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وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ( تشرين أول  2020ولغاية تاريخه في حكومة دولة الدكتور بشر
الخصاونة )
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية (  2018ولغاية تشرين أول  2020في حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز
)
رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المرأة ( / 24تشرين ثاني 2019/ولغاية تاريخه)
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية (ايلول  2016ولغاية حزيران  2018في التعديل الوزاري الثاني لدولة
الدكتور هاني الملقي)
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية (  /1حزيران  2016ولغاية  /25ايلول  2016في التعديل الوزاري
األول لدولة الدكتور هاني الملقي)
عضو مجلس االعيان االردني (تشرين أول  2013ولغاية حزيران )2016
وزير التنمية السياسية ( /11تموز 2011/ولغاية تشرين األول  2011في التعديل الوزاري الثاني لدولة
معروف البخيت)
وزير التنمية السياسية (تشرين ثاني  2010ولغاية شباط  2011في التعديل الوزاري الثاني لدولة سمير زيد
الرفاعي)
وزير التنمية السياسية (كانون أول  2009ولغاية تشرين ثاني  2010في حكومة دولة سمير زيد الرفاعي)
وزير التنمية السياسية (شباط  2009ولغاية كانون األول  2009في حكومة دولة نادر الذهبي)
 1994ولغاية  2009المدير التنفيذي لشركة أمان للتجارة والتسويق المتخصصة في تكنولوجيا االتصاالت
عن بعد.
مؤسس ومدير عام مركز البديل للدراسات السياسية والتدريب ولغاية تقليده منصب وزير التنمية السياسية
في شباط .2009
في عام  1994أسس شركة خاصة في مجال تكنولوجيا االتصاالت  ،ومن العام  1994ولغاية عام 1999
كان شريكا ً ومدير عام مركز الشبكات العربية .
 1989ولغاية  1994استلم منصب مدير الصيانة في الشركة الثالثية المتحدة.
 1983ولغاية  1994عمل كمسؤول صيانة في الشركة المتحدة للتجارة.

معلومات شخصية:
تاريخ الوالدة  / 28 :تشرين ثاني 1954 /
الجنسية  :االردنية
أسم األب  :حابس موسى ساهر المعايطة
أسم األم  :ربيحة حسن النابلسي
الحالة االجتماعية  :متزوج
أسم الزوجة  :روديكا جورج تودوراس المعايطة

التعليم  :حاصل على درجة الماجستير في الهندسة االلكترونية – تكنولوجيا االتصاالت من جامعة البولتكنيك من
مدينة بخارست  /رومانيا.
بداية حياته :
ينحدر موسى حابس المعايطة من احد العائالت المعروفة من جنوب المملكة االردنية الهاشمية ،عشيرة المعايطة
والتي وفقا ً للسجالت التاريخية المتعددة تقول انه قد انتقل اجداده في اوائل القرن التاسع عشر من مدينة الخليل في
فلسطين ليستقروا على الضفة الشرقية لنهر االردن في قريتي بتيير وأدر بالقرب من مدينة الكرك.
جده االكبر ساهر محمد المعايطة كان زعيما معروف بمدينة الكرك واحد االوائل الذين قادوا هبّة الكرك(هبّة الهية)
مع زعماء الكرك من مختلف العشائر وحاربوا بشجاعة من اجل الحرية ضد االمبراطورية العثمانية في بداية القرن
الماضي  ،وقبضت عليه السلطات العثمانية وتم اعدامه شنقا ً عام  1910في مدينة دمشق السورية.
كان جده موسى ساهر المعايطة زعيم وشيخ العشيرة المعايطة من واكتسب السلطة واحترام الناس من خالل قيادته
الحكيمة والعادلة المتوازنة.
موسى حابس المعايطة هو أول مولود لحابس موسى المعايطة وربيحة حسن النابلسي ،وحابس محمد المعايطة هو
االبن الثاني للشيخ موسى والذي غادر مع اخوانه اللواء محمد موسى المعايطة ومحمود موسى المعايطة وشقيقته
الوحيدة زينة موسى المعايطة قريتهم االصلية بتيير الى الكرك للدراسة ومن بعدها ممارسة العمل.
اخوان حابس واعمام موسى ُيذكروا كضباط شجعان قاتلوا بشجاعة في حرب عام  ،1948كان اللواء محمد موسى
المعايطة عم موسى األكبر مدير لمديرية األمن العام في األردن عام  ،1956وايضا كان نائبا ً في مجلس النواب
االردني عن محافظة الكرك في بداية الستينيات محمود موسى المعايطة كان ضابطا شجاعا في الجيش االردن،
يُذكر أنه قاتل بشجاعة في معركة القدس عندما قام الجيش األردني بحماية المدينة المقدسة .محمود أبو ساهر من
مؤسسي حزب البعث -الجناح السوري ،وعضو القيادة القومية العليا لحزب البعث حتى وفاته ،شقيقتهم الوحيدة زينة
موسى المعايطة غادرت قريتها األصلية بتيير بعد زواجها من عبد العزيز المعايطة واستقرت في مدينة اربد لتكون
قريبة من شقيقها حابس وعائلته.
عمل حابس والد موسى في مؤسسات الدولة االردنية حيث شغل منصب قائم مقام (ما يعرف بالمتصرف) في بعض
المدن الرئيسية في األردن ،يُذكر له في مهاراته في العالقات العامة وكفاءته في حل المشاكل اإلدارية بحكمة
وبمسؤولية كبيرة ،وأينما تم تعيينه للخدمة في المملكة األردنية الهاشمية سادت كفاءته والصدق المطلق والطبيعة
البشرية الطيبة التي اتسم بها بصفته حاك ًما اداريا ولقد خدم المجتمع المحلي بأمانة ووالء كبير.
تنحدر والدته من عائلة متعلمة وثرية ،جدها كان تاجر من مدينة نابلس وهو إسماعيل حسن النابلسي عبر إلى الضفة
الشرقية لألردن واستقر في اربد في نهاية القرن التاسع عشر ،حسن والد ربيحة ابنه األكبر واصل أعمال العائلة
بنجاح  ،وقام مع زوجته السيدة مسرة صالح من مدينة دمشق بتربية عائلة رائعة مكونة من ثالثة أبناء وخمس بنات
وجميعهم حصلوا على التعليم العالي المناسب ،حيث تخرج األبناء الثالثة من جامعات مرموقة ،االبن البكر الدكتور
اسماعيل حسن النابلسي كان طبيبا ،وتخرج االبن الثاني نبيه حسن النابلسي صيدالنيا ً ،ودرس االبن الثالث يحيى
حسن النابلسي الهندسة المعمارية وتخرج من جامعة فلورنسا في إيطاليا .منزل الوالدين لوالدة موسى منزل شرقي
نموذجي واصبح معلم في اربد واستحوذت عليه بلدية اربد لقيمته التاريخية .ومعروف باسم بيت النابلسي.
نظرا
موسى حابس المعايطة لديه أربعة إخوة وأخت واحدة ،وجميعهم يحملون درجتي البكالوريوس والماجستير ،و ً
لتعيين والده في عدة مدن أردنية مثل اربد وجرش ومأدبا والعقبة والمفرق وعمان ،تنقل موسى مع أسرته وقضى
طفولته في مختلف مدن المملكة.

حصل على تعليمه المدرسي المبكر في المدن التي عمل فيها والده واكمل تعليمه في مدرسة اربد الثانوية للبنين،
وتخرج منها-الفرع العلمي ،بعد التخرج بدأ دراسته في الهندسة في جامعة حلب بسوريا ولكن بعد عام توقف عن
الدراسة في سوريا لينتقل إلى رومانيا أكمل درجة الماجستير في العلوم في الهندسة اإللكترونية-تقنية االتصاالت من
جامعة البوليتكنيك في بوخارست  /رومانيا.
خالل سنوات دراسته الجامعية التقى بزوجته المستقبلية روديكا جورج تودوراش ،التي كانت في ذلك الوقت طالبة
في كلية االداب واللغات بجامعة ألكسندرو إيوان كوزا ،حيث حصلت زوجته على درجة البكالوريوس من رومانيا
في اللغات اإلنجليزية واأللمانية ،وبعدها وحين استقرت في المملكة االردنية الهاشمية اكملت دراستها وحصلت على
درجة الماجستير في االدب االنجليزي من الجامعة االردنية  /عمان.
في عام  1981أنهى دراسته الجامعية وعاد بعد ذلك الى االردن ،وبعد فترة قصيرة قضاها في منزل والديه في مدينة
اربد مسقط رأسه واستقر هو وزوجته في مدينة عمان.
خالل أوقات األحكام العرفية في األردن ،وهي الفترة التي تزامنت مع دراسة موسى وعودته ،وبسبب نشاطه
عيّن موسى في وظيفة حكومية كمهندس اتصاالت في مطار ماركا الدولي ولكن تم فصلة وتم مصادرة
السياسيُ ( ،
جواز سفره من قبل السلطات) ،واستمر هذا الوضع حتى عام  1989وهو العام الذي شهد عودة الحياة الديموقراطية
وإلغاء األحكام العرفية في األردن.
كان لظروف األحكام العرفية تأثير مباشر على حياته المهنية .وحياة زوجته ولم يُسمح له بالعمل في القطاع العام،
بدأ موسى العمل كمهندس إلكتروني في القطاع الخاص وكذلك زوجته حيث عملت في البداية بالتدريس وبعدها
عملت في القطاع الخاص
النشاط السياسي :
خالل السنوات األولى من دراسته جسد موسى اهتمامه الكبير بالسياسة والعمل الحزبي ،انتخب رئيسا ً لالتحاد
الوطني للطالب األردنيين في رومانيا ،وهو المنصب الذي شغله من  1976حتى  ،1981ولقد كان عدد أعضاء
نقابة الطالب األردنيين في رومانيا حوالي 3000عضو.
عند عودته إلى األردن وقبل عام  1989قام موسى بنشاط حزبي /سياسي /ونفابي .في عام  1989انتخب موسى
عضوا في نقابة المهندسين األردنيين ورئيسا لقسم الكهرباء في النقابة وهو المنصب الذي شغله حتى عام .1992
بعد عودة الحياة الحزبية في األردن عام  1991كان موسى أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الديمقراطي االشتراكي
األردني وكان األمين العام عيسى مدانات ،وانتخب موسى عضوا في المكتب السياسي عام .1992
في أوائل التسعينيات عمل مع نشطاء اخرين من أجل توحيد الجناح اليساري من الطيف السياسي األردني تحت
مظلة حزب واحد ونجحت المحاولة في جمع عدة احزاب منها الحزب العربي الديمقراطي القومي برئاسة مازن
الساكت وكان من بين اعضاءه سمير الحباشنة معالي محمد داودية وسعادة مؤنس الرزاز والحزب التقدمي
الديمقراطي برئاسة علي عامر و عدد كبير من أعضاء حزب "الحشد" مثل جميل النمري بسام حدادين وحسين أبو
رمان باالضافة الى الحزب الديمقراطي االشتراكي .
ولقد انعقد مؤتمر هذه الحركة اليسارية عام  ،1996ان تخب موسى عضوا في المكتب السياسي ،وعيسى مدانات
عرف في البداية
رئيسا للحزب مازن الساكت امين عام ،وترأسوا بشكل مشترك الحزب الذي تم تشكيله حديثًا والذي ُ

باسم الحزب اليسار الديمقراطي الوحدوي األردني والذي أصبح الحقًا في عام  1998الحزب الديمقراطي الوحدوي
األردني ،وتم انتخاب موسى المعايطة أمين عام للحزب واعيد انتخابه في عام  2001وبقي امين عام في عام .2007
في عام  1997شارك موسى نفسه لالنتخابات النيابية مرشحا عن حزب اليسار الديمقراطي األردني عن محافظة
الكرك
وكان على بعد بضعة أصوات فقط من الفوز بالمقعد ،بعدها عاد موسى إلى أنشطته الحزبية المعتادة جنبًا إلى جنب
مع وظيفته كمهندس إلكتروني.
عضوا في لجنة األردن أوال ،حيث تم تكليف اللجنة بمهمة صياغة خارطة
في عام  2003تم تعيين موسى المعايطة
ً
الطريق لتنمية الحياة الحزبية في األردن و ساهم موسى بنشاط في أوراق العمل والمداخالت في تشكيل الحياة الحزبية
والسياسية في األردن.
في  / 22شباط 2009 /عين موسى وزيرا للتنمية السياسية في حكومة دولة نادر الذهبي.
حازت مساهمته المستمرة في قضية تحرير المرأة وتمكينها وتمثيلها على جميع المستويات في القطاعين العام
والخاص في األردن بتعيينه في  24تشرين ثاني  2019كرئيس للجنة الوزارية لتمكين المرأة في حكومة رئيس
الوزراء دولة الدكتور عمر الرزاز.

ساهم موسى حابس المعايطة ببعض االبحاث واوراق عمل حول مواضيع مختلفة:









األحزاب السياسية وطرق تمويلها.
األنظمة االنتخابية.
قضايا األمن والسالم.
تجربة الربيع العربي.
تمكين المرأة.
مفهوم الدولة المدنية القومية.
مفهوم الديمقراطية وأثره في العالم الحديث.
ساهم موسى وتمت دعوته لسلسلة من المؤتمرات والتشاورات على المستوى المحلي والدولي مثل:
 الحوار األورو متوسطي.
 مؤتمرات حول مفهوم الدولة المدنية القومية.
 مؤتمرات ومؤتمرات االشتراكية الدولية .

 اتفاقيات حول القضايا الفلسطينية.
 مؤتمرات حول قضايا األمن والسالم.
 مؤتمرات حول تجربة الثورات (الربيع العربي).

