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ت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين )ح�شد(

راأي االهايل
برن�مج انق�ذ وطني اقت�ص�دي يف 

مواجهة برن�مج �صندوق النقد الدويل

بعد اأن طفح الكيل وفا�شت اجلموع الغا�شبة اىل ال�شوارع احتجاجا على 

ال�شيا�شات احلكومية واجراءاتها الأخرية برفع الأ�شعار، مل تعد جتدي 

كل املعاجلات املوؤقتة واللتفافية على حقوق وم�شالح الفئات الأو�شع 

 
ّ
ي�رص الذي  احلكومي  وال�ّشمم  التجاهل  يجدي  يعد  مل   ... املجتمع  من 

على ال�شتمرار يف تطبيق ال�شيا�شات كما يريدها حرفيا �شندوق النقد 

الرئي�شية جتاه املجتمع  الدولة عن مهامها  : مزيدا من تخلي  الدويل 

ورفع اليد عن دعم ال�شلع الأ�شا�شية واإطالق اليد لكبار الراأ�شماليني 

والتجار املتحالفني مع القوى الراأ�شمالية العاملية للتحكم يف مفا�شل 

احلياة القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية يف البالد...

العربية  ال��دول  من  عدد  يف  حدث  ما  املقررون  ال�شا�شة  ن�شي  كيف 

ال�شقيقة وانظمتها ال�شيا�شية التي اعتمدت برنامج ال�شندوق واأوهمت 

نف�شها باأن الو�شاع الداخلية م�شتقرة وميكنها احتمال تداعيات هذا 

الربنامج، واجلميع يعرف ما اآلت اليه المور بعد الثورات العربية بداية 

عام ٢٠١١م.

يف هذا الظرف ال�شيا�شي الدقيق يهمنا اأن نوؤكد على ما يلي:�

اينما  ح�شورها  ا�شتاأنفت  التي  ال�شعبية  الحتجاجات  م�رصوعية  اأول: 

كان ميدانها جنوبا او و�شطا او �شمال، كما اأن الت�شكيك بدوافعها هو 

اأ�شلوب بائد وعفا عليه الزمن بعد اأن �شقطت جميع احلجج لدى ال�شلطة 

التنفيذية منذ هبة ني�شان )عام ١٩٨٩ ( عندما اتهم املتظاهرون يف 

حينها بارتباطاتهم باخلارج!!

ثانيا: التذكري باأن حمدودية الجنازات املرتتبة على احلراك ال�شعبي 

من  وا�شع  لعدد  �شامال  وك��ان   ٢٠١١ ع��ام  اي�شا  ب��داأ  ال��ذي  الردين 

على  وقعت  التي  ال�شلبية  التطورات  فقط  �شببه  يكن  مل  القطاعات 

املحلي  امل�شتوى  على  الذاتي  الق�شور  عامل  بل  العربية،  الثورات 

الدقيقة  البو�شلة  وغياب  املوحدة  الوطنية  املرجعية  فقدان  ب�شبب 

اأطراف  قبل  من  املطروح  ال�شالحي  الربنامج  يف  الولويات  لتحديد 

احلركة الوطنية واجلماهريية.

ثالثا: الآن وبعد مرور حوايل �شت �شنوات، مثقلة بالتطورات ال�شيا�شة 

اجلميع  على  يتوجب  واخلارجية،  الداخلية  امل�شتويات  جميع  على 

املرحلة  تقييم  الردن��ي��ة  واجلماهريية  الوطنية  احلركة  اط��راف  يف 

ال�رصوريني  الرئي�شي  وال�شعار  الربنامج  وو�شع   / بدقة  ال�شيا�شية 

من اجل النخراط يف هذا اجلهد ال�شعبي املبارك وال�شتفادة من كل 

القريب  بالأم�س  اجلماهريية  احلركة  بها  مرت  التي  الثمينة  الدرو�س 

)اأي منذ ٢٠١١(.

الو�شاع  ت��ردي  هي  الواجهة  يف  الآن  املطروحة  الرئي�شية  الق�شية 

القت�شادي،  الو�شع  يف  �رصورية  جراحات  اج��راء  و���رصورة  املعي�شية 

وا�شتبدال الربنامج التدمريي ل�شندوق النقد الدويل بربنامج وطني 

انتاجي يعتمد على تنمية الرثوات الوطنية وتوزيعها بعدالة على جميع 

فئات ال�شعب، وهذا يحتاج بدوره لآليات وطنية بديلة اي�شا: حكومة 

ت�شتطيع ان تتبنى مثل هذا الربنامج وتدافع عنه ب�شجاعة حر�شا على 

�شالمة الوطن وال�شعب.

احلركة  على  الغالق  �شيا�شات  تنتج كل  اأن  الطبيعي  من  كان  رابعا: 

اجلماهريية ، الحتجاجات التي ن�شهدها و�شن�شهد املزيد منها اي�شا، 

اإن غياب امل�شاركة التمثيلية يف �شنع القرار هو ق�شية رئي�شية اخرى 

تتحديف اأهميتها مع الق�شية الوىل املطروحة على ال�شعيد املعي�شي، 

الق�شيتان  تتقدمه  املطلوب  الدميقراطي  وال�شالح  التغيري  برنامج 

ال�شا�شيتان وما يرتتب عليهما من ا�شتحقاقات وطنية.

ت�أ�ص�صت �صنة 1989

»القومية والي�ص�رية«: �صرورة التخلّي عن االلتزام�ت احلكومية 

جت�ه الربن�مج غري االن�ص�ين واملدّمر ل�صندوق النقد الدويل

اللجنة العلي� حلق العودة »اإدانة ومق�طعة م� ي�صمى مبوؤمتر ال�صت�ت 

الفل�صطيني الذي �صيعقد يف ا�صت�نبول نه�ية ال�صهر اجل�ري«

كتلة الوحدة العم�لية : احلكومة تدفع نحو االخالل ب�لتوازن�ت االجتم�عية

امللتقى املو�ّصع الث�لث للنق�ب�ت والنواب واالأحزاب واملجموع�ت 
ال�صعبية ملواجهة �صفقة ا�صترياد الغ�ز من العدو ال�صهيوين

ح�������ص���د ي���ه���ن���ئ اجل��ب��ه��ة 

الدميقراطية لتحرير فل�صطني 

الث�منة  ال��ذك��رى  مبن��صبة 

واالرب����ع����ني الن��ط��الق��ت��ه���

دميقراطي  تي�ر  الفل�صطيني  الي�ص�ر  حوامتة: 

موجود يف �صفوف �صعبن� ويف امليدان �صد االحتالل
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ت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي الردين )ح�شد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

�صي��صة االفق�ر وتكري�س التبعية االقت�ص�دية 

وال�صي��صية للغرب الراأ�صم�يل
توفيق ع��صور

والتدخني،  االت�صاالت  على  جديدة  �صرائب  احلكومة  فر�صت 

اجور  وزادت  مببررة،  وغري  عالية  بن�صبة  الوقود  اأ�صعار  رفعت  كما 

تفكر  تببزال  وال  اخلببطببوط،  من  للكثري   ٪٢٠ من  باأكرث  املوا�صالت 

بكيفية فر�ض ر�صوم و�صرائب جديدة، ورفع الدعم عن بقية املواد 

فلكية  اأرقام  اىل  اجلامعات  يف  التعليم  ر�صوم  زادت  كما  االأ�صا�صية، 

لتكري�ض  العايل،  بالتعليم  امللتحقني  عدد  تقلي�ض  اأجل  من  وذلك 

العامة،  امليزانية  عجز  تغطية  باإدعاء  هذا  كل  والتخلف،  اجلهل 

للقرو�ض، �صاربة بعر�ض  املانحة  املالية الدولية  املوؤ�ص�صات  لرت�صي 

تلك  جدوى  بعدم  اخلراء  واآراء  ال�صعبية،  االحتجاجات  احلائط 

اخلطوات حلل االأزمة االقت�صادية التي تعاين منها البالد، واأو�صاع 

غالبية ابناء ال�صعب املرتدية يف البوؤ�ض والفقر والبطالة.

املواطنني،  بع�ض  لببدى  الببروؤيببة،  يف  و�ببصببوح  وعببدم  التبا�ض  هناك 

الراأ�صمايل  لالقت�صاد  الكاملة  وتبعيتها  احلكومة  �صيا�صات  حول 

العاملي،تلك ال�صيا�صات التي توؤدي لتحقيق م�صالح فئة م�صيطرة ال 

تتجاوز ن�صبتها ١٪ من ال�صكان، وطبقة و�صطى متاآكلة، مقابل غالبية 

االرتباط  هذا  اأن  بالهم  عن  يغيب  فالكثريون  املقهور،  �صعبنا  اأبناء 

بالغرب، هو ال�صبب الرئي�صي لفقرهم وبوؤ�صهم، واي�صا انت�صار الف�صاد 

املايل وال�صيا�صي.

بعد  الراأ�صمالية  لالمراطوريات  الع�صكري  االحتالل  فرتة  بانتهاء 

انتهاء احلرب العاملية الثانية، خلفت وراءها م�صروع دول يف الكثري 

من مناطق  العامل، ومنها بلدنا، كان على راأ�صها طبقة و�صطى بداية، 

ومع النمو والتطور، حتولت اىل الطبقة الراأ�صمالية التابعة لدول 

املركزي الراأ�صمايل العاملي.

با�صتعمار  الع�صوي  اال�صتعمار  وا�صتبدل   ، االحتالل  جنود  رحل 

الأجل  التابعة،  الطبقة  تلك  البالد،  باقت�صاد  يربطه  اقت�صادي، 

القرو�ض،  طريق  عن  وال�صعب،  للوطن  االقت�صادي  النهب  حتقيق 

التي  واال�صتثمارات  الو�صطى،  والطبقة  الفقراء  �صي�صددها  التي 

غالبيتها  الأن  العاملة،  االيببدي  بت�صغيل  البالد  منها  ت�صتفيد  لن 

العاملية،  والبنوك  الدول  اىل  االأرببباح  وتعود  الوافدة،  العمالة  من 

وتكبح اأي تطور او منو اقت�صادي منتج، ويبقى ال�صعب يعاين الفقر 

نه�صت  التي  العامل  اللحاق ببع�ض دول  والتهمي�ض والبطالة، وعدم 

مثل ماليزيا ب �صنغافورة ... الخ.

بعد  اال  �صعوبها،  حياة  وم�صتوى  باقت�صادها،  تنه�ض  مل  الدول  تلك 

ال�صلطة،  وتببداول  بالتعددية  توؤمن  حقيقية،  دميقراطية  ار�صاء 

وحماوالت جادة للق�صاء على الف�صاد، كما طورت نظمها التعليمية 

االن�صان،  بناء  االأ�صا�ض  الأن  والتخلف،  اجلهل  من  �صعبها  واأخرجت 

الذي يبني التقدم والتطور.

.

يقول البع�ض ، اإن العامل اأ�صبح قرية �صغرية، وال ميكن االنعزال عنه 

من اأجل البناء والتطوير، وهذا قول فيه مغالطة، الأنه مل يطلب اأحد 

الداخل  يعتمد على  البناء، الأن ذلك  اأجل  من  العامل  االنعزال عن 

االأموال  من  اال�صتفادة  الأجل  العامل،  مع  االرتباط  واي�صا  اأ�صا�صا، 

واخلرات واالأ�صواق...، اإن االمر الرئي�صي لتحقيق هذه االهداف، 

وجود ارادة �صيا�صية لتحقيقها، وبناء دميقراطية حقيقية �صلبة، 

وال�صغط على االثرياء وا�صحاب روؤو�ض املال مل�صاركتهم يف ال�صلطة 

ال�صيا�صية وعدم اال�صتفراد بها لتحقيق م�صاحلهم اخلا�صة، ب�صبب 

�صوء قانون االنتخابات.

الف�صاد  ومكافحة  منتج،  اقت�صاد  وبناء  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ان 

ابناء  غالبية  ميثل  جديد  انتخابات  بقانون  واملطالبة  امل�صت�صري، 

االزمة  تلك  من  للخروج  والوحيد،  ال�صحيح  الطريق  هو  الوطن، 

امل�صتع�صية.

ماذا عن حكومتنا من هذه التوجهات واملطالبات، يبدو ان ال حياة ملن 

تنادي، فقد اغلقت اآذانها عن اال�صتماع، و�صارت يف طريق التبعية.

لن  التي  الباهظة،  ال�صرائب  هذه  على  النقمة  امت�صا�ض  اأجل  ومن 

لالجور  االدنببى  احلد  رفع  اىل  عمدت  املواطنني،  غالبية  يتحملها 

وروجت  زهيد،  مببلغ  الوطنية،  املعونة  �صندوق  ودعمت  دينار،   ٣٠

لذلك بو�صائل االعالم، التي ي�صتمع لها النا�ض، وهم غري م�صدقني، 

ويعرفون انهم �صيتعر�صون للمزيد من االفقار والتهمي�ض.

ومنظمات  احببزاب  من  ال�صيا�صية  القوى  على  ثقيل  واجببب  هناك 

ال�صيا�صي،  بالعمل  واالرتبببقببباء  النهو�ض  اأجبببل  مببن  جببمبباهببرييببة، 

والت�صليل  الزيف  وك�صف  احلقيقية،  مب�صاحلهم  النا�ض  وخماطبة 

يف تلك ال�صيا�صات التي انتهجتها كافة احلكومات، منذ الت�صعينيات، 

التي رهنت م�صري  امل�صروطة،  القرو�ض وامل�صاعدات  واالعتماد على 

�صعبنا  ومقدرات  لرثوات  الناهبة  الراأ�صمالية  الدول  مل�صالح  البالد 

وبلدنا، والتي كر�صت الفقر والتخلف والتهمي�ض.

م�ص�ركة عزاء

يتقدم حزب ال�صعب الدميقراطي االردين “ح�صد”

من الرفيق املن��صل خليل ال�صيد

ع�صو املكتب ال�صي��صي للحزب

ب�أحر م�ص�عر العزاء واملوا�ص�ة

بوف�ة �صقيقه املن��صل الوطني التقدمي الرفيق الدكتور 

املهند�س حممد ال�صيد “ابو يزن”

ع�صو االم�نة الع�مة للتجمع الدميقراطي االردين

للفقيد الرحمة والآل ال�صيد الكرام ولذوي وحمبي الفقيد 

ح�صن العزاء

 رفيقي وعيني التي ت�صيء “ابو يزن”

هكذا رحلت �صريعا ولكن هذه �صّنة احلياة... 

بطلوع  الواثقني  طريق  اىل  �صعدت  وانببت 

فجر ال بد واأنه قادم.

مبنطق  تعّر  واأنت  اأن�صى  لن  حممد:  رفيقي 

االأمني  احلار�ض  هي  الوحدة  ان  عن  الواثق 

توؤكد  كنت  ال�صعب:  واأهبببداف  م�صالح  على 

نقا�صاتنا  يف  نتناول  كنا  عندما  دائما  ذلك 

واملبببببادرة  الفل�صطيني  االنببقبب�ببصببام  مبباأ�ببصبباة 

الوحدوية للجبهة الدميقراطية.

هكذا كنت يا �صديقي حممد: قلب وديع مثل 

قنديل �صوء اأخ�صر يحيل ليلنا نهارا ويزرع 

يف ربوعنا وقلوبنا احلب واالميان والربيع.

واأ�صدقائك  لرفاقك  جلل  م�صاب  فقدانك 

�صامر  اببببو  والأخبببيبببك  وعببائببلببتببك  وذويبببببك 

و�صديقك االأقرب اىل نف�صك ابو حممد.

االطببفببال  و�ببصببيببزور  اجلببمببيببع،  �صيفتقدك 

على  واالأفكار  ال�صموع  و�صت�صتعل  �صريحك 

مف�صل طريق الن�صر.

وداعا اأيها الرفيق العزيز

االهايل - رفعت حكومة هاين امللقي، �صريبة املبيعات على 

للت�صخي�ض يف املخترات  امل�صتخدمة  الدم، واملواد  حقائب 

الطبية، بن�صبة ١٢٪ ح�صب نقيب جتار املواد الطبية جهاد 

املعاين.

اإن احلكومة نقلت اآالف امل�صتلزمات الطبية،  وقال املعاين، 

من جداول ال�صريبة العامة على املبيعات مبقدار 4٪، اإىل 

جداول الب ١6٪.

اأي�صا،  عليها  ال�صريبة  ارتفعت  التي  املواد  من  ان  واأو�صح 

باأنواعها،  والق�صاطر  الطبية،  املخترات  م�صتلزمات  اأغلب 

امل�صتخدمة بعمليات ق�صطرة القلب واملعدة وغريها، اإ�صافة 

اإىل دعامات القلب، والقفازات الطبية.

�صريفع  املببواد،  هببذه  على  ال�صريبة  رفببع  اأن  املعاين،  وبببنّي 

العمليات  واأ�صعار  املخترات،  يف  الطبية  التحاليل  اأ�صعار 

اجلراحية.

رفعت  احلكومة  اأن  �صابق،  وقببت  يف  ك�صف  املببعبباين  وكببان 

)�صرجنات(  مثل  طبية  م�صتلزمات  على  املبيعات،  �صريبة 

وغريها  ال�صناعية  الكلى  وفالتر  القلب،  ومنظمات  االإبر، 

مبقدار ١٢٪.

ال�صرائب  هببذه  اأن  اإىل  �صابق،  وقببت  يف  املببعبباين،  واأ�ببصببار 

»الأن  والو�صطى،  الفقرية  الطبقتني  على  �صتوؤثر  والر�صوم، 

املر�ض ال يعرف فقريا اأو غنيا«.

ُيذكر اأن حكومة امللقي، تعهدت، يف اأكرث من منا�صبة، بعدم 

م�صا�ض ال�صرائب اجلديدة بالطبقتني الفقرية واملتو�صطة، 

فيما اأظهرت ال�صرائب االأخرية عك�ض ذلك.

احمد ابو �ص�ور: يف رث�ء املن��صل الوطني التقدمي د. حممد ال�صيد

رفع �صريبة جمموعة جديدة من املواد الطبية

الرفيق الراحل د. حممد ال�صيد
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»القومية والي�ص�رية«: �صرورة التخّلي عن االلتزام�ت احلكومية جت�ه الربن�مج غري االن�ص�ين واملدّمر ل�صندوق النقد الدويل

امللتقى املو�ّصع الث�لث للنق�ب�ت والنواب واالأحزاب واملجموع�ت ال�صعبية 

ملواجهة �صفقة ا�صترياد الغ�ز من العدو ال�صهيوين

والقومية  الي�صارية  االحببزاب  ائتالف  عقد 

الدميقراطي  ال�صعب  حزب  مقر  يف  اجتماعا 

الببتببطببورات  نبباقبب�ببض  حببيببث  حبب�ببصببد،  االردين 

البب�ببصببيببا�ببصببيببة واجلببمبباهببرييببة االخبببببرية يف 

الغ�صب  وترية  ارتفاع  �صوء  يف  وذلك  البالد 

وقع  على  الوا�صعة  ال�صعبية  واالحتجاجات 

االخرية  االقت�صادية  باالإجراءات  �صمي  ما 

والرتدي املتوا�صل لالأو�صاع املعي�صية للغالبية 

العظمى من املواطنني.

وقد خل�صت النقا�صات اإىل ما يلي:

الفورية  باال�صتجابة  احلكومة  ١-مطالبة 

واملببحببّقببه،  املبب�ببصببروعببة  ال�صعبية  للمطالب 

االخرية  االجبببراءات  حزمة  عن  والرتاجع 

�صملت  التي  الدخل  وحمدودي  الفقراء  �صد 

ال�ّصلع  ع�صرات  على  واال�صعار  ال�صرائب  رفع 

بتطبيقها  بدئ  التي  وال�صرورية  اال�صا�صية 

بتوافق ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية.

٢-�صرورة التخلي عن االلتزامات احلكومية 

جتاه الرنامج غري االن�صاين واملدّمر ل�صندوق 

اقت�صادي  برنامج  واعتماد  الببدويل  النقد 

الرثوات  تطوير  على  ا�صا�صًا  يعتمد  تنموي 

الراأ�صمالية  املبب�ببصبباريببع  وتببوزيببع  الوطنية 

بالت�صاوي،  املحافظات  جميع  على  املنتجة 

املت�صارع  التدهور  حالة  من  البالد  وانببقبباذ 

لالأو�صاع املعي�صية وال�صيا�صية.

والببقببوى  ال�صيا�صية  االحبببببزاب  ٣-دعبببببوة 

للت�صاور  الثالثاء  م�صاء  املنظمة  ال�صعبية 

يببوم  احببتببجبباجببيببة  مبب�ببصببرية  تنظيم  ببب�ببصببدد 

اجلمعة القادم املوافق ٢4 / ٢ / ٢٠١7 حتت 

عنوان: 

االإجبببراءات  عن  فببورًا  احلكومة  لترتاجع   «

االقت�صادية االخرية �صد املواطنني«

االهايل -  التاأم امللتقى املو�ّصع الثالث للنقابات والنواب 

�صفقة  ملببواجببهببة  ال�صعبية  واملببجببمببوعببات  واالأحبببببزاب 

ال�صهيوين، مب�صاركة عدد كبري  العدو  الغاز من  ا�صترياد 

العمالية  والنقابات  ال�صيا�صية  االأحبببزاب  ممثلي  من 

من  وعدد  ال�صعبية،  واحلراكات  واملجموعات  واملهنية 

مت  حيث  وطنّية،  و�صخ�صّيات  النواب،  جمل�ض  اأع�صاء 

مع  الببغبباز  �صفقة  م�صتجدات  اآخببر  عببن  ملخ�ض  عر�ض 

االأردنية  الوطنية  احلملة  اأن�صطة  وا�صتعرا�ض  العدو، 

الإ�صقاط اتفاقية الغاز مع الكيان ال�صهيوين )غاز العدو 

احتالل( املنبثقة عن امللتقى، وقّدم احل�صور مداخالتهم 

عمل  واآلببيببات  ا�صرتاتيجيات  لتطوير  ومقرتحاتهم 

احلملة، واأكد املجتمعون على مايلي:

بعدم  املبدئّي  موقفه  على  املو�ّصع  امللتقى  ١-      يوؤكد 

اال�صتيطاين  اال�صتعماري  الكيان  ب�صرعية  االعببرتاف 

ويرف�ض  منطقتنا؛  يف  الهيمنّي  وم�صروعه  ال�صهيوين، 

يرف�ض  كما  الكيان؛  هذا  مع  التطبيع  اأ�صكال  كل  امللتقى 

من  عليها  وترّتب  حلقها  وما  معه،  »ال�صالم«  معاهدات 

التي  والهيمنة  واالإذعبببان  واالإحلببباق  الببذل  اتفاقيات 

ت�صتهدف حا�صرنا وم�صتقبلنا.

الكهرباء  �صركة  قيام  اإدانته  املو�ّصع  امللتقى  ٢-      يوؤكد 

الوطنّية )اململوكة بالكامل للحكومة االأردنية( بتوقيع 

املواطنني،  اأمببوال  من  دوالر  مليار   ١٠ بقيمة  اتفاقية 

الكيان  ي�صرقه  الذي  الغاز  ال�صترياد  ال�صرائب،  دافعي 

حتّواًل  الفعل  هذا  وميثل  احلق،  اأ�صحاب  من  ال�صهيوين 

نوعّيًا غري م�صبوق يف ملف الّتطبيع يف االأردن، الأنه ينقل 

امل�صتوى  اإىل  والنخبوي  الر�صمي  امل�صتوى  من  التطبيع 

ال�صعبي غ�صبًا عن اإرادة املواطنني، ويرهن بلدهم واأمنهم 

بيد العدو، ويربط م�صاحلهم احليوّية املبا�صرة )املتمثلة 

امل�صروق(  الغاز  بوا�صطة  توليدها  �صيتم  التي  بالكهرباء 

العدّو  البببتببزاز  خا�صعني  ويجعلهم  ع�صويًا  بالعدو؛ 

وهيمنته؛ ويحوّلهم اإىل مُمّولني مبا�صرين خلزينة العدو 

وجي�صه وحروبه وا�صتيطانه واإرهابه باالإكراه.

العربية،  البوتا�ض  �صركة  اإدانببتببه  امللتقى  ٣-      يوؤكد 

العدو  من  الغاز  ال�صترياد  مماثلة  اتفاقية  لتوقيعها 

الإرهابه،  مبا�صرًا  دعمًا  ي�صكل  الببذي  االأمببر  ال�صهيوين، 

ورهنًا القت�صادنا الوطني ل�صالح ال�صهاينة.

بامتياز،  عبثية  ال�صفقات  هذه  اأن  امللتقى  4-      يوؤكد 

اجلببدوى  مببعببدومببة  فهي  اأخببالقببيببّتببهببا،  ال  اإىل  واإ�ببصببافببة 

تبقى  ملا  وهببدًرا  العام،  للمال  هببدًرا  ت�صكل  االقت�صادية، 

العدو  يف  اال�صتثمار  ل  تف�صّ حكومة  من  ال�صيادة،  من 

بداًل من اال�صتثمار يف االأردن، خ�صو�صًا واأن االأردن لي�ض 

هو  بل  ال�صهيويّن،  الببعببدّو  من  الغاز  ال�صترياد  بحاجة 

الغاز  الغاز والكهرباء، فمنذ افتتاح ميناء  مكتٍف وي�صّدر 

امل�صال يف العقبة منت�صف العام املا�صي، واالأردن ي�صتورد 

الكهربائّية  الطاقة  لتوليد  الغاز  من  احتياجاته  كامل 

من هذا امليناء، بل اإن االأردن يحّقق فائ�صًا مما ي�صتورده 

خط  خببالل  من  بت�صديره  يقوم  امل�صال  الغاز  ميناء  من 

ُتنتج �صركة  اأرباحًا، فيما  اإىل م�صر حُمّققًا  الغاز العربّي 

كّل  اإىل  ت�صّدره  الكهرباء  من  ا  فائ�صً الوطنّية  الكهرباء 

العديد  واأريحا. وفوق كل هذا، يتوفر  من م�صر والعراق 

اأو قيد  املحلية: فهناك عّدة م�صاريع عاملة  البدائل  من 

خر  االإن�صاء يف االأردن يف جمال الّطاقة ال�صم�صّية، وال�صّ

الّزيتّي، والّرياح، وتطوير حقول الغاز املحلّية يف الرّي�صة 

وا�صتغالل  النفايات،  من  الطاقة  وتوليد  فاوي،  وال�صّ

الطاقة احلرارية اجلوفية؛ كما اأن هناك خططًا لتمديد 

اأنابيب نفط وغاز من الب�صرة اإىل العقبة، وهناك عرو�ض 

مبليارات  ت�صتورد  احلكومة  اجلزائر.  من  امل�صال  الغاز 

حاجة  ال  م�صروقًا  غببازًا  العاّمة  االأمببوال  من  الببدوالرات 

ا�صتثمار  وتف�صل  البدائل،  هذه  كّل  بوجود  به  لببالأردن 

يف  ا�صتثمارها  على  ال�صهيوين  الكيان  يف  دوالر  مليار   ١٠

االأردن، وتف�صل دعم االإرهاب ال�صهيوين بداًل من العمل 

على تعزيز اأمن الطاقة وا�صتقالله حمليًا، وخلق ع�صرات 

من  ب�صّدة  يعانون  الذين  للمواطنني  العمل  فر�ض  اآالف 

البطالة؛ ويف حني تبحث احلكومة عن جباية 45٠ مليون 

بدفع  تقوم  واملُفقرة،  املنهكة  املواطنني  جيوب  من  دينار 

7٠٠٠ مليون دينار للعدو من خالل �صفقة غاز ال حاجة 

لنا بها.

الوطنية  للحملة  الكامل  دعببمببه  امللتقى  5-      يببوؤكببد 

ال�صهيوين  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  ال�صقاط  االأردنية 

جهودها،  ويثّمن  عنه،  املنبثقة  احببتببالل(  العد  )غبباز 

الإ�صقاط  الو�صائل  بكل  العمل  يف  لال�صتمرار  ويدعوها 

اتفاقية العار هذه.

الإدراج  ع�صر  الثامن  النواب  جمل�ض  امللتقى  يدعو    -6

العام،  للنقا�ض  جل�صة  �صمن  العدو  مع  الغاز  اتفاقيات 

والت�صويت عليها الإ�صقاطها.

7-  يببدعببو املببلببتببقببى جببمببيببع االأحبببببببزاب، والببنببقببابببات، 

واملجموعات واحلراكات ال�صعبية، والنواب، وال�صخ�صيات 

لتحقيق  ودعمها  احلملة  حببول  لاللتفاف  الببوطببنببّيببة، 

اأهدافها التي جُنمع عليها جميعًا يف مقاومة التطبيع مع 

العدو ال�صهيوين، واإ�صقاط معاهدات واتفاقيات االإذعان 

واتفاقية  عربة،  وادي  معاهدة  راأ�صها  وعلى  والتبعّية، 

الغاز.
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  خليل ال�شيد
اتخذتها  الببتببي  واالجبببببراءات  البببقبببرارات  �صل�صلة 

احلكومة موؤخرا، واملتعلقة برفع اال�صعار وال�صرائب 

يحتاجها  التي  واخلببدمببات،  ال�صلع  من  العديد  على 

تخريب  وعمليا  فعليا  تعتر  يومي،  ب�صكل  املواطن 

و�صرب لل�صلم واالأمن االجتماعي، اذ ما زالت الغالبية 

�صيا�صات  املواطنني، تعاين وتتاأذى من  ال�صاحقة من 

باحلاجات  امل�صا�ض  لدرجة  ال�صان،  هذا  يف  احلكومة 

وامللب�ض  باملاأكل  واملتعلقة  للمواطنني،  االأ�صا�صية 

تعّر  ال�صعبية  االحتقانات  بداأت  لذلك  واخلدمات، 

من  اكببرث  يف  ت�صاعديا  منحى  وتبباأخببذ  نف�صها  عببن 

حالة  يف  البالد  ي�صع  الببذي  االأمببر  البالد،  يف  موقع 

احلاجة  باأم�ض  نحن  وقت  يف  اال�صتقرار،  عدم  من 

يف  الداخلية،  اجلبهة  وحدة  وتعزيز  للتما�صك  فيه 

مواجهة قوى الظالم واالرهاب، اخلطر القادم على 

االردن واملنطقة العربية.

وبدال من ان تعمل احلكومة على توفري �صبل العي�ض 

وتذعن  عليه  للت�صييق  تذهب  للمواطن،  الكرمي 

بالكامل لو�صفات ومتطلبات �صندوق البنك الدويل، 

ال�صائد  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  النهج  نف�ض  ومتار�ض 

م�صتويات  اىل  البببببالد  او�ببصببل  والبببذي  عببقببود،  منذ 

املعي�صية،  وال�صائقة  والفقر  البطالة  من  خطرية 

لذلك جتد العديد من التحركات ال�صعبية الراهنة، 

وجمل�ض  احلكومة  ال�صقاط  ال�صوت  باأعلى  ت�صرخ 

احلكومات  كما  احلكومة  هببذه  كببون  اأي�صا،  النواب 

املتعاقبة هي عبارة عن اداة تنفيذ للنهج ال�صيا�صي 

واالقت�صادي ال�صائد.

�صل�صلة  عن  الرتاجع  فورا  احلكومة  من  مطلوب  اذن 

اال�صعار  بببرفببع  املتعلقة  واالجبببببراءات  الببقببرارات 

لو�صفات  بببالببكببامببل  الببظببهببر  وادارة  والبب�ببصببرائببب، 

ومتطلبات �صندوق النقد الدويل، واالنحياز للموقف 

احلكومة  اجببراءات  مواجهة  على  املوحد  ال�صعبي 

االخرية، الن ال�صعب االردين هو ال�صمانة اال�صا�صية 

لل�صلم واالأمن االجتماعي، لذلك نحتاج  واحلقيقية 

�صامل  وطني  حببوار  وفتح  جببادة  وطنية  وقفة  اىل 

ت�صارك فيه كل موؤ�ص�صات الدوله الر�صمية وال�صعبية، 

وطنية  ل�صراكة  والتاأ�صي�ض  ال�صائد،  النهج  ملغادرة 

ومتح�صر،  متطور  جديد  اجتماعي  وعقد  جامعة، 

احلريات  وي�صمن  للمواطنني  الكرمي  العي�ض  ي�صمن 

العامة، يف ظل دولة املوؤ�ص�صات والقانون.

مرحلة  يف  ا�صبح  للمواطنني  املعي�صي  الو�صع  والن 

الراهنة  ال�صعبية  والتحركات  اخلطر،  من  متقدمة 

توؤكد على ذلك، فان على احلكومة الرتاجع فورا عن 

فتيل  ونزع  االخببرية،  واالجببراءات  القرارات  جملة 

االأزمة مقدما خ�صية من تطورات ال حتمد عقباها.

احلكومة والتج�ر يعلنون احلرب على املواطنني 
االه�يل / �صهري ابو رواق

اربببببد  يف  البببببدعبببببوات  جتبببببببددت 

بحملة  وااللببببتببببزام  لببلببمبب�ببصبباركببة 

املقاطعة ال�صعبية »مت« لكافة املواد 

وامل�صتلزمات وال�صلع االأ�صا�صية التي 

االيام  خالل  رفعها  احلكومة  تنوي 

لببظببروف  مبببراعببباة  دون  الببقببادمببة 

املواطنني املعي�صية القا�صية وتدين 

يف  ا�صبح  بعدما  خا�صة  الببرواتببب، 

حكم املوؤكد وجود التغّول احلكومي 

اجل�صعني  التجار  ذلببك  يف  ي�صانده 

قبل  اال�صعار  رفع  يف  بببداأوا  الذين 

و�صهدت  احلكومي  الببقببرار  تنفيذ 

ملحوظا  ارتببفبباعببا  ارببببد  اأ�بببصبببواق 

ملختلف املواد وال�صلع اال�صا�صية ناهيك 

والكهرباء  املببحببروقببات  ارتببفبباع  عببن 

اأ�صعار  وارتفاع  اخللوية  والبطاقات 

واآخببر  هنا  ا�صعار  فارتفاع  الببدخببان، 

اىل  يببتببحببول  املببواطببن  بينما  هببنبباك 

اأطفاله  رمق  �صد  ي�صتطيع  ال  مت�صّول 

واأ�صرته واالنفاق عليهم.

نتائج  اعببببالن  تببزامببن  رغبببم  وعببلببيببه 

الببثببانببويببة الببعببامببة مببع ببببدء انببطببالق 

املحروقات  ملقاطعة  الوطنية  احلملة 

مواقف  على  يببوؤثببر  مل  ذلببك  اأن  اإال 

باملقاطعة  التزموا  الذين  اربد  ابناء 

قراراتها  عببن  احلكومة  تعود  حتى 

احد  واأكبببد  الببتببجببار،  ج�صع  وتببوقببف 

املواطنني  )اأن هناك موؤامرة وا�صحة 

من احلكومة والتجار على ال�صعب واذا 

فاإن  الظاملة  القرارات  هذه  ا�صتمرت 

ناقو�ض  يببدق  املعي�صي  الو�صع  تفاقم 

اخلطر و�صيحدث ما ال يحمد عقباه(.

والرتهل  الف�صاد  �صياق  ويف  ذلك  اىل 

اربببد  بلدية  يف  واالداري  الوظيفي 

الببكببرى يببنببوي رئببيبب�ببض البببببلببديببة م. 

ب ا�صتدعاء املوظفني  ح�صني بني هاين 

وتعيينهم  البلدية  مببن  املتقاعدين 

وبببرواتببب  البببببلببديببة  يف  م�صت�صارين 

ا�صتياء  يثري  البببذي  االأمبببر  خيالية، 

الأغرا�ض  اأنببه  ويببوؤكببدون  اربببد  ابناء 

انتخابية مت�صائلني ملاذا ال يتم تعيني 

بدال  البلدية  يف  العمل  عن  العاطلني 

�صلة  تربطهم  الذين  املتقاعدين  من 

من  عببدد  وقبببام  بالرئي�ض  �صخ�صية 

احتجاجهم  باإعالن  البلدية  موظفي 

عببلببى ذلببببك عبببر مبببواقبببع الببتببوا�ببصببل 

ا�صتياء  اأثار  الذي  االأمر  االجتماعي 

االنببببذارات  بتوجيه  وقبببام  الرئي�ض 

اخلطية لهم.

اىل  املواطنون  ي�صري  ال�صياق  ذات  ويف 

اأنه  وتكرارا  مببرارا  يعلن  الرئي�ض  ان 

خفف وخف�ض املديونية على البلدية 

ويببتببفبباخببر يف ذلبببك بببيببنببمببا الببو�ببصببع 

ومناطقها  ارببببد  داخبببل  اخلببدمبباتببي 

يزداد �صوءا �صوارع مليئة باحلفريات 

العامة  للنظافة  وانببعببدام  ومرتهلة 

واإنارة معطلة  لل�صقوط  اآيلة  ودواوير 

اربد  تتحول  جوي  منخف�ض  كل  ويف 

اىل م�صتنقعات ومكرهة �صحية وعليه 

املجال�ض  بببحببل  املببواطببنببون  يببطببالببب 

نزيهة  انتخابات  واجبببراء  البلدية 

بعقول  التالعب  عببن  والببكببف  وحببرة 

املواطنني

اجراءات احلكومة تخريب 

لل�صلم واالأمن االجتم�عي

االهايل :ان الف�صاد االداري واملايل الذي مت ال�صكوت عنه طويال 

و�صل اىل مرحلة االجتار يف الب�صر وقد تك�صف موؤخرا ان هناك 

مافيا تتاجر بت�صاريح العمل املمنوحة للعمالة الوافدة وخا�صة 

املوظفني  بع�ض  مع  باال�صرتاك  مواطنني  من  الببزراعببة  عمال 

املعنيني يف وزارة العمل.

يف  العمل  ت�صاريح  من   ٪9٠ اأن  الف�صاد  مكافحة  هيئة  واعلنت 

القطاع الزراعي ي�صوبها الف�صاد، حيث يتاجر مواطنون مب�صاركة 

موظفني يف وزارة العمل بهذه الت�صاريح النخفا�ض تكلفتها قيا�صا 

بت�صاريح العمل االأخرى.

وك�صفت اجلهات الرقابية عن منح اآالف ت�صاريح العمل الأرا�ض 

هذه  بيع  واإعبببادة  لببلببزراعببة،  قابلة  غببري  و�صحراوية  قاحلة 

مقابل  امل�صرية،  اجلن�صية  من  خا�صة  وافدين،  لعمال  الت�صاريح 

مبالغ معينة تدفع �صنويا للمتاجرين بتلك الت�صاريح، فيما يعمل 

احلا�صلون على الت�صاريح يف جماالت اأخرى غري الزراعة.

ر�صوم  توحيد  املا�صي،  االإثببنببني  م�صاء  العمل،  وزارة  واأعلنت 

العمل عند 7٠٠ دوالر، وزيادتها على القطاع الزراعي مع بع�ض 

االإعفاءات لهذا القطاع.

اإطار  اأن »هذا االإجراء جاء يف  الوزارة، يف بيان ر�صمي،  وذكرت 

وعمليات  بالب�صر  االجتار  ملحاربة  املبذولة  احلكومية  اجلهود 

ال�صم�صرة والف�صاد يف ت�صاريح العمل، ب�صبب التفاوت يف ر�صوم 

والقيام  �صخ�صية  م�صالح  لتحقيق  ا�صتغالله  مت  الذي  العمل، 

باأعمال م�صبوهة«.

االإجببببراءات  اإن  االقببتبب�ببصببادي،  اخلبري  عاي�ض،  ح�صام  وقببال 

الوافدة  العمالة  �صوق  وتنظيم  �صبط  اإىل  الهادفة  احلكومية 

خطوة مهمة ملعاجلة اأحد امللفات ال�صائكة، منذ �صنوات طويلة، 

ويعرتيها الف�صاد وانت�صار ال�صما�صرة واملتاجرين بالت�صاريح.

�صيوفر  ال�صوق  �صبط  اأن  اجلديد«،  لب«العربي  عاي�ض  واأ�صاف 

 ٪١5.8 اإىل  البطالة  ارتفاع  مع  خا�صة  لالأردنيني،  عمل  فر�ض 

فر�ض  على  ال�صديد  التزاحم  اإىل  م�صريا   ،٢٠١6 املا�صي  العام 

العمل حمليا.

وراأى اأحمد عو�ض، رئي�ض املر�صد العمايل اأن زيادة ر�صوم ت�صاريح 

العمل لي�صت حاًل كافيًا، واإمنا يفرت�ض فتح ملفات ت�صاريح العمل، 

خالل ال�صنوات املا�صية، وحما�صبة املتورطني فيها.

يف  وافببد  مليون   ١.٢ نحو  يعمل  العمل،  وزارة  بيانات  وبح�صب 

األف منهم فقط يحملون ت�صاريح. وي�صعى االأردن   ٣٠٠ االأردن، 

اإىل ت�صغيل ٢٠٠ األف الجئ �صوري من املقيمني على اأرا�صيه، يف 

اإطار اتفاق مع االحتاد االأوروبي، مقابل ت�صهيل دخول املنتجات 

االأردنية اإىل االأ�صواق االأوروبية بقواعد من�صاأ هي االأي�صر على 

م�صتوى العامل وملدة ع�صر �صنوات بداية من منت�صف ٢٠١6.

العا�صمة عمان(  وتعر�صت مديريتا عمل املفرق )�صمال �صرقي 

والر�صيفة القريبة من العا�صمة، حلريق اأتى على ملفات ووثائق 

حكومية، بعد اإحالة ق�صايا اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�صاد، 

ب�صاأن منح ت�صاريح ا�صتقدام عمالة وافدة ل�صركات وهمية.

االأردن .. �صراع ت�ص�ريح العمل ميتد اإىل حرق امللف�ت

م�ص�ركة وعزاء

ت�ص�رك دائرة الالجئني يف حزب ح�صد اربد 

الرفيق حممد خ�لد قنديل

احزانه بوف�ة عمته 

له� الرحمة
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي الردين )ح�شد(

الرّد ال�صعبي مل يت�أخر
لل�صيا�صات  الراف�ض  ال�صعبي  الرد   - االهببايل 

املتعلقة  تلك  �صواء  يتاأخر:  مل  احلكومية 

بعقد ال�صفقات امل�صبوهة مع العدو ال�صهيوين 

واملواد  ال�صلع  ع�صرات  ا�صعار  رفع  قببرارات  او 

االأ�صا�صية.

املناه�صة  الببوطببنببيببة  احلببمببلببة  اأعببلببنببت  فببقببد 

التفاقية الغاز مع العدو ال�صهيوين ويف وقت 

من  كان  االحتجاجات،  من  �صل�صلة  عن  مبكر 

�صاعات  يف  االأنببببوار  الإطببفبباء  الببدعببوة  بينها 

حمددة وحتت عنوان:

ا�صتجابة  الدعوة  لقيت  حيث  ال�صّو:  طّفي   -

وا�صعة،  اجتماعية  �ببصببرائببح  لببدى  �صريعة 

وجنحت احلملة جناحا كبريا ح�صب ال�صواهد 

التي راأيناها يف ال�صور وو�صائل االعالم.

التي  الثانية  احلملة  كببانببت  خّطك:  �صّكر   -

ا�صتهدفت الرد على االعالنات احلكومية برفع 

اأ�صعار املكاملات والبطاقات املدفوعة �صلفا. وقد 

�صهدت هذه احلملة اي�صا جناحا كبريا وحما�صا 

بالغا لدى فئات �صعبية وا�صعة.

ا�صتهدفت  والبط�ط�:  البي�س  �صراء  مق�طعة   -

احلملة ال�صغط على احلكومة من اأجل خف�ض 

اأ�صعار ال�صلعتني والقت ا�صتجابة �صعبية وا�صعة 

اي�صا حيث ا�صطرت احلكومة اإثر ذلك للعودة 

عن قرارات الرفع على هاتني ال�صلعتني.

احلمالت  هببذه  ن�صبيا  جنحت  ان  وبعد  االآن 

كاآلية  ال�صعبية  املقاطعة  ا�صلوب  ترويج  يف 

التفكري  بببداأ  احلكومية،  االجبببراءات  على  رد 

وجدولة  برجمة  تتبنى  مرجعيات  بتنظيم 

لنجاحها  �صمانا  وذلبببك  املقاطعة  اأ�ببصببالببيببب 

ال�صعبية  املقاومة  من  النوع  هذا  يتطلب  حيث 

التنظيم  من  عالية  درجة  االجتماعي  للظلم 

ح�صب  املهام  وجببدولببة  والتوجيه  والدرا�صة 

االأولويات.

الوطنية  احلملة  الظهور  يف  ب��داأت  وهكذا   ��

عن  اأعلنت  التي  وكرامة”  “عّز  للمق�طعة: 

املببحببروقببات  مببقبباطببعببة  عببنببوان  حتببت  نف�صها 

وعببببدم ا�ببصببتببخببدام و�ببصببائببل 

لل�صرورة  اال  اخلا�صة  النقل 

الببقبب�ببصببوى. مل تببالقببي هببذه 

ورمبا  الفتا،  جناحا  الدعوة 

يتعلق باالرجتال  ال�صبب  كان 

مببدى  الببتببدقببيببق يف  وعبببببدم 

ا�صتخدام  اىل  النا�ض  حاجة 

او  اخلببا�ببصببة،  النقل  و�ببصببائببل 

تتقدم  ال  فببهببي  االأقببببل  عببلببى 

حمالت  يف  االآن  االأولببويببات 

املقاطعة.

ال�صب�ب  رابطة  اي�ص�  اأعلنت   ��

الدميقراطي االردين )ر�ص�د( 

الوطنية  احلملة  ان�صاء  عن 

ال�صجائر  ملقاطعة  االردنببيببة 

واملبب�ببصببروبببات الببغببازيببة ومل 

ن�صهد بعد خطوات ترويجية 

يبداأ  مل  الببذي  االعببالن  لهذا 

تفعيله بعد.

اي�صا  اأعلن  امل�صتقلة:  العم�لية  النق�ب�ت  �� احت�د 

اىل  داعيا  املقاطعة،  حمالت  يف  م�صاركته  عن 

ملتقى وطني ملناق�صة االجراءات االقت�صادية 

احلكومية االخرية.

على  والببعببمببل  املببقبباطببعببة  حببمببالت  تنظيم  ان 

بتوحيد  الببفببوري  البب�ببصببروع  يتطلب  اجناحها 

مرجعية  على  والببتببوافببق  ال�صعبية  اجلببهببود 

واحدة تعمل على و�صع برنامج وا�صح وحمدد 

النا�ض  م�صالح  تراعي  واأولويات  عمل  وخطة 

ملقاطعة  ال�صعبي  اال�صتعداد  ودرجببة  اليومية 

هذه ال�صلعة او تلك، ثم الرتويج االعالمي عر 

و�صائل التوا�صل االجتماعي...الخ.

نذّكر باأن احلكومة األغت وزارة التموين بداية 

النقد  �صندوق  لرنامج  ا�صتجابة  الت�صعينات 

الدويل الذي ا�صبح هو �صاحب احلق يف حتديد 

اال�صعار لل�صلع اال�صتهالكية، وان�صئت يف حينها 

جمعية حم�ية امل�صتهلك!! هذه اجلمعية وح�صب 

تنجح  مل  املنا�صبات  يف  ت�صدرها  التي  البيانات 

الفقري مطلقا، ال بل زادت  امل�صتهلك  يف حماية 

اعباء الفقر والغالء والبطالة اىل حدود غري 

م�صبوقة..

والهيئات  املرخ�صة  العمالية  النقابات  امببا 

فهي  للنقابات،  الببعببام  االحتببباد  متثلها:  التي 

االأ�صد قربا  الغائب االأكر، ال بل هي احلليف 

الراأ�صمالية  والقوى  احلكومية  ال�صيا�صات  من 

عن  بالدفاع  بعيد  او  قريب  من  لها  عالقة  وال 

عليهم  جببادت  الذين  الفقراء  العمال  م�صالح 

احلكومة موؤخرا برفع احلد االأدنى لالأجور من 

١9٠ دينارا اىل ٢٢٠ دينارا!!!!.

النقابية  للقوى  الغياب  هببذا  كل  وبعد  االآن 

املنظمة يف الدفاع عن م�صالح املقهورين من فئات 

الر�صمية،  ال�صيا�صات  من  واملت�صررين  ال�صعب 

زمببام  يبباأخببذ  ببببداأ  ال�صعبي  الببعببام  امل�صهد  فببان 

املبادرة وي�صتعيد عافيته بالتوجه نحو تنظيم 

وابداعية  مبتكرة  باأ�صاليب  االحتجاجات 

وامل�صطفني  املببتببخبباذلببني  و�ببصببايببة  عببن  بببعببيببدا 

عن  وبعيدا  الراأ�صمالية...  القوى  جانب  اىل 

يرّوجوا  اأن  اعتادوا  الذين  املتحذلقني  الكتاب 

التغيري  على  ال�صعب  قبببدرة  يف  الثقة  لببعببدم 

للمقاطعة  دعببت  التي  اجلببهببات  اتهمت  بببل  ال 

مواقع  على  وال�صتائم  بال�صكوى  تكتفي  باأنها 

التوا�صل االجتماعي، دون ان تفعل �صيئا على 

االر�ض..!!.

الرد ال�صعبي يعود اىل ال�ص�رع 

جمددا
حتببببّول االحببتببقببان البب�ببصببعبببببي البب�ببصببديببد بعد 

االجراءات االقت�صادية املتالحقة اىل التعبري 

ذلك  وقببع  كما  ال�صارع  يف  االحتجاجات  عببن 

والطفيلة  الكرك  مببدن  يف  املا�صية  االيببام  يف 

ومببعببان والبب�ببصببلببط وذيبببببببان، ممببزوجببا بغ�صب 

و�صخط �صديدين �صد رفع اال�صعار و�صد الف�صاد 

الطبقي  التمييز  اأ�صكال  كل  و�صد  والفا�صدين، 

وغياب العدالة االجتماعية باأق�صى �صورها...

من  ملزيد  مر�صحة  العامة  ال�صعبية  احلببالببة 

يفاجئ  ال  ان  يجب  التطور  وهببذا  االنفجار، 

امل�صوؤولني حتديدا، يف �صوء االنذارات ال�صديدة 

واملقرتحات  والن�صائح  الوا�صعة  والتحليالت 

مل  التي  االجتماعية  والتوترات  واملببذكببرات 

غري  الفعلي  التحالف  �ببصببوء  ويف  تببتببوقببف.بببب 

املقد�ض بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية 

ذلببك  عببلببى  ن�صت�صهد  البب�ببصببعببب:  م�صالح  �ببصببد 

املقدمة  العامة  املوازنة  على  الرملان  مبوافقة 

بنيت  التي   ٢٠١8 –  ٢٠١7 لعام  احلكومة  من 

احلكومية  والببقببرارات  االجبببراءات  كل  عليها 

االأخرية...

عودة احلراك ال�صعبي االردين االآن ومع بداية 

نف�ض  حببامببال   ،٢٠١7 عبببام 

املطلبية  والق�صايا  ال�صعارات 

التي رفعها عام ٢٠١٢/٢٠١١، 

اجلهات  ان  بال�صرورة  يعني 

حلوال  تببقببدم  مل  الر�صمية 

االقت�صادية  لال�صتع�صاءات 

والبب�ببصببيببا�ببصببيببة ومببببا يببرتتببب 

تفاقمت  بببل  ال  عببلببيببهببمببا... 

االأو�صاع املعي�صية والتوترات 

االجببتببمبباعببيببة ببب�ببصببورة غري 

نفع  ذات  تعد  ومل  م�صبوقة، 

كببل املبب�ببصببّكببنببات واملببعبباجلببات 

املببوؤقببتببة واملببو�ببصببمببيببة الببتببي 

من  اأكرث  الفعل  بردود  تت�صم 

معتمدا  اجتبباهببا  متثل  كونها 

وبرناجما اإ�صالحيا �صامال.
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�ش�وؤن اقت�شادية

حملة جب�ئية حكومية ثقيلة وخمتلة
 اأحمد النمري

بهدف معلن م�صبقا لتوفري ايرادات اإ�صافية ملوازنة االردن �صنة ٢٠١7 بحدود 

»45٠« مليون دينار اأطلقت احلكومة ، مدفوعة من فريقها ونهجها االقت�صادي 

�صرائب  لفر�ض  متوازنة  وغري  ثقيلة  جبائية  حملة  ال�صندوقي،  الليرايل 

منها،  القائم  معدالت  رفع  او  زيادة  جانب  اىل  مبا�صرة  غري  جديدة  ور�صوم 

واي�صا من خالل قرارات برفع اأ�صعار �صلع وخدمات حمورية.

احلملة اجلب�ئية احلكومية اجلديدة التي تقررت بت�ريخ 8 / ٢ / ٢٠1٧ ت�صمنت 
وب�يج�ز م� يلي:

ب ر�صم خدمات جديد بن�صبة )5٪( على معظم امل�صتوردات عدا �صلع غذائية 

مدرجة ومن �صاأنها رفع عام لالأ�صعار.

ب زيادة ن�صبة �صريبة املبيعات اخلا�صة على ا�صتخدامات االجهزة اخللوية 

بن�صبة٢٪ ت�صاف اىل الن�صبة ال�صابقة البالغة ٢4٪ لي�صبح اجماليها ٢6٪، 

ولي�صل اجمايل ال�صريبة والر�صوم اىل ٪45،8.

ب فر�ض ر�صم او �صريبة غري مبا�صرة مببلغ مقطوع بقيمة )٢،6( دينار على 

اي جهاز خلوي جديد يباع.

 )٪١6( اىل   )٪8( من  االنرتنت  على  املبيعات  �صريبة  وم�صاعفة  زيادة  ب 

واي�صا زيادتها بن�صبة )١٠٪( على ال�صجائر وامل�صروبات الغازية.

بنوعيه  »البنزين  لرت  اأ�صعار  على  �صهريا  اإ�صايف  ر�صم   / �صريبة  فر�ض  ب 

»ترتواح بني )5٠( ب )7٠( فل�صا.

اىل   )٪8( من  الت�صليح  حديد  على  املبيعات  �صريبة  وم�صاعفة  زيببادة  ب 

.)٪١6(

ب زيادة ر�صم ا�صدار جواز ال�صفر وباأكرث من ال�صعف ومن )٢٠( دينارا اىل 

)5٠( دينارا، وكذلك زيادة الر�صوم للتجديد او عند فقدانه.

جميع التكليفات املالية ال�صابقة �صواء بزيادة معدالت القائم منها اأو فر�ض 

اجلديد منها، تندرج حتت عنوان »ال�صرائب غري املبا�صرة« غري الت�صاعدية 

دخال  املواطنني  اأقببل  من  يطلب  اأذ  اجتماعيا  العادلة  وغري  املتوازنة  وغري 

اكرث  يدفعها  التي  ال�صريبية  القيمة  مع  تت�صاوى  �صريبة  قيمة  دفع  وقدرة 

املواطنني دخال وثروة، ومت ويتم معار�صة ورف�ض وا�صع لهكذا �صرائب ور�صوم 

عدالة  ولي�ض  مب�صااة  لي�صت  املت�صاوين  غري  بني  »امل�صاواة  مقولة  خالل  من 

وانها اي ال�صريبة غرياملبا�صرة تكون ح�صيلتها الثقيلة يف معظمها من جيوب 

من  املعاناة  كل  يعانون  الذين  والببرثوة  الدخل  ومتدين  حمببدودي  املواطنني 

نهج ا�صتمرار ال�صيا�صة املالية والليرالية يف تثقيل وتورمي �صريبة املبيعات 

٢٠١5 اىل )٢78٠( مليون دينار  املبا�صرة لي�صل حجمها يف نهاية �صنة  غري 

وبن�صبة )67،8٪( من اجمايل احل�صيلة ال�صريبية الكلية او اكرث من الثلثني 

بقليل.

نهج فر�ض �صرائب  ا�صتمرار  التح�صب واالعرتا�ض  ومما يدعو اىل مزيد من 

يف  او  احلالية،  املالية  ال�صنة  خالل  جديد  اأ�صعار  ورفع  ور�صوم  مبا�صرة  غري 

اأح�صن االحوال يف �صنة ٢٠١8 وما بعدها وبدون �صدور نظام او قانون ب�صاأنها 

او حتى مع وجود قانون قائم يت�صمن مادة ت�صمح بذلك.

االيببرادات  بزيادة  القبول  حيث  من  منه  مفروغ  اأمر  فاإنه  احلال  وبطبيعة 

ان  يجب  ولكن  ال�صرورية،  واخلدمية  االدارية  النفقات  ملواجهة  املوازنة  يف 

بكفاءة  وموزعة  وعادلة«  متوازنة  �صريبية  »منظومة  خالل  من  ذلك  يكون 

والر�صوم  ال�صرائب  من  وااليراد  املبا�صرة  ال�صرائب  من  االيراد  بني  وتوازن 

غري املبا�صرة اىل جانب ايرادات ا�صتثمارية وتنموية اخرى.

الدليل على ت�صوه واختالل وطبقية احلزمة اجلبائية االخرية التي اأطلقتها 

مقرتحات  اي  بعيد  اأو  قريب  من  تت�صمن  مل  كونها  احلايل  ال�صهر  احلكومة 

�صريبية مبا�صرة جديدة مت�ض دخول وثروات االكرث ثروة وراأ�صمال!!

اأي مقرتحات لتعزيز وتو�صيع وزيادة معدالت  احلزمة اجلبائية مل تت�صمن 

�صريبة الدخل واالرباح ومبا يقرتب ولو قليال من املعدالت التي كانت مقررة 

حتى ت�صعينيات القرن املا�صي بل واي�صا تخلت مقرتحات احلزمة عن الغاء 

جمموعة من االعفاءات ال�صريبية غري ال�صرورية التي مررت حتت يافطة 

»حتفيز اال�صتثمار وجذب امل�صتثمرين وايجاد البيئة احلا�صنة له«!!

واأي�صا خلت احلزمة اجلبائية احلكومية من اي اإ�صارة اأو ذكر »الإعادة العمل 

ب�صريبة مبا�صرة اخرى هي �صريبة التوزيع« على ارباح ال�صركات امل�صاهمة 

العامة، وهي �صريبة ال يزال معموال بها يف اكرث االقطار الراأ�صمالية، ومنها 

�صوي�صرا وبن�صبة عالية قاربت )٣٠٪(.

�صريبة  احياء  اعببادة  من  املطلوب  االيببراد  من  جانب  يتوفر  ان  ميكن  وكان 

الر�صملة )حتويل ربحية غري موزعة اىل ا�صهم( واي�صا من التطبيق املو�صع 

ل�صريبة االأرباح الراأ�صمالية اىل جانب امكانية فر�ض �صرائب اخرى مبا�صرة 

من نوع »�صريبة ال�صركات« وال�صريبة على االرا�صي البي�صاء.

الن�صبية  االجتماعية  عدالتها  جانب  اىل  ميكن  مبا�صرة  �صرائب  هكذا  ومن 

كبرية  بدرجة  املوازنة  عجز  من  احلد  على  قببادرة  كبرية  ايببرادات  توفر  ان 

واجتماعيا  اقت�صاديا  املتعددة  االردنية  االختالالت  ومعاجلة  ومواجهة 

و�صيا�صيا.

اله�م�س الوا�صع الأ�صع�ر الف�ئدة امل�صرفية

الفائدة  اأ�صعار  متو�صط  بني  الفرق  اأي   / االردين  امل�صريف  الفائدة  هام�ض 

عاليا،  يزال  ال  للودائع  املمنوحة  الفائدة  اأ�صعار  ومتو�صط  االقرا�ض  على 

بل وتتجه نحو مزيد من االرتفاع، وكما لوحظ ذلك من ت�صاعده من فر�ض 

)ن�صبة( بلغ يف نهاية �صنة ٢٠١5 بحدود )5،١8٪( اىل فرق ون�صبة يف نهاية 

٢٠١6 بحدود )5،٢9٪(، وهو هام�ض وفرق يزيد كثريا ويقرتب  متوز �صنة 

من �صعفي م�صتوى الهام�ض ال�صائد يف معظم البنوك الدولية املتاأرجح حول 

)٢٪( ، واأحيانا اأقل بكثري.

الفرق الكبري اأو الهام�ض الوا�صع يتحقق ل�صالح البنوك االردنية التي �صعت 

�صماح  نطاق  يف  اليه  وت�صل  ربحيته  ومعدل  رقم  لزيادة  اأجله  من  وت�صعى 

يف  البنوك   بحرية  اجلديدة  الليرالية  وامل�صرفية  النقدية  ال�صيا�صة 

حتديدها لكل من االقرا�ض وااليداع :حترير / تعومي اأ�صعار الفائدة« فيما 

ت�صكل بالن�صبة ملعظم فروع الن�صاط االقت�صادي عقبة رئي�صة ، وكلفة اأعلى 

حتد من قدراتها التناف�صية والتنموية داخليا وخارجيا.

 )٪١( وبحدود  ذكر  مما  اعلى  احلقيقي  االردين  امل�صريف  الفائدة  هام�ض 

على االقل م�صدره ما تتقا�صاه البنوك من عموالت على االقرا�ض بن�صبة 

فروقات  جانب  اىل  االقببرا�ببض!!«  منح  على  »العمولة  املتو�صط،  يف   )٪١(

تتحقق ل�صالح البنوك من خالل طرق احت�صاب الفائدة على كل من االيداع 

واالقرا�ض.

تداعي�ت لرفع املركزي الأ�صع�ر ف�ئدته
�صرف  �صعر  حترك  ربط  ونتيجة  املركزي،  البنك  ان  اي�صا  بالذكر  اجلدير 

الدينار تبعا لتحرك �صعر الدوالر والفائدة االمريكي يلجاأ اىل تقرير تغيري 

البنوك  معظم  فاإن  ذكرنا  وكما   ، موازناها  يف  اال�صا�صية  فائدته  ا�صعار  يف 

رفع  تغيري  يف  اكرث  التغيري  يكون  ان  اىل  تلجاأ  بل  كليا  بها  تاأخذ  نادراما 

يف  بو�صوح  لوحظ  ما  وهو  الودائع،  على  واأقل  االقرا�ض  على  �صعرالفائدة 

وباعالنات   ، االقرا�ض  على  موؤخرا  االردنية  البنوك  فاذة  ا�صعار  تغيريات 

من�صورة يف ال�صحف وو�صائل الن�صر االخرى.

املفارقة ان املت�صرر االكر من قرار البنك املركزي االخري برفع �صعر فائدته 

مرة اخرى بن�صبة ربع باملئة هي خزينة البالد التي اقرت�صت من البنوك 

)ب�صندات( مبليارات الدنانري اذ ينعك�ض ذلك على تفاقم ارتفاع حجم مبلغ 

الفائدة التي تدفعها للبنوك.

عودة مت�ص�رعة حل�ل الغالء
خالفا ملعدالت �صلبية مت ر�صدها من قبل دائرة االح�صاءات العامة حلالة 

الت�صخم )الغالء( يف االقت�صاد االردين، وبحدود )٠،9ب٪( يف �صنة ٢٠١5 ، 

) ١،١ب٪( خالل �صنة ٢٠١6 فاإن ال�صهر االول من �صنة ٢٠١7 عك�ض ارتفاعا 

للت�صخم / الغالء بن�صبة )٢،5٪( قيا�صا مبا كان عليه يف نف�ض ال�صهر من �صنة 

النفط  ا�صعار  يف  هبوطي  اجتاه  مع  توازت  ال�صلبية  الت�صخم  ن�صبة   .٢٠١6

٢٠١4 فيما توازت  �صنة  اخلام بنوعيه برنت وناميك�ض بداية من حزيران 

النفط  �صعر  ارتفاع  مع  ارتفاعها  يف   ٢٠١7 �صنة  ك٢  �صهر  يف  الغالء  ن�صبة 

٢٠١6 مع  اخلام مبا يقارب ال�صعف مما كانت عليه يف نف�ض ال�صهر من �صنة 

 )6٠( حلدود  رمبا  اخلام  النفط  الأ�صعار  الت�صاعدي  االجتاه  توا�صل  توقع 

دوالر للرميل، فاإنه ينتظر ان ترتفع ن�صبة الت�صخم )الغالء( يف موازاته، 

معدالت  وزيببادة  حمورية،  �صلع  ا�صعار  رفع  حزمة  اي�صا  ذلك  يف  و�صي�صاهم 

تاأثري  لذلك  و�صيكون   ،٢٠١7 �صنة  يف  جديدة  ر�صوم  وفر�ض  قائمة،  ر�صوم 

�صلبي مزدوج يف حتقق تدين امل�صتويات املعي�صية او تدين القدرات ال�صرائية، 

االقت�صاد  يف  الت�صخمي«  الك�صاد   « ظاهرة  بها  ونعني  اأ�صواأ  حالة  ون�صوء 

ال�صناعات  منتجات  ا�صعار  ارتفعت   ٢٠١7 �صنة  ك١  �صهر  يف  االردين. 

اال�صتخراجية  ال�صناعات  منتجات  وا�صعار  اهمية،  االكببرث  التحويلية 

وانخف�صت ا�صعار املالب�ض واالثاث وال�صجاد والفواكه والدواجن .

قرارات ا�صتغن�ء عن ع�ملني ب�جلملة
بدون اأي مقدمات او تو�صيحات اعلن جمل�ض اإدارة �صركة اخلطوط امللكية 

موظف   )4٠٠( حوايل  بت�صريح  قرار  اتخاذ  نيته  عن  )عالية(  االردنية 

الفائ�صة  العمالة  من  جزء  انهم  بزعم  ال�صركة  يف  العاملني  من  وم�صتخدم 

التي تعيق العمل باأكرث من اجنازه.

الوا�صع  االعرتا�ض  اجواء  ويف  هذا  اال�صتغناء  قرار  �صفعة  من  وللتخفيف 

و�صيا�صي  واقت�صادي  نقابي  �صعيد  من  اكرث  على  كهذا  م�صتغرب  قرار  على 

اعلنت ال�صركة عن توجهها اىل �صرف ن�صف راتب �صهر عن كل �صنة خدمة 

ملن يوافق على ذلك من املراد ت�صريحهم فيما �صتتجه ال�صركة اىل اال�صتغناء 

هيكلة«  »اعادة  اجراء  حجة  او  بطريقة  عنهم  اال�صتغناء  املراد  باقي  عن 

مبوجب منطوق واحكام املادة )٣١( من قانون العمل االردين.

معهم  ونقابتهم  زمالئهم  وت�صامن  للت�صريح  املعر�صني  العاملني  اعرتا�صات 

اىل جانب احزاب �صيا�صية وجمعيات وهيئات اأدت اىل و�صول الق�صية اىل 

جمل�ض النوب ومطالبة ببجث ومناق�صة حالة وو�صع �صركة امللكية االداري 

واملايل.

وت�صريح وا�صع لعم�ل �صركة االبي�س لال�صمدة
�صركة  لعمال  متتابعة  واعت�صامات  واحتجاجات  اعرتا�صات  ورغم  واأي�صا 

االبي�ض وامل�صاندة النقابية واجلماهريية لهم، ومع وبعد تدخل وزارة العمل 

مليون   )٢( مبلغ  تخ�صي�ض  على  ال�صركة  وافقت  التوفيق  مندوب  خالل  من 

دينار تدفع كتعوي�ض حلوايل )٢55( عامال تاأكدت عملية ت�صريحهم منهم 

)55( عمال بعقد يدفع لهم من اأ�صل املبلغ املذكور )٢5٠٠( دينار كتعوي�ض 

ان  ويخ�صى  فروعه  مبعظم  االردين  االقت�صاد  يف  االزمة  مقطوع.تفاقمت 

يف  العاملني  او/و  ال�صركة  هذه  داخل  �صواء  اآخرين  اىل  اال�صتغناء  ميتد 

�صركات ومواقع اخرى يف ظروف �صمت اأو غياب االحتاد العام لنقابات عمال 

االردن عن مواجهة الت�صريح املت�صاعد.

انخف��س يف �ص�درات املوقر ال�صن�عية
٢٠١6 تراجعت قيمة �صادرات م�صانع مدينة املوقر ال�صناعية  خالل �صنة 

قيمة  مقابل  دينار  مليون   )١4١( اىل  لت�صل  دينار  مليون   )5١( مببلغ 

دينار،  مليون   )١9٢( بحدود  لها  ال�صابقة  ال�صنة  يف  حتققت  ت�صديرية 

وليكون معدل الهبوط نحو )٢6٪(.

جمعية امل�صتثمرين يف مدينة املوقر اأرجعت ا�صباب هذا الرتاجع اىل وقائع 

تدهور ال�صادرات اىل ا�صواق تاريخية واأ�صا�صية مثل �صوريا وليبيا واليمن، 

طريق  حتول  بعد  العراق  اىل  ال�صادرات   من  كبري  تراجع  نتيجة  واي�صا 

والكويت،  ال�صعودية  عر  اأطببول  طريق  اىل  طريبيل  معر  من  الت�صدير 

من  جانب  وحتببول  االعلى  والر�صوم  والتفتي�ض  املببرور  �صروط  و�صعوبة 

اال�صترياد العراقي اىل ال�صوق الرتكية.

وات�صم تراجع حجم الت�صدير بال�صمولية فيما يتعلق بنوعية ال�صلع امل�صدرة 

منتجات  يف  اكرث  الهبوط  تركز  مع  املوقر  �صناعات  معظم  منتجات  ومن 

منتجات  ومن  دينار،  مليون   )٢6( مببلغ  والكهربائية  الهند�صية  ال�صناعات 

ال�صناعات البال�صتيكية واملطاطية بقيمة )١١( مليون دينار.

يف  واالختالل  التباطوؤ  بتاأثري  بالتاأكيد  اي�صا  يت�صل  الت�صديري  الهبوط 

لي�صت  زمنية  فرتة  منذ  ا�صتمر  الذي  فروعه  معظم  يف  االردين  االقت�صاد 

بالق�صرية، وكان يف جممله نتاج توجهات و�صيا�صات اقت�صادية واجتماعية 

تكاليف  واىل  متعددة،  اختناقات  اىل  اأدت  جديدة  ليرالية  انفتاحية 

وا�صعار اعلى ال ت�صمح يف املح�صلة يف امكانية قدرة تناف�صية لل�صلع االردنية 

متاثل  افرتا�ض  مع  حتى  املماثلة  االجنبية  املنتجات  من  العديد  مقابل 

اجلودة والنوعية.

امل�صل�صل امل�صري امل�صتمر الرتف�ع اال�صع�ر
م�صل�صل ارتفاع ا�صعار مئات ال�صلع واخلدمات يف اال�صواق امل�صرية يف اال�صابيع 

�صقف  ٢٠١6 ومبعدالت عالية جتاوزت  �صنة  ت�صرين ثاين  منذ  او  االخرية 

بتعومي  الذكر  �صيء  القرار  نتيجة  فقط  يحدث  مل  املتو�صط  يف   )٪٢٠(

اآلية ال�صوق املزعومة(  )حترير �صعر �صرف اجلنيه امل�صري ليتحدد ح�صب 

بل توازى مع ذلك او حتقق مع ذلك �صل�صلة من القرارات احلكومية املبا�صرة 

بتقرير رفع م�صار و�صقف اال�صعار.

النفطية  املنتجات  ا�صعار  برفع  قبببرارات  مببن  �صبق  مببا  اىل  فباال�صافة 

)املحروقات( اكرث من مرة وانعكا�ض ذلك على ا�صعار ع�صرات ال�صلع )باعتبار 

املحروقات �صلعة حمورية موؤثرة يف غريها، اأعلن موؤخرا يف م�صر رفع �صعر 

جنيه   )١٢ ب   ١٠( من  الزيت  و�صعر   ، جنيه   8 اىل  جنيه   7 من  ال�صكر  كيلو 

واجلدير باال�صارة حقيقة التاأكيد على ارتفاع حجم الدخول بزيادة هزيلة 

او حتى بدونها مبا يعني تراجعا اكيدا يف امل�صتوى املعي�صي لغالبية املواطنني 

من ا�صحاب الدخول املتدنية.

عجز جت�ري ثقيل
خالل �صنة ٢٠١6 حتقق عجز كبري يف ميزان م�صر التجاري وبقيمة تقارب 

دوالر  مليار   )6٣( بقيمة  خاللها  لبببواردات  كمح�صلة  دوالر  مليار   )4٢(

خم�صوما منها �صادرات بحجم يقارب )٢١( مليار دوالر.

واقرتا�ض اآخر بالعملة االجنبية

اأ�صتلم البنك املركزي امل�صري مبلغ )4( مليارات دوالر ح�صيلة ا�صدار م�صر 

»�صندات دين بالدوالر« مت ت�صويقها من خالل بور�صة لك�صمبورغ والأجل )5( 

لي�صاهم ذلك يف تورم حجم   ٪8،5 6٪ اىل  فائدة تراوح بني  و�صعر  �صنوات 

املديونية وارتفاع موؤقت يف رقم احتياطي العمالت االجنبية.

اأرق�م اقت�ص�دية �صعودية �صعيفة
 )79( بحدود  كبريا  عجزا   ٢٠١7 ل�صنة  ال�صعودية  املوازنة  م�صروع  توقع 

معدل  اقت�صر  فيما  دوالر  مليار   )54( يقارب  ع�صكريا  وانفاقا  دوالر  مليار 

 )٪١٢( بحدود  مرتفع  بطالة  ومعدل   )٪١،4( عند   ٢٠١6 �صنة  يف  النمو 

من اجمايل القوى العاملة  يرافقه ت�صخم ) ارتفاع يف اال�صعار( ناجم عن 

قرارات رفع ا�صعار املحروقات واملياه والكهرباء واخلدمات اىل جانب فر�ض 

�صريبة »القيمة امل�صافة ور�صوم اخرى م�صابهة«.

بيانات موازنة �صنة ٢٠١7 توقعت اي�صا حدوث عجز يف موازنة �صنة ٢٠١8 

بحدود )5٣( مليار دوالر ا�صتمرارا لبقاء ا�صعار النفط اخلام عند م�صتويات 

منخف�صة اىل جانب تاأثري االنفاق الع�صكري العايل وت�صاعد م�صرتياته.

من املنتظر اي�صا ان ي�صتمر التوجه نحو تقييد او وقف التعيينات اجلديدة، 

اال�صايف،  والعمل  االنتقال  وبببدل  ال�صكن  بدل  خم�ص�صات  الغاء  وت�صريع 

حواالتهم،  مببن  واحلببد  الببوافببديببن  العاملني  مببن  العديد  عببن  واال�صتغناء 

االردنببيببني  العاملني  مببن  العديد  او�ببصبباع  اأ�صابت  ووقببائببع  اجبببراءات  وهببي 

دخولهم  حجم  يف  تراجع  االقل  على  او  العمل،  �صوق  من  وخروجهم  هناك 

وحواالتهم �صواء العائلي منها او اال�صتثماري.

يف الكويت توجه نحو تقلي�س اأعداد الوافدين!!
للمناق�صة يف جمل�ض  الكويتيني تقدمت مب�صروع قرار  النواب  جمموعة من 

تقلي�ض  اىل  تببوؤدي  ترتيبات  اجببراء  يف  باال�صراع  يطالب  الكويتي  االمببة 

عمالة  ا�صتقبال  يف  او  الكويت،  يف  حاليا  املقيمني  �صواء  الوافدين  اعببداد 

وافدة جديدة، ومبرر وحجة جتاوز عددهم �صعف اعداد  حملة اجلن�صية 

الكويتية وملواجهة ا�صكاليات اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية.
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ق�شايا عمالية

بتحديده� احلد االدنى لالأجور مبقدار )٢٢٠( دين�را

كتلة الوحدة العم�لية : احلكومة تدفع نحو االخالل ب�لتوازن�ت االجتم�عية

مط�لبني ب�حت�ص�ب مك�ف�أة نه�ية اخلدمةالنق�ب�ت معنية ب�لت�صدي لالنته�ك�ت العم�لية للوافدين

عم�ل املقطوع يف الريموك يع�ودون اعت�ص�مهم

برفعه� ر�صوم ت�ص�ريح العمل الزراعي

احلكومة ع�جزة عن تنظيم �صوق العمل

االه�يل � خ��س  اتهمت كتلة الوحدة العمالية احلكومة بالدفع 

الببقببرارات  بحزمة  االجتماعية  بالتوازنات  االخبببالل  نحو 

عابئة  غري  اخببريا  عقدتها  التي  اجلل�صة  يف  اتخذتها  التي 

العالقة  ذات  االجتماعية  القوى  عن  ال�صادرة  بالتحذيرات 

بامل�صالح الوطنية املتداخلة.

والبيانات  التقارير  يف  اليه  ذهبت  ما  على  الكتلة  واأكبببدت 

احلد  برفع  ومطالبتها  االدنى  احلد  رفع  ب�صاأن  عنها  ال�صادرة 

االدنى لالجور من ١9٠ ب اىل ٣٠٠ دينار تنا�صبا مع �صلم غالء 

املعي�صة الناجتة عن االختالالت االقت�صادية جراء ال�صيا�صات  

اأزمببات  بانتاج  االأزمببات  معاجلة  نهج  على  القائمة  احلكومية 

جديدة تظهر اأثارها يف العجوزات املزمنة يف املوازنات العامة 

بال�صيا�صة  اياها  ومعاجلتها   ٢٠١7 موازنة  يف  تفاقمها  جتلى 

غري  وال�صرائب  املبيعات  �صريبة  ن�صبة  برفع  املتبعة  املالية 

يتحمل  واخلببدمببات  ال�صلع  على  بالر�صوم  املتعلقة  املبا�صرة 

واخلدمات  ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع  من  عليها  املرتتبة  االعباء 

اأ�صحاب الدخل املحدود والعاملني باأجر.

وبينت الكتلة باأن اال�صتجابة احلكومية للمطالب كان املفرت�ض 

ملا  وا�صتنادا  دينار   ٣٠٠ عن  لالجور  االدنببى  احلد  يقل  ال  ان 

تو�صلت اليه اللجنة امل�صكلة من عدة وزارات وموؤ�ص�صات معينة 

دينار   ٣٠٠ عن  يقل  ال  مبا  االدنببى  احلد  برفع  اأو�صت  والتي 

من  �صريح  طلب  على  بناء  احلكومة  اأدراج  حبي�ض  بقي  ولكنه 

�صندوق النقد الدويل.

واعترت الكتلة اأن حتديد احلد االدنى مبقدار ٢٢٠ دينار هو 

متالزم مع بقية القرارات احلكومية املتخذة ملعاجلة العجز يف 

املوازنة هو ا�صتمرار الإمالءات �صندوق النقد الدويل القائمة 

على املعاجلات املالية واعتماد احلكومة على �صيا�صة االقرتا�ض 

داأبا على نهج احلكومات املتتابعة وما خلفته تلك ال�صيا�صات من 

ارتفاعات يف ن�صبة الفقر والبطالة وتاآكل قيمة االجور جراء 

االرتفاعات املتواترة يف ا�صعار ال�صلع االأ�صا�صية.

واأو�صحت الكتلة باأن القرارات احلكومية برفع ن�صبة �صريبة 

املبيعات والر�صوم ورفع الدعم عن املحروقات تدفع باجتاه رفع 

اال�صعار على ال�صلع اال�صا�صية الرتباطها بال�صلع االرتكازية من 

جهة وتدين دخول االفراد من جهة ثانية.

وطالبت الكتلة يف ختام بيانها االإطارات العمالية من نقابات 

منها  حر�صا  العمال  بق�صايا  املهتمني  وكافة  وهيات  واحتادات 

على  بال�صغط  االجتماعية  االزمبببات  تفاقم  من  احلببد  على 

واعادة  القرارات  حزمة  عن  الرتاجع  على  حلملها  احلكومة 

النظر يف رفع احلد االدنى لالأجور.

على  العمالية  الوحدة  كتلة  اأكببدت  االهببايل:ب 

مواجهة  يف  العمالية  الببنببقببابببات  م�صوؤولية 

االنتهاكات بحق العمالة الوافدة.

االنتهاكات  حول  للكتلة  ت�صريح  يف  ذلك  جاء 

املببدن  يف  وافببديببن  عببمببال  لببهببا  يتعر�ض  الببتببي 

العاملني  مبا�صرة  وبعد  عام  ب�صكل  ال�صناعية 

ال�صناعية  احل�صني  مدينة  يف  االلب�صة  مب�صنع 

التي  االنببتببهبباكببات  جبببراء  العمل  عببن  ا�ببصببرابببا 

يتعر�صون لها منذ �صنوات من قبل ادارتهم للفت 

نظر اجلهات املعنية الإيجاد حلول مل�صكالتهم مع 

االدارة. واملتمثلة مبخالفة االدارة لعقد العمل 

الطعام  ووجبببببات  ال�صحية  باخلدمة  املتعلق 

والتاأخر يف دفع االجور اإ�صافة ملا يتعر�صون له 

من عنف ج�صدي ولفظي.

العامة  النقابة  م�صوؤولية  اىل  الكتلة  ونوهت 

ا�صراب  متابعة  يف  والن�صيج  الغزل  يف  للعاملني 

بح�صب  الالزمة  االجببراءات  واتخاذ  العاملني 

لها  التي يتعر�صون  القانون وايقاف االنتهاكات 

على  االدارة  حلمل  العمل  وزارة  مع  والتوا�صل 

توفري بيئة منا�صبة للعمل وعدم االكتفاء فقط 

بتحرير خمالفات  والعمل لدى اجلهات املعنية 

بتوفري احلماية للعمال بكون امل�صنع ذاته متهم 

بق�صية اجتار بالب�صر منظورة امام املحكمة.

وطالبت الكتلة نقابة العاملني بالغزل والن�صيج 

بالوقوف اىل جانب العاملني لتح�صيل حقوقهم 

بعد  امل�صنع  باغالق  احلكومة  توجه  حببال  يف 

للوزير  العمل  مفت�صي  من  تن�صيب  كتاب  �صدور 

تتعلق  خمالفات  عببدة  حترير  بعد  باغالقه 

باالنتهاكات.

ما  االجبببراء  هببذا  اتخاذ  احتمال  على  يوؤ�صر 

ا�صتباقية  خطوة  يف  امل�صنع  ادارة  به  قامت 

يقرون  خمال�صة  توقيع  على  العاملني  باجبار 

فيها بعدم الرغبة بالعمل كوثيقة ت�صتند اليها 

االدارة يف التنكر حلقوقهم العالقة.

نظام  على  عامال   ١5٠ نحو  نفذ  :ب  االهببايل 

املببيبباومببة واملببقببطببوع يف جببامببعببة الببريمببوك 

على  احتجاجا  الببفببائببت  االحبببد  اعت�صاما 

عن  اخلببدمببة  نهاية  مببكببافبباأة  احت�صاب  عببدم 

 5 ما بني  �صابقة ت�صل  ل�صنوات  مدة خدمتهم 

�صنوات اىل ١5 �صنة.

وجاء هذا االعت�صام بعد الوعود والتطمينات 

�صابق  اعت�صام  اعقاب  يف  اجلامعة  ادارة  من 

باحت�صاب جميع ال�صنوات التي ام�صوها �صمن 

نظام املياومة واملقطوع التزاما باأحكام قانون 

العمل القائم احت�صابها على �صرف راتب �صهر 

االوىل  �صنوات  للخم�ض  خدمة  �صنة  كل  عن 

و�صهر ون�صف عن اخلم�صة التي تليها و�صهرين 

ما بعد ع�صر �صنوات ، وراتب ثالثة �صهور عن 

ين�ض  كما  �صنة  ع�صرة  اخلم�ض  بعد  �صنة  كل 

ا�صتقالته  املياومة  عامل  بتقدمي  القانون 

عمله  من  �صنوات   5 م�صي  بعد  �صهرين  ملببدة 

باعادة  املوؤ�ص�صة  تقوم  ان  على  املوؤ�ص�صة  يف 

تعيينه.

اال�صتناد  العاملون  ي�صتطيع  االحكام  هذه  ان 

اأمام املحاكم  اليها يف مواجهة ادارة اجلامعة 

املقطوع  على  تعيينهم  اعببادت  االدارة  لكون 

فهي ملزمة باحت�صاب مدة خدمتهم ال�صابقة 

على مكافاأة نهاية اخلدمة. 

االهايل:ب توؤكد الت�صريحات ال�صادرة عن وزارة 

العمل حول رفع ر�صوم ت�صاريح العمالة الوافدة 

ملعاجلتها  العمل  �صوق  تنظيم  من  عجزها  عن 

اقت�صادية  ا�صالحات  عن  مبعزل  الت�صوهات 

تدعم بها القطاعات االنتاجية.

من  الهدف  ان  الببوزراء  جمل�ض  قببرار  من  فيتبني 

رفع الر�صوم رفد اخلزينة مبوافقة املجل�ض  على 

من  دينار   ١٠٠ مبلغ  من  العمل  اأ�صحاب  اإعفاء 

اىل  دينار   ٣٠٠ من  رفعها  بعد  الت�صاريح  ر�صوم 

واإعفاء  العمل  ت�صريح  جتديد  عن  دينار    5٠٠

عن   ٪5٠ بن�صبة  املهن  لكفافة  العمل  ا�صحاب 

العمالة التي تعمل عندهم ي�صاف اليه العمالة 

العمل  قانون  مبوجب  امل�صتقدمة  غري  ال�صورية 

واملغطاة ر�صوم الت�صاريح من املفو�صية الدولية.

ر�صوم  بببرفببع  املببزارعببون  احتجاجات  وتببوؤ�ببصببر 

١٢٠ اىل  مببن  البببزراعبببي  الببقببطبباع  تبب�ببصبباريببح يف 

العمالة  ت�صرب  منع  اىل  يهدف  ال  دينار   5٠٠

قطاعات  اىل  الببقببطبباع  هبببذا  اىل  امل�صتقدمة 

اقببتبب�ببصبباديببة اخببببرى ببببدال مببن و�ببصببع اأنببظببمببة 

ال�ص�صتخدام العمالة الزراعية �صواء اأكانت على 

والت�صديد  امل�صتقدمة  العامل  او  العمل  �صاحب 

يف عملية الرقابة والتفتي�ض واتخاذ التعليمات 

قبل  من  العمل  بت�صاريح  االجتببار  ملنع  الكافية 

لدعم  اإ�صافة  العمل  وزارة  وموظفي  الو�صطاء 

هذا القطاع االنتاجي ب�صكل ميكنه من ا�صتقطاب 

عمالة اردنية باأجور جمزية ومعاجلة م�صكالت 

الت�صويق والنقل بدال من فر�ض �صريبة اإ�صافية 

على مدخالت االنتاج بن�صبة ترتاوح ما بني ٪8  

املرتتب  احلكومية  االجببراءات  وحزمة   ٪١6 ب 

هذه  تتطلبه  وما  املعي�صة  تكاليف  ارتفاع  عليها 

االجراءات من رفع اأجور العمالة الوافدة لرتفع 

من تكاليف االنتاج.

ر�صوم  ا�صباب رفع  املزارعون عن  وعليه يت�صاءل 

وزارة  تبباأكببد  حببال  يف  العمل  ت�صاريح  جتديد 

العمل واحتاد املزارعني عن التزام هذه العمالة 

بالعمل لدى ا�صحاب العمل انف�صهم و�صمان عدم 

القطاعات االخرى وملاذا جتاهلت  ت�صربهم اىل 

ال�صابقة  ال�صنوات  يف  مطالبهم  العمل  وزارة 

الوافدة  العمالة  اإجراءات متنع ت�صرب  باتخاذ 

امل�صتقدمة للقطاع الزراعي.
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ق�شايا وتقارير

  ح�وره: علي �صمودي
ال�صورة  موازين  انقالب  ظل  يف  اجلديد  ع�مه�  اجلبهة  دخول  مع   ■
اجلبهة  ودور  واقع  ترون  وكيف  اليوم،  اأنتم  اأين  ال�صعد،  كل  على 

وا�صرتاتيجيته� امل�صتقبلية؟
تدخل   )١969/٢/٢٢( وانطالقها  لتاأ�صي�صها   48 الب  العيد  يف   ■■
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني عامًا جديدًا مكلاًل بالن�صاالت 

الفل�صطينية  الوطنية  الببقببوى  مببع  جنب  اإىل  جنبًا  والت�صحيات، 

االأخرى واأبناء �صعبنا، يف املناطق املحتلة عام 67، ويف مناطق الب 48، 

برناجمها  التم�صك  على  ت�صميمًا  تزداد  وهي  واملهاجر،  ال�صتات  ويف 

امل�صتقلة  والدولة  امل�صري  وتقرير  العودة  برنامج  املرحلي،  الوطني 

كاملة ال�صيادة، وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية على حدود 4 حزيران 67، 

بعد اأن اأثبتت الوقائع ف�صل البدائل التي قدمها اإتفاق اأو�صلو الكارثي، 

وبعد اأن اأثبتت احلوارات والتجارب الوطنية ووقائع االإجماع الوطني 

وثيقة   - الوطني  الوفاق  بوثيقة  مببرورًا   ،٢٠٠5 القاهرة  حوار  منذ 

الوطني  احلوار  ووثيقة  غزة(،  يف   ٢٠٠6 يونيو  )حزيران/  االأ�صرى 

ال�صامل يف القاهرة )٢٠١١/5/4( وبعدها حوارات بريوت يف اللجنة 

التح�صريية للمجل�ض الوطني الفل�صطيني، يف حوارات مو�صكو، بدعوة 

كما  املرحلي  الوطني  الرنامج  اأن  رو�صيا،  يف  االإ�صت�صراق  معهد  من 

طرحته وطورته اجلبهة الدميقراطية )اآب/ اغ�صط�ض ١97٣(، وبات 

حمل اإجماع وطني لقرار املجل�ض الوطني الفل�صطيني باالجماع وحتى 

ي�صتجيب  والذي  للحياة،  القابل  الوحيد  الوطني  البديل  هو  يومنا، 

للحقوق القومية والوطنية ل�صعبنا الفل�صطيني.

القوانني  منظومة  �صد   48 الببب  يف  اأهببلببنببا  لن�صاالت  ي�صتجيب   )١

العرقي  والتطهري  العن�صري،  التمييز  على  القائمة  ال�صهيونية 

والتهمي�ض االإقت�صادي واالإجتماعي، وم�صادرة االأر�ض، وهدم املنازل، 

ي�صتجيب حلقهم يف العي�ض بكرامة وطنية فوق اأر�ض وطنهم، يتمتعون 

العربية،  والقومية  الفل�صطينية  الوطنية  وهويتهم  ب�صخ�صيتهم 

االأ�صرلة  مواجهة  يف  االإجتماعية،  والعدالة  املواطنة  يف  وبحقهم 

والتذويب. 

٢( ي�صتجيب حلقوق �صعبنا يف املناطق املحتلة يف ال�صفة الفل�صطينية، 

وقيام  االإ�صتيطان،  وتفكيك  االإحتالل،  رحيل  يف  والقطاع،  والقد�ض 

القد�ض  وعا�صمتها  ال�صيادة  كاملة  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 

ال�صرقية على حدود 4 حزيران )يونيو( 67،

٣( ي�صتجيب حلقوق اأهلنا الالجئني يف العودة اإىل ديارهم وممتلكاتهم 

العي�ض  ١948، واإىل حني ذلك حقهم يف  العام  التي هجروا منها منذ 

الكرمي يف الدول امل�صيفة، متمتعني بحقهم يف ال�صكن الالئق والتعليم، 

احلقوق  من  وغريها  املنا�صبة  وال�صحية  البيئية  وال�صروط  والعمل، 

االإجتماعية واالإن�صانية التي كفلتها للب�صر �صرعة حقوق االإن�صان. 

احلالة  الإ�صتنها�ض  الرئي�صية  املعوقات  اأحد  اأن  نرى  ال�صياق  هذا  يف 

ق�صيتا  تواجه  التي  للتحديات  ي�صتجيب  ومبا  الفل�صطينية  الوطنية 

ننا�صل  لذلك  البغي�ض  االإنق�صام  هو  امل�صروعة،  وحقوقنا  الوطنية 

من  وخارجها  االئتالفية  التحرير  منظمة  داخل  الف�صائل  جميع  مع 

ل�صعبنا،  الداخلية  الوحدة  واإ�صتعادة  االإنق�صام،  لهذا  حد  و�صع  اأجل 

اأو�صلو  مل�صروع  بدياًل  واملوّحد  املوّحد  الوطني  الرنامج  واإ�صتعادة 

مار�ض  لذلك  وغريها.  الطريق  وخطة  الرباعية  اللجنة  وم�صاريع 

وفدنا اإىل اللجنة التح�صريية للمجل�ض الوطني الفل�صطيني يف بريوت 

املجل�ض  وع�صو  العام  االأمببني  نائب  برئا�صة   )٢٠١7/١٠+١/١١(

الرفيق  وع�صوية  الكرمي،  عبد  قي�ض  الرفيق  الفل�صطيني  الت�صريعي 

علي في�صل ع�صو املكتب ال�صيا�صي، دورًا ملمو�صًا ومهمًا وبارزًا، يف بلورة 

موقف وطني موَحد، اأ�صقط الدعوة اإىل املجل�ض الوطني الفل�صطيني 

خطوة  كونه  عامًا،  ع�صرين  منذ  ينعقد  مل  والذي  ح�صر  مبن  القدمي 

وطني  جمل�ض  على  االإجماع  ول�صالح  االإنق�صام،  تعميق  نحو  خطرية 

جديد يف الوطن وال�صتات يح�صره اجلميع، يقوم على قاعدة االإنتخاب 

ووفقًا  الكامل،  الن�صبي  التمثيل  مبوجب  واحلر،  النزيه  الدميقراطي 

ع�صو،   )٢٠٠( اخلارج  ويف  ع�صو(   ١5٠( الداخل  يف  املغلقة،  لالئحة 

اإنهاء االإنق�صام، واإ�صتعادة الوحدة الداخلية على  ي�صكل مدخاًل نحو 

الكوتا،  و�صفقات  الفوقية  ال�صفقات  اإطار  خارج  دميقراطية  اأ�ص�ض 

خطوات  وتعطل  ال�صيا�صية،  والزبائنية  لالإنتهازية  الباب  تفتح  التي 

االإ�صالح الوطني املطلوبة للموؤ�ص�صة.

عر االإنتخابات الدميقراطية احلرة والنزيهة وال�صفافة يقرر �صعبنا 

من  ي�صتحقه  ما  طرف  كل  وينال  والتنظيمية،  ال�صيا�صية  اإنحيازاته 

الوطنية  لل�صراكة  الباب  وتفتح  االإقببرتاح،  �صندوق  عر  �صعبي  دعم 

لكافة مكونات احلالة الوطنية الفل�صطينية ون�صقط �صيا�صة االق�صاء، 

ال�صيا�صي  املال  وف�صاد  التوظيفية  والزبائنية  الثنائي  واالإ�صتقطاب 

واأغرقتها  الوطنية  م�صريتنا  اأرهقت  التي  واالعالمي  واالنتخابي 

�صريحة  �صفوف  يف  وزرعببت  واالإجتماعية،  ال�صيا�صية  االأمرا�ض  يف 

الفئوية  امل�صالح  على  الذاتية  امل�صالح  غلبت  اأفكارًا  �صعبنا  اأبناء  من 

والفردية الوطنية العليا وق�صيتنا الوطنية. 

االنق�ص�م  وم�زال  اللق�ءات  تكررت   .. ملو�صكو  وقطر  وم�صر  مكة  ■ من 
احلقيقي  احلل  ترون  وكيف  امل�صوؤولية،  يتحمل  من  ب�صراحة  م�صتمر، 

الإنه�ء االنق�ص�م؟
تبلور،  اأن  هدفها  دائمة،  وطنية  حاجة  ال�صامل  الوطني  ■■ احلوار 
واالإ�صرتاتيجية  الفل�صطيني  القرار  الوطنية،  ال�صراكة  خالل  من 

الفل�صطينية يف كل مرحلة. احلوار هو ال�صبيل اإىل معاجلة اخلالفات 

وحدة  ت�صون  وطنية  وتوافقات  م�صرتكة  قوا�صم  اإىل  والو�صول 

للحوار  البديل  امل�صروعة.  الوطنية  �صعبنا وحقوقه  ق�صيتنا ووحدة 

هو االإنق�صام، وال�صراع الالمبدئي، كما �صهدنا يف قطاع غزة، على �صوء 

تطورت  والتي   ،)٢٠٠6( الثاين  الت�صريعي  املجل�ض  انتخابات  نتائج 

اإنقالبي  اإنفجار �صاعق  اإىل �صراع دموي بني فتح وحما�ض حتول اإىل 

�صيا�صي وع�صكري، اأحلق الكارثة بق�صيتنا يف ١4/٢٠٠7/6.

الوطنية  امل�صوؤولية  �صعبنا حتى حتملنا  ونحن مل نخِف احلقائق عن 

عن  الوطنية  امل�صوؤولية  يتحمالن  وحما�ض  فتح  الطرفني  اإن  وقلنا 

االإتفاقات  تعطيل  عن  الوطنية  امل�صوؤولية  يتحمالن  االإنق�صام، 

العديدة الأجل اإنهاء االإنق�صام،

عندما جرت انتخابات املجل�ض الت�صريعي الثاين )٢٠٠6( دعونا اإىل 

ال�صراكة  مبداأ  على  يقوم  الكامل،  الن�صبي  بالتمثيل  اإنتخابات  قانون 

النتائج  وذات  االإق�صائية  القوانني  اأمببام  الطريق  ويقطع  الوطنية، 

االإ�صتبدادية واالنق�صام والف�صاد الفئوي الفردي. لكن طريف االإنق�صام 

توافقًا معًا، اآنذاك على رف�ض التمثيل الن�صبي، ولوال �صمودنا يف حوار 

القاهرة )٢٠٠5(، ملا تو�صلنا اإىل حل و�صط، لقانون يجمع بني الدائرة 

الفردية والتمثيل الن�صبي. وقد اأثبتت جتربة االإنتخابات اأن قانون 

فتح  الثنائي بني  االإ�صتقطاب  اأنتج حالة  الذي  الفردية، هو  الدائرة 

وحما�ض، بينما قانون التمثيل الن�صبي هو الذي فتح الباب ملعظم القوى 

لدخول املجل�ض الت�صريعي. ومنذ ذلك الوقت والعالقات الثنائية بني 

الطرفني ت�صهد �صراعات انق�صامية غري مبدئية على »ال�صلطة واملال 

والنفوذ«، على الوظائف وامل�صالح واملغامن والنفوذ يف ال�صلطة، بينما 

الثنائية  احلوارات  وتوؤكد  جانبًا،  ال�صيا�صية  اخلالفات  تنحية  جرى 

خالفية،  ق�صية  ما  يومًا  ت�صكل  تكن  مل  ال�صيا�صية  الق�صية  اأن  بينها 

والت�صلب  الت�صدد  مقابل  �صيا�صيًا،  للم�صاومة  اإ�صتعداد  على  فالطرفان 

والوظائف  كالوزارات  الفئوية،  وامل�صالح  املوؤ�ص�صة  اإقت�صام  عملية  يف 

واالإدارات العامة والنفوذ يف االأجهزة االأمنية و�صواها.

اإنهائه،  ٢٠٠7/6/١4 اإىل  لقد دعونا منذ االأيام االأوىل لالإنق�صام يف 

والعودة اإىل الوحدة الوطنية الداخلية. ومبادراتنا يف هذا ال�صياق 

وو�صع  ال�صيا�صي  اإطبباره  اإىل  اخلالف  اإعببادة  اإىل  تهدف  كلها  عديدة، 

واالإعتقاالت  واملطاردات  االإعتقاالت  و�صيا�صة  الدموي  لل�صراع  حد 

واملطاردات امل�صادة.

الف�صائل  كببل  �صاملة  وطنية  وحبببدة  حكومة  ت�صكيل  اإىل  نببدعببو 

و�صخ�صيات وطنية م�صتقلة )عماًل مبا جاء يف بيان اللجنة التح�صريية 

�صاملة،  انتخابات  اإجراء  على  ت�صرف  الفل�صطيني(  الوطني  للمجل�ض 

)املجل�ض  وت�صريعية  ال�صلطة،  رئي�ض  �صرعية  لتجديد  رئا�صية، 

وفق  كلها  تكون  املحلية،  واملجال�ض  وللبلديات  الفل�صطيني(  الوطني 

وتتوىل  املطلقة،  الن�صبية  بالالئحة  الكامل،  الن�صبي  التمثيل  قانون 

اإعادة  املنتخبة دميقراطيًا، وب�صكٍل حر ونزيه،  املوؤ�ص�صات اجلديدة، 

توحيد احلالة الوطنية الفل�صطينية. مع العلم اأن التوظيف الزبائني 

ونزاهية  حرية  �صلبيًا  مت�ض  واالعالمي  االنتخابي  ال�صيا�صي  واملال 

االنتخابات.

املجل�ض الوطني املنتخب اجلديد ينتج حكومة جديدة، تعك�ض خارطة 

القوى الرملانية وت�صكل عنونًا للوحدة الوطنية، تكون معنية باإعادة 

بال�صيا�صات  النظر  وتعيد  والقطاع،  ال�صفة  بني  املوؤ�ص�صات  توحيد 

ل�صعبنا  اإ�صرتاتيجية وطنية جديدة وبديلة، توفر  ل�صالح  املعتمدة، 

عوامل ال�صمود يف مواجهة االحتالل واالإ�صتيطان، وحلول اقت�صادية 

واجتماعية جديدة للتنمية وحماربة البطالة والفقر واملر�ض.

تنتخب  جديدة،  تنفيذية  جلنة  ينتخب  اجلديد  الوطني  املجل�ض 

بدورها رئي�صها، كما ينتخب جمل�صًا مركزيًا واإدارة م�صتقلة لل�صندوق 

القومي، تكون معنية بتطبيق قرارات املجل�ض خارج �صيا�صات التفرد 

والزبائنية املالية وال�صيا�صات الكيدية.

الوطنية  االإ�صرتاجتية  �صياغة  باإعادة  معنيًا  يكون  الوطني  املجل�ض 

اإ�صتعادة  ل�صالح  املذلة،  واإتفاقاته  اأو�صلو  ملف  وطّي  الفل�صطينية، 

د. الرنامج الوطني الفل�صطيني املوَحد واملوِحّ

توحيد  فكر  تتبنون  م�زلتم  وهل  اليوم  الفل�صطيني  الي�ص�ر  اأين   ■
الي�ص�ر؟

■■ الي�صار الفل�صطيني تيار دميقراطي موجود ب�صكل دائم يف �صفوف 
�صد  امليدان  ويف  ال�صيا�صية  العملية  اإدارة  ويف  املوؤ�ص�صة  ويف  �صعبنا، 

االإحتالل االإ�صتيطاين.

منذ اأن اإنطلقت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني كعنوان للي�صار 

االأمامي،  ال�صف  يف  دورهببا  حتتل  وهببي  امل�صلح  اجلديد  الفل�صطيني 

العربية  التحرر  وحركة  الفل�صطينية  الوطنية  احلركة  اإطببار  يف 

مل�صروع  الببالزم  الوقت  يف  روؤيتنا  قدمنا  العاملية،  الثورية  واحلركة 

حرب التحرير ال�صعبية طويلة االأمد، ثم قدمنا روؤيتنا حلل الدولة 

ا�صا�ض  وعلى  التاريخية  فل�صطني  كامل  على  املوحدة  الدميقراطية 

اأو  الدين  اأو  )العرق(  االثنية  يف  متييز  بدون  املواطنة  يف  امل�صاواة 

اجلن�ض وبني الرجل واملراأة، ومع التطورات املتالحقة بادرنا اإىل طرح 

الذي  املرحلي  الوطني  الرنامج  اإىل  طورناها  التي  الع�صر  النقاط 

تبنته م.ت.ف و�صار الرنامج الوطني لعموم قوانا الوطنية و�صرائح 

�صعبنا.

اأ�صا�صها  وعلى  الثمانينات  منت�صف  يف  التوحيدية  روؤيتنا  قدمنا  كما 

االإنتفا�صة  ومع   .١987 )اإبريل(  ني�صان  يف  م.ت.ف  وحدة  اإ�صتعدنا 

الكرى بادرنا اإىل ت�صكيل القيادة الوطنية املوحدة مع فتح وال�صعبية 

واحلزب ال�صيوعي، واإىل تقدمي م�صاريع القرارات اإىل املجل�ض الوطني 

التا�صع ع�صر مبا يف ذلك اإعالن االإ�صتقالل مبا هو برنامج لالإنتفا�صة. 

ومع اإنقالب اأو�صلو، قدمنا م�صاريع حلول لتجاوز االإتفاق، واإعالن دولة 

الفل�صطينية  املناطق  كامل  على  الوطنية  ال�صيادة  وب�صط  فل�صطني 

مايو  )اأيار/  االإتفاق  عليها  ن�ض  كما  التفاو�صية  الرزنامة  اإنتهاء  مع 

99(. ويف حوارات القاهرة �صارعنا من اأجل تطوير املوؤ�ص�صة ل�صالح 

قوانني اإنتخابية جديدة تقوم على مبداأ التمثيل الن�صبي )يف اأذار/

مار�ض ٢٠٠5(. كما �صارعنا الأجل قانون اإنتخابي للمجل�ض الت�صريعي 

٢٢ �صب�ط 19٦9 ـ ٢٢ �صب�ط ٢٠1٧

انطالقة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني يف عيده� ال� 48 
دمي��ق��راط��ي  ت��ي���ر  الفل�صطيني  ال��ي�����ص���ر   : ح���وامت���ة  

االح��ت��الل �صد  امل��ي��دان  ويف  �صعبن�  �صفوف  يف  م��وج��ود 

ال��ذي  الوحيد  البديل  ه��و  املرحلي  الوطني  ال��ربن���م��ج 

الفل�صطيني.. ل�صعبن�  والوطنية  القومية  للحقوق  ي�صتجيب 
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انطالقة اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني يف عيده� ال� 48 
مبداأ  على  تقوم  املجتمع  وقطاعات  حملية  وجمال�ض  دميقراطي 

التمثيل الن�صبي الكامل. وكانت م�صاهمتنا يف حوار ٢٠٠6 الذي اإنتهى 

اإىل وثيقة الوفاق الوطني بارزة يف ال�صياق ويف النتائج حيث اإ�صتعدنا 

كذلك  اأو�صلو.  الإتفاقات  بدياًل  الوطني  الرنامج  عنا�صر  الوثيقة  يف 

بعد  مبادرتنا  اأطلقنا  حني  االإنق�صام  الإنهاء  للتحرك  املبادرين  كنا 

اأيام قليلة على االإنفجار الدموي يف غزة، والتي حتولت اإىل االأ�صا�ض 

الثابت لكل مبادرات اإنهاء االإنق�صام واإ�صتعادة الوحدة الداخلية.

االإجتبباهببات  نر�صم  اأن  اإ�صتطعنا   )٢٠١١( الببقبباهببرة  حبببوارات  ويف 

ويف  اأزمتها.  من  الفل�صطينية  احلالة  الإخببراج  املطلوبة  التوحيدية 

املجل�ض املركزي )اأذار ٢٠١5( جنحنا يف �صياغة قرارات تقود عمليًا 

اإىل اإ�صقاط اإتفاق اأو�صلو وطّي ملف املفاو�صات الثنائية العقيمة.

اأمام  الطريق  �صق  يف  االأخرى  القوى  مع  جنحنا  اأخرًا،  ولي�ض  واأخريًا 

دعوتنا ملجل�ض وطني يح�صره اجلميع بدياًل، واأ�صقطنا الدعوة ملجل�ض 

وطني مبن ح�صر.

املقاومة  كتائب  الع�صكري،  ذراعنا  فدور  امليداين،  ال�صعيد  على  اأما 

الوطنية الفل�صطينية ال يقل كثري عن دور باقي االأطراف والت�صحيات 

التي قدمناها يف احلرب العدوانية على غزة عام ٢٠١4 مل تكن اأقل 

ماال  القتالية  والقدرات  ال�صالح  من  متلك  اأخببرى  اأطببراف  ت�صحيات 

منلك.

االأمر ذاته نقوله عن دورنا يف املجال االإجتماعي، اأن دفاعًا عن م�صالح 

اأزمة  االإجتماعي،  ال�صمان  قانون  لتعديالت  الت�صدي  يف  اأو  املعلمني 

»االنتفا�صة«، الكهرباء يف غزة.

اإمكانياتنا واإمكانية طريّف  اأنه من اخلطاأ املقارنة بني  مع هذا نعرتف 

االإنق�صام، فتح وحما�ض، اللذين يهيمنان على ال�صلطة واملال يف ال�صفة 

ويف غزة، وعلى موازنات �صخمة عربية واقليمية ودولية تتيح لكل 

منهما ممار�صة نفوذه يف املجتمع.

رغم الفارق الكبري فاإننا كي�صار نبني نفوذنا يف املجتمع 

ومقاتلينا  ملنا�صلينا  اليومي  الببدور  اإىل  باالإ�صتناد 

يتطلبه  ما  بكل  الن�صال  معارك  يف  قياداتنا  واإنغما�ض 

هذا االأمر من ت�صحيات ومعاناة.

الوطنية  القوى  وحببدة  اإىل  الداعني  و�صنبقى  وكنا 

العمل  �صاحة  يف  الليرالية  والدميقراطية  الي�صارية 

الوطني، ولنا يف هذا املجال جتارب يف الثمانينيات �صد 

وتدمري  تفكيك  وحمبباوالت  فتح  يف  الكبري  االن�صقاق 

اجلبهة  يف  الرفاق  مع  االئتالفية؛  التحرير  منظمة 

جتربة  االآن  واأخببرهببا  ال�صيوعي،  واحلببزب  ال�صعبية 

ال�صعب،  وحببزب  ال�صعبية  مع  الدميقراطي  التحالف 

واملحلية.  البلدية  االإنتخابات  يف  واملبببببادرة،  وفببدا، 

ورغم الثغرات التي �صابت عمل هذا التحالف، خا�صًة 

عليها،  توافقنا  التي  املبببببادئ  عن  البع�ض  خببروج  يف 

�صيا�صيًا  حتالفًا  التحالف  هذا  تكري�ض  اأجل  من  فاإننا 

الأنه �صرورة وطنية ملحة الإحداث التوازن يف �صاحة العمل الوطني 

�صد االإ�صتقطاب الثنائي االحتكاري واالق�صائي، فتح وحما�ض، والأن 

ميلك  من  هو  التجربة  تثبت  كما  دميقراطي،  توحيدي  تيار  الي�صار 

احللول احلقيقية لق�صايا �صعبنا. 

الكفاح حتى  نحن يف مرحلة حترر وطني، حتتاج من �صعبنا ول�صعبنا 

وجبهة  �صامل  وطني  ائتالف  اإىل  وعببودة«  ودولببة  »ا�صتقالل  الن�صر 

ي�صارية دميقراطية وتقدمية وليرالية متحدة.

العراق  من  الفل�صطينية  الق�صية  على  العربي  الو�صع  تداعي�ت   ■
العربي  ب�خلي�ر  اأمل  هن�ك  زال  م�  هل   .. و�صوري�  ليبي�  حتى  واليمن 

والره�ن القومي؟
■■ لقد تناولت يف اأكرث من كتاب االأو�صاع العربية يف ظل التطورات 
حوامتة  نايف  ]كتاب:  تون�ض  يف   ٢٠١١ بعد  املنطقة  ت�صهدها  التي 

»االأزمات العربية يف عني العا�صفة، الطبعة االأوىل ببببببب الدار الوطنية 

طبعات  �صدرت  ثم   ،٢٠١٣ بريوت  بببب  الفرات  دار  دم�صق،  بببب  اجلديدة 

بببب رام اهلل ودار احلرية  يف �صبعة عوا�صم عربية، مبا فيها دار امل�صار 

»الثورات  حوامتة  نايف  وكتاب:   / فل�صطني  غزة  قطاع  يف  لالإعالم 

العربية مل تكتمل.. م�صارات واإ�صتع�صاءاآت، كذلك اإعادة طباعته يف 

فل�صطني ويف عديد من العوا�صم العربية[

�صيا�صي  م�صار  اأمام  اأننا  االأحببداث  اأكدته  ما  وهو  كتاباتي،  يف  واأكدت 

يف  ي�صري  لكنه  ويخبو،  ينه�ض  الكرى،  حمطاته  له  تكون  متوا�صل، 

�صيلبي  ومبا  املنطقة  يف  ال�صامل  التغيري  اإجببراء  نحو  العام  االإجتبباه 

م�صالح �صعوبنا الفقرية، وينقلها من حالة القمع التي تعي�صها يف ظل 

والعدالة  الدميقراطية  من  حالة  اىل  اإ�صتبدادية،  �صلطوية  اأنظمة 

وتعي�ض  م�صر،  يف  ونتابعه  تون�ض،  يف  ن�صاهده  ما  هذا  االإجتماعية. 

اإرها�صاته دون اأخرى كليبيا واليمن والعراق و�صوريا وغريها. واأكدت 

يف قراءتي اأن هذه التطورات �صوف ت�صب بال�صرورة يف خدمة الق�صية 

اإحتلت  كيف  �صاطعًا،  مثااًل  ت�صكل  تون�ض  جتربة  ولعل  الفل�صطينية. 

القوى  اإهتمامات  يف  املتقدم  موقعها  الفل�صطينية  الوطنية  الق�صية 

ال�صيا�صية على اإختالف اإجتاهاتها. مل�صنا هذا يف زياراتنا املتكررة لهذا 

البلد ال�صقيق ولقاءاتنا امل�صتمرة مع قيادة الدولة وقيادات االأحزاب 

وفعاليات املجتمع املدين.

مكانًا  الفل�صطينية  الق�صية  حتتل  حيث  املغرب،  يف  نراه  نف�صه  االأمر 

املغربي.  ال�صعب  وجببدان  ويف  ال�صيا�صية  القوى  برامج  يف  مركزيًا 

وهذا ما مل�صناه مل�ض اليد يف املهرجانات التي دعينا للتحدث فيها عدة 

فل�صطني  فل�صطني، وق�صية  ل�صالح  �صديدة احلما�صة  اأجواء  مرات، يف 

يف م�صر، كما تالحظون مل تخرج الق�صية الفل�صطينية من اإهتمامات 

الدولة وال�صعب، رغم حراجة العالقة التي قامت لفرتة غري ق�صرية 

اأو�صاع  على  �صلبًا  واإنعك�صت  حما�ض  حركة  وبني  م�صر  يف  الدولة  بني 

اخليار  قاعدة  وعلى  فل�صطينيًا،  اأواًل  يكون  اخليار  القطاع.  يف  اأهلنا 

�صعوبنا  اإىل  الق�صية  نقدم  وكما  العربي،  اخليار  يقوم  الفل�صطيني 

العربية واالأنظمة العربية، تراها هذه ال�صعوب، كما تراها االأنظمة. 

�صيفر�ض  املوّحد واملوّحد  الوطني  الرنامج  اإ�صتعادة  لذلك خيارنا يف 

نف�صه بال�صرورة على اخليار العربي، خارج م�صاريع اأو�صلو والرباعية 

الدولية وخطة الطريق وغريها من امل�صاريع الهابطة.

�صوري�؟ يف  الفل�صطينيني  و�صع  حقيقة  عن  ■ َحِدثن� 
واملاأ�صاة،  التعقيد  �صديدة  ظببروف  يف  �صوريا  يف  اأهلنا  يعي�ض   ■■
ت�صريد  جرى  بعدما  خا�صًة  البالد،  تعي�صها  التي  االأزمة  وطاأة  حتت 

خميم  منها  لالإ�صتباكات،  م�صرحًا  �صارت  املخيمات  من  عدد  يف  اأهلنا 

ال�صرورية  الرعاية  غياب  ظببل  ويف  املببثببال.  �صبيل  على  الببريمببوك 

خا�صًة  للهجرة،  منهم  قليل  غري  عدد  ا�صطر  واملهجرين  للنازحني 

الفئات الو�صطى، التي ت�صكل عماد املجتمع املدين وعنا�صره احليوية 

والنا�صطة مما اأثر على الرتكيبة االإجتماعية ل�صعبنا يف �صوريا.

فر�صة  اجلمر  من  اأحر  على  يتنظرون  الذين  الباقني،  �صمود  لتعزيز 

الرجوع اإىل خميماتهم واإعادة بناء وترميم ما دمرته احلرب، ندعو 

موؤ�ص�صات م.ت.ف، وخا�صًة اللجنة التنفيذية ورئي�صها، ودائرة �صوؤون 

امل�صردة،  العائالت  واإ�صناد  دعم  يف  م�صوؤولياتها  حتمل  اإىل  الالجئني 

والتي خ�صرت كل ما عندها من م�صكن وم�صدر رزق. كما ندعو وكالة 

الغوث اإىل تطوير خدماتها لالجئني يف �صوريا، ويف لبنان، مبا يتنا�صب 

اإىل  ما  يومًا  تعود  �صوف  احلياة  اأن  ثقة  على  ونحن  املاأ�صاة،  وحجم 

�صورية  يف  اأهلنا  �صمود  من  ن�صتمدها  الثقة  هذه  املنكوبة،  املخيمات 

ت�صون  التي  االجتماعية  احلا�صنة  باإعتبارها  مبخيماتهم،  ومت�صكهم 

ن�صاطهم  الفل�صطينية، وفيها ي�صوغون  الوطنية  �صخ�صيتهم وهويتهم 

الديار  اإىل  الببعببودة  �صاعة  حتني  اأن  اإىل  الكرمية  احلياة  اأجببل  من 

واملمتلكات التي هجروا منها منذ عام ١948.

الفعل  وهبوط   .. القد�س  انتف��صة  وتراجع   .. االنق�ص�م  بني   ■
ا�صرائيل  يف  اليمني  نفوذ  وتن�مي  و�صعود  الفل�صطيني  امليداين  ال�صعبي 

.. م� هو املخرج للق�صية الفل�صطينية؟
العن�صر  هو  الفل�صطيني  الذاتي  العامل  يبقى  وذاك،  هذا  بني   ■■
يتعاظم  ما  وبقدر  والكفاحية.  ال�صيا�صية  العملية  اإدارة  الرئي�صي يف 

والعوامل  الداخلي  العامل  التوازن بني  ما يقع  العامل، بقدر  دور هذا 

اخلارجية وبقدر ما ميكن لنا اأن جنري الكثري من العوامل اخلارجية يف 

خدمة الق�صية الوطنية ل�صعبنا.

ول�صنا يف نقطة ال�صفر، بل نحن يف خ�صم معركة نخو�صها منذ ع�صرات 

جل�صات  يف  عنها  اأعلنا  ال�صيا�صة.  واإ�صرتاتيجيتنا  روؤيتنا  ولنا  ال�صنني 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اإجتماعات  ويف  ال�صامل،  الوطني  احلوار 

التحرير، ويف جمل�صها املركزي، ويف بالغات وبيانات جلنتنا املركزية 

يف  اجلبهة،  من  وا�صع  قيادي  �صف  ل�صان  وعلى  ال�صيا�صي  ومكتبنا 

منا�صبات عدة.

فنحن ندعو اإىل طّي ملف اإتفاق اأو�صلو، والتحرر من اإلتزاماته املذلة 

ل�صعبنا، والعمل مبوجب اإ�صرتاتيجية �صيا�صية وطنية، بلورنا عناوينها 

وم�صمونها يف العديد من املحطات ويف مقدمها:

اأخلت باإتفاق االإعرتاف  اإ�صرائيل بعد ما  ١( �صحب االإعرتاف بدولة 

املتبادل يف ١99٣/9/9، يف ظل اإتفاق اأو�صلو الهابط.

مار�ض  )اآذار/  االأخرية  دورته  يف  املركزي  املجل�ض  قرارات  تنفيذ   )٢

االإقت�صاد  ومقاطعة  االأمببنببي،  التن�صيق  وقببف  ذلببك  يف  مبا   ،)٢٠١5

االإ�صرائيلي، واإ�صتنها�ض وحماية االإنتفا�صة واملقاومة ال�صعبية نحو 

ع�صيان وطني �صد االإحتالل.

اإىل  بالذهاب  الفل�صطينية  الوطنية  والق�صية  احلقوق  تدويل   )٣

جمل�ض االأمن ملطالبته بتنفيذ قراره رقم ٢٣٣4 ب�صاأن وقف االإ�صتيطان، 

والتقدم بطلب ع�صوية كاملة لدولة فل�صطني مبوجب القرار ١9/67، 

�صد  والأر�ببصببنببا  االإحببتببالل  �صد  ل�صعبنا  دولببيببة  بحماية  واملطالبة 

االإ�صتيطان. والذهاب اإىل حمكمة اجلنايات الدولية ملحاكمه جمرمي 

احلرب االإ�صرائيليني على ما اإرتكبوه من جرائم حرب، وجرائم �صد 

االإن�صانية بحق �صعبنا، يف االإ�صتيطان، واالإعتقاالت اجلماعية الأبناء 

�صعبنا، وفر�ض احل�صار على �صعبنا يف القد�ض وال�صفة والقطاع.

4( ت�صعيد عمليات حركة مقاطعة اإ�صرائيل )B.DS( ونزع ال�صرعية 

تنتهك  مارقة  دولة  باإعتباره  ال�صهيوين  الكيان  وعزل  االإحتالل  عن 

وتتحدى قرارات ال�صرعية الدولية وقراراتها.

اإطببار  يف  الفل�صطينية  وال�صلطة  م.ت.ف  موؤ�ص�صات  تعبئة   )5

ومالية  اإجتماعية  �صيا�صات  ور�ببصببم  اجلببديببدة،  االإ�ببصببرتاتببيببجببيببة 

االإحتالل  التحرير واخلال�ض من  واإقت�صادية جديدة تخدم معركة 

وتفكيك االإ�صتيطان.

الوطنية  الوحدة  واإ�صتعادة  االإنق�صام  اإنهاء  كله  هذا  مقدمة  ويف   )6

واإعادة  ال�صيا�صية،  وقواه  الفل�صطيني  ال�صارع  واإ�صتنها�ض  الداخلية، 

االإعتبار لوحدة �صعبنا ووحدة حقوقه الوطنية والقومية يف مناطق 

الب48، والب67 وال�صتات.

تقراأه  كيف   .. الإ�صرائيل  ودعمه  وت�صريح�ته  ووعوده  ترامب   ■
ا�صتهداف� وت�أثريًا على  �صي��ص�ته االكرث  اأم�م  اآلي�ت الوقوف  وترى 

الق�صية؟ ..
■■ مما ال �صك فيه اأن قواعد اللعبة ال�صيا�صية )اإذا جاز التعبري 
مع  فمقارنة  اجلديدة.  ترامب  اإدارة  مع  تغريت  قد  ال�صحفي( 

واملتعاقبة  ال�صابقة  االإدارات  تنبتها  كما  االأمريكية  احللول 

الدولتني«  »عا�صمة  تعد  مل  القد�ض  فبباإن  االأبي�ض،  البيت  على 

اإليها عا�صمة  اأ�صبحت مبوجب قرار نقل ال�صفارة االأمريكية  بل 

يعد  مل  ترامب  �صيا�صة  مبوجب  واالإ�صتيطان  اإ�صرائيل.  لدولة 

عقبة اأمام ال�صالم، وحق اإ�صرائيل يف �صم االأرا�صي الفل�صطينية 

اإ�صرائيل يف احلدود االآمنة. والقمع الدموي  ترره بدعته حق 

وبالتايل  اإرهبباب.  �صد  نف�صها  عن  الدفاع  يف  يندرج  االإ�صرائيلي 

تطرحها  كما  الدائم،  احلل  مللفات  جديد  م�صمون  اأمام  اأ�صبحنا 

اإذن  الطريق.  خارطة  خطة  تطرحها  وكما  الدولية  الرباعية 

الفل�صطينية  الوطنية  احلقوق  على  جديد  اإنقالب  اأمببام  نحن 

وملحقاته.يف  اأو�صلو  اإتفاق  اأحدثه  الذي  االإنقالب  اإىل  ي�صاف 

االأخ  على  بات  وال�صيا�صات  واملواقف  التف�صريات  يف  التغيري  هذا  ظل 

ل�صيا�صاتها  االأخرى  النظر هي  تعيد  اأن  الر�صمية  والقيادة  مازن،  اأبو 

واإ�صرتاتيجيتها، واآن االأوان الأن نقتنع باأن الرهان على الدور االأمريكي 

اإال  الوطنية  وق�صيته  �صعبنا  على  تعود  لن  عبثية  �صيا�صة  اإال  هو  ما 

بالكوارث.

واأن  الثنائية،  املفاو�صات  على  الرهان  ب�صيا�صة  النظر  نعيد  اأن  علينا 

د بتفا�صيله كما اأ�صارت اإليه يف ردي  نعود اإىل الرنامج الوطني املوَحّ

على �صوؤالكم ال�صابق.

اليوم؟ الفل�صطيني  لل�صعب  اأخرية  ■ ر�ص�لة 
الدميقراطية،  اجلبهة  الإنطالقة  الب48  بالعيد  يحتفل  و�صعبنا   ■■
الوقت  يف  ويخو�ض  ال�صالح«،  و�صيا�صة  ال�صيا�صة  �صالح  »بني  جامعة 

منظومة  �صد   ،48 الببب  يف  ال�صهيوين،  امل�صروع  �صد  ن�صاالته  نف�صه 

القوانني العن�صرية، ويف الب 67 �صد االإحتالل واالإ�صتيطان، ويف ال�صتات 

اأتقدم بالتحية اىل  اأن  ل�صالح العودة و�صد البدائل االأخرى، يهمني 

االأبرار  �صهدائنا  عائالت  واىل  االإحتالل،  �صجون  يف  البوا�صل  اأ�صرانا 

الذين قدموا اأغلى ما عندهم الأجل ق�صية �صعبهم وحريته واإ�صتقالله 

يف  االإنتفا�صة  �صباب  نف�صه  الوقت  يف  اأحيي  واأن  الالجئني،  وعببودة 

القد�ض وال�صفة التي ما زالت ت�صعل نارها رغم القمع واحل�صار، واأحيي 

املراأة الفل�صطينية التي تقف يف امليدان يف مواجهة االإحتالل، وانحنى 

يف  ال�صامدين  اأهلنا  اأحيي  كذلك  جيل،  وراء  جياًل  املنا�صلني  اإجالاًل 

احلرية  اىل  الطريق  اأن  لهم  واأقببول  ال�صتات،  خميمات  ويف  القطاع، 

من  الكثري  ويتطلب  امل�صاعب  من  بالعديد  مير  والعودة  واالإ�صتقالل 

الت�صحيات. قدم �صعبنا كل ما لديه، وما زالت وارادته �صلبة بل تزداد 

�صالبة.

احلوار  بيت  اىل  والعودة  االإحرتاب  وقف  اىل  االإنق�صام  طريّف  اأدعو 

الوطني، وبيت الوحدة الوطنية، واأدعو اىل طّي ملف اأو�صلو، كي نعود 

معًا اىل البيت الفل�صطيني، م.ت.ف االإئتالفية رفق الرنامج الوطني 

الواحد واملوحد.
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حق الع�دة

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�شيا�شي والتاريخي واالن�شاين يف العودة اىل فل�شطني.

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�شمنا عن حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�شطينيني/االردن

حلق  العليا  اللجنة  اأعلنت   - االهبببايل  

ا�صتانبول  مببوؤمتببر  مببن  موقفها  الببعببودة 

املوؤمتر  ومقاطعة  ادانة  على  اكدت  حيث 

امل�صاراليه وفيما يلي مقتطفات من البيلن 

.

فل�صطينيي  ي�صّمى  ما  موؤمتر  انعقاد  »ياأتي 

ال�صتات، لي�صكل عاماًل انق�صاميًا جديدًا يف 

احلالة الفل�صطينية، تتغذى عليه امل�صاريع 

الرتاث  تدمري  اإىل  الهادفة  اال�صتعمارية 

الوحدوي للحركة الوطنية الفل�صطينية 

راأب  اإىل  الهادفة  امل�صاعي  كل  واإحباط 

ال�صّدع الداخلي وا�صتعادة العمل برنامج 

االجماع الوطني الفل�صطيني وعلى راأ�صه: 

وتقرير  والديار  الوطن  اإىل  العودة  حق 

الفل�صطينية  الببدولببة  واإقببامببة  امل�صري 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ض.

التي  العودة  حلق  العليا  اللجنة  يف  اننا 

تبب�ببصببم ممببثببلببني عبببن ائبببتبببالف االحببببزاب 

و�صخ�صيات   ( والي�صارية  القومية  ال�صتة 

الببدقببيببق  الببظببرف  هبببذا  ويف  م�صتقلة( 

لل�صعب  الببكببفبباحببي  املبب�ببصببار  يف  والبب�ببصببعببب 

الفل�صطيني نعلن ما يلي:

١- رفبب�ببض وا�ببصببتببنببكببار هبببذا املببوؤمتببر ومببا 

من  ت�صليلية،  مببقببررات  مببن  عنه  �صينتج 

وتعطيل  الداخلي  االنق�صام  تعزيز  �صاأنها 

ال�صاحة  يف  اجلارية  الوحدوية  امل�صاعي 

الفل�صطينية.

الببقببوى  جميع  جببانببب  اإىل  الببوقببوف   -٢

الفل�صطينية  الببوطببنببيببة  واملببرجببعببيببات 

الراف�صة ملثل هذا املوؤمتر والتي حذرت من 

خماطره يف وقت مبكر يف نف�ض الوقت فاأننا 

الوطنية  القوى  اليه  ما ذهبت  نوؤكد على 

اجناز  يف  باالإ�صراع  املطالبة  الفل�صطينية 

وعقد  بببريوت  يف  مببوؤخببرًا  عليه  اتفق  مببا 

ال�صتعادة  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ض 

برنامج  ا�صا�ض  على  الداخلية  الببوحببدة 

ال�صهيوين  لالحتالل  يت�صدى  كفاحي 

العن�صري و�صيا�صاته العدوانية املتفاقمة 

�صد ال�صعب الفل�صطيني.

الق�صية  تببواجببه  الببتببي  املببخبباطببر  اإن   -٣

تدعونا  االآن  الفل�صطينية  الببوطببنببيببة 

وال�صخ�صيات  الببقببوى  كببافببة  ملببنببا�ببصببدة 

اأببببدت  الببتببي  الفل�صطينية  الببوطببنببيببة 

امل�صار  املوؤمتر  يف  للم�صاركة  ا�صتعدادها 

وو�صع  قببرارهببا  يف  النظر  الإعبببادة  اليه 

امل�صلحة الوطنية الفل�صطينية العليا فوق 

كل االعتبارات.

يف  امل�صاركة  وال�صخ�صيات  القوى  4-نذكر 

الفل�صطيني  ال�صتات  باأن  ا�صتانبول  موؤمتر 

لي�صوا  والالجئني خارج وطنهم وديارهم، 

احد  بيد  وانق�صامي  �صيا�صي  ابتزاز  اداة 

جميع  نذكر  كما  الببدول  اأو  الف�صائل  من 

الفل�صطينيني  الببالجببئببني  ببببان  هببببوؤالء 

الفل�صطينية  بالثورة  نه�صوا  الذين  هم 

حتت  هائلة  ت�صحيات  وقدموا  املعا�صرة 

راية برنامج االجماع الوطني الفل�صطيني 

الواحدة  الفل�صطينية  التحرير  ومنظمة 

املوحدة.

ا�صتعدادًا:  اأبدوا  الذين  بجميع  5-نهيب 

ي�صتجيبوا  ال  اأن  و�صخ�صيات  ف�صائل 

على  امل�صبوهة  االقليمية  لال�صتقطابات 

لل�صعب  العليا  الوطنية  امل�صالح  ح�صاب 

الفل�صطيني.

عا�صت فل�صطني حرة عربية

املجد لل�صهداء والتحية الأ�صرى احلرية 

وكل الوفاء للمنا�صلني من اأجل ا�صتعادة 

احلقوق الوطنية امل�صروعة لل�صعب 

الفل�صطيني.«

اللجنة العلي� حلق العودة

»اإدانة ومق�طعة م� ي�صمى مبوؤمتر ال�صت�ت الفل�صطيني الذي �صيعقد يف ا�صت�نبول نه�ية ال�صهر اجل�ري«

التح�صريات  على  ردًا   »- االهايل 

اجلارية ملا ي�ُصمى باملوؤمتر ال�صعبي 

لفل�صطينيي اخلارج والذي �صيعقد 

دائرة  ا�صدرت  فقد  ا�صتانبول  يف 

الالجئني عودة املوفق التايل كما 

ورد يف البيانها:

موؤمتر  اأي  يف  املبب�ببصبباركببة  »رفبب�ببض 

انق�صامي فل�صطيني، بكل ما يحمله 

وحدة  على  اإ�صافية  خماطر  من 

بعد  خ�صو�صًا  الفل�صطيني  ال�صف 

طريق  على  اأولية  خطوات  اجناز 

التوافق الوطني بني جميع اطراف 

احلركة الوطنية يف االجتماعات 

التي عقدتها اللجنة التح�صريية 

يف  الفل�صطيني  الوطني  للمجل�ض 

التي  االجتماعات  وكذلك  بريوت 

تلتها يف مو�صكو.

القوى  جميع  جانب  اإىل  الوقوف 

الفل�صطينية  الببوطببنببيببة  واملببرجببعببيببات 

حذرت  والتي  املوؤمتر  هذا  ملثل  الراف�صة 

من خماطرة يف وقت مبكر يف نف�ض الوقت 

القوى  اليه  ذهبت  مببا  على  نببوؤكببد  فاأننا 

املطالبة  الفل�صطينية  الدميقراطية 

وعقد  عليه  اتفق  ما  اجناز  يف  باالإ�صراع 

ال�صتعادة  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ض 

برنامج  ا�صا�ض  على  الداخلية  الوحدة 

ال�صهيوين  لالحتالل  يت�صدى  كفاحي 

العن�صري و�صيا�صاته العدوانية املتفاقمة 

�صد ال�صعب الفل�صطيني.

اإن املخاطر التي تواجه الق�صية الوطنية 

ملنا�صدة  تببدعببونببا  االآن  الفل�صطينية 

الوطنية  وال�صخ�صيات  الببقببوى  كببافببة 

ا�صتعدادها  اأببببدت  الببتببي  الفل�صطينية 

الإعادة  اليه  امل�صار  املوؤمتر  يف  للم�صاركة 

النظر يف قرارها وو�صع امل�صلحة الوطنية 

الفل�صطينية العليا فوق كل االعتبارات.

يتطلب  الفل�صطينية  الق�صية  به  متر  ما 

ر�بببض البب�ببصببفببوف ملببواجببهببة املببخببطببطببات 

ال�صهيونية والرجعية العربية والدولية 

ت�صتثمر  التي  االجببنببدات  كافة  ورف�ض 

ذاتية  مل�صالح  الفل�صطينية  الق�صية 

وم�صبوهة.

عا�ض الكفاح الوطني الفل�صطيني �صد 

االحتالل ال�صهيوين

ال للتفرد ونعم لالأجماع الفل�صطيني 

ال�صامل يف اطار 

منظمة التحرير الفل�صطينية املمثل 

ال�صرعي والوحيد لل�صعب الفل�صطيني

املجد لل�صهداء«

يف  الفل�صطينيني  الالجئني  رابببطببة  وجهت 

�صوؤون  لدائرة  نببداء  االوروبببي  االحتبباد  دول 

الفل�صطينية  التحرير  منظمة  يف  الالجئني 

الرابطة  لتمكني  الالزمة  ال�صروط  لتوفري 

الفو�صى  حالة  ظل  م�صوؤولياتها،يف  حتمل  من 

،وانعقاد  املنظمة  متثيل  بوحدانية  والعبث 

االنق�صام  يكر�ض  البببذي  ا�صطنبول  مببوؤمتببر 

وينقله لل�صاحة اخلارجية.

اجلميع  يت�صابق  اليوم   ، الرابطة  وتابعت 

اإ�صطنبول  ملوؤمتر  واالإدانات  البيانات  باإ�صدار 

التي  املوؤ�ص�صة  لتن�صيط  البب�ببصببروع  مببن  بببدال 

الالجئني  رابطة  وهي  االأغلبية  عليها  اجمع 

الفل�صطينيني يف دول االحتاد االوروبي .

وقالت الرابطة اإن املكتب التنفيذي قرر دعوة 

اجتماع  لعقد  للرابطة  التاأ�صي�صية  الهيئة 

ا�صطنبول  موؤمتر  نتائج  ملناق�صة  لها  طببارئ 

مثل  بخطورة  نبه  من  اأول  االنق�صامي،واإنها 

هذه املوؤمترات التي تهدف اىل اإلغاء �صرعية 

الفل�صطينية كممثل �صرعي  منظمة التحرير 

ووحيد لل�صعب الفل�صطيني..

يف  الفل�صطينيني  الالجئني  رابطة  واأو�صحت 

اوروبا ، نذكر اأن كافة الف�صائل واجلمعيات ، 

التي �صاركت باملوؤمتر االول والثاين للرابطة 

باأن تكون   ، الرابطة  انها وقعت على ميثاق   ،

الفل�صطينيني  لالجئني  الوحيدة  املوؤ�ص�صة 

الذي  املقر  اأغلق  ما  �صرعان  ولكن   ، اوروبا  يف 

اىل  الف�صائل  بع�ض  ،عادت  املوؤمتر  فيه  عقد 

ف�صيل  كل  اهتم  حيث   ، القدمي  النهج  نف�ض 

حلركة  مبا�صر  �صعف  �صبب  مما  مبجموعته 

الالجئني يف اوروبا . 

رابطة الالجئني يف دول االحت�د االوروبي توجه 

نداء ل�صوؤون الالجئني وحتذر من موؤمتر ا�صطنبول

» عودة«: ترف�س امل�ص�ركة يف اي موؤمتر انق�ص�مي فل�صطيني
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�ش�ؤون فل�شطينية

االهايل - يتوجه حزب ال�صعب الدميقراطي 

االردين » ح�صد »، بهيئاته القيادية وقواعده 

اىل  والكرياء،  االعتزاز  بتحية  وا�صدقائه 

للجبهة  العام  االمني  حوامتة  نايف  الرفيق 

قيادة  واإىل  فل�صطني  لتحرير  الدميقراطية 

يف  منا�صليها  وجميع  الدميقراطية  اجلبهة 

ال�صتات،  ويف  الوطن  داخببل  مواقعهم  جميع 

جميدًا  عامًا  واربعني  ثمانية  مرور  مبنا�صبة 

احلركة  يف  ا�صياًل  مكُونًا  انطالقتها:  على 

الوطنية الفل�صطينية الظافرة.

الوطنية  املنا�صبة  هببذه  ن�صتذكر  اإذ  انببنببا 

الكرى، فاإننا ن�صجل باعتزاز ما مثلته اجلبهة 

الدميقراطية يف مدر�صتها الكفاحية اجلامعة 

والنهو�ض  االحتالل،  �صد  الن�صال  الأ�صاليب 

الفكري الدميقراطي واملتقدم الأبناء ال�صعب 

الفل�صطيني الذي وقع �صحية معاناة تاريخية 

طويلة من القهر والظلم واال�صتبداد...

التي  اجلبببببارة  الوطنية  اجلهود  نن�صى  ولببن 

من  تاريخها  امتداد  على  اجلبهة  لها  بادرت 

الفل�صطينية  الوطنية  الوحدة  �صيانة  اجل 

البب�ببصببارة  الببفببئببويببة  لل�صيا�صات  والببتبب�ببصببدي 

الوطنية  الق�صايا  بببني  الببدائببم  والببربببط 

والدميقراطية.

الوحدوية  املبادرات  اهمية  اإىل  هنا  ن�صري 

اخلاّلقة التي قدمتها اجلبهة الدميقراطية 

مببوؤخببرًا  الفل�صطينية  الوطنية  للحركة 

اأمام اللجنة التح�صريية للمجل�ض  وحتديدًا 

واجتماعات  بريوت  يف  الفل�صطيني  الوطني 

ف�صائل احلركة الوطنية يف مو�صكو.

لقد ا�صهمت اجلبهة الدميقراطية يف ابتكار 

يقوم  الفل�صطينية  الوطنية  احلركة  يف  نهج 

على تقييم: م�صارات الن�صال، والنقد الذاتي 

املتتالية  املحطات  يف  ال�صيا�صية  لالأخطاء 

قدمت  كما  الفل�صطينية،  الوطنية  للحركة 

جديدة  ا�ص�ض  و�صع  يف  التاريخية  م�صاهمتها 

والفل�صطيني  االردين  ال�صعبني  بني  للعالقة 

ا�صا�ض  على  تقوم  الوطنيتني،  وحركتيهما 

التاريخ امل�صرتك لل�صعبني وامل�صالح املتداخلة 

احلقائق  هببذه  على  يرتتب  مببا  وكببل  بينهما 

ال�صعبني  ببببني  جتببمببع  الببتببي  املببو�ببصببوعببيببة 

ال�صقيقني.

اجلبهة:  منا�صلي  جلميع  البببوفببباء  حتببيببة 

البب�ببصببهببداء واجلبببرحبببى واالأ�بببصبببرى ولببلببذيببن 

يوا�صلون طريق املجد نحو الن�صر االكيد.

ووقف التن�صيق  ب�إ�صرائيل  االإعرتاف  • �صحب 
الوطنية  واحلقوق  الق�صية  وتدويل  االأمني 
احلرب  على  الرد  هو  االإنتف��صة  واإ�صتئن�ف 
�صعبن�  �صد  املفتوحة  االأمريكية  االإ�صرائيلية، 

واأر�صن�
االهايل -  دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير 

فل�صطني اإىل »وقف الرهان على اأوهام احلل 

االأمريكي بببببب االإ�صرائيلي« واإمكانية اإ�صتئناف 

احلقوق  ي�صمن  مبببا  الثنائية  املببفبباو�ببصببات 

يف  الفل�صطيني  ل�صعبنا  والقومية  الوطنية 

وقيام  واالإ�صتيطان،  االإحتالل  من  اخلال�ض 

الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة كاملة ال�صيادة 

حزيران   4 حببدود  على  القد�ض  وعا�صمتها 

)يونيو( 67، و�صمان حق الالجئني يف العودة 

منها  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل 

منذ العام ١948.

على  تعقيبًا  لببهببا،  بببيببان  يف  اجلبببببهببة  وراأت 

االأمببريكببي  الرئي�ض  ومببواقببف  ت�صريحات 

اإ�صرائيل  حكومة  ورئي�ض  تببرامببب  دونببالببد 

االأمريكية  ال�صيا�صة  اأن  نتنياهو  بنيامني 

اليمني  اأق�صى  موقف  نحو  كببثببريًا  انببزاحببت 

على  يقوم  جديد  م�صروع  اإىل  اإ�صرائيل،  يف 

ال�صكان  على  الذاتي  االإداري  احلكم  حتويل 

النهائي،  احلل  اإىل  الفل�صطينية،  ال�صفة  يف 

من   ٪6٢ وحببوايل  ال�صرقية  القد�ض  و�صم 

ال�صفة الفل�صطينية، ]املنطقة ج[، و�صطب 

املحتل  ال�صوري  اجلببوالن  و�صم  العودة  حق 

وتطبيع العالقات العربية االإ�صرائيلية على 

قومية  »دولببة  باإ�صرائيل  االإعببرتاف  قاعدة 

عا�صمة  املحتلة  والقد�ض  اليهودي«،  لل�صعب 

لها.

الرهان  لوقف  االأوان  اآن  اأنببه  اجلبهة  وراأت 

ال�صيا�صة  مببغببادرة  و�ببصببرورة  االأوهبببام،  على 

اللجنة  تتبعها  التي  القاتلة  االإنتظارية 

حتويل  نحو  واالإنتقال  ورئي�صها،  التنفيذية 

االأقوال اإىل اأفعال مبا يف ذلك �صحب االإعرتاف 

املركزي  املجل�ض  قرارات  وتنفيذ  باإ�صرائيل، 

يف دورته االأخرية، بوقف التن�صيق االأمني مع 

االإ�صرائيلي،  االإقت�صاد  ومقاطعة  االإحتالل، 

ال�صاملة  ال�صعبية  املببقبباومببة  واإ�صتنها�ض 

وطني  ع�صيان  نحو  وتطويرها  وحمايتها 

الوطنية  واحلقوق  الق�صية  وتدويل  �صامل، 

جمل�ض  دعبببوة  ذلببك  يف  مبببا  الفل�صطينية، 

رقم  االإ�صتيطان  ب�صاأن  قراره  لتنفيذ  االأمن 

٢٣٣4، واإحالة ملفات اجلرائم االإ�صرائيلية 

اجلنايات  حمكمة  اإىل  �صعبنا  بحق  املرتكبة 

االإحببتببالل،  عببن  ال�صرعية  ونببزع  الببدولببيببة، 

القائمة  الكيان االإ�صرائيلي و�صيا�صته  وعزل 

باإعتباره  العرقي،  والتطهري  العن�صرية  على 

دولة مارقة ومطالبة االأمم املتحدة وجمل�ض 

اأمنها بتوفري احلماية ل�صعبنا �صد االإحتالل، 

واأر�صنا �صد االإ�صتيطان، ومنح دولة فل�صطني 

الببدولببيببة  املنظمة  يف  الببعببامببلببة  الع�صوية 

باالإ�صتناّد اإىل القرار  ١9/67.

العربية  الببدول  بيانها  يف  اجلبهة  دعت  كما 

الهادف  االإ�صرائيلي  االأمريكي  امل�صروع  رف�ض 

العربي،  ال�صالم  مبادرة  �صياغة  اإعببادة  اإىل 

اإ�ببصببرائببيببل  مببع  الببعببالقببات  تطبيع  لبب�ببصببالببح 

واالإعرتاف بها، قبل اأن تلتزم مبا متليه عليها 

القانون  ومبادئ  الدولية،  ال�صرعية  قرارات 

الدويل، والقبول باحلل الذي ي�صمن احلقوق 

الفل�صطيني  ل�صعبنا  والقومية  الوطنية 

كاملة.

تنفيذ  اإىل  بالدعوة  بيانها  اجلبهة  وختمت 

اإىل  تقود  خطوات  من  عليه  التوافق  مت  ما 

اإنهاء االإنق�صام، واإ�صتعادة الوحدة الداخلية، 

االأ�صا�صية  ال�صروط  باإعتبار ذلك واحدًا من 

الفل�صطينية  الوطنية  احلالة  الإ�صتنها�ض 

العامل  وتفعيل  الوطني  الرنامج  واإ�صتعادة 

مواجهة  يف  الفل�صطيني  الببذاتببي  الوطني 

�صلطات  ت�صنها  الببتببي  املببفببتببوحببة  احلببببرب 

�صعبنا  �صد  نتنياهو  وحببكببومببة  االإحببتببالل 

واأر�صنا، مدعومة بال حدود من قبل االإدارة 

االأمريكية اجلديدة.

مدينة   ٢٠٠ من  اأكرث  ت�صتعّد   - االهايل 

حول العامل للم�صاركة يف اأ�صبوع مقاومة 

�صيتّم  حيث  اال�صرائيلي،  االأبارتهايد 

فيه تنظيم املهرجانات والندوات وور�ض 

الفنية،  املعار�ض  اإىل  باالإ�صافة  العمل، 

وحمالت التوعية جليل ال�صباب لتعزيز 

ثقافة املقاطعة لديهم.

ملقاطعة  الببدولببيببة  احلببركببة  تعكف  اإذ 

والتن�صيق  بالتعاون   »BDS« »اإ�صرائيل 

املحلية  املببقبباطببعببة  حببركببات  كببافببة  مببع 

هببذا  لتنظيم  والبببدولبببيبببة،  والببعببربببيببة 

االأ�ببصبببببوع البب�ببصببنببوي وذلببببك يف الببفببرتة 

الواقعة ما بني الثامن والتا�صع ع�صر من 

اآذار )مار�ض( املقبل.

واالأن�صطة  الفعاليات  ا�صتطاعت  وقببد 

اإىل  املقاطعة  حببركببة  بها  تببقببوم  الببتببي 

الكثريين  لببدى  املقاطعة  ثقافة  تعزيز 

العامل  يف  الفل�صطينية  اجلببالببيببات  مببن 

وذلك  الفل�صطيني،  ال�صعب  واأ�ببصببدقبباء 

فح�صب،  الب�صائع  م�صتوى  على  لي�ض 

والثقايف  االأكببادميببي  امل�صتوى  وعلى  بل 

والريا�صي والفني اأي�صًا، االأمر الذي دفع 

اإ�صرائيل اإىل التحذير باأن احلركة ميكن 

ل خطًرا ا�صرتاتيجًيا على »دولة  اأن ت�صِكّ

اإ�صرائيل«.

ويببعببّد اأ�ببصبببببوع مببقبباومببة االأبببارتببهببايببد 

االإ�ببصببرائببيببلببي ثببمببرًة لببعببدة �ببصببنببوات من 

كندا  من  لن�صطاء  والتجارب  املحاوالت 

الفل�صطينية  الق�صية  مببع  مت�صامنني 

ومن   ٢٠٠5 �صباط  يف  فعالياتهم  بببداأوا 

هناك انتقلت اإىل جامعات ومدن العامل.

ح�صد يهنئ اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�صطني 

مبن��صبة الذكرى الث�منة واالربعني النطالقته�

تعقيب� على ت�صريح�ت ترامب ونتني�هو

اآن االأوان لوقف الره�ن على اأوه�م احلل االأمريكي - االإ�صرائيلي واإنه�ء االإنق�ص�م 

والعودة اإىل الربن�مج الوطني الفل�صطيني املوّحد واملوّحد

٢٠٠ مدينة حول الع�مل ت�ص�رك يف اأ�صبوع مق�ومة االأب�رته�يد اال�صرائيلي
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ال�صابة  االأبببيبب�ببض  البيت  اإخببتببار   - االهبببايل 

كارولني  فل�صطينية  اأ�ببصببوٍل  مببن  االأمببريكببيببة 

ع�ّصاف، لتمّثل والية نيوجري�صي يف الكونغر�ض 

الطبّي للقيادات الطبية امل�صتقبلية يف جامعة 

هارڤرد االأمرييكية، وذلك ملدة ثالثة اأيام من 

�صهر حزيران )يونيو( القادم.

ع�ّصاف  تببكببرمي  �صيتّم  الكونغر�ض،  وخبببالل 

من  العديد  قبل  من  للتميز  االأطباء  بجائزة 

االأطباء مّمن ح�صلوا على جوائز نوبل للتميز.

وعلى �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي 

دواعببي  ملببن  »اإّنبببه  ع�ّصاف  قببالببت  »في�صبوك« 

�صروري اأن اأمّثل اجلالية العربية، وبالتحديد 

فل�صطينية  اأول  �صاأكون  حيث  الفل�صطينية، 

حت�صل على هذه املكرمة«.

فل�صطينية  نا�صطة  اأ�ببصببغببر  بباف  عبب�ببصّ وتببعببّد 

منذ  ح�صلت  قد  وكانت  املتحدة،  بالواليات 

مب�صابقة  االأوىل  املرتبة  على  اأ�صهر  عببّدة 

موؤ�ص�صة  من  بتنظيٍم  دولية،  اأمريكية  طبية 

 Health Occupation Students
مئات  بني  من  تاأهلت  حيث   ،of America

الطلبة امل�صاركني.

من  تقديٍر  ر�صالة  تلّقت  قد  ع�ّصاف  وكانت 

اأوبببامببا،  بببباراك  ال�صابق  االأمببريكببي  الرئي�ض 

لن�صاطاتها املميزة يف الواليات املتحدة خالل 

العام املا�صي.

ال�صت  اإبنة  االأمريكية  الفل�صطينية  وتقيم 

واليببة  يف  كليفتون  مببديببنببة  يف  عبباًمببا  ع�صر 

نيوجري�صي االأمريكية.وكاالت

انتخاب  منذ  وذلببك  املحتلة،  القد�ض  �صرقي   - االهببايل 

االإدارة االأمريكية اجلديدة بقيادة ترمب.

وذكرت �صحيفة »هاآرت�ض« اليوم يف تقرير لها اأنه يت�صح اأن 

البلدية هدمت منذ بداية العام احلايل ٢٠١7، 4٢ وحدة 

اإ�صكان، بينما تزيد يف املقابل من العراقيل اأمام امل�صادقة 

يف  للفل�صطينيني  القانوين  بالبناء  ت�صمح  خمططات  على 

�صرقي املدينة.

ارتف�ع وترية الهدم

ففي  ال�صعوب«،  »مدينة  جمعية  ن�صرتها  معطيات  وح�صب 

ن�صفها  القد�ض،  �صرقي  يف  مباين   ٢٠٣ هدم   ٢٠١6 عام 

بعد االنتخابات االأمريكية يف �صهر ت�صرين الثاين، بينما 

طوال العام ٢٠١5 هدم 7٣ بناية، ويف ٢٢ حالة هدم متت 

يف العام املا�صي، هدم اأ�صحاب البيوت بيوتهم لتجنب دفع 

ال�صرائب املرافقة لعملية الهدم من البلدية.

بلدة  يف  تببرك  عائلة  منزل  هببدم  املا�صي  االأ�ببصبببببوع  ويف 

زمن  منذ  يعرف  �صالح،  العائلة  رب  كان  حيث  العي�صوية، 

البلدية  مفت�صي  بو�صول  فوجئ  لكنه  منزله،  �صيهدم  اأنه 

واجلنود. 

وفجاأة  لالأوالد،  الطعام  وو�صعت  القهوة  »اأعددت  وقال: 

مغادرة  علي  اإن  يل  وقالوا  باجلنود،  ميتلئ  البيت  راأيببت 

املنزل خالل ع�صرة دقائق، واأخذ ما ميكنني حمله بيدي. 

قلت لهم باأن علي البحث عن حذاء الطفل، فلم ي�صمحوا 

عن  بهم  وابتعدت  االأوالد  اأخببذت  ذلببك،  بعمل  حتى  يل 

كل  هدموا  لقد  �صاهدت،  ما  اأ�صدق  مل  عببدت  وملببا  املكان، 

�صيء«.

حتت  بقيت  العائلة  اأمبببالك  اأن  واأكبببد 

اأن  البلدية  تببّدعببي  املقابل  يف  البببردم. 

املنزل كان يف طور البناء وكان فارغا.

بيوتهم  هدمت  الذين  ال�صكان  غالبية 

من  تراخي�ض  على  احل�صول  حبباولببوا 

البلدية، ولكن يف غياب خارطة هيكلية 

م�صادق عليها يف �صرقي املدينة، ال ميكن 

احل�صول على تراخي�ض.

ورغم اأن رئي�ض البلدية نري بركات �صرح 

يف اأكرث من مرة اأنه ينوي اإعداد خارطة 

لببالأحببيبباء  مف�صلة  وخببرائببط  هيكلية 

ب�صكل  بالبناء  لل�صكان  ال�صماح  اأجببل  من  الفل�صطينية 

ال�صنوات  يف  كهذه  خرائط  دفع  يتم  مل  اأنه  اإال  قانوين، 

االأخرية.

خي�ر وح�صي

التقرير الذي ن�صرته جمعية »مدينة ال�صعوب« وجمعية 

اأعدها  خلرائط  منبباذج  يت�صمن  االأ�صبوع،  هذا  »مبكوم« 

ال�صكان ورف�صت اأو تاأجل النظر فيها من البلدية.

ويف ٢٠٠8، قدم �صكان حي الطور خارطة اأعدوها باأنف�صهم 

متطلبات  مببع  اخلببارطببة  تببالءمببت  وقببد  احلبببي،  لتو�صيع 

رئي�ض  من  برتحيب  وحظيت  للقد�ض،  الهيكلية  اخلارطة 

البلدية بداأت بعد ذلك، وبالتعاون  البلدية بركات، لكن 

عن  االإعببالن  خمطط  بدفع  الطبيعة،  حماية  �صلطة  مع 

وبذلك  املكر،  جبل  منحدرات  على  القومية  احلديقة 

األغت عمليا اخلارطة التي قدمها ال�صكان.

باهر دفع خارطة ت�صمح  ال�صكان يف حي �صور  كما حاول 

البلدية تطالب  القانوين، ويف كل مرة كانت  بالبناء  لهم 

اأن  اإىل  البلدية،  خارطة  مع  ومالءمتها  اخلارطة  بتغيري 

رف�ض   ٢٠١٣ يف  والبناء«  التنظيم  »جلنة  رئي�صة  قررت 

اخلارطة بادعاء اأنه مر وقت طويل على تقدميها.

وقال افيف تتار�صكي، الباحث يف جمعية مدينة ال�صعوب 

اأمام  الفل�صطينيني  ال�صكان  ت�صع  »اإ�صرائيل«  »حكومة  اإن 

اأو  مدينتهم؛  من  مطرودين  يكونوا  اأن  اإما  وح�صي:  خيار 

ودفع  بيوتهم  بهدم  واملخاطرة  ترخي�ض،  بببدون  يبنون 

غرامات. 

�صوؤونها  ووزيببر  القد�ض  مدينة  حمافظ  -  دعا  االهببايل 

والعامل  واال�صالمية  العربية  الببدول  احل�صيني،  عدنان 

جرائمها  ايقاف  على  والعمل  االحتالل  دولة  لردع  اأجمع 

العن�صرية وتغيري معامل القد�ض الدينية والتاريخية.

فوق  نف�صها  تعتر  االحتالل  دولببة  اإن   « احل�صيني  وقببال 

القانون الدويل، وترتكب جرائم االعدامات واالعتقاالت 

رادع  غياب  ظل  يف  فل�صطينية،  اأرا�بببض  وم�صادرة  وهببدم 

�صفح  يف  منازل  وهدم  اأرا�ببض  م�صادرة  اإىل  الفًتا   حقيقي، 

يف  »تببوراتببيببة«  وحديقة  متنزه  الإقببامببة  الزيتون  جبل 

و�صاحة  القدمية  والبلدة  الزيتون  جبل  وو�صل  القد�ض، 

الراق.

واعتر احل�صيني هذه التغريات خطرية جدًا نظرا الأهمية 

تبعية  واأكبببد  وامل�صيحني.  للم�صلمني  الدينية  املنطقة 

االأرا�ض امل�صادرة للوقف اال�صالمي يف دولة فل�صطني، وحذر 

التاريخية  املنطقة  مالمح  لتغيري  االحتالل  خمطط  من 

اإىل  حتويلها  عر  املحتلة،  فل�صطني  عا�صمة  يف  والدينيًة 

حمطة و�صل بني امل�صتوطنات و البلدة القدمية.

واال�صالمي  العربي  التحرك  �صرورة  على  �صدد  احل�صيني 

االحتالل،  دولة  حكومة  لردع  القد�ض،  لن�صرة  والعاملي 

القد�ض  عن  الدفاع  يف  م�صتمرون  الفل�صطينني  :«اإن  وقال 

وق�صيتهم حتى حتقيق الثوابت الوطنية«.

�ش�ؤون فل�شطينية

 حم�فظ القد�س : احلديقة التوراتية احدى خمطط�ت دولة االحتالل لتغيري 

مع�مل القد�س الت�ريخية والدينية

»البيت االأبي�س« يخت�ر فل�صطينية لتمّثل »نيوجر�صي« يف ج�معة ه�رڤرد

هدم املن�زل ب�لقد�س.. معدالت تتزايد منذ انتخ�ب اإدارة ترمب
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عربي ودويل

 كمال م�شاعني 
ما �صهده ال�صارع االردين من حراك �صعبي مبدينة الكرك 

باحتمال  ويب�صر  ال�صعبي،  االحتقان  من  حالة  يعك�ض 

بدوافع  ولكن  العربي(،  )الربيع  بدايات  ملناخات  العودة 

االنتفا�صات  موجة  بتاثري  ولي�ض  داخلية،  ا�صتحقاقات 

العربية التي بداأت بتون�ض عام ٢٠١١.

جيوب  من  امليزانية  عجز  �صد  باالأ�صعار،  جنوين  ارتفاع 

اال�صتمرار  الف�صاد،  مبحاربة  اجلدية  عببدم  املواطنني، 

وطموحاته،  لل�صارع  ال�صيا�صي  االق�صاء  على  واال�صرار 

التحايل على افراز برملان يعك�ض ارادة النا�ض دون تالعب، 

حتويل  على  واال�صرار  العامة  بالوالية  اجلوهري  اخللل 

اأداة ولي�ض ك�صاحبة والية عامة،  موؤ�ص�صة احلكومة اىل 

الدولة،..  ج�صم  عن  اخلارجية  وال�صيا�صة  االأمببن  ف�صل 

ال�صعبي تفجرت  كل هذا وغريه خلق حالة من االحتقان 

مبدينه الكرك.. ولكنها تعك�ض حال باقي اجزاء الوطن.

ال احد ي�صتطيع اأن يزايد على حركات االحتجاج، ولكن، 

ومببن ببباب احلببر�ببض، وبببدافببع حماية هببذا احلبببراك من 

االحتجاج  موجة  ركببوب  احتمال  او  اخلاطئ،  التوظيف 

بد  وال  الكثري،  علمتنا  املا�صية  فالتجارب  اأخرى،  لغايات 

يُنتج  مل  �صخامته،  على   ٢٠١١ حببراك  اأن  االعببرتاف  من 

عدم  اىل  بالنهاية  اأدى  مما  �صيا�صية،  برامج  او  تعبريات 

ا�صالح  باجتاه  البالد  دفع  عن  وعجزه  �صعاراته،  تطبيق 

التي  القدمية  اللعبة  العودة عن  او حتى  �صيا�صي حقيقي 

موؤ�ص�صات  عر  ولي�ض  مغلقة  غببرف  داخببل  البالد  تُدير 

الدولة.

ال�صارع  اأن  بل  ال  للحراكات،  عربيًا  مناخًا  هناك  لي�ض 

ببع�ض  احدثه  الببذي  الببدمببار  حجم  �صهد  الببذي  العربي 

الدول، بات يف�صل االأمن على اأي �صيء اآخر.

اإقاله  هو  للحراك  الرئي�صي  الهدف  الراهنة،  باحلالة 

االعببالم  و�ببصببائببل  اأن  ببباالأمببر  والببغببريببب  املببلببقببي،  حكومة 

املح�صوبة على الدولة االردنية بداأت الهجوم على حكومة 

الدولة  على  املح�صوبة  واال�صماء  احلببراك،  قبيل  امللقي 

ياتي   ، اطالقا ً بالعفوية  تت�صم  ال  ت�صعيد  حملة  بببداأت 

هذا ب�صياق �صرقة احلراك العفوي للنا�ض، وركوب موجة 

ال�صيا�صية  االأزمبببة  �صغط  بفعل  منها(  بد  )ال  احتجاج 

واالقت�صادية.

ثم، ماذا يعني رحيل حكومة امللقي وبقاء قراراتها، فامللقي 

بالنهاية �صخ�ض ولي�ض حزب، ولي�ض برنامج، وتغيريه اأمر 

ينطبق  وهنا  اأ�صهل،  اأمر  بغريه  واالإتيان  ال�صهولة،  بغاية 

املثل االجنليزي )اعطني بطاًل و�صان�صيك الكارثة(.

قِبل  من  مقنعًا،  اأو  حقيقيًا،  �صيا�صيا  اأداء  هناك  لي�ض 

�صارع  حراك  على  والتفاف  حتايل  لعبة  هي  بل  الدولة، 

مقهور ومظلوم عليه اأن يدفع فاتورة الفا�صدين واالثرياء.

وحدها الدولة، هي امل�صوؤولة عما اآل اليه احلال، بنهجها 

االقت�صادي، واال�صرار على احتكار ادارة احلياة ال�صيا�صية 

واق�صاء اجلميع.

دام  ما  احلال،  اليه  اآل  عما  امل�صووؤلة  هي  الدولة  وحدها 

ب�صغائر  اال  يُطبق  وال  ورق،  على  حر  جمببرد  الد�صتور 

االمور، ويُق�صى باالمور الرئي�صية التي انحدرت مبوؤ�ص�صة 

رئا�صة الوزراء اىل بلدية كرى.

ولكنها  واملظلومني،  الفقراء  حببراك  على  يزايد  اأحببد  ال 

خماوف من �صرقة احلراك وااللتفاف عليه وتوظيفه من 

الدولة... ولنا يف هذا نتائج جتارب �صابقة حديثة العهد.

هل هي عودة للحراك؟ »الربمل�ين العربي« يط�لب ال�صعب العربي بدعم الفل�صطينيني

القوميون واالإ�صالميون: ا�صتب�ك جديد يف تون�س

بريوت- معا- اكد االحتاد الرملاين العربي، ان م�صادقة دولة 

االحتالل اال�صرائيلي على ما ي�صمى »قانون الت�صوية«، ت�صريع 

وا�صح لل�صرقة وال�صلب، وجت�صيد ل�صريعة الغاب بكل معانيها.

من  وغببريه  القانون  هببذا  االحببتببالل  ت�صريع  االحتبباد  و�صجب 

وجه  غري  من  اأ�صحابها  من  االأر�ببض  �صلب  يف  امل�صابهة  القوانني 

حّق، لي�صّمها اإليه ومل�صتوطنيه يف حتّد �صافر للقوانني الدولية، 

بناء  يف  واال�صتمرار  االإن�صانية،  للعدالة  وا�صتخفاف  حتد  ويف 

مّت  الأنببا�ببٍض  اأ�صحابها  من  اغت�صبت  اأرا�بببضٍ  على  امل�صتوطنات 

ا�صتقدامهم من كّل اأ�صقاع االأر�ض.

واعتر االحتاد الرملاين العربي، اأن ترك املحتلني يعربدون يف 

االأر�ض الفل�صطينية العربية ويعبثون بكل �صيء كما ي�صتهون، 

�صريح  وت�صجيع  فا�صحة  م�صاركة  هو  لهم،  دويل  ردع  دون  من 

م�صري  اإىل  العامل  �صيقود  وهببذا  بببه،  يقوم  ما  على  لالحتالل 

مظلم. ودعا احتادات الرملانات االإقليمّية يف العامل واالحتاد 

الرملاين الدويل واملجتمع الدويل املحّب لل�صلم واالأمن، اإىل اأن 

االإ�صرائيلي  االحتالل  ممار�صات  جتاه  حا�صما  موقفا  يتخذوا 

لردعه  غريها،  يف  اأو  القوانني،  �صّن  يف  اإن  وعربدته،  واإرهابه 

عما يقوم به، وليرتاجع عن �صيا�صاته العدوانية، التي �صتجّر 

العامل اإىل املزيد من العنف.

االحتالل،  بوجه  ال�صمود  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  دعا  كما 

مطالبا ال�صعب العربي الواحد بكل االأقطار العربية ال�صقيقة، 

اإىل موؤازرة اإخوانهم الفل�صطينيني بكل املجاالت وتقدمي الدعم 

باأ�صكاله املختلفة، ليعود احلق اإىل اأ�صحابه.

غري  اخلالف  اأ�صكال  كل  نتجاوز  اأن  امله  عن  االحتبباد  واعببرب 

لن  التي  القادمة  لالأجيال  خدمة  حقوقنا  ال�صتعادة  املببرر 

ترحم.

�صالح الدين اجلور�صي/ كاتب تون�صي

ويف  تون�ض،  يف  جديد  من  واالإ�صالميني  القوميني  بني  ال�صراع  عاد 

القومي  املوؤمتر  حاول  الذي  ال�صراع  وهو  اأخرى.  عربية  �صاحات 

االإ�صالمي التخفيف من حدته، منذ اأن مت جتميع التيارين يف وقت 

من  الثمانينيات  اأواخر  منذ  والتجارب،  االأقطار  خمتلف  من  مبكر 

القرن املا�صي. 

اأطلقها  عندما  املبادرة،  تلك  يف  م�صاركا  كنت  اأن  احلظ  واأ�صعفني 

واحت�صنها مركز درا�صات الوحدة العربية يف م�صر، قبل اأن تنتقل 

املوؤ�ص�صة يف بريوت، وتداول على رئا�صتها �صخ�صيات  وتتخذ طابع 

القومية  ال�صاحتني  مببكببونببات  خمتلف  بثقة  تتمتع  مببعببروفببة، 

واالإ�صالمية.

موحدة  ومببواقببف  م�صرتكة  ن�صو�ض  و�ببصببدرت  احلبببوارت،  تعددت 

جتاوزا  قد  التيارين  وكاأن  بدا  حتى  عديدة،  واأحببداث  م�صائل  من 

الثورات واحلركات  �صاعة  اأن دقت  ما  لكن  التاريخية.  خالفاتهما 

االحتجاجية يف العديد املدن العربية، حتى حدث اأمر غريب مل 

يكن من�صجما مع اجلهود التي بذلتها اأطراف احلوار. 

احلريات،  �صقف  وارتفع  ال�صوارع،  اإىل  اجلماهري  نزلت  فعندما 

باعتبارهما  والقوميني  لالإ�صالميني  التاريخية  الفر�صة  وتوفرت 

اأبرز مكونات ما ي�صمى بتيار الهوية، حتى ن�صي هوؤالء ما هو م�صرتك، 

ال�صابقة،  اجلببراح  يفتحون  القدمية،  اال�صطوانة  اإىل  وعبببادوا 

والفكري  ال�صيا�صي  الزمن  جتاوزها  متار�ض  وراء  ويتخندقون 

االإقليمية  واملخاطر  بالتحديات  م�صتهينني  واالأيببديببولببوجببي، 

والدولية التي كانت حتيط بهم، وبدول ما �صمي بالربيع العربي.

ففي  الطرفني.  لكال  الرئي�ض  االختبار  حمل  وتون�ض  م�صر  كانت 

م�صر نزل التياران بثقلهما يف ال�صاحة ال�صيا�صية، وو�صع كل منهما 

اأجهزة  ال�صلطة، وم�صك  اإىل  اأمامه هدفا رئي�صا يتمثل يف الو�صول 

الدولة ومفا�صلها. 

الرئا�صية،  وباخل�صو�ض  الرملانية،  االنتخابات  حلظة  وجبباءت 

ال�صراع.  مربع  اإىل  العودة  اأو  للتعاون  اإرادتهما  حقيقة  ملعرفة 

االنتكا�ض  اإىل  اأف�صت  التي  املالب�صات  بع�ض  توفرت  ما  و�صرعان 

احل�صابات  وت�صاربت  املا�صي،  هواج�ض  عادت  حيث  اخللف،  اإىل 

حماة  اأنف�صهم  يعترون  من  ا�صرتاتيجيات  وتناق�صت  وامل�صالح، 

الهوية.

ظن القوميون اأن الفر�صة اأ�صبحت �صانحة ال�صتعادة احلكم الذي 

اأنور  وورثه  النا�صر  عبد  الرئي�ض  وفاة  منذ  اأيديهم  بني  من  �صاع 

ال�صادات، الذي انعرج مب�صر نحو االجتاه املعاك�ض. 

اأما االإخوان امل�صلون، فقد ذهب بهم الظن اإىل االعتقاد باأنه بعد 

حوايل قرن من الزمان، دقت �صاعتهم ليحكموا م�صر، ومن ورائها 

يبدون  ال  جعلهم  االعتقاد  وهببذا  املنطقة.  دول  من  وا�صع  جزء 

املرونة الكافية ليجعلوا من القوميني حلفاء لهم، و�صركاء معهم يف 

ال�صلطة، ويف قيادة املرحلة.

�صاحة  وهببي  التون�صية.  ال�صاحة  يف  ح�صلت  االأهبببم  املببفبباجبباأة 

خمتلفة تاريخيا وعمليا. مل يكن القوميون حكاما يف تون�ض، ومل 

يكونوا حلفاء لنظام بورقيبة اأو اجلرنال بن علي، فقد كانوا مثل 

االإ�صالميني مالحقني اأو على االأقل غري مرغوب فيهم. 

لقيام  م�صر  يف  ال�صاأن  هو  مثلما  كافية  مببررات  هناك  يكن  ومل 

فكالهما  والقوميني،  االإ�صالميني  بببني  و�صاملة  حببادة  خ�صومة 

واملهتمني  املراقبني  جعل  ما  االأيديولوجية،  اأطروحاته  من  عدل 

يتوقعون ح�صول اأكرث من تقاطع بينهما. 

لكن رغم ذلك، اجتهت العالقة نحو تعميق ال�صكوك، حتى حدث ما 

مل يكن متوقعا. اإذ بدل اأن يح�صل تقارب اإ�صالمي قومي، مت حتالف 

قومي ي�صاري، اأي اأن القوميني التون�صيني اختاروا اأن يكونوا طرفا 

املعروف  الي�صاري  الوجه  اإليها  التي دعا  ال�صعبية  بناء اجلبهة  يف 

حركة  ل�صعود  الت�صدي  اأهدافها  بني  من  كان  التي  بلعيد،  �صكري 

النه�صة ومقاومة م�صروعها ال�صيا�صي والديني. 

تعايل  النتيجة،  هببذه  اإىل  اأدت  ايل  الببدوافببع  بني  من  يكون  وقببد 

االإ�صالميني التون�صيني عن التنظيمات القومية املحلية، اإىل جانب 

عوامل اأخرى عدة، لي�ض هذا جمال �صردها، والتوقف عندها.

مل يقف االأمر عند هذا احلد، بل تطورت االأمور يف اجتاه اأخطر 

واأكرث تعقيدا. فبعد اغتيال �صكري بلعيد بحوايل �صتة اأ�صهر، مت 

يف  النا�صري  التيار  وجببوه  اأبببرز  الراهمي،  حممد  احلبباج  اغتيال 

تون�ض. 

والأن اغتياله �صكل �صدمة كرى للقوميني، والأن ت�صفيته اجل�صدية 

متت هي اأي�صا يف ظل حكم الرتويكا، وبقيادة حركة النه�صة، رغم 

الراهمي  باأن  االأمريكية  املخابرات  من  وردت  التي  التحذيرات 

االأمنية  االإجببراءات  تتخذ  مل  ذلك  ومع  قريب،  الغتيال  عر�صة 

ال�صرورية حلمايته. 

اإ�صبع  القوميني  عموم  وجه  وغريها،  االعتبارات  تلك  على  وبناء 

االتهام نحو قيادة حركة النه�صة، وحملوها م�صوؤولية االغتياالت 

ال�صيا�صية. وكانت تلك ال�صربة القا�صية، على اأي اأمل يف حتقيق 

تقارب جدي بني التيارين.

اإن ما يح�صل اليوم من مناو�صات حول م�صاألة وجود كتيبة ع�صكرية، 

حتمل ا�صم ال�صهيد حممد الراهمي، وترتكب من م�صلحني يدافعون 

قادة  اأحببد  جعل  ما  وهو  ونظامه،  االأ�صد  ب�صار  عن  �صوريا  داخببل 

حركة النه�صة يطالب مبحاكمتهم، مثلما هو ال�صاأن لكل التون�صيني 

الذي انخرطوا يف تنظيم »داع�ض« اأو »الن�صرة«. 

على  دليل  اأي  يتوفر  ومل  قاطع،  ب�صكل  يثبت  مل  الذي  االأمر  هذا 

فتح  قد  وجدوا،  اإن  هوؤالء  دعم  الذي  هو  ال�صعبي  التيار  يكون  اأن 

بني  املتبادلة  االتهامات  من  جديدة  جلولة  م�صراعيه  على  الباب 

االإ�صالميني والقوميني يف تون�ض.
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اآراء

مق�ل حتليلي..�صرقة اأرا�صي الفل�صطينيني بق�نون اإ�صرائيلي

من »الدولة املنقو�صة« اإىل »احلكم االإداري املنقو�س«

غ�زي ال�صعدي
باأن  اعرتفت  التي  العليا،  االإ�صرائيلية  املحكمة  قرار  من  للتهرب  ورد،  اأخٍذ  بعد 

االأرا�صي املقامة عليها بوؤرة »عمونا« اال�صتيطانية، هي اأر�ض مبلكية فل�صطينية 

فجرت  الأ�صحابها،  االأر�ببض  واإعبببادة  البببببوؤرة،  بتفكيك  املحكمة  ق�صت  خا�صة، 

البقاء  من  امل�صتوطنني  لتمكني  الببقببرار،  تنفيذ  وتاأجيل  ومببنبباورات  حمبباوالت 

اأقرته  »الت�صوية«،  ا�صم  يحمل  قانون  بت�صريع  �صالتهم،  فوجدوا  مكانهم،  يف 

م�صل�صل  يف  اآخر  قانونًا  لي�صبح  معار�صا،   )5٢( مقابل  �صوتًا   )6٠( بب  الكني�صت 

باخت�صار  القانون  هذا  فم�صمون  الفل�صطينية،  االأرا�صي  على  اال�صتيالء  قوانني 

تدعي  التي  الدولة  يف  االإ�صرائيلي،  بالقانون  لكن  الفل�صطينية  االأرا�صي  �صرقة 

الدميقراطية ودولة القانون، لقد كانت فرحة عارمة لدى امل�صتوطنني واليمني 

فاإن  املقابل  يف  تاريخيا،  اعتروه  الذي  القانون،  هذا  اإقببرار  على  االإ�صرائيلي 

االأر�ض  على  حفاظًا  لي�ض  متريره،  من  غا�صبة  االإ�صرائيلية  املعار�صة  اأحببزاب 

وحقوق الفل�صطينيني، بل الأنه �صي�صعل الغ�صب يف العامل �صد اإ�صرائيل، واتهامها 

بالعن�صرية واالبرتهايد، كما اأن املعار�صة ترى يف هذا القانون خطوة اأخرى يف 

الذي  الدولتني،  الغربية الإ�صرائيل، ويق�صي على حل  ال�صفة  اإىل �صم  الطريق 

وبوجود  ال�صم  الن  الإ�صرائيل،  اليهودي  الطابع  على  حفاظًا  احلل  بهذا  ترى 

يتعار�ض  وهذا  القومية،  ثنائية  دولة  اإىل  �صيوؤدي  فل�صطينية  �صكانية  كثافة 

اإىل  الزمن  مع  �صيوؤدي  الأنه  ال�صهيونية،  احلركة  الأباطرة  ال�صهيوين  الفكر  مع 

اأقلية، ي�صكل  اليهود  اأن ي�صبح  اإىل  الو�صع الدميغرايف يف فل�صطني، يوؤدي  تغيري 

خطرًا قد يوؤدي اإىل انهيار احللم ال�صهيوين، فهذا القانون يذكرنا بالقوانني التي 

قانونًا،   )4٣( قرابة  �صرعت  حيث  اخلم�صينات،  �صنوات  منذ  اإ�صرائيل  �صرعتها 

كلها تهدف اإىل اال�صتيالء على االأرا�صي الفل�صطينية، بنت عليها اأكرث من )5٠٠( 

من  واأكرث  ال�صفة،  يف  م�صتوطنة   )١٣4( وقرابة   ،١948 منطقة  يف  م�صتوطنة، 

)٣٠( م�صتوطنة يف اجلوالن املحتل، عدا عن )١8( م�صتوطنة يف قطاع غزة قبل 

اأمالك  قانون  االأرا�صي:  على  اال�صتيالء  قوانني  اأهم  ومن  الإخالئها،  ا�صطرارها 

مئات  هدم  بعد  االأرا�صي  اإ�صالح  وقوانني  والتعمري،  االإن�صاء  وقانون  الغائبني، 

ال�صوء  لن�صلط  قاتل،  ع�صكري  حكم  ظل  يف   ،١948 منطقة  يف  العربية  القرى 

لالأجيال املتعاقبة على كيفية اإقامة الدولة العرية على اأر�ض فل�صطني. 

بتاريخ  الكني�صت  اأقرته  الذي  البحث،  االأرا�صي مدار  ت�صوية  قانون   

»اإن  فيه:  جاء  ما  اأهم  نقتطف  �صفحات،  �صبع  يف  يقع   ،٢٠١7 �صباط  �صهر  من   6

هدف ت�صوية امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية، الإتاحة الفر�صة ملوا�صلة جتذيرها 

وتطويرها، بت�صجيل االأرا�صي التي حتتاج اإىل ت�صوية، وو�صع اليد عليها، اأو مت 

بناء م�صتوطنة عليها، يتم تطبيق قانون الت�صوية عليها، بقيام القّيم على اأرا�صي 

خالل  )اأ(  للبند٣  وفقًا  حكومية،  اأمببالك  بو�صفها  االأر�ببض  بت�صجيل  اإ�صرائيل، 

حق  على  اليد  االحتالل  �صلطات  وت�صع  القانون،  �صدور  تاريخ  من  �صهرًا،   )١٢(

القانون، ويقوم  اأ�صهر من تاريخ �صدور  ا�صتخدامها وفقًا للبند٣ )٢( خالل �صتة 

امللكية  حقوق  ت�صجيل  من  يومًا،   )6٠( غ�صون  يف  اإ�صرائيل،  اأرا�صي  على  القيم 

من اأجل اال�صتيطان الذي بني يف تلك االأر�ض، واإذا وجدت �صلطات االحتالل اأن 

ال�صروط الواردة يف البند )٣( قائمة يف امل�صتوطنة، يتم تعليق جميع االإجراءات 

اخلا�صة بفر�ض االأوامر االإدارية التي مت اتخاذها ب�صاأن تلك امل�صتوطنة، وحال 

ا�صتكمال اإجراءات التخطيط بناء على البند )6( يتم اإلغاء جميع االأوامر التي 

جرى تعليقها، كما ين�ض البند 7)اأ(: ي�صبح من حق �صاحب احلقوق يف االأر�ض، 

احل�صول على مقابل ا�صتخدام االأر�ض اأو اأر�صًا بداًل منها«.

اإن قانون الت�صوية، ي�صفي �صرعية وباأثر رجعي على )٣9٢١( م�صكنًا   

الفل�صطينية  االأرا�صي  من  دومنًا   )8١8٣( م�صادرة  اإىل  �صيوؤدي  كما  ا�صتيطانيًا، 

بوؤرة   )55( على  ال�صرعية  وي�صفي  م�صادرته،  �صبق  ما  اإىل  اإ�صافة  اخلا�صة، 

الببدويل،  للقانون  ووفقًا  بينما،  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  عمق  يف  ا�صتيطانية 

اإىل حملة  اأدى  القانوين،  القانون غري  �صرعية، هذا  امل�صتوطنات غري  كافة  فاإن 

انتقادات دولية وا�صعة النطاق، فاالحتاد االأوروبي قرر اإلغاء احلوار مع اإ�صرائيل، 

امل�صرتك للحكومتني  ال�صنوي  األغت االجتماع  وامل�صت�صارة االأملانية اجنيال مريكل 

االأملانية واالإ�صرائيلية احتجاجًا على القانون، وتتالت االحتجاجات واالدانات 

االأمريكية  االإدارة  با�صتثناء  واملك�صيك، وغريهم،  من فرن�صا وبريطانيا وبلجيكا 

امل�صتوطنات  باأن  توؤمن  ال  اأنها   ،٢٠١7 �صباط   ٣ تاريخ  من  بيانها  يف  اجلديدة، 

عائق اأمام ال�صالم، فهي بانتظار زيارة »بنيامني نتنياهو« ملوا�صلة النقا�ض يف هذا 

املو�صوع، فال�صيا�صة االأمريكية تتبنى االإمالءات االإ�صرائيلية ب�صكل اأعمى. 

حقوق  وقانون  الببدويل،  القانون  فا�صح  ب�صكل  تتجاهل  اإ�صرائيل   

االإن�صان، وت�صرب بعر�ض احلائط القوانني التي تدينها، حتى اأن القرار )٢٣٣4( 

القانون  وح�صب  ح�صاب،  له  حت�صب  مل  اال�صتيطان  �صد  االأمببن  ملجل�ض  االأخببري 

يعاقب  حرب  جرمية  تعتر  بل  قانونية،  غري  امل�صتوطنات  جميع  فاإن  الببدويل 

عليها القانون، بغ�ض النظر عن الت�صريعات االإ�صرائيلية غري القانونية، فجهات 

حقوقية اإ�صرائيلية عديدة توجهت اإىل املحكمة العليا يف القد�ض للطعن يف قانون 

الت�صوية واملطالبة باإلغائه، بتكليف من قبل )١7( جمل�ض حملي فل�صطيني، حتى 

اأن امل�صت�صار الق�صائي للحكومة االإ�صرائيلية اأعلن عن معار�صته لهذا القانون واأنه 

غري م�صتعد للدفاع عنه اأمام املحكمة، واأحزاب املعار�صة االإ�صرائيلية حتذر من 

اإ�صرائيل، والفكرة ال�صهيونية، فوزير  اأن هذا القانون �صيف�صي اإىل تدمري دولة 

بقانون  القانون  و�صف  الليكود،  حزب  من  وهو  مريدور«،  »دان  االأ�صبق  العدل 

باأن  قال  يهو�صع«  »اأ.ب.  االإ�صرائيلي  واالأديب  حق،  وجه  اأي  دون  االأرا�صي  نهب 

و�صف  ميخائيلي«  »مببرياف  الكني�صت  ونائب  عببادل،  وغري  خمجل،  القانون  هذا 

القانون ك�صرب الراأ�ض باجلدار، يف املقابل فاإن الوزير »نفتايل بينت« قال:« لقد 

�صنعنا اليوم التاريخ بتمرير هذا القانون، وهو اإجناز كبري لال�صتيطان«، والوزير 

الليكودي »اأوفري اكون�ض«:« القانون يوؤكد اإ�صرارنا على حقنا يف هذه البالد، وعلى 

حقوقنا االأ�صا�صية يف اأر�صنا«، بينما �صكرتري عام االأمم املتحدة قال باأن قانون 

الت�صوية ينتهك القانون الدويل و�صيكون له انعكا�صات بعيدة املدى على اإ�صرائيل، 

الذي  �صوفيت�ض«،  دير  »اأالن  ال�صهري  للحقوق  االأمريكي  اليهودي  والروفي�صور 

االإ�صرائيلية،  للحكومة  الق�صائي  امل�صت�صار  على  اأثنى  الت�صوية،  قانون  يعار�ض 

مطالبًا  العليا،  املحكمة  اأمام  املذكور  القانون  عن  الدفاع  رف�صه  عن  اأعلن  الذي 

ريفلني«  »روبببي  اأن  حتى  الدولية،  للقوانني  املنافية  للقوانني  املعار�صة  اإبببداء 

،الرئي�ض االإ�صرائيلي، اأعلن عن معار�صته للقانون ملخالفته للقانون الدويل، واأنه 

�صيوؤدي اإىل و�صع اإ�صرائيل يف خانة »االبرتهايد«، فماذا �صيكون موقف احلكومة 

االإ�صرائيلية اإذا قررت املحكمة العليا اإلغاء هذا القانون؟ املطالبة بت�صريع قانون 

اآخر يحظر على املحكمة العليا اإلغاء قانون �صرعته الكني�صت.

القانون  باأن  عبا�ض«،  »حممود  الرئي�ض  فيه  يعتر  الذي  الوقت  ويف   

عدواين، يجب مواجهته يف املحافل الدولية، ومعاقبة اإ�صرائيل، دون اللجوء اإىل 

مل  الأنها  »الهبباي«،  فزاعة  من  يخ�صى  ال  االإ�صرائيلي  املوقف  فاإن  اأخرى،  و�صائل 

تن�صم اإىل ميثاق روما، وال ميكن حماكمة الدول التي مل توقع على ميثاقها منذ 

تاأ�صي�صها عام ٢٠٠٢، واأن جميع  الق�صايا التي بحثت يف هذه املحكمة، ال يتجاوز 

التعقيب  ح�صب  اإفريقية،  دول  يف  وجتبباوزات  �صغب،  بتهم  جميعها  )٣٠(حالة، 

االإ�صرائيلي، وللتذكري .. فحني اأقامت اإ�صرائيل جدار الف�صل العن�صري يف ال�صفة 

الغربية، اأعلنت اأنه �صيكون موؤقتًا، للحماية من العمليات الفل�صطينية امل�صلحة، 

واأن زواله �صيتم بزوال االعتداءات، لكنها ال تق�صد ذلك، بل اأنها عززته، وزادت 

باإزالته  )الهبباي(  حمكمة  قرار  واأن  داخله،  عليها  ا�صتولت  التي  االأرا�صي  من 

رف�صته اإ�صرائيل، فمن اخلطاأ اأن نبني دفاعنا عن حقوقنا باالعتماد على حمكمة 

)الهاي(، فمنذ �صبعة عقود يرتكبون اجلرائم، فاإ�صرائيل، رغم عزلتها الدولية، 

ما زالت تتحدى العامل، وتوا�صل ا�صتيطانها، ويعلنون �صباح م�صاء باأن كل اأر�ض 

اأبدي ال جدال  واأنه حق  لليهود،  النهر ملك  اإىل  البحر  »اإ�صرائيل« فل�صطني من 

فيه.

الكرة يف امللعب الفل�صطيني، وما و�صلت الق�صية اإليه �صببه ف�صل القيادات باإدارة 

ال�صراع مع اإ�صرائيل. 

معت�صم حم�دة

اإىل  الفل�صطينية  الدولة  حولت  وال�صم  االإ�صتيطاين  التو�صع  �صيا�صات 

»دولة منقو�صة« واإجراءات احلاكم الع�صكري يف ال�صفة حولت ال�صلطة 

اإىل »حكم اإداري منقو�ض«

حيوية  ظل  يف  املحتلة،  الفل�صطينية  املناطق  يف  التطورات   تت�صارع 

�صيا�صية متتاز بها حكومة اليمني واليمني املتطرف االإ�صرائيلي، برئا�صة 

نتنياهو، تقابلها �صيا�صة اإنتظارية، تتمرت�ض خلفها ال�صلطة الفل�صطينية، 

واللجنة التنفيذية ورئي�صها، مع االإكتفاء باالإ�صتنكار والتنديد اللفظي، 

واملنا�صدات للمجتمع الدويل، غري م�صنودة باأية اإجراءات عملية، تنبئ 

باإ�صتعداد اجلانب الفل�صطيني خلو�ض املعركة دفاعًا عن االأر�ض وال�صعب 

والوطن باالأدوات الكفاحية املطلوبة، اإن يف امليدان، عر املقاومة ال�صعبية 

ال�صاملة، اأو يف املحافل الدبلوما�صية والقانونية الدولية، مبا فيها حمكمة 

اجلنايات الدولية، وجمل�ض االأمن يف االأمم املتحدة وجمعيتها العمومية.

»احلد  حدود  عند  تقف  االإ�صرائيلية  وال�صيا�صات  االإجببراءات  تعد  ومل 

االأدنى« من عمليات �صلب االأر�ض، اأو تهدمي امل�صروع الوطني الفل�صطيني، 

الفرتة  يف  ال�صيا�صات  هببذه  اإنتقلت  بل  امل�صتحيالت،  نفق  يف  واإدخببالببه 

البع�ض يعتقده خطًا  االأخرية، وبت�صارع غري م�صبوق، نحو جتاوز ما كان 

مع  حمموم  �صباق  يف  نتنياهو  وحكومة  االإحتالل،  �صلطات  وكاأن  اأحمر، 

الزمن.

اإعرتافًا  اجلديدة  واإدارتببه  ترامب  دونالد  من  اإ�صرائيل  ك�صبت  اأن  فبعد 

معلنًا ال �صك فيه باأن القد�ض املحتلة هي »عا�صمة الدولة« )حتى ولو مل 

النية هو يف حد  الك�صف عن  اإليها، فمجرد  االأمريكية  ال�صفارة  نقل  يتم 

ذاته اإعرتاف بالقد�ض عا�صمة الإ�صرائيل، ومتهيد خلطوة �صتاأتي الحقًا، 

ما يبدد اأوهام الذين تلقوا ما اأ�صموه تطمينات باإلغاء اأو تاأجيل اخلطوة(؛

اجلانب  مع  املفاو�صات  الإ�صتئناف  �صروطه  عن  نتنياهو  ك�صف  اأن  وبعد 

لليهود  قوميًا  وطنًا  باإ�صرائيل  اهلل  رام  اإعرتاف  يف  متمثلة  الفل�صطيني، 

من  متتد  التي  هي  االآمنة،  االإ�صرائيلية  احلدود  وباأن  الدولة(  )يهودية 

نهر االأردن اإىل البحر املتو�صط؛

للم�صروع  )البديل  الدولتني«  »حل  رف�صه  عن  نتنياهو  ك�صف  اأن  وبعد 

اأ�صماه »الدولة املنقو�صة«. واأكد ذلك يف  الوطني الفل�صطيني( ل�صالح ما 

لقائه مع رئي�صة وزراء بريطانيا، حني اأبلغها ر�صميًا اأن حكومته �صد قيام 

دولة فل�صطينية »قابلة للحياة« وفق �صروط خطة خارطة الطريق؛

قانون  على  بامل�صادقة  االإ�صرائيلية  للكني�صت  اإ�صارته  اأعطى  اأن  وبعد 

حلكومته  القانونية  امل�صوغات  وتوفري  امل�صتوطنات،  وت�صريع  تبيي�ض 

ال�صفة  طول  يف  الفل�صطينيني  ومنازل  وبيوت  اأرا�صي  على  لالإ�صتيالء 

اجلانب  يقررها  مالية،  تعوي�صات  مقابل  املحتلة،  القد�ض  ويف  وعر�صها، 

الفل�صطينية،  االأر�ببض  من  �صر  كل  ي�صبح  وبحيث  منفردًا  االإ�صرائيلي 

الدولة« كما  للم�صادرة، بناء على »م�صلحة  وكل بيت فل�صطيني، مر�صحًا 

)ج(  املنطقة  �صم  م�صروع  ي�صبح  وبحيث  االأخري،  الكني�صت  قانون  ر�صمها 

القانون  �صقف  حتت  للتنفيذ،  قاباًل  م�صروعًا  االإ�صرائيلية«  »الدولة  اإىل 

االإ�صرائيلي املزعوم؛

االإ�صتيطان  مرحلة  من  عمليًا  اإنتقلت  قد  اإ�صرائيل  تكون  كله،  هذا،  بعد 

اإىل مرحلة ال�صم، حتى اأن ترامب نف�صه، اإعرتف موؤخرًا )دون اأن ي�صكل 

اأذهلت بع�ض م�صوؤولينا  اإعرتافه تلك اخلطوة االإيجابية ال�صاعقة التي 

فرحبوا بها باإعتبارها حدثًا عظيمًا( اأن البناء اجلديد خارج امل�صتوطنات 

]ولي�ض كل البناء االإ�صتيطاين[ من �صاأنه اأن يقل�ض م�صاحة االأر�ض التي 
�صتقوم عليها الدولة الفل�صطينية. ترامب بذلك يعرتف، دون مواربة، اأن 

م�صتقبل االإ�صتيطان، واأن فعل االإ�صتيطان، يف حقيقته هو ال�صم الإ�صرائيل.

منعطفًا  ت�صكل  والتي  والتاريخية،  بل  االإ�صرتاتيجية،  بعد هذه اخلطوة 

الوطني  امل�صروع  بتهدمي  التهديد  فيه  ي�صل  ال�صراع،  م�صرية  يف  خطريًا 

اإنتقلت �صلطة االإحتالل اإىل خطوة  الفل�صطيني اإىل ذروة غري م�صبوقة، 

اأخرى، من �صاأنها، هذه املرة، اأن ال تغلق الطريق على اإمكانية قيام الدولة 

الفل�صطينية امل�صتقلة فح�صب، بل وكذلك من �صاأنها اأن تهدم ما تبقى من 

�صالحيات ال�صلطة الفل�صطينية ذات االإدارة الذاتية املحددة.

فقد اأ�صدر �صابط االإدارة املدنية االإ�صرائيلية، يف بيت اأيل املحاذية لرام 

اهلل، وامل�صرفة على اأعمال ال�صلطة الفل�صطينية، وت�صكل، عمليًا، مرجعيتها 

العليا )بدياًل للجنة التنفيذية يف م.ت.ف( قرارًا باإعادة �صياغة العالقة 

بني االإدارة املدنية ودوائرها، من جهة، وبني املواطن الفل�صطيني من جهة 

اأخرى، بحيث يتجاوز الطرفان، حمطة وزير االإدارة املدنية يف ال�صلطة 

لفتح،  املركزية  اللجنة  ع�صو  ال�صيخ،  ح�صني  يتوالها  التي  الفل�صطينية، 

وي�صبح من حق املواطن الفل�صطيني التقدم بطلباته اإىل االإدارة املدنية 

االإ�صرائيلية مبا�صرة، وبحيث ت�صبح طريق بيت اإيل واملدن الفل�صطينية 

مفتوحة على خطني. علمًا اأن من �صالحيات االإدارة املدنية االإ�صرائيلية 

منح التجار وال�صناعيني ورجال االأعمال وعموم املواطنني الفل�صطينيني 

اإىل  ال�صفر  ورخ�ض  االأردنية،  احلدود  عر  والت�صدير  االإ�صترياد  رخ�ض 

اأو  للعمل  اإ�صرائيل،  داخل  اإىل  االإنتقال  ورخ�ض  االآمن«  »املمر  عر  غزة 

االإ�صرائيلية  املدنية  االإدارة  اأن  كما  اأخرى،  اأغرا�ض  الأية  اأو  الإ�صت�صفاء 

منح  ذلك  الفل�صطينية، مبا يف  ال�صفة  ال�صكان يف  ب�صجل  التي مت�صك  هي 

ما ي�صمى بب »الرقم الوطني« واإ�صدار بطاقات الهوية الفل�صطينية، واأذون 

ال  ملن  ال�صفة  اإىل  الدخول  اأذون  وكذلك  االأردنية  احلببدود  عر  ال�صفر 

ميلكون »الرقم الوطني«.

االإ�صرائيلية،  املدنية  االإدارة  �صالحيات  حجم  اإىل  نظرنا  مببا  واإذا 

وطبيعة  حدود  واأدركنا  الفل�صطينية  ال�صلطة  �صالحيات  حقيقة  اأدركنا 

م�صوؤولياتها، والتي حتتل فيها املهام االأمنية بالتعاون مع �صلطات االإحتالل 

اأكرث من 5٠٪ جمموع مهامها و�صالحياتها.

وعندما »ت�صطو« االإدارة املدنية بقرار من احلاكم الع�صكري لل�صفة على 

اجلزء الكبري من �صالحيات ومهام ال�صلطة الفل�صطينية، ففي ذلك خطوة 

قد  ال�صلطة  كانت  واإن  عليه،  الت�صرت  ميكن  ال  فاقع  �صيا�صي  م�صمون  ذات 

اإ�صتقبلت هذه االإجراءات بال�صمت املطبق.

امل�صادر ال�صحفية االإ�صرائيلية راأت يف هذه االإجراءات حتوطًا من �صلطات 

االإحتالل الإحتمال اإنهيار ال�صلطة الفل�صطينية. وال تف�صل هذه امل�صادر 

واإن�صداد  التفاو�صية،  العملية  وتعطل  االإ�صرائيلية،  ال�صم  �صيا�صات  بني 

اأفق الو�صول اإىل »ت�صوية« يف املدى القريب )اإال ب�صروط نتنياهو( وبني 

املواطنني،  اأعني  يف  هيبتها  وتاآكل  الفل�صطينية،  ال�صلطة  تاآكل  اإحتمال 

»تفجري  اإىل  تقود  �صيا�صية  قناعة  اإىل  الفل�صطيني  ال�صارع  وو�ببصببول 

اأن  اإن هي حاولت  ال�صلطة  مع  املرة  ال�صدام هذه  االأو�صاع«، بحيث يكون 

تنري للت�صدي للحراك ال�صعبي، كما فعلت مع االإنتفا�صة ال�صبابية، يف 

اإطار اإلتزاماتها االأمنية مع �صلطات االإحتالل مبوجب اإتفاقات اأو�صلو.

ولي�ض �صرًا اأن يقال اإن ال�صلطة الفل�صطينية مازالت حري�صة على التاأكيد 

للجانب االإ�صرائيلي، وللواليات املتحدة خا�صة اإلتزامها اإتفاق اأو�صلو.

وكانت زيارة ماجد فرج، رئي�ض جهاز املخابرات الفل�صطينية االأخرية اإىل 

ال�صلطة،  م�صادر  اأكدت  كما  واإقت�صرت،  ال�صياق،  هذا  يف  تندرج  وا�صنطن 

ببببب  االإ�صرائيلي  ببببب  االأمريكي  الثالثي:  االأمني  التعاون  ق�صايا  بحث  على 

الفل�صطيني.

تراهن  مازالت  الفل�صطينية  ال�صلطة  اإن  )اأي�صًا(  يقال  اأن  �صرًا   ولي�ض 

اأكده  ما  هذا  اإ�صرائيل.  مع  التفاو�صية  العملية  اإ�صتئناف  اإمكانية  على 

رئي�ض ال�صلطة يف زيارته اإىل باري�ض ولقائه الرئي�ض هوالند، ويف زيارته 

خطاباته  توؤكده  ما  وهذا  بلجيكا.  يف  امل�صوؤولني  ولقائه  بروك�صل  اإىل 

ال�صيا�صية وخطابات م�صاعديه. واأن كل التهديدات باإمكانية اللجوء اإىل 

املحافل الدولية، ماهي اإال جمرد كالم مل يرَق اإىل م�صتوى احلد االأدنى 

من الفعل.

االأر�ض تتاآكل، واجلانب امل�صوؤول يف ال�صلطة ويف م.ت.ف يقف متفرجًا، 

اأح�صن  يف  وهي  ترامب،  الرئي�ض  »تاأمالت«  عنه  ت�صفر  �صوف  ما  باإنتظار 

اأحوالها لن تتجاوز حدود ما فعله جون كريي وو�صل به اإىل الف�صل.

�صالحيات ال�صلطة تتاآكل، واجلانب امل�صوؤول فيها ميار�ض �صيا�صة ال�صمت 

واإغما�ض العينني ويعي�ض يف الوقت نف�صه حالة اإنكار.

الفل�صطينية  الدولة  الفل�صطيني، من  امل�صروع  نتنياهو قد نقل  واإذا كان 

�صابط  اإجراءات  فاإن  املنقو�صة«،  »الدولة  اإىل  ال�صيادة  كاملة  امل�صتقلة 

جمرد  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة  حولت  االإ�صرائيلية  املدنية  االإدارة 

»حكم اإداري منقو�ض«.
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مك�نة الن�ص�ء يف العمل النق�بي ب�ملغرب

ق�صية الن�ص�ء وتف�قم الالم�ص�واة

فودة اإم�م  - احلوار املتمدن 

والدونية  باله�صا�صة  يت�صم  و�صعا  العامالت  الن�صاء  تعي�ض 

واالإ�صطهاد،  اال�صتغالل  على  القائم  الببرجببوازي  املجتمع  يف 

الظلم  اال�صتغاللن وكل �صنوف  االأوفر من فرط  الن�صيب  فلهن 

كر�صه  و�صع  جتاههن،  الذكوري  التمييز  عن  ف�صال  واحلكرة، 

ي�صاف  حقوقهن.  عن  للذود  االجتماعي  الن�صال  اأدوات  غياب 

باملغرب؛  العمالية  النقابات  يف  الن�صاء  مكانة  �صعف  لهذا، 

املعارك  خمتلف  يف  للعامالت  الكفاحية  امل�صاركة  من  بالرغم 

العمالية.

وتزويدها  املغربية  العمالية  النقابية  احلركة  توحيد  اإن 

نقابيا  الذكور  م�صاف  يف  الن�صاء  ي�صع  طبقي  كفاحي  مبنظور 

ون�صاليا هو ال�صبيل االأوحد للتحرر من اأعباء واإ�صطهاد املجتمع 

الراأ�صمايل.

و�صع الن�ص�ء الع�مالت:

يف  �صاهم  ال�صديد  التبقرط  من  حالة  باملغرب  النقابات  ت�صهد 

التي  املكا�صب  طفيف  على  الرجوازية  الهجمة  اأمام  اإ�صعافها 

و�صع  الت�صحيات،  من  عقود  خالل  والعامالت  العمال  اإنتزعها 

مرتدي تدفع ثمنه الن�صاء العامالت اأكرث من غريهن من العمال 

الذكور.

العمل النقابي يف املغرب ذكوري الطابع، حيث ال تتجاوز ن�صبة 

غالبيتهن،  التعليم  قطاع  ن�صاء  ت�صكل   ،٪  ١5 املنقبات  الن�صاء 

يقبلن  اله�صة  العامالت وبحكم ظروفهن االجتماعية  فالن�صاء 

العمل يف القطاع اخلا�ض والقطاعات الغري املهيكلة دون �صروط 

ي�صتغلن  حيث  واالإجتماعية.  املهنية  حقوقهن  لهن  حتفظ 

�صاعات عمل طويلة ت�صل اإىل حدود ١٢ �صاعة يف اليوم باأجر 

فال�صغيلة  الببذكببور،  العمال  من  نظرائهم  مع  مقارنة  �صعيف 

باالإ�صافة  الذكور  اأجور  عن   ٣٠  ٪ اإىل   ٢5٪ ب  تقل  الن�صائية 

اإىل ا�صتغال ٪9٠ منهن دون عقد �صغل، وتدل اإح�صاءات وزارة 

الدولة  الن�صاء ميثلن �صد�ض موظفي  اأن  ال�صوؤون االإدارية على 

ال�صلم  خببارج   ٪٠5 �صوى  ميثلن  وال  ال�صلم  اأ�صفل  يف  ويوجدن 

)املنا�صب العليا(. ناهيك عن ظروف و�صروط ال�صالمة املهنية 

الن�صيج  عامالت  �صحيتها  راح  التي  روزامببور  )حالة  وال�صحية 

بالدار البي�صاء(، كما تعرف ن�صبة البطالة اإرتفاعا حادا و�صط 

الن�صاء ت�صل اإىل ٢٠.٣٪ .

هذا باالإ�صافة اإىل العمل املنزيل الغري موؤدى عنه، والذي يدوم 

يعترن  اللواتي  البيوت  عامالت  �صاأن  هو  كذلك  و  الدهر.  اأبد 

اأو�صاعها �صوى  التي ال ميكن حت�صني  العاملة  من فئات الطبقة 

بت�صامن الفئات االأخرى املنظمة، وهنا تكمن م�صوؤولية النقابات 

املحيطة  الظروف  كل  رغببم  الن�صائية.  واملنظمات  العمالية 

حكرة  طببرد،  حتر�ض،   ( العمل  اأماكن  يف  العامالت  باإ�صتغالل 

الباطرونا  �صد  �صر�صة  ن�صالية  معارك  يخ�صن  اأنهن  اإال   )…
عر�صة  الطبقي  املجتمع  �صرائح  اأكرث  فالن�صاء  و�صعهن،  بحكم 

لالإ�صطهاد املزدوج: اإ�صطهاد الذكور واإ�صطهاد راأ�ض املال.

كان القانون مينع الن�صاء من اإبرام عقد العمل بدون اإذن الزوج 

وا�صتند وا�صعوه على موقف رجعي جدا من عمل الن�صاء، موقف 

حق  للرجل  اأن  مبرر  العمل  من  املببراأة  منع  حق  للزوج  يعطي 

اأوقات  فيها  مبا  واالأمكنة،  االأوقات  كل  يف  بزوجته  اال�صتمتاع 

الر�صاع، لكن تغري االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية اأفرغت 

الن�صائية  احلركة  �صغط  اأن  كما  م�صمون،  اأي  من  الببزوج  اإذن 

العقود  قانون  من   7٢6 )املببادة  القانون  هببذا  اإلغاء  يف  �صاهم 

وااللتزامات( �صنة ١995. وهذا ما اأكده قانون ال�صغل اجلديد 

اإبرام عقد ال�صغل”-  ” حق املراأة املتزوجة يف  حيث ن�ض على 

مادة 9 ، وهذا غي�ض من في�ض.

النقابة العمالية  الن�صاء يف  النقا�ض حول دور ومكانة  يقت�صر 

فاحلركات  االأفببق،  �صيق  برجوازي  مبنظور  قانوين  ماهو  على 

الن�صائية م�صبعة بروؤية برجوازية حم�صورة فيما هو د�صتوري 

طبقي  م�صمون  ذات  عمالية  روؤية  تكون  اأن  وال�صليم  اإداري،  و 

من  للمجتمع  الكلي  التحرر  زاوية  من  الن�صاء  حترر  اإىل  تنظر 

قيود الراأ�صمالية، فاأهم ما تثريه احلركة – القيادة – النقابية 

يف حواراتها مع الدولة هو ن�صبة متثيلية الن�صاء يف القطاعات 

العمومية )الكوطا( يف غياب تقدمي اأي برنامج ن�صايل عمايل 

عمالية  ديقراطية  اأ�ص�ض  على  النقابة  احلركة  مطالب  يوحد 

بعيدة عن التمييز بني اجلن�صني العماليني.

اأي منظور للعمل النق�بي الن�ص�ئي؟

النقابي  الن�صاء  عمل  حول  قيود  الرجوازي  املجتمع  يفر�ض 

من  فيها  ملببا  الببذكببور  اإخت�صا�ض  مببن  والن�صال  النقابة  بكون 

خماطر، لكن الواقع اأثبت اأن العمل النقابي للن�صاء املكافحات 

الغنى عنه بل ركيزة و�صرط اأ�صا�صي الإجناح اأي معركة نقابة، 

فالفروق بني اجلن�صني يغذيها امل�صيطرون على املجتمع، فمكانة 

الن�صاء يف العمل النقابي الزالت �صعيفة وذات ميول برجوازية، 

احلركة  وتكتفي  الذكور  على  النقابية  القيادة  تقت�صر  حيث 

وهام�صية،  حمببدودة  متثيلية  بن�صب  الن�صاء  بحقوق  املطالبة 

فاملنظور الكفاحي ال�صليم للعمل النقابي يقت�صي:

مواجهة  اأي  الطبقي  الن�صال  مو�صع  النقابي  العمل  و�صع   –
العمال  ت�صم  موحدة  عمالية  بقب�صة  االعمال  رجببال  طبقة 

والعامالت.

– اإ�صراك الن�صاء العامالت املنقبات يف ت�صيري املعارك و�صياغة 
املطالب وتقرير االأ�صكال الن�صالية

مع  امل�صرتك  العمل  ب�صرورة  وتثقيفهم  العمال  توعية   –
الكادحات  الن�صاء  فجرتها  معركة  من  فكم  العامالت،  الن�صاء 

جانب  اإىل  كفاحهن  بف�صل  الن�صر  حققت  معركة  مببن  وكببم 

اإخوانهم العمال.

والتنظيم  للنقابة  االإنتماء  يف  الن�صاء  حقوق  عن  الدفاع   –
ن�صائية  دينامية  بفعل  النقابة  قيادة  يف  ووم�صاركة  النقابي 

يف قاعدة النقابة ال كتمثيلية ن�صائية جمردة من اأي م�صمون 

ن�صايل وم�صواتي بني اجلن�صني.

    نوال ال�صعداوي-    احلوار املتمدن
      

الالم�صاواة  بني  املراأة  لق�صية  الدار�صات  الن�صاء  تربط      

على  الواقع  والعن�صرى  واجلن�صى  االقت�صادى  الظلم  اأو 

واالأجببراء،  والعمال  الفقراء  على  الواقع  بالظلم  الن�صاء 

وات�صاع الهوة فى معظم بالد العامل، بني الطبقة احلاكمة 

)١٪( من املجتمع، املالكة لكل �صىء و)99٪( املكافحني من 

اأجل لقمة العي�ض، مما اأدى ال�صتعال الثورات ال�صعبية فى 

هذا القرن الواحد والع�صرين، منها الثورة امل�صرية )يناير 

٢٠١١( وبالد عربية اأخرى، والثورات فى اأوروبا واأمريكا، 

 )٢٠١١ نف�صه  العام  )فى  �صرتيت  وول  احتلوا  حركة  منها 

وغريها.

اقت�صادية  اأزمبببات  يواجه  الراأ�صماىل  النظام  اأ�صبح      

ب�صقوطه  تهدد  عنيفة،  واأخالقية  واجتماعية  و�صيا�صية 

لوال املحاوالت امل�صتمرة الإ�صالحه، والتخفيف من الظلم اأو 

الالم�صاواة املتزايدة، والتغطية على الف�صاد املاىل واخلداع 

الدميقراطى فى االنتخابات وال�صوق احلرة.

للراأ�صمالية  الناقدة  اجلديدة  للكتب  الرتويج  هنا  ومن      

والظلم  الفقر  مكافحة  ا�صم  حتت  �صرا�صة،  ازدادت  التى 

للنظام  اإنببقبباذ  عمليات  وهببى  املببتببزايببدة،  والببالمبب�ببصبباواة 

اجلذرى  النقد  وحجب  واأرباحه،  وموؤ�ص�صاته  الراأ�صماىل 

العن�صرى  االأبببوى  الطبقى  ونظامها  للراأ�صمالية  االأعمق 

من  ن�صائيات  باحثات  املهم  النقد  بهذا  قامت  العامل.  فى 

واالإن�صانية،  الطبيعية  العلوم  بني  يربطن  البالد،  خمتلف 

والتاريخ  وال�صيا�صة  والبيولوجى  والطب  االقت�صاد  ومنها 

واالجتماع واالأنرثوبولوجى والفل�صفة والدين وعلم الكون 

والبيئة واملناخ وغريها.

العاملى  الراأ�صماىل  االإعببالم  لعب  املا�صية  ال�صهور  فى      

دورا كبريا فى ترويج كتاب االقت�صادى الفرن�صى »توما�ض 

بيكيتى« بعنوان: »راأ�ض املال فى القرن الواحد والع�صرين«، 

ي�صبهونه  الراأ�صماىل،  االقت�صاد  نقد  فى  ثورة  واعتروه 

بكتاب كارل مارك�ض »راأ�ض املال«، وكان كارل مارك�ض رائدا 

فى نقد الراأ�صمالية، خا�صة الظلم االقت�صادى الواقع على 

البلوريتاريا، لكنه مل يدرك الظلم اجلن�صى  العمال  طبقة 

فى  عميقة  ثغرة  وهى  الن�صاء،  على  الواقع  واالقت�صادى 

فى  اإليها  االإ�صارة  اإجنلز  فردريك  حاول  املارك�صى،  الفكر 

كتابه اأ�صل العائلة، حني قال »املراأة هى بلوريتاريا العائلة«، 

للفكر  اأعمق  جذريا  نقدا  قدمن  الن�صائيات  الباحثات  لكن 

منهن  واجلن�صى،  الطبقى  الظلم  بني  وربطن  الراأ�صماىل، 

اأملانيا و ميالنى كلني  بانداما �صيفا من الهند ومارى ميز من 

من كندا، وزيال اأزين�صتاين من الواليات املتحدة االأمريكية، 

التى قدمت نقدا لكتاب توما�ض بيكيتى ملخ�صه االآتى:

    ال يقدم املوؤلف نقدا �صامال للنظام الراأ�صماىل، ويكتفى 

ب�صرح اأ�صباب زيادة الظلم اأو ظاهرة »الالم�صاواة« املتزايدة، 

وكاأن الالم�صاواة ظاهرة طبيعية،

عن  الناجتة  الراأ�صمالية  اأرببباح  حتليله  فى  ويتجاهل      

من  واملهاجرين  وال�صود  والفقراء  الن�صاء  عمل  ا�صتغالل 

جن�صيات اأخرى.

اال�صتغالل  عن  الباحثني(  )الأغلب  ال�صائع  ال�صمت  اإنه      

النظام  ظل  فى  الن�صاء  على  املتزايد  العن�صرى  اجلن�صى 

الظلم  ف�صل  عمليا  اأو  علميا  ميكن  ال  اأنببه  مع  الراأ�صماىل، 

الطبقى والعن�صرى عن الظلم اجلن�صى الواقع على الن�صاء.

    يكمن تزايد تراكم راأ�ض املال فى تزايد اال�صتغالل الواقع 

على الن�صاء والفقراء فى اآن واحد.

ولي�ض  جمببردة،  اأرقاما  املوؤلف،  نظر  فى  »العمل«  يظل      

جهودا ب�صرية يقوم به ن�صاء واأجراء واأطفال.

    يركز املوؤلف على دور الرثاء املوروث بيولوجيا، ويقلل من 

دور العمل واجلهد الذى يبذله الن�صاء والفقراء.

نتاجا  اأكرث منها  الالم�صاواة موروثة  اأن  اإثبات      ويحاول 

ميكن  باأنه  اإقناعنا  ويببحبباول  عببادل،  غري  �صيا�صى  لنظام 

للراأ�صمالية ت�صحيح نف�صها دون تغيري النظام.

يهتم  وال  الببالمبب�ببصبباواة،  تببزايببد  باأ�صباب  املببوؤلببف  يهتم      

عليها  نق�صى  وكيف  وجودها،  واأ�صباب  ذاتها  بالالم�صاواة 

ويبحث  العدالة،  وحتقيق  الظلم  على  الق�صاء  اأردنببا  اإن 

مل  لكنه  قيا�صها؟  وكيفية  الالم�صاواة  تزايد  اأ�صباب  عن 

رغم  املببال،  راأ�ببض  وتببزايببد  الالم�صاواة  تزايد  بني  يربط 

حياد  ال  اأنببه  يعلن  ثببم  منف�صلتني،  غببري  ظاهرتان  اأنهما 

لن  اخلببراء  نظريات  واأن  الالم�صاواة،  قيا�ض  عمليات  فى 

تق�صى على ال�صراع العنيف الناجت عنها، واأن طريقة جمع 

االأغنياء  بني  الفروق  من  مزيدا  تخلق  وتوزيعها  الرثوات 

والفقراء، رغم كل ذلك، يعجز املوؤلف عن ربط الالم�صاواة 

االقت�صادية بالالم�صاواة اجلن�صية والعن�صرية.
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خليل ال�ضيد

م�ذا عر�س االأردن يف تقريره الر�صمي

حول التمييز الق�ئم �صد املراأة االردنية؟
جنيف � خ��س � االه�يل 

االعتيادية  الببدورة  تنعقد  عام  كل  من  الوقت  هذا  مثل  يف 

كافة  على  الق�صاء  باتفاقية  املعنية  املتحدة  االأمم  للجنة 

مراجعات  اجراء  اأجل  من  وذلك  املراأة،  �صد  التمييز  ا�صكال 

ال�صعيد،  هذا  على  الر�صمية  احلكومات  اجنزته  ملا  وا�صعة 

االجبببراءات  اأو  والقوانني  بالت�صريعات  يتعلق  فيما  �صواء 

الكفيلة بحماية حقوق املراأة واو�صاعها من غائلة التمييز يف 

املجتمعات.

منظمات  ا�صتدعاء  على  املببتببحببدة  االأمم  هيئة  وحتببر�ببض 

حقوقية ون�صائية غري حكومية والطلب منها تقدمي تقارير 

الت�صورات  على  الرقيب  عني  مبثابة  تكون  ما  غالبا  موازية 

احلكومية والر�صمية جتاه هذا املو�صوع الهام.

وح�صب االآليات املتبعة، فقد قام الوفد احلكومي االردين الذي 

تراأ�صه ال�صفرية �صجا املجايل : ب�صفتها مندوب االأردن الدائم 

الر�صمي  التقرير  بتقدمي  االأممية،  اللجنة  اأمببام  جنيف  يف 

احلكومي حول جممل االجنازات املحرزة من قوانني وغريها 

... وملن يهتم مبتابعة التقرير احلكومي الذي ن�صر يف جميع 

ال�صحف الر�صمية، فهو مل يتعر�ض اىل الواقع الفعلي للمراأة 

القانونية،  االجنببازات  بع�ض  ت�صخيم  جرى  بل  ال  االردنية، 

وبع�صها مل ي�صرع اأ�صال يف تنفيذه مثل قانون ت�صليف النفقة، 

واغفل التقرير متاما غياب الت�صريعات ال�صرورية التي تن�ض 

الرجل  بني  والواجبات  احلقوق  يف  امل�صاواة  على  �صراحة 

واملراأة، كما اأغفل �صابقا رف�ض احلكومة والرملان عام ٢٠١١ 

اجراء تعديل ا�صا�صي على املادة ال�صاد�صة من الد�صتور والتي 

حتمل هذا املعنى.

االردنية  املببراأة  احتاد  يراأ�صه  الذي  االردين  ال�صعبي  الوفد 

قدم تقريره املوازي، حيث اأظهر عددا كبريا من االختالالت 

القائمة واملتعلقة باو�صاع املراأة االردنية �صواء على امل�صتوى 

الواقعية وحتديدا يف جماالت  امل�صتويات  او على  الت�صريعي 

ازدياد حدة البطالة بني الن�صاء وت�صاعف م�صتويات العنف 

�صد املراأة، وهبوط م�صتوى امل�صاركة االقت�صادية للمراأة التي 

و�صلت حدودا دنيا بلغت حوايل ١٢٪ فقط !!!

الت�صريعات اجلزئية والقليلة التي اجنزت على مدى االعوام 

القليلة املا�صية ، ال ت�صتجيب ابدا مل�صتوى التحديات وتفاقم 

ظاهرة التمييز �صد املراأة االردنية يف املجاالت االجتماعية 

وال�صيا�صية والثقافية...

املنظمات  لدى  العام  الوعي  م�صتوى  ان  اي�صا  املالحظ  ان  اال 

ال�صعبية غري احلكومية قد ارتقى ب�صورة ملحوظة..

نوؤجل مناق�صة التقرير املوازي للمنظمات غري احلكومية اىل 

خالل  اليه  امل�صار  الببدويل  االجتماع  انتهاء  بعد  ن�صره  حني 

ايام...

اأقبببامبببت الببلببجببنببة الببثببقببافببيببة يف نبببادي 

فل�صطينية  توثيقية  اأم�صية  الوحدات 

حتت عنوان “كنا وما زلنا” للباحث طارق 

البكري وذلك يوم اخلمي�ض 9/٢/٢٠١7 

حممد  الثقافية  اللجنة  ع�صو  وقببدم 

حمو الباحث باعتباره منقبا عن التاريخ 

يعتمد  حيث  الفل�صطينية  واجلغرافيا 

من  التوثيق  على  قببدرتببه  يف  الببببباحببث 

يف  الفل�صطينية  االآثار  ا�صتح�صار  خالل 

مباين  من  والقد�ض   48 فل�صطني  ارا�صي 

املواقع  مع  ومقارنتها  لها  و�صور  قدمية 

اجلببديببدة ومببن خببالل الببلببقبباءات يذكر 

املببنببازل والتي  بببباأن ا�ببصببحبباب  الببببباحببث 

يف  متطورة  معمارية  حالة  ت�صكل  كانت 

الذين  الفل�صطينيون  هم  العربي  الوطن 

هجروا منها باال�صماء من خالل ا�صتح�صار ال�صرد ال�صفوي ال�صحابها 

ال�صهاينة  من  املنازل  �صاكني  با�صتجواب  الباحث  ويقوم  ال�صرعيني 

او املحل  ال�صكن  ال�صكن معه ان هذا  ويقول لهم وبالغالب يكون ورثة 

التجاري تعود ملكيته للفل�صطيني فالن ابن فالن وهذا وريثه واحيانا 

يقابل الباحث ومن معه بالطرد او الترير نحن اخذنا هذا من الدولة 

او مت �صراوؤه من الوكالة اليهودية او مت منحه لهم.

امل�صورة  الوثائق  من  كبرية  جمموعة  بت�صكيل  الباحث  قببام  وقببد 

واالآثار التي مل يجر عليها �صوى تغيري ب�صيط يف ال�صكل وبع�ض املنازل 

وتاريخ  العربية  باللغة  عبارات  عليها  يكتب  يببزال  ومببا  والفنادق 

الت�صييد واكت�صف الباحث مقرة لل�صهداء من اجلي�ض العربي االردين 

الذين كانوا يف ح�صاب املفقودين وقام بالتوا�صل مع ذويهم يف االردن 

نفو�ض  يف  كبريا  اأثببرا  ترك  مما  قبورهم  �صواهد  عن  �صور  واح�صار 

العائالت االردنية.

ع�صو  بببادارة  والباحث  اجلمهور  بني  حببوار  دار  االم�صية  نهاية  ويف 

واحلق  الفل�صطينية  الثوابت  على  اأكببد  الببذي  حمو  حممد  اللجنة 

لل�صعب  امل�صروع  واحلببق  االر�ببض  يف  الفل�صطيني  لل�صعب  التاريخي 

الفل�صطيني يف املقاومة حتى العودة والتحرير.

وا�صاد بن�صاالت ال�صعب الفل�صطيني مطالبا بانهاء االنق�صام والوحدة 

على برنامج وطني فل�صطيني موحد وموحد ي�صمن حق العودة واعادة 

“ار�ض  ال�صهيونية  املقولة  البحث ينفي  ان  احلقوق ال�صحابها م�صريا 

بال �صعب ل�صعب بال ار�ض”.

»كن� وم� زلن�”
اأم�صية توثيقية فل�صطينية للب�حث ط�رق البكري يف ن�دي الوحدات

الرفيق حممد حمو والباحث طارق البكري


