولكنه حيذر من لعب 
القامر، وأول رئيس وزراء فّعل قانون الصوت الواحد، وأول رئيس وزراء مل يرشك النواب 

يف حكومته بعد ١٩٨٩؛ إليامنه بفصل السلطات.
هذه األولّيات والريادة يقول عنها املجايل: «قد يكون ما يقوله األردنيون عني صحيًحا، 
لكني أعتقد أن الغرض من قوهلم ليس عرض احلقائق بل لعله يشء من االعتزاز بشخيص، 
يريدون أن يظهروه هبذا املظهر شبه البطويل، صحيح أين كنت أول وأول ألسباب هلا عالقة 

باحلظ، لكني كنت أنظر لنفيس بمنظار النقد الرصيح». 
ويقول:  املهيبة  صورته  من  كثًريا  ُمَقِلًال  شاًخما،  طوًدا  يبدو  الذي  الصلب  الرجل  يعود 
صحيح أن الناس يروين بطًال، لكنهم ال يعلمون أين فكرت باالنتحار مرتني يف حيايت، املرة 
األوىل: حدثت يف لندن عندما بدأت باإلعداد لتخصيص الطبي وشعرت أن الفشل سيكون 
حليفي، والثانية حدثت عندما تعرضت حلادث خطف مع ابني سامر، وقد اقتادنا اخلاطفون 
من اجلبهة الشعبية يف بريوت إىل مكاتبهم، وخشيُت أن هيينوين أمام ولدي، واحلمد هللا أنه 
مل حيصل، والناس ال تعرف مثًال أن أستاذي يف املدرسة كان وصفي التل يف الفيزياء، وأنه 
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أكرمني كل اإلكرام وأقنعني بعدم اهلجرة، والناس ال تعرف أنني عندما أجريُت أول عملية 
ورأيُت الدم بني يدّي كنُت أرتعُش مثل قصبة.

األوائل،  البعث  حزب  من مهنديس  كان  وعروبته،  املعتز بأردنيته  األردين  هذا الوطني 
فيقول يف مذكراته إنه وقع يف سحر ميشيل عفلق(٥) حني ألقى خطبة يف عيد املولد النبوي 
سنة ١٩٤٢ يف اجلامعة السورية: «كنُت يف السنة األوىل اجلامعية حني أقامت اجلامعة احتفاًال 
بمناسبة عيد املولد النبوي، اعرتتني الدهشة ماذا سيقول مسيحي عن الرسول، ومع مرور 

السنني مل أسمع أمجل من كالم عفلق عن الرسول الكريم صىل اهللا عليه وسلم». 
مقهى  إىل  أشخاص  ست  «طلعنا  يرد:  اجلامعة؟  حمارضة  بعد  التقيتم  أين  سألنا:  وحني 
لونا بارك أول الصاحلية ثم صار البحث عن أعضاء جدد، وشوي شوي دخلنا املعمعة..» 
كان ذلك، بعد حمارضة ميشيل عفلق يف ذكرى املولد النبوي واحلديث عن العروبة: «عشقنا 
ا ثم  احلكاية، والتفينا حوله، كان كالمه سحًرا وهو الذي علقنا باحلزب، كالمه بدأ عروبي�
ا، ثم مللنا احلزب» (٦)، فخرج مبكًرا منه: «ألين رأيُت أن الغاية عند املؤسسني  صار سوري�
كانت السلطة، مع أين أومن إيامًنا عميًقا بالتنظيم احلزيب، لكن التنظيم احلزيب يف العامل العريب 
تلك  من  قصرية  مدة  بعد  احلزب  أسس  وعفلق  والفردية،  الشخصنة  عىل  ومبني  ضعيف، 

املحارضة التي ألقاها»؛ وهنا نسأل: وكيف كان ذلك؟ وأين؟ 
«ولدمشق   ، دمشق»(٧)  يف  األبصار  يغيش  «وميضًا  يصفها:  كام  العروبة  كانت  آنذاك 
حب خاص عنده، فيقول: املدينة قد تكون مثل أي مدينة، وقد تكون هناك مدن أمجل من 
النفس  وسالمة  والود،  باحلب  وغنية  ومأهولة،  مؤنسة  دمشق  لكن  وشوارع،  بناًء  دمشق، 

فيها تتبدى، وحتًس باطمئنان غريب فيها»(٨).
يصمت املجايل وهو يتذكر دمشق، ويكشف أنه سكن يف حي الصاحلية مع شقيقه عبد 
أوضه  يف  «سكّنا  درعا:  من  طالًبا  فيتذكر  أيًضا؟  معكم  كان  ومن  نسأل  وحني  الوهاب، 
لبيت عائلة مسيحية، وكانت دمشق كل يشء ومليئة بالنهضة والعروبة، وال يوجد تكيس، 



١٠

والتنقل عىل «املوتو رجل»، وعشنا يف املقاهي، وكنا نذهب إىل مقهى عىل طريق الصاحلية، 
مقابل فندق سمري أميس اليوم».

يتذكر الرجل الذي أحدث فرًقا يف التعليم العايل األردين إبان رئاسته اجلامعة األردنية، 
رئاسة  من  مكوًنا  واحًدا،  مبنًى  «كانت  السليامنية:  التكية  منطقة  يف  السورية  اجلامعة  حياة 
اجلامعة ومستشفى اجلامعة، ومعهد الطب العريب، ومعهد احلقوق ومدرسة طب األسنان، 

وكان الطلبة األردنيون قلة».
األفضل، ومل تنته عالقته بالقيادات  ويراه  احلكم،  يف  الديمقراطي  يقطع املجايل باخليار 
ورؤيتي  به،  أومن  الذي  منهجي  احلوار  وكان  وديّة،  ظلت  «بل  احلزب  ترك  حني  القومية 
السياسية التي أمتسك هبا»، لكن أسلوب البعث برأيه كان «واضًحا من البداية، وبِتُّ عىل 

قناعة بأنه ال يمكن تغّريه».
يف اجلامعة األردنية وخالل رئاسته هلا بني األعوام ١٩٧١- ١٩٧٦، و١٩٨٠ -١٩٨٩م، 
تبنى املجايل حتديث املؤسسة، وتطوير التعليم فيها، وافتتاح كليات جديدة أبرزها الطب، 
تفاصيل  يف  املبارش  تدخله  إىل  احلقبة،  تلك  ووثائق  ملفات  وتشري  الدراسة.  نظام  وتغيري 
مؤسسات  دعم  يف  بحثية  كجهة  مسامهتها  رفع  وإىل  اجلامعة،  عمل  لتقييم  وسعيه  العمل، 
الدولة باخلربات الالزمة لتطوير عملها. ولعّل ما ما هو متوفر من وثائق اإلدارة آنذاك من 
كتب وخماطبات ومشاريع وتعاميم إدارية، يسهم بشكل واضح يف تفسري وتوضيح قدرات 

املجايل اإلدارية التي نقلت اجلامعة إىل حالة متميزة خالل رئاسته هلا. 
مع  متصاًحلا  سمًحا  ا  رضي� َحبوًرا  سامر  أبو  يبدو  باإلنجاز،  الكثيفة  احلياة  حمطات  يف 
ا لقيم املعرفة والعدالة،  ا، ورجل بناء وإدارة، وفي� ا فذ� ا وقائًدا عسكري� الذات، مثقًفا اعرتاضي�
شهد  البال،  مرتاح  الكفاءات،  حساب  عىل  ليس  لكن  الناس،  مساعدة  عن  متمنع  غري 
حروب األردن كلها، وسالم األردن الصعب، حرض يف النكبة والنكسة والكرامة، وحرض 

يف وادي عربة، من دون أن يرتدد حلظة ما دامت املهمة وطنية.
إزاء ذلك فهو املقتنع بام فعل، وما قرر وما صنعته معه األقدار وحصيلة اإلرادات التي 
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كانت جتعل منه رجل مرحلة ومهامت جسام، فيقول: «لذلك، أشعر أنني لست يف حاجة 
للتسويغ والتربير، يف كل ما قلته وفعلته؛ إذ عىل الرغم من ضخامة املسؤوليات التي قمُت 
عميل  يف  كنُت  العام(...)،  واخلري  للحق  نصًريا  جيدين  حني  ا  مطمئن� كان  ضمريي  فإن  هبا، 
باالعرتاف  جريًئا  وكنُت  إليه،  نبهني  من  شاكًرا  خطئي  عن  وأعود  املخالف،  الرأي  أتقبُل 

بأخطائي..» (٨).  
تنحدر من عائلة  أم  ١٩٢٦، من  شباط/ فرباير  ُولد عبدالسالم عطاهللا املجايل يف شهر 
أبناء  أحد  أنه  معناه  جابًيا،  الوالد  عمل  كان  سوريا،  شاميل  من  ألصول  تعود  الرسوجي 
األفندية املتمتعني بعالقة وطيدة مع السلطة، ومنذ زمن الوالدة، وحتى اليوم، فإن املجايل 
عاش تسعة عقود ونيف، وعىل افرتاض أن وعيه وتذكره بدأ يف حدود السابعة من العمر، 
فإن ذاكرته حتفل بنحو ٨٩ عاًما من عمره املديد،  شهدها املجايل بتارخيها الذي غادرنا فيه 
جيله من املعارف واألهل واألصحاب بأزمنة طويلة، وّدعهم تباًعا، إّال أّن نضارة روحه، 
جديدة  صداقات  الالحقة  األجيال  كل  يف  هلا  ُتنبت  أن  عىل  القدرة  متنحانه  ظلتا  وأرحييته 

راسخة وباقية.
وعاملية،  إقليمية  ومؤسسات  شقيقة  عربية  دول  ويف  األردن  يف  عرفته  التي  واألجيال 
احلضور،  حيوي  عقود:  مدى  عىل  كبري  تبّدل  يعرتها  مل  ثابتة  شبه  بصورة  له  حتتفظ  اليوم، 
صلب املظهر، رقيق القلب، ذو مزيج من االنفتاح العفوي عىل اآلخرين والراغب باحلوار، 
مع الدقة يف السلوك، واجلدُّ العلني الذي تقتضيه حّدة وقار السمعة العلمية واإلدارية التي 
هلا يف األذهان حيطان عالية، حيجب ومهها سهولة الوصل معه والوصول إليه، وهو املتمتع 

بنهج الكبار من سعة الصدر وعدم احلقد عىل منتقديه وخمالفيه.
مل  شخصيته،  يف  األخرى  املزايا  بلباقة  حوهلا  أدار  وريادة،  إدارة  كرجل  املركزية  صفته 
ينفك يؤكدها، ويعيد تأكيدها بالرواية، واملامرسة، ويسحبها عىل كل الواقعات التي ُجرب 
فيها، تلك واقعات بحجم مهامت الكبار، ومنها: تأسيس اخلدمات الطبية، وتطوير قطاع 
الصحة والرتبية والتعليم، وتغيري الكثري يف اجلامعة األردنية وتطويرها، وتأسيس كلية الطب 
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والتفاوض  املتحدة،  األمم  وجامعة  عاٍل  تعليم  مؤسسات  تأسيس  يف  عربية  وريادة  فيها، 
ألجل األردن مع العدو الذي خاض جزًءا من معارك األردن ضده يف حرب ١٩٤٨، تلك 
املهامت العديدة تظل حارضة يف وعيه، إال أن أحّبها إليه هي تلك التي يتحد فيها الوطني 
مع اإلنجاز واخلري العميم للناس، والتي استقر عىل مزاولتها يف الفرتة األخرية من حياته، 

يف مهامت بناء وتأسيس عرب مجعية الشؤون الدولية ومؤسسة إعامر الكرك.
التفاوض  ورجل  اجلامعة،  ورئيس  والوزير  وضعية الطبيب  الذي حيسم  االلتباس  هذا 
يقرر  له،  املخالفني  النواب  بعنرتيات  املبايل  غري  الصلب،  احلكومة  ورئيس  واملريب  واألب 
مساره األوحد، الذي تدل عليه شهادة مقتضبة عن تلك املحطات يف مذكراته التي صاغها 
باقتضاب وقلة يف التفاصيل، خاصة يف املحطات العملية، ونجده يتوسع يف الطفولة وأيام 

الكرك والسلط، وكأن احلنني يبقيه بني الكرك ودمشق وما بينهام السلط.
 شهادته، أو روايته األوىل عن تاريخ العائلة واألب وزواجه من الثانية «الشامية» الذي 
يف  مبكًرا  بكينونته  سيحظى  الذي  «الفرد»  تاريخ  له  سَيبني  العائلة،  قواعد  عن  تغريًبا  ُعّد 
الفردي  احلدث  هذا  داود،  عمه  وابن  عبدالوهاب  شقيقه  مع  تغرب  حني  السلط  مدرسة 
ا» بتأمينه رشطني  والفريد واملنعزل رّبام عن وحدة مسار السرية الذاتية، سيغدو حدًثا «تارخيي�
والصفة املحرتمة،  الصادقة  القوية  الذاكرة  نفيس «أخالقي» يقوم عىل  حيوزمها: رشط  كان 
فكري يقوم  والثاين يف موقف  املطلوب إلخوته دوًما،  ستجعل من عبد السالم األخ  التي 
عنده عىل أن الفردي هو أحد مزايا االجتامعي الذي سيطغى عليه، وهو املشارك والفاعل 
والشاهد الذي يتكئ عىل ذاكرة «إنسانية مرتاحة» نادرة ال تشيخ فيها التواريخ، وال تتداخل 
هبا األزمنة، وال تبهت الوقائع الصغرى واألمكنة وأسامء األعالم، املعروفة وغري املعروفة، 

فهو قادر عىل االحتفاظ هبا ويّرص عىل حضورها معه.
اإلدارة  علوم  يف  احلديثة  املنهجيات  من  اإلفادة  املجايل  لعبدالسالم  ُيمكن  كان 
اخلاصة، وحصيلة رؤى  واالسرتاتيجيات وخلوات رجال االقتصاد، لكن للرجل مكانته 
وذوي  اخلرباء  من  أكثر  ويفضلهم  القادة،  بتعيني  دوًما  يطالب  وجعلته  قائًدا،  منه  جعلت 
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العامة  اإلدارة  أوليات  املجايل  عارص  وقد  األبحاث،  نارشي  أو  الذاتية  والسري  الشهادات 
نزعته  إن  إذ  اخلرباء؛  وكالم  التنظري  عن  مبتعًدا  وكان  تفاصيلها،  بكل  وأسهم  األردنية 
ما  يف  باعه  وطول  والوعود،  والتسويف  النظري  السجال  من  التلقائي  ونفوره  الواقعية، 
عارصه وعاشه، جعلته غري آبه بحجم اخلصوم، بل بالعربة النهائية عنده من أي عمل، وهي 
النفع الكبري للعباد والبالد، باعتبار أن ذلك كله يقع يف باب الباقيات الصاحلات التي هي: 

َك َثَواًبا َوَخْريٌ َأَمًال» (الكهف/٤٦). «َخْريٌ ِعْنَد َربِّ
مع كّل ما صار إليه املجايل من أقدار وحمطات، فإن ثقته بذاكرته النادرة هي القدرة عىل 
ورجل  الطبيب  فيها  يستأثر  ال  التي  «الذاتية»،  فسريته  به،  وشارك  وعمل  فعل  ما  استعادة 
عند  واألنوي  الفردي  لبحث  كموضوع  بمقاربتها  تغري  إنسانيته،  بكامل  جعلته  الدولة، 
قدرة عىل  أكثر  هي  عديدة،  بحثية  وبمنهجيات  األردن،  مثل  بلد  يف  السياسية  النخبة  طبقة 
قراءة ما سكتت عنه روايته املقتضبة والشحيحة للسرية الذاتية، مما ال يمكن مقارنته بغريه، 
فكل تلك املحطات الغنية والتجارب املثرية جعلته ُيصبح يف العام ١٩٩٥ عضًوا يف جملس 
مع  جعله  الذي  العاملي  الّرشيف  التعيني  ذلك  أن  بيد   ،Interaction Council احلكامء  

رؤساء أكرب الدول واحلكومات، مل يبعده عن املحليات الوطنية ومتابعتها واإلسهام هبا.
يبتعد  واحلياة،  اإلدارة  يف  أسلوب  صاحب  املجايل  وعبدالسالم  األسلوب،  هو  الرجل 
مركزي،  هو  ما  بقدر  وُحماور  ديمقراطي  هو  ما  بقدر  لكنه  هبا،  يعتني  وال  التفاصيل،  عن 
والكربياء،  والشدة  احلزم  من  جبًال  وهلة،  أول  إليه  للناظر  يبدو  باآلخرين.  للثقة  ومانح 
لكن مفازة احلديث أو املعارشة تكشف الحًقا عنه حبائل الود، وعن قلب كبري وروح نبيلة 
وحب للحياة، ونزوع للهدوء وعدم االلتفات للاميض أو التجارب. وهو حني يتقاعد من 
وظيفة حيرتم ماضيه وال يعود إليه مناكفة أو مناددة، كام يفعل البعض من رغبة بالعيش يف 

ماضيهم.
محاية  اَخلفر  يمنحها  صوت  كواتم  املجايل،  عبدالسالم  احلكيم  عند  املوّدات  ِسْفر  يف 
من  حيدث  ما  بتفسري  رغبته  أو  أحياًنا،  صمته  املباح.  بالكالم  اإلفصاح  لدرء  منه  وحرًصا 
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إلصالح  احلق  قول  يف  املشاركة  عىل  وإرصاره  واضحة،  وببصرية  وطنية  قضايا  يف  جدل 
ذلك  كل  تلفزيونية،  أو  صحفية  بمقابلة  أو  الدولية  الشؤون  مجعية  منرب  وعرب  البلد  أحوال 
ُيغلف بحضوره املحّبب واملشّع، الذي كان أيًضا من صنع يده، ومن دأبه، ويمتزج باملرح 
الذي يفصح عن ميل فطري فيه نحو مباهج احلياة واألرحيية، والذي مل يكن خيبئه، ومل يفّرط 
به. ومع ذلك، باليقظة الفطنة، ومراقبة الذات واالستقامة يف عالئقه باآلخرين، كان احلكيم 
حذًقا، مقتدًرا عىل التكيف، مرًنا، وكان أيًضا عنيًدا، مرتفًعا عن سفاسف القول، من غري أن 
َحيِمله عناده عىل مواجهة، أو عىل تراجع غري حممود، فظل دوًما منًريا حكيًام، ذا مقام ُمبجٍل!

هذا ما خيص سرية صاحب هذا الكتاب، الذي انتدت ألجله مؤسسة عبداحلميد شومان 
بتقليد درجت عليه، فحرض فيه خرية املتحدثني، من األصدقاء واملحبني واملعارصين حلياة 

وجتارب ومهامت دولة الدكتور عبدالسالم املجايل. 
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الـمجايل: عبـدالسـالم 
األكادميـــــي الـمجـــال 
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ــع» صنـي وال  معلمــــــا  املعلـــم  «يولـــد 

د. «حممد عدنان» البخيت *

 
كان يل رشف أن أبارش عميل يف اجلامعة األردنية سنة ١٩٧٢م، يف 
بداية عهد األستاذ املعلم الدكتور عبد السالم املجايل، وشهدُت مع 
غريي من الزمالء مرحلة اإلقالع اجلديد للجامعة، فلقد طبق نظام 
الساعات املعتمدة، وحتول باجلامعة من النظام الفصيل أو السنوي 
فنقل  بالكليات؛  اجلامعة  وزرع  الفصول،  مدار  عىل  تشغيلها  إىل 
وبنى  اجلامعي،  احلرم  يف  ووّطنها  اللويبدة  جبل  من  الرشيعة  كلية 
كليات اهلندسة والطب والتمريض وطب األسنان، وكلية الصيدلة 
وكلية الزراعة، وكلية احلقوق، وجعل للدراسات العليا كلية قائمة 
بذاهتا، وعززها بعامدة البحث العلمي، ومجع مستشفى عامن الكبري 
التخصصية،  للجوانب  القصوى  عنايته  وأوىل  اجلامعي،  إىل احلرم 

فأسس عدًدا من املراكز هي: 

* مفكر ومؤرخ أردين بارز.
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مركز احلاسبات اإللكرتونية، مركز االستشارات واخلدمات الفنية والدراسات، املركز 
الثقايف اإلسالمي، مركز البحوث والدراسات املائية، مركز الدراسات االسرتاتيجية، مركز 
القوى  لتنمية  التعليمي  املركز  الصوتية،  واألبحاث  الدراسات  مركز  التعليمية،  التقنيات 
مجع  وهي  سياسته  له  فرسم  واملخطوطات،  الوثائق  مركز  أما  الصحي،  احلقل  يف  البرشية 
كل ما كتب بالعربية وما كتب باللغِة اإلنجليزية عن العرب واإلسالم واملسلمني واحلركة 
الصهيونية، وأصبح منذ ذلك اليوم من أكرب مراكز التوثيق يف اجلامعات العربية، ويف عهده 
نيسان  يف  مرة  ألول  ُعقد  الذي  الدويل،  الشام  بالد  ملؤمتر  األوىل  البدايات  كانت  امليمون 
صدور  مواعيد  فانتظمت  اجلامعة  مطبعة  وأسس  هذا،  يومنا  إىل  نشطًا  يزال  وما  ١٩٧٤م، 
ا، وكانت اجلامعة تعج باملؤمترات العلمية املتخصصة، فنشط البحث،  جملتها دراسات شهري�
ونرنو بالبرص جنوًبا إىل ثغر األردن ـ العقبة ـ فكانت املحطة البحرية، بالتعاون مع جامعة 
وأنشأ  األسامك،  استزراع  يف  ونجح  البحرية،  العلوم  يف  ا  بحثي� مركًزا  وأصبحت  الريموك، 
مزرعة اجلامعة يف الغور، بالتوافق مع القوات املسلحة الباسلة، وكانت هناك مرزعة املوقر 
خلوض جتربة الزراعة يف مناطق البادية، باعتامد احلصاد املائي، وتّوج كل أعامله ببناء مسجد 

اجلامعة؛ اجلامع الكبري ألرسة اجلامعة وجمتمعها املحيل القريب منها والبعيد. 

كانت عناية املعلم الكبري عبد السالم املجايل، أوًال وأخًريا بالطالب، فكان حيرص عىل 
جمموعة  كل  مع  يلتقي  جمموعات،  إىل  قسمهم  قد  وكان  معينة،  يف مواعيد  بالطالب  اللقاء 
خمتلف  من  طالًبا  الواحدة  املجموعة  وتضم  الطالب،  يتخرج  أن  إىل  تدريس  هيئة  عضو 
تشكيل  يف  وتوسع  للجامعة،  االنتامء  من  وجدانية  حالة  بذلك  فأوجد  اجلامعة،  كليات 
اجلمعيات الطالبية، وأندية اهلواة واالختصاص، وكان هناك طالب اخلدمة العامة، وغالًبا 
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ما كان يتناول طعام الغداء يف جناح الطالب يف مطعم اجلامعة، املمون من مزارع اجلامعة، 
األوائل املتميزين، وشّكل منهم  وخبزها من معجنها، وتوسعت عنايته بالطالب، فاختار 
القيادة الدولية الواعدة، تلتقي ضمن مفهوم اجلامعة الدولية، مع قادة العامل ومع نظرائهم 
من الطالب يف العامل، وأثمر ذلك كله املدرسة التي أسسها للقيادة الدولية يف احلرم اجلامعي. 
وكان  ليًال،  ويغادرها  صباًحا  السابعة  الساعة  قبل  اجلامعة  إىل  حيرض  كان  أنه  يذكر  وكلنا 
خيص قسًام من صباحه يتفقد املباين واملرافق العامة، من املتاحف واملكتبة واحلدائق، تظللها 

أشجارها الباسقة تتاموج عندما تصدح اجلامعة بنشيدها. 

وأخًريا، كان الدكتور عبد السالم يبدأ عمله الرسمي الساعة الثامنة صباحًا بلقاء العمداء 
التي تواجهه، يف  الدوائر، ويبسط لكل مسؤول، املشكالت  أو مدريري  أو مديري املراكز 
احلضور هذه القضايا وخيرجون بتصور مشرتك، مدركني ما تواجهه  ويناقش  إطار عمله، 
اجلامعة من مطالب وحتديات. ومثل هذا كان يتم مع أعضاء هيئة التدريس يف كل كلية، عىل 

األقل مرة يف الفصل. 

وهكذا ُأديرت اجلامعة بذهنية مجاعية متجانسة، بعيًدا عن املركزية، فجاءت 
َينَفُع  َما  ا  َوَأمَّ ُجَفاًء  َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  ﴿َفَأمَّ وتعاىل:  سبحانه  يقول  كام  النتيجة 

ْرِض ...﴾ اَس َفَيْمُكُث ِيف اْألَ النَّ
 [الرعد: ١٧]. 
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سيدي املعلم حفظك اهللا ورعاك، 
َ َعَلْيِه َفِمْنُهم  ْؤِمنَِني ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاَّ َن اْملُ يقول سبحانه وتعاىل: ﴿مِّ

ُلوا َتْبِديًال﴾ ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ن َقَىضٰ َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ مَّ
[األحزاب: ٢٣].  

األستاذ الدكتور عبد السالم املجايل من الرجال الذين عندما يسأل الوطن عنهم يف أيام 
ا، وأنت كام يعرفك اجلميع، ونحن من  املحن والصعاب، ينتفض شاًخما ويقول: ها أنا حق�

تالميذك، ما بدلت تبديًال يف أي يوم من األيام. 

الدكتور عبد السالم املجايل ُولد معلًام وصقلته األيام ليكون أيًضا قائًدا. 
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الــــحدود خــــــارج  فائـــــــض  عطـــــــاء 

.د. رياض محزة *

 
لئن اجتمعنا اليوم لتكريم أحد أبناء هذا الوطن العريب الكبري، فهذا 
يدّل عىل عمق التقدير والوفاء الذي نحمله لشخص دولة أستاذنا 
أمامها،  الوقوف  بادرة تستحق  وهذه  املجايل،  عبدالسالم  الدكتور 
اجلديدة  األجيال  لنخرب  نكون  ما  أحوج  فنحن  هبا،  واإلشادة 
العطاء،  فأجزلت  أعطت  التي  الفردية  الشخصيات  عن  الطالعة، 
ووهبت من غري مّنة، وعملت فلم تكّل سواعدها، ومل متّل عقوهلا 

النّرية... وهذا مثار حرييت يف هذا املقام.
السامقات  القامات  أمام  يقف  أن  منا  املرء  عىل  يصعب  فكم 
دقائق  يف  عمًرا،  يمتد  ا  ثري� عطاء  يلخص  ما  ليقول  الشاخمات، 

معدودات، وأن حييط هبذه الشخصيات بام يعطيها حّقها، 
* رئيس جامعة البحرين. 
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الشخصيات  هذه  يعطي  ما  والعبارات  الكلامت  من  جيد  أن  وذاك،  هذا  من  واألصعب 
حقها.. وإن كانت الشخصيات الكبرية ال تنتظر الكلامت، فهي تشعر – وال شك – بصدق 

التقدير، وهباالت املحبة التي حتيط هبا أينام حّلت.
وإذا أردنا مناداة هذه القامة، فأي األلقاب نختار هلا، وأي املناصب ننتخب؟ فلقد مّر دولة 
الرئيس األستاذ الدكتور عبدالسالم املجايل، بالعديد من املناصب املهمة والدقيقة، طبيًبا، 
والعضويات بني  وزراء، والعديد من املهامت  ورئيس جامعة، ورئيس  وأستاًذا،  وضابًطا، 
هذه الصفة وتلك...  وأبىل فيها مجيًعا أحسن البالء، فبذر ما حصده اآلخرون من بعده... 
استكمل أعامًال، وأنشأ أخرى...، ولكن عطاءه قد فاض إىل خارج احلدود واألطر... وال 
غرو، فاألردنيون مدماٌك أساٌس من مداميك العروبة، ممن يؤمنون بعمق، أن بالد الُعرب 
بالدهم وأوطاهنم حقيقة، وأن األرض العربية ال حتّدها احلدود،... لذا، مىض دولته يف ما 
مىض فيه األّولون، وعّلم من أتى بعده وحلق به أن يشيد البناء حيثام حّل، وأن تعشوشب 

احلقول وختّرض أينام توّجهْت ركائبه.
وعندما أقول إن هذا العطاء يمتد عمًرا، فإن الفرتة التي عاشها دولة الرئيس ـ موسوعي 
التجربة والثقافةـ  عبدالسالم املجايل، هي أهم فرتات بالده األم، اململكة األردنية اهلاشمية؛ 
طفًال،  التأسيس  سنوات  ويشهد  خطوة،  خطوة  دولته  يرافقها  أن  الطالع  حسن  من  إذ 
وسنوات االستقالل والنضج وهو شابٌّ جامعي، منطلًقا بعد ذلك يف املشاركات متعددة 

األوجه يف العطاء الوطني.
ولئن كانت العطاءات الطبية واإلدارية لدولة الرئيس األستاذ الدكتور عبدالسالم املجايل 
كثرية ومتنوعة، فإنني، وبحكم وظيفتي رئيًسا جلامعة البحرين، سأنتخب للحديث، يف هذه 
الراسخ  إيامنه  من  املمتدة  األدوار  وهي  لدولته،  اجلامعية  األدوار  أهم  من  بعًضا  الدقائق، 
بأمهية التجديد والتطوير يف العمل اجلامعي، إدارة ومساقات علمية... وهو رائد من أبرز 
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رواد التحديث يف العمل اجلامعي، ويف طريقة األخذ بالنظم احلديثة يف احتساب الساعات 
األخرى...  العربية  اجلامعات  ُجّل  ذلك  بعد  فتبعته  العلمية،  للمساقات  املعتمدة  اجلامعية 
وإن نسينا، فال ننسى أن دولة الرئيس أحد املدافعني بصالبة وبإيامن ال يتزحزح عن وجوب 
استقالل اجلامعات، بوصفها منارات وّضاءة إلنتاج املعرفة بشكل حّر، استقاللية ال تذكّرنا 

إال باستقاللية القضاء... فأمهية االستقاللية هنا ال تقّل أبًدا عنها هناك.
لقد طّورت البحرين جتربتها التعليمية، وتطلعت إىل أن تكون هلا كيانات أكاديمية أكثر 
تطوًرا، وأعمق أثًرا من املعاهد والكليات املهنية، فأسست الكلية اجلامعية للعلوم واآلداب 
ليكون  املجايل،  عبدالسالم  الدكتور  األستاذ  دولة  اختيار  وأتى   ،١٩٧٨ العام  يف  والرتبية 
عضًوا يف جملس أمناء هذه الكلية، يف التشكيل الثاين ملجلس األمناء يف العام ١٩٨٢، وهو 
املجلس الذي ما إن قاربت فرتة واليته عىل االنتهاء، حتى كان قد هّيأ هذه الكلية، وزميلتها 

كلية اخلليج للتكنولوجيا، لتنضّام مًعا يف إطار جامع واحد... وهو جامعة البحرين.
 فبعد أكثر من عرشين عاًما من جتربة البحرين يف التعليم ما بعد املدريس، وكان تعليًام 
عىل هيئة معاهد وكليات متناثرة، تضافرت إرادة الرواد آنذاك ألن تكون للبحرين جامعتها 
الوطنية التي متنح الدرجات العلمية املختلفة، لتاميش متطلبات العرص، ولتحاكي التجارب 
وكان  هذا الشأن، فكانت اجلامعة الوطنية، وعىل رأسها رجال آمنوا بالوطنية،  املتقدمة يف 
دولة الرئيس األستاذ الدكتور عبدالسالم املجايل، من ضمن هذه الكوكبة، عضًوا يف جملس 
أمناء جامعة البحرين منذ تأسيسها يف العام ١٩٨٦م ولفرتة امتدت حوايل عقد من الزمان. 
ومن ناحية أخرى، كانت اجلامعة األردنية، وما تزال، واحدة من أهم اجلامعات العربية 
خرية  من  نجوًما  العريب،  والثقايف  والعلمي  األكاديمي  الفضاء  إىل  أهدت  التي  الرصينة، 

األسامء الالمعة... كّل يف جماله. 
ويأيت دولة األستاذ الدكتور عبدالسالم املجايل، رئيس اجلامعة األردنية للدورة الثانية، 
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أمناء  جملس  يف  أيًضا  عضًوا  ليكون  رئاسة،  األردنية  اجلامعة  رؤساء  أطول  اآلن،  إىل  وهو 
جامعة البحرين، هذه اجلامعة الناهضة، التي حتتفل العام املقبل مع باقي مؤسسات الدولة 
يف مملكة البحرين، بمرور ١٠٠ عام عىل انبالج نور التعليم النظامي يف هذه اجلزيرة الصغرية 

الوادعة. 
كلياهتا  يف  وهي  البحرين  جامعة  املجايل،  عبدالسالم  الدكتور  األستاذ  دولة  واكب  لقد 
اجلامعي،  التعليم  دعم  عىل  احلكيمة  البحرين  قيادة  حرص  عىل  واطلع  األوىل،  األربع 
وعارص وقًتا كانت فيه اجلهود مضنية لتوحيد أنظمة الكليتني املؤسستني للجامعة، وشهد 
طويلة  لفرتة  كان  الذي  اجلامعي  التعليم  عىل  يقبلون  أخذوا  الذين  الطلبة  أعداد  نمّو  فرتة 
يعني السفر إىل اخلارج واالغرتاب، وهو األمر الصعب خصوًصا للفتاة البحرينية يف ذلك 

الوقت. 
لكم  فُنكرب  أهلها،  بعض  من  وأنتم  ألهلها،  األفضال  ُنرجع  البحرين،  جامعة  يف  إننا 
مملكة  الثاين  بلدكم  يف  التعليم  مسرية  يف  الرائدة  املسامهة  هذه  ونقّدر  والّدأب،  العطاء  هذا 
البحرين، سواء إسهامكم يف جامعة اخلليج العريب أو يف جامعة البحرين التي كان هلا رشف 
استضافتكم يف مؤمتر البحرين الدويل، يف ربيع العام ٢٠١٣م، لتلقوا يف هذا املؤمتر واحدة 
من أهم أوراقه التي أنارت املشهد العريب والدويل العام، يف خضم األوضاع املدهلمة التي 

كانت سائدة يف ذلك الوقت.
أن  واملستنري،  اُملنري  والفكر  البانية،  األيدي  صاحب  يا  الرئيس،  دولة  يا  ليرشفني  وإنه 
بمعّية  شققتم،  الذي  وطريقكم  بذرتم،  الذي  وزرعكم  شيدتم،  الذي  برصحكم  أبّرشكم 
فيها،  كليات  خلمس  أسستم  وقد  البحرين،  جامعة  جامعتكم،  فإن  الرجال،  خرية  من  ثّلة 
حينام كان آخر جملس أمناء شاركتم فيه العام ١٩٩٥م، قد تضاعف عددها إىل عرش كليات،  
قرابة  إىل  ليصل  التأسيس؛  مرحلة  عن  مرات  أربع  من  أزيد  اليوم  طلبتها  عدد  وتضاعف 
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وجوهكم  تولوا  وأينام  واملسؤولون،  واملديرون  الوزراء  خرجييها  من  وصار  ألًفا،  ثالثني 
بام  وثقة،  طريقهم بتمكن  شقوا  وقد  هذه اجلامعة  خرجيي  البحرين، جتدوا  الثاين  يف بلدكم 

جيعلكم تفخرون هبم، وبعطائهم.
الذي  عطائكم  بحجم  لكم  شكًرا  األغر...  اليوم  هذا  يف  اجتامعنا  سبب  ألنكم  شكًرا 
ال ينضب، والذي ما نزال ننهل منه... شكًرا لكل املشاعل التي أوقدمتوها يف طريق العلم 
والتعليم العايل... وشكًرا ألف شكر ملؤسسة عبداحلميد شومان، التي أبت إال أن ترتجم 

الوفاء وجتّسد معانيه يف هذا اجلمع الكريم.
دمتم.. ودام التواصل العرويب بيننا

أوفياء أبد الدهر...

أشقاء أبد الدهر...

أشقاء أبد الدهر...
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عندما جتتمع الرؤية والـجرأة وحب الوطن

د. هند غسان أبو الشعر *

 
يسعدين، ابتداء، أن أشارك يف احتفاء مؤسسة عبد احلميد شومان 
املجايل،  السالم  عبد  الدكتور  دولة  م،   ٢٠١٨ العام  هلذا  بضيفها 
حموري  جانب  عن  للحديث  ورقتي  تكون  أن  أيًضا،  ويسعدين 
للرتبية  وزيًرا  دوره  بقراءة  وفعالياته،  املجايل  دولة  شخصية  يف 
العميق  وحبه  وجرأته  رؤيته  ييضء  الذي  اجلانب  وهو  والتعليم، 
الوقت  عىل  حرًصا  مفصلية،  حمطات  عند  وسأتوقف  للوطن، 
واملنهجية، خصوًصا وأنني أحتدث بحضور النخبة واخلرية من عىل 

منرب حيرتم الطاقات ويكرمها.
تقوم مصادر ورقتي هذه، عىل مقابلة ثرية أجريتها مع دولته ألسمع 
منـه، قبـل أن أقــرأ عنه، وحرصت عىل استدعـاء ذاكرتــي، فــي 

* أديبة أردنية وأكاديمية ومؤرخة. 
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أثناء عميل يف وزارة الرتبية والتعليم، يف التعليم بمدارس ثانوية أول األمر، ثم انتقايل الرسيع 
إلدارة مدارس ثانوية كبرية يف مدينة الزرقاء، حيث اخلليط السكاين املميز، يف زمن صعب 
من تاريخ الوطن، أما املصدر الثالث فمذكرات الدكتور املجايل، وما تم توثيقه، مسموًعا 
يف  للمشاركة  الفرصة  أعطتني  ومتنوعة  مبارشة  مصادر  وهي  دولته،  عن  ا،  ومرئي� ومكتوًبا 

هذا االحتفاء. 
عن  أكتب  وأنا  تالحقني  التي  التارخيية  حاستي  من  التخلص  أستطع  مل  فإنني  وللحق، 
تاريخ الشخصيات، وتلزمني باملنهجية؛ ألن ما أقدمه شهادة عىل زمن، وعىل قيادة تربوية 
املدنية، ويف  أو  العمل املؤسيس، سواء يف املؤسسات العسكرية  وفكرية، حفرت عميًقا يف 

مصري الوطن ومقدراته.

بناء املجايل الشخيص والفكري واملهني:
هذه املعادلة هي التي صنعت شخصية ال تنسى يف تاريخ األردن، فهو ابتداء من أرسة 
ثم  اجلامعات،  أو  املدارس  يف  سواء  معرفته،  بناء  فرصة  عىل  احلصول  من  مكنته  معروفة، 
واإلنسانية،  واملعرفية  الطبية  اخلربة  حيث  العسكرية،  للمؤسسة  املبكر  انتامئه  من  أفاد  إنه 
واألهم من كل هذا، الوطنية يف زمن بناء الدولة األردنية، ومن عنارص هذه املعادلة يف بناء 

الشخصية قربه من صانع القرار.
 لقد محل املجايل هذه العنارص كلها بجرأة العسكري وقلبه، وبخربة الطبيب الذي يعرف 
موطن الداء، ويعرف كيف خيتار الدواء، وهو يدخل أروقة أخطر الوزارات وزيًرا للرتبية 
وسأقدم  الوزارة،  هذه  تاريخ  يف  بعمق  حيفر  أن  من  املجايل  متكن  املعادلة  وهبذه  والتعليم، 

رؤيتي لدوره وزيًرا للرتبية والتعليم، يف املحاور اآلتية، لئال يسبقني سيف الوقت:
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أوًال: مل يسبق أن تنبهنا لدراسة دور الوزراء؛ لتقييم الدور املؤسيس لكل منهم، إن الداء 
يف حياتنا يكمن يف اخللل اإلداري، ويف الصورة التقليدية للقيادات اإلدارية، سواء أكانت 
يف احلقل الرتبوي أم احلقول األخرى، ومن هذه القناعة التي أؤمن هبا بشدة، أنطلق لتقديم 
مع  الرتبوية  القيادة  بدأت  فقد  وبعده،  املجايل  قبل  والتعليم  الرتبية  وزراء  لقيادات  رؤيتي 
١٩٢١م،   /٤/١١ يف  للمعارف)  أرسالن عمله (مشاوًرا  بك  مظهر  بتسلم  الدولة،  نشوء 
بسنة  وبدًءا  للمعارف،  ناظًرا  خلقي  بك  وعيل  للمعارف،  مديًرا  وهبة  أديب  بعده  وجاء 
وزير  حتول  عندما  ١٩٥٦م،  العام  حتى  املعارف)  (وزير  منصب  اإلمارة  عرفت  ١٩٣٩م 
املعارف إىل  وزير الرتبية والتعليم، وقد مّر عىل الرتبية والتعليم قبل املجايل ٣٨ وزيًرا، وجاء 
بعده ٢٩ وزيًرا، كان منهم قبله سبعة وزراء تولوا رئاسة الوزراء، وبعده أيًضا أربعة وزراء 
تربية تولوا رئاسة الوزراء، يف إشارة واضحة خلطورة وأمهية هذا املوقع الذي يقود مصري 
الوطن ويبني األجيال، وللمفارقة فإنه مل خيطر عىل بال أحد، أن يقوم بدراسة دور هؤالء يف 
إدارة الرتبية، وبالتايل يف إدارة مستقبل الوطن، عىل الرغم من عرشات اجلامعات يف وطننا، 

وآالف الرسائل اجلامعية.
ا باملهن التي تقوم عىل العطاء وحمبة الناس،  ثانًيا: يبدو أن للدكتور املجايل عشًقا خاص�
أعني الطب والتعليم والتمريض، وهي كلها تتصل بالعمل امليداين،  لذلك مل يتأخر يف قبول 
حقيبة الرتبية والتعليم، وهو الذي شغل قبلها مواقع سيادية، منها قائد املستشفى العسكري 
١٩٧٩م  العام  حتى  ١٩٧٦م  العام  من  ليصبح  األردنية؛  اجلامعة  ورئيس  الصحة،  ووزير 
رئيًسا  وليصبح  السالم،  يف مفاوضات  بعد،  ما  يف  الوطن،  وليقود  والتعليم،  للرتبية  وزيًرا 
القائد  املجايل،  للدكتور  القيادية  املواقع  هذه  كّل  قدمته  الذي  فام  للدفاع،  ووزيًرا  للوزراء 

الرتبوي املتميز؟ 
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الوعي املسبق والقرارات احلاسمة:
أخربين الدكتور املجايل يف جلسة طويلة يف مكتبه، يف (مجعية الشئون الدولية) أن حّب 
عىل  اطالع  عىل  كان  والتعليم،  للرتبية  وزيًرا  يكون  أن  قبل  وأنه  تكوينه،  يف  راسخ  التعليم 
من املسائل  باالنزعاج  يشعر  كان  وأنه  الرتبية،  جملس  يف  عضويته  خالل  من  التعليم،  حال 

اآلتية:
١. العالقة بني الطالب أنفسهم
٢. العالقة بني الطلبة واملعلمني

٣. العالقة بني املعلمني والطالب واملجتمع 
٤. نظرة املجتمع إىل املؤسسة الرتبوية 

يف  املعامل  واضحة  واسرتاتيجية  عمل  خطة  ولديه  الوزارة  إىل  جاء  أنه  يعني،  وهذا 
التغيري  إدارة  يف  فلسفته  أخترص  وقد  أحدثه،  الذي  التغيري  لعمق  تفسري  هذا  ويف  عقله،  
بقوله: «التعليم يعلّم السلطة والتسلّط»، ولذلك كان يريد خلق البيئة التي تغّري .. وللحق 
تغري  سلطة  التعليم  نعم  كثًريا ..  فيها  نفكر  أن  وجيب  صحيحة،  لكنها  خطرية  مقولة  فهذه 
العقول والسلوك، وهو ما ال يفهمه عادة من نسلمهم القيادات الرتبوية يف امليدان، فام هي 
التغيريات التي أقدم عليها الدكتور املجايل بجسارة العسكري، ووعي الطبيب الذي حيمل 

الرمحة والدواء يف آن مًعا؟ 
يمكن تصنيف التغيريات التي خطّط الوزير املجايل إلحداثها يف وزارة الرتبية والتعليم 
وهو  التعليم،  مهنة  تأكيد احرتام  يريد  كان  املدى، فقد  بعيدة  وأخرى  مبارشة،  آنية  بصورة 
املجتمع،  ختدم  مؤسسة  إىل  املدرسة  حتويل  برضورة  بمالحظته  فرسه  املدى،  بعيد  هدف 
وتفرض بذلك احرتام املهنة بني الناس، سواء يف القرى أو يف املدن، باستغالل أبنية وزارة 
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خدمة  يف  املدرسة  مرافق  لتكون  الدوام؛  بعد  للمجتمع  أندية  وفتحها  والتعليم،  الرتبية 
املجتمع، ولتكون املدرسة يف القرية أنموذًجا لتعليم االرتباط باألرض، عرب احرتام العمل 

اليدوي، وأن يكون املدير واملعلم قدوة يف امليدان.
بدأت  جوهرية  تغيريات  املجايل  الوزير  أحدث  فقد  األكاديمي،  العمل  صعيد  عىل  أما 
باعتبار السنة الدراسية فصلني، وقسمة الكتاب إىل جزأين، وبجعل االمتحانات، تبًعا هلا، 
تتوزع عىل نصف الفصل وهنايته، بحيث توزع العالمات عىل ٣٠ % لنصف الفصل، و٤٠ 
وطلب  معرفته،  وبناء  الطالب  نشاط  عىل  لتوزع  العالمة  باقي  للمعلم  ويرتك  لنهايته،   %
الوزير من امليدان وضع أسئلة استنباط وليس أسئلة حفظ، وهذا يمثل رؤيته للتعليم، فهو 
تغيري  ذلك،  عىل  بناء  وتم،  التفاصيل،  عىل  تركز  وأهنا  الالزم،  من  أطول  املناهج  أن  يرى 
توزيع احلصص، ما أثار حفيظة التقليديني؛ ألنه يرى أن التعليم يف كل مادة ال ينطلق من 

التفاصيل واالختصاص، بل من الفائدة وتوظيف املعرفة.

إدارة الرتبية والتعليم واملناهج: 
والتعليم،  للرتبية  وزيًرا  املجايل  الدكتور  عارصوا  الذين  الرأي  أصحاب  استشارة  يف 

يمكن الوقوف عند رأي امليدان يف مرحلة إدارته للفعل الرتبوي، ونلخصها بام يأيت:
يف  الرتبوية  اإلدارات  من  يسمع  ويتعلم مما  ويستشري،  يستمع  ا  ديمقراطي� وزيًرا  كان   .١

امليدان.
٢. آمن بديمقراطية التعليم، ففتح أبواب املدارس للدراسات املسائية ملن فاهتم االنتظام 
املجال  وأفسح  الدوام،  انتهاء  بعد  املغلقة  املدارس  مباين  بذلك  وأشغل  بالدراسة، 
لفئات املجتمع، وخاصة النساء، باستعادة فرصة الدراسة، وأعطى للمعلمني مصدر 
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إىل  التحق بالدراسات املسائية آالف املنقطعني، ووصل بعضهم  وقد  دخل إضايف، 
اجلامعات.

٣. اهتم بتأهيل املعلمني يف املجال الرتبوي؛ ليحصل املعلم عىل دبلوم تربية يساعده عىل 
فهم دوره، وزيادة الوعي بأمهية التأهيل الرتبوي، وحتسني الدخل يف مرحلة صعبة 

تراجع فيها دخل املعلم، وأثر هذا عىل هيبته التقليدية يف املجتمع.
أحكامه  يف  يعتمد  كان  لذلك  ا،  وميداني� مرًنا  وكان  اإلداري،  الروتني  عن  ابتعد    .٤
والصحة  النظافة  مستوى  مراقبة  عىل  حيرص  وكان  للمدارس،  امليدانية  زياراته  عىل 
فيها، وهو أمر مفروغ منه بحسه كطبيب، ومن موقعه السابق وزيًرا للصحة، حيث 
أصبحت املدارس يف عهده أكثر عناية باملرافق الصحية والنظافة واحلدائق املدرسية.
٥.  عرف بجرأته وعدم حماباته لفئة عىل حساب أخرى يف التعيينات، ومل يرضخ للقوى 
هذا  وقد اتضح  اإلخوان املسلمني،  مجاعات املنضمني حلزب  السائدة قبله بتفضيل 
يف البعثات التي كانت أحياًنا تعطى حسب معايري حزبية، وهو ما حيسب له يف نزاهة 

إدارته للفعل الرتبوي.
٦. كان موضوع إدارة املناهج ومترير السيطرة احلزبية، بتعيني بعض املحسوبني عىل جهة 
ما، وحماولة صبغ املناهج املدرسية بصبغة ختدمهم، هي املعيار لقوة أو ضعف الوزير، 
يكن  مل  املجايل  السالم  عبد  الوزير  عهد  لكن  أوسع،  دراسة  إىل  حتتاج  مسألة  وهي 
هذه  يف  تلخيصها  يمكن  ال  وقيادات،  مادة  املناهج،  يف  التغيري  فإن  ولذلك  طويًال، 
العجالة، وكان واضًحا يف زمن سابق عىل الوزير املجايل، أن املناهج كانت حكًرا عىل 
الرتبويني املحسوبني عىل اإلخوان املسلمني. وللحق، فإن الدكتور عبد السالم كان 
وكل  واملناهج،  الرتبوية  باإلدارة  فئة  بتحكم  يسمح  ومل  وجريًئا،  وحازًما  ا  موضوعي�

هذه املحاور حتتاج إىل ندوة خاصة؛ نظًرا ألمهيتها ودورها.
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إن هذه الوزارة السيادية حتتاج إىل وزراء يملكون الرؤية واجلرأة، وحب العمل امليداين، 
والقدرة عىل إحداث التغيري ومتابعته، وقد مّر عليها وزراء أداروها بطريقة املوظف الذي 
دولة  أما  امليدان،  ونسيهم  أثًرا،  يرتكوا  ومل  عابًرا،  مروًرا  لذلك  فمروا  يا،  تقليد� عمًال  يدير 
وحزمه  ومواطنته  العسكرية،  وهيبته  القيادية،  بروحه  فهو،  املجايل  السالم  عبد  الدكتور 
دراسات موضوعية   التقدير، وأمتنى أن نجد  وجرأته، فقد جعل من قراراته حالة تستحق 
هذه  قيادة  يف  الرتبية  وزراء  دور  لدراسة  جامعاتنا؛  يف  الرتبية  كليات  تتوالها  وأكاديمية 

الوزارة السيادية التي تصنع الوطن.
القامة  هذه  بتكريم  الطيبة  التفاتتها  عىل  الشكر  شومان  احلميد  عبد  ملؤسسة  وختاًما، 
بروح  املؤسسات  وأدارت  الوجدان،  يف  بعمق  وحفرت  الوطن  خدمت  التي  الوطنية، 

ا. ا حقيقي� املواطن الذي حيب األرض حب�
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ومسامهاتــــــه  الـــمجايل  عطــــــــــــاء 
اإلمــــــــــــــارات فــــــــي  األكادمييـــــــــــة 

د. بشري شحادة *

 
عندما نتحدث عن دولة األستاذ الدكتور عبدالسالم املجايل، نجد 
أنفسنا أمام شخصية متميزة يف جماالت عديدة، فالباشا هو الطبيب 
عديدة  امليادين  هذه  يف  عمله  حصاد  والسيايس.إن  واألكاديمي 
وعظيمة، وحيق له أن يفخر بام أنجز. ذاع صيته يف أرجاء املعمورة، 
ا وتربوي�ا، من إنجازاته يف  وكنت أسمع عنه كأي عريب عرفه أكاديمي�
اجلامعة األردنية، ووزارة الرتبية والتعليم، ومن كونه طبيًبا ناجًحا 
حمنًكا  ا  وسياسي� املنطقة،  يف  طبية  مؤسسة  أكرب  وقيادته  ممارسته  يف 
مغرتب  أنني  اململكة.وبحكم  يف  سياسية  ومهام  مناصب  لتقلده 
األردنية  اململكة  أرض  عىل  اخلاصة  أو  العامة  باخلدمة  أترشف  ومل 
اهلاشمية احلبيبة، فقد ترشفت باللقاء األول والتعرف إىل الباشا منذ 
ما يقارب الربع قرن، خالل مؤمتر «ماذا يريد رجال األعامل وأهل 

* أكاديمّي عامل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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هنيان  آل  مبارك  بن  هنيان  الشيخ  معايل  رعاية  حتت  عقد  الذي  الرتبويني»،  من  الفعاليات 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، وكان دولته املتحدث الرئيس يف املؤمتر، وكنت رئيس 
كانت  التي  العلمية  والندوات  املؤمترات  يف  بدولته   وتكرر اللقاء  حينها،  التنظيمية  اللجنة 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  واخلاصة  احلكومية  والرتبوية   األكاديمية  واملؤسسات  اهليئات 
املتحدة تدعوه إليها؛ ليكون متحدًثا رئيًسا فيها، ولقد وجدت له يف منطقة اخلليج العريب، 
التعليم  بمسرية  للتقدم  املتميز؛  االسرتاتيجي  ولطرحه  لشخصه،  وحمبني  مريدين  عموًما، 
بدوهلا.  قدًما  والسري  مسؤولياهتا  حتمل  عىل  قادرة  كفاءات  وختريج  جودته،  عىل  واحلفاظ 
وسأعرض خالل هذا امللتقى، بعًضا من األنشطة األكاديمية والرتبوية للمجايل عىل أرض 
اإلمارات، والتي شهدهتا بحكم عميل يف اجلامعة، ومرافقتي دولته يف غالبية هذه الفعاليات.

جلنة حتديث تعليم اللغة العربية  ـ ديب
جاء تأسيس هذه اللجنة لتحديث تعليم اللغة العربية ضمن حزمة من املبادرات النوعية 
التي أطلقها الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ـ 
املجتمع، حيث  يف  اللغة العربية وتعزيز مكانتها  عىل  للحفاظ  ديب؛  ـ حاكم  الوزراء  رئيس 
يف  مكانتها  عىل  والرتكيز  اللغة  وضع  تعزيز  إىل  هيدف  العربية  للغة  ميثاق  إطالق  شملت 

املجتمع، وتعزيز استخدامها يف احلياة العامة. 
وتضم اللجنة جمموعة من اخلرباء واملفكرين والشخصيات املرموقة عىل مستوى الدولة، 

وعىل املستويني العريب والعاملي، بينهم أكاديميون وخرباء وإعالميون.
وكان من مداخالت دولته يف اجتامعات اللجنة:

أن  تستطيع  فلن  أحببتها  «إذا  لشكسبري:  مقولة  اللجنة،  عضو  املجايل  السالم  عبد  أكد 
وحسب،  نحبها  نحن  العربية،  لغتنا  مع  حالنا  هو  وهذا  أعمى،  احلب  ألن  ملاذا؟  تراها»، 
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جانب من اجتامعات جلنة حتديث تعليم اللغة العربية يف ديب
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وهو ما جيعلنا نعمى عنها وعن مشاكلها احلقيقية يف الزمن املتغري، فال نحس هبا وبام تطلبه 
حتى تواكب العامل املتسارع النمو، وكل ما نفعله ما هو إال موجات من ردود أفعال نبتغي 
منها أن ترضينا نحن مجاهري الباحثني واملتأملني، ومتنعنا من الشعور بإثم التقصري.  أما هي 
الباحثون  حيسن  مل  واقع  تيه  يف  بالرمال  وخط  افرتاضية  حلول  وتتلقاه  تلقته  ما  فآخر  لغتنا 

تشخيصه، فأخفقوا يف طرح احللول الناجعة ملشاكله.

من أنشطة د. املجايل يف ديب

مركز اإلمارات للدراسات و البحوث االسرتاتيجية - أبوظبي
القائد  أبوظبي، نائب  آل هنيان، ويل عهد  زايد  حممد بن  الشيخ  أول  رعاية الفريق  حتت 
األعىل للقوات املسلحة، رئيس مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، عقد 
املركز  املؤمتر  السنوي حول مرتكزات التعليم املدريس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وذلك خالل الفرتة من ٣  إىل ٤  ترشين األول/ أكتوبر ٢٠١١، وقد كان املجايل متحدًثا 

رئيًسا يف املؤمتر.
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اإلمارايت  الكاتب  كتبه  ما  هنا  وأذكر  دولته،  مداخلة  املختلفة  اإلعالم  وسائل  وتناقلت 
عادل حممد الراشد، يف صحيفة «اإلمارات اليوم»  التي تصدر يف ديب:

املعلم سلطة والكتاب عصاه!
« ما يزال الطالب يف العامل العريب ينظر إىل املعلم عىل أنه سلطة، وأن الكتاب هو أداة هلذه 
خالل  األسبق،  األردن  وزراء  رئيس  املجايل  عبدالسالم  الدكتور  وصف  هكذا  السلطة.. 
مؤمتر التعليم الذي نظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، حالة التعليم 
يف الوطن العريب، وهو يلقي اللوم عىل خمططي السياسات التعليمية؛ لرتكيزهم عىل الشق 
التعليمي وإمهاهلم اجلانب الرتبوي، واصًفا الرتبية بأهنا مقومات وسلوك واستخدام معريف 

من أجل احلياة.
التي  السلطوية  الصورة  حول  للتفصيل  املجايل  الدكتور  املؤمتر  وقت  يسعف  مل  وربام 
تكونت عن املعلم يف العامل العريب وأسباب حدوثها، ولكن الواقع يف الوطن الكبري يرشح 
وسلوك  سائد  نمط  السلطوي  السلوك  أن  كيف  من اجلهد،  الكثري  إىل  حتتاج  قد ال  بصورة 
تراتبي، يبدأ من األعىل ويتدرج نحو األسفل كل حسب موقعه، فاملعلم الذي يمثل إرادة 
إىل  تصل  حتى  وهكذا  منه،  أعىل  سلطوية  إلرادة  اآلخر  هو  خيضع  الطالب  عىل  سلطوية 
تراكمت  ثقافة  من  جزًءا  التسلطي  أو  السلطوي  السلوك  يبدو  لذلك  العليا،  املستويات 
واسترشت يف كل ميادين العمل، وليس يف ميدان الرتبية والتعليم فحسب، ولكن آثارها يف 
املدرسة تكون أكثر فتًكا وأشد إيالًما عندما تنتج عنها خمرجات تزرع شعوًرا متناقًضا داخل 

الشخص الواحد؛ شكوى من التسلط ورغبة يف ممارسته يف الوقت نفسه!
وربام األكثر بشاعة يف هذه الصورة، أن يتحول الكتاب املدريس إىل أداة بغيضة ومكروهة 
لدى الطالب، باعتبارها متثل عصا السلطة، وربام هلذا السبب انسحب الشعور من الكتاب 

املدريس ليشمل الكتاب بشكل عام، وبالتايل القراءة التي هي مفتاح عامل املعرفة.
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جامعة عجامن
وصدر  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  خاصة  جامعة  أول  هي  عجامن  جامعة   
تأسيسها بمرسوم أمريي من حاكم عجامن عام ١٩٨٨ ، وقد شهدت مراحل تأسيس هذه 
اجلامعة التي كانت تضم يف فرتة من عمرها ما يزيد عىل ١٠٠٠  طالب وطالبة، ولقد كان 
للدكتور املجايل دور حموري ومهم يف تقدم اجلامعة، من خالل عضويته يف جملس األمناء، 

واملشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية التي نظمتها اجلامعة.
وعند تشكيل أول جملس امناء للجامعة، تم ترشيح شخصيات حملية وعاملية ذات مكانة 

أكاديمية واجتامعية مرموقة، وحيث إنني كنت أحد املسؤولني يف اجلامعة، فقد
األعىل  املجلس  عضو  النعيمي،  راشد  بن  محيد  الشيخ  عىل  املرشحني  أسامء  عرض  تم 
رغبته  سموه  أبدى  وقد  واعتامدها،  النهائية  القائمة  عىل  للموافقة  عجامن؛  حاكم  لألحتاد 
لالتصال  ووجه  املجلس،  إىل  لألنضامم  املجايل  عبدالسالم  الدكتور  دعوة  عىل  وحرصه  
أمناء  جملس  أول  بتشكيل  أمريي  مرسوم  إصدار  بالفعل  وتم  عليه،  األمر  وعرض  بدولته 

للجامعة برئاسة صاحب السمو احلاكم، وكان دولة املجايل عضًوا فيه.

جانب من أنشطة الدكتور عبدالسالم املجايل يف املؤسسات األكاديمية باإلمارات
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لقاءات و زيارات للدكتور املجايل يف اإلمارات

مع الشيخ محد بن حممد الرشقي  عضو املجلس األعىل لالحتاد  حاكم الفجرية
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مع الشيخ عامر بن محيد النعيمي ويل عهد عجامن

مع الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان بحضور الشيخة نجالء القاسمي

مع الشيخ هنيان بن مبارك  يف حفل رابطة خرجيي اجلامعة األمرييكية يف ديب
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مع معايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان بحضور الشيخة نجالء القاسمي

مع الشيخ هنيان بن مبارك بحضور د. فاروق الباز ود. فاروق شوشة
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مع الشيخ هنيان بن مبارك بحضور األمري كييوم ويل عهد دوقية لوكسمبورغ
 وولية العهد األمرية ستيفانيل

مع رجل األعامل اإلمارايت سعادة خلف احلبتور
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لقاء يف جامعة احلصن 

لقاءات يف جامعة زايد 
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جانب من لقاءات الدكتور عبد السالم املجايل بأصدقائه من األكاديميني األردنيني
والعرب يف اإلمارات
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الـمجايل: عبـدالسـالم 
جمال الـخدمات الطبية





د. يوسف القسوس
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امللكية الطبية  الـخدمات  رجل  الـمجايل 

د. يوسف القسوس *

وحسن  العقل،  رجاحة  اهللا  حباهم  رجال  الشعوب،  تاريخ  يف 
التفكري، وبعد النظر، والقدرة عىل استرشاف املقبل من األيام، وفهم 
معطيات احلارض، واستخالص العرب من األحداث، ما جعلهم أهًال 
موضع  املسؤولية،  مواقع  خمتلف  ويف  الدوام  عىل  فكانوا،  للقيادة، 
اإلعجاب والتقدير، ومن هؤالء دولة الدكتور عبد السالم املجايل.
إن احلديث عن الدكتور عبد السالم املجايل هو حديث عن شخصية 
أردنية، وقامة من قامات الوطن، وأنموذج لرجل دولة فرض نفسه، 
باقتدار  والعسكرية  واألكاديمية  السياسية  احلياة  يف  اسمه  ودّون 
وكفاءة، فكان أحد رجاالت األردن الذين أسهموا يف بناء الدولة 
أولئك  من  وهو  املجاالت،  شتى  يف  وتقدمها،  وهنضتها  األردنية، 

* مدير اخلدمات الطبية امللكية السابق.
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قيادة  خلف  مميزة  أدوار  له  وكانت  باألردن،  مّرت  مهمة  وأحداًثا  مراحل  شهدوا  الذين 
عاتقه،  عىل  امللقاة  املسؤولية  حتمل  عىل  قدرته  خالهلا  أثبت  هاشم،  بني  ملوك  من  الصيد 

وبعضها كان يف الزمن الصعب.
أما عىل املستوى الشخيص، فدولة الدكتور عبد السالم املجايل واضح احلديث والرؤية، 
األبيض  بني  رماديتها  تندرج  التي  الرمادية،  احللول  يقبل  ال  ثاقب،  نظر  بعد  يمتلك 
واألسود، فهو صاحب قرار وجدية يف العمل، يعامل من يعمل معه حسب أدائه وعطائه 
وكفاءته، ويقف عىل مسافة واحدة من اجلميع ختلو من احلقد واالنتقام يف العمل، الوقت 
أبوّي  األعصاب،  هادئ  جيد،  مستمع  فهو  اآلخر،  والرأي  الرأي  يقبل  مقدس،  عنده 
ومصداقية  الكالم،  وطيب  اخللق،  ودماثة  التواضع  كذلك  دولته  صفات  ومن  التعامل، 
احلديث، وقوة الشخصية، شفاف يف التعامل، براجمّي ال رجل فزعة أو هّبة، يؤمن بالعمل 
واإلنجاز املتقن، يعالج املعضالت بروح املسؤولية الوطنية التي يتحّىل هبا رجل الدولة، وال 
وقدرة  قوية  بذاكرة  يتميز  ا،  اسرتضائي� تزول  رسعان ما  دعاية  أو  رخيصة  شعبية  إىل  يسعى 
مدهشة عىل تذكر األحداث ورسدها بموضوعية، حيظى بإمجاع األغلبية حتى من خيتلفون 
معه يف الرأي، فآمن كل من عرفه بأنه األردين املنتمي لقيادته ووطنه، الوّيف لرسالة األمن 
واالستقرار والتنمية والتحديث التي شهدها األردن، فكثريون هم الذين يقولون فيك ما 

تستحق دولة أبا سامر، وما تستحق كثري ويليق بك.
وعىل املستوى الرسمي، فقد حتمل دولة الدكتور عبد السالم املجايل املسؤولية يف سن 
مبكرة من حياته، وكانت له الريادة يف أكثر من جمال، حيث تسلم دفة املسؤولية يف اخلدمات 
الطبية امللكية عام ١٩٦٠، وكان يل الرشف أنني قابلت الدكتور عبد السالم عند التحاقي 
الصحي  التأمني  نظام  أنشأ  من  أول  كان  أنه  فخًرا  دولته  ويكفي  امللكية،  الطبية  باخلدمات 
ألرس ضباط القوات املسلحة األردنية/ اجليش العريب وأفرادها، وهو من قام برشاء األرض 
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ا، وأول طبيب يرأس اجلامعة األردنية وينشئ كلية  التي تقع عليها مدينة احلسني الطبية حالي�
املؤسسة  فكرة  راودته  من  وأول  اجلامعة،  يف  املعتمدة  الساعات  نظام  ويدخل  فيها،  الطب 
للخدمات  مديًرا  كان  أن  منذ  العام  القطاع  يف  العالجي  الطب  وتوحيد  العالجية،  الطبية 
مل  وزراء  رئيس  وأول  السالم،  مفاوضات  إىل  أردين  وفد  رئيس  أول  أنه  كام  امللكية،  الطبية 
وأول  مكانه،  أخذوا  من  وهياجم  امللفات  فيفتح  احلكم،  من  خروجه  بعد  حيرد  أو  يغضب 

رئيس وزراء يكرس مبدأ السلطات وال يرشك نواًبا يف حكومته.
أما احلديث عن املسؤوليات التي تسلمها الدكتور عبد السالم املجايل فيطول ويطول، 

لكني سأركز عىل ما قدمه للخدمات الطبية امللكية، وأترك باقي اجلوانب لزمالء آخرين.
يف عام ١٩٦٠، عندما عّني الدكتور عبد السالم املجايل مديًرا للخدمات الطبية امللكية، 
العائالت).  (مرشوع  العسكري  الصحي  التأمني  بإنشاء  العمل  بدأ  مهامه،  تسلمه  وبعد 
وألن هذا األمر يتطلب توفري خدمات متريضية، فقد كّرس دولته جهده لتوظيف ممرضات 
عىل مستوى عال من اخلربة والكفاية، ورأى أن عليه أن يمحو الذهنية السلبية يف املجتمع 
حول مهنة التمريض، فعمل عىل استقدام املمرضات األجنبيات للعمل يف اخلدمات الطبية 
الفوج  خرجيي  عدد  وكان   ،١٩٦٢ للتمريض عام  منى  األمرية  كلية  بإنشاء  ورشع  امللكية، 
مستوى  عىل  الثانية  التمريض  كلية  كانت  الكلية  هذه  أن  علًام  ممرضات،  ثامين  فيها  األول 
اململكة، وهي اآلن كلية جامعية تتبع جامعة مؤتة، كام بدأ العمل، يف عهده، ببناء مستشفى 
ا)،  ا)، ثم مستشفى الزرقاء امليداين (األمري هاشم حالي� إيدون العسكري (األمري راشد حالي�
وإقامة مستشفى ميداين يف كل من رام اهللا، ورفيدا يف نابلس، ومستشفى يف الكرك (األمري 
جتميع  إىل  هتدف  التي  العالجية،  الطبية  املؤسسة  بإنشاء  التفكري  دولته  بدأ  كام  ا)،  حالي� عيل 
الدراسات  بإعداد  وقام  واحدة،  مؤسسة  يف  واجلامعي  والعسكري  املدين  العالجي  الطب 
هلذا املرشوع منذ ذلك الوقت إىل أن وصل إىل رئاسة هذه املؤسسة، يف شهر ترشين الثاين/ 
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نوفمرب عام ١٩٨٩، كام بدأ، يف عهده، البدء باستمالك أرض مدينة احلسني الطبية، والبدء 
بإنشاء املدينة الطبية بأقسامها املختلفة، حيث تم وضع حجر األساس للمدينة عام ١٩٦٧.
امللكية  الطبية  اخلدمات  املجايل يف  السالم  الدكتور عبد  دولة  إنجازات  إن احلديث عن 
الفضل  بخاصة، ويف اخلدمات الصحية بعامة، حتتاج إىل جملدات، لكني أكتفي بالقول إن 
يف تأسيس اخلدمات الطبية امللكية، يعود لدولته، أطال اهللا يف عمره، وأنا اآلن أترشف بأنني 
ا سهل ومريح، حتى إن دولته ينسى أنه طبيب،  مستشاره الطبي، علًام أن التعامل معه طبي�

ويقبل االستشارات العالجية الطبية كلها من الطبيب املعالج.
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األمنوذج الـمجايل  الســـــــالم  عبد 

د.  نوار فريز *

 
فهو  طفلة،  كنت  منذ  املجايل  السالم  عبد  بالدكتور  معرفتي  بدأت 
صديق لوالدي وكان قبًال تلميًذا له. كان الدكتور املجايل وجمموعة 
العائلة  من  جزًءا  يل  يمثلون  واألطباء  الدولة  رجال  نخبة  من 
وامتداًدا هلا. وال عجب فإن املجموعة كانت تضم الشيخ إبراهيم 
الرشاحية،  ومرتي  البيطار،  وسعد  املجايل،  الوهاب  وعبد  القطان، 
الفرحان،  ومحد  طوقان،  وحممد  ذهني،  ويوسف  قورة،  أبو  وأمحد 
وحممد عودة القرعان، رمحهم اهللا مجيًعا وأطال بعمر الدكتور عبد 
األرمن  بشلة  يسمون  وكانوا  والعافية.  بالصحة  ومتعه  السالم 
أخوايت  كربى  ولكوين  والنون.  باأللف  األسامء  من  كثري  النتهاء 
جيتمعون  حني  معهم  باحلديث  أحظى  أن  الطبيعي  من  كان  فقد 
حتتذى. نامذج  يل  مثلوا  أهنم  والبد  الربيدج،  للعب  منزلنا  يف 

سة مركز الكشف املبكر لرسطان الثدي. * طبيبة أشعة ومؤسِّ
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يف طفولتي كنت أعاين من التهاب احللق واللوزتني املتكرر، فأخذين والدي إىل املستشفى 
عملية  إجراء  منه  الوالد  طلب  وحني  السالم.  عبد  الدكتور  ليفحصني  ماركا  يف  الرئييس 
الرئييس  املستشفى  أن  وأذكر  ابنتي»،  مثل  فنوار  يمكنني  أجابه:»ال  يل،  اللوزتني  استئصال 

حينها كان جمموعة من الربكسات.
 كنت خالل وجودي يف بريوت لدراسة الطب يف اجلامعة األمريكية أسال وعىل الدوام 

عن أصدقاء الوالد (الشلة) مثلام أسال عن أهيل.
خترجت من كلية الطب يف حزيران العام ١٩٦٨، وكان عيل االلتزام باخلدمة يف وزارة 
الصحة لثالث سنوات بدل بعثة جزئية بفضل الدكتور يوسف ذهني رمحه اهللا، حيث إنني 
كنت أدرس عىل نفقة الوالد. وكان املتوفر حينها يف وزارة الصحة شاغر يف ختصص األمومة 
والطفولة، يف حني كانت رغبتي بالتخصص يف التشخيص الشعاعي. ويف ذلك الوقت زار 
وبدوره  بحرييت،  أخربته  سأعمل  أين  سألني  وحني  والدي،  املجايل  الوهاب  عبد  املرحوم 
الدكتور  زرت  وحني  قرار.  أي  اختاذ  قبل  السالم  عبد  الدكتور  ملقابلة  أذهب  بأن  نصحني 
عبد السالم يف مكتبه يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية، حدثني عن املشاريع املستقبلية يف 

اخلدمات الطبية،ومن بينها مدينة احلسني الطبية. 
الواضحة  والرؤية  الواثق  الصوت  صاحب  السالم،  عبد  للدكتور  استمعت  وحني 
والتخطيط للمستقبل، رغبت يف العمل مع هذا القائد، وهكذا اشرتيت املستقبل وقدمت 
طلب االنضامم للخدمات الطبية امللكية، واستمرت رحلتي املهنية يف اخلدمات الطبية امللكية 
لستة وعرشين عاًما ممتعة، حققت فيها كل طموحايت يف التخصص بالتشخيص الشعاعي.

إىل  الذاكرة  يب  عادت  ماركا،  يف  الرئييس  املستشفى  يف  عميل  ألبدأ  ذهبت  حني 
اخلمسينات، حني كان مؤلًفا من بركسات، ولقد وجدته حيتوي عىل عدة أبنية حديثة تضم 
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خمتلف االختصاصات الطبية، وأعجبني االنضباط العسكري الذياعتدت عىل ما يشبهه يف 
اجلامعة األمريكية، باإلضافة إىل اجلو العلمي واأللفة. وكان هناك برنامج حمارضات علمية، 
وبرنامج لإلقامة يف خمتلف االختصاصات، فمن ينه التدريب بعد ثالث سنوات يرسل يف 
بعثة إىل إنجلرتا؛ ألن برنامج اإلقامة والتدريب يف اخلدمات كان معرتًفا به هناك، وال شك 
أن للدكتور عبد السالم فضًال يف ذلك؛ لرغبته يف إتاحة الفرصة لألطباء للتخصص، ولكي 

يشجعهم عىل البقاء يف اخلدمات الطبية امللكية.
فقد   ،١٩٦٢ عام  بدأ  قد  املرشوع  هذا  وكان  وأطفاهلم،  العسكريني  عائالت  نعالج  كنا 
يأخذون  كانوا  الذين  العسكريني  عىل  باهظة  الكلفة  أن  املجايل  السالم  عبد  الدكتور  رأى 
األطباء  كان  كام  وعائالهتم،  أطفاهلم  ملعاجلة  اخلاص؛  القطاع  يف  األطباء  ملراجعة  إجازات 

العاملون يف اخلدمات الطبية امللكية يمضون وقًتا قصًريا يف العمل ثم يرتكون.
لبث  ما  لكنه  الرئييس،  املستشفى  يف  العمل  بدأت  حني  شحيًحا  الطبيبات  عدد  وكان 
اجلو  لوجود  وكذلك  إليهن،  للحاجة  نظًرا  العائالت؛  معاجلة  مرشوع  تطبيق  مع  ازداد  أن 
العلمي يف اخلدمات الطبية امللكية. ولكي يشجع الفتيات األردنيات عىل دخول التمريض، 
بدأ الدكتور عبدالسالم املجايل بحملة تثقيفية، وكانت أوىل املمرضات من أقارب األطباء 

(أختان للدكتور عبد السالم، وابنتان للدكتور يعقوب أبو غوش).
والتحديات  املشكالت  ملناقشة  ا  أسبوعي� األطباء  مع  جيتمع  السالم  عبد  الدكتور  كان 
التي يواجهوهنا يف عملهم، وكنا نلمس احرتامه وتقديره للطبيب. وكان إذا أخطا الطبيب 

يوجهه بشكل شخيص، لكنه كان دائًام مدافًعا عن حقوق الطبيب.
ويف اخلتام، وبعد التطور الذي حصل يف اخلدمات الطبية امللكية أثناء خدمتي، والذي 
ما يزال مستمًرا حتى اليوم، أود أن أؤكد ما نعلمه مجيًعا، بأن الدكتور عبد السالم املجايل 
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من الرواد األوائل الذين سامهوا يف بناء الدولة األردنية احلديثة، وكان له الدور األكرب يف 
إرساء قواعد بناء اخلدمات الطبية امللكية، برؤيته الثاقبة وجرأته يف اختاذ القرار. وليسمح يل 
أن أعرب عن سعاديت بأنني كنت ممن أتيحت هلن الفرصة بالعمل معه، وحتديًدا يف اخلدمات 

الطبية امللكية.
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واألبوة العـــــــام  العمـــــل  فــــي  ريادة 

د. سوسن اايل *

 
انتابتني  والدي،  عن  الندوة  هذه  يف  أشارك  أن  مني  طلب  عندما 
هل  هذا املوضوع،  خالله  من  سأتناول  الذي  املنظور  حيال  احلرية 
أن  اخرتت  النهاية  ويف  الشخيص؟  أم  األكاديمي  املنظور  يكون 
تطوير  يف  لدوره  ومنظوري  أليب،  منظوري  مًعا،  املنظورين  أدمج 
يؤمن  بيت  يف  ترعرعت  وأنني  خصوًصا  األردن،  يف  التمريض 

بأمهية التمريض، فوالدي طبيب، وأمي وعمتي ممرضتان.
تتضح الصورة األوىل من خالل إنشاء كلية األمرية منى للتمريض 
والدي  لدى  كان  امللكية، العام ١٩٦٢، حيث  الطبية  يف اخلدمات 
من احلكمة ما يؤهلهألن يستخدم نظرية التغيري، فقد كانت الرعاية 
ممرضني  قبل  من  تتم  الوقت  ذلك  حتى  للجنود  املقدمة  الطبية 
جمال  يف  بارزة  وخبرية  األعيان  جملس  عضو  املجايل،  عبدالسالم  الدكتور  كريمة   *

التمريض.
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ذكور، تعلموا املهارات األساسية، من خالل العمل مع األطباء، وكذلك من خالل اتباع 
قد  أناآلوان  أيب  فرأى  التمريض،  ملهنة  سلبية  نظرة  هناك  وكانت  واخلطأ،  التجربة  أسلوب 
اخلدمات  جودة  لرفع  األردين؛  اجليش  سلك  إىل  متعلامت  أردنيات  ممرضات  حّلإلدخال 

املقدمة، ولتوسيع اخلدمات بحيث تشمل أرس اجلنود.
غري أنه يف تلك الفرتة، مل تكن هناك سوى كلية واحدة لتأهيل املمرضات، تابعة لوزارة 
الصحة، فقرر والدي أن ينشئ كلية للتمريض يف اخلدمات الطبية امللكية، لكن كان السؤال 

هو كيف يفعل ذلك؟ بمعنى كيف يمكن أن يقنع املجتمع األردين هبذا األمر.
ولتحقيق هذه الغاية، جلأ إىل توظيف سبع ممرضات بريطانيات متقاعدات من اجليش؛ 
األردين  العسكري  ارتداء الزّي  أجنبية، وطلب منهن  يمكن أن يتقبل ممرضة  ألن املجتمع 
داخل املستشفى يف البداية، وبعدها خارجه؛ ليتعود الناس واجلنود عىل وجدود ممرضات 
الطبية  اخلدمات  يف  وخصوًصا  األردين،  اجليش  يف  للمرأة  دوًرا  هناك  وبأن  عسكريات، 

امللكية.
وهي  والديت،  قامت  حيث  النمذجة،  أسلوب  بل استخدم  يقترص األمر عىل ذلك،  ومل 
يف  شقيقته  بتسجيل  قام  كام  للطالبات،  مدربة  الكلية،  ويف  املستشفى،  يف  بالعمل  ممرضة، 
والعائالت  الضباط  دعا  وبعدها  غريه.  من  ذلك  يطلب  أن  قبل  بنفسه  بدأ  أنه  أي  الكلية، 
رتبة  ومنحهن  شهرية  بمكافآت  وحتفيزهن  التمريض،  كلية  يف  بناهتن  لتسجيل  األردنية 
مالزم ثان عند خترجهن، فكانت البداية بإحدى عرشة طالبة، ثم قام ببناء سكن للممرضات 
مستشفى  من  القريب  امللكية،  الطبية  للخدمات  مديًرا  بوصفه  منزله  بجوار  والطالبات، 
املمرضات  سمعة  يمس  من  أن  قوامها  حتذيرية  رسالة  يوجه  وكأنه  فبدا  العسكري،  ماركا 
ا، وسيلجأ الستخدام حقه العشائري واألنظمة العسكرية بحق  فإنه يمس سمعته شخصي�

من يفعل ذلك.
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ولتدعيم توجهه، التمس من جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل، بأن يتم تسمية 
الزي  مرتدية  باستمرار،  الكلية  تزور  كانت  والتي  منى،  األمرية  جاللته  قرينة  باسم  الكلية 

العسكري، وتقوم برعاية أنشطة الكلية وحفالت ختريج الطالبات.
يف  منى من كوهنا كلية خترج طالبات حيملن شهادة الدبلوم  وقد تدرجت كلية األمرية 
التمريض، إىل كلية تابعةجلامعة مؤتة، خترج طالبات من محلة شهادة البكالوريوس، إضافة 
تقدم  والتي  امللكية،  الطبية  اخلدمات  كلية  إنشاء  تم  كام  القبالة،  يف  عال  دبلوم  برنامج  إىل 
عدًدا من الربامج يف العلوم الصحية املساندة والقبالة، واليوم نرى خرجيات وخرجيني كلية 
شهادات  عىل  حصلوا  ممن  اململكة،  يف  التمريض  جمال  يف  وقياديني  قياديات  منى  األمرية 

املاجستري والدكتوراه من داخل األردن وخارجه.
اجلامعة  يف  التمريض  حقل  يف  بكالوريوس  برنامج  بإنشاء  فتتمثل  الثانية  الصورة  أما 
إىل  التعليم  جلنة  من  بدًءا  اجلامعة،  هذه  تأسيس  يف  كبري  دور  لوالدي  كان  وقد  األردنية، 
يف  مهام�  جزًءا  األردنية  اجلامعة  كانت  ولذا  هلا.  رئيًسا  تعيينه  إىل  اجلامعة،  جملس  عضوية 
األنشطة  حلضور  يصطحبنا دائًام  كان  فقد   ،١٩٧١ سنة  هلا،  رئاسته  لدى  حياتنا، خصوًصا 
الطالبية، وكنا نشعر بالراحة عندما نزور اجلامعة، ونتجول يف مرافقها، حتى إن أخي شادي 
كان يعمل يف مطعمها، يف وقت فراغه. ويف غضون مخس سنوات من ترؤسه اجلامعة، جرى 
إنشاء عرش كليات، منها كلية الطب والتمريض، وكان والدي يؤمن، وما يزال، بأن عالقة 
الطبيب واملمرضةينبغي أن تكون تشاركية، ال سلطوية؛ بغية تقديم أفضل الرعاية للمريض 

وأرسته.
شهادة  متنح  جامعة  أو  كلية  األردن  يف  يوجد  يكن  مل  أنه  آنذاك،  املاثلة  التحديات  ومن 
املاجستري  شهادات  محلة  من  مؤهلون  لدينا  يكن  مل  كام  التمريض،  جمال  يف  البكالوريوس 
والدكتوراه يف هذا احلقل، وال حتى ممرضون وممرضات من محلة البكالوريوس ليتم إيفادهم 
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للتخصص بشهادات عليا، فكان قرار والدي بأن يتم قبول الطلبة يف التمريض، عىل الرغم 
الطلبة سيلتحقون  أن  أساس  أثاث، عىل  أو  أو خمتربات  هلم  خمصص  وجود مبنى  من عدم 
ملدة سنة حتضريية يف كلية العلوم وباقي كليات اجلامعة، وتم تعيني ممرضة بريطانية مدرسة، 

واستقدام مدرسات من مرص  
وعرب  أردنيني  من  الطب،  كلية  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  االستفادة  إىل  إضافة 
عام  التدريس  يف  الكلية  وبدأت  وإناًثا.  ذكوًرا  التمريض،  كلية  طلبة  وأجانب؛لتدريس 
أول  ليصبح  األردنية،  اجلامعة  مستشفى  إىل  الكبري  عامن  مستشفى  حتويل  وتم   ،١٩٧٢

مستشفى من نوعه لتدريب طلبة كلية الطب والتمريض.
وعند خترج أول دفعة من الكلية، تم تعيينهم مساعدي بحث وتدريس، إىل حني ابتعاثهم 
الكلية،  وهكذا كانت بداية عمل  احلارض،  إىل وقتنا  هذا النهج  واستمر  للدراسات العليا، 
وتبعها بعد ذلك إنشاء كليات متريض مماثلة يف اجلامعات الوطنية واخلاصة، والتي خرجت 
آالف الطلبة يف برامج البكالوريوس واملاجستري، واليوم هناك جمموعة متميزة من اخلرجيني 
من برامج درجة الدكتوراه، وأصبح األردن يف طليعة دول اإلقليم يف جمال البحث العلمي 
يف جمال التمريض، ونجد خرجيينا يعملون يف املؤسسات الصحية املحلية ويف دول اخلليج، 

والكثري من دول العامل.
واالقتصادية،  السياسية  الظروف  شتى  ويف  واصلت،  أهنا  األردنية،  اجلامعة  ومتيزت 
دراسة  تكلفة  أن  علًام  املتخصصني،  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كوادر  لبناء  اإليفاد؛  عملية 
يشكل  ال  حتى  الواحدة،  املعتمدة  للساعة  دنانري  ستة  تتعدى  ال  رمزية،  كانت  التمريض 
التمريض  وكلية  الطب  كلية  مبنى  وكان  التمريض.  دراسة  أمام  عقبة  االقتصادي  الوضع 
مشرتًكا ألعضاء هيئة التدريس من الطرفني، إضافة إىل وجود مساقات مشرتكة للطلبة من 

الطرفني؛ وهو ما أسهم يف بناء عالقة احرتام وثقة متبادلة بينهام يف الكلية واملستشفى.
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ا، كنت من ضمن خرجيي الفوج السادس من كلية التمريض يف اجلامعة األردنية،  شخصي�
وتم ابتعاثي لدراسة املاجستري والدكتوراه يف متريض البالغني، ومل أزل أعترب أن دراستي يف 

هذه اجلامعة وعميل هبا، مها ما أسهم يف تأسيس ما أنا عليه اليوم.
باختصار، كان والدي يفعل ما يقول، وقد غرس روح االنضباط واالنتامء يف نفوسنا. 
مهارات  عىل  فيدربنا  تعليمية،  كلحظات  كلها  أسفارنا  استغالل  عىل  تربيتنا  يف  يركز  وكان 
الرياضيات واجلغرافيا، وجيري لنا امتحانات فيهام، وحيرص عىل تنمية مهاراتنا يف التواصل 
عن  مسؤولني  وكنا  منزلنا،  إىل  دعوهتم  عند  بالضيوف  نلتقي  فكنا  املحيط،  مع  والتفاعل 

اصطحاهبم يف جوالت سياحية داخل األردن.
بامتياز،  احللم  هذا  حققت  وقد  ومعلًام،  وطبيًبا  ا  جندي� تكون  أن  والدي  يا  حلمك  كان 
وندعو اهللا أن يمنحنا املقدرة والصرب واحلكمة، لنسلك دربك، وأن نحقق ولو جزًءا يسًريا 
الناس  خلدمة  هنا  نحن  اخلالدة:  مؤمًنابمقولتك  تزل  مل  ألنك  القدوة،  فأنت  حققت،  مما 

والوطن. 
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الـمجايل: عبـدالسـالم 
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عبدالسالم الـمجالــــــي أكادمييــا وأمميا

د. عدنان بدران *

 
يف  عليها  مّر  املجايل  السالم  عبد  الدكتور  لدولة  كثرية  حمطات  ثمة 
احلكم»،  إىل سدة  بيت الشعر  من  «رحلة العمر  كتابه  يف  مذكراته، 

وكذلك يف كتابه اآلخر «بوابة احلقيقة».
األستاذ  ١٩٧١، عندما جاءنا  ألول مرة العام  السالم  عرفت عبد 
يف  العلوم  كلية  إىل  املعروف،  املؤرخ  غرايبة،  الكريم  عبد  الدكتور 
اجلامعة األردنية، يبرشنا قائًال: «يا ويلكم فإن جنراًال قد عني رئيًسا 
للجامعة األردنية، لذا انصحكم بأخذ دورة عسكرية يف االنضباط 
إىل أستاذ  األكاديمية من أستاذ  قد ُينِّزل رتبكم  وأداء التحية، وإال 

مشارك أو مساعد، وربام إىل مدرس».
بارش الدكتور عبد السالم عمله رئيًسا يف ١٨ آب/أغسطس العام   

* رئيس وزراء أسبق.
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الفكرية،  باحلريات  يؤمن  عادي،  شخص  به  فإذا  العلوم،  كلية  يف  بعدها  وزارنا،   ،١٩٧١
االختالف،  حيرتم  الفريق،  بعمل  ويؤمن  القرارات،  تفويض  يف  والالمركزية  واملشاركة، 
ويؤمن باحلوار واللقاء الفكري بني الطلبة واألساتذة، وبحكم األغلبية، تعلمنا منه الكثري، 
وتعلم منا الكثري، فهو يؤمن بأن التعلم عملية مستمرة مدى احلياة، ُأعجب بمنهجية كلية 
العلوم يف تطبيق نظام الساعات املعتمدة؛ إذ كان معظمنا من خرجيي اجلامعات األمريكية 
التي تعمل هبذا النظام، ومع أن دواَمنا يف الكلية يبدأ يف الثامنة صباًحا إال أن عبد السالم كان 
يتفقد نظافة احلاممات وخلو الزجاج من الغبار،  الساعة السابعة صباًحا،  يفاجؤنا بمروره 
كام  لدينا.  ثقافة  أصبحت  بحيث  الكاملة،  النظافة  متابعة  منه  فتعلمنا  الكلية،  مباين  ونظافة 
واالختبار،  والدراسة  واالمتحان،  املواظبة  ونظام  الفصيل،  بالنظام  السالم  عبد  أعجب 
كاملة،  الدراسية  السنة  إعادة  وليس  هبا،  يرسب  التي  للامدة  الطالب  وإعادة  واالنتقال، 
كالنظام القائم آنذاك يف كليتي اآلداب واالقتصاد والتجارة؛ إذ كانتا تتبعان النظام الدرايس 
السوري واملرصي.  كام ُأعجب بربناجمي تقوية مهارات اللغة العربية واللغة اإلنجليزية يف 

السنة األوىل من التحاق الطالب يف الكلية.
قام، بجرأة ورسعة، بتعميم نظام الساعات املعتمدة عىل مجيع كليات اجلامعة، مع إدخال 

حتسينات جوهرية عليه.
لقد كانت اجلامعة آنذاك تضم ثالث كليات: اآلداب، والتجارة واالقتصاد، والعلوم، 

وكان أعضاء هيئة التدريس يعرف بعضهم بعًضا، وكنا نعرف الطلبة بأسامئهم.
كليات اجلامعة يف أرسع وقت  الدكتور عبد السالم خطة متكاملة الستكامل  لدى  كان 
مبنى  يف  هلام  كامل  طابق  بتحويل  قام  حيث  األسنان،  طب  وكلية  الطب  كلية  فأنشأ  ممكن، 
وجتهيزه  األردنية،  اجلامعة  ملستشفى  املجاور  الطوابق  املتعدد  السيارات  مواقف  كراج 
بالصفوف واملختربات والعيادات الداخلية واخلارجية، وعني الدكتور غازي البقاعني أول 
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واستخدم عبد  الزراعة،  وكلية  اهلندسة  وكلية  كلية التمريض  أنشأ  كام  هلام،   عميد مؤسس 
املتخصصة  وشكل اللجان  فيها،  الكليات  هذه  مؤقتة الحتضان  حمطة  العلوم  كلية  السالم 
خلططها الدراسية ومتطلباهتا ومواصفاهتا الفنية؛ لتنتقل بعدها إىل أبنيتها الدائمة. كام نجح 
األردنيون  استقبلها  والتي  للجامعة،  خاصة  رضيبة  من  اجلامعة  لتمويل  ترشيع  وضع  يف 
ا عن  مالي� استقلت اجلامعة  وبذلك  للجامعة،  مبارشة  دخلها  يأيت  وكان  صدر،  رحابة  بكل 

ا. ا وأكاديمي� احلكومة، باإلضافة إىل استقالهلا إداري�
متيز عبد السالم بريادته وَنَفِسِه الطويل والصرب، يف عقد احلوارات األسبوعية مع الطلبة، 
واألساتذة والعاملني يف اجلامعة باستمرار، يستمع إىل مشكالهتم، وحيثهم عىل بذل املزيد، 

فرسخ النامَء واالنتامَء يف احلرم اجلامعي.
 باإلضافة إىل تأسيس الكليات العلمية التطبيقية، قام باستكامل الكليات اإلنسانية من 
الدراسات  وعامدة  العلمي،  البحث  عامدة  أسس  كام  وغريها،   وحقوق  ورشيعة،  تربية، 
العليا، ومركز الدراسات االسرتاتيجية، ومراكز علمية وحمطات البحث الزراعية، ومعهد 

القيادات الدولية التابع جلامعة األمم املتحدة، هذه هي املحطة األوىل.
أما املحطة الثانية التي أريد أن أِطلُّ من خالِهلا عىل عبد السالم، فهي حتوُله إىل شخصية 

أممية فكرية إنسانية وسياسية.  
تفقد  بدأت  أن  بعد  األردنية،  اجلامعة  السالم  عبد  الدكتور  ترك   ،١٩٧٦ عام  ففي 
فرتأس  والتعليم،  الرتبية  وزارة  حقيبة  واستلم  شؤوهنا،  يف  احلكومة  بتدخل  استقالليتها 
عبد  َأحب  دولة.   ١٨٤ آنذاك  يضم  كان  الذي  لليونسكو  العام  املؤمتر  إىل  األردين  الوفد 
حكومات  رؤساء  من  العامل  دول  ملمثيل  ورفيًقا  صديًقا  فكان  وأحبته،  اليونسكو،  السالم 
والثقافية،  الفكرية،  احلوارات  يتابع  كان  طباِعه.  وُحسِن  وخلقه  لدماثته  وسفراء؛  ووزراء 
والسياسية، واالجتامعية، يدافع بحرارة عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والقضايا 
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اإلنسانية، رفع علم األردن عالًيا يف املنظمة الدولية، ومن خالهلا، انتخبته املجموعة العربية 
ليمثلها يف املجلس التنفيذي للمنظمة، الذي كان يضم آنذاك ٥٢ دولة، كام اختارته املنظمة 
ليكون عضَو جملِس أمناِء جامعِة األمم املتحدة يف طوكيو، وأسس تبًعا لذلك املعهد الدويل 
جملس  إىل  بعدها  وانضم  املتحدة،  األمم  جلامعة  التابع  األردن،  يف  العاملية  القيادات  لبناء 
ألكاديميتهم  رئيًسا  اإلسالمي  العامل  دول  يف  األعضاء  العلامء  واختاره  الدويل،  القرارات 

«أكاديمية العامل اإلسالمي للعلوم»، والتي ما تزال حتى اليوم برئاسته.
برز عبد السالم كشخصية أممية عاملية مرموقة، وكنت أذكر، وبسبب أبجدية حرف الـ
Japan, Jordan, J، أن مقعد رئيس الوفد األردين كان بجانب رئيس وفد اليابان، وبحكم 

اجلوار بنى «أبو سامر» عالقة وطيدة بني األردن واليابان.
وأذكر أنني يف عام ١٩٨٩، عندما كنت وزيًرا للزراعة يف حكومة الرشيف زيد بن شاكر، 
وإذا باتصال هاتفي يأتيني من باريس عن طريق  إىل غور الصايف،  زيارة ميدانية  ذهبت يف 
خمفر الصايف، وكان املتكلم «أبو سامر»، خياطبني من اليونسكو يف باريس سائًال: «ماذا أعمل 
يف منطقته، الكرك، من دون إذنه»، قلت له إنني يف غور الصايف وليس يف الكرك، فقال يل 
«يا فصيح أال تعلم أن غور الصايف تابع للكرك؟»، قلت له أعلم ذلك جيًدا، فلقد قضيت 
فوًرا  إليه  حيايت  سرية  إرسال  مني  طلب  ثم  فضحك  كاملة،  اإلعدادية  دراستي  الكرك  يف 
يف منظمة اليونسكو؛ إذ إن املدير العام فيديريكو مايور يريدين إىل جانبه مساعًدا له لقطاع 
املجلس  واسرتاتيجيات  سياسات  من  رآه  بام  ورس  عام،  قبل  زارين  قد  كان  حيث  العلوم، 
آنذاك، وقابلت عبد السالم بعدها  له  ا  أميًنا عام� كنت  الذي  والتكنولوجيا،  للعلوم  األعىل 
اليونسكو عند استالمي حقيبة وزارة الرتبية والتعليم يف حكومة زيد بن شاكر؛  بأشهر يف 
ويدفعني  حيدثني  وهو  العام  املدير  مع  مًعا  واجتمعنا  العام،  املؤمتر  إىل  بالدي  وفد  لرتؤس 

«احذر يا فصيح ترتدد»، وكان ما كان.
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لقد كان عبد السالم رائًدا ومعلًام يف اليونسكو، يشارك يف حلقاهتا الدراسية واملؤمترات، 
العربية  املجموعة  وبني  املشاركني  سفرائها  بني  دافئ  وقع  ذات  للمنظمة  زياراته  وكانت 
وجمموعة ٧٧.  ويف زيارة خاصة للمنظمة يف باريس يف شهر أيلول/ سبتمرب من عام ١٩٩١، 
كان عبد السالم يف عشاء خاص يف منزيل مع عائلتي يف طابق ٣٢، عىل الرشفة املطلة عىل 
هنر السني، وبعد العشاء جلسنا نتمتع بأضواء برج إيفل، والرتوكاديرو، واملراكب السياحية 
التي متخر عباب النهر حول متثال احلرية، النسخة األصلية «املقزمة»، الذي منه أهدت مدينة 

باريس إىل مدينة نيويورك متثال احلرية بعد نيل استقالل الواليات املتحدة من بريطانيا.
برئيس  وإذ  عامن،  من  يرن  باهلاتف  إذ  باريس؛  أضواء  يف  والتأمل  اهلدوء  هذا  ووسط 
أين عبد السالم،  إن كنت أعرف  زيد بن شاكـر يسألني بحـرارة  الرشيف  الديوان امللكي 
له: «إنه  إىل عامن، فقلت  قدومه  ويطلب  فهو مطلوب من جاللة امللك احلسني بن طالل، 
عامن  إىل  التوجه  منه  طالًبا  سامر»،  «أبو  مع  وتكلم  فضحك  خمفوًرا»،  نرسله  هل  بجانبي، 
أمخاًسا بأسداس عن املهمة  األمسية ونحن نرضب  يف أول طائرة، وقضينا مع «أبو سامر» 
املطلوبة، وفكرنا بكل يشء سوى أنه مطلوب ملهمة إدارة مفاوضات السالم لريأس الوفد 

األردين والفلسطيني املشرتك ملباحثات السالم يف مدريد.  
ومل  اليونسكو،  يف  وخرسناه  أخرى،  حمطة  إىل  السالم  عبد  انتقل  اجلديدة،  املهمة  وهبذه 
ُيِطّل بعدها علينا، باستثناء زيارة رسمية لفرنسا عندما توىل رئاسة الوزراء، دعوناه خالهلا 
إللقاء كلمة افتتاحية يف املؤمتر العام، فدخل عبد السالم آنذاك اليونسكو من البوابة اخلاصة 
لرؤساء الدول التي ال تفتح عادة إال هلم، وسط احتفال كبري من أصدقائه وحمبيه يف املنظمة.
إن حمطات عبد السالم عديدة ومفصلية، وحيتار املرء كيف استطاع هذا الرجل اإلحاطَة 
هبا مجيًعا والنجاح هبا. وأمام ضخامة املسؤوليات التي محلها كنت أتساءل: هل بقي وقت 
لعائلته؟ نعم، كانت هنـاك امرأة خلفه تسانده، إهنا «أم َسامر» اإلنجليزية الصنع، واملجالية 
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ا إىل اخلدمة  الرتكيب، فلها دور رئيس يف ختفيف العبء العائيل عن «أيب سامر»؛ لينرصف كلي�
العامة التي أعطاها كل ما لديه من طاقة، فله وألم سامر كّل حتية وإكبار.

خلص جاللُة امللك احلسني بن طالل دولة عبد السالم املجايل بقوله: «لقد كنَت وستظُل 
والقوميِة  الوطنية  مسريتِه  وتقريِر  األردن،  خدمة  يف  الكبري  وتقديرنِا  املطلقة،  ثقتِنا  موضَع 
يف املجاالت السياسية والتعليمية واالجتامعية، ولقد رضبَت مثًال نبيًال يف حتمِل املسؤولية 
بإخالص وأمانة، من أجل األردن، قيادًة وشعًبا، ومستقبَل أبنائِه الذي نذرنا أنفسنا له حتى 

تظلَّ صدوُر األردنيني عامرًة بالكربياء، وجباهَهْم شاخمًة يف مواجهِة التحديات».
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الـمجايل عبدالسالم  زمـــــن  عشـــــــت 

د. مجعة بن علي آل مجعة *

 
واملودة  السالم  أرض  عامن،  سلطنة  الثاين  بلدكم  من  سالم 
أرض  احلبيب،  األردن  يف  األشقاء  اإلخوة  سائر  إىل  والتسامح، 

األصالة واحلضارة والشيم، أرض الشهامة واإلباء والكرم.
الدعوَة  هذه  أتلقى  وأنا  السعادة  غمرتني  كم  عليكم  أخفي  ال 
حممود؛  أمني  الدكتور  املخلص  الصديق  العزيز  األخ  عرب  الكريمة 
يف  أقف  أن  الطالع،  حسن  ملن  وإنه  املتفردة،  املناسبة  هذه  حلضور 
هذه السانحة، يف حرضة كوكبٍة من العلامء واألدباء واملفكرين، ما 
نفوسنا،  عىل  والعزيزُة  السارة  املناسبة  هذه  لوال  جتتمَع  أن  هلا  كان 
إتاحة  عىل  شومان،  احلميد  عبد  ملؤسسة  أجزهلام  والتقدير  فالشُكر 
هذه الفرصة الثمينة، والتي بادرت بالقيام هبذه االحتفالية إلحدى 

* مفكر ووزير القوى العاملة السابق يف سلطنة ُعامن.
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قامات عاملنا العريب املعارص، ملا هلا من دور بارز يف معرتك احلياة، عىل نحو متجدد ثري ال 
ينضب، وال ينقطع.

متخذة  العلامء،  أزر  من  وتشد  العلمي،  البحث  تشجع  برحت  ما  التي  املؤسسة  هذه   
واألدب  القيادي،  الفكر  يف  متمثلة  منها،  تنطلق  التي  ومرتكزاهتا  ثوابتها  هي  ثالثة،  أركاًنا 
العلمي،  البحث  جماالت  خمتلف  تدعم  خالهلا،  من  والتي  املجتمعي،  واالبتكار  والفنون، 
يف رشاكة  والكبار مًعا،  الصغار  لدى  اخلالق  باألمة، معززة الفكر  ينهض  إبداع  كل  حمفزة 
وترابط مع خمتلف املؤسسات عىل خريطة وطننا العريب الكبري، وما هذه املبادرة الالفتة إال 
غيض من فيض تشحذ به اهلمم، وتثمن به جهود كل عامل يعطي فيعّم رفد عطائه كل من 

حوله.
التجانس والتامزج ما  األصيل، والذي يميزه ذلك  البلد  كل تلك اجلهود حيتضنها هذا 
بني ثقافته وثقافة البالد املحيطة به، يف التاريخ املشرتك والعادات والتقاليد والكرم وحسن 
معاملة الضيف، واحلميمية ما بني أفراد املجتمع، ال اختالف فيها بني األردن وسائر البالد 
العربية، فاألردن يتبوأ مكانة مرموقة يف قلب كل عريب، ملا له من مواقف سطرها، وما يزال 
يسطرها التاريخ؛ لتكون صفحته ناصعة عىل مّر األجيال والدهور، كام هلذا البلد أياد بيضاء 
امتدت يف جمال العلم، وشملت عدة منابر يف الوطن العريب، وليس يف هذه اللحظات متسع 
لبسط احلديث عن تلك املناقب، فذلك حديث يطول، ورشحه تفصيل تضيق به الفصول، 
سبيله،  يف  اجلاد  والسعي  التعليم  بأمهية  منها  إيامًنا  اململكة،  إن  أقول  أن  ذلك  من  وحسبي 
قد فتحت أبواهبا بكل ترحاب جلميع الطالب العرب، من البالد العربية كلها؛ لينهلوا من 
فيض منابع علمها الغزير، وأحسبني أحد أولئك املحظوظني، بل ويزداد حظي أمهية بأن 
عهدي، وأنا طالب يف اجلامعة األردنية، قد ساير عهد دولة املحتفى به وهو يرأسها، حيث 
ترشبنا منه سياسة االنفتاح يف املجاالت كافة، وملسنا من إنجازاته ـ مثاًال ال حًرصا ـ تأسيس 
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من  البالد  منحوا  الذين  القادة  بناء  وهو  األردنية،  اجلامعة  لشباب  الواعدة  القيادة  برنامج 
بعد، قيمة مضافة راجحة، جعلت أهل اجلنوب يطلقون عليه يف ما بعد لقب (احلكيم)؛ ألن 

برنامج القيادة الواعدة الذي ورد ذكره قد تبنته األمم املتحدة الحًقا.
ثقافة  وغرس  وأساتذهتم،  الطالب  بني  احلوار  مهارات  تنمية  يف  به  املحتفى  سعى  كام 
العمل والتشجيع عىل العمل التطوعي يف خدمة أفراد املجتمع، وصوًال إىل احلرية املسؤولة 
أساتذة  الستقطاب  ونفيس؛  غال  كل  ذلك  سبيل  يف  وبذل  التفكري،  وطرائق  التعبري  يف 
من  يستجد  ما  جانب  إىل  أفكارهم،  فيوض  من  مبتكرين  العاملي،  التطور  ركب  مواكبني 
تطبيقات يف املنظومة التعليمية العاملية، فضًال عن تواصله املستمر مع الطالب، بشكل عام، 
 – عامن  – أبناء  نحن  نشعر  كنا  حتى  خاص،  بشكل  العامنيون  فيهم  بمن  العرب  والطلبة 
وكأننا يف بالدنا، فلم نذق عناء الغربة أو البعد عن الوطن، كام ال ُيغفل دوره يف رفد دول 
بكل  وأقوهلا  عامن،  سلطنة  سيام  ال  األردنية،  التعليمية  باخلربات  اخلليجي  التعاون  جملس 
فخر واعتزاز لقد تتلمذت األجيال يف بالدي عىل أيدي معلمني أكفاء من األردن الشقيق، 
كام استقينا الكثري من خربات دولة الدكتور املحتفى به، يف حقل التعليم التطبيقي خاصة، 

فالرجل يمتاز باحلصافة وبعد النظر، وسرب أغوار األحداث، وفراسة اخلبري املتمكن.
القْدح املعىل  إن يف حياة الشعوب حلظات فارقة، وأحداًثا مؤثرة، وشخصيات كان هلا 
ما  املجاالت  خمتلف  يف  قدمت  بشخصية  اليوم  نحتفي  نحن  وها  الوقائع،  جمرى  تغيري  يف 
لتكريم  الالفتة  املبادرات  ذات  املؤسسة  هذه  مجعتنا  قد  اليوم  كنا  فإن  املفردات،  حترصه  ال 
هذه الشخصية، فال يعني ذلك أننا قد وفيناها حقها، وإنام هي ملسة وفاء يتم تقديمها هلذا 
منه  إيامًنا  الكبري،  الوطن  سبيل  يف  جهًدا  يدخر  ومل  وخربته،  بعلمه  ساهم  الذي  اإلنسان 
برسالته، وإحساًسا منه بمسؤوليته جتاه جمتمعه ووطنه وأبناء العروبة، حيث ظل يعطي بال 
توقف، كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء، واستنارة بذلك فإْن رددنا الفضل 
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ألهله؛ لكان من أهل الفضل، ولست أدري ماذا سيسجل التاريخ عن هذه الشخصية، التي 
افتتحت حياهتا العملية بمهنة الطب، طبيًبا فوزيًرا للصحة، ثم رئيًسا للجامعة األردنية، إىل 

أن غدت رئيًسا للوزراء ووزيًرا للدفاع ؟
وللتكريم  فأعطت،  شمخت  التي  تلك  عزيمة  وأية  نلمسه؟  الذي  هذا  طموح  أّي 

واالحتفاء استحقت ؟
إهنا شخصية أستاذي وأستاذ األجيال، املريب العالمة الطموح، دولة الدكتور عبد السالم 

املجايل ـ حفظه اهللا.
أسأل املوىل ـ جلت قدرته ـ أن هيبه العمر املديد، وأن يظل حكيًام بالرأي السديد، واهللا 

وّيل السداد والتوفيق.   
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عرفتــــــه كمـــــا  الــمجايل  عبدالسالم 

د. مسري مطاوع *

 
تعرفت إىل دولة الرئيس الدكتور عبدالسالم املجايل، بداية، سامعي�ا، 
هذا  يلهج بالثناء عىل  الضابط املتقاعد إىل البيت  حني جاء والدي 
العسكرية،  الطبية  اخلدمات  إدارة  تسلم  الذي  األردين،  الطبيب 
مشيًدا به وبمبادراته، خصوًصا وأنه أول طبيب أردين يتسلم هذه 

املسؤولية.
الذي  املجايل،  عبداحلي  األستاذ  أخيه  إىل  تعرفت  يوم  وذات 
كانت  مثلام  متاًما  اليوم،  إىل  قوية  عراها  تزال  ما  صداقة  به  ربطتني 
فيها  يتحدث  أمسية  حلضور  فدعاين  األيام،  سالف  يف  بدأت  حني 
التعرف  يف  رغبة  الفور،  عىل  الدعوة  فلبيت  عبدالسالم،  الدكتور 
عىل هذه الشخصية الفّذة، التي سمعت الكثري عنها، وخاطبته حني

* وزير إعالم أسبق. 



٧٨

ملا  لالستامع  فقط  وليس  عليك  للتعرف  جئت  «لقد  قائًال:  عبداحلي،  األستاذ  إليه  قدمني 
ا مساء كل اثنني يف بيته العامر، يدعو إليه  ستقول»، وحيث كان دولته يقيم صالوًنا سياسي�
القضايا  يف  للحديث  األردن؛  ضيوف  من  وأحياًنا  األردنية،  الشخصيات  من  النخبة  نخبة 
الراهنة، ومن أبرزها القضية الفلسطينية وتطوراهتا الكثرية واملتسارعة، فقد دعاين للحضور 
واملشاركة. وهنا بوسعي أن أقول إن حقبة الصداقة واملحبة مع دولته قد بدأت، وبإعجاب 

وتقدير ازداد مع األيام.
 .. بعد؟  الغربة  من  تكتف  «أمل  يوم:  ذات  سألني  لندن،  يف  وقتي  معظم  أقيم  كنت  وملا 
عد إىل وطنك الذي بوسعك أن ختدمه بعلمك وخربتك». وقبل أن أرشح لدولته املعاناة 
التي مررت هبا بعد انتهاء الدور الرتوجيي الذي أرسلني الراحل احلسني إىل امللكية األردنية 
للقيام به، واكتشاف عدم إمكان العودة إىل موقعي السابق يف الديوان امللكي العامر، عدت 
دولته  فاجأين  ذلك  أفعل  أن  وقبل  جيًدا..  أعرفها  بيئة  يف  للرزق  مصدر  عن  بحًثا  لندن  إىل 
ا  بأنه حتدث مع معايل الدكتور جواد العناين، وكان وزيًرا لإلعالم، مقرتًحا تعييني مديًرا عام�
الرئيس،  دولة  «يا  فأجبت:  تأسيسهام،  يف  سامهت  أين  بحكم  والتلفزيون،  اإلذاعة  ملؤسسة 
أقدم تقريًرا  قد شاهدين  يف لندن، وكان  اهللا  عام ١٩٦٦ ترشفت بلقاء جاللة احلسني رمحه 
ا يف برنامج تلفزيوين من عىل شاشة تلفزيون البي يب يس باللغة اإلنجليزية، فأخربين  إخباري�
فأجبت  التأسيس،  فريق  إىل  أنضم  أن  ودعاين  تلفزيون،  حمطة  إلنشاء  طريقه  يف  األردن  أن 
احلسني طيب اهللا ثراه: يا سيدي صحيح أين ال ألبس البذلة العسكرية ولكني هنا – وأرشت 
مثل  جاهًزا  مستعًدا  سيجدين  سيدنا  يأمرين  وحيث  األردن،  جنود  من  – جندي  قلبي  إىل 
الوطن،  جنود  من  جندي  أنا   .. اليوم  الرئيس  دولة  يا  لك  املقولة  هذه  أكرر  وأنا  اجلندي، 

وسيرشفني أن أخدم وطني يف املوقع الذي تقرتحه».
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كان دولته عىل وشك السفر إىل واشنطن، بمعية احلسني، فقال إن معايل الدكتور جواد 
سيستدعيك خالل أيام ليتفق معك عىل التفاصيل.

سافر دولته، وإذ يب بعد يومني أقرأ يف الصحف خرب تعيني األستاذ إحسان رمزي مديًرا 
ا. طبًعا رسرت له؛ ألين أعرف أنه إعالمي قدير وصاحب خربة، ولكن بطبيعة احلال  عام�
رحلة  يف  لندن  يف  الرئيس  دولة  التقيت  حني  وعرفت  الشخيص.  الصعيد  عىل  أميل  خاب 
غياب  يف  بالوكالة  الوزراء  رئيس  موقع  توىل  الذي  اهلنداوي  ذوقان  املرحوم  أن  العودة، 

الرئيس املجايل، تلقى توجيهات بتعيني إحسان.
قد  جاسم  بن  محد  الشيخ  قطر  خارجية  وزير  إن  يل  قال  دولته،  مع  لقاء  ويف  فرتة،  بعد 
طلب منه ترشيح إعالمي أردين صاحب خربة ليكون مستشاًرا له يف تأسيس قناة تلفزيونية 
هلذا  يرشحني  دولته  باسم  رسالة  أعد  أن  مني  فطلب  اجلزيرة،  هي  كانت  قطر  يف  جديدة 
إىل  أكن متحمًسا للذهاب  أين مل  وعىل الرغم من  الذاتية.  سرييت  الدور، مرفقة بنسخة عن 
قطر، إال أين فعلت ما طلب مني، إدراًكا منه أنه يريد إعاديت إىل بلد عريب حتى لو مل يكن 
األردن. وحلسن حظي تم تعيني شخص قطري، واعتذرت أنا عن دور اخلبري.                          

برنامج  وتقديم  إلعداد  دعيت  نارص جودة مديًرا للتلفزيون،  األستاذ  معايل  تعيني  بعد 
تلفزيوين من العيار الثقيل من شاشة التلفزيون األردين، وبكل الرشوط التي وضعتها .. أي 
من دون قيود أو حمددات،  فأنا ابن األردن، وأعرف املسموح واملحظور .. وأعرف أيًضا 
استناًدا  الطبيعي،  من  وكان  وشخصيات».   «أحداث  بعنوان  الربنامج  وخرج   . املطلوب 
إىل الدور التارخيي الذي قام به دولته يف مرشوع التفاوض مع إرسائيل، أن يكون أول من 
أستضيف قي الربنامج، دولة الرئيس عبدالسالم املجايل، خصوًصا بعد التوقيع عىل معاهدة 
السالم مع إرسائيل، وكان حديثه يف الربنامج أول منرب يرشح منه الرئيس للمواطن األردين 

ماذا تعني لنا معاهدة السالم ، وماذا حققنا لألردن، بموجب هذه املعاهدة.
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أن  أعرف  مل  الربنامج،  يف  القذايف  الرئيس  الستضافة  لإلعداد  ليبيا  إىل  ذهبت  وحني 
دولة الدكتور عبدالسالم قد كلف بتشكيل حكومة جديدة. وفيام كنت مع ضيويف يف غرفة 
الدكتور  الكبري  أستاذنا  وأحدهم  األردين،  التلفزيون  يف  األستوديو  دخول  قبل  االستقبال 
عدنان البخيت، وإذا هباتف يأتيني بمكاملة من دولته، يدعوين للحضور إىل الرئاسة فوًرا، 
إىل  احلضور  استمهال  فحاولت  دقائق،  بعد  سيبدأ  الربنامج  تسجيل  كان  حيث  فدهشت، 
إىل  تعال  لك  أفضل  «أل ..  وقال:  اهلاتف  عىل  دولته  فضحك  التسجيل،  من  االنتهاء  حني 
شباط/  شهر  منتصف  يف  اجلديدة،  حكومته  يف  عضًوا  أصبحت  وهكذا  فوًرا»...  الرئاسة 

فرباير ١٩٩٧.
العقد  يف   األردين  اإلعالم  لتطوير  اسرتاتيجية جديدة  يل، وضع  إرشاداته  أول  كان من 
املقبل، ورسعان ما دعوت مديري الدوائر اإلعالمية للتشاور وتقديم وتطوير االقرتاحات 
التي ضّمناها يف برنامج «باور بوينت»، ودعونا هيئة الوزارة بكاملها إىل ستوديو حممد كامل 
حظيت  والتي  األسئلة،  عن  واإلجابة  ورشوحات،  عرًضا  لنقدم  األردين؛  التلفزيون  يف 

باملوافقة، متهيًدا لوضع برنامج تنفيذي والبدء يف التطبيق.
وما هي إّال أيام، وإذ بجاللة احلسني طيب اهللا ثراه حيرض إىل الرئاسة وجيتمع مع دولة 
الرئيس ونائبيه يف حينه، دولة الدكتور عبداهللا النسور ومعايل الدكتور جواد العناين، إضافة 

إىل دولة الدكتور فايز الطراونه وزير اخلارجية حينئذ .. وأنا.
يف بداية اجللسة، حتدث احلسني بمرارة حول حالة الفلتان التي صنعتها بعض الصحف 
إّيل،  باحلديث  جاللته  توجه  ثم  الوقت،  ذلك  يف  اخلطوط  كل  جتاوزت  التي  األسبوعية، 
مدير  كأول  الكويتية  اليومية  القبس  صحيفة  وإدارة  إنشاء  يف  الناجحة  جتربتي  إىل  مشًريا 
احلديثة،  األساليب  وفق  والنرش  للصحافة  جديد  قانون  وضع  يمكنني  إنه  وقال  هلا،  عام 
ينظم عمل الصحافة األردنية التي حولتها تلك الصحف إىل فلتان ال حيتمل يف حينه! وكان 
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ا أن أعرض مقرتحايت األولية عىل دولة الرئيس الذي شجعني عليها. وألن احلكومة  طبيعي�
كانت عىل وشك إجراء انتخابات نيابية، اقرتح دولته إصدار القانون اجلديد كقانون مؤقت. 
ال  كونه  الربملان  غياب  يف  إصداره  احلكومة  تستطيع  اجلميع،  يعرف  كام  املؤقت  والقانون 
حيتمل التأجيل، فقام عدد من الصحافيني الذين اهتموين أين أردت إخراس الصحافة، برفع 
دعوى لدى حمكمة العدل العليا لرّد القانون عىل أساس شكيل هو أنه «حيتمل التأجيل» حلني 

انتخاب الربملان اجلديد.
قانون  رّد  إذا  الديموقراطية  الدول  يف  يفعلون  ما  وفق  فقررت   .. بالطبع  طويلة  القصة 
يقرتحه وزير ما، أن أقدم استقالتي، إال أن نائب الرئيس دولة الدكتور النسور الذي طلبت 
إليه أن يرفعها إىل دولة الرئيس بالنيابة عني خجًال من تقديمها بنفيس، هناين عن ذلك، وقال 
التعديل  يف  حقيبتك  يغري  أو  خيرجك  أن  فإما  تعديل،  إجراء  وشك  عىل  دولته  فإن  «اصرب 

املزمع».
وهكذا خرجت من الفريق الوزاري، وكان أول ما فعلته أن طلبت مقابلة دولة الرئيس 
وخاطبته  قائًال: «أريدك أن تعرف أن حمبتي واحرتامي وتقديري لك لن تتغري قيد أنملة، 
سواء كنت يف فريقك الوزاري أو مل أكن»، بل ذهبت يف أول مجعة بعد ذلك إىل منتجعه يف 
الياروت؛ لزيارة دولته والغداء بمعيته وإخوته؛ ألثبت له أين عنيت ما قلت له.                                                         
بالطبع، يمكنني أن أحتدث عن جتارب أخرى كثرية، تعلمت من دولته خالهلا الكثري، 
الرغبة  فينا  فيشيع  الوزراء،  جملس  جلسة  هبا  يفتتح  التي  املرحة  روحه  وأمجلها  أمهها  ومن 
وباللغة  بأرحيية،  أسئلته  عن  واإلجابة  عقد،  دون  من  ببساطة،  املعروضة  القضايا  طرح  يف 
مع  املفاوضات  وفد  رأس  حني  إنه  حيث  وصربه،  صدره  سعة  عن  فضًال  نفسها،  البسيطة 
أسلوب  فإن  ويراوغون،  يامطلون  اإلرسائيليون  كان  «إذا  للزمالء:  أقول  كنت  إرسائيل، 
الكاملة  واملعرفة  احلكمة  عن  فضًال  العكس،  وليس  هم  سيتعبهم  عبدالسالم  الدكتور 
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يف  للغوص  العرب  دفع  بغية  اإلرسائيليون،  يسلكها  التي  املنافذ  وسائر  اجلوهرية  بالنقاط 
تفاصيل التفاصيل؛ إلضاعة الوقت، ولكن ذلك مل يكن ممكًنا مع الرئيس املجايل».                                                                     
ثمة صفة ال أظن أن كل من توىل املنصب الوزاري يف فريقه ينساها، وهو حرصه املتشدد 
يف  كافًيا  النهار  نور  أن  وجد  فإذا  متوقعة،  غري  بزيارات  يفاجؤنا  كان  إذ  العام،  املال  عىل 
العادة  بحكم  تضاء  كانت  املصابيح الكهربائية التي  اجللوس إلطفاء  قبل  يذهب  املكاتب، 
وليس احلاجة. وهذا جمرد مثل من األمثلة الكثرية التي تشري إىل حرصه الواضح عىل التوفري 
يف النفقات، بغض النظر عن حجم التوفري، بل هناك ثمة الكثري مما يمكننا احلديث عنه من 
صفات هذا الرئيس األصيل النظيف احلكيم، لكني أعتقد أن ما قلته، والنابع من القلب، 
يكفي يف هذه املناسبة الغالية، التي نحتفل هبا كشهادة متواضعة عىل هذا الرجل التارخيي، 
الرواد  من  وبرجاله  اهلاشمية  بقيادته  األردن  أكرم  العاملني  رب  أن  يرى  اجلميع  كان  وإذا 
دولة الرئيس  بالطبع،  يف مقدمتهم،  فإن  إليه،  باالنتامء  وطًنا نعتز  األردن  من  الذين صنعوا 

الدكتور عبدالسالم املجايل.
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القلعــــــــــــة ثــــــورة  حتـــــى   جمالـــــي

أمحد سالمة *

 
ال يسعني غري أن أشكر مؤسسة عبداحلميد شومان وناسها، الذين 
قدموا لألردن فكرًة نبيلة، جديدة، مفادها أن االحتفال بالرجال، 
احلياة،  يف  هلم  تقدم  هدايا  هيئة  عىل  وجوًبا،  يكون  مناقبهم،  وذكر 
هذه  مظلة  حتت  عليها  ائتلفنا  التي  اليوم،  التجربة  هذه  يف  كمثال 
ا  املؤسسة؛ إلشهار البوح يف رجل كان وطًنا يف فكرة، وظل حداثي�

ا مدهًشا أنى حّل ويف أي موقع كان.  ومستقبلي�
الذي رشفه اسمه، وزهت به أوسمته، عنون  عبد السالم املجايل، 
مسريته الضافية شعار عنوانه أنه املسؤول الذي ال حيرد عىل الوطن، 

وال عىل الدولة قط. 

* إعالمي أردين، ومستشار ويل عهد البحرين. 
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سارة)،  (عني  مع  التامهي  حتى  وسمٌح  القلعة،  ثورة  حتى  جمايلٌّ  السالم،  عبد  الدكتور 
وعامّين يشبه سبيل احلوريات (رمز املاء الزالل)، وهو مقدّيس اإلدراك والوالء، حّد القتال، 
كنيسة  درجات  عدد  عناء،  دون  من  حيفظ  الذي  لقلبه  صعوًدا  القدس،  عن  دفاًعا  طبيًبا، 
زهرة  ولون  لشجرة  جذر  كل  يعرف  مثلام  صخرهتا،  قّبة  ببخورها، حافًظا  متعطًرا  القيامة، 
يف اجلامعة األردنية، التي كانت حدائق اجلورّي فيها عىل هيئة روحه، وشجر زيتوهنا أول 

طموحه. 
 اسمحوا يل أن أرفع إىل أياديكم الكريمة، وإىل مسامعكم املحرتمة، بعًضا من صور عبد 
السالم املجايل، األب، واحلكيم، والقائد، والرتبوي، والطبيب، واحلنون، واملقاتل، واملسامل، 
واملفاوض، واعذروين إن انحزت يف كل سرية عبد السالم، ومسريته املربوكة، بإذن اهللا، إىل 
كنت  حني  األردنية،  للجامعة  كرئيس  شخصه،  قبل  بروحه  االحرتام،  وأول  التعلق  أول 
كافة،  والصفات  الوظائف  إن  أمامكم،  بالقول  أجازف  وقد  املقربني،  وأبنائه  طلبته،  أحد 
الرسمدي،  لشغفه  صدًى  إال  تكن  مل  ورشفًا،  مسؤوليًة  السالم،  عبد  عىل  اهللا  أسبغها  التي 
وكام  هيئته،  عىل  تكويننا  وإعادة  بصناعتنا  وأفلح  الرشوق،  أول  األردنية،  للجامعة  رئيًسا 
أراد لنا من مستقبل، نحن أبناء الريف واملخيم والبادية واحلوارض، يف الضفتني، حني كانت 
الشمس والقمر، يرتالن نشيد الوحدة العربية احلقيقية، َصَنَعنا هذا البهي، عىل صورة من 

صور آمال احلسني فينا، وهيئة من هيئات إرادة عبد السالم يف الوطنية واالمتنان.
لذا، وألنني عرفته هناك، سأقول إن عبد السالم املجايل، قد ترك هبًوا وغباًرا، ملعركته 
الضارية، يف جعل اجلامعة األردنية أوىل اجلامعات يف الرشق األوسط، قبل أن تتزحلق، عىل 

حبة علكة، وينشق القوم فيها بني قيس ومحري. 
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أقول إن تركة عبد السالم، السامقة، البارزة يف اجلامعة، قد ُخلدت يف مخس، ويف وسع 
كل واحد فيكم، اختيار مخسته، يف حب عبد السالم، والتي قد ختتلف يف حب عبد السالم 
عندي، لكن هذه مخستي، شهاديت يف رجل، رأيته أنا الطالب القادم من أعامق ريف نابلس، 

املحافظة الثالثة للمملكة األردنية اهلاشمية. 

األوىل: محاية عجرفة رسي نارص 
 هل تقبلون مني خروًجا عىل مبنى اللغة، فأسبغ معنى الزهاء عىل مبنى العجرفة؟ لقد 
رسي  شخص  يف  للعقل،  باالنحياز  تطرفها  يف  الطاغية،  العجرفة  تلك  السالم  عبد  محى 
عليه  وأسبغ  بـ(امللحد)،  اخلصوم  نعته  الذي  الصيت،  ذائع  االجتامع  علم  أستاذ  نارص، 
املريدون صفة (املجدد)، لقد فرد عبد السالم عىل رسي نارص عباءة قلبه، ومحاه من الريح، 

كان ذلك أول املنهج العلمي، واإلعالء من شأنه يف رصح اجلامعة. 

الثانية: ظاهرة عبد العزيز الدوري وغليونه 
ذلك  وغليونه)،  الدوري  العزيز  (عبد  ظاهرة  والشفوي،  املدون  التاريخ،  سيسجل   
املؤرخ، املرشقي، اليعريب، السني املذهب، دونام انحياز، وبمرونة من دون تعصب، العراقي 
عبد  أحال  الذي  املدهشة،  السالم  عبد  أملعية  وسيسجل  التحصيل،  واإلنجليزي  املولد، 
العزيز الدوري، من عريب أكاديمي، الضيف عىل األردن، إىل أردين مؤرخ للعرب، يضيف 
للعروبة معاين جديدة، واسع الصدى، بعيد املدى، وفتح عبد السالم الرئيس، لعبد العزيز 

املؤرخ، الباب واسًعا، لتالقي السالم مع العزة، وليرتك لنا ثالًثا خالدات: 



٨٦

مرة  أول  تلك  وكانت  االجتامعي،  ومنهجه  خلدون  ابن  فكر  يف  أكاديمية  نقدية  ورقة 
العزيز  عبد  وسفر  واألعراب،  العرب  مفهومي  بني  اخللدونية  احلرية  لغز  فيها  اكتشف 

الدوري العظيم (التكوين التارخيي لألمة العربية)،
يف  والعرب  القيم (األرض  بحثه  باألرض،  عالقتهم  من  العرب  ترك  ما  أحىل  وثالثها   

بالد الشام)، الذي قدمه إىل مؤمتر بحوث بالد الشام. 
األلق،  يكون بذلك  أن  له  كان  الظاهرة، املؤرخ، العراقي، ما  الدوري،  العزيز  إن عبد   
خيام  أوتاد  تعنيه  مما  معه،  يعمل  من  ُمعفًيا  للجامعة،  رئيًسا  املجايل،  السالم  يكن عبد  مل  لو 
اللجوء، من خوار وضعف، ومرارة املنايف، من الالستقرار والقلق، لقد كان عبد السالم يف 

ذلك، وطنًا يف رجل، وفكرة جامعة يف جامعة. 

الثالثة
صحة  وزير  الربليس،  الوهاب  عبد  اجلامعة،  يف  املجايل  السالم  لعبد  يذكر  مل  من 
الطب  عىل  ليرشف  عقد؛  طوال  له،  نائًبا  ليكون  السالم  عبد  اصطفاه  الذي  النارص،  عبد 
واهلندسة، والعلوم بفروعها كلها. من مل يذكر لعبد السالم، حرية الفكر، للداعية عبد اهللا 
عزام، يف عهده، وجمادلة أتباعه، بالعقل واحلسنى، فهو جاحٌد، غري مبرص، ومن ال يتذكر 
ال  منا  من  اجلامعي،  التسجيل  حلامية  حصينة  قلعة  املفتي،  لغازي  صناعته  السالم،  لعبد 
يتذكر قرارات عبد السالم، يف محاية الشباب، برعاية تنظيامهتم الشبابية، مثل مجعية اخلدمة، 
الطلبة،  صوت  وصحيفة  األخرى،  الطالبية  املؤسسات  وبقية  األردين،  اإلنساين  واملنتدى 
التي كان فيها من ريم بدران حتى جود نوري شفيق، ومن شباب اإلخوان املسلمني حتى 
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قادة احلزب الشيوعي. كانت تلك الثورة األكاديمية، اإلدارية، والسياسية العمالقة، جتري 
بوعي، وأناة وصرب، نتجت عن خربة من تلك الشيبة البهية، والتي بدأت من صعوده أول 
الوادي،  املوجب،  له  وترك  العلم،  أول  ليبدأ  السلط؛  مرابع  إىل  اجلنوب،  هبوب  من  مرة، 

صدى احلب، واإلرادة، واحلياة. 
أختتم يف هذه املحطة، استذكاًرا لعبد السالم، حني بلغ االستقطاب بني األمني واحلزيب، 
الطلبة (عيل عامر،  أبنائه  عىل  السجون  يف مهاجع  األبواب  وُغّلقت  اجلامعة ذروته،  داخل 
درًسا  السالم  عبد  نحت  اهللا)،  رمحه  قسيس  ومعني  عودة،  عزت  وكامل  صالح،  وسمري 
اجلامعة  احلسني، أن ُيّرشف  التمس من  والسيايس، حني  األمني  للتجسري بني  أردني�ا،  ا  أزلي�
احلميد  وعبد  علياء  امللكة  مصطحًبا  احلسني  وكان  الرفاعي،  سمري  مدرج  وعىل  األردنية، 

رشف رمحهام اهللا، وعبد السالم املجايل أطال اهللا يف عمره.
 اندلع احلوار صاخًبا، بني األب املليك، القائد احلاين، وبني أبنائه الطلبة العاتبني. كان 
ا، ويف اليوم التايل، كان السجناء كلهم، عىل مقاعد الدراسة،  عبد السالم قد أحرز عفًوا خاص�

تلك صورة اجلامعة يف عهد عبد السالم. 

الرابعة: ليىل عرفان، املرأة احلديدية التي أتقنت مبكًرا جندر املساواة 
عابرة  وطنية  مؤسسة  هي  قبيلة،  ابن  املجايل،  السالم  عبد  إن  القول  النوافل  من  لعل 
للجغرافيا، مقتحمة للخصوصيات بوعي، منفتحة عىل كل آخر، وليس غريًبا أن هذه الشيبة، 
عبد السالم، التي نحتفل هبا اليوم، نصف أرومتها دمشقي ملؤه الياسمني، والنصف اآلخر 
جمايل تاجه الفروسية، وإن اعتد كل واحد فينا بأرومته، ومنابع وعيه وحترره، وإيامنه بالتنوع 
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الدمشقي،  اجلوري  أحب  أنه  السالم،  عبد  شخص  يف  فارقة  عالمة  أول  فإن  والتحديث، 
والياسمني، وعًيا، وروائح زكية يف التحرر واملساواة، وفتح الباب عىل مرصاعيه للمرأة كي 
ال تكون ظال� إلرادة الرجل ومننه، بل صنع من كتف الرجل، منصة صعود وارتقاء، كي 

تالمس بيدهيا النجوم والقمر. 
اإلنجاز،  ومطاردة  اإلدارة،  يف  األردنية،  اجلامعة  يف  املرأة  نجمة  عرفان،  ليىل  كانت   
الساعد  عرفان،  ليىل  كانت  املداخل.  وهباء  احلدائق،  ونضارة  الضيافة،  كرم  عىل  واحلرص 
الذي يعني كل الرؤساء الذين جاؤوا من بعده؛ ليربهن عبد السالم أن الفرصة التي منحها 
للمرأة يف شخص السيدة ليىل عرفان، مديرة ملكتب الرئيس أو مديرة للعالقات العامة، إنام 
كانت ومضة االحرتام للمرأة، والتقدير لدورها، الذي واىف عبد السالم، من جذور عائلة 

اعرتفت للمرأة بالقيادة مبكًرا. 
كم من عميدة كلية، ومن رئيسة قسم، ورئيسة ديوان، وإدارية، ومرشفة مكتبة، ومسؤولة 

منزل، قد شكلت منارات عز لتحرر املرأة وتقدمها، يف عهد عبد السالم. 

ا لكل أبنائه الطلبة  اخلامسة: ليس كمثل عبد السالم أًبا اجتامعي�
وأختم هبذه النقطة، مداخلتي اليوم؛ ألروي قصة إنسانية خالدة عن أبوته، فقد رشفني، 
العم العزيز، والذي هو يف مقام الوالد وأكثر، برعايته لكتايب الذي صدر بتاريخ ١٣ نيسان 
٢٠١٦ بعنوان (آل عامن)، وتلت ذلك زيارة لدولة الدكتور عبد السالم إىل مملكة البحرين 
الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء بوالدة سمو نائب رئيس وزراء مملكة البحرين، الشيخ حممد 
محد  بن  سلامن  األمري  البحرين،  مملكة  عهد  ويل  لسمو  دائمة  وبرغبة  خليفة،  آل  مبارك  بن 
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خربته  من  لالستفادة  دولته؛  مع  وقت  وقضاء  السالم  عبد  الدكتور  باستضافة  خليفة؛  آل 
ويل  بسمو  دولته  والتقى  واحلياة،  احلكم  شؤون  يف  حكيًام،  فاضًال،   ، عام� باعتباره  وعلمه، 
العهد، حيث كنت أعمل مستشاًرا لسموه، ودخلنا ثالثتنا، دولة أبو سامر، وسامر االبن، 
بطبيعة  البحرين  يف  يقيم  وهو  سامر  عن  احلديث  ينرصف  أن  وبدل  التلميذ،  االبن  وأمحد 
احلال، راح دولة الرئيس يشيد يب، وأمعن يف إعالء شأين أمام رئييس، وكنت يف احلقيقة، غري 
االبن، واقترص عىل تدعيم  مصدوم، أو مذهول من ذلك، سوى أنه مل يمر عىل ذكر سامر 

موقعي هناك. 
تلك األبوة العارمة، كانت هي اللغز، وهي الرس؛ ألن عبد السالم عاش فينا، أًبا، قبل 

أن يكون قائًدا، وقبل أن يكون حازًما، وسيًدا قبل أن يكون رئيًسا. 
حيوا معي عبد السالم األب، ألنه رجل ال حيرد أبًدا، كام قال عنه احلسني. 
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الـمجايل: عبـدالسـالم 
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اإلنســـــــان الســـــــــــــــــــالم  عبــــــــد 

د.  عبد الرؤوف الروابدة *

الدكتور  إنجازات  عن  واألخوات  اإلخوة  من  سبقني  من  حتدث 
عن  سأحتدث  ولذا  لزيادة،  جماًال  يل  تركوا  فام  املجايل،  عبدالسالم 

عبدالسالم اإلنسان.
ضعفها.  وزاملته  ونّيف،  أعوام  عرشة  مرؤوًسا  بمعيته  عملت 

سربت أغوار شخصيته، فأعجبت واحرتمت وقّدرت.
لعبد السالم شخصية مركبة تعددية تصعب اإلحاطة هبا يف عجالة، 

وسأحول استجالء بعض جوانبها بال إسهاب:
تارخيها  هيمها  عريقة،  أرومة  يف  ولد  الشيخ:  عبدالسالم  أوًال: 
ودورها، فتمثلت فيه األصالة واملعارصة، من دون صدام، عنفوان 
غالفه التسامح، جرأة بال هتور، عفة لسان من دون ختاذل، صحبة 

حمببة تلغي الفوارق، طيبة قلب ال خيفيها عبوس ظاهرّي.
* رئيس وزراء أردين أسبق.
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باألنف  اختّص  كلها،  الدراسة  مراحل  يف  أقرانه  عىل  متيز  الطبيب:  عبدالسالم  ثانًيا: 
ثالث  يف  األغلبية  فاختار  اخلمس،  احلواس  يف  يتخصص  أن  يستطع  مل  واحلنجرة،  واألذن 
للخدمات  فمديًرا  مستشفى،  فمدير  ممارًسا،  طبيًبا  بالتدرج؛  الوظيفي  السلم  صعد  منها، 
الطبية امللكية يف جيشنا املصطفوي حتى اعترب مؤسسها الفعيل، ثم وزيًرا للصحة حتى يضم 

اجلناحني، العسكري واملدين.
بدأ  وهلم.  منهم  فهي  العسكرية،  البذلة  األردنيون  يعشق  العسكري:  عبدالسالم  ثالًثا: 
حتديد  االنضباطية..  اجلندية  علمته  والعسكرية.  الطب  مًعا:  عشقني  بجمع  عبدالسالم 
ميدان، وما  واملباغتة. والزمته هذه الصفات يف كل  التخطيط الواعي.. التوقيت  اهلدف.. 

أكثر ما خاض من ميادين فكان النجاح له العنوان.
اإلداري  فكان  واطالًعا،  ودراسة  جتربة  باإلدارة  مترس  اإلداري:  عبدالسالم  رابًعا: 
اإلجيايب  التغيري  وكان  بموضوعية،  القيادات  واختيار  بوضوح،  املسؤولية  وحتديد  املتميز، 
هدًفا يرص عليه، وحتفيز املسؤولني، والتدريب بالقدوة، والدوام قبل اآلخرين، والزيارات 
حق  املوظفني  وإعطاء  والعقاب،  التأنيب  قبل  والتوجيه  املفاجئة،والنصح  اهلادفة  امليدانية 
إنجازهم، وتوسم اإلبداع يف مرؤوسيه، ومتهيد السبيل أمامهم للرتّقي. يتوسع يف تفويض 

صالحياته ليتفرغ للتخطيط والرقابة والتقييم.
نقل  عليه  فيسهل  هبدوء،  النفس  يدخل  مطبوع،  معلم  األستاذ:  عبدالسالم  خامًسا: 
يؤمن  النظرة،  مستقبّيل  حياوره،  من  يكل  حتى  يمل  وال  يكل  ال  هادئ،  حماور  املعلومة، 
حلاجات  وتطويعها  التجارب  تلك  تطوير  بعد  لكن  اآلخرين،  جتارب  من  باالستفادة 
املجتمع ولقدرته عىل االستجابة، موسوعي يف معلوماته الشفهية التي تتأّبى عىل التدوين، 
يستطيع  من  مرؤوسيه  من  النبيه  وكان  القلم،  مسك  يف  صعوبة  جيد  فلعله  ملاذا،  أدري  وال 
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تدوين ما يقوله، فيفوز عنده بالغنيمة، قدوة لزمالئه وطالبه، ال يطلب أمًرا ال يبدأ به بنفسه 
أوًال، نشاطه يتجاوز عمره ووزنه، يتعب من حياول جماراته، وأذكر أنه كان جيمعنا كمديرين 
لقاء  يريد  ما  كل  بتنفيذ  نعده  مساء  السابعة  الساعة  ويف  صباًحا،  السابعة  الساعة  للصحة 

املغادرة إىل بيوتنا. 
سادًسا: عبدالسالم السيايس: تسّيس منذ بواكري دراسته يف دمشق، عريب التوجه عىل غرار 
األردنيني مجيًعا، عاش مدرسة الشهيد وصفي التل، مؤمن باألردن كرافد عرّيب أصيل، والء 
يبّز العشق، التزام يأبى التفريط، أمانة يد ونقاء ضمري، وعي باهلموم والتحديات، ثبات يف 
عن  لبعده  له،  احرتامي  فزاد  أحياًنا  خالفته  فاحرتمته،  كثًريا  معه  اتفقت  املفصلية،  املواقف 

الشخصنة (مرض العرص)، وال أنسى أنني حجبت الثقة عنه مرة، لكنه أحلقني يف وزارته.
املعايل..  العطوفة..  صاحب  لقًبا:  لك  أختار  أن  عيل  صعب  سامر:  أبا  ومعلمي  أخي 
الدولة.. الطبيب.. األستاذ.. اللواء.. فلك مع كل منها دور تفخر به، ويفخر بك، ونفخر 

معك. 
أهيا الرشيك، بل أهيا القائد يف رهط احلرس القديم، أنت من حيفظ إرثه، حارس قديم، 
وال  وجًال  ال  موقعه  غري  ما  أبًدا،  كتفه  عىل  سالحه  ونظامه،  ووطنه  بربه  إيامنه  عىل  ثابت 
تكّسًبا، ما لوى عنان فرسه إال متحّرًقا لقتال أو متحيًزا لفئة الوطن واألمة، أهًال بك قائًدا يف 
ا تبّز الكثريين، وما  فوج «الشّد العكيس»، علًام أننـــا ما عرفنـــاك يوًما إال متقدًما مستقبلي�
قبلت «الشد العكيس» إال عندما كان «الشّد األمامي»  يقـــود إىل التهّور بدعوى التطور، 

وإىل اهلدم بدعوى البناء.    
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عبدالسالم الـمجايل: انطباعات شخصية

د.  علي حممد فخرو *

م اإلنسان لسببني: يكر�
ألن  صاحلة  جتعلها  متميزة  الشخصية  يف  جوانب  لوجود  األول 
الشبابية.  املستقبل  ألجيال  األخص  وعىل  للمجتمع،  قدوة  تكون 
واملواقف  والتواضع  املجتمع،  بخدمة  وااللتزام  اليد  فنظافة 
د اخلالق، هي أمثلة لصفات إنسانية حيتاج زمننا  الشجاعة، والتمرٌّ

العريب املضطرب إىل إعالئها واالحتفاء هبا.
خدمت  وأنشطة  ت  ومهامَّ بأعامل  به  املحتفى  قيام  هو  والثاين 

املجتمع، وأسهمت يف تطويره أو يف حلُّ إحدى أزماته.
أن  بعد  الشخصية،  اجلوانب  عىل  ز  سأركِّ املوجزة،  مداخلتي  ويف 
أشبع الكثري من املتحدثني ذكر األعامل اجلليلة التي قدمها الصديق 

الدكتور عبدالسالم لوطنه األردين، ولوطنه العريب الكبري.

* رئيس جملس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث.



٩٨

عرفت الدكتور وعملت معه كزميل يف ساحات الصحة والرتبية والتعليم، عرب سنوات 
طويلة، وبمستويات ومسؤوليات خمتلفة، فأكربت فيه التميزات اخللقية الشخصية التالية:

أوًال: اخلطاب املبارش الرصيح، املتَّجه مبارشة إىل لب� املوضوع، بال لفٍّ وال دوران. ويف 
ث. ويف عامل يمتلئ باخلداع  ر، وبأيِّ يقني يتحدَّ هذا احلالة، أنت تعرف أين يقف وبامذا يفكِّ
والّنفاق، تستطيع أن تطمئن عندما تتعامل مع الدكتور عبدالسالم؛ لعدم وجود أقنعة وما 

وراء األقنعة من غموض.
وواضح  صادق  أنك  طاملا  تشاء،  بام  وتؤمن  تفكر،  أن  يف  بحّقك  اعرتافه  جييء  هنا  من 

مثله ومعه.
إذا  إًال  ها  يغري� وال  قناعاته،  يف  جيامل  ال  فإنه  مبارش؛  الدكتور  األخ  خطاب  وألن  ثانًيا: 
اقتنع هبا، لكنها يف الوقت نفسه ليست قناعات جامدة منغلقة أو صداميه؛ بل العكس هو 

الصحيح، فهي قناعات متساحمة.
اختلفت أحياًنا مع الصديق العزيز، لكني مل أر عىل وجهه إًال االبتسامة، وترك األمور 

واب. للزمن ليكشف األمور ويظهر الص�
من هنا، مل أشعر قط، يف املجاالت العديدة التي عملنا فيها يًدا بيد، أنه يامرس إيديولوجية 
يف  ا  أردني� ا  وطني� يكون  أن  إىل  قاده  وهذا  ومتوازنة.  منفتحة  برامجاتية  ممارسته  بقدر  منغلقة، 

ا يف توجهاته ونشاطاته العامة. ا إنساني� ا يف مشاعره، وعاملي� ا قومي� التزاماته، وعروبي�
املجتمعية،  العلل  إىل  النظر  عىل  ساعده  قد  طبيًبا  الدكتور  األخ  كون  أن  أعتقد  ثالًثا: 
إىل  املعلومات  مجع  من  ًمتر  بموضوعية  دوًما،  املرتبكة  العربية  السياسة  يف  وخصوًصا 
ثم  املعقول،  النهائي  التشخيص  إىل  ثم  الفحوصات،  إجراء  إىل  ثم  املبدأي،  التشخيص 
العالج  التفتيش عن  وعن  والغوغائية،  الدوغامئية  هذا عن  أبعده  وقد  املمكن.  العالج  إىل 
املمكن، وليس املتخي�ل، أي التفريق بني الواقع املمكن وبني الرضوري املطلوب ولكن غري 

املمكن.
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قط  أسمعه  مل  العامة،  احلياة  يف  النهج  ذلك  استعامله  عىل  معه  البعض  اختلف  وعندما 
بحزم  يقف  بتواضع،  ويرفض  بتواضع  يقبل  بل  ومواقفه،  أقواله  يف  الفحش  يستعمل 

بتواضع، ويرتاجع هبدوء بتواضع.
هذا التوازن املحبُّب يف شخصية األخ الصديق ملسته عن كثب، كام ملسه اآلخرون، عندما 
يف  فساهم  سنني طويلة،  البحرين عرب  أمناء جامعة  جملس  يف  عضًوا  يكون  أن  بقبول  م  تكرُّ

تطوير مسرية اجلامعة، إىل أبعد احلدود، إىل األفضل واألعىل كفاءة.
اجلامعية  احلياة  إلدارة  بالنسبة  مرنة  للمستوى،  بالنسبة  صارمة  األكاديمية  نظرته  كانت 
مصالح  مع  احلدود  أبعد  إىل  ومتعاطفة  وموضوعية،  هادئة  نقاشاته  وكانت  وتنظيمها، 

الطلبة، وحرية األساتذة األكاديمية، واستقاللية ادارة اجلامعة اليومية.
ال أذكر أنه غضب أو رفع صوته أو جرح أحًدا يف مجيع مداوالتنا، وال أذكر أنه غاب عن 

اجتامع واحد من اجتامعات جملس األمناء.

ا وممتًعا. كان العمل برفقته مجيًال وأخوي�
ذاهتام،  والتواضع  باللطف  نفسها،  أظهرت  احلميدة،  الصفات  بتلك  الشخصية،  تلك 
حقول  يف  املسؤوليات  شت�ى  عرب  الدكتور  رج  تدُّ إب�ان  األردن  يف  سواء  مجعنا،  حمفل  كل  يف 
يف  أو  العريب  الوطن  يف  أو  األردنية،  للجامعة  املتميزة  قيادته  إبان  أو  الطبية،  اخلدمات 

املنتديات الدولية.
أهيا الصديق الودود: كانت رفقة درب ال تنسى، مألهتا أحالم املستقبل ومشكالت هذه 

ها. األمة التي تتعب وتنهك من حيبُّ
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متحــــى ال  بصمــة  الـمجايل  عبدالسالم 

د.  كامل أبو جابر *

يف  ساهم  األردن،  بناة  من  رجل  تكريم  يف  أشارك  أن  يسعدين 
تقدمه حتى أصبح عىل ما هو عليه اليوم من أمن واستقرار. عارص 
ملوكها األربعة الذين تعاقبوا عىل عرشها: عبد اهللا األول، فطالل، 
فاحلسني، واليوم مليكها الشاب عبد اهللا الثاين. ومجيعهم أفسحوا 
اهلدى،  أبو  توفيق  ومنهم:  بجانبهم،  فاعلة  قيادات  لظهور  املجال 
وسمري الرفاعي، وإبراهيم هاشم، وهزاع املجايل، ووصفي التل، 
وأساتذة  ومعلمني  وبرملانيني  وقضاة  عسكريني  قادة  من  وغريهم 

وغريهم. 
أحسنت مؤسسة عبد احلميد شومان، وأحسن الدكتور أمني حممود 

* وزير خارجية أسبق.
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كتابه  يقول  والذي  الكرك،  أعامل  من  الياروت  ابن  لتكريم  احلفل  هذا  إقامة  اىل  بالدعوة 
«رحلة العمر» إنه انتقل من بيت الشعر إىل سدة احلكم. 

ولد بعد سنوات قليلة من تأسيس إمارة األردن التي أصبحت اململكة األردنية اهلاشمية، 
والتي سنحتفل بعد سنوات بعيدها املئوي األول. عارصها منذ صحوته عىل الدنيا، وكان 

أول طبيب عريب يف جيشها. 
ا يف مقتبل العمر، بلهجته األردنية ونكهتها الكركية، كرئيس للجامعة األردنية  عرفته شاب�
بعد سنني ثالث من عوديت من الواليات املتحدة، وعميل يف قسم العلوم السياسية كأستاذ 

مشارك، إىل جانب الصديق املرحوم منذر عنبتاوي  ـ رمحه اهللا. 
منذ اليوم األول، احرتمت فيه استقامته وطاقته، وجلده عىل العمل، وقدرته عىل بلورة 
تبني  وعىل  التفكري،  عىل  بقدرته  دائًام  أعجب  وكنت  وجرأة،  بوضوح  وطرحها  أفكاره 
ويف  وحسب؛ بل  العمداء  جملس  يف  ال  بقوة،  عنها  والدفاع  بصالحها،  يعتقد  التي  األفكار 

ندواته واجتامعاته مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعة واملجتمع. 
عارصته يف فرتيت رئاسته األوىل والثانية للجامعة، حيث كنت أجلس يف جملس العمداء 
مقابًال له، متوسًطا عميد العلوم األستاذ عدنان بدران إىل يميني، واألستاذ سعيد التل إىل 

يساري، حيث كان النقاش الطويل أحياًنا يدور حول شؤون اجلامعة. 

كان النقاش معه، دوًما، مفتوًحا ورصًحيا، نتفق ونختلف، ولكن بكل احرتام وتقدير؛ 
لوعينا مجيًعا أن ذلك يصب يف املصلحة العامة. 

الدكتور عبد  التي قام هبا دولة  عىل بعض األمور  كنت سأركز  لن أحتدث طويًال، وإن 
األردن  يف  األكاديمي  العمل  أجواء  تغيري  يف  ال  سامهت،  والتي  تبناها،  أو  املجايل  السالم 

لألفضل، وإنام يف العمل االجتامعي والسيايس العام كذلك. 
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السالم  عبد  الدكتور  دولة  اقتنع  ما  الذي  الكبري  األكاديمي  اإلصالح  اىل  أوًال،  أشري، 
بجدواه إال وتبناه بقوة وعزم، أال وهو انتقال اجلامعة األردنية من النظام التدرييس السنوي 
الذي  املعتمدة،  الساعات  بنظام  املعروف  التدرييس  النظام  إىل  األورويب  السوري  املرصي 
يتمتع  والذي  كذلك،  العربية  اجلامعات  وبعض  األردنية،  اجلامعات  مجيع  بعد  ما  يف  تبنته 
ختصصه  جانب  إىل  األخرى  بالعلوم  مداركه  ويوسع  الطالب،  معارف  ويثري  باملرونة، 

كذلك. 
وقد عزز اإلصالح األكاديمي هذا، ما رافقه من إصالح يف إدارة اجلامعة، حيث يشارك 
حتى  بل  األكاديمية،  شؤوهنا  إدارة  يف  رتبهم،  اختالف  عىل  التدريسية،  اهليئة  أعضاء  مجيع 
واجلامعة،  العمداء  فمجلس  الكلية،  إىل  القسم  من  مستوياهتا،  مجيع  يف  أحياًنا،  اإلدارية 

بحيث تدار مجيع شؤوهنا بيرس حتى لو تغيب رئيس اجلامعة أحياًنا. 
ترك دولة عبد السالم بصمته عىل املجتمع األردين، حني قام بتبني يومني متتاليني للعطلة 

األسبوعية، عىل صعيد اجلامعة اوًال، فالدولة واملجتمع ثانًيا. 
أذكر  كنت  وإن  كثرية،  والتعليمية  اخلريية  فمسامهاته  االجتامعي،  العمل  جمال  يف  أما 
محاسته وتبنيه لفكرة إنشاء مجعية الشؤون الدولية؛ إذ كنت آنذاك أمني رسها األول، والتي 
أصبحت، بجهده وتعبه، معلًام ومنًربا مضيًئا، يف بحث الشأن العام بمسؤولية وذوق، حيث 

كان مثل هذا األمر عصيًبا أحياًنا.  
أما جهود الدكتور املجايل يف الشأن العام والسيايس فمعروفة، يدوهنا له التاريخ، خدم 
ا طبيًبا، ووزيًرا، وترأس احلكومة مرتني، فدخل وخرج نظيًفا، وأذكر أنه ما  هبا بلده عسكري�
األردين  الوطن، حني ترشفت بطرح اسمه لرئاسة الوفد  توانى وال تردد أبًدا يف تلبية نداء 
للمفاوضات األردنية اإلرسائيلية التي افتتحها مؤمتر مدريد، والتي انتهت بمعاهدة وادي 

عربة عام ١٩٩٤، حيث كان جاللة احلسني يستند إليه ويثق بمشورته ورأيه. 
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ال أدري إذا كنت قمت بام جيب عيل أن أقوم به، من تكريم ابن األردن وأحد رجاالهتا، 
بحياته،  كبري،  حد  إىل  ارتبطت،  والعامة  األكاديمية  حيايت  إن  أقول  أن  يل  يطيب  كان  وإن 

راجًيا املوىل عز وجل أن يمد يف عمره وعطائه لبلده وأمته. 
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الـمجايل عبدالسالم  يــــــدي  بيـــــــن 

د. جواد العناني *

 
حني  الرومي،  ابن  للشاعر  أبياًتا  مستذكًرا  املقام،  هذا  يف  أقف، 
يف  الشاعر  رغبة  وبني  اخلاص.  ببالطه  ليلتحق  املوصل  أمري  دعاه 
قال: دجلة،  هنر  يف  القارب  ركوب  من  وخوفه  والعطاء،  املثوبة 

سيــــد للمثوبــــة  دعانـــي  وملــــا 
املثاوِب بذل  قبل  عـــــاًرا  املدح  يـــرى 

كالمهـــــا ورهب  رغـــــب  تنازعنــــي 
املغايـِب اطـــــالع  وأعياين  قــــــوي 

فقــــدت رجــــًال رغبــــة فـــــي رغيبٍة
للمعاطــــِب رهبة  رجــــًال  وأخــــرت 

* خبري اقتصادي بارز ونائب رئيس وزراء أسبق.
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العمل،  يف  ورئييس  الكبري،  أخي  عن  احلديث  عند  ورهب،  رغب  بني  اآلن،  وأنا 
بام  وصفه  يف  نجحت  إن  أفضل  شخًصا  رصت  أنني  أشعر  أن  هو  به  أرغب  ما  وصديقي. 

يستحق، ورهبة أال أفيه حقه. ومع هذا، فإن األمل حيدوين أن أصدق القول.
عرفت دولة الدكتور املجايل عام ١٩٧٨، حني ذهبت إىل جملس الوزراء يف حكومة دولة 
حينها  كان  وقد  االجتامعي،  الضامن  قانون  مرشوع  تسويق  أجل  من  األوىل،  بدران  مرض 
وزيًرا للرتبية والتعليم. وقد تابع ما قلته باهتامم منحني الثقة أن أتكلم وأدافع عن مرشوع 
متنح  جديدة  بمرحلة  إيذاًنا  القانون  يف  رأوا  الذين  الوزراء  بعض  حيال  خاصة  القانون، 
العامل حقوًقا تشجعهم عىل حتدي الدولة؛ ألن بعض النقابات العاملية اتسمت بالشيوعية 

أو بالقومية، ومها هويتان سياسيتان مل تعجبا بعض أصحاب املعايل آنذاك.
وملا رصت وزيًرا للعمل، وأنشئ جملس التعليم العايل، أصبحت عضًوا فيه، ممثًال جلانب 
الذين  املجلس،  يف معركة مع بعض أعضاء  آنذاك  عبدالسالم  الدكتور  الطلب. وقد أيدين 
كسب  يف  نجحنا  وقد  عامة.  مسامهة  رشكات  شكل  عىل  خاصة  جامعات  إنشاء  أرادوا 
شهدت  والتي  األردنية،  اجلامعة  رئاسة  دولته  أيامها  وترأس  موقفنا.  جانب  إىل  التصويت 

ا وازدهاًرا كبريين. يف عرصه نمو�
وملا قررت منظمة التعاون اإلسالمي يف اجتامع القمة عام ١٩٨٣ إنشاء عدد من املنظامت 
املتخصصة، كانت إحداها منظمة التكنولوجيا والعلوم برئاسة الباكستان. ورصت أحرض 

اجتامعات القمة برفقة دولته.
ويف عام ١٩٨٦، قرر سمو األمري احلسن بن طالل حفظه اهللا أن يعينني رئيًسا للجمعية 
واختذ  األردنية،  باجلامعة  اجلمعية  عالقة  أعزز  لكي  فرصة  هذا  يف  فرأيت  امللكية،  العلمية 
وقد  األردنية،  اجلامعة  جملس  يف  عضًوا  أكون  قراًرابأن  آنذاك  عبدالسالم  الدكتور  دولة 
إىل  ويستمع  الديمقراطية،  بمنتهى  اجللسات  يدير  كان  كثًري؛إذ  التجربة  تلك  من  تعلمت 

عمداء الكليات، ويناقش وحياور من دون كلل أو عصبية أو فوقية. 



د. جواد العناني

١٠٧

يف  والعلوم  التكنولوجيا  جلنة  مؤمتر  حلضور  الفرتة؛  تلك  إبان  مرتني  مًعا  وسافرنا 
الباكستان. وتعززت صداقتنا كثًريا، خاصة وأنني أصبحت املقرر العام للمؤمتر، ووجدت 

منه حدًبا وعطًفا وصدًقا يف املعاملة، تزّينها كلها بساطته وأرحييته يف التعامل.
ويف عام ١٩٩١ُعّينت عضًوا يف وفد األردن ملفاوضات السالم. وكانت مناسبة ألطلع 
لألمور،  اُملَبّسط  املستقيم  اإلنسان  هلذا  يمكن  هل  الدكتور.  شخصية  يف  آخر  جانب  عىل 
مع  حتى  التعامل  يف  أمانته  يف  أنه  واكتشفنا  صعًبا؟  مفاوًضا  يكون  أن  املعاملة،  يف  الصادق 
عدوه، وصدقه يف وعوده، ومتسكه بحقه، ورشاسته يف الدفاع عن أهل فلسطني بيرس املنطق 
أن  الوفد  أعضاء  بعض  وظن  االحرتام.  اآلخر  اجلانب  يف  غريمه  عىل  يفرض  أنه  العازم، 
كبري  حد  إىل  نجح  ولكنه  اإلرسائييل،  اجلانب  مكر  أمام  يقفا  لن  املبارش  وصدقه  سهولته 
جيري  ما  عىل  يطلعهم  وأن  العربية،  الوفود  باقي  عىل  منفتًحا  يكون  أن  دائًام  وألّح  معهم، 
داخل املسار األردين، علًام أن بعضهم كان غامًضا متسًرتا وغري منفتح. وملا ُسئَل عن سبب 
يف  حكمته  وجتلت  نخفيه».  أو  منه  نستحي  ما  عندنا  «ليس  قال:  انغالقهم،  حيال  انفتاحه 
ا  قيادة الوفد، واجتامعه املستمر معهم، ونقاشهم يف كل األمور، ما جعل الوفد كله يقف صف�

واحًدا معه حتى حني كانت آراؤنا ال تتطابق مع آراء احلكومة يف عامن. 
ويف عام (١٩٩٣)، وبعد خروج املغفور له بإذن اهللا جاللة امللك احلسني ُمشاىف ُمعاىف 
يرمق  أنه  والحظت  العاصمة،  واشنطن  قرب  بيته  يف  بالوفد  اجتمع  الرسطان،  مرض  من 
الدكتور عبدالسالم بعني خاصة. وزرته يف جناحه يف الفندق بعد عودتنا إليه، وكان جناحه 
مفتوًحا دائًام لكل أعضاء الوفد، قلت له إنني أعتقد أن جاللته سيطلب منه تشكيل احلكومة، 

فنظر إيل وقال ال أدري، اهللا أعلم.
له  وبرزت  الوزراء.  رئاسة  لشؤون  دولة  وزير  معه  وكنت  حكومته  شكل  وبعدها، 
شخصية جديدة، فهو العسكري يف مواعيده وانضباطه، والديمقراطي يف أسلوب ترصيف 
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كتاٍب  وال  معرفة  وال  علم  بغري  للحديث  والكاره  لالختصار،  واملحب  مهامهم،  الوزراء 
منري. وقد كنت دائًام إىل جانبه، أسافر معه، وأزوده باألخبار عندما رصت وزيًرا لإلعالم. 
وقمنا بعقد مؤمتر صحفي بعد كل جلسة جملس وزراء، وكانت مهمتنا صعبة مع صندوق 
رئاسة  لشؤون  دولة  وزير  بصفتي  وكلفني  وسدادها.  املرتاكمة  الديون  ومع  الدويل،  النقد 

الوزراء، أن أكون املنّسق العام للمفاوضات التي انتهت بمعاهدة السالم عام ١٩٩٤.
ويف عام ١٩٩٧ ُكلف بتشكيل احلكومة ثانية، وكنت معه نائًبا لرئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية، ثم أصبحت بعد عدة أشهر وزيًرا للخارجية مكان دولة الدكتور فايز الطراونة 
الذي ُعِني رئيًسا للديوان امللكي، وبقيت معه حتى غادر املغفور له جاللة امللك احلسني إىل 
مايو كلينيك طلًبا للعالج. بعدها، ُعني دولة الدكتور فايز الطراونة رئيًسا للوزراء، وُعّينت 

أنا رئيًسا للديوان امللكي، وبقيت صداقتي معه قوية.
مديًرا  عمله  ففي  ليبني،  الكافية  الفرصة  له  أتيحت  عندما  أبدع  الذي  الرجل  هذا 
مدينة  إلنشاء  التشجيع  الباين  احلسني  العظيم  املرحوم  من  وجد  امللكية،  الطبية  للخدمات 
أعتى  ومن  األردين،  الصحة  لقطاع  رافدة  معطاءة  قوية  اآلن  حتى  تعيش  وهي  احلسني. 

وأفعل مؤسسات الوطن.
وأمىض ردًحا من الزمن رئيًسا للجامعة األردنية، فأعطى وبنى ووّسع واجتهد، فكانت 

اجلامعة بسبب طموحه وفعاليته من أحسن جامعات الوطن العريب وما تزال.
الذي  السالم  إىل  بإيصاهلا  ساهم  السالم،  عمليات  قيادة  مسؤولية  به  أنيطت  وعندما 
حفظ لألردن كرامته ووحدته بعد املصائب الكربى التي ابُتِيل هبا بعد اهنيار الدينار، وتراكم 

الديون، وحرب اخلليج األوىل، ومقاطعة العرب والغرب لألردن.
وهو الرجل الذي بنى يف القطاع اخلاص مؤسسة إعامر الكرك، ومجعية الشؤون الدولية، 

واجلامعة اإلسالمية، وجامعة األمم املتحدة.
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هذا الرجل عّز نظريه بني الرجال.. ومن ِمَنْن اهللا عيل أنني أمضيت وقًتا طويًال معه. إنه 
توأم الروح، هذا اإلنسان الصايف الغافر األخطاء، املتسامح مع األعداء األصدقاء، القوي 
يف عزمه ومضائه، العنيد يف إيامنه، املنِجز للوطن، يستحق أن يكون رمًزا راسًخا من رموز 

هذا الوطن العزيز.
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عبـــــــــــدالســـــــــــالم الـمجالــــــــــــــــي:
الوطنية املهمـــــــــات  فـــــي  الــــــدور 

سامر حممد العبادي *

 
املالمح  من  بالكثري  حافلًة  املجايل  عبدالسالم  سرية  تبقى 
واملواقع  وتنشئته  الشخصية  طباعه  عليه  أضفتها  والتي  السياسية، 
من  الرغم  عىل  سياسية،  مسحة  محلت  طاملا  والتي  تبوأها،  التي 
من  أكثر  واالقرتاب  السيايس  وصف  عن  يبتعد  أن  حاول  أنه 
منعطٍف  ملف  يتوىل  أن  قبل  خاصة  والعلمية،  اإلدارية  سريته 
السالم. معاهدة  حيث  املعارص،  األردن  تاريخ  يف  تارخيي 

 
الوالدة والنشأة: 

ينتسب عبدالسالم املجايل إىل فرتة تارخيية، تنتمي إىل اجليل األول 
فصاحب  أيًضا،  الناشئة  اإلمارة  عهد  يف  وترعرع  عاش  الذي 

* كاتب وباحث أردين.



١١٢

السرية ولد بعد مخسة أعوام عىل تأسيس إمارة رشقي األردن يف قرية الياروت (١) يف الثامن 
عرش من شباط عام ١٩٢٦م(٢). 

كانت والدته يف مناخ سيايس شهد حالة وطنية ما زالت أيًضا، يف تلك الفرتة، ناشئة يف 
اإلمارة  شهدت  بعامني  والدته  فبعد  عناوينها،  الوطنية  املؤمترات  وحتمل  ذاهتا  عن  التعبري 
التي  الربيطانية  األردنية  للمعاهدة  استنكاًرا  انعقاده  جاء  والذي  األول،  األردين  املؤمتر 
وقعت يف ٢٥ أيار/مايو ١٩٢٨م. كام بدأت الدولة تستقر بشكلها اجلغرايف عقب ضم معان 
والعقبة وإقرار القانون األسايس (الدستور)، وكانت مسحة العروبة ما تزال مسيطرة عىل 

مالمح احلياة العامة، وحتمل عناوين الوحدة(٣).
شخصيته  صاغت  التي  التأثريات  عن  بمعزٍل  املجايل  عبدالسالم  سرية  قراءة  يمكن  ال 
والذي آمن  يف مذكراته،  استحضار  حمل  الذي كان  والده  الحًقا، خاصة  أبعادها  وظهرت 
األول  جيلها  بناء  عىل  قادرة  بعد،  األردن  رشقي  إمارة  تكن  مل  وقت  يف  التعليم،  برضورة 
ا، فوظيفة والده جابًيا، أسمهت يف االنفتاح عىل الدنيا يف زمان باكر، مل يكن يف  ا وتربوي� علمي�

املجتمع األردين من يدرك بعد أمهية التعليم(٤). 
اجليل األردين األول، الذي ينتمي إليه عبدالسالم املجايل، محلت نخبته سرية اإلرصار 
حتى  مدرسة  عىل (٧٧)  تزد  مل  إهنا  حيث  املدارس،  عدد  قلة  من  الرغم  عىل  التعليم،  عىل 
إربد  ومدرسة  الثانوية،  السلط  مدرسة  مها  ثانويتني  مدرستني  إىل  إضافة  ١٩٤٧م،  العام 

التجهيزية(٥). 
يف عمر السادسة عرش خترج من مدرسة جتهيز الكرك ليكمل تعليمه يف الصف الثامن 
العسييل  مدرسة  يف  الوطني  االمتحان  إىل  وليتقدم  ١٩٤٢م،  عام  الثانوية  السلط  بمدرسة 

بعّامن، وينال بعدها، أول وظيفة يف حياته وهي كاتب مايل يف الكرك(٦). 
إىل  األردنيني)  الطلبة  (كعادة  مسافًرا  فهّم  لنفسه،  عبدالسالم  يرتضها  مل  الوظيفة  هذه 
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شعار  وكان  تطغى،  الثانية  العاملية  احلرب  مناخات  كانت  وقت  يف  السورية،  اجلامعة 
املفاهيم  حيث  هناك،  الطب  دراسة  ليختار  الدارج؛  هو  العربية  والوحدة  االستقالل 

العقائدية يف أوجها بدمشق(٧) . 
لكن عبدالسالم املجايل يف دمشق مل يكن قابًال للمغاالة يف أي فكرة عقائدية أو مشحونة، 
ومل يستسغ التطرف هبا، وهذا ما ميزه عن كثري من أقرانه ممن ختلوا متأخرين عن هذه املغاالة 

أو اسرتسلوا هبا. 
ا أثرها، فهو حتى بني إخوته، كان يقوم بالوساطة بني   ولربام كان للتنشئة الوسطية عائلي�
متلطلبات األشقاء و«عطايا» الوالد (٨)، فعىل الرغم من عظيم تأثره بميشيل عفلق وفكرة 
قيادة  فلسفة  األول  باكر،  وقت  يف  التجربة  عىل  اعرتاضني  يسجل  أنه  إال  السائدة،  البعث 
ديمقراطية،  بطريقة  ذلك  لتحقيق  السعي  دون  من  وشكله،  احلكم  نظام  بفرض  احلزب 

والثاين الوصول إىل احلكم بال ديمقراطية وتأييد شعبي(٩). 
احلوار،  أمهية  تقدير  أكسبته  أهنا  يف  البعثية،  التجربة  هذه  بفضائل  ليعرتف  يعود  لكنه 
وإدراك  السيايس،  التعصب  عن  والبعد  الناقد،  التفكري  وهي  أهّم  فكرية  قيمة  وإدراك 
يف  األسلوب  هبذا  موقًنا  الناس،  مع  والتفاعل  واالنفتاح  اجلامعي  والرأي  احلوار  مفاهيم 

تأسيس رؤيته السياسية القائمة عىل الوسطية التي متسك وآمن هبا (١٠). 
ال يقف عبدالسالم املجايل كثًريا عند أسباب عدم قبوله يف جيش اإلنقاذ عام ١٩٤٨م، 
إىل  االنتساب  إىل  وقضيتها  فلسطني  لتقوده  دمشق؛  يف  الطب  دراسة  مقاعد  عىل  كان  حني 
السفارة  خالل  من  االنتساب  بطلب  وتقدم  اجلامعية،  دراسته  سنّي  آخر  يف  العريب  اجليش 
األردنية يف بريوت، وكان أول طبيب أردين يتم تعيينه برتبة مالزم أول يف السابع من متوز/

يوليو عام ١٩٤٨م(١١). 
العسكرية  املجايل  عبدالسالم  سرية  بدأت  حتى  عاًما  والعرشين  الثانية  عمر  بلغ  إن  ما 



١١٤

املدنية  املؤسسة  عىل  تتفوق  (آنذاك)  كانت  والتي  العريب،  اجليش  مؤسسة  يف  واإلدارية 
األردنية يف حضورها، وينال خالل سنّي خدمته فيها ختصص األذن واألنف واحلنجرة يف 
لندن، ثم يعود إىل عامن عام ١٩٥٣م طبيًبا يف مستشفى ماركا العسكري (١٢).ومل تكد متيض 

سبع سنوات حتى كان عىل رأس أول إدارة للخدمات الطبية امللكية (١٣). 
يف  عضًوا  كان  حيث  والتعليمية،  اإلدارية  اهتامماته  سرية املجايل  واكبت  تلك الفرتة  يف 
التقرير  وضعت  والتي  ١٩٦٢م،  عام  شباط/فرباير  يف  شكلت  التي  والتعليم  الرتبية  جلنة 

األويل حول رضورة إنشاء جامعة يف األردن (١٤).

وزيرًا للصحة يف حكومتني 
طالل،  بن  احلسني  بامللك  ولعالقته  الصحي،  القطاع  يف  رؤًى  من  وضعه  ملا  نتيجة 
استجاب عبدالسالم املجايل للرغبة امللكية، وتسلم أول منصٍب وزاري يف عمر (٤٣) عاًما، 

وزيًرا للصحة.(١٥) 
والظرف  احلكومات  خطاب  عن  بمعزل  للصحة  وزيًرا  املجايل  تعيني  قراءة  يمكن  ال 
السيايس الذي مّر به األردن نتيجة أحداث األمن الداخيل التي شهدها، إثر حماولة املنظامت 

الفدائية إنشاء سلطة يف األردن. 
ثم جاء عبدالسالم املجايل وزيًرا يف حكومة عبداملنعم الرفاعي، التي شكلت يف ٢٤ آذار/
العسكرية إىل جانب  وزيًرا للصحة برتبته  اإلرادة امللكية تسميته  ومحلت  مارس ١٩٦٩م، 
الصحي  القطاع  لتنظيم  إدارية  رؤية  يملك  خملص  كعسكري  إليه  النظرة  يرشح  بام  اسمه، 
الذي يصفه بأنه كان يتميز بأن «املستشفيات التابعة لوزارة الصحة يف عامن متعددة وصغرية 
أماكن  يف  منها  الواحد  ويتواجد  معني،  ختصص  مستشفى  ولكل   ،(١٠٠ – من (٢٠  ا  جد�
ا عىل  متباعدة من جبال عامن املتعددة، فاملريض عليه أن يكون خبًريا باجلغرافيا وقادًرا مادي�
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نفقات تنقله من جبل إىل جبل ملراجعة الطبيب أو املخترب أو األشعة أو استشارة اختصايص 
التنسيق وحل  وهو املسؤول عن  الوزير،  ا مع  كان مرتبًطا إداري� آخر، وكل مدير مستشفى 

اخلالفات التي تقع بني العاملني»(١٦). 
عىل الرغم من انشغاله بخدمات الدولة الصحية وإرصاره أن يكون بعيًدا عن السياسة 
إلقاء  دون  من  الفرتة  جتاوز  يمكن  ال  أنه  إال  البالد،  عىل  وأجواؤها  مفاهيمها  طغت  التي 
الرفاعي  عبداملنعم  وزارة  فبيان  وزيًرا.  املجايل  فيها  جاء  التي  احلكومة  بيان  عىل  الضوء 
اخلرائب  وإزالة  واالقتصادي،  العمراين  البناء  إىل  ستنرصف  بأهنا  احلكومة  مساعي  علل 
الصمود  لتقوية  والغربية)؛  للشعب بضفتيه (الرشقية  وتوفري اإلمكانيات  وإقامة املنشآت، 

واالحتامل والتغلب عىل األزمة (١٧).

التفكري باهلجرة واالختطاف فالعودة 
مل تستمر حكومة الرفاعي أكثر من مخسة أشهر، حتى ُكلف هبجت التلهوين يف ١٢ آب/
وتقويته  البلد  «دعم  بـ  حسني  امللك  كلفها  والتي  السادسة،  بحكومته  ١٩٦٩م،  أغسطس 
تستمر  مل  فيام   (١٨) للصحة  وزيًرا  فيها  املجايل  واستمر  التارخيي»،  بدوره  القيام  من  ليتمكن 
هذه احلكومة إال حوايل شهر، حيث كلف الزعيم حممد داود بتشكيل حكومة عسكرية يف 

١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٧٠م(١٩). 
ارتفعت وترية أحداث األمن الداخيل لدرجة طاولت املجايل، حيث تعرض للخطف 
شهر  يف  لساعتني  استمرت  حادثة  يف  للصحة،  وزيًرا  خالهلا  وكان  عامن  يف  األوىل  مرتني، 

حزيران/يونيو عام ١٩٦٩م، والثانية يف بريوت بعد استقالة احلكومة. 
تأثري  ولكن  الوطن،  خارج  باهلجرة  التفكري  املجايل  عىل  متيل  األحداث،  هذه  أخذت 
السياسة،  يف  احلديث  هجرته، إىل  طريق  حياول رسم  دفعته، وهو  حادثة االختطاف الثانية 
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فظهر يف مقابلة تلفزيونية يف لندن، معًربا عن فكره جتاه قائده ووطنه، مؤكًدا مقدرة األردن 
عىل جتاوز األزمة، وقائًال يف مقابلته، ردًا عىل من يقول إن امللك حسني غادر البالد: «من 
املستحيل أن يفعل امللك ذلك. امللك منحه اهللا هبة الصرب. وعندما تتأزم األمور فإن لديه 
من احلكمة ما يمكنه أن يواجه أزمات كبرية، ولو فرضنا أنه قتل وألقوا ببقايا جسده خارج 
يثق  امللك  فجاللة   (..) جديد  من  الوطن  لتلّم  عامن،  إىل  ستعود  البقايا  هذه  فإن  احلدود، 
بالناس كثًريا، وعندما يشكل حكومة يعطيها كل الصالحيات، لدرجة أن احلكومة تشنق 

نفسها، فيأيت هو وجيمعها (يلمها) من جديد»(٢٠). 
مل يسلم املجايل العائد إىل عامن مما جيري فيها، فتعرضه للخطف يف بريوت قاده إىل دمشق 
للتحقيق معه، ملمًحا أن السبب يعود لصلته بحابس املجايل، كام تعرضت عائلته إىل أسوأ 

أنواع الضغط النفيس نتيجة أردنيته (٢١). 

وزيًرا يف حكومة وصفي التل 
ما يميز سرية املجايل، أنه آمن بمهنته ومقدرته عىل العطاء يف املناصب التي تالئم مهنته 
كطبيب، فعىل الرغم من أن وصفي التل طلب إليه أن يكون وزيًرا للخارجية، إال أنه كان 

مدرًكا أن «العمل الدبلومايس والسيايس ليس من اختصاصه»(٢٢). 
عني املجايل وزيًرا للصحة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، يف الثامن والعرشين من 
ما  جتاوز  التكليف،  كتاب  وفق  احلكومة،  مبادئ  وكانت   ،(٢٣) ١٩٧٠م  األول عام  ترشين 

تركته األحداث مع املنظامت. 
بعض  ميوعة  اهلوجاء  الفتنة  تلك  يف  «جتلت  احلسني:  امللك  تكليف  كتاب  يف  وجاء 
األجهزة واملؤسسات الرسمية، فتخلت عن مسؤولياهتا وواجباهتا، ووقفت تتفرج وتنتظر 
والوطن،  باألرض  التعلق  وعدم  الوالءات  تعدد  جتىل  كام  يشء،  األمر  من  يعنيها  ال  كأنام 
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فوضع الكثريون أرجلهم يف الركاب، يزمعون الرحيل كام لو كان يربطهم هبذا البلد خيط 
أو هي من خيوط العنكبوت، واكتفى البعض بالفارغ من اللؤم والنقد والتشهري، يتشدقون 

بتحليل املايض ويصابون بالبكم عند النظر إىل املستقبل ويف صنع الغد» (٢٤). 
ويف صلب سرية املجايل وسياق األحداث، نرى أن وطنية املجايل رشحت ما عرب عنه من 
فكر سيايس ملتزم ببلده ومليكه، وجاءت عودته ليكون إىل جانبه يف وقت كانت احلكومة 
ناصعة  جديدة  صفحة  وتبدأ  البلد،  تاريخ  من  الكاحلة  الصفحة  تلك  «قلب  إىل  تسعى 
اخلطط  تضع  ثم  ومن  خرس،  عام  وتعوض  تصدع،  ما  وترأب  اهندم،  ما  فتعمر  البياض، 
وتوصيات  االقتصادية،  والتنمية  التحديث  مرشوعات  بتنفيذ  الرسيع  بالبدء  التفصيلية 

الندوات الزراعية والصناعية والتجارية»(٢٥).
 

الرئاسة األوىل للجامعة األردنية  
رئيًسا  ُعني املجايل  الصحة حتى  وزير  تسلمه منصب  عىل  أشهر  عرشة  انقضت  إن  وما 
املنصب  هذا  إن  القول  لنا  جاز  وإن  ١٩٧١م،  آب/أغسطس   ١٨ يف  األردنية،  للجامعة 
يعرب  ا  سياسي� وجًها  محل  فقد  املؤسسة،  وألمهية  املرحلة  تلك  بظروف  قياًسا  لكنه  تربوي، 
عن ثقة امللك حسني بعبدالسالم املجايل خاصة، وما أثبته من وفاٍء يف ظروف مرحلة دقيقة. 
يقول املجايل: «ما إن تسلمت مهمتي حتى رأيت يف عيون أعضاء اهليئة التدريسية عدم 
الرضا عن هذا التعيني؛ ألسباب تتعلق بالظروف السياسية التي يعيشها األردن، وألسباب 
تتعلق بشخيص، ألين جماّيل وعسكري وطبيب ووزير، وهذه كلها خارج املؤسسة التعليمية، 
هبدوء  األمور  مواجهة  فقررت  سياسية،  صفة  ذي  عريف  بقرار  جاء  التعيني  أن  وشعروا 

وعقالنية»(٢٦). 
يف هذه املرحلة، بدأت مواهب املجايل تتجىل يف اإلدارة والتعليم وإن بمسحة سياسية، 



١١٨

فقد كان جريًئا يف خماطبة املسؤولني، والسعي إىل النهوض باجلامعة، من دون التوقف عند 
الظروف التي أملّت باألردن(٢٧). 

ثالث  وفيها  تسلمها  فقد  أخرى،  كليات  إنشاء  عهده  يف  األردنية  اجلامعة  وشهدت 
الطب  كليتي  إنشاء  تم  األول  الشهر  وخالل  والعلوم،  واالقتصاد  اآلداب  هي:  كليات، 

والرشيعة، ثم عام ١٩٧٢ كليتي الزراعة والتمريض، وعام ١٩٧٣م كلية اهلندسة(٢٨).
اإلناث  نسبة  وطالبة،  طالب   ٥٣٠٠ حوايل  طالهبا  عدد  كان  اجلامعة  املجايل  ترك  حني 
حوايل  إىل  العاملني  عدد  وازداد  طالب،   ٢٠٥ إىل  الوافدين  الطلبة  عدد  ونام   ،%٢٩ بينهم 
٣٥٠ شخًصا، بينهم ١٦٠ حيملون رتبة األستاذية، كام تضاعفت مساحة احلرم اجلامعي حتى 
أصبحت ١٢٠٠ دونم (٢٩)، كام بلغ عدد طلبة املاجستري حوايل ٨٠ طالًبا وطالبة، وضمت 
املكتبة ٦٥٠ مقعدًا وقاعة للاميكروفيلم (٣٠)، وحتفل وثائق املكتبة الوطنية بمخاطبات عدة 

ترشح فيها مرحلة اشتباك املجايل مع العمل العام وإرصاره عىل زيادة مساحة اجلامعة. 
يروي  الذي  املخاطبات  وأسلوب  املجايل  حققه  الذي  بالعمل  االشتباك  هذا  أن  يبدو 
جانًبا من سرية الرجل املّرص عىل ترك أثر يف كل موقع يتسلمه، أدى به أيًضا، إىل ترك املوقع، 
ا  حيث يقول «يف حزيران ١٩٧٦م، تركت اجلامعة بعد أن وصل التفاوت يف االجتهاد حد�
ال جمال فيه للتوفيق بني تصور احلكومة (آنذاك) وبني رئاسة اجلامعة وجملس أمنائها، وقد 

كان تفسري احلكومة ملجمل قوانني اجلامعة تفسًريا حيد من استقالليتها» (٣١). 
شهد األردن يف منتصف سبعينات القرن املايض ورشة بناٍء وتأسيس لعدد من املؤسسات 
الستينات  عقد  يف  أزمات  من  به  مر  ما  لتجاوز  تتضح  صحوته  معامل  وبدأت  واجلامعات، 

حتى هنايته. 
مل متض مخسة أشهر عىل تركه منصب رئاسة اجلامعة األردنية حتى كان هيّم بتويل منصب 
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آخر يف حكومة مرض بدران، حيث تسلم منصب وزير الرتبية والتعليم ووزير دولة لشؤون 
رئاسة الوزراء، وقبلها «بحامسة يف أن التقدم الوطني مرهون بتقدم الرتبية» (٣٢). 

وجاء املجايل إىل منصب وزير الرتبية والتعليم خلًفا لذوقان اهلنداوي، وبموجب تعديل 
أجراه بدران عىل حكومته يف ترشين األول من عام ١٩٧٦م، والتي دعاها كتاب التكليف 
إىل مواصلة النهضة واالستمرار هبا (٣٣)، وبقي املجايل يف احلكومة حتى قبول استقالتها يف 

١٩ كانون الثاين عام ١٩٧٩م. 
اإلدارية  املجايل  سرية  عن  تعرب  والتعليم  الرتبية  وزير  منصب  يف  الثالثة  األعوام  كانت 
والتي  األمية،  حمو  إىل  باإلضافة  عليها،  اإلقبال  زيادة  املدارس  شهدت  حيث  والرتبوية، 

كانت هلا فائدة معنوية ومادية عىل املعلمني. 

اجلامعات ليست طابع بريد 
حتى  ١٩٨٠م  أيلول/سبتمرب   ٢١ منذ  ثانية،  مرة  األردنية  اجلامعة  رئاسة  املجايل  توىل 
حيث  العايل،  التعليم  مستوى  عىل  حتوالت  الفرتة  تلك  وشهدت  ١٩٨٩م،  متوز/يوليو   ٩

أنشئت وزارة التعليم العايل عام ١٩٨٥م، فيام املجايل كان ينتقد هذا االجتاه. 
وعرب املجايل عن أسفه لتأسيس الوزارة يف إحدى املقابالت الصحفية بقوله: «مؤسف 
وزارة  إنشاء  ذلك  عىل  والدليل  فيه،  السياسة  تدخل  بسبب  هبط  العايل  التعليم  أن  ا  جد�
التعليم العايل، وهي تتدخل باستمرار يف الشؤون الداخلية للجامعات، وكثريون يسألون 
ملاذا كانت اجلامعة األردنية متقدمة يف السابق، السبب غياب التدخل السيايس يف اجلامعة، 
حيث كان للجامعة جملس أمناء حام هلا والستقالهلا املايل واالداري، وكانت هنالك رضيبة 
اسمها رضيبة اجلامعة يدفعها املواطن من دون أن تدخل ميزانية احلكومة، ولذلك ال يوجد 



١٢٠

تأثري عىل اجلامعة، فكان جملس األمناء من خرية أبناء الوطن وهو يترصف بام يراه مناسًبا، 
وحينام ألغوا الرضيبة وأوكلوا مهمة رصف األموال عن طريق وزارة املالية بدأ التدخل».

دوائر  اجلامعات  «فأصبحت  التدخل،  زاد  العايل،  التعليم  وزارة  تأسست  منذ  أنه  رأى 
هنالك  وأصبح  األكاديمي،  وحتى  واإلداري  املايل  االستقالل  فذهب  عادية،  حكومية 
وجامعة  طالب،  ألف   ٤٠ فيها  األردنية  اجلامعة  واآلن  الطلبة،  عدد  بزيادة  للقبول  ضغط 
ليست  فهذه  جامعة،   ١٠٠٠ جامعة..   ١٠٠ افتح  أقول  وأنا  وغريها،  ألًفا   ٢٠ فيها  أخرى 
مشكلة، رشيطة الرتكيز عىل املستوى اجليد، وهذا ال يمكن أن حيصل بالتدخل، فالتدخل 

احلكومي يف التعليم العايل أمر أفسده». 
حتى إنه انتقد جمرد اسم الوزارة، قائًال: «اسمها مشكلة كبرية يوحي بالتدخل، وإنه أمر 
اجلامعة،  يف  وتتدخل  ُتقرر  قبول  جلنة  فهنالك  األكاديمية،  واحلرية  العايل  التعليم  إىل  ييسء 
وتعييناهتا،  رواتبها  وحتى  وإدارهتا  تفكريها  يف  مستقلة  تكون  أن  جيب  اجلامعة  أن  وأؤكد 

لتكون هنالك منافسة، فاجلامعات ليست طابع بريد» (٣٤). 
االستقالل  عىل  القائم  املؤسيس،  تفكريه  أبعاد  ترشح  املجايل  صاغها  التي  الرؤية  هذه 
واملوافقات،  املخاطبات  يف  اهلرمية  تعقيدات  يتجنب  ناجح  إداري  بأسلوب  والالمركزية، 

وسواها من األعامل اليومية. 

عضًوا يف جلنة امليثاق الوطني 
أدت املتغريات التي شهدها األردن عام ١٩٨٩م، والدعوة إىل عودة احلياة الديمقراطية، 
إىل تأسيس جلنة للميثاق الوطني، يكون من من مهامها صياغة مبادئ وأسس عودة احلياة 

السياسية. 
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احلديث  جتنب  حاول  وإن  اُمللحة،  الظروف  يف  بالسياسة  تنطق  ما  كثًريا  املجايل  وسرية 
يف  عضًوا  حسني  امللك  اختاره  وقد  أسلوبه،  عن  «السيايس»  وصف  إبعاد  حاول  أو  فيها، 
جلنة امليثاق الوطني التي صدرت اإلرادة امللكية بتشكيلها يف التاسع من نيسان/إبريل عام 

١٩٩٠م. 
أخذ املجايل يف اللجنة التي ضمت ستني عضًوا، دور صياغة اجلانب الرتبوي منها، فيام 
استمر عمل اللجنة التي ترأسها رئيس الوزراء األسبق أمحد عبيدات ثامنية أشهر، عقدت 
اآلخر،  والرأي  الرأي  وطرح  املسؤول،  احلوار  سادها  متواصلة  مكثفة  اجتامعات  خالهلا 

وضّمت مجيع ممثيل التيارات السياسية. 
مظلة  الدستور  وأن  اعتبار،  كل  فوق  الوطن  مصلحة  أن  أعينها  نصب  اللجنة  وضعت 
اجلميع، لتنهي أعامهلا يف أواخر ترشين الثاين/نوفمرب عام ١٩٩٠م، ورفعت مرشوع امليثاق 
إىل امللك احلسني، وجرى حوار موسع حوله أفىض إىل عقد مؤمتر وطني للميثاق يف حزيران/
فكر  قراءة  يمكن  الذي  امليثاق  وتكّون  عضو.   ٢٠٠٠ مشاركة  وشهد  ١٩٩١م،  يونيو عام 

املجايل من خالله، وخاصة املتعلق باجلانب الرتبوي، من مقدمة وثامنية فصول(٣٥). 
وكانت املناخات السياسية يف األردن تستجيب ملتغريات إقليمية وعاملية بالدرجة األوىل 
يف هذا التوجه، ويمكن قراءهتا بقول احلسني (آنذاك): «إن سقوط اخلالفات بني املعسكرين 
الرشقي والغريب، وتبدالت العالقات الدولية، فرضتا عىل خمتلف الدول والشعوب التوجه 

نحو االعتامد عىل الذات».
وضع امللك احلسني للديمقراطية احلقة ثالثة رشوط هي: الفصل بني السلطات التنفيذية 
والترشيعية والقضائية، التزاًما بأحكام الدستور: «فعىل كل واحدة من السلطات الثالث أن 

تدرك حيزها وال تتجاوزه إىل حيز السلطة األخرى». 
أما الرشط الثاين، فهو أن تتم االنتخابات وفق القانون، والثالث ممارسة العمل السيايس 
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املميزة  السمة  يشكل  والذي  املسؤول،  احلوار  بمبدأ  التزاًما  التعددية،  أساس  عىل  الوطني 
للحياة الديمقراطية (٣٦). 

وآمن املجايل هبذه األفكار، ورأى أن «تنفيذها من شأنه أن يؤمن سيادة القانون وتكافؤ 
احلزبية  املؤسسات  عن  واملحسوبية  اإلداري  الفساد  ويقلص  األردنيني،  بني  الفرص 
عىل  الناس  بتدريب  يسهم  وبام  واألمنية،  العسكرية  املؤسسات  وجتديد  املدنية،  والتنظيمية 
عليها  نشأ  التي  بالضوابط  االلتزام  ضمن  اجلامهريي،  التنظيمي  أو  احلزيب  املدين  السلوك 

املجتمع األردين والرشعية التي ال يمكن املساس هبا» (٣٧). 
وإن كان فصل الثقافة والرتبية واإلعالم هو ميدان صاحب السرية، حيث توىل صياغة 
ورقة الرتبية والتعليم والثقافة، فإن ما ورد فيها من أفكار، يعرب عن رؤية املجايل بعد مسرية 

حفلت بمناصب تربوية. 
الوطنية،  ثقافتنا  إليه  تنتسب  الذي  األساس  هي  امليثاق  تعريف  يف  الوطنية  فالثقافة 
األمة  ملنعة  رمز  وهى  وتقدمه،  األردين  املجتمع  هنوض  لتحقيق  سعيها  يف  وإبداًعا،  فكًرا 
العربية، ومصدر لقوهتا املادية واملعنوية، وعنوان لوحدهتا وصمودها يف وجه الغزو الثقايف 
األجنبي، والثقافة األردنية جزء من ثقافتنا العربية املعارصة، بقضاياها وحتدياهتا وتطلعاهتا 

إىل املستقبل.
املتكامل،  الفرد  تنشئة  عىل  احلرص  أبرزها  نقاط،  سبع  إىل  اجلانب  هذا  يف  امليثاق  دعا 
ا، الواعي حلقوقه امللتزم بواجباته، القوي االنتامء  ا واجتامعي� ا وعقلي� ا ونفسي� ا وجسمي� روحي�
لوطنه، املعتز بأمته، املتمتع بالروح العلمية والديموقراطية، املؤمن بحقوق اإلنسان ومبادئ 

العدل واخلري. 
والتعليم  الرتبية  عملية  تلبي  وأن  واإلنتاج،  التعليم  نظام  بني  الربط  يتم  أن  إىل  دعا  كام 
مهنة  إيالء  يتم  وأن  واملستقبل،  احلارض  يف  املؤهلة  البرشية  القوى  من  األردن  حاجات 
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التعليم ما تستحقه من عناية وتقدير؛ لتحتل مكانتها االجتامعية الالئقة بني املهن املختلفة، 
مستواه  ورفع  الرتبوي،  القرار  صنع  عملية  يف  وإرشاكه  األردين  املعلم  بتأهيل  واالهتامم 

العلمي واملعريف واملعييش.
أمهية امليثاق الذي شارك فيه املجايل، تتضح أسباهبا يف ما كان يمر به األردن من حتوالت 
عميقة األثر، حيث زاد عدد املواطنني الذين يعيشون دون خط الفقر وبلغت نسبتهم ثلث 
السكان، وارتفعت نسب البطالة إىل معدالت عالية زادت عىل ٢٠%، خاصة بعد استقبال 

األردن موجة اهلجرة اجلامعية الثالثة، خالل ٤٠ عاًما (٣٨). 

صالون االثنني 
حيث  أعامهلا،  من  امليثاق  جلنة  انتهاء  بعد  حتى  العام،  العمل  يف  منخرًطا  املجايل  بقي 
السائدة،  التيارات  خمتلف  من  اثنني  يوم  كل  بيته  يف  جيتمعون  سياسيون  صالون  رواد  كان 
وبقي هذا االجتامع يعقد لسنوات طويلة، لتربز مواهب املجايل السياسية، بمقدرته عىل بناء 
األفكار املشرتكة أو املتقاربة يف كثري من القضايا الوطنية والعامة طيلة األعوام بني ١٩٩٣ 

حتى ١٩٩٧م. 
مقر  نقل  فقد  احلضور،  وعدد  السيايس  الصالون  أّمت  التي  اجلموع  عدد  لزيادة  ونظًرا 
نخبة  بني  السالم  فكرة  بناء  يف  املجايل  ليسهم  بعّامن؛  الدولية  الشؤون  مجيعة  إىل  االجتامع 

املجتمع وقادته، وليبدأ الدور امللموس يزداد توسًعا (٣٩). 
عمل  ثقافة  عىل عاتقها صياغة  تأخذ  يؤسس ملرحلة جديدة  األسبوعي  اللقاء  هذا  كان 
النخبة  إنتاج  وتعيد  السالم،  نحو  وتوجهها  البالد،  هبا  متر  التي  واملتغريات  تتواءم  سيايس 

ومفاهيمها ضمن مرحلة الديمقراطية التي بدأت بعد وضع امليثاق الوطني. 
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مهمة السالم 
بدأت تربز أمهية املجايل ووزنه الفكري يف ظل التحوالت التي شهدها األردن، حيث 
انتمى إىل مدرسة وطنية من الرجال الذين مل يتأثروا بالعقائديات أو ممن يأخذوهنا كقالب 
جاهز من دون حوار أو ال يضعوهنا حمل النقد، وهذا ما تعرب عنه سريته اإلدارية والرتبوية، 
آخًذا  ومرشوعها،  وقيادته  األردن  نحو  التزامه  أكدت  سياسية  مواقف  عنه  أعربت  وما 

باالعتبار أبعادها القومية والعروبية.
يقول املجايل: «إن النظرة إىل السالم كانت موجودة يف ذهني، لكن مل أكن أعرب عنها ، 
املرحوم  ثم  األول  عبداهللا  امللك  املرحوم  يعتقد  كان  كام  يعتقدون،  الذين  الناس  من  لكني 
امللك احلسني، أن السالم هو خري يشء لنا يف الظروف التي نعيشها، ففي حرب عام ١٩٤٨ 
كان املؤسف أننا عظمنا أنفسنا وقزمنا عدونا، ودخلنا املعركة كعرب بدون تنسيق وختطيط، 
من  خري  السالم  أن  ينبهان  وكان  يعرفان  كانا  احلسني  وامللك  املؤسس  امللك  أن  املشكلة 
احلرب، لكن العواطف وغريها من األمور كانت جياشة أكثر، بحيث مل يستطيعا أن يقاوما 

هذا األمر، ورأينا اخلسارة التي خرسناها..» (٤٠). 
ربام هذا التفكري املؤمن بالقيادة، إىل جانب الوضوح واملهارة يف اإلدارة، جعاله عنواًنا 
أيلول/ يف  الفور  عىل  قبلها  والتي  املهمة،  هلذه  حسني  امللك  اختاره  حني  السالم  ملرحلة 

سبتمرب ١٩٩١م (٤١). 
ومل يمض شهران عىل تكليفه باملهمة حتى أصبح رئيًسا للوفد األردين الفلسطيني املشرتك 
إىل مؤمتر مدريد، ولربام كان يف ذكر مضمون الربقية التي بموجبها تم تكليف املجايل رئيًسا 

للوفد، ما يرشح جوانب شخصية املجايل واختياره هلذه املهمة.
األربعة  العقود  مدى  عىل  بمعرفتك  سعدت  فقد   ..» التكليف:  يف  احلسني  امللك  يقول 
املاضية، وكنت دائًام األخ العزيز واجلندي الويف لوطنه وأمته. وقد محلت أعباء مسؤوليات 
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جسام كنت فيها مجيعها مثال املسؤول القوي األمني، واملستشار املخلص واملفكر املتميز...

وكنت ممن هنضوا بعبء البناء يف أصعب الظروف وأدق املراحل من تارخينا احلديث» (٤٢).
ويف النتيجة، وضعت مهارات املجايل التفاوضية يف خدمة هذه املهمة، خاصة من حيث 
إدراكه حلساسية الوفد األردين الفلسطيني املشرتك لعملية السالم يف واشنطن، وبأنه ليس 
رئيًسا للوفد األردين الفلسطيني، بل رئيًسا للوفد األردين، وتأكيده بأنه ليس متحدًثا باسم 
يف  حيمل  بأنه  وصفه  رسي  اجتامع  عقد  احلساسية،  هذه  مع  تزامًنا  ورفضه،  الفلسطينيني، 

طياته «صفقة نريد أن نعقدها بمعزل عن اآلخرين» (٤٣). 
وعىل مدار ثالث سنوات يف هذه املهمة، التي تزامنت مع صالون االثنني، كان املجايل 
حياول تشكيل رأي عاٍم يقف إىل جانب رؤية الدولة يف سعيها إىل السالم، ويقود عىل الضفة 

األخرى جمريات رسم اخلرائط وكتابة الصيغ للوصول إىل املعاهدة. 
ومارس املجايل هذه املهمة يف أوقات خمتلفة، عربت عام حيمله من فكر ملتزم جتاه دولته 
التي آمن هبا، عىل الرغم مما رافقها من حالة إرباك، إثر تباطؤ مسارات السالم أو تسارعها 
ا؛ إذ كان األردن وإرسائيل قد توصال إىل اتفاق عىل أجندة مفاوضات السالم بينهام يف  عربي�

ترشين األول/أكتوبر عام ١٩٩٢م (٤٤).

احلكومة األوىل واستحضار السرية يف التكليف 
إثر استقالة حكومة زيد بن شاكر، كلف املجايل بحكومة جديدة يف التاسع والعرشين 
حيث  سريته،  املجايل  تكليف  كتاب  يف  احلسني  واستذكر  ١٩٩٣م،  عام  أيار/مايو  من 
املتينة  األسس  عىل  اخلرية  االنطالقة  فكانت  ورعايته،  اإلنسان  خدمة  يف  أفكارنا  «التقت 
وباخلطى الواثقة يف مسرية اخلدمات الطبية امللكية، التي احتضنت ورعت نخبة من خرية 
شباب الوطن، أبنائه وبناته، وفتحت أمامهم آفاق العلم واملعرفة والعطاء (..) ثم وضعت 
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هي ثامر ذلك كله  وها  ومؤسساته،  ومنشآت الطب  الطبية  احلسني  مدينة  إلنشاء  األساس 
استمراًرا  األردنية  اجلامعة  يف  املشكور  جهدك  كان  ولقد   (...) الوطن  هذا  إنسان  جينيها 

لذلك كله، ومسامهة كبرية يف رعاية الشباب». 
العامل،  يف  األحداث  حتركت  «إذا  املجايل:  سرية  استحضار  التكليف  كتاب  ويواصل 
واشتدت معاناة األهل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وطرح موضوع السالم يف أصعب 
الظروف التي عشنا ونعيش، فلسطينيني وأردنيني وعرًبا (..) واخرتنا أن نميض يف الطريق 

إىل السالم العادل والشامل». 
ويتابع: «وكان علينا آنذاك أن نختار رجًال هو موضع الثقة املطلقة لريأس الفريق الوطني 
يف بدايات رحلة السالم، فاخرتناك دون تردد للمهمة الصعبة، فكنت ملرة أخرى عند حسن 

الظن بك»، ثم يستذكر امللك امليثاق الوطني األردين (٤٥).
تم االتفاق  احلكومة خططها لتنفيذ ما  ترسم  أن  إىل رضورة  احلسني املجايل  ونبه امللك 
تم  التي  واخلطط  الترشيعات  أو  الوطني  بامليثاق  متثلت  سواء  وطنية،  سياسات  من  عليه 
إنجازها يف خمتلف املجاالت، من دون أن يبدأ أحد من الصفر، متجاوًزا ما أنجز أو رسم 

مالحمه زمالء سبقوا يف محل املسؤولية وأحسنوا األداء. 
وأداء  مؤتة  جامعة  يف  النظر  وإعادة  البيت  آل  جامعة  دعم  رضورة  إىل  الكتاب  وتطرق 
جناجيها، ومتابعة املرشوعات الوطنية الكبرية كاملستشفيات واملكتبة الوطنية، وإعادة بناء 

امللكية األردنية والتنقيب عن النفط، وأن يدخل األردن زمن الديمقراطية. 
وشكل املجايل حكومته األوىل من سبعة وعرشين وزيًرا (٤٦). 

بعدم  ترمجته  إىل  وسعى  السلطات،  فصل  عىل  قائم  سيايس  نسق  إرساء  املجايل  حاول 
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ا بأنه واجه  إرشاك النواب يف احلكومة، معتًربا أن يف ذلك حتقيًقا ملبدأ فصل السلطات، ومقر�
مصاعب ترتبط بأسباب رغبة النواب املشاركة يف اُحلكم، وأرص البعض عىل أن األردن لن 

يستطيع استيعاب النقلة الكربى (٤٧).
بوضع  املجايل  حكومة  بدأت  إرسائيل،  مع  معاهدة  إىل  وترمجته  السالم  لتحقيق  سعًيا 
ولقي  الواحد»،  «الصوت  قانون  بأنه  منتقدوه  وصفه  الذي  اجلديد،  االنتخاب  قانون 
معارضة من فعاليات سياسية(٤٨)، وكعادته يف الدفاع عن رؤيته برر املجايل القانون بأنه جاء 

لتصحيح دستوري(٤٩).
ومضت احلكومة يف إجراء االنتخابات يف موعدها يف الثامن من ترشين الثاين/نوفمرب 
يف  وإجراءاهتا  السالم  عملية  رافقت  التي  الظروف  فيه  كانت  دقيق  وقت  يف  ١٩٩٣م، 
واشنطن تلقي بظالهلا عىل الساحة املحلية؛ إذ كان عنوان عمل احلكومة «إظهار االستقرار 

يف الوضع الداخيل»(٥٠)، ألجل امليض يف املرحلة اجلديدة وجتاوز تبعاهتا.
وشهد املجلس النيايب الذي انتخب يف عهد حكومة املجايل، دخول أول سيدة يف الربملان 
املهمة أمام  فكانت  األوىل،  دورته  رئاسة  طاهر املرصي  وتوىل  فيصل،  توجان  هي  األردين 
(٥١)وخالهلا  الديمقراطية  احلياة  عودة  من  األوىل  السنني  ومع  يسرية،  غري  املجايل  حكومة 

حصلت حكومة املجايل عىل ثقة ٤١ نائًبا من أصل ٨٠.
أعامل  عىل  الرقابة  دائرة  يف  وإبقائهم  الوزارة  عن  النواب  إبعاد  يف  املجايل  رؤية  تدم  مل 
وطلب  الوزراء،  من  مثلهم  وخرج  نواب  عرشة  منه،  رغبة  غري  وعىل  فدخلها  احلكومة، 

املجايل أن جيري «توزير» النواب من دون أن يدخل يف مفاوضات معهم (٥٢).
تسارعت بعدها وترية األحداث نحو توقيع املعاهدة، وجاء يف خطاب امللك احلسني يف 
افتتاح الدورة العادية األوىل ملجلس األمة يف ٢٣ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣م: «صدرت 
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وفدنا املفاوض بالتوقيع عىل جدول أعامل املفاوضات،  وإىل رئيس  تعليامت إىل حكومتي 
حكومتنا  بقدرات  واثقني  وحكيمة،  حمكمة  بخطًى  السالم  نحو  التقدم  يف  بالرشوع  إيذاًنا 

وشعبنا الشجاع»(٥٣).
ووقع املجايل عىل اتفاقية السالم األردنية اإلرسائيلية باألحرف األوىل مع إسحق رابني 
يف قرص اهلاشمية بعامن، بتاريخ ١٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٤م، فيام وقعت يف احتفال 

رسمي يف وادي عربة بتاريخ ٢٦ ترشين األول من العام ذاته (٥٤).
مما  الرغم  عىل  مصادقتها،  وجدوى  باملعاهدة  النواب  جملس  إقناع  مهمة  املجايل  توىل 
بفكر  واإليامن  اهلدوء  عىل  خالهلا  املجايل  وحافظ  شديدة،  معارضة  من  املجلس  اعرتى 
معارضة  مقابل  نائًبا   ٥٥ بموافقة  النواب  جملس  عليها  يصادق  أن  يف  نجح  حتى  السالم، 
٢٣ نائًبا، وذلك يف جلسة التصويت التي جاءت عقب أيام من املشاورات بتاريخ ٦ ترشين 
 ٣٣ وعددهم  كاملني  أعضائه  بموافقة  األعيان  عليها  صادق  كام  ١٩٩٤م،  الثاين/نوفمرب 

عيًنا (٥٥).
بحتة،  فلسفية  توجهات  من  قوته  يستمد  ال  األردن  يريده  الذي  أن السالم  املجايل  آمن 
ولكن من عمق احلياة واإلرادة بأن نعيشها حتى اليوم األخري، ويف ذلك يقول: «إن قصتنا 
يف األردن كفاح متواصل لتخطي اخلط احلرج الذي يفصل بني البقاء عىل قيد احلياة وبني 

العيش الكريم، بني احلروب والعداوات اإلقليمية، وبني احلرب والسالم» (٥٦).

احلكومة الثانية: ١٩ آذار ١٩٩٧ حتى ٢٠ آب ١٩٩٨
األوىل،  حلكومة املجايل مهام جديدة ترتبط بمهامها يف املرة  الثاين  التكليف  كتاب  ّمحل 
وهي إعداد قانون انتخاب جديد، باإلضافة إىل معاجلة أجهزة الدولة مما اعرتاها من ترهل 

وفقدان حيوية ومقدرة عىل اإلنجاز واملواكبة، فشكلها املجايل وضّمت ٢٣ وزيًرا. 



سامر حممد العبادي

١٢٩

أجرى  لكنه  الواحد»،  بـ«الصوت  املوصوف  القانون  حول  رؤيته  عىل  املجايل  وأبقى 
ترشين   ٤ يف  االنتخابات  وجرت  وحدودها،  االنتخابية  الدوائر  بعض  طاولت  تعديالت 
الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، وتنافس فيها ٥٤٣ مرتشًحا عىل ٨٠ مقعًدا، ووصلت نسبة املشاركة 
إىل ٥٤٫٦%، وأنجز املجايل املهمة، عىل الرغم مما شاب املرحلة من إشكاالت ارتبطت بأداء 

بعض الوزارات (٥٧).

ماذا بقي من جتربة املجايل؟
إن االجابة عن هذا السؤال ال تتأتى من دون اإلمعان يف السرية لرجل ينتمي إىل جيل 
بذل وبقي عىل إخالصه للوطن والقيادة، واإليامن باألردن، وبأن السبيل الوحيدة إىل ذلك 

هي العمل.
فاملجايل يف مهامه التي أوكلت إليه كافة، تراه يمتلك صفات الرجل القادر عىل احلوار، 
بدًءا من  شهدها  التي  فاملحطات  بإرصار،  بناء املؤسسات  يف  أسهم  ا  إداري� أسلوًبا  ويمتلك 
اجلامعة  رئاسة  إىل  باإلضافة  والرتبية،  الصحة  بوزارات  مروًرا  امللكية  الطبية  اخلدمات 

األردنية، شهدت كلها نقالت نوعية وزًمخا يف التأسيس والسري إىل األمام.
ويف توليه ملف السالم، بقي عىل إيامنه بأن األردن بلد ذو إرادة، ويف سريته كأنك ترى 
يف  سواها  نجاح نخبة سياسية دون  يف  الرس  هو  وهذا  وحتقيقه،  اُحللم  عىل  السيايس  مقدرة 

أداء مهامها جتاه الوطن وأجياله.
حيتاجهم  الذين  الرجال  طراز  سريهتا  ختتزل  سامت،  من  امتلكته  وما  املجايل  وشخصية 
واكب  فاملجايل  واإلرادة،  اإلدارة  من  وكثري  وسيايس،  فكري  واعتدال  بوسطية  األردن، 
األردن الذي وصفه بأنه وطن نجح يف التحول نحو العرصنة، بدًءا من بيت الشعر وصوًال 
إرث  إىل  تنتمي  رسالة  من  األردن  عنه  يعرب  بام  واإليامن  واملستشفى،  واجلندية  اجلامعة  إىل 

غني بالعروبة.



١٣٠

وما بقي من جتربة املجايل نراه يف العمران البرشي واملادي ملموًسا، يف اخلدمات الطبية 
امللكية واجلامعة األردنية ووزارة الصحة ومستشفياهتا، ويف اجلندية أيًضا، التي منحها جزًءا 
من حياته، ويف كثري من الوفاء للوطن والقائد، فإذا كان األردن معلم وجندي فسرية املجايل 

اختزلتهام ومجعت بني اجلناحني بأسلوب اإلدارة. 
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١٣١

اهلوامش
(١) الياروت: قرية أردنية تقع عىل بعد ٤٨ كم شامل مدينة الكرك، ويعود سبب التسمية ألمرية رومانية تدعى 

«ياروط» عاشت وسكنت القرية، وفيها عني ماء تزود أهلها بمياه الرشب.
والنرش،  للتوزيع  املطبوعات  رشكة  احلكم،  سدة  إىل  الشعر  بيت  من  العمر:  رحلة  املجايل،  عبدالسالم   (٢)

٢٠٠٣م، بريوت، ص ٢١، وسيشار إليه الحًقا: املجايل، رحلة العمر.
(٣) عيل حمافظة، الفكر السيايس يف األردن منذ بداية الثورة العربية الكربى وحتى هناية عهد اإلمارة ١٩١٦ 
– ١٩٤٦، اجلزء األول، مركز الكتب األردين، ط١، ١٩٩٠، عامن، ص ٧٦؛ وسيشار إليه الحًقا: حمافظة، 

الفكر.
(٤) املجايل، رحلة العمر. ص ١٦
(٥) حمافظة، الفكر. ص ص٢١
(٦) املجايل، رحلة العمر. ص ٥٧

(٧) املرجع السابق، ص ٦٤
(٨) املرجع السابق، ص ٣٢
(٩) املرجع السابق، ص ٦٤
(١٠) املرجع السابق، ص ٦٥
(١١)املرجع السابق، ص ٥٧

(١٢) املرجع السابق، ص ١٠٣
(١٣)  املرجع السابق، ص ١١٣
(١٤) املرجع السابق، ص ١٣٦
 (١٥) املرجع السابق، ص ١٢٦
(١٦)  املرجع السابق، ص ١٢٦

(١٧)  اجلريدة الرسمية، العدد ٢١٥٨، تاريخ ٢٥ / ٠٣/ ١٩٦٩م.
(١٨)  اجلريدة الرسمية، العدد ٢١٨٨، تاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٩٦٩م.



١٣٢

(١٩)  اجلريدة الرسمية، العدد ٢٢٦٠، تاريخ ١٦ /١٩٧٠/٠٩م.
(٢٠)  املجايل، رحلة العمر ص ١٥٦

(٢١)  املجايل، رحلة العمر ص ١٥٦ ، ص ١٧١
(٢٢)  املرجع السابق، ص ١٧١

(٢٣)  اجلريدة الرسمية، العدد ٢٢٧٦، تاريخ ١ /١٩٧٠/١١م
(٢٤)  املرجع السابق.
(٢٥)  املرجع السابق.

(٢٦)  املجايل، رحلة العمر ص ١٧٣
وثيقة  الوطنية،  املكتبة  دائرة  وثائق  اخلارجية،  وزير  إىل  األردنية  اجلامعة  رئيس  من  موجه  كتاب  انظر:    (٢٧)

رقم: ٨٢/١٢/١/٣.
(٢٨) املجايل، رحلة العمر ص ١٧٤ + ص ١٥٥

عام ١٩٧٧،  دائرة املطبوعات والنرش، صدر  انظر: األردن، الكتاب السنوي ١٩٧٥، وزارة اإلعالم،   (٢٩)
ص ٣٤٧

(٣٠)  املرجع السابق، ص ٣٤٨
(٣١)  املرجع السابق، ص ١٨٥، ص ١٣١

(٣٢)  املجايل، رحلة العمر ص ١٨٥
(٣٣)  اجلريدة الرسمية، العدد ٢٢٧٦، تاريخ ١٩٧٢/١١/٢٨

(٣٤) مقابلة مع عبدالسالم املجايل، الدستور، تاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٣
(٣٥) امليثاق الوطني األردين، عامن، ١٩٩٠م، ص ٥ – ص ٦؛ وسيشار إليه الحًقا: امليثاق.

(٣٦)  امليثاق، ص٦
(٣٧)  املجايل، رحلة العمر، ص ١٩٦

(٣٨)  امليثاق، ص ٥٨ 
(٣٩)  انظر: املجايل، رحلة العمر، ص ١٩٩
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١٣٣

(٤٠)  مقابلة مع عبدالسالم املجايل، الدستور، بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٢٢م. 
(٤١)  املجايل، رحلة العمر ص ٢٠٧ + املرجع السابق.

(٤٢) املرجع السابق، ص٢٠٩
(٤٣)  املرجع السابق، ص ٢٧٧ 

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز   ،١٩٩٩  -  ١٩٨٩ األردن  حالة  املقيدة:  الديمقراطية  حمافظة،  عيل    (٤٤)
بريوت، ٢٠٠١ ، ص ٢٨٣؛ وسيشار إليه الحًقا، حمافظة ، الديمقراطية.

(٤٥) اجلريدة الرسمية، العدد ٣٨٩٩ تاريخ ٢٩ /١٩٩٣/٠٥
 (٤٦) املرجع السابق

 (٤٧) املجايل، رحلة العمر ص ٢٦٢
(٤٨) حمافظة، الديمقراطية ٢٨٤ 

(٤٩) املجايل، رحلة العمر ص ٢٦٢
(٥٠) حمافظة، الديمقراطية ص ٢٨٥

(٥١) للمزيد انظر: املرجع السابق، ص ٢٨٥ – ص ٢٨٦
(٥٢)  املجايل، رحلة العمر، ص ٢٦٦

النصوص  مع  ا  وزاري� بياًنا  ألربعني  مضمون  حتليل  الوزارية:  البيانات  األردنية  السياسة  أبودية،  سعد    (٥٣)
الكاملة ١٩٥٣ – ٢٠٠٠، ٢٠٠٣، عامن، ص ٦٣

(٥٤)  حمافظة، الديمقراطية ص ٢٩٤ 
(٥٥) املرجع السابق، ص ٢٩٧

(٥٦)  حمارضة للدكتور عبدالسالم املجايل يف جملس الشؤون الدولية يف لوس أنجلوس بتاريخ ١٩٩٤/٨/٣١م، 
 ، عامن  الثالث،  الربع  األردنية،  والوثائق  الوقائع  والنرش،  املطبوعات  دائرة  انظر:  النص،  عىل  لالطالع 

١٩٩٤م، ص ٣١٤
 (٥٧) حمافظة، الديمقراطية ص ٣٢٦





د. أسامة أبو الغنم

١٣٥

فـــي ودوره  الـمجالـــي  الســـــالم  عبــــد 
القطــــــــاع الصحـــــي ( ١٩٥٦ – ١٩٧٠ م ) 

د. أسامة أبو الغنم *

 
الوطنية  القيادات  أبرز  من  املجايل،  السالم  عبد  الدكتور  يعّد 
املعارص،  لألردن  البناء  مفاصل  بمعظم  سريهتا  ارتبطت  التي 
والصانع  الشاهد  دور  التحديثية،  ورؤاه  وسريته  السمه  فكان 
بدايات  منذ  األردنية  الدولة  بناء  ملسرية  معارص  فهو  للتغيري، 
االستقالل حتى اليوم، تاركًا يف كل موقع ارتبط به األثر الواضح 
الدولة وأبرزها القطاع الصحي.  واإلنجاز يف عدد من مؤسسات 
أّن املصلحة الوطنية  يرون  الذين  الدولة  رجال  واملجايل من نامذج 
فوق كل اعتبار، مقدمني املصلحة العامة من دون تأخري أو حماباة، 
والبدء  العلل  تشخيص  عىل  القدرة  الطب  دراسة  منحته  ولربام 
بنمط  إداري  فهو   ، وتروٍّ وبحكمة  متسلسل  بأسلوب  بمعاجلتها 

* باحث وأكاديمي، متخصص يف تاريخ العرب قبل اإلسالم. 
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يف  طبيًبا  عمله  من  بدًءا  تواله،  منصب  كل  عىل  ملساته  ُيضفي  أن  فاستطاع  خاص،  قيادة 
وإنشاء  الصحة،  وزارة  إىل  وصوًال  امللكية،  الطبية  اخلدمات  بقيادة  مروًرا  العريب،  اجليش 
كليتي الطب يف اجلامعة األردنية، والتمريض وكلية األمرية منى يف اخلدمات الطبية امللكية. 
وأول  اجليش،  يدخل  أردين  طبيب  وأول  الكرك،  من  مسلم  طبيب  «أول  إنه:  عنه  قيل 
وأول  التمريض،  يف  البنات  ُيدخل  جمايل  وأول  واألذن،  األنف  يف  خيتص  عسكري  أردين 
من  ريادة،  صاحب  نجده  ذلك  كل  ففي  اجليش»(١)،  ألرس  الصحي  التأمني  لنظام  منشئ 

الرعيل األول الذي قدم الكثري يف مسرية البناء األردين. 
ارتبط عبد السالم املجايل باجليش منذ بداية حياته املهنية، فكان هذا الدمج بني الطب 
واجلندية ميزة أعطته تركيبة سابقة من نوعها. التحق باخلدمات الطبية امللكية كطبيب بعد 

خترجه من جامعة دمشق عام ١٩٤٨ م، وشغل منصب طبيب احلرس امللكي عام ١٩٥٠.
حينام  ذلك  بعد  ووفاته  بالسكري  هللا)  (عطا  املجايل  السالم  عبد  والد  مرض  أن  يبدو 
كان طالًبا يف دمشق، وقبلها وفاة والدته يف سن مبكرة (٣٣ عاًما) كانا سبًبا الهتامم املجايل 
بالقطاع الصحي بشكل كبري؛ إذ بدا أثر فراقهام عليه واضًحا حتى اليوم. يف مسريته املمزوجة 
بالطب واجلندية توىل املجايل مناصب عدة، إىل حني ابتعاثه لدراسة االختصاص يف بريطانيا 
١٩٥٠. فقد كان مسؤوًال عن اللجان الطبية وطبيًبا يف معسكر املحطة يف عامن. ثم أصبح 

ا جلاللة املغفور له احلسني بن طالل  رمحه اهللا.  طبيًبا خاص�
ُعني املجايل رئيًسا للمستشفى العسكري الرئييس يف ماركا عام ١٩٥٦م بعد حصوله عىل 
االختصاص، ثم مديًرا للخدمات الطبية امللكية عام ١٩٦٠م. بعدها ترك احلياة العسكرية 
الرفاعي  املنعم  وعبد  التلهوين  هبجت  حكومات  يف  للصحة  وزيًرا  ليصبح  ١٩٦٩م  عام 
واحلزم،  واجلرأة  القيادة  وبروح  العالجية.  الطبية  للمؤسسة  مديًرا  ُعني  ثم  التل،  ووصفي 
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الصحي)،  (التأمني  العائالت  معاجلة  مرشوع  إلقرار  ناضل  فقد  الكثري،  حتقيق  استطاع 
وإنشاء كلية األمرية منى للتمريض، وبناء مستشفى احلسني (املدينة الطبية).

السعي  وبدأ  املألوف،  عن  املجايل  خرج  للسائد،  الرضوخ  وعدم  والعزيمة  بالصرب 
الدؤوب للتغيري، فقد رسخ مفاهيم جديدة عىل جممعاتنا آنذاك، لكنها كانت رضورية للبناء 
يف  العمل  من  واسعة  مساحات  قرين  اسمه  فكان  واملجتمع،  للدولة  التحديثية  واألسس 
ا، وحيسن حتّني الفرص  القطاع الصحي والعلمي التعليمي، فقد كان حلوًحا جلوًجا، مستعد�

املناسبة لإلنجاز، متسلًحا بالتحضري املسبق لكل أفكاره، فكانت أعامله تسبق أقواله. 

مديًرا للخدمات الطبية امللكية 
بباقي  أسوة  امللكية،  الطبية  باخلدمات  الطبية  اخلدمات  بتسمية  امللكية  اإلرادة  صدرت 
إدارته  واستمرت  هلا،  مديًرا  املجايل  الدكتور  وُعني   .(٢)١٩٦٠ عام  امللكية  األسلحة 
ا كبًريا تطورت فيها اخلدمات  للخدمات الطبية حتى عام ١٩٦٩م، قدم خالهلا عمًال إداري�
اإلنفاق  وسعى بكل جد إىل ضبط  الطبية بشكل واضح وبتسارع كبري، خالل رئاسته هلا. 
العالجية  اخلدمات  وتقديم  بواجباهتا  القيام  لتستطيع  امللكية،  الطبية  اخلدمات  داخل  املايل 

ألفراد القوات املسلحة وذوهيم عىل حد السواء(٣). 
ففي ٢٠ نيسان/إبريل عام ١٩٦٠م، تم تشكيل مركز تدريب اخلدمات الطبية؛ والذي 
يقوم عىل تدريب وتأهيل املنتسبني للخدمات الطبية امللكية يف خمتلف التخصصات الطبية 
الرئيسية؛  الطبية  املستودعات  إنشاء  تم  ١٩٦١م  عام  الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف  املساعدة، 
لتقوم بتزويد خمتلف وحدات اخلدمات الطبية باألدوية واللوازم واملهامت الطبية وغريها(٤).
ا ملالية  ا إضافي� كام ُأقر مرشوع معاجلة العائالت الذي طبق عام ١٩٦٣م، وحقق وفًرا مادي�
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اجليش عن طريق اقتطاع اشرتاكات املنتفعني باملعاجلة لصالح صندوق خاص ال يدخل يف 
ميزانية الدولة. ترصف منه مكافأة لألطباء، وبناء مستشفيات حلساب القوات املسلحة يف 
خمتلف مناطق اململكة باعتبارها مشاريع إنامئية كبناء املستشفيات احلديثة(٥)، ولتلبي الطلب 

املتزايد عىل اخلدمات الطبية.
مستشفى  بناء  فتم  العالجية،  اخلدمات  قطاع  يف  واسعة  بخطوات  اخلدمات  تقدمت 
العسكري  املستشفى  وتوسيع  ا)،  حالي� احلسن  بن  راشد  إربد (األمري  يف  العسكري  إيدون 
الرئييس آنذاك يف ماركا، وبناء مستشفى عسكري يف رام اهللا يف الضفة الغربية عام ١٩٦٦م، 

وتشكيل مستشفى ميداين ثان يف الزرقاء عام ١٩٦٣م، وغريها يف نابلس والكرك (٦). 
نتيجة لكل ذلك التطور، بدأ التفكري بإنشاء مدينة احلسني الطبية، ففي عام ١٩٦٢ كلف 
املغفور له جاللة امللك احلسني وصفي التل بتشكيل حكومته، وكان التل معجًبا بمرشوع 
كوزير  حكومته  يف  السالم  عبد  الدكتور  إرشاك  وأراد  اجليش،  يف  املطبق  العائالت  معاجلة 
دخوله  دون  حال  وزيًرا  األكرب  السالم  عبد  شقيق  الوهاب  عبد  وجود  أن  إال  للصحة، 

احلكومة، وُعني مستشاًرا يف احلكومة إىل جانب منصبه مديًرا للخدمات (٧). 
للخدمات  مديًرا  يزال  ما  املجايل  كان  ١٩٦٧م،  حزيران/يونيو  حرب  بدأت  عندما 
الطبية، فقام بوضع اخلطة الطبية الالزمة بنفسه، والتي حظيت بإعجاب القيادات العسكرية 
شهدت   ١٩٦٨ حتى   ١٩٦٠ عام  من  املمتدة  الفرتة  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال   .(٨) آنذاك 
ارتفاًعا ملحوًظا يف عدد املراجعني للخدمات الطبية امللكية؛ اذ وصل عددهم عام ١٩٦٨ 
يف  الصحية  اخلدمات  تقدم  مدى  يوضح  وهذا   .١٩٦٠ عام  أضعاف  ثالثة  يقارب  ما  إىل 
اخلدمات الطبية وعياداهتا، كام ارتفعت أرقام العمليات اجلراحية وأعامل املختربات خالل 

تلك الفرتة ذاهتا أيًضا (٩). 
يف عام ١٩٦٨، وبتوجيهات من القيادة العامة ومديرية اخلدمات الطبية امللكية، أنشئ 



د. أسامة أبو الغنم

١٣٩

بسبب  ماركا؛  يف  العسكري  عامن  مستشفى  يف  الصناعية  األطراف  وتركيب  لصنع  مشغل 
البدنية  اإلعاقة  حاالت  ملختلف  الطبية  اخلدمات  لتقديم  ١٩٦٧م؛  حرب  بعد  إليه  احلاجة 

ألفراد القوات املسلحة وذوهيم (١٠). 
وتنظيم  التجنيد،  لغايات  العريب  اجليش  يف  والصيادلة  األطباء  استخدام  تنظيم  تم  كام 
البعثات  بإرسال  الرشوع  ثم  ومن  الطبية،  اخلدمات  داخل  لألطباء  خاص  تدريب  برنامج 
تلك  كل  الطبية(١١).  اخلدمات  ختصصات  بعض  يف  النقص  لسد  اخلارج  إىل  الدراسية 
يف  التوسع  بعد  العالجية،  اخلدمات  عىل  املتنامي  الطلب  لتلبية  رضورة  كانت  التنظيامت 

إنشاء املستشفيات والعيادات، وتطبيق مرشوع معاجلة العائالت.

مرشوع معاجلة العائالت: «التأمني الصحي العسكري» 
سعت اخلدمات الطبية منذ التأسيس إىل إنشاء عيادات طبية يف العديد من مناطق اململكة، 
حسب احلاجات العسكرية، وكان العالج ضمن هذه املستشفيات والعيادات مقتًرصا عىل 
واستمر  وذوهيم.  دون عائالهتم  وضباط،  األردنية من جنود  القوات املسلحة  يف  العاملني 
األمر هكذا حتى عام ١٩٦٣م عندما أقر مرشوع معاجلة العائالت، والذي سمح لعائالت 

الضباط واألفراد وذوهيم بالعالج داخل املستشفيات والعيادات العسكرية (١٢). 
راودت املجايل فكرة معاجلة العائالت منذ توليه إدارة اخلدمات الطبية عام ١٩٦٠م؛ اذ 
شكلت تلك األفكار هاجًسا ودافًعا يف الوقت نفسه، فبدأ العمل عىل هتيئة األوضاع لقبول 
فكرة مرشوع معاجلة  له  قدم  احلسني،  بامللك  لعبدالسالم  لقاء  أول  ففي  وتطبيقه.  املرشوع 
وخاصة  الضباط،  من  عدًدا  لكن  الطبية،  اخلدمات  مستشفيات  داخل  اجليش  عائالت 
أصحاب الرتب العليا، رفضوا هذه الفكرة، عىل الرغم من موافقة امللك احلسني عىل مبدأ 

املرشوع، إال أنه مل يرد فرض رأيه أو أن جيربهم عىل قبول الفكرة. 



١٤٠

لكن املجايل، بحسن تدبريه وإرصاره عىل تنفيذ الفكرة، قام بحيلة ذكية هتيئ للمرشوع، 
بل وتعمل عىل الضغط باجتاه نجاحه، عندما قام بفتح العيادات لعائالت اجلنود ملده أسبوع 
أو اثنني، ثم يأمر بإغالقها، فتعرتض عائالت اجلنود، فيأمر بفتح العيادات لتعاود استقبال 
اجليش  عائالت  من  ضغط  تشكل  لذا  وهكذا؛  وتفتح  تغلق  ثم  وذوهيم،  اجليش  عائالت 
قد  املجايل  كان  ذلك،  عىل  عالوة  العالجية.  اخلدمات  تقديم  يف  العيادات  استمرار  ألجل 
ومتحيًنا  جيبه،  يف  دوًما  به  حمتفًظا  العائالت،  معاجلة  لنظام  كامًال  مرشوًعا  مسبًقا،  أعد، 

الفرصة املناسبة. 
شاءت األقدار يف أحد اجتامعات القيادة العامة للجيش، برئاسة امللك احلسني، أن تأيت 
القوات  طعام  يف  التحول  نتيجة  حتقق  الذي  املايل  الوفر  بحث  جرى  إذ  املناسبة؛  الفرصة 
املسلحة من اللحم املجمد إىل اللحم الطازج، والذي حقق وفًرا بحوايل (١٦٠ ألف دينار)، 
يف  املبلغ  استثامر  يف  رأيه  بإبداء  املجايل  أرسع  باملبلغ؟  نفعل  ماذا  احلسني:  امللك  فتساءل 
التصويت  تم  املجتمعني  رأي  احلسني  امللك  استمزج  أن  وبعد  العائالت،  معاجلة  مرشوع 
لصالح املرشوع. ويشري املجايل يف مذكراته إىل أنه أخرج نظام املرشوع املحتفظ به يف جيبه 
مبارشة ووضعه بني يدي امللك الذي وقعه باحلال، فكانت والدة املرشوع، وبدأ تطبيقه عام 

١٩٦٣م بعد نرشه يف اجلريدة الرسمية يف ٢٤ أيار/مايو من العام نفسه (١٣).
تقوم الفكرة الرئيسة من هذا املرشوع عىل رفع معنويات أفراد القوات املسلحة، وذلك 
بمعاجلة عائالت األفراد والضباط معاجلة فعالة وبأقل التكاليف، من دون احلاجة ليتعطل 
إنشاء مرشوع معاجلة  وحدته(١٤). أما اهلدف الرئيس من  يتغيب عن  اجلندي عن عمله أو 

العائالت كام يذكر املجايل: 
وخاصة  لدهيم،  القلق  وختفيف  والضباط،  اجلنود  لعائالت  العالج  خدمة  تقديم   .١

املوجودين يف اجلبهة البعيدة عن أهلهم وعائالهتم. 
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دفع  عىل  ينفقوهنا  التي  والضباط  اجلنود  قبل  من  والقروض  السلف  طلب  ختفيف   .٢
أثامن العالج والتكاليف الطبية. 

٣. التقليل من طلب اإلجازات لدى املجندين بقصد اصطحاب عائالهتم إىل العيادات 
املدنية، والذي سيؤدي إىل تعطيل أعامهلم من أجل متابعة عالجهم.

٤. كام يرى املجايل أن األطباء مل يقبلوا عىل اخلدمة العسكرية، وعدد كبري منهم ال يعّمر يف 
اخلدمة، ذلك ألن مجيع العسكريني من الذكور وصحتهم جيدة وأمراضهم حمدودة؛ 
من  املرشوع  زاد  وبالفعل،  الكامل.  بشكلها  علومه  ممارسة  بعدم  الطبيب  يشعر  لذا 

انتساب األطباء للخدمات الطبية امللكية (١٥). 
تم تنظيم معاجلة العائالت بنظام خاص صدر عام ١٩٦٣م، يقوم عىل إلزامية االشرتاك 
فلس)  رواتبهم (٥٠٠  من  يقتطع  أن  األردنية، مقابل  املسلحة  القوات  وأفراد  ضباط  لكل 
أو  اجلندي  عائلة  أفراد  مجيع  ملعاجلة  خاصة  بطاقة  واستصدار  التكاليف،  ليغطي  ا  شهري�

الضباط (١٦). 

إنشاء مدينة احلسني الطبية: «الفكرة واملرشوع» 
فكرة  لكن  ١٩٧٣م،  عام  وانتهى  ١٩٦٧م  عام  الطبية  احلسني  مدينة  ببناء  العمل  بدأ 
املرشوع ولدت يف فرتة مبكرة بذهنية املجايل برضورة إنشاء مستشفى عايل املستوى وشامل 
اجليش  قائد  عىل  عرضها  أن  بعد  الفكرة  حليف  كان  الفشل  أن  إال  العالجية،  خدماته  يف 

حابس املجايل؛ وتعذر القيام هبا بسبب التكاليف (١٧). 
مل تنثِن عزيمة عبد السالم عىل الرغم من ذلك، فأعاد طرح الفكرة مرة أخرى بعد أن 
لورنس)،  فيلم (عن  إلنتاج  السنيامئية  الرشكات  إلحدى  خدمات  سيقدم  اجليش  أن  علم 



١٤٢

قائد  إقناع  املجايل  فاستطاع  باجليش،  اخلاص  للصندوق  املال  من  مبلًغا  الرشكة  وستدفع 
اجليش بتحويل املبلغ ملرشوع بناء املستشفى.

انتقل املجايل للخطوة الثانية، بعد أن حصل عىل متويل جزئي للمرشوع، فقد عرض قائد 
اجليش حابس املجايل عىل عبد السالم إحضار خمططات مستشفى عسكري ُبني يف قربص 
من قبل القوات الربيطانية، وبدأ البحث عن مكان املستشفى، واستقر األمر عىل موقع قرب 
ا)؛ ليكون قريًبا من اجلامعة األردنية؛ لتمكني  البيادر غرب عامن (موقع املدينة الطبية حالي�

الطلبة من اكتساب ما حيتاجونه من تدريب عميل يف دراستهم (١٨).
ُرشع بالبناء عام ١٩٦٧م، وبعد انتهاء تنفيذ البناء بدأ العمل والبحث عن طريقة جتهيز 
دينار  مليون  إىل  تصل  قد  ذلك  تكاليف  وأن  خاصة  الطبية،  واملعدات  باألثاث  املستشفى 
آنذاك، وباءت حماوالت عبد السالم بالفشل بعد سفره إىل بريطانيا؛ إلقناع االنجليز بدعم 
احلاجة  تفهم  املسؤولون  أبدى  وهناك  أملانيا،  إىل  فتوجه  األردن،  يف  الطبية  اخلدمات  قطاع 

األردنية للمستشفى، لكن األمور تعثرت فرتة من الزمن. 
بقي املستشفى من دون تأثيث أو معدات حتى عام ١٩٦٩م، حينام تقدم اجليش بطلب 
عبد  ضمت  جلنة  تشكيل  احلكومة  واقرتحت  التلهوين،  هبجت  حلكومة  والتجهيز  التأثيث 
 ٢٢ بمبلغ  التأثيث  متويل  عىل  االتفاق  وتم  احلكومة،  يف  للصحة  وزيًرا  كان  الذي  السالم 
بسبب  وذلك  ا؛  عسكري� املستشفى  يكون  أال  برشط  دفعات،  عىل  يسدد  أملاين  مارك  مليون 
العاملية  احلرب  بعد  املنطقة  يف  عسكرية  قوات  أي  دعم  بعدم  أملانيا  هبا  التزمت  التي  القيود 
الثانية، وتم اقرتاح تسميتها «مدينة احلسني الطبية». ويف شهر آب/أغسطس عام ١٩٧٣م 
استقبل املستشفى أول مريض وبدأت عملها، وهي اليوم تعّد املستشفى الرئييس والتعليمي 

للقوات املسلحة األردنية (١٩).
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كلية األمرية منى: بواكري التعليم التمرييض 
اخلدمات  يف  مقترصة عىل الرجال  األمرية منى  كلية  تأسيس  قبل  التمريض  مهنة  كانت 
الطبية امللكية، ويف الوقت نفسه تعاين من قصور واضح يف أعداد املمرضني املدربني حتى 
واحلاجة  الصحي)،  العائالت (التأمني  يف مرشوع معاجلة  التوسع  بعد  لكن  عام ١٩٦١م. 
امللحة خلدمات متريضية أكثر، بدأ التفكري بإنشاء كلية تابعة للخدمات الطبية توفر الكوادر 
البرشية املدربة، ومتّكن من توفري عدد كاف من املمرضات داخل املستشفيات العسكرية(٢٠). 
حيملن  املتدربات  املمرضات  من  جيل  تأهيل  وهو  الكلية،  إنشاء  من  اهلدف  حتديد  تّم 
سنوات(٢١).  مدته ثالث  وعميل)  درايس (نظري  بعد برنامج  يف التمريض  شهادة الدبلوم 
مع  وتعاقد  بريطانيا،  إىل  الطبية،  للخدمات  مديًرا  يومئذ  وكان  املجايل،  توجه  وبالفعل، 
االستغراب  حالة  ولتفادي  عسكرية،  خربة  ذوات  مجيعهن  بريطانيات  ممرضات  سبع 
داخل املجتمع األردين آنذاك بوجود جمندات؛ طلب منهن ارتداء اللباس العسكري داخل 
املستشفى فقط، يف حني يرتدين املالبس املدنية خارجها. وذلك ملحاولة تغيري الذهنية عند 
املرىض واجلنود والعاملني يف املستشفى العسكري، وحماولة التعايش مع املمرضات وإزالة 

احلساسية بوجود امرأة باللباس العسكري. 
وبالفعل، تم قبول املمرضات األجنبيات لدى ممريض اخلدمات، بعد تغيري املمرضات 
نظام العمل من اليوم الطويل إىل نظام الورديات، وبذلك ريض املمرضون باإلدارة اجلديدة، 
كام شعر املرىض بالفارق الكبري بني العناية التي تقدمها املمرضات واملمرضون. وبعد سته 
أشهر طلب املجايل من املمرضات أن يتجولن يف شوارع عامن بالزي العسكري، عىل شكل 
جمموعات حتى يراهّن الناس، ومع األيام اعتاد الناس عىل رؤية سيدة برتبة ضابط، وبذلك 

استطاع النجاح بإزالة احلساسية من مشاهدة سيدة بلباس عسكري أو مترييض. 
عائالهتم،  معاجلة  حول  العسكرية  الوحدات  يف  تثقيفية  حمارضات  بعقد  املجايل  قام  ثم 
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والفتيات  التمريض،  مهنة  تعلم  يتطلب  ما  ممرضات،  وجود  إىل  حيتاج  األمر  هذا  وبأن 
باستطاعتهن تعلم التمريض بعد إهناء الدراسة الثانوية بتلقيهن دروًسا منتظمة، ويتقاضني 

خالل دراستهن راتًبا ويتخرجن بعدها برتبة مالزم ثان. 
للكلية،  األوىل  السنة  يف  طالبة  عرشة  إحدى  قبول  يف  السبل  هذه  كل  نجحت  بالفعل، 
درجات  أقىص  املجايل  يوفر  وحتى  املسلحة.  القوات  يف  العاملني  من  قربى  ذوات  كلهن 
يف  منزله  بجانب  الطالبات  سكن  موقع  خصص  ولعائالهتن؛  للممرضات  النفيس  األمان 
 .(٢٢) السكن  ذلك  عىل  حراسة  بوضع  كذلك  وأمر  بامركا،  الرئييس  العسكري  املستشفى 
جيب  املمرضات  هؤالء  أن  السواء،  حد  عىل  ولألطباء،  املستشفى  يف  للعاملني  وأوضح 
احرتامهن، وقال هلم: «أعلن لكم هنا أن هؤالء البنات هن بنات عبد السالم املجايل، ومن 
جيد  بشكل  األمور  وسارت  العشائري،  بالقانون  بمحاكمته  فسأقوم  فتاه  أي  بحق  خيطئ 

وكان هناك احرتام للممرضات»(٢٣). 
يف األول من ترشين األول/أكتوبر عام ١٩٦٢ م بدأ التدريس يف الكلية، وقد اختذت 
أول  وخترجت  ماركا.  يف  الرئييس  العسكري  املستشفى  حرم  ضمن  التأسيس  عند  موقعها 
الربنامج عام ١٩٦٥ م بعدد (٨) خرجيات برتبة مالزم، إال أن اإلقبال كان  دفعة من هذا 
ضعيًفا عىل التمريض بادئ األمر، ثم ما لبث أن زاد وارتفعت أعدادهن كثًريا يف ما بعد(٢٤).
أما عن اختيار االسم فريوي املجايل أنه حتدث إىل جاللة امللك احلسني رمحه اهللا، واستأذنه 
استحسان  االقرتاح  وبالفعل لقي هذا  أن تكون سمو األمرية منى راعية لكلية التمريض، 
جاللة امللك وقبول سمو األمرية منى (٢٥). وقد وصل عدد اخلرجيات من الكلية يف الفرتة 
أصبحت  بعد  ما  ويف  ممرضة،   ٨٠ يقارب  ما   ١٩٧٠ عام  حتى  ١٩٦٣م  عام  من  املمتدة 

سوسن ابنته الوحيدة من خرجيات الكلية (٢٦).
التمريض  مهنة  لتأسيس  مهمة  فرتة  تعد  والتي  ١٩٦٩م،  حتى  يسرية  نبذه  هذه  كانت 
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مشاركة  وعن  االحرتاف،  إىل  هبا  والنهوض  املجتمعي  االنطباع  وتغري  األردن،  يف  لإلناث 
األردن،  بناء  بمسرية  الرجل  لتشارك  التمريض  بمهنة  امللكية  الطبية  اخلدمات  يف  املرأة 

معتمدة عىل العلم والريادة والعزة بالنفس. 

وزيًرا للصحة: «العمل املدين» 
هبجت  حكومة  يف  للصحة  وزيًرا  ١٩٦٩م  عام  احلكومة  املجايل  السالم  عبد  دخل 
التلهوين، ثم يف حكومة عبد املنعم الرفاعي يف السنة نفسها. لكن عمر احلكومات القصري مل 
يمكن املجايل من احلصول عىل وقت كاٍف للعمل. وعىل الرغم من ذلك، متكن من إنجاز 
التل  وصفي  حكومة  يف  للصحة  وزيًرا  أخًريا  اشرتك  ثم  والتنظيم.  التطوير  أعامل  بعض 

األخرية والقصرية عام ١٩٧٠م. 
الصحي  الواقع  استطاع مالحظة  امللكية،  الطبية  للخدمات  الطويل مديًرا  نتيجة لعمله 
التخصصات  ضمن  ومنترشة  متباعدة  احلكومية  املستشفيات  كانت  إذ  آنذاك؛  العشوائي 
فاستدعى  بينها،  التنقل  املواطنني  عىل  صّعب  ما  عامن،  داخل  املواقع  من  كثري  يف  الطبية، 
ذلك القيام بعملية تنظيم ذلك الواقع العشوائي ودراسته؛ ملحاولة ترتيب القطاع الصحي 

احلكومي. 
أمر املجايل بتشكيل جلنة تضم كبار العاملني يف الوزارة واملستشفيات؛ الستنباط احللول 
والرتتيبات  اخلطوات  يتضمن  بتقرير  واخلروج  الوزارة،  داخل  الصحي  العمل  وتوحيد 
الالزمة. وبعد ذلك، تم ضم مجيع املستشفيات إىل املستشفى اجلراحي الرئييس يف األرشفية 
وتم  له،  خاص  تنظيمي  هيكل  ووضع  منه،  بالقرب  كاملة  عيادات  به  وأحلقت  (البشري) 
األرشفية  يف  اجلراحي  املستشفى  فاصبح  املحافظات،  مستشفيات  عىل  اإلجراء  هذا  تطبيق 
وبات  الطبية،  االختصاصات  لكل  متعددة  عيادات  عىل  حيتوي  كبًريا  مستشفى  (البشري) 
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وتفادي  مادي  وفر  حتقيق  من  الوزارة  متكنت  وبذلك  عامن،  داخل  مركزيًا  مستشفى 
ازدواجية العمل، وتقديم خدمة عالجية بمستوى أفضل، ومتهيًدا لتطبيق اخلطة التدريبية 

لألطباء داخل الوزارة (٢٧).
لكل  دنانري  مخسة  بمبلغ  يباع  كان  الذي  الدم،  رشاء  عملية  منعه  للمجايل  يسجل  كام 
الالزمة،  بالوحدات  الدم  بنك  لتزويد  صارمة  بإجراءات  وبدأ  السيل،  سقف  يف  وحدة 
اجلامعات وموظفي  األوىل لطالب  محالت تربع بالدم؛ موجهًة بالدرجة  عن طريق تنظيم 
للمسامهة  االجتامعية  واملسؤولية  االنتامئي  احلس  تنمية  استطاع  وبذلك  احلكومي.  القطاع 
يف تزويد بنك الدم بام حيتاجه من وحدات، وحتقيق الرشوط الالزمة خلدمة املواطنني بعيًدا 
والكرك  جرش  يف  الدم  بنوك  من  عدد  ١٩٦٩م  عام  خالل  وتأسس   .(٢٨) العشوائية  من 
ومعان(٢٩). ومع هناية عام ١٩٧٠م كانت وزارة الصحة قد أنشأت (٧) بنوك إضافية للدم، 
وزارة الصحة وجهود  – ١٩٧٠ بجهود  وارتفع عدد املتربعني بالدم خالل عامي ١٩٦٩ 
النجاحات  هذه  وتعّد  احليوي(٣٠).  املرشوع  هذه  لدعم  تأسست  التي  األهلية  اجلمعيات 
عظيمة قياًسا بمدة املجايل القصرية يف احلكومة، ويف ضوء األحداث السياسية والصعوبات 

األخرى. 

املؤسسة الطبية العالجية: مرشوع مل يكتمل 
ا اعتباًرا  أعلن عن إنشاء املؤسسة الطبية العالجية عام ١٩٨٧م، وبارشت مهامها رسمي�
من ٢ متوز/يوليو عام ١٩٨٨م. ولدت هذه الفكرة مبكًرا يف خميلة املجايل عندما كان مديًرا 
للخدمات الطبية امللكية (١٩٦٠ – ١٩٦٩)، وربام ساعده يف ذلك معرفته اجليدة بالقطاع 
الصحي العسكري كمدير للخدمات والقطاع الصحي احلكومي، عندما ُعني مستشاًرا يف 

احلكومة إىل جانب كونه مديًرا للخدمات عام ١٩٦٢ م (٣١).
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استغل املجايل بذكاء موقف استياء امللك احلسني من الواقع الصحي يف إحدى زياراته 
إىل مستشفى عامن اجلراحي يف األرشفية، بحدود عام ١٩٦٢ م، ليعرض عليه فكرة رائدة 
وحدات  جتمع  عالجية  طبية  مؤسسة  إنشاء  عىل  املجايل)  نظر  وجهة  (من  فلسفتها  تقوم 
يف مؤسسة طبية واحده تقوم عىل إدارة الطب  الطب العالجي بشقيه؛ املدين والعسكري، 
العالجي بالشكل املرغوب يف األردن، بحيث يصبح العاملون يف القطاع العام (العسكري 
ا، تقدم للجميع خدمات صحية عالجية بمستوى جيد،  ا ومالي� واملدين) وحدة مستقلة إداري�
بعد  وذلك  املسلحة،  القوات  أو  احلكومية  الدولة  قطاعات  يف  كافة  العاملني  بني  تفرق  ال 
تطبيق مرشوع معاجلة العائالت يف القوات املسلحة ودخوله حيز التنفيذ يف النظام املدين كام 

هو يف النظام العسكري. 
أعجبت الفكرة امللك احلسني، وأمر املجايل بإعداد دراسة شاملة هلده املؤسسة، وبالفعل 
احلسني  امللك  إىل  أرسلها  ثم  املؤسسة،  قانون  مرشوع  بنود  ضمن  سلًفا  أعدها  قد  كان 

لدراستها (٣٢). 
من  املرشوع  واجهها  التي  املشاكل  بسبب  احلفظ،  طي  يف  الطبية  املؤسسة  هذه  أمر  بقي 
أيلول/سبتمرب  حتى  املدين)  واحلكومي  العسكري  (القطاع  باملؤسسة  املشرتكة  األطراف 
الصحة  ووزارة  الطبية  واخلدمات  احلكومية  اجلامعات  من  عدد  تقدم  عندما  ١٩٨٧م، 
احلسني،  الطلبات أمام امللك  هذه  وعندما نوقشت  بإنشاء مستشفيات،  للحكومة  بطلبات 
ا ملثل هذه الطلبات.  أمر بنبش مرشوع املؤسسة الطبية العالجية وإحيائه، باعتباره حال� جذري�

وبالفعل، تشكلت جلنة غرضها تأسيس املؤسسة العالجية ووضع قانوهنا (٣٣).
بينهم  كان  األعضاء  من  وعدد  الوزراء  رئيس  يرأسه  أمناء  بمجلس  املؤسسة  ُنظمت 
ا هلا، وأنيطت باملؤسسة العالجية عدد  املجايل عضًوا، وُعني الدكتور داوود حنانيا مديًرا عام�
من املهام والواجبات املتعلقة بالقطاع الصحي يف األردن، مثل معاجلة املواطنني املشمولني 
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الالزمة  واملراكز  واملختربات  املستشفيات  وإنشاء  والعسكري،  املدين  الصحي  بالقطاع 
التابعة  واملستشفيات  الصحة،  وزارة  مستشفيات  ملكية  مجعت  ذلك  عىل  وبناء  لذلك، 

للخدمات الطبية امللكية، واملستشفيات اجلامعية التعليمية(٣٤). 
العالجية،  الطبية  باملؤسسة  واحلكومية  العسكرية  املستشفيات  أحلقت  لذلك،  ونتيجة 
التابعة  املستشفيات  خالل  من  األردن  يف  الصحية  اخلدمات  تقديم  يف  أعامهلا  وبارشت 

هلا(٣٥)، وبدأت نقاشاهتا لتنظيم القطاع الصحي بكل جوانبه. 
بعد فرتة من الزمن، قدم الدكتور حنانيا استقالته واعتذر عن االستمرار يف إدارة املؤسسة 
العالجية، فتوىل املجايل مسؤولية اإلدارة ؛ يف ضوء األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر 
هبا األردن خالل سنوات ١٩٨٩ – ١٩٩٠، والتي دعت إىل خفض املوازنة العامة، فبدأت 

أصوات املعارضني للمؤسسة برضورة إهناء أعامهلا وتصفيتها (٣٦). 
 يقدم الدكتور زهري ملحس الذي كان وزيًرا للصحة عام ١٩٨٩م شهادته عن تأسيس 
املؤسسة العالجية بقوله: «كان اهلدف من إنشائها رفع مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
كافة، وحتسني أوضاع العاملني يف القطاع العام كله، وتوفري العدالة بني القطاعات الثالثة، 

وختفيض النفقات» (٣٧). 
القطاع  يف  القيادات  بعض  ووقوف  واإلدارية،  املالية  االستقاللية  توفر  عدم  أن  كام 
الصحي، وخاصة وزير الصحة، بقوة ضد هذا املرشوع، أدى إىل توقف املؤسسة عند هذا 
التي  األصوات  من  الرغم  عىل   ،(٣٨) ١٩٩٠م  آب/أغسطس  يف  وإلغائها  وأدها  ثم  احلد، 
بقيت تنادي برضورة إبقائها وتفعيل دورها، وتقديم الدعم الكامل هلا؛ لتمكنها من القيام 

بأعامهلا عىل أكمل وجه (٣٩).
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خامتة: 
بإحداث  الكبري  الشغف  نجد  وقائًدا،  ومؤسًسا  معاًجلا،  طبيًبا  املجايل  سرية  جممل  يف 
اجلديد، وخدمة املجتمع، والسعي الدؤوب باجتاه التحديث والتطوير، ملخًصا أميًنا مثابًرا، 
عىل الرغم من الصعوبات، منذ اليوم األول لعمله طبيًبا يف القوات املسلحة، وعندما توىل 

إدارة اخلدمات الطبية امللكية سعى بجد وبخطى واضحة إىل احلداثة والبناء. 
اإلنجاز،  عىل  وقدرهتا  باملؤسسات  املطلق  واإليامن  املجايل،  رفيق  دوًما  كان  التفاؤل 
والتقدم يف الظروف كافة، مؤمًنا بالقيادة واألردن واألردنيني، مل َخين إحساسه أبًدا، وبقي 

ا ألفكاره يف امليادين التي محلت سامت التحديث. وفي�
والوزير،  والطبيب  للجندي  سرية  املجايل،  السالم  عبد  للدكتور  موجزة  سرية  هذه 
وحمطات من رحلة العمر يف اإلدارة والتحديث، قد ال ختلو من اإلخفاقات ولكن اإلنجاز 
وباألفق  املسؤولية.  وحجم  الوفاء  من  الصادر  واإليامن  واإلرصار،  بالعزيمة  حارض  فيها 
عند  فكان  وحكمة،  جدارة  عن  املستقبل  ويسترشف  ويستبق  يواكب  أن  استطاع  الواسعة 
حسن ظن امللك احلسني رمحه اهللا عندما وصفه: «رجل فكر وعمل وعطاء»، مىض بخطى 
الوطن،  شباب  التي احتضنت ورعت خرية من  الطبية امللكية  اخلدمات  واثقة  «يف مسرية 

أبنائه وبناته، وفتحت أمامهم اآلفاق للعلم واملعرفة والعطاء يف املجاالت املختلفة» (٤٠). 
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اهلوامش
(١) املجايل، عبد السالم، رحلة العمر من بيت الشعر إىل سدة احلكم، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، لبنان 

٢٠٠٣، ص ١١. 
(٢)  اجلريدة الرسمية، عدد ١٤٦٦ لسنة ١٩٦٠م.

يف  اململكة،  خارج  املسلحة  القوات  أفراد  بمعاجلة  متعلق  خاص  نظام  إصدار  يف  املجايل  دور  إىل  ُيشار    (٣)
السفارات أو امللحقني العسكريني أو البعثات، وإرشاك مدير اخلدمات بمراجعة الفواتري يف حال املعاجلة 
الطارئة، والتأكيد عىل إرسال املريض إىل مستشفيات اخلدمات ما مل تكن احلالة طارئة أو حتتاج إىل معاجلة 

فورية. لتفاصيل النظام انظر: اجلريدة الرسمية، عدد ١٥٦٦ لسنة ١٩٦١م. 
(٤)  التاريخ العسكري للقوات املسلحة األردنية (اجليش العريب) ١٩٢١ – ٢٠٠٨، منشورات مديرية التوجيه 
املعنوي، القيادة العامة ٢٠٠٩ م، ص ٢٢٠. وانظر كذلك: اجلريدة الرسمية، عدد ١٥٦٦ لسنة ١٩٦١م. 
(٥) أبو نوار: معن، دور القوات املسلحة يف اإلعامر، املجلة العسكرية، عدد ٩٩، أيار ١٩٧٢م، ص ١٠١ – 

 .١٠٢
(٦)  التاريخ العسكري للقوات املسلحة األردنية، ص ٢٢٠ – ٢٢١. 

(٧)  املجايل، رحلة العمر،  ١١٨.
(٨)  املصدر السابق، ص ١٣٤.

(٩) وزارة الصحة، التقرير السنوي للسنوات ١٩٦٠ – ١٩٦٨، ص ٢٢٩. 
ملشغل  سابق  ومدير  ماركا  يف  العسكري  عامن  مستشفى  مدير  حممود  سامي  العميد  مع  منشورة  مقابلة   (١٠)
العامة  القيادة  املعنوي،  التوجيه  مديرية  العسكري،  عامن  مستشفى  األقىص،  جملة  الصناعية.  األطراف 

للقوات املسلحة، عدد ٧٦٩، اب ١٩٨٦، ص ٥٧.
سنوات  أعداد  الرسمية،  اجلريدة  كذلك:  وانظر   .١٠٣ –  ١٠٢ ص  املسلحة،  القوات  دور  نوار،  أبو   (١١)

.١٩٦٢ –١٩٦٣
(١٢) حمافظة، سامح حممد، تطور التعليم العام والتدريب املهني يف القوات املسلحة األردنية، رسالة ماجستري 

غري منشورة، اجلامعة األردنية ١٩٨٠م، ص ١١٨.
 .١٩٦٣ لسنة   ١٦٨٤ عدد  الرسمية،  اجلريدة  كذلك:  وانظر   .١١٦  -١١٥ ص  العمر،  رحلة  املجايل،   (١٣)
التخطيط  مديرية  إعداد  الطبية،  اخلدمات  املسلحة،  القوات   ،٢٠٠٨ للعام  السنوي  اإلحصائي  التقرير 

واملعلومات، ص ١٤. 
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(١٤)  أبو نوار، دور القوات املسلحة، ص ١٠١.
(١٥)  املجايل، رحلة العمر، ص ١١٣ – ١١٤. 

(١٦) اجلريدة الرسمية، عدد ١٦٨٤ لسنة ١٩٦٣م.
(١٧)  املجايل، رحلة العمر، ص ١٢٠. 

(١٨) الكتاب السنوي لألردن ١٩٧٢ م، وزرارة الثقافة واإلعالم، عامن ١٩٧٣ م، ص ٨٣. 
(١٩) املجايل، رحلة العمر، ص ١٢٠ – ١٢٣. أبو نوار، دور القوات املسلحة، ص ١٠٣. 

(٢٠) أبو نوار، دور القوات املسلحة، ص ١٠٣. 
(٢١) جملة األقىص، كلية األمرية منى للتمريض، شباط ١٩٧٨م، ص ١١.

(٢٢) املجايل، رحلة العمر، ص ١١٤ – ١١٥. 
(٢٣) حديث لعبد السالم املجايل يف منتدى الدستور، عامن ٢٠٠٩. 

عامن،  النجمة،  مطبعة  والطموح،  والتطور  النشأة  األردن،  يف  التمريض  القادر،  عبد  فتحي  سلطان:   (٢٤)
١٩٩٨م، ص ٣٩٤. 

(٢٥) املجايل، رحلة العمر، ص ١١٨. اجلريدة الرسمية، عدد ١٦٧٥ لسنة ١٩٦٣. 
(٢٦) سلطان، التمريض يف األردن، ص ٤٠٤.

(٢٧) الكتاب السنوي ١٩٦٩ م، وزارة الثقافة واإلعالم، عامن ١٩٧٠  ص ١٤٧.
(٢٨)  املجايل، رحلة العمر، ص ١٢٥ – ١٢٧. 

(٢٩)  الكتاب السنوي األردن ١٩٦٩، ص ١٤٤. 
(٣٠) األردن يف مخسني عاًما، وزارة الثقافة واإلعالم، عامن ١٩٧٢، ص ٢٥٠. 

املؤسسة  إنشاء  فكرة  أن  إىل  األردنية)  اجلامعة  رئاسة  يف  سابق  الرشدان (مستشار  رزق  الدكتور  يشري   (٣١)
العالجية، وتطبيق مرشوع معاجلة العائالت، من األسباب التي قدمت املجايل وزيًرا للصحة. ملو العني، 

حسن، املؤسسة الطبية العالجية، عامن ١٩٩٦م، ص ٧.
(٣٢) املجايل، رحلة العمر، ص ١١٨ – ١٢٠. 

(٣٣ )  ملو العني، املؤسسة الطبية، ص ١٤. 
توضح  مادة  الطبية عىل ( ١٨ )  املؤسسة  قانون  حيتوي  ١٩٨٧م،  الرسمية، عدد ٣٤٩٩ لسنة  (٣٤)  اجلريدة 

التفاصيل الناظمة للعمل هلذه املؤسسة. 
(٣٥)  سلطان، التمريض يف األردن، ص ٣٤٩.
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(٣٦)  ملو العني، املؤسسة العالجية، ص ٤١.
(٣٧) ملو العني، املؤسسة العالجية، ص ٢٠.

(٣٨) اجلريدة الرسمية، عدد ٣٦٠٩ لسنة ١٩٩٠ م. جريدة الدستور األردنية، حوار مع عبد السالم املجايل، 
منشور بتاريخ ٢٢ \ ٢ \ ٢٠١١م. 

(٣٩) جريدة الرأي األردنية، عدد ٧٢٣٧: ١٧ \ ٥ \ ١٩٩٠، وعدد ٧٢٣٥: ١٥ \٥\ ١٩٩٠. 
(٤٠) كتاب التكليف السامي لدولة عبد السالم املجايل عام ١٩٩٣ بتشكيل احلكومة. اجلريدة الرسمية، عدد 

٣٨٩٩، لسنة ١٩٩٣م. 
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الـمجالـــــــــــــــي الســـــالم  عبـــــــــــــــــد 
ورئاســـــــــــــــــــــة الـحكومـــــــــــــــــــــــــــة

د. عبداهلادي القعايدة *

 
تقديم

تتناول هذه الورقة جتربة الدكتور عبدالسالم املجايل حني كان رئيًسا 
للحكومة مرتني، حيث جاء تكليفه بالرئاسة نتيجة طبيعية للمواقع 
التي شغلها، والتي راكمت لديه حصيلة معرفية فنية وسياسية؛ إذ 
سنة  يتقلده  وزاري  منصب  كأول  الصحة  وزير  منصب  َشِغَل 
١٩٦٩م، وبعد ذلك تدرج يف املواقع الوزارية، حيث شغل إىل جانب 
خالل  الوزراء  رئاسة  لشؤون  دولة  وزير  منصب  الصحة،  وزارة 
لكنه  الصحة  وزارة  موقع  غادر  ثم  ١٩٧١م،   -١٩٧٠ بني  الفرتة 
احتفظ باحلقيبة الوزارية وزيًرا لشؤون رئاسة الوزراء سنة ١٩٧١م.
 بعد ذلك، عني املجايل رئيًسا للجامعة األردنية، من سنة ١٩٧١- 

* أستاذ مساعد يف كلية اآلداب يف اجلامعة األردنية. 
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إىل سنة ١٩٧٦م، والتي أهلته ألن يكون مّطلًعا عن قرب عىل العملية التعلمية وتفاصيلها، 
ويكون أحد الراسمني لسياساهتا، وليقوده القدر لتسلم حقيبة وزارة الرتبية والتعليم سنة 
١٩٧٦م، إىل جانب محله حقيبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خالل الفرتة بني ١٩٧٦- 
وبعد  ١٩٨٩م،  سنة  حتى   ّ وظل  األردنية  للجامعة  رئيًسا  ١٩٨٠م عاد  عام  ويف  ١٩٧٩م، 

ذلك بعامني تسلم منصب رئيس الوفد املفاوض يف عملية السالم العربية اإلرسائيلية.
الوزارية،  أنه تنقل بني عدد من املواقع   وهكذا، فإن مسرية دولة الرئيس املجايل تظهر 
سياسية  معرفة  تطلب  ما  أو  الصحة،  وزارة  يف  كام  معها،  ختصصه  فيها  تطابق  التي  سواء 
مهارات  منه  تتطلب  التي  أو  الوزراء،  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير  موقع  يف  كام  وقانونية 
إدارية وأكاديمية، فنجد الرئيس املجايل حاًرضا وبقوة كرجل دولة أينام تطلب األمر، فكان 

موجوًدا ويقوم برسالته ويؤدي دوره، وفًقا ملعطيات املرحلة ومتطلباهتا. 
 /٥/٢٩ بتاريخ  األوىل  حكومته  املجايل  عبدالسالم  الدكتور  ّشكل  األوىل:  احلكومة 
لتشكيل احلكومة من قبل  وجاء اختياره  زيد بن شاكر،  الرشيف  ١٩٩٣م،  خلًفا حلكومة 
امللك احلسني بن طالل – طيب اهللا ثراه- نتيجة للنجاح الذي حققه يف خمتلف املواقع التي 
شغلها، بدًءا من تأسيسه للخدمات الطبية امللكية وإدارته اجلامعة األردنية، ورئاستِه الوفد 
األردين املفاوض يف حمادثات السالم العربية اإلرسائيلية، وصياغته للميثاق الوطني، وهذا 
ما عّرب عنه رصاحًة امللك احلسني يف كتاب التكليف السامي املوجه لدولتِه، وبام يؤرش عىل 
التي شغلها، ما  أن هذه املواقع كان أداؤه فيها الفًتا ومتميًزا أكثر من بقية املواقع األخرى 

أهله، يف نظر امللك، ألن يرتأس السلطة التنفيذية رئيًسا للوزراء (١).
االختيار،  يف  التقليدية  الطريقة  اىل  جلأ  حكومته،  أعضاء  انتقاء  يف  املجايل  رشع  وعندما 
الوزارية،  املواقع  لشغر  مرشحني  تقدم  نيابية  كتل  أو  أحزاب  وجود  بعدم  ذلك  معلًال 
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أهًال  اخلربة ما جيعله  سابًقا للوزراء، ويمتلك من  رئيًسا  فاستعان بطاهر املرصي، باعتباره 
لالستئناس، فرشح له بعض األسامء، إىل جانب صديقه جواد العناين، الذي كان قد رسب 
إليه خرب تكليفه بتشكيل احلكومة، فاستطاع بمساعدهتام أن يشكل حكومة راعت التمثيل 

العشائري والطائفي يف األردن (٢).
أعضاء احلكومة: بلغ عدد أعضائها (٢٤) وزيًرا، وتألفت من التالية أسامؤهم:

١. د. معن أبو نوار وزيًرا لإلعالم.
٢. د. جواد العناين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

٣. وليد عصفور وزيًرا للطاقة والثروة املعدنية. 
٤. د. عبداهللا عويدات وزيًرا للشباب.

٥. ينال حكمت وزيًرا للسياحة واآلثار.
٦. راتب الوزين وزيًرا للعدل.

٧. د. زياد فريز وزيًرا للتخطيط.
٨. د. بسام الساكت وزيًرا للصناعة والتجارة.

٩. د. حممود السمرة وزيًرا للثقافة.
١٠. أمحد العقايلة وزير دولة.

١١. د. عبدالسالم العبادي وزيًرا لألوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
١٢. د. حممد مهدي الفرحان وزيًرا للشؤون البلدية والقروية والبيئة.

١٣. بسام قاقيش وزيًرا للمياه والري.
١٤. سامي قموه وزيًرا للاملية.
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١٥. سالمة ّمحاد وزيًرا للداخلية.
١٦. د. حممد الصقور وزيًرا للتنمية االجتامعية.

١٧. املهندس خلف اهلواري وزيًرا لألشغال العامة واإلسكان.
١٨. سلامن الطراونة وزيًرا للنقل.

١٩. رايض إبراهيم وزيًرا للتموين.
٢٠. خالد الغزاوي وزيًرا للعمل.

٢١. طالل سطعان احلسن وزير دولة للشؤون اخلارجية.
٢٢. د. مروان كامل وزيًرا للزراعة.

٢٣. د. طارق السحيامت وزيًرا للربيد واالتصاالت.
٢٤. د. عبدالرحيم ملحس وزيًرا للصحة.

٢٥. د. خالد الزعبي وزير دولة للشؤون القانونية.
٢٦. د. خالد العمري وزيًرا للرتبية والتعليم ووزيًرا للتعليم العايل (٣).

وبرناجمها،  احلكومة  عمل  خطة  مالمح  للمجايل  املوّجه  السامي  التكليف  كتاب  ومحل 
واملتمثل بام ييل:

١. إجراء االنتخابات النيابية بأعىل درجات النزاهة والشفافية.
٢. التوازن بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية.

ورفد  واملحسوبية،  البريوقراطية  عىل  والقضاء  احلكومي،  اإلداري  اجلهاز  تطوير   .٣
املؤسسات بالقيادات عىل أساس الكفاءة والتميز.

٤. تنفيذ السياسات واخلطط والربامج التي وضعتها احلكومات السابقة والبناء عليها.
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٥. تعزيز حقوق اإلنسان ودعم مركز احلريات والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
٦.  تطوير املؤسسات اإلعالمية لتقوم بواجبها عىل أكمل وجه.

٧. دعم القوات املسلحة واألجهزة األمنية.
٨. االهتامم بالزراعة والصناعة والتجارة والثروة املعدنية، وإعادة بناء امللكية األردنية، 

وإقامة مستشفيات جديدة.
٩. احلد من مشكلتي الفقر والبطالة.

١٠. النهوض باالقتصاد لتجاوز نتائج حرب اخلليج وتداعياهتا.
١١. حتفيز القطاع اخلاص ملامرسة دور يف عملية البناء والتنمية.

١٢. دعم جامعة آل البيت وجامعة مؤتة بجناحيها املدين والعسكري.
١٣. بناء عالقات جديدة مع اجلمهوريات اإلسالمية املستقلة عن االحتاد السوفيايت (٤).
والذي  جديد،  انتخاب  قانون  فأصدرت  منها،  املطلوبة  املهام  بتنفيذ  احلكومة  رشعت 
النواب  جملس  حل  بعد  النيابية  االنتخابات  إلجراء  متهيًدا  الواحد،  الصوت  بقانون  ُعِرَف 
احلادي عرش، الذي قاربت واليته عىل االنتهاء، وقد أثار هذا القانون جدًال واسًعا، ما أدى 
ببعض التكتالت احلزبية، وحتديًدا مجاعة اإلخوان املسلمني، إىل رفض هذا القانون والتنديد 
به،  باعتباره هيدف إىل حتجيمها وإقصائها عن املرسح السيايس، بعد النجاح الذي حققته 
 ٢٠ عىل  أعضاؤها  حصل  فقد  عرش،  احلادي  النيايب  املجلس  يف   ١٩٨٩ عام  انتخابات  يف 
مقعًدا من أصل ثامنني، إىل جانب انضامم اثنني هلام من النواب اإلسالميني املستقلني، لريتفع 
املجلس  أعضاء  جمموع  من   (%٢٠) نسبته  ما  أي  مقعًدا،  وعرشين  اثنني  إىل  بذلك  العدد 
العدالة  حيقق  بأّنه  القانون  هذا  سن  احلكومة  بررت  بينام  نائًبا،  ثامنني  آنذاك  عددهم  البالغ 
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واملساواة بني مجيع األردنيني(٥)، ويف هذا وجهة نظر، ألكثر من سبب  للطرفني، أي اإلخوان 
واحلكومة، فمن ناحية احلكومة كان األحرى أن يتم حتقيق املساواة بني املواطنني عن طريق 
كام  للدوائر  املقاعد  عدد  وُتبقي  القانون  عىل  ُتعدل  أن  ال  االنتخابية،  الدوائر  توزيع  إعادة 
هو، ومن ناحية اإلخوان نجد أهنم خاضوا االنتخابات عام ١٩٨٩م وترشحوا من دون أن 
يكون هناك قانون لألحزاب ينظم عملها، باعتبار أن مجاعة اإلخوان مجعية وليست حزًبا، 
منذ  به  العمل  وقف  تم  أن  منذ  األحزاب  بقية  عىل  رسى  الذي  احلظر  يشملها  مل  وبالتايل 
أثره  عىل  فقامت  األردنية،  األحزاب  قانون  صدر  حيث  ١٩٩٢م،  عام  حتى  ١٩٥٧م  عام 
مجاعة اإلخوان بتأسيس جبهة العمل اإلسالمي، التي تعّد الذراع السياسية جلامعة اإلخوان 
للمجلس  النيابية  االنتخابات  خوض  عىل  عازمة  كانت  اجلامعة  أن  يبني  وهذا  املسلمني، 
الثاين بعد النجاح الذي حققه مرشحوها، ما فسح املجال أمامها خلوض التجربة مرة ثانية، 
والتي حققت فيها نجاًحا قريًبا من النجاح السابق عام ١٩٨٩م، حيث فاز مرشحوها بستة 
عرش مقعًدا من أصل ثامنني، أي ما نسبته تقريًبا (٢٠%)، وهذا يعني أن القانون االنتخايب 
اجلديد الذي نددت به اجلامعة مل حيّد من شعبيتها ونشاطها كام زعمت، والدليل ما حصل 

عليه أعضاؤها من مقاعد يف الربملان (٦). 
املبيعات  قانون  بمرشوع  تقدمت  قد  املجايل  حكومة  نجد  االنتخاب،  قانون  جانب  إىل 
حرب  أن  ذلك  مربرة  اخلزينة،  منها  تعاين  كان  التي  السيئة  االقتصادية  االوضاع  ملعاجلة 
أّن  يبدو  حيث  اخليار(٧)،  هذا  إىل  فلجأت  االقتصاد،  عىل  بظالهلا  ألقت  وتداعياهتا  اخلليج 
مجيع احلكومات تشرتك يف هذه الوصفة السحرية، فبند الرضائب يمثل هلا ـ أي احلكومات 
املتعاقبةـ  اخليار األسهل واألقرب، بدًال من البحث عن حلول عملية أخرى. وهبذه احلمولة 
لتطلب الثقة منه بعد  النواب  إىل جملس  الشعبية، ذهبت حكومة املجايل  القرارات غري  من 



د. عبد اهلادي القعايدة

١٥٩

التآمه، فكانت أمام مواجهة حقيقية مع النواب الذين رشعوا بمناقشة احلكومة، واصفينها 
بأهنا، عىل حد تعبري املجايل، (بصمة (ختم) للمفاوضات السلمية) (٨)، ما وضعها يف حالة 
حرجة أكدهتا أرقام الثقة التي حصلت عليها، والبالغ عددها (٤١) صوًتا من أصل ثامنني، 
هذا  يف  للنظر  وامللفت  السقوط.  خندق  يف  الوقوع  من  حفرة  شفا  عىل  كانت  أهنا  يعني  ما 
املوقف أن املجايل يذكر أن طوق النجاة الذي ساعد حكومته عىل اخلروج من هذا املأزق 
هو شخصيته، واخلدمات التي قدمها للدولة واملواطنني أثناء عمله يف املواقع التي شغلها، 
إىل جانب نفيه أن يكون له أعداء أو خصوم سياسيون، مبّينًا أنه ال يؤمن بجامعات الضغط، 

سواء داخل املجلس أو خارجه (٩)، وهذا أمر غريب ألكثر من سبب:
يكون  أن  دون  من  الرئيس،  شخص  يف  تنحرص  احلكومة  أن  اعترب  املجايل  ألن  أوًال:ـ 
احلكومة من النواب، وهذا  للفريق الوزاري اُملشكل أي دور يف التقييم الذي حتصل عليه 
اجلامعة  أو  الطبية  اخلدمات  يف  عمله  أثناء  للناس،  قاله عن خدماته  ما  إىل  يذهب  ما جعله 
أعضاء  عن  شيًئا  يذكر  أن  دون  من  النواب،  جملس  ثقة  عىل  حيصل  جعلته  التي  األردنية، 
حكومته، فمؤهالت الفريق الوزاري وسريهم الوظيفية تزيد يف فرص احلكومة بأكملها أو 
تُنِقُصها؛ إذ إن كثًريا من احلكومات ُطِرحت الثقة فيها لوجود أعضاء يف الفريق احلكومي 

كانوا، يف رأي جمالس النواب والشارع، غري مؤهلني لشغل هذه املواقع.
يف  بارز  دور  هلا  (اللويب)،  الضغظ  مجاعات  أن  ُيدرك  السياسة  يف  عمل  من  كل  ثانًيا:ـ 
أهدافها  بحسب  اجلامعات  هذه  وختتلف  السياسية،  األنظمة  وتطوير  السيايس  العمل 
للرئيس  يكون  حتى  شخصية  ليست  هنا  واملسألة  إليها،  تستند  التي  ودوافعها  وتوجهاهتا 
احلكومة جاء من خالل خطاب العرش السامي والقوانني  خصوم أو أعداء، فاحلكم عىل 
التي قامت بتقديم مشاريعها، وجملس النواب الذي قامت حكومة املجايل بحلِه لقرب انتهاء 
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واليته كان يشتمل عىل فسيفساء سياسية ملختلف التوجهات السياسية واحلزبية، خاصًة أنه 
حزبية  كتلة  وجود  ظل  يف  ١٩٨٩م،  عام  األردن  يف  الديمقراطي  االنفراج  عملية  بعد  جاء 
لدهيا  وهذه الكتلة  املجلس،  أعضاء  من عدد  تقريًبا  الثلث  نسبته  ما  تشكل  املجلس  داخل 
توجهات دينية وسياسية هي املحرك هلا يف مراقبتها لألداء احلكومي، وكان هلا موقفها من 
قانون االنتخاب «قانون الصوت الواحد»، ومن املتوقع بعد دخوهلا الربملان للمرة الثانية، 
وبالعدد نفسه تقريًبا، أن يكون هذا القانون أحد البنود املهمة يف إمكانية منح احلكومة الثقة 

أو حجبها.
تلك  يف  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني  بني  العالقة  نضوج  عدم  بوضوح  يظهر  ثالًثا:ـ 
احلياة  فيها  غابت  التي  الطويلة  الزمنية  الفرتة  إطار  يف  تربيره  يمكن  األمر  وهذا  الفرتة، 
الربملانية عن املشهد السيايس، ما أفسح املجال للسلطة التنفيذية أن تتصدر الساحة، لذلك 
نجد أن الرئيس املجايل يرى يف حماورته للنواب طلًبا للثقة، نوًعا من االستجداء أو حماولة 
لفرض إرادة احلكومة التي كان يرأسها (١٠)، وهذا األمر ال يعيب احلكومة أو ينتقص من 
مكانتها، فالنواب هم ممثلو الشعب، ولقاء احلكومة وعرض برناجمها عليهم وحماورهتم، هلا 
دور أسايس يف إمكانية تقبل النواب للحكومة وتفهم ظروفها؛ لدرجة أن الرئيس اعتقد أن 
وكأهنا  الثقة،  سيمنحونه  الواحد،  الصوت  لقانون  وفًقا  باالنتخابات  فازوا  الذين  النواب 
إشارة ضمنية إىل النواب املستقلني، وهذا يؤكد أمهية لقاء احلكومة بالنواب لرشح وجهات 
كان  عليه  النيايب  اهلجوم  من  جزًءا  بأن  ترصحيه  جانب  إىل  الثقة،  عىل  التصويت  قبل  النظر 
مرده عدم توزيره النواب، من باب احلرص عىل فصل السلطات، مبدًيا استغرابه من عدم 
تصويت أبناء مدينته الكرك، باستثناء نائبني منحاه الثقة (١١). وتأكيد ذلك ما يذكره طاهر 
املرصي الذي كان رئيًسا ملجلس النواب يف دورته العادية األوىل، عن طبيعة العالقة التي 



د. عبد اهلادي القعايدة

١٦١

كانت سائدة بني حكومة املجايل وجملس النواب، حيث قال إنه نصح املجايل باالستقالة من 
باب العرف السيايس، إال أن املجايل رفض ذلك.  

وبعد خروجه من معركة الثقة، كانت املحطة األبرز أمام حكومة املجايل إصدار قانون 
وما  ١٩٩٤م،  عام  االنتهاء  عىل  املفاوضات  شارفت  أن  بعد  إرسائيل،  مع  السالم  معاهدة 
حتظى  أن  جيب  إذ  والربملان؛  احلكومة  بني  أخرى  مرة  املشحون  اجلو  عودة  من  ذلك  يعنيه 
املجلس  عىل  املعاهدة  ُتعرض  أن  وقبل  اإلصدار.  نحو  طريقها  لتكمل  بموافقته  املعاهدة 
من  الوزراء  اختيار  وتم  حقائب،  عرش  شمل  حكومته  عىل  ا  وزاري� تعديًال  املجايل  أجرى 
أعضاء جملس النواب، عىل الرغم من معارضة املجايل كام يذكر ذلك رصاحًة يف كتابه، توزير 
النواب، إال أن األمري احلسن ـ ويل العهد آنذاك ـ أبلغه برضورة إجراء التعديل، ويبدو أّن 
توقيت هذا التعديل الذي جاء ُقبيل التصويت عىل املعاهدة، ُيظهر بوضوح اهلدف والغاية 
منه، ودليل ذلك حصول مرشوع املعاهدة عىل نتيجة (٥٥) صوًتا من أصل (٨٠) نائًبا، لكن 
املجايل يعرتف بذلك ويرى أّن مرور املعاهدة من خالل املجلس النيايب كان بفضل خطاب 
امللك  احلسني ـ طيب اهللا ثراه ـ وثقتهم به، وهذا مؤكد وصحيح، فرصيده الشخيص ـ أي 
املجايل ـ لدى الناس كبري، وهذا ما كرره مرتني، متناسًيا أن هذه املعاهدة هي قرار مصريي 
الشعب  عليها  يوافق  أن  يمكن  فال  اإلرسائيلية،  األردنية  العالقات  تاريخ  يف  حتول  ونقطة 
وتلقى قبوًال لديه ملجرد وجود رئيس وزراء ليست له خصومة مع أحد. ويضيف املجايل إىل 
األسباب التي جعلت املعاهدة متر أّن املعاهدة حققت مجيع الثوابت األردنية التي تم خوض 
األردنية  األرايض  عىل  وتطبيقه  بقرار(٢٤٢)  يتعلق  ما  سواء   ،(١٢) أجلها  من  املفاوضات 
التي تم احتالهلا عام ١٩٦٧م،  باعتبارها كانت ختضع للسيادة األردنية عند وقوعها حتت 
االنسحاب  إرسائيل عىل  وموافقة  كاملة،  حقوقه املائية  األردن عىل  أو حصول  االحتالل، 
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من األرايض األردنية املحتلة قبل عام ١٩٦٧م يف منطقة وادي عربة والباقورة، وإهناء فكرة 
الوطن البديل، من خالل ترسيم احلدود عىل أرض الواقع بني األردن إرسائيل، وأن ُتطّبق 

إرسائيل قرارات الرشعية الدولية املتعلقة بحق العودة أو التعويض لالجئني الفلسطينيني.
وهذا أمر فيه وجهة نظر ألكثر من سبب:

بقرار  تلتزم  مل  ١٩٤٨/٥/١٥م  يف  األحداث  مرسح  عىل  ظهورها  منذ  إرسائيل  أن   .١
واحد ألي مؤسسة دولية، كمجلس األمن أو غريه، واألمثلة كثرية، وبالتايل فمجرد 
توقيع إرسائيل عىل هذه االتفاقية ال يعني التزامها هبا، وكان األحرى وجود ضامنات 

تكفل ذلك وتكون حمكومة بجدول زمني لتنفيذها.
ووادي عربة ظّلت مؤجرة إلرسائيل مدة (٢٥) سنة، بموجب  أرايض الباقورة  ٢. أّن 
اجلامرك  جمال  يف  اإلرسائييل  للجانب  تسهيالت  أعطيا  باالتفاقية  خاصني  ملحقني 
األردنية،  السيادة  حتت  وتكون  األردين  الرضيبي  للنظام  ختضع  لكنها  والرشطة، 
إهناء  ٢٠١٨م  األول/أكتوبر  ترشين  يف  احلسني  بن  الثاين  عبداهللا  امللك  أعلن  وقد 
ملحقي الباقورة والغمر، وبالتايل عدم رغبة األردن بتمديد تأجريها إلرسائيل (١٣)، 
ويف املقابل نفى املجايل يف كتابه رصاحًة أن يكون هناك أي تأجري ألرايض الباقورة، 
وإنام هناك معدات وإنشاءات إلرسائيليني حتتاج عملية إزالتها بعض الوقت، بطلب 
من اإلرسائيليني؛ من دون أن تكون هناك مدة زمنية حمددة إلزالة هذه املعدات(١٤)، 
يف ترشين  اإلعالم  وسائل  نفسُه لبعض  مع ما ّرصح  به املجايل  وهذا يتناقض متاًما 
منذ  إربد  طابو  يف  ا  رسمي� ومسجلة  لليهود  مملوكة  الباقورة  أن  من  ٢٠١٨م،  األول 
أرايض  تأجري  بند  حتت  املعاهدة  يف  يشء  أي  هناك  يكون  أن  نافيًا  ١٩٢٦م،  عام 

الباقورة(١٥).
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٣. صحيح أّن األردن قد رّسم حدوده مع إرسائيل بموجب معاهدة السالم، لكن ذلك 
ال يعّد ضامنة إلهناء مقولة الوطن البديل، التي عاودت الظهور يف ظل احلديث عن 
صفقة القرن، وترصحيات كبري مستشاري البيت األبيض جاريد كوشنر، الذي أعلن 
 .(١٦) هلم  املستضيفة  البلدان  يف  للفلسطينيني  دائم  توطني  إىل  تدعو  القرن  صفقة  أن 
وهذا أكرب دليل عىل أن فكرة الوطن البديل ما تزال قائمة فكًرا وعمًال لدى الواليات 
املتحدة األمريكية وإرسائيل، وتعمالن بشكل جّدي لتدخل هذه الفكرة حيز التنفيذ.
رئيسه  الوزراء  جملس  وفّوض  الدستورية،  بمراحلها  السالم  اتفاقية  مّرت  وهكذا، 
معرب  يف  ١٩٩٤م  األول  ترشين   ٢٦ بتاريخ  عليها  بالتوقيع  املجايل  عبدالسالم  الدكتور 
وحضور الرئيس  ـ  ثراه  اهللا  طيب  ـ  طالل  بن  احلسني  احلدودي، برعاية امللك  وادي عربة 
األمريكي  اخلارجية  ووزيري  وايزمان)،  (عايزر  واإلرسائييل  كلينتون)،  (بيل  األمريكي 
(وارن كرستوفر) والرويس (أندريه كوزريف )، وويل العهد آنذاك األمري احلسن بن طالل، 

ووقعها عن اجلانب اإلرسائييل رئيس الوزراء (إسحق رابني) (١٧).
أهنت  قد  تكون  السالم،  اتفاقية  بإمتامها  املجايل،  الدكتور  حكومة  إن  القول  ويمكن 
عىل  فرًقا  دث  ُحتّ أن  تستطع  مل  لكنها  السامي،  التكليف  كتاب  يف  مهامهتا  من  األكرب  املهمة 
الصعيد الداخيل، خاصة يف اجلانب االقتصادي الذي مل يشهد أي تغيري، ومل تؤت حماوالت 
لعملية  الرتويج  صاحبت  التي  االقتصادي  االنفتاح  وعود  تتحقق  ومل  ثامرها،  اإلصالح 
الرضيبة العامة عىل املبيعات، وانعكاسها املبارش  السالم، إىل جانب الضغط الذي أحدثته 

عىل معيشة املواطنني.
 يف ظل هذه الظروف، كان عىل احلكومة أن ُتعّد نفسها للرحيل، فتقدم الدكتور املجايل 
وكّلف  عليها  وافق  والذي  ١٩٩٥م،  عام  بداية  يف  احلسني  امللك  إىل  حكومته  باستقالة 

الرشيف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة خلًفا حلكومة املجايل.
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الثانية: كّلف امللك احلسني املجايل بتشكيل حكومته الثانية بتاريخ ١٩  حكومة املجايل 
يف  واسًعا  جدًال  أثارت  التي  الكباريتي،  عبدالكريم  حلكومة  خلًفا  ١٩٩٧م  آذار/مارس 
الشارع األردين؛ الختاذها عدة قرارات ُوِصفت باجلريئة، متثلت بقيامها برفع أسعار اخلبز، 
ا ضدها يف تلك الفرتة، فتقدمت باستقالتها يف آذار/مارس ١٩٩٧م،  ما وّلد احتقاًنا شعبي�
بعد أن استمرت يف عملها ثالثة عرش شهًرا من (٤ شباط/فرباير ١٩٩٦- ١٩ آذار/مارس 

١٩٩٧م) (١٨).
فريقه  اختيار  يف  طريقته  وعن  الثانية،  حكومته  تشكيل  عن  حديثه  يف  املجايل  يفصح  مل 
لذلك،  احتاجها  التي  املدة  عن  وال  األوىل،  حكومته  عن  به  حتدث  ما  غرار  عىل  الوزاري، 

ا ألكثر من سبب: لكن يمكن التنبؤ بطريقة التشكيل بأهنا كانت تقليدية ورسيعة جد�
١. رسعة التشكيل، فامللك احلسني َعِهَد اليه بتشكيل الوزارة يف ١٩ آذار/١٩٩٧م(١٩)، 
ويف ٢٠ آذار/١٩٩٧م أّدت احلكومة اليمني الدستورية، وقامت صحيفة الدستور 
بنرش أسامء أعضاء احلكومة وسريهم الذاتية يف صفحتها األوىل، حتت عنوان املجايل 
ُيشّكل حكومة الكفاءة للمرحلة اجلديدة، وهذا يعني أن الفرتة التي استغرقها الرئيس 
أن  الدستور  صحيفة  ذكرت  وقد  فقط.  واحًدا  يوًما  تتجاوز  ال  حكومته  تشكيل  يف 
حيرض  وكان  التشكيل،  من  يوم  قبل  منزله   يف  املرشحة  األسامء  بعض  قابل  املجايل 
هذه املقابالت إىل جانبه شقيقه املهندس عبداهلادي املجايل (٢٠)، وهنا يمكن اإلشارة 
إىل أّن خربة الرئيس قد تساعده يف ذلك لكن ليس إىل هذا احلد، خاصًة أّن احلكومة 

رفعت شعار الكفاءة وليس االنتامء اجلغرايف أساًسا لتعيني الوزراء (٢١).
٢. وجود بعض التشابه يف أهداف التشكيل بني احلكومتني األوىل والثانية اللتني ترأسهام،  
االقتصادية  اإلصالحات  ومواصلة  النيابية  االنتخابات  عىل  باإلرشاف  ومتثل 

واإلدارية، ومعاجلة ما ترتب عىل اتفاقية السالم من تداعيات (٢٢). 
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٣. أّن حكومة املجايل جاءت لتنهي حالة االحتقان الشعبي والتذمر التي سببتها حكومة 
وبني  بينها  النظر  وجهات  يف  تباعد  من  رافقها  ما  مع  املواطنني،  لدى  الكباريتي 
يف رد امللك احلسني  واضًحا  وهذا ما بدا  ـ  ثراه  اهللا  ـ طّيب  احلسني  توجهات امللك 
بعًضا  اليومية  الدستور  صحيفة  أوردت  وقد  الكباريتي.  حكومة  استقالة  نص  عىل 
عىل  الكتابة  عىل  محلني  نفسك  مع  وتناقضك  االستقالة،  رسالة  يف  (إطالتك  منها: 
هذا النحو، عذرك عندي أنك متعب مرهق إىل حّد ترك األساسيات التي من أجل 
معاجلتها اخرتتك، اخرتت الرتكيز عىل صورة الرئيس اإلعالمية يف مواجهة جتارب 
يعرتف  هو من  الواعي  املحظوظ  ولكن  ُخيطئ  ال  من  ومعاناهتا، جّل  الصعبة  األيام 
باخلطأ ال من ُيرصُّ عىل تربيره)، فهذا الرّد يبني مقدار الغضب امللكي وعدم الرضا 
عن أداء حكومة الكباريتي، وعدم قيامها بواجبها عىل النحو املرجو، وفًقا ملا ورد يف 

نص الرسالة امللكية.
قراءة يف تشكيلة احلكومة: ـ تبلغ عدد أعضاء احلكومة اجلديدة (٢٤) وزيًرا توزعوا عىل 

النحو اآليت:
وزير  العناين،  جواد  الرئيس  نائب  املجايل،  عبدالسالم  الرئيس  هم:  أعيان  أربعة   .١

الداخلية نذير رشيد، وزير الصحة والرعاية الصحية د. أرشف الكردي.
اخلدمات،  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  منصب  وتوىل  النسور  عبداهللا  د.  نائبان:ـ   .٢

وتوفيق كريشان والذي َشِغَل منصب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
٣. ثالثة عرش وزيًرا ألول مرة: 

١. سعد الدين مجعة ـ وزير دولة.
٢. جمحم اخلريشة ـ وزيًرا للزراعة.
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٣. حممد خري مامرس ـ وزير تنمية اجتامعية.
٤. عقل بلتاجي ـ وزيًرا للسياحة واآلثار.

٥. قاسم أبو عني ـ وزيرًا للثقافة والشباب.
٦. د. أرشف الكردي وزيًرا للصحة والرعاية الصحية.

٧. د. سمري مطاوع ـ وزير دولة لشؤون اإلعالم.
٨. حممد صالح احلوراين ـ وزيًرا للطاقة.

٩. د. هاين امللقي ـ وزيرًا للتموين والصناعة والتجارة.
١٠. سليامن احلافظ ـ وزيًرا للاملية.

١١. د. صالح خصاونة ـ وزيًرا للعمل.
١٢. نذير رشيد ـ وزيًرا للداخلية.

١٣. د. منذر حدادين ـ  وزيًرا للمياه.
د.منذر  وتوالمها  العايل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزاريت  دمج  تم  الوزارت:ـ  دمج 
املرصي، ووزاريت الثقافة والشباب وتوالمها قاسم أبو عني، ووزاريت النقل واالتصاالت 
وتوالمها د. بسام الساكت، ووزاريت الصناعة والتجارة والتموين وتوالمها د. هاين امللقي.

الوزراء من حكومة الكباريتي: بلغ عددهم مخسة وزراء هم: د. عبداهللا النسور الذي كان 
يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العايل، املهندس نارص اللوزي كان يشغل 
منصب وزير النقل، د. منذر املرصي كان يشغل منصب وزير الرتبية والتعليم، ومتت إضافة 
حقيبة التعليم العايل له، د. عبدالسالم العبادي كان يشغل منصب وزير األوقاف والشؤون 
وزير  منصب  تشغل  كانت  خلف  ريام  د.  نفسها،  باحلقيبة  واحتفظ  اإلسالمية  واملقدسات 

التخطيط وظّلت حتتفظ باحلقيبة ذاهتا وهي املرأة الوحيدة يف احلكومة (٢٣).
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الوزراء من حكومة املجايل األوىل: بلغ عددهم مخسة وزراء هم: 
١. د. جواد العناين.

٢. د. بسام الساكت.
٣. د. عبدالسالم العبادي.

٤. د. ريام خلف.
٥. توفيق كريشان (٢٤).

حيث  ١٩٩٨م،  سنة  فرباير  شباط/  من  عرش  السابع  حتى  التشكيلة  هذه  واستمرت 
أجرى املجايل تعديًال عىل حكومته شمل ثامين حقائب توزعت عىل النحو اآليت:
١. د. عبداهللا النسور نائب رئيس الوزراء لشؤون اخلدمات ووزيًرا لإلعالم.

٢. د. جواد العناين نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية ووزيًرا للخارجية.
٣. د. حممد محدان وزيًرا للرتبية والتعليم والتعليم العايل.

٤. د. حممد مهدي فرحان وزيًرا للعمل.
٥. سامي قموه وزيًرا للنقل ووزيًرا للربيد واالتصاالت.

٦. طالل سطعان احلسن وزيًرا للشباب.
٧. د. خالد الزعبي وزيًرا للشؤون الربملانية والقانونية.

٨. د. بسام العموش وزيًرا للتنمية اإلدارية (٢٥).
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أداء احلكومة
: اإلصالح اإلداري: أوًالً

ا بالدرجة األوىل عىل الشأن الداخيل، وفًقا لتوجيهات امللك احلسني  كان جهدها منصب�
يف كتاب التكليف السامي للحكومة، فقررت السري يف طريق اإلصالح اإلداري، يف حماولة 
رئيسها  لقول  وفًقا  آنذاك،  متفشيتني  كانتا  اللتني  واملحسوبية  الواسطة  من  للتخلص  منها 
صالحيات  ونقل  إطالق مبدأ الالمركزية  يف  يكمن  منهام  التخلص  أن  رأى  الذي  املجايل، 
الوزير إىل امليدان، من باب التخفيف عىل املواطنني يف املحافظات ومناطق األطراف، وهذه 
خطوة حتسب هلا، وهي حماولة جادة لتطبيق هنج الالمركزية عىل أرض الواقع، إىل جانب 
لدى  واستحساًنا  قبوًال  القت  وأهنا  اإلداري،  للجهاز  تطويًرا  فيها  رأى  املجايل  الرئيس  أّن 
واملحسوبية،  الواسطة  مظاهر  من  التخلص  يف  تسهم  مل  اخلطوة  هذه  لكن   ،(٢٦) املواطنني 
وكان األحرى باحلكومة تفعيل أدوات الرقابة وتعزيزها، خاصًة أن كتاب التكليف السامي 
طبيعة  حتدد  التي  واملعايري  األسس  يف  النظر  إعادة  رضورة  عىل  رصيح  بشكل  نّص  قد 
إزاء  فعلية  خطوة  تتخذ  مل  احلكومة  لكن   ،(٢٧) الدولة  مؤسسات  خمتلف  يف  العام،  العمل 
من  أداء  تقييم  طرق  يف  النظر  وُتعيد  العليا،  الوظائف  إشغال  رشوط  حتدد  بحيث  ذلك، 
يشغلون هذه الوظائف، وإنام اكتفت بتفعيل نظام الالمركزية، بل إّن احلكومة أدخلت مجلة 
ووضعت  املدنية،  اخلدمة  ديوان  دور  فيها  تقّلص  املدنية،  اخلدمة  نظام  عىل  التعديالت  من 
املوظفني  تقارير  إعداد  مراحل  مجيع  وجعلت  األعىل،  مسؤوله  رمحة  حتت  العام  املوظف 
ضعيًفا،  أو  متوسًطا  املوظف  تقدير  كان  إذا  إال  عليها  االطالع  للموظف  جيوز  ال  مكتومة 
إىل جانب منح الوزير صالحيات واسعة، مثل إيقاع عقوبة تنزيل الدرجة أو إلغاء التثبيت 
عىل فئات موظفي الفئات األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، واحلسم من الراتب، والزيادة 
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السنوية، وتعديل نظام االستيداع ليصبح كأنه إجازة بال راتب إىل حني بلوغ املوظف سن 
التقاعد (٢٨)، وحرص دور ديوان اخلدمة املدنية يف جلان التعيني للوظائف املركزية يف مركز 
عضويتها  يف  يدخل  وال  املحافظ،  األخرى  الوظائف  يف  التعيني  جلنة  يرأس  بينام  الوزارة، 
ديوان املحاسبة. وبحسب رئيس ديوان اخلدمة املدنية آنذاك عبداهللا عليان فإن النظام اجلديد 
للواسطة  املجال  يفتح  ما  التوظيف،  بطلبات  املتقدمني  اختيار  أسس  وضع  قبل  إقراره  تم 
ُتضاعف  قد  إدارية  نكسة  شكل  ما  وهو  واملحاسبة،  املراقبة  دور  ويضعف  واملحسوبية، 

الرتهل اإلداري وتضخ مزيًدا من املوظفني غري املؤهلني إىل املؤسسات احلكومية (٢٩). 

ثانًيا: مرشوع اخلصخصة للمؤسسات اململوكة للحكومة أو التي تساهم فيها
املؤسسات  يف  احلكومة  حصص  بيع  خالل  من  األردن  يف  اخلصخصة  مرشوع  بدأ   
املايض، وحتديًدا عام  بداية التسعينيات يف القرن  فيها أو متلكها بالكامل، منذ  التي تساهم 
١٩٩٨م؛ لتحقيق االستقرار املادي والنقدي، وحتفيز النمو االقتصادي بعد حالة االنكامش 
اخلليج  حرب  وتأثري  اإلقليم،  يف  السياسية  األحوال  نتيجة  األردين،  االقتصاد  دخلها  التي 
اإلصالح  برنامج  إطار  يف  اخلصخصة،  نحو  التوجه  احلكومة  فقررت  األردن،  عىل  الثانية 
أثار  وقد  أزمته،  من  للخروج  لألردن؛  الدويل  النقد  صندوق  أطلقه  الذي  االقتصادي 
إفصاح  عدم  ظل  يف  خاصة  الفرتة،  تلك  يف  والضجيج  التساؤالت  من  موجة  النهج  هذا 
احلكومة ومكاشفتها للمواطنني عن اآللية والنهج املتبع يف عملية بيع املؤسسات يف حينه، 
ودليل ذلك قيام (٤٨) نائًبا يف جملس النواب الثاين عرش بتقديم مذكرة يطالبون فيها بوقف 
عىل  الوقوف  حني  إىل  كافة،  واخلارسة  الرابحة  احلكومية  املؤسسات  يف  اخلصخصة  عملية 
مملوكة  نسبة (٥١%)  عىل  اإلبقاء  ورضورة  إدارهتا،  عن  املسؤولني  وحماسبة  تعثرها  أسباب 
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للحكومة، وتقديم مرشوع حيكم عملية اخلصخصة ويمنع االحتكار (٣٠)، لكن احلكومة مل 
تفعل أي يشء يف هذا اجلانب، واستمرت عملية اخلصخصة وسارت احلكومات املتعاقبة 
احلكومات  تغييب  نتيجة  العملية،  هذه  ُتالحق  الثقة  وعدم  الشكوك  وظّلت  هنجها،  عىل 
االقتصاد  عىل  نتائج  من  حققته  وما  اخلصخصة  ألية  عن  واإلعالم  للمواطن  املتعاقبة 
ما  االقتصادي،  وضعه  عىل  انعكاس  أو  أثر  أي  هلا  يلمس  مل  املواطن  أن  خاصًة  األردين، 
كتاب  يف  النسور  عبداهللا  الدكتور  حكومة  توجيه  إىل  احلسني  بن  الثاين  عبداهللا  بامللك  حدا 
بتاريخ  التخاصية  لتقييم  جلنة  تشكيل  إىل  ٢٠١٢/١٠م(٣١)   /١٢ بتاريخ  السامي  التكليف 
١٤ شباط/ فرباير ٢٠١٣م، برئاسة الدكتور عمر الرزاز وعضوية د. بشري عمر فضل من 
والتنمية،  اإلعامر  إلعادة  الدويل  البنك  عضو  ميكالوس  وإيفان  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
وقّدمت  دبدوب،  وإبراهيم  سيف،  إبراهيم  والدكتور  الفانك،  فهد  الدكتور  األردن  ومن 

اللجنة تقريرها وأوردت ما شاب عملية اخلصخصة من عيوب وأخطاء.

ثالًثا : االنتخابات النيابية لعام ١٩٩٨م
عرش،  الثالث  النيايب  للمجلس  النيابية  االنتخابات  بإجراء  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا 
وأعلنت  هلا،  موعًدا  ١٩٩٧م  نوفمرب  الثاين/  ترشين   ٤ يوم  حتديد  املجايل  حكومة  قررت 
مجاعة اإلخوان املسلمني مقاطعتها هلذه االنتخابات يف بيان صدر عنها أوضحت فيه أسباب 

هذه املقاطعة، والتي متثلت بام ييل:
١. صدور قانون مؤقت  للمطبوعات والنرش قبل موعد إجراء االنتخابات.

٢. إرصار احلكومة عىل إجراء االنتخابات وفق قانون الصوت الواحد.
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٣. مراجعة العملية السياسية يف البالد ودور احلركة فيها.
٤. مراجعة الرتدي والرتاجع من قبل احلكومة يف النهج الديمقراطي (٣٢).

اإلسالمية،  احلركة  قرار  املهنية  للنقابات  نقيًبا  يضم (١٣)  الذي  النقباء  جملس  أيد  وقد 
احتاد املرأة الذي ساند قرار املقاطعة، إىل جانب تسعة أحزاب من أصل عرشين.  وكذلك 
وقد ُعِقدت عدة لقاءات بني احلكومة واحلركة اإلسالمية يف حماولة لثني احلركة عن قرارها، 
االقرتاع  نسبة  وبلغت  االنتخابات  وُأجريت  تقدم،  أي  عن  تثمر  مل  املحاوالت  هذه  لكن 
(٥٤٫٤%)، وعند النظر إىل قرار املقاطعة نجد أنه عّرب عن أزمة داخلية كانت تعيشها احلركة 
قرار  بني  منقسمني  كانوا  الذين  أعضائها  من  عدد  بني  جتاذًبا  قرارها  شهد  فقد  اإلسالمية، 
يف  مقاًال  للحركة،  التنفيذي  املكتب  عضو  العموش  بسام  د.  ونرش  املشاركة،  أو  املقاطعة 
التي  واألسباب  اإلخوان،  مقاطعة  عىل  فيه  رّد  قاطعوا»،  «ملاذا  عنوان  حتت  الرأي  صحيفة 
أعلنوها، مفنًدا ما ذهبوا إليه يف أسباب املقاطعة، وكان رّده ُمقنًِعا؛ ألنه بّني أن قرار املقاطعة 
الذي  املجلس  يف  وكانوا  االنتخابات  خاضوا  ألهنم  الواحد؛  الصوت  قرار  بسبب  يكن  مل 
حّوله من قانون مؤقت إىل قانون دائم، ومل تكن بسبب التطبيع مع إرسائيل؛ ألهنم كانوا يف 
املجلس الذي أقّر املعاهدة وكان بإمكاهنم أن يستقيلوا من املجلس، لكن املقاطعة جاءت 

بسبب انتصار فريق املقاطعة داخل اجلامعة عىل تيار املشاركة. 
وقد تأججت اخلالفات داخل احلركة بعدد فصل جمموعة من الشخصيات التي كانت 
مؤيدة لقرار املشاركة مثل عبدالرحيم العكور، وعبداهللا العكايلة الذي ترشح يف االنتخابات 
وفاز كإسالمي مستقل، وخرج عدد من القيادات ليشكلوا حزًبا جديًدا باسم حزب الوسط 
اإلسالمي (٣٣)، والذي ما يزال موجوًدا إىل اليوم، وقد خاض انتخابات عام ٢٠١٦ وحصل 
أعضاؤه عىل ثالثة مقاعد، وعند تشكيل حكومة د. عبداهللا النسور دخلها اثنان من أعضاء 
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احلزب من غري الربملانيني، مها د. حممد ذنيبات وزيًرا للرتبية والتعليم، وهايل داؤود وزيًرا 
لألوقاف واملقدسات اإلسالمية.

رابًعا: قانون املطبوعات والنرش لعام ١٩٩٨م
جدًال  أثار  والذي  ١٩٩٨م،  لعام  والنرش  املطبوعات  قانون  املجايل  حكومة  أصدرت 
األسبوعية  الصحف  وتعرضت بسببه عدد من  واإلعالمية،  الصحفية  يف األوساط  واسًعا 
اعترب  حيث  ترضًرا؛   األكثر  وكانت  صحيفة،   (١٣) يقارب  ما  عددها  بلغ  إذ  لإلغالق؛ 
البعض أن القانون جاء لتكميم أفواه هذه الصحف، نتيجة إشارهتا إىل بعض قضايا الفساد 

آنذاك (٣٤).
واملتمثلة  املجايل،  حكومة  خلفت  التي  الطراونة  فايز  د.  حكومة  إجراءات  مّثلت  وقد 
بالتنازل عن القضايا املرفوعة من قبل احلكومة بحق الصحفيني، والتعهد بأن يكون تطبيق 
قانون املطبوعات والنرش مرًنا، إىل جانب قيامها بتعيني إياد قطان الليربايل مديًرا للمطبوعات 
الذكر،  سالف  القانون  الثغرات واملضايقات احلكومية يف  وجود بعض  والنرش، دليًال عىل 
مع اإلشارة إىل أّن القانون حتول من صفة املؤقت إىل الدائم يف عهد حكومة د.الطراونة (٣٥).

خامًسا:ـ  تلوث مياه حمطة زي
رئيس الوزراء  وجود  وأثناء  آب/ أغسطس،  شهر  يف صيف عام ١٩٩٨م، وحتديًدا يف 
املجايل يف إجازة خاصة مع عائلته خارج الوطن، تعرضت املياه املزودة للعاصمة عّامن من 
خالل حمطة زي إىل التلوث، نتيجة وصول مياه لألردن من حمطة طربيا ملوثة بمياه املجاري، 
مصدرها إرسائيل، ويبدو أّن الرئيس املجايل مل تكن عالقته جيدة مع النواب فحسب، بل مع 
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الصحافيني؛ إذ يرى يف وصفِه ألزمة تلوث املياه بأهنا جاءت من خالل محلة صحفية أعلنت 
ـ  وتبني أن إرسائيل  وزار املحطة،  إىل عامن  وعاد  إجازته  قطع  وأنه  ملوثة،  أن مياه الرشب 
حسب رأي املجايل ـ ال عالقة هلا  بالتلوث، وأن األمر سببه ارتفاع احلرارة الشديد يف قناة 
الغور، والتي أثرت بدورها عىل الطحالب التي تعيش يف املاء فتفسخت وسببت التلوث، 
إىل جانب نقص الكلور، واحتاجت عملية املعاجلة وقًتا طويًال قارب الشهرين، حتى عاد 
النقاء إليها (٣٦)، لكن امللك احلسني ـ رمحه اهللا ـ الذي كان خيضع للعالج آنذاك يف مشفى 
أن  برضورة  املجايل  للرئيس  احلسن  األمري  آنذاك  العهد  ويل  خالل  من  أرسل  يوكلنك،  ما 
أغلب  يف  احلال  هو  كام  واألدبية،  السياسية  املسؤولية  من  كنوع  باستقالته  املياه  وزير  يتقدم 
الديموقراطيات العاملية، وتم إبالغ الوزير منذر حدادين بالرغبة امللكية، والتي رأى فيها، 
بحسب املجايل، نوًعا من اإلجحاف بحقه، لكنه قدمها وتم قبوهلا بعد أن تم إرسال إرادة 
ملكية من امللك احلسني ـ رمحه اهللا ـ يف ما يوكلنك، تنص عىل جواز قبول استقالة الوزير 
املجايل  عىل  امللك  نائب  أشار  وقد  امللك(٣٧)،  نائب  قبل  من  إقالتها  أو  كاملة  احلكومة  أو 
بإجراء تعديل حكومي، فكان رّد املجايل أنه يريد الرتيث حتى تنتهي الضجة التي رافقت 
أزمة تلوث املياه، لكن األمري احلسن أرص عىل رأيه، فعرض عليه إجراء تغيري كامل، لكن 
األمري رفض، وبعد أيام أبلغه برغبة جاللة امللك احلسني ـ رمحه اهللا ـ  بأن تتقدم احلكومة 
أن  عىل  مؤرش  وهذا  والري،  املياه  وزير  استقالة  عىل  أيام  عرشة  ميض  بعد  باستقالتها(٣٨) 

احلكومة مل تعد قادرة عىل حتمل مسؤولياهتا.
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سادًسا: حماولة اغتيال خالد مشعل
بتاريخ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨م، قام املوساد اإلرسائييل بمحاولة اغتيال القيادي يف 
حركة محاس ورئيس مكتبها يف عّامن خالد مشعل يف منطقة شارع وصفي التل، من خالل 
عمالء للموساد اإلرسائييل دخلوا إىل األردن بجوازات سفر كندية مزورة، ويف هذه احلادثة 
نجد أن احلكومة، عىل الرغم من أن رئيسها يعّد مهندس عملية السالم، مل تذكر أي يشء عنها 
عىل اإلطالق، رغم أهنا جاءت بعد أقل من ثالث سنوات عىل توقيع االتفاقية، وشّكلت 
أزمة حقيقية بني البلدين، وانحرص الدور البارز والناجح يف امللك احلسني بن طالل – رمحه 
اهللا ـ الذي استطاع إنقاذ خالد مشعل، من خالل التهديد بقطع العالقات مع إرسائيل إذا مل 
ترسل له اللقاح املضاد الذي استخدم يف حماولة االغتيال، وبأنه سيقوم بمحاكمة العميلني 
اللذين تم إلقاء القبض عليهام، ومتت االستجابة من قبل إرسائيل بإرسال اللقاح، وجرى 
ا، وبذلك استطاع امللك احلسني ـ رمحه اهللا ـ  إطالق رساح أمحد ياسني و(٢٠) أسًريا أردني�
حتقيق مكسب سيايس يف الوقت الذي دخلت فيه إرسائيل يف أزمة سياسية مع كندا، نتيجة 
إىل  االغتيال،  حماولة  يف  اشرتكوا  الذين  لعمالئها  مزيفة  كندية  سفر  جوازات  استخدامها 

جانب األزمة السياسية الداخلية التي نشبت يف إرسائيل نتيجة فشلها(٣٩).
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اهلوامش
(١)  اجلريدة الرسمية، العدد، (٣٨٩٩)، ٢٩ أيار، ١٩٩٣م، عبدالسالم املجايل، رحلة العمر من بيت الشعر 
إىل سدة احلكم، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت، ط٢، ٢٠٠٤م، ص٢٦٠، وسُيشار إليه الحقًا 

هكذا: املجايل، رحلة العمر.
(٢) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٠.

(٣) اجلريدة الرسمية، (العدد ٣٨٩٩)، ٢٩ أيار/ ١٩٩٣م.
(٤)  اجلريدة الرسمية، عدد (٣٨٩٩)، ٢٩ /أيار/ ١٩٩٣م.

(٥) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٢- ٢٦٣.
حرب  جملة  النيابية،  االنتخابات  من  عقود  ستة  األردن،  يف  املسلمون  اإلخوان  عيل،  ودعاء  جّرار  شاكر   (٦)
الصحفية اإللكرتونية، ١٨ نيسان، ٢٠١٨، وسُيشار إليه الحًقا هكذا: شاكر جرار، ودعاء عيل، اإلخوان 

املسلون يف األردن.
(٧) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٣.
(٨) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٤.
(٩) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٤.

(١٠) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٤.
(١١) املجايل، رحلة العمر،ص٢٦٦.

(١٢) املجايل، رحلة العمر، ٢٦٦.
العريب  صحيفة   ،٢٠١٨ أكتوبر،   ٢٢ العريب،  القدس  صحيفة   ،٢٠١٨ أكتوبر،   ٢٣ الدستور،  صحيفة   (١٣)

اجلديد، ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٨.
(١٤) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٧.

وادي  خفايا  كشف  بعنوان  حلقة  اليوم،  األردن  قناة  عىل  كالب  عمر  مع  املجايل  عبدالسالم  د.  مقابلة   (١٥)
عربة، موقع عمون اإلخباري، ١٨/ أكتوبر/ ٢٠١٨م.

(١٦) موقع عمون اإلخباري، ٢٠١٩/٧/٣.
(١٧) املجايل، رحلة العمر، ص٢٦٩.

(١٨)  حممود الرياموي، عبدالكريم الكباريتي، حياة سياسية قصرية لكنها عريضة، صحيفة السجل األسبوعية، 
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العدد ٥٢، ٢٠ نوفمرب، ٢٠٠٨م.
(١٩) املجايل، رحلة العمر، ص٢٧٨.

(٢٠) الدستور، (العدد ١٠٦٢٤)، ٢٠/ آذار/ ١٩٩٧م.
(٢١) صحيفة الدستور، العدد( ١٠٦٢٤)، ٢٠/ آذار/ ١٩٩٧م.

(٢٢) املجايل، رحلة العمر، ص٢٧٨.
(٢٣) صحيفة الدستور، (عدد ١٠٦٢٤)، ٢٠/آذار/ ١٩٩٧م.

(٢٤) صحيفة الدستور، (عدد ١٠٦٢٤)، ٢٠/ آذار/ ١٩٩٧م.
(٢٥) اجلريدة الرسمية، (العدد ٥٩٧)، ١٧/ شباط/ ١٩٩٨م.

(٢٦) املجايل، رحلة العمر، ص٢٧٨- ٢٧٩.
(٢٧) اجلريدة الرسمية،(العدد املمتاز: ٤١٩٣)، ٢٠/ آذار/ ١٩٩٧م.

(٢٨) صحيفة السبيل األسبوعية، ( العدد ٢١٩)، ١٠- ١٦/ شباط/ ١٩٩٨م.
(٢٩) صحيفة السبيل األسبوعية، ( العدد ٢١٩)، ١٠-١٦/ شباط/ ١٩٩٨م.

(٣٠) صحيفة السبيل األسبوعية، ( العدد ٢١٩)، ١٠- ١٦/ شباط/ ١٩٩٨م.
١٤٠٥٧٨٤/http://www.pm.gov.jo/content  ، التخاصية.  جلنة  تقرير  الوزراء،  رئاسة  موقع    (٣١)
-A٩ ٪D٨ ٪٨٦ ٪AC٪D٩ ٪D٨ ٪٨٤ ٪D٩ ٪-B١ ٪٨A٪D٨ ٪D٩ ٪B١ ٪D٨ ٪٨٢ ٪AA٪D٩ ٪D٨ ٪ /٢٥١

B٥٪D٨٪A٧٪AE٪D٨٪AA٪D٨٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٨٪٨٥-٪٨A٪D٨٪٩A٪D٩٪D٨٢٪٩٪AA٪D٩٪D٨٪

html.A٨٪٩A٪D٨٪D٩٪

(٣٢) بكر حممد البدور، التجربة النيابية للحركة اإلسالمية يف األردن، دار املأمون، عّامن، ٢٠١١م، وسيشار 
إليه الحًقا هكذا: بكر البدور، التجربة النيابية.

(٣٣) شاكر جرار، ودعاء عيل، اإلخوان املسلمون، ١٨/ نيسان/ ٢٠١٨م.
(٣٤) صحيفة السبيل األسبوعية، ( العدد٢١٩)، ١٠- ١٦/ شباط/ ١٩٩٨م.

(٣٥) سالمة نعامت، صحيفة احلياة، (العدد )، ١ / يناير/ ١٩٩٩م.
(٣٦) املجايل، رحلة العمر، ص٢٨٠.
(٣٧) املجايل، رحلة العمر، ص٢٨٠، 
(٣٨) املجايل، رحلة العمر، ص٢٨١.

http://www.pm.gov.jo/content
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A٨٪AE٪D٨٪D٢٦/٩/٢٠١٧/٪٨/https://www.aljazeera.net/news/presstour اإلخباري.  اجلزيرة  موقع   (٣٩)
٨A٪D٨٪٨٤٪٩A٪D٩٪D٩٪A٦٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٪B٣٪D٨٪A٥٪D٨٪-A١٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٪

-٨٤٪D٩٪A٨٪٧A٪D٨٪AA٪D٩٪BA٪D٨٪D٨٪A٧٪D٨٤-٪٨٪D٩٪B٤٪D٨١٪٨٪D٨٦-٪٩٪D٨٨٪٩٪٪D٩
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االـــي فـــي وزارة الرتبيـــة والـجامعـــة
األردنية: إحــــــداث التغييـــر والتطويــر

د. ربيع الفرجات *

 
عبد السالم املجايل ورئاسة اجلامعة األردنية

املجايل  السالم  عبد  حياة  من  الكثري  األردنية  اجلامعة  أخذت 
والعلمية  العملية  جتربته  يف  احلضور  دائمة  وهي  ورؤيته،  وجهده 
حتى اليوم، وهو حضور دائم وكثيف، عىل الرغم من كل ما جاء 
كبًريا،  توسًعا  عهده  يف  اجلامعة  شهدت  حيث  الرؤساء،  من  بعده 
القيم  بأعىل  مسرتشدة  جديدة،  آفاق  إىل  الوصول  من  ومتّكنت 
عن  والدفاع  والعقالنية،  الوضوح،  وهي:  الرجل  عند  القيادية 
خمتلف  عىل  األردنية  باجلامعة  املجايل  فارتقى  األكاديمية.  احلرية 
الُصعد، وجعلها حمصنة ضد التدخالت، وقائدة للمجتمع ومؤثرة 

فيه. 

* أستاذ متخصص يف التاريخ احلديث واملعارصـ اجلامعة األردنية. 
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وللجامعة مع عبد السالم املجايل عالقة خاصة، فهو أحد شهود فكرة تـسييسها، وهو ذاكره 
غنية واعية، ومذكراته تغطي مرحلة مهمة من تاريخ األردن، وترسم صوًرا حية ألحوال 
ومسؤولية  بأمانة  فيها  وشارك  األحداث  صميم  يف  صاحبها  عاش  حيث  والعباد،  البالد 
طلب  قصة  لنا  ويروي  الوطنية،  بمبادئه  فيها  التزم  حدود،  حتدها  ال  وقناعاته  وشجاعة، 
جامعة  إىل  احلاجة  حديث  يف  رشيًكا  جعلته  معينة  تارخيية  حلظة  يف  األردنية  اجلامعة  إنشاء 

وطنية أردنية.
بدأت فكرة إنشاء اجلامعة األردنية عندما ُطلب من عبد السالم املجايل أن يكون مرتًمجا 
بني حابس املجايل والنائب الربيطاين «فلترش»، بسبب تغّيب املرتجم، فحّل حمّله عبد السالم 
عام ١٩٦١م، ويف ختام اللقاء وّجه «فلترش» سؤاًال حلابس عّم إذا كانت القوات املسلحة 
تطلب دعًام من بريطانيا؟ فجاء الرد غريًبا من قائد عسكري، بأن الدعم الذي حيتاجه األردن 
الربيطاين  النائب  فأعجب  فيها.  جامعة  ألي  وجود  حينها  يكن  مل  إذ  «جامعة»؛  هو  وقتئذ 
من هذا الطلب، ووعد بنقل هذه الرغبة إىل احلكومة الربيطانية. وبالفعل هذا ما كان بعد 
للموضوع،  وافية  بدراسة  أعضاؤه  وقام  الربيطانية،  اجلامعات  من  وفد  قدم  إذ  شهرين؛ 
وقدموا تقريًرا أوصوا فيه بإنشاء جامعة. ويف مطلع عام ١٩٦٢م، تم تكليف وصفي التل 
امللكية،  والتعليم  الرتبية  جلنة  بتشكيل  امللكية  اإلرادة  فصدرت  األوىل،  حكومته  بتشكيل 

وكان عبد السالم املجايل عضًوا فيها.(١)
يف أيلول ١٩٦٢م صدرت اإلرادة امللكية بإنشاء اجلامعة األردنية، وعّني هلا جملس أمناء 
برئاسة سمري الرفاعي، وعضوية عدد من رجاالت األردن، من بينهم عبد السالم املجايل، 
وعّني هذا املجلس بإرادة ملكية منًعا لتدخل القرار السيايس احلكومي يف شؤون اجلامعة.(٢)
أعوام عمره التي كانت هي ذاهتا أعوام عمله الذي ال يتوقف.. رؤية حمددة من موقع 
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الشعار  خالل  من  ال  والتنفيذ،  التجريب  إطار  وضمن  ر»،  «اُملنظِّ موقع  من  ال  املامرس 
مدرسة  يف  تربى  ألنه  هبمومه؛  كغريه  ينشغل  ومل  الناس  هبموم  انشغل  وذيوله،  ومفرداته 
الوطن الكبري وتعّلم قيمه وتّرشب مواقفه. توىل عبد السالم املجايل منصب رئاسة اجلامعة 
يكون  وبذلك   ،(١٩٨٠-١٩٨٩) والثانية   (٣)،(١٩٧١-١٩٧٦) األوىل  مرتني،  األردنية 

املجايل قد شغل منصب رئيس اجلامعة ملدة مخسة عرش عاًما تقريًبا.(٤) 
إن استعراضنا لتجربة عبد السالم املجايل وإنجازاته يف قيادة العملية الرتبوية، وخاصة 
وإن  الشخصية،  ديناميكي  كان  الرجل  إن  القول  إىل  تقودنا  األردنية،  اجلامعة  رئاسة  يف 
اإلدارة لديه ليست جمرد حفظ جامد للقوانني، لكنها تتطلب فهًام لروح القانون، ونلمس 

بآثاره نزعته التنظيمية والتجددية.
والذي  املبادرات،  صاحب  الفاعل  الرجل  أنه  رئاسته،  فرتة  أثناء  يف  السالم  عبد  برهن 
قمة  حوله  من  أدرك  الوقت،  ميض  ومع  امللل،  وال  الكلل  تعرف  ال  هبمة  العمل  عىل  يقبل 
زالت  وال  والتقدير.  واالحرتام  احلب  فمنحوه  يلمسوهنا،  بدأوا  التي  اجلديدة  التغيريات 
إنجازاته ماثلة للعيان تذكرهم بحضوره يف هذا الرصح، بعد أن فارقه جسًدا ال روًحا، ومن 

أهم إنجازاته يف اجلامعة األردنية:

إنشاء عدد من الكليات
جملس  قرر  إذ  ١٩٦٣م؛  عام  كان  الكليات  إنشاء  يف  املجايل  السالم  عبد  خطوات  أوىل 
املجايل  السالم  عبد  وكان  العلوم،  كلية  إنشاء  فكرة  لدراسة  جلنة  تشكيل  األردنية  اجلامعة 

عضًوا فيها، وقد قدمت هذه اللجنة توصياهتا إىل املجلس وأقرها مجيعها. (٥)
ثم كان مرشوع إنشاء كليتي الطب والرشيعة، ففي اجتامع لعبد السالم املجايل بالعمداء 
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إنشاء  بمرشوع  إليهم  السالم  عبد  تقّدم  والعلوم،  واالقتصاد،  اآلداب،  عميد  وهم  الثالثة 
كليتي الطب والرشيعة، فجاء رشيد الدقر (وزير سابق يف سوريا)، وقال لعبد السالم املجايل 
إن اختاذ القرار هبذا الشأن سهل ولكن التطبيق صعب، فأجابه عبد السالم بأنه إنسان بدوي 
ومن املمكن يف نظره تعليم الناس يف بيوت الشعر، وهنا يف اجلامعة باستطاعة الطالب أن 
يدرسوا يف ظل األشجار، فقال: هذا ممكن يف حال طلبة كلية الرشيعة، فامذا بالنسبة لكلية 
الطب؟ فقال له: إن طلبة الطب بحاجة إىل مواد العلوم، حيث يستغرق األمر حوايل سنتني 
وال  كريس  وال  طاولة  وال  مكتب  وقتها  يكن  مل  إذ  الطب؛  لكلية  بناء  قام  قد  خالهلا  يكون 
إنشاء  واستمر  بشأنه.  املوافقة  وصدرت  االقرتاح،  عىل  املجلس  فوافق  كتب!!  وال  أستاذ 
إنشاء  تم  قد  كان  للجامعة  السالم  عبد  رئاسة  من  سنوات  مخس  وخالل  اجلامعة،  كليات 

عرش كليات.(٦)

حتويل نظام الدراسة من «نظام سنوات» إىل «نظام ساعات»
عىل اجلامعة األردنية «نظام الساعات املعتمدة»، وتم حتويل  أدخل عبد السالم املجايل 
الدراسة من النظام السنوي إىل النظام اجلديد، وكان هذا نابًعا من إيامن عبد السالم بحقيقة 
الديموقراطية وحقيقة االختيار؛ ألن للطالب يف نظام الساعات املعتمدة حريات متعددة، 
إْن يف عدد الساعات التي يأخذها، أو يف اختيار الفصل الذي يأخذ فيه املواد، وغريها من 

املّيزات التي جعلت من هذا النظام أنموذًجا للجامعات األخرى.(٧)

اعتامد مادة العلوم العسكرية
االستقرار موجودة بني  وعدم  حالة من التوتر  بأن  يشعر دوًما  السالم املجايل  كان عبد 
الضّباط العسكريني من جهة، والضباط األطباء من جهة ثانية، ناجتة عن عدم توافر ثقافة 
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إىل  الشعور  هذا  به  دفع  وقد  الضباط،  عند  طبية  ثقافة  توافر  وعدم  األطباء  لدى  عسكرية 
املادة  هذه  وُجعلت  العسكرية،  األمور  يف  الطالب  لتثقيف  العسكرية؛  العلوم  مادة  اعتامد 

إلزامية جلميع الطلبة قبل التخرج.(٨)

شعار اجلامعة األردنية
كان عبد السالم املجايل عضًوا يف اللجنة املؤَلفة الختيار شعار اجلامعة األردنية ونشيدها 
املحلية  الصحف  يف  إعالن  نرش  ١٩٦٢م،   عام  اجلامعة  أمناء  جملس  قرر  فقد  هبا،  اخلاص 
وضعه  نموذًجا  اللجنة  واختارت  اجلامعة،  شعار  تصميم  لوضع  مسابقة  عن  اإلذاعة  ويف 
١٩٦٣م،  حزيران/يونيو  يف  اعتامده  وتم  عليه،  التعديالت  بعض  إجراء  مع  عازر،  شارل 

وهو الشعار املعتمد للجامعة منذ ذلك التاريخ.(٩)

إنشاء عدد من املشاريع ومراكز علمية بحثية
إنجازات عبد السالم املجايل خالدة يف ذاكرتنا الثقافية والوطنية، التي ال يستطيع أحد 
أن يمحو منها شيًئا.. ألهنا ال تكتب أو تصاغ كغريها من ألوان الكتابة، بل يسجلها التاريخ 
هذه  ومن  وإكباًرا،  وإجالًال  ا  حب  أمامها  ننحني  مفاخر  هي  اخلالدة،  صفحاته  هلا  ويفتح 
مركز  اإلسالمي،  الثقايف  املركز  االستثامر،  صندوق  اإلسكان،  صندوق  واملراكز:  املشاريع 
القوى البرشية،  االسرتاتيجية(١٠)، ومركز  الدراسات  والدراسات املائية، ومركز  البحوث 

ومركز الوثائق واملخطوطات الذي رسم له سياسته.(١١)
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إقرار نظام «كليات املجتمع لسنة ١٩٨٢م»
ساهم عبد السالم يف إقرار مرشوع نظام مقرتح لتنظيم كليات املجتمع، وسّمي «نظام 
وحتسني مستوى األداء  كليات املجتمع لسنة ١٩٨٢م»، وهيدف إىل زيادة فاعلية الكليات 
إعداد  يف  مسامهته  إىل  باإلضافة  األردين،  املجتمع  يف  مدربة  برشية  طاقات  إلعداد  فيها؛ 
مرشوع دراسات وبحوث يف قطاعات وخدمات املجتمع األردين، هيدف إىل مجع املعلومات 

األساسية وحتليلها وحتديثها خلدمة عملية التنمية األردنية.(١٢)

تشجيع البحث العلمي
حركة  سياق  يف  اإلنسان  مسرية  ويضع  الوطن،  شأن  من  ُيعيل  املجايل  السالم  عبد  كان 
قام  األردين،  املجتمع  خدمة  جمال  يف  التطبيقي  العلمي  للبحث  منه  وتشجيًعا  التاريخ، 
بمخاطبة جمموعة من املؤسسات والدوائر الرسمية وغري الرسمية، من أجل تزويد اجلامعة 
متهيًدا  هبا؛  اخلاصة  الدائرة  أهداف  ختدم  أبحاث  ومشاريع  لدراسات  بمواضيع  األردنية 
رضيبة  دائرة  املؤسسات:  هذه  ومن  اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  عامدة  قبل  من  لدراستها 
(اخلطوط  عالية  مؤسسة  العامة(١٥)،  املوازنة  دائرة  التعاونية(١٤)،  املنظمة  الدخل(١٣)، 
األردن(١٨)،  وادي  سلطة  االجتامعي(١٧)،  الضامن  صندوق  األردنية)(١٦)،  امللكية  اجلوية 
األردين(٢٠)، سلطة املياه  مؤسسة املواصالت السلكية والالسلكية(١٩)، مؤسسة التلفزيون 

واملجاري(٢١)، سلطة املصادر الطبيعية.(٢٢)
اهليئات  إىل  امتّد  بل  اجلامعة،  أسوار  داخل  أدائها  عىل  الكليات  نشاط  يقترص  ومل 
هذه  من  عدد  مع  وثيًقا  تعاوًنا  اجلامعة  تعاونت  حيث  اجلامعة،  حدود  خارج  واملؤسسات 
الوزارات واملؤسسات يف جمال التعليم وتدريب الكوادر املختلفة، كل يف جمال ختصصها(٢٣)
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إسهاماته الفاعلة مع أعضاء اهليئة التدريسية
يف لقاء مجعني مع املجايل، وعند حديثه عن أمهية ومكانة مهنة املعلم وخطورهتا يف الوقت 
نفسه، أخربين أنه إن أخطأ الطبيب فإن األثر يصيب نفًسا واحدة، وأما األستاذ اجلامعي فإن 
أثر الصواب واخلطأ لديه يتسع، ليس بَِمن َحَرض، وإنام يمتد إىل دائرة التأثري.. فكل طالب 
مؤثِر يف من حوله حاًرضا ومستقبًال؛ إذ ينشئ أرسة يريب أبناءها عىل ما كان من رسوخ يف 

الفكر والعلم.(٢٤)
املعلم  احتضن  االحرتام،  قوامها  الروابط  متينة  لعالقة  املجايل  أسس  املنطلق،  هذا  من 
فكانت  يكون،  يديه  بني  من  التغيري  أن  اإلدراك  متام  مدرًكا  محله،  وخيفف  مهه  حيمل  وكان 
الكفاة العلمية واخللقية ومدى اخلربة العلمية هي األساس الذي يعول عليه يف انتقاء أعضاء 

اهليئة التدريسية، فبنى اجلسور وأجزى األجور.
يف بادئ األمر، كان املجايل يشعر يف عيون أعضاء اهليئة التدريسية بعدم الرىض بتعيينه 
رئيًسا للجامعة األردنية؛ ألسباب تتعلق بالظروف السياسية التي يعيشها األردن، وألسباب 
التعليمية،  املؤسسة  خارج  من  كلها  وهذه  ووزيًرا،  وطبيًبا  ا  عسكري  بكونه  تتعلق  شخصية 
فرأوا بقرار التعيني الصفة السياسية، فعمل عبد السالم وقتها عىل مّد جسور الثقة بينه وبني 
أعضاء اهليئة التدريسية، من أجل توثيق العالقة وتوطيدها، وإزالة ما علق بالنفوس من هذا 

القرار.(٢٥)
يف  تغيري  إحداث  عىل  وبقدرته  أعامله،  بمجمل  اجلامعي  الدكتور  إىل  ينظر  املجايل  كان 
طلبته، وصلته بقضايا جمتمعه وأمته، ومتابعته العلمية ملوضوع ختصصه. فكان يسعى دوًما 
يكن  فلم  ذلك،  منه  ُيطلب  حني  كل  يف  األردنية  اجلامعة  يف  التدريسية  اهليئة  أعضاء  خلدمة 

يتوانى يف مساعدهتم ومّد يد العون هلم متى ما أمكن له ذلك.(٢٦)
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اخلاصة،  املنافع  لتحقيق  ال  واألمة،  الوطن  خلدمة  وسيلة  إليه  بالنسبة  العام  العمل  كان 
كان  السلف،  قبله  من  دعائمها  أرسى  التي  الرصوح  إلعالء  جديدة  لبنة  رفع  مهه  وكان 
ا يؤرقه، فسعى يف تنمية مهارات الدكتور اجلامعي وتطوير قدراته،  العمل لصالح اجلامعة مه 

من خالل ترشيح أعضاء من اهليئة التدريسية للمشاركة يف مؤمترات ودورات دولية.(٢٧)

عالقته بطلبة اجلامعة األردنية
بنى عبد السالم املجايل جسوًرا متينة القوى تصله بطلبة اجلامعة األردنية، يستطيع من 
عربها  حيقق  التقاء  نقطة  إىل  ومعه  به  ليصلوا  القضايا،  من  العديد  معهم  يتبادل  أن  خالهلا 

التقدم والنجاح للجامعة.
التعارض بينه  كان  واملوقف اجلريء، مهام  احلازم،  القرار  اختاذ  يف  يرتدد  املجايل ال  كان 
وبني ما هو سائد بني الناس من رغائب وأمنيات، إذا اعتقد أن هذا األمر ليس يف مصلحة 
اجلامعة، ال يف نتائجه وال يف آثاره، وأوضح ما يكون ذلك يف تفسري موقفه من رفع الرسوم 
اجلامعية من عرشة دنانري إىل مخسني ديناًرا؛ إذ إن العرشة دنانري تعد رسًام كاملجاين بالنسبة 
ومظاهرات  مسريات  وخرجوا  الطلبة  عليه  اعرتض  القرار  صدور  وبعد  األغنياء،  للطلبة 
فاجتمع  بحكمة،  االحتجاج  هذا  املجايل  السالم  عبد  فواجه  القرار،  هذا  عىل  احتجاًجا 
أن  فلهم  الفقراء  الطلبة  أما  األغنياء،  للطلبة  ا  جماني  يعد  الرسم  أن  هلم  وبّني  الطلبة  ممثيل  مع 
أو  الدولة،  يف  الدراسية  البعثات  من  االستفادة  أو  توفرها اجلامعة  التي  من املنح  يستفيدوا 
اجلامعة،  يف  للعمل  يتقدم  أن  الطالب  يستطيع  كام  فوائد،  دون  من  قروًضا  يستلفوا  أن  هلم 
بغسل  مثًال  له  ورضب  اجلامعة،  داخل  الطالب  سيعمل  بامذا  الطلبة  أحد  عليه  فاعرتض 
وبادر  الصحون،  بغسل  سيقوم  هو  بأنه  السالم  عبد  فأجابه  اجلامعة!  مطعم  يف  الصحون 
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فعًال إىل العمل يف املطعم لفرتة تزيد عىل عرشة أيام، كام كان ابنه شادي يقوم كل يوم أحد 
بتنظيف أرض املطعم.(٢٨)

التحليل  إىل  يستند  دفاًعا  نفسه  عن  ودافع  وقراره،  موقفه  وعلل  املجايل  رشح  لقد  نعم 
والتعليل والفكر املسؤول.

التعاون مع مؤسسات وجهات خارج نطاق اجلامعة األردنية
غري  وأخرى  رسمية  وجهات  األردنية  اجلامعة  بني  متعددة  تعاون  عالقات  املجايل  بنى 
فيها خًريا متبادًال ال ينبغي جتاهله،  فقد كان يرى  واإلفادة منها،  االستفادة  هبدف  رسمية، 
ومن اجلهات التي تعاون معها مكتبة عبد احلميد شومان، وذلك يف ما يتعلق بتزويد املؤسسة 
بقائمة األبحاث التي تم تناوهلا ودراستها يف اجلامعة األردنية؛ لالطالع عليها وجتنب متويل 

بحوث ودراسات سبقت اجلامعة األردنية يف بحثها وتناوهلا.(٢٩)
مسريهتا  وتعّرف  املنطقة،  تاريخ  اسرتجاع  إىل  تفيض  الرواد  هؤالء  حياة  دراسة  إن 
املستقبل،  إىل  طريًقا  لنتبني  ومستجداهتا؛  تطورها  وتأمل  أحداثها،  وتوثيق  ومعاناهتا، 
فالتاريخ كل متكامل. وها نحن اليوم هبذه السطور نقّلب صفحة مرشقة  لرجل املبدأ الذي 

ال يساوم وال يناور.

عبد السالم املجايل وزيًرا للرتبية والتعليم
تسّلم املجايل وزارة الرتبية والتعليم، وكان شخصية هلا صوت مسموع، وفعل متبوع يف 
املحافل الرسمية واألوساط داخل األردن وخارجه، وما حديثنا عنه هنا إال استكامل لرسم 
األردن، تارًخيا وحضارة، من  يف بناء  لعب دوًرا مهام   األبرار، فقد  الوطن بأعالمها  صورة 
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وامتد دوره  حكومة،  من  أكثر  يف  ووزيرًا  للوزراء،  رئيًسا  السلطة  رأس هرم  تسلمه  خالل 
الفاعل املؤثر يف بلورة الفكر الرتبوي، الراقي املالمح، حني تسلم وزارة الرتبية والتعليم.

يف عام ١٩٧٦م تسّلم عبد السالم املجايل وزارة الرتبية والتعليم، وكان يف ذهنه وقتئذ، أن 
التقدم الوطني كله مرهون بتقدم الرتبية، فاعتمد الالمركزية كمفهوم يف اإلدارة، وتدفق هذا 
املبدأ يف رشايني الرتبية كأول خطوة يف التحديث، وخفف من عبء املعلم التدرييس الذي 
كان ثقيًال ينوء بحمله، والذي انعكس عىل الطالب، وأصبح تقديم الثانوية العامة يتم عىل 
فصلني بدًال من فصل واحد آخر العام الدرايس. وقام بتنظيم العالقة بني املجتمع واملؤسسة 
الرتبوية، فبدأ عبد السالم حيث املعلمني والطلبة عىل عودة املدرسة إىل املجتمع، عن طريق 
املشاركة يف أهم موسم وهو موسم احلصاد، فيعمل املعلم والطالب يف ذلك املوسم مقابل 
أجر، فقام باملشاركة يف هذه التجربة يف حسبان والكرك وعجلون، وأشغل املدرسة يف الفرتة 

املسائية بمحو األمية، وفتح املدارس يف فصل الصيف لنشاطات ترفيهية(٣٠)
فيها  نقّلب  الرواد،  هؤالء  هامات  من  اقرتاب  حماولة  هي  الصفحات  هذه  ختاًما، 
هنضت  التاريخ  هذا  وأن  خاصة  والتحديات،  والنضال  بالكفاح  امليلء  تارخينا  صفحات 
فتشكلت  هلا،  مثيًال  جتد  أن  قّل  وطنية  شعبية  وقيادات  دولة،  ورجاالت  رسمية  قيادات  به 
لدينا جتربة وطنية رفيعة املستوى، أصبحت مثًال يلقى االحرتام والتقدير بني قيادات العامل 
وشعوبه، وكان عىل رأس هذه السرية والتجربة األردنية الرائدة آل هاشم محلة رسالة الثورة 

العربية الكربى، وبناة هنضة األمة بقيادة جاللة امللك عبد اهللا بن احلسني املفدى.
وتثبيت  الوطن  بناء  يف  أسهموا  الذين  األردن  رجاالت  من  رجل  املجايل  السالم  عبد 
عملوا  القومية،  وعاطفتهم  أصوهلم العربية  عن  ينسلخوا  اخلاصة، مل  كل بطريقته  دعائمه، 
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ويعطيهم  وجهودهم  أعامهلم  التاريخ  يسجل  أن  دون  من  وطنهم،  خلري  وهدوء  بصمت 
وطني  وعي  من  به  امتازوا  ملا  كافة؛  املجاالت  يف  املبكرة  األردن  هنضة  يمثلون  حقهم، 
وجتارهبم  بسريهم  يتجاوزون  جعلتهم  ومبادئ  قيم  من  وانطالق  باملسؤولية،  وإحساس 
يف  وأبعادها  وخصائصها  معطياهتا  هلا  مرحلة  تاريخ  لتصبح  الشخصية؛  التجارب  حدود 

حياة الوطن واألمة.
وهي  والربط،  الضبط  سلوكية  يف  ومرجًعا  العسكري،  الرتاث  يف  َمْعَلمة  املجايل  كان 
تغلق  مدرسة  «افتح  هنج  عىل  سار  ومصاعبها.  العسكرية  عشق  من  لكل  العصامية  امليزة 
يف  له  األردن، حافًزا  السالم املجايل ليكمل دراسته خارج  عبد  البتعاث  كان  فقد  سجًنا»، 
االرتقاء باملستوى التعليمي، فلم يرد ألبنائه أن يواجهوا مشقة احلصول عىل حق أسايس هو 
التعليم، وألن األوطان ُتبنى وتتقدم بالعلم كان ال بد من معاجلة املنظومة التعليمية وتوفري 
مستلزمات ذلك، فكانت املعاناة يف حتصيل العلم مدعاة للسعي يف توفريه لآلخرين، وهذا 
ما يدلل عىل حّس القيادة ورؤية املسؤول لوقائع وطنه، حيملها فوق كاهليه ويسعى جاهًدا 
للسري نحو األمام، وهتذيب الطريق أمام سالكيه ليصل األردن إىل القمة، وهبذا نرى أن يد 
ألهل  دائًام  ممتدة  كانت  البيضاء  األيادي  تلك  لديه،  حارضة  أبًدا  كانت  والفضل  األسبقية 

بلده، سّباقة باخلري أبًدا.
وأخًريا، يمكن القول إنه ليس يف بلدنا وجوه بالية، وال رموز بائدة، بل بناة يعلون البناء 
أفذاذ  رجال  وجتارب  سري  هي  الوطنية،  مسريتنا  استمرارية  إطار  يف  مدماك،  فوق  مدماًكا 
إهنم  وكربياء،  عز  ومنارات  قدوة  وأصبحوا  وتارخيه،  شعبه  فاحتضنهم  األردن  احتضنوا 

رجال احلسني ورفاق دربه. 
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ومهام يكن إعجابنا بإنجازات املجايل وتقديرنا هلا، فإن اإلفادة منها، والعرب والدروس 
الدارسني  مسؤولية  من  وجزًءا  القّراء،  حيملها  أمانة  ستبقى  هبا،  حفلت  التي  واحلقائق 
خالدة،  األمة  وضمري  روح  يف  هي  بل  عبًثا،  تذهب  ال  األبطال  فحياة  الثقات.  واملؤرخني 

ويف كلمة احلب األوىل التي تسكبها األم يف أذن وليدها مسكونة.
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اهلوامش
(١)املجايل، رحلة العمر، ص١٣٥؛ الزغول، حامد (١٩٨٧)، اجلامعة األردنية يف عيدها الفيض سرية ومسرية 

(١٣٨٢-١٤٠٨هـ/ ١٩٦٢-١٩٨٧)، مجع وإرشاف: حممد عدنان البخيت، ط١، ص٣٤-٣٥، ٤٦. 
(٢) املجايل، رحلة العمر، ص١٣٦؛ الزغول، اجلامعة األردنية، ص٣٥، ١٠٨-١٠٩.

(٣) وقد سبقه يف رئاسة اجلامعة األردنية نارص الدين األسد وعبد الكريم خليفة.انظر: املكتبة الوطنية، الوثائق 
احلكومية، رقم الوثيقة (١٤٢/١/٥/٢٢)، تاريخ العدد (١٩٧١/٨/٢٣م)، الزغول، اجلامعة األردنية، 

ص١٢٩.
السالم  عبد  يكون  أن  عىل  املوافقة  يطلب  ١٩٦٨م  عام  الدفاع  وزارة  إىل  اجلامعة  أمناء  جملس  كتب  وقد   (٤)
الذي  السالم  املاسة لعبد  حلاجتها  عدم تلبية الطلب  عن  الوزارة اعتذرت  املجايل رئيًسا للجامعة، إال أن 
اجلامعة  األردنية.الزغول،  املسلحة  القوات  يف  الطبية  اخلدمات  مدير  منصب  يشغل  الوقت  ذلك  يف  كان 
األردنية، ص١٢٩؛ مقابلة مع عبد السالم املجايل، يف مبنى مجعية الشؤون الدولية، بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩م.

الدولية،  الشؤون  مجعية  مبنى  يف  املجايل،  السالم  عبد  مع  مقابلة  ص٢٥٥؛  األردنية،  اجلامعة  الزغول،   (٥)
بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩م. 

(٦) املجايل، رحلة العمر، ص١٣٤، ١٧٤-١٧٥؛ اجلامعة األردنية (١٩٨٧)، ندوة العدد مع األستاذ الدكتور 
عبد السالم املجايل، املجلة الثقافية، ع(١٢،١٣)، ص١٧. 

ندوة  األردنية،  اجلامعة  ص١٠٠-١٠١؛  األردنية،  اجلامعة  الزغول،  ص١٧٦؛  العمر،  رحلة  املجايل،   (٧)
العدد، األستاذ الدكتور عبد السالم املجايل، ص١٦؛ مقابلة مع عبد السالم املجايل، يف مبنى مجعية الشؤون 

الدولية، بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩م. 
(٨) املجايل، رحلة العمر، ص١٧٧. 

(٩) الزغول، اجلامعة األردنية، ص٩٥-٦٠. 
عديدة؛ لتيسري  خياطب جهات  فكان  ويتابع شؤونه باستمراره،  املركز  السالم اهتاممه هبذا  عبد  واصل   (١٠)
االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  حاجة  فيه  ينقل  اإلعالم  وزير  إىل  كتاًبا  أرسل  فقد  وإمتامها،  عمله  أمور 
والدوائر  واملؤسسات  اإلعالم  وزارة  عن  تصدر  التي  املنشورات  من  عدد  إىل  امللحة  األردنية  اجلامعة  يف 
احلكومية،  الوثائق  الوطنية،  املكتبة  وأهدافه.  املركز  بمهام  العالقة  ذات  املنشورات  وبخاصة  هلا،  التابعة 

رقم الوثيقة (٥٥/٥/١٣/١١)، تاريخ العدد (١٩٨٥/٧/٢٨م).
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(١١) الزغول، اجلامعة األردنية، ص٦٨٣، ٦٤٦، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٢.
(١٢) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٢٧١/٦)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣).

(١٣) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠١٧/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٤) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠١٨/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٥) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠١٩/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٦) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٠/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٧) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢١/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٨) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٥/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(١٩) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٦/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(٢٠) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٧/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(٢١) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٨/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).

(٢٢) مركز الوثائق واملخطوطات، اجلامعة األردنية، رقم الكتاب (٧٠٢٩/٦/٥)، التاريخ (١٩٨٢/١١/٣٠).
األردنية،  اجلامعة  األردنية،  اجلامعة  يف  ذكريات  الثقافية،  املجلة   ،(١٩٧٨) الوهاب  عبد  الربليس،   (٢٣)

ع(١٣)، ص٣٨.
(٢٤) مقابلة مع عبد السالم املجايل، يف مبنى مجعية الشؤون الدولية، بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩م.

(٢٥) املجايل، رحلة العمر، ص١٧٣. 
(٢٦) أرسل عبد السالم املجايل كتاًبا إىل رئيس هيئة أركان القوات املسلحة األردنية يذكر فيه رغبة الدكتور 
مجعة براج يف إعادة طباعة كتابه «أحكام املواريث يف الرشيعة اإلسالمية» يف مطابع القوات املسلحة األردنية 
 ،(٤٩٨٨/٩/١٢) الكتاب  رقم  األردنية،  اجلامعة  واملخطوطات،  الوثائق  مركز  اخلاصة،  نفقته  عىل 
التاريخ (١٩٨٢/١٢/٨). كام أرسل كتاًبا إىل رشكة الفوسفات مرفقًا معه صورة عن تقرير أعده الدكتور 
فوسفاتية  لطاقات  مواقع  عىل  بعثورهم  العلوم،  كلية  يف  مقبل  رسمي  شاكر  والدكتور  عابد،  القادر  عبد 
فيها  املسؤولني  مع  اجتامع  لعقد  بالتمهيد  الفوسفات  رشكة  تقوم  أن  طالًبا  األردن،  غرب  شامل  يف  مهمة 
التاريخ   ،(٧٣٥٥/٦/٥) الكتاب  رقم  األردنية،  اجلامعة  واملخطوطات،  الوثائق  مركز  املوضوع،  حول 

.(١٩٨٢/١٢/٢٠)
الوطنية،  املكتبة  إيطاليا،  يف  النظرية  للفيزياء  الدويل  املركز  دورة  حلضور  قسيس  نبيل  الدكتور  ترشيح   (٢٧)
الوثائق احلكومية، رقم الوثيقة (١٦٦/٣٤/١/٩)، تاريخ العدد (١٩٧٣/٦/٢٣م). وترشيح الدكتور 
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احلكومية،  الوثائق  الوطنية،  املكتبة  نيويورك،  يف  اجلغرافية  األسامء  توحيد  لدورة  البحريي  الدين  صالح 
رقم الوثيقة (٩٩/٨/٥/٩)، تاريخ العدد (١٩٧٢/١٠/٢٨م). ترشيح الدكتور صبحي القاسم ملؤمتر 
املكتبة  واشنطن،  يف  النادرة  الربية  واحليوانات  النباتات  أنواع  ونقل  واسترياد  تصدير  ينظم  ميثاق  وضع 
ترشيح  (١٩٧٣/١/٣١م).  العدد  تاريخ   ،(١٧٠/٨/٥/٩) الوثيقة  رقم  احلكومية،  الوثائق  الوطنية، 
العلوم  حقل  يف  النووية  املعلومات  بتطبيق  املتعلقة  الدراسية  احللقة  حلضور  خبيص  عيسى  الدكتور 
تاريخ   ،(٤٦/٥١/١٠/٩) الوثيقة  رقم  احلكومية،  الوثائق  الوطنية،  املكتبة  باريس،  يف  والتكنولوجيا 

العدد (١٩٧٢/٨/١٩م).
(٢٨) املجايل، رحلة العمر، ص١٧٥. 

التاريخ   ،(٤٥٠٤/٩/١٢) الكتاب  رقم  األردنية،  اجلامعة  واملخطوطات،  الوثائق  مركز   (٢٩)
(١٩٨٢/١١/١٣)؛ مقابلة مع عبد السالم املجايل، يف مبنى مجعية الشؤون الدولية، بتاريخ ٢٠١٤/٤/٩م.

املطبوعات  رشكة  بريوت:  ط١،  احلكم،  سدة  إىل  الشعر  بيت  من  العمر  رحلة  السالم،  عبد  املجايل،   (٣٠)
للتوزيع والنرش، ٢٠٠٣م، ص١٨٥-١٨٨. 

 





١٩٥

الفهرست

مقدمة: د. مهند مبيضني
عبـدالسالم الـمجايل: الـمجـال األكادميـي

«يولـــد املعلـــم معلمــــــا وال يصنـــع» 
د. «حممد عدنان» البخيت .................................................................................................................

عطاء فائض احلدود
رياض محزة ..................................................................................................................................

عندما جتتمع الرؤية والـجرأة وحب الوطن
د. هند غسان أبو الشعر ......................................................................................................................

عطـاء الـــمجايل ومسامهاته األكادمييـة فــي اإلمـارات
د. بشري شحادة ....................................................................................................................................

عبـدالسالم الـمجايل: جمال اخلدمات الطبية
الـمجايل رجل الـخدمات الطبية امللكية

د. يوسف القسوس ............................................................................................................................
عبد السـالم الـمجايل األمنوذج

د.  نوار فريز ............................................................................................................................
ريادة فـي العمل العام واألبوة

د. سوسن اايل ...........................................................................................................................

٥
١٧

١٩

٢٣

٢٩

٣٧

٤٩

٥١

٥٥

٥٩



١٩٦

عبـدالسالم اايل: جمال الشــــــأن العـــــــام
عبدالسالم الـمجالـي أكادمييــا وأمميا

د. عدنان بدران ...........................................................................................................................
عشـــت زمـن عبدالسالم الـمجايل

د. مجعة بن علي آل مجعة ..............................................................................................................
عبدالسالم الــمجايل كمـــــا عرفتــــــه

د. مسري مطاوع ...........................................................................................................................
جمالـــــي حتى ثــــــورة القلعــــــــة

أمحد سالمة ...........................................................................................................................

عبـدالسالم الـمجايل: شهادات
عبـــد السـالم اإلنسان

د.  عبد الرؤوف الروابدة ..................................................................................................................
عبدالسالم الـمجايل: انطباعات شخصية

د.  علي حممد فخرو .......................................................................................................................
عبدالسالم الـمجايل بصمــة ال متحى

د.  كامل أبو جابر .........................................................................................................................
بيـن يــدي عبدالسالم الـمجايل

د. جواد العناني ...........................................................................................................................
ــات الوطنية عبدالسالم الـمجايل: الدور فـي املهمـ

سامر حممد العبادي .........................................................................................................................

٦٥

٦٧

٧٣

٧٧

٨٣

٩١

٩٣

٩٧

١٠١

١٠٥

١١١



١٩٧

عبد السالم الـمجالـي ودوره فــي القطـــاع الصحـــــي ( ١٩٥٦ – ١٩٧٠ م ) 
د. أسامة أبو الغنم ...........................................................................................................................

عبـــد الســــالم الـمجالــــي ورئاسة الـحكومـــــة
د. عبداهلادي القعايدة ........................................................................................................................

االـي فـي وزارة الرتبيـة والـجامعـــة األردنية: إحداث التغيري والتطوــر
د.  ربيع الفرجات ...........................................................................................................................

الفهرست ............................................................................................................................................

١٣٥

١٥٣

١٧٩
١٩٥


	صفحة البداية.pdf
	3. د. عبد الهادي القعايدة.pdf
	4. ربيع فرجات.pdf
	الفهرس.pdf

