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

راأي االهايل

التحديات الكربى اجلديدة حتتاج 

اىل ا�ضرتاتيجيات ن�ضالية مطّورة
متابعة  يف  ال�سيا�سية  التوجهات  عن  االقت�سادية  ال�سيا�سات  يوما  تنف�سل  مل 

الت�سل�سل التاريخي لل�سيا�سات االقت�سادية يف البالد منذ اأواخر الثمانينات يف القرن 

املا�سي وحتى يومنا...

حمطاتها  تتبع  ثم  الوقت  ذلك  منذ  بداأت  التي  امل�سارات  بني  الربط  من  لنا  بد  ال 

الرئي�سية، و�سوال اىل ما تفر�سه هذه ال�سيا�سات الر�سمية االآن على ال�سعب االردين، 

حيث تتجلى بو�سوح بالغ عملية الربط بني اال�ستهدافات ال�سيا�سية وبني ال�سيا�سات 

االقت�سادية، ويخطئ متاما من ال يربط بني القاعدتني اال�سا�سيتني اللتني تتحكمان 

مبنطق ادارة �سوؤون الدولة االردنية وحتديد حتالفاتها البعيدة واملتو�سطة املدى...

ــ فقد �سملت عمليات خ�سخ�سة القطاع العام منذ اأوائل الت�سعينات معظم املرافق 

االقت�سادية الكربى والرابحة، مثل �رشكات مناجم الفو�سفات، والبوتا�س، واال�سمنت، 

وحتى  االت�ساالت،  و�رشكة  االردنية،  وامللكية  واأرا�سيها،  العقبة  وميناء  والكهرباء، 

اخرى  مهمة  ا�سرتاتيجية  �رشكات  والتاأجري  البيع  عمليات  �سملت  كما  دبني.  غابات 

اآخر من البنوك  مثل موؤ�س�سة النقل العام و�سلطة املياه و�سكة حديد العقبة وعدد 

وامل�سانع.

اىل  اأدت  اجتماعية عميقة  اآثار  البالد  االقت�سادية يف  ال�سيا�سات  لتطبيق هذه  كان 

عن  وا�سعة  اجتماعية  فئات  اأق�ست  كما  كربى،  طبقية  واحتالالت  تفاوتات  اإحداث 

يف  امل�ساركة  عن  اق�ساوؤها  مت  بعد  وفيما  بالدهم  ثــروات  من  اال�ستفادة  يف  حقها 

القرار ال�سيا�سي. ومل جتد كل ال�سغوطات اخل�سنة منها والناعمة يف ثني احلكومات 

عن موا�سلة هذا الطريق اخلطر، االأمر الذي اأ�س�س ملا هو اأخطر، وهو الذي ن�سهده 

تقررها  التي  واالجـــراءات  املبا�رشة  االقت�سادية  ال�سيا�سات  يف  �سواء  جم�سدا  االآن 

الكبري  التق�سيمي  ال�سيا�سي  امل�رشوع  نطاق  يف  تاأتي  انها  او  الر�سمية،  املوؤ�س�سات 

الذي يتم االعداد له وتنفيذه على االر�س يف منطقتنا العربية.

ــ وهكذا فقد اأقرت قبل اأ�سهر جمموعة من امل�ساريع العمالقة التي �سيتم تنفيذها 

على االر�س االردنية، بحيث مت اخراجها من �سيطرة احلكومة وو�سعها حتت �سيطرة 

موؤ�س�سات خا�سة مثل �سندوق اال�ستثمار والذي �سدر مبوجب ت�رشيع خا�س... هذه 

التي  ال�سيا�سية  امل�سامني  يف  وكذلك  و�سخامتها  نوعيتها  يف  امللفتة  امل�ساريع 

حتملها:

“م�ساريع �سكك احلديد، م�ساريع انبوب النفط والغاز، م�ساريع النقل والطاقة والرثوة 
املعدنية والربط الكهربائي”، وهذه امل�ساريع جميعها من�سو�س على ا�سمائها يف 

قانون �سندوق اال�ستثمار ومن املعروف ان القانون �سيبيح لل�رشكات التي متلكها 

دولة االحتالل باال�ستثمار يف االردن م�ستفيدة من كل املزايا املن�سو�س عليها مثل 

االعفاءات ال�رشيبية واحل�سانة القانونية...الخ.

اأعلنت  التي   ،2022  –  2018 االردين  االقت�سادي  التحفيز  خطة  االآن  وتاأتي  ــ 

اىل  اعلنت  كما  اطالقها  وراء  من  وت�سعى  القادمة  اخلم�س  لل�سنوات  احلكومة  عنها 

االردن  يف  للتنمية  الكامنة  االمكانات  وا�ستغالل  االقت�سادي  النمو  زخم  “ا�ستعادة 
اأعلن عن ان هذه اخلطة  عرب ا�سرتاتيجيات اقت�سادية ومالية موزعة قطاعيا”، كما 

ال�سغرية  وامل�ساريع  والتجارة  ال�سناعة  مثل  حيوية  اقت�سادية  قطاعات  �ستغطي 

واملتو�سطة...الخ، على ان تو�سع لها األيات وت�رشيعات اقت�سادية جديدة.

وعند مطالعة اخلطة االقت�سادية املعلن عنها: نكت�سف انه قد اأفرج فجاأة عن التنقيب 

على الغاز والبرتول / يف االردن وهي الرثوات الكامنة التي مل تكن ت�سمح ال�سيا�سات 

النقل  بقطاع  تتعلق  اخرى  م�ساريع  اىل  ا�سافة  هذا  منها،  باالقرتاب  م�سى  فيما 

و�سكك احلديد. واذا ما و�سعنا هذه اخلطة على اللوحة نف�سها لن�ستعر�س اتفاقات 

الغاز واملياه مع دولة االحتالل ثم ا�ستعر�سنا ما يخطط له العقل اال�ستعماري الغربي 

من تق�سيم واإعادة ت�سكيل للجغرافيا ال�سيا�سية مبا يتنا�سب وامل�سالح االقت�سادية 

وال�سيا�سية العليا للقوى االمربيالية وحلفائها املحليني يف املنطقة العربية، فعلينا 

اذن ان ن�ستنتج باأن ال�سيا�سات االقت�سادية وامل�ساريع املنبثقة عنها ت�سب مبا�رشة 

يف امل�رشوع ال�سيا�سي املعادي  الكبري قيد التنفيذ.

للن�سال تتوحد  اآفاق كربى  اىل فتح  بحاجة  الكربى اجلديدة  التحديات  ان مواجهة 

فيها كل القوى ذات امل�سلحة الوطنية والقومية واالجتماعية ويتفتح فيها الوعي 

ال�سيا�سي على ما هو اأعمق بكثري من اطالق ال�سعارات املكررة منذ ع�رشات ال�سنني.

تاأ�س�ست �سنة 1989

الفل�ضطينيون ت�ضاعفوا   9  مرات بعد النكبة

قانون القومية اليهودي... 

ت�ضريٌع للعن�ضرية واإلغاء للهوية الفل�ضطينية

االنتخابات البلدية والالمركزية.. نعم لالئتالفات الوطنية

االقت�ضادي التعقيد  مبوؤ�ضر  عربيا  التا�ضع  االأردن 

اللجنة العليا حلق العودة يف الذكرى 69 للنكبة

حق العودة: حق تاريخي لن يتنازل عنه ال�ضعب الفل�ضطيني واأجياله املتتالية

»القومية والي�ضارية«: انحيازنا مل�ضروع املقاومة

 والتم�ضك باحلقوق التاريخية لل�ضعب العربي الفل�ضطيني

لاللتفاف على املكت�ضبات العمالية 

وقف انتاج م�ضنع ا�ضمنت الر�ضادية

اع��ت�����ض��ام ل��ل��ه��ي��ئ��ات ال��ن�����ض��ائ��ي��ة دع��م��ا ل��ال���ض��رى 

امل�����ض��رب��ن ع���ن ال��ط��ع��ام ام����ام ال�����ض��ل��ي��ب االح��م��ر 

ثمن ال�ضراكة الفل�ضطينية يف ال�ضفقة االأمريكية

حـ�شـد
التقرير ال�ضيا�ضي الذي اأقرته 

اللجنة املركزية حلزب ال�ضعب 

الدميقراطي االردين »ح�ضد«

امل��ن��ع��ق��د  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف 

ب���ت���اري���خ)2017/5/13(
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ت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

االحتالل  �سجون  يف  االأردنيني  االأ�سرى  يوا�سل   - االهايل   

»احلرية  الإ�سراب  اإ�سناًدا  الطعام،  عن  املفتوح  اإ�سرابهم 

فل�سطيني،  اأ�سري   1800 نحو  يخو�سه  ال��ذي  وال��ك��رام��ة«، 

بقيادة االأ�سري مروان الربغوثي.

عدم  عن  واملفقودين،  لالأ�سرى  الوطنية  اللجنة  واأف�سحت 

املكرتث  »غري  ب�  اإي��اه  وا�سفًة  احلكومي،  االأداء  من  ر�ساها 

والالمبايل«، جتاه االأ�سرى االأردنيني امل�سربني، وما يالقونه 

من معاناة.

وعرب عدد من اهايل اال�سرى واملفقودين يف �سجون االحتالل 

االردن��ي��ة   اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأداء  ع��ن  را���س��ون  غ��ري  ان��ه��م 

امل�سربني،  االأ�سرى  جتاه  م�سوؤولياتها،  على  الوقوف  وعليها 

ومتابعتهم بجهود م�ساعفة«.

واملفقودين  لالأ�سرى  الوطنية  »اللجنة  اإح�سائيات  وح�سب 

�سجون  يف  يقبع  ال�سهيونية«،  املعتقالت  يف  االأردن���ي���ني 

االحتالل 23 اأ�سرًيا اأردنًيا، اإىل جانب 30 مفقوًدا.

عدم  االإ�سراب،  االأردنيني  االأ�سرى  دخول  دوافع  اأهم  وان   

املتمثلة  وملطالبهم،  لهم  اأب��ي��ب«  »ت��ل  يف  ال�سفارة  اك��رتاث 

زمن  منذ  واملقطوعة  لهم  لذويهم  دوري��ة  زي��ارات  بتنظيم 

بعيد، واإدخال م�ستلزماتهم، واملتابعة الطبية .

بحق  التع�سفية  اإج��راءات��ه��ا  من  االحتالل  ق��وات  وت�سدد 

انفرادية،  بزنازين  الو�سع  بينها  من  امل�سربني،  االأ���س��رى 

وعدم ال�سماح لهم بروؤية املحامني اأو زيارات االأهل، مما اأدى 

اإىل انقطاع التوا�سل مع االأ�سرى االأردنيني.

17اأبريل/  منذ االثنني  اإ�سرابهم،  اأردنيون  اأ�سرى  ويوا�سل 

االأ�سري  يوم  ذكرى  مع  بالتزامن  اأتى  والذي  املا�سي،  ني�سان 

يف  االعتقالية،  ظروفهم  بتح�سني  للمطالبة  الفل�سطيني، 

حالة �سحية تزداد �سوًءا، مع كل يوم ميتد فيه االإ�سراب، 

دون اال�ستجابة ملطالبهم.

نعلني  جلمعية  العامة  الهيئة  اجتماع  يف   - خا�ص   � االه��ايل 

انتخاب  جرى  واالداري  املايل  التقرير  قراءة  وبعد  اخلريية 

املهند�ص  برئا�ستها  فاز  حيث  للجمعية  جديدة  اداري��ة  هيئة 

حل�سد  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  ���س��رور  �سكري  الرحيم  عبد 

باالجماع باال�سافة اىل اع�ساء هيئة ممثلني الأغلب العائالت 

يف اجلمعية وهذا الفوز للرئي�ص واالع�ساء يوؤكد الثقة الكاملة 

وزمالئه  الرحيم  عبد  باملهند�ص  العامة  الهيئة  اع�ساء  من 

اع�ساء الهيئة االدارية.مربوك للرفيق عبد الرحيم.

باخلام�ص  العامل  يحتفل   � االه��ايل 

عام  ك��ل  م��ن  اآي���ار   / مايو  م��ن  ع�سر 

قرار  مبوجب  لالأ�سر  الدويل  باليوم 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 

وال�سادر   )237/47/A/RES(

زي����ادة  ب���ه���دف   ،  )1993( ع����ام 

املتعلقة  بامل�سائل  واملعرفة  الوعي 

النواحي  من  فيها  واملوؤثرة  باالأ�سر 

االإج���ت���م���اع���ي���ة واالإق���ت�������س���ادي���ة 

والدميغرافية.

وت�سري جمعية معهد ت�سامن الن�ساء 

اإحتفال  اأن  اىل  »ت�سامن«   االأردين 

»االأ�سر  �سعار  ياأتي حتت   2017 عام 

االأمم  وقالت   ، والرفاه««  والتعليم 

:«ي��رك��ز  املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ت��ح��دة 

 2030 لعام  التنمية  اأعمال  جدول 

امل�ساركة  وتعزيز  الفقر  اإنهاء  على 

والتنمية  االق��ت�����س��ادي  ال���رف���اه  يف 

االجتماعية ورفاه االأفراد ويف نف�ص الوقت حماية البيئة. 

االجتماعية  احل��ي��اة  م��ن  القلب  مركز  يف  االأ���س��رة  وتظل 

ومنحهم  وال�سباب  االأطفال  وتعليم  اأفرادها  رفاه  ل�سمان 

ال�سغار  رعاية  عن  ف�سال  ال��الزم��ة،  االجتماعية  امل��ه��ارات 

رعاية  على  القائمة  العامة  لل�سيا�سات  وميكن  وامل�سنني. 

اأه��داف  م��ن   5 و   1 الهدفني  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  االأ���س��رة 

واجلوع،  الفقر  باإنهاء  يت�سالن  اللذان  امل�ستدامة،  التنمية 

مبا ي�سمن حياة �سحية وتعزيز رفاه اجلميع يف كل الفئات 

العمرية، واإتاحة فر�ص التعلم على امتداد العمر وحتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني.«.

لعام  االأردن  يف  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد  نتائج  بينت 

اأ�سرة  األف   941.903 و  مليون  بلغ  االأ�سر  عدد  باأن   ،2015

15.576 األف اأ�سرة مل تكتمل بياناتها،  مع اإ�ستثناء حوايل 

تراأ�ست  فيما  اأ�سرة،  األف   692.662 و  مليون  الذكور  تراأ�ص 

 .%12.8 اىل  و�سلت  وبن�سبة  اأ�سرة  األف   249.241 االإناث 

علمًا باأن عدد االأ�سر االأردنية و�سل اىل 1.372 مليون اأ�سرة 

ومبتو�سط 4.82 فردًا لالأ�سرة الواحدة.

 ت�فيق عا�ش�ر
يرتدى م�ستوى خدمة نقل املواطنني داخل العا�سمة، ب�سبب 

�سيارات  عمل  على  ومتوا�سلة  حازمة  رقابة  وجود  عدم 

خدمة اخلطوط )ال�سرفي�ص( والبا�سات املتو�سطة لبع�ص 

اخلطوط، ونق�ص عدد ال�سيارات ال�سفراء )التاك�سي(.

يعاين املواطنون من االنتظار الطويل، يف ال�سفوف �سباحا 

وملدار�سهم  حاجاتهم  ولق�ساء  عملهم،  اأماكن  اىل  للو�سول 

وجامعاتهم، الأ�سباب عديدة، ف�سيارات اخلطوط املنتظمة 

الكثري  عمل  ب�سبب  ال��ذروة،  اأوق��ات  يف  متوفرة  غري  تكون 

خطوطهم  نطاق  خ��ارج  التو�سيل  خدمة  يف  ا�سحابها  من 

املواطنني  حلاجة  ا�ستغالال  م�ساعفة  اج��ورا  وتقا�سيهم 

لي�سلوا اىل وجهاتهم، فال�سيارات ال�سفراء غري متوفرة يف 

تلك الفرتات لقلة اأعدادها، او انح�سارها يف زحمة ال�سري 

املزاجية  واي�سا  البلد.  وو�سط  الغربية  عمان  يف  خا�سة 

م�سلحتهم  تخدم  اوق���ات  يف  عملهم  �ساعات  حتديد  يف 

بالعمل  تلتزم  ال  املنتظمة  اخلطوط  و�سيارات  وراحتهم. 

من بداية اخلط اىل نهايته فالكثري من اخلطوط يق�سمون 

من  معينة  منطقة  اىل  لي�سلوا  ق�سمني  اىل  املقرر  خطهم 

واملواطنون  املقررة،  االجرة  نف�ص  ويتقا�سون  فقط  اخلط 

الو�سول وغري م�ستعدين  يدفعون �ساغرين الأنهم يريدون 

البع�ص  �سلوك  و�سوء  للم�ساكل  جتنبا  ال�سائق  ملماحكة 

الركوب  با�سات  على  تنطبق  اي�سا  امل�سكلة  وه��ذه  منهم، 

فوق  اأج��ورا  يتقا�سون  الذين  اخلطوط  لبع�ص  املتو�سطة 

او  �سويلح  ال�سمايل  املجمع  خط  يف  كما  املقررة،  االأج��رة 

البقعة.

التحتية  البنية  من  الكثري  ان�ساء  اىل  حتتاج  العا�سمة 

لت�سهيل التنقل ، وتوفري الوقت، كما حتتاج اىل اجراءات 

جديدة لل�سيطرة على انتظام العمل على اخلطوط، وعدم 

تركها ملزاجية ا�سحاب و�سائقي ال�سيارات.

حدثني مواطن ي�ستخدم �سيارات ال�سرفي�ص يف تنقله اىل 

اىل  يكفيه  ال  حم��دودا  راتبا  يتقا�سى  ان��ه  قائال  عمله، 

انتهاء  بعد  اآخر  عمال  العمل  اىل  في�سطر  ال�سهر  منت�سف 

ال  الأن��ه  للتنقل  اخلطوط  �سيارات  فيعتمد  االأول  دوام��ه 

التنقالت،  على  راتبه  طار  واإال  تاك�سي  ا�ستئجار  ي�ستطيع 

ليلحق  مبكرا  �سباحا  اال�ستيقاظ  على  جمربا  يكون  وانه 

ينتهي  وعندما  �سباحا  ال�سابعة  يبداأ  الذي  االأول  دوامه 

عمان  م��والت  اأح��د  يف  للعمل  يذهب  الرابعة  يف  دوام���ه 

دوام��ه  ينتهي  وعندما  وتنزيل  حتميل  كعامل  الغربية 

املحطة  جممع  اىل  للو�سول  تاأمينه  يتم  الليل  منت�سف 

في�سبح   ، النقل  و�سائط  من  فارغا  املجمع  يكون  وحينها 

بعد  منزله  اىل  للو�سول  طلب  تاك�سي  ال�ستئجار  جمربا 

الواحدة ليال.

الرحمة  دائما  وامتنى  �سديدة  معاناتي  ان  �ساكيا  وق��ال 

من رب العاملني ويخل�سني من هذا ال�سقاء املقيم، باملوت او 

املوا�سالت  على  �سهريا  ينفق  انه  واأ�ساف  االحوال،  تغيري 

بع�سهم  املدار�ص  يف  ابناء  لديه  الأن  دينار   150 من  اكرث 

يجب عليه ا�ستخدام املوا�سالت للو�سول للمدر�سة لبعدها 

عن املنزل. واأ�ساف ان و�سعه الذي �سرحه اأهون من بع�ص 

بيته  ورث  كان  املنزل،  اأج��رة  يدفع  ال  الأن��ه  يعرفهم  ممن 

به  وير�سى  ومتهالك،  قدمي  منزل  وهو  وال��ده،  وفاة  بعد 

االيجارات  ان  �سمع  التي  منزل،  اأج��رة  دفع  عن  ويغنيه 

العقدين  خالل  اأ�سعاف  عدة  وت�ساعفت  باهظة،  اأ�سبحت 

االخريين.

مو�سوع  من  اال�سرت�سال  هذا  يف  فالعذر  مرتابطة  املوا�سيع 

اأولوف  ملئات  البائ�سة  واالو�ساع  الفقر  حياة  اىل  النقل 

العائالت التي تعي�ص او�ساعا ال ميكن ت�سورها.

فو�ضى املوا�ضالت يف العا�ضمة 

بن �ضيارات االأجرة والبا�ضات املتو�ضطة

ذوو اال�ضرى االأردنين: »ال حياة ملن ننادي« !

املهند�س عبد الرحيم �ضكري �ضرور

رئي�ضا جلمعية نعلن اخلريية

االإناث يرتاأ�ضن اأكرث من 249 األف اأ�ضرة
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والي�سارية  القومية  االح��زاب  اأئتالف  ا�سدر   - االه��ايل  

الوطنية  للنكبة   69 ال��ذك��رى  مبنا�سبة  التايل  البيان 

للنكبة   69 الذكرى  ن�سه:)حتل  هذا  الكربى  والقومية 

الفل�سطينية هذا العام يف ظل مرحلة غاية يف اخلطورة 

ت�سفية  ت�ستهدف   ل�سيناريوهات  االإع��داد  يجري  حيث 

لل�سعب  الثابتة  الوطنية  واحلقوق  الفل�سطينية  الق�سية 

مع  االأليمة  الذكرى  هذه  وتت�سادف  الفل�سطيني،  العربي 

وزير  قدمه  ال��ذي  الوعد  هذا  بلفور  وعد  مئوية  ذك��رى 

يف  لليهود  قومي  وط��ن  ب��اإق��ام��ة  ال��ربي��ط��اين  اخل��ارج��ي��ة 

فل�سطني »وعد من ال ميلك ملن الي�ستحق« والذي ا�ستندت 

له الع�سابات ال�سهيونية مدعومة من االنتداب الربيطاين 

اأب�سع عملية احتالل ا�ستيطاين اإحاليل عرفته  الرتكاب 

العربي  واق��ت��الع  ال�سعب  احلديث  الع�سر  يف  الب�سرية 

جميع  من  مبهاجرين  وا�ستبداله  وطنه  من  الفل�سطيني 

اأنحاء العامل.

بريطانيا  م�سوؤولية  عن  التاريخية  احلقيقة  ه��ذه  اإن 

االأخالقية والقانونية وال�سيا�سية عن نكبة �سعب فل�سطني 

بعد  جياًل  نحفظها  الذاكرة  يف  حا�سرة  تبقى  اأن  يجب 

�ستبقى  بل  الوقت،  مرور  اأو  االأح��داث  تغريها  ولن  جيل، 

االدع���اءات  كل  لدح�ص  عليها  ن�ستند  را�سخة  حقيقة 

واالأكاذيب واخلرافات التي تت�سمنها الرواية ال�سهيونية 

عن ال�سراع العربي ال�سهيوين.

فل�سطني  �سعب  ف��اإن  النكبة  على  عامًا   69 م��رور  ورغ��م 

مل  العامل  اأح��رار  وكل  العربي  ال�سعبي  بعمقه  مدعومًا 

الذي  للواقع  ي�ستكني  ومل  ال�سهيونية،  بالرواية  ي�سلم 

فر�َص عليه، وقدم ع�سرات اآالف ال�سهداء واجلرحى عرب 

دفاعًا  ال�سهيوين  امل�سروع  مواجهة  يف  الن�سالية  م�سريته 

عن حقوقه الوطنية والقومية. تاأتي الذكرى 69 للنكبة 

واالأ�سرى االأبطال يف معتقالت العدو ال�سهيوين يخو�سون 

منذ 27 يومًا باأمعائهم اخلاوية واإرادتهم ال�سلبة اإ�سرابًا 

وال��ك��رام��ة(  احل��ري��ة  اإ���س��راب   ( ال��ط��ع��ام  ع��ن  مفتوحًا 

موؤكدين على موقفهم باال�ستمرار حتى حتقيق مطالبهم، 

انق�سام  حالة  من  الفل�سطينية  ال�ساحة  تعي�سه  ما  رغم 

الت�سدي  يف  �سعبهم  طليعة  يف  دائما  اأنهم  اال�سرى  ليوؤكد 

لالحتالل ال�سهيوين وعن�سريته وغطر�سته. 

يف ذكرى النكبة واأمام املخاطر اجلدية التي تتعر�ص لها 

الق�سية الفل�سطينية يوؤكد االئتالف على:

باحلقوق  والتم�سك  امل��ق��اوم��ة،  مل�����س��روع  ان��ح��ي��ازن��ا   _

كل  ورف�����ص  الفل�سطيني،  العربي  لل�سعب  التاريخية 

بناء  واإعادة  ذلك،  من  تنتق�ص  التي  ال�سيا�سية  امل�ساريع 

التناحري  التناق�ص  من  انطالقًا  املواجهة  اإ�سرتاتيجية 

ال�سعبي  بعمقه  املدعوم  الفل�سطيني  الوطني  امل�سروع  بني 

حا�سر  ي�ستهدف  ال��ذي  ال�سهيوين  وامل�����س��روع  العربي 

وم�ستقبل اإمتنا العربية.

وا�ستعادة  الفل�سطيني  االنق�سام  اإنهاء  مهمة  اأن  نرى   _

القوى  لكل  الرئي�سية  املهمة  ي�سكل  الفل�سطينية  الوحدة 

وحما�ص،  فتح  االنق�سام  ط��ريف  وخا�سة  الفل�سطينية 

واإعادة االعتبار ملنظمة التحرير الفل�سطينية وبرناجمها 

الوطني املقاوم.

مع  والتطبيع  وامل�ساومة  التفريط  لنهج  رف�سنا  نوؤكد   _

الكيان ال�سهيوين.

الكيان  مع  واالتفاقيات  املعاهدات  كل  بطالن  _  نوؤكد 

ال�سهيوين، ونرف�ص وجود �سفارات للكيان ال�سهيوين على 

االأر�ص العربية ويف مقدمتها عا�سمتنا احلبيبة عمان.

العربي  لل�سعب  بالتحية  ن��ت��وج��ه  النكبة  ذك���رى  يف 

ال�ستات  ويف  التاريخية  فل�سطني  داخ���ل  الفل�سطيني 

ملحمة  اأروع  ي�سطرون  الذين  االأبطال  لالأ�سرى  والتحية 

ن�سالية يف مواجهة املحتلني ال�سهاينة.(

االهايل - �سدر عن موؤ�س�سة ابن ر�سد املعروفة بهويتها 

جاذزتها  عن  التايل  االعالن  والدميقراطية  التقدمية 

ال�سنوية لهذا العام واملخ�س�سة ملوؤ�س�سة اأو رمز يف اطار 

مكافحة الف�ساد

من  العديد  يف  ب��ارزة  االجتماعية  امل�ساواة  ع��دم  »اأن 

اأفراد  بالن�سبة ملعظم  الفر�ص  العامل. وتكافوء  مناطق 

يوجد  ال  حم��ق��ق.  غ��ري  ح��ل��ٌم  اأو  وه���ٌم  جم��رد  املجتمع 

القطاعني  يف  الف�ساد  لكن  الف�ساد،  من  خ��اٍل  جمتمع 

العام واخلا�ص يف العامل العربي قد ا�ستفحل وا�ست�سرى 

ب�سورة غري م�سبوقة.

 Transparency يف درا�سة منظمة ال�سفافية الدولية

عام  يف  الف�ساد  ملوؤ�سر  ال�سنوية   International
2016 احتلت �سوريا املركز الرابع قبل االأخري يف معدل 

الف�ساد )173(، يف حني مل تكن كل من اليمن وال�سودان 

ي�سل  اأن  العراق  ينجح  مل  بكثري.  اأف�سل  مبراكز  وليبيا 

)املرتبة  اأفغان�ستان  من  اأف�سل  درج��ات   4 من  باأكرث 

اأما م�سر واجلزائر   .136 166(، واحتل لبنان املرتبة 

فقد كان ترتيبهما اأف�سل حيث و�سال اإىل 108.]1[

وغني عن القول اأن من اأ�سا�سيات حكم الدولة الر�سيدة 

هو ف�سل ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية. 

التنفيذية  ال�سلطة  فاإن  العربية  الدول  معظم  يف  اأما 

ت�سيطر عمليا على جميع الفروع الثالثة، �سيطرة �سبه 

املطلقة - االأمر الذي يوؤدي اإىل الف�ساد املطلق.

ما هو �سبب عدم قدرة الدول العربية - التي كثري منها 

تاأثرت باأيديولوجيات النظم اال�سرتاكية ذات الطابع 

للمعاملة  اأ�س�ص  و�سع  على   - االجتماعي  االإ�سالحي 

العادلة وتطبيقها؟ اذ نرى بدال عن ذلك �سيادة الف�ساد 

ما  الذي يربط  املوثوق به  الوحيد  العامل  اأ�سبح  الذي 

البع�ص  ببع�سها  امل�سوهة  الدولة  جهاز  �ستات  من  تبقى 

الف�ساد  اأم�سى  وهكذا  البقاء.  على  ق��ادرة  تكون  حتى 

قوة داعمة للدولة، يعتمد عليه املواطنون لعدم وجود 

فهم  لهذا  واملن�سوبية،  املح�سوبية  �سبكات  عن  بديل 

ي�ستنجدون بالطوائف وزعماء القبائل والع�سائر التي 

تدخل مع �سلطات احلكم باتفاقات م�سلحية.

للتغيري  فعلي  ع��ائ��ق  اأك���رب  ال��ف�����س��اد  ي��ظ��ل  ذل���ك  وم���ع 

وي��دم��ر  املجتمع  يف  التنمية  وعملية  االج��ت��م��اع��ي 

الفردي  ال�سلوك  يف  هذا  وينعك�ص  االأخالقية.  القيم 

واجلماعي. ثروة هذا مبنية على فقر االآخر - ان انعدام 

من  واجل�سع  املح�سوبية  و�سيطرة  االأخالقية  القيم 

جهة، توؤدي اإىل فقدان الثقة وانعدام الفر�ص والياأ�ص 

من جهة اأخرى، واإىل ك�ساد تام بدال من التنمية.

انت�سار  اأ�سباب  اأه��م  م��ن  ه��و  الدميقراطية  غياب  ان 

الف�ساد. فمحاربته لي�ص هدفا يف حد ذاته فح�سب، بل 

غيابها  يف  اإذ  الر�سيد،  احلكم  حتقيق  اأجل  من  مطلوب 

يعم الف�ساد ويتمدد.

املواطنات  ثقة  ان��ع��دام  غيابها  نتائج  م��ن  ك��ان  وق��د 

وان��دالع  العربية  ال��دول  يف  احلكم  بنظم  واملواطنني 

الديني  التطرف  وتنامي  م��وؤخ��رًا  العربية  ال��ث��ورات 

بناء  ال�سباب.  بني  وال�سيما  وا�سع،  نطاق  على  والعنف 

باب  احل��ر  للفكر  ر�سد  اب��ن  موؤ�س�سة  تفتح  ذل��ك  على 

الرت�س�يح جلائزتها ال�سنوية عام 2017

م�ساهمات  قدمت  موؤ�س�سة  اأو  منظمة  اأو  ل�سخ�سية 

جناح  يكون  اأن  على  الف�ساد،  مكافحة  جمال  يف  ب��ارزة 

وقابال  جمتمعاتهم  جمال  يف  ملمو�سا  امل�ساهمات  هذة 

للتقييم.

العامل اال�سا�سي هنا لي�ص مدى حماربة الف�ساد فح�سب، 

بل اأي�سًا الطرق املتبعة للق�ساء امل�ستدام عليه واإمكانية 

يف  اأخ��رى  واأم��اك��ن  جم��االت  على  الطرق  ه��ذه  تطبيق 

العامل العربي«.

»القومية والي�ضارية«: انحيازنا مل�ضروع املقاومة
 والتم�ضك باحلقوق التاريخية لل�ضعب العربي الفل�ضطيني

موؤ�ض�ضة ابن ر�ضد للفكر احلر تفتح باب الرت�ض�يح جلائزتها ال�ضنوية

ل�ضخ�ضية اأو منظمة اأو موؤ�ض�ضة قدمت م�ضاهمات متميزة ملكافحة الف�ضاد
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املهن  من  الفاليت  مهنة  اأن  خمت�سون  اأجمع   � االه��ايل 

فيها  ويعمل  االأردن،  يف  ا�ستحداثها  جرى  التي  اجلديدة 

وهم  اجلامعات،  طلبة  من  خا�سة  ال�سباب  من  العديد 

ظل  يف  حمددة،  غري  عمل  و�ساعات  يومي،  باأجر  عاملون 

والتاأمني  االجتماعي،  ال�سمان  مظلة  يف  �سمولهم  عدم 

ال�سحي.

يف  ال�سباب  من  الكثري  �ساعدت  املهنة  هذه  واأ���س��اروا  اأن 

للمعطلني  عمل  فر�ص  ووفرت  اجلامعي،  م�سروفه  تاأمني 

العاملني  عن العمل، مت�سائلني حول كيفية �سمان حقوق 

يف هذه املهنة واحلفاظ على مكت�سباتهم العمالية.

وزارة  فيها  مبا  العالقة  ذات  اجلهات  خمت�سون  وطالب 

العمل واأمانة عمان، مبتابعة املهنة والعمل على تنظيمها، 

وحماية حقوق العاملني فيها الذين يتعر�سون النتهاكات 

متنوعة، م�سريين اأنه يف العا�سمة عمان هنالك 30 �سركة 

مرخ�سة تقوم مبهنة ا�سطفاف ال�سيارات »الفاليت«.

�سباط  �سهر  يف  ق��رر  ال���وزراء  جمل�ص  اأن  االإ���س��ارة  يجدر 

2017 املوافقة على نظام خدمة ا�سطفاف املركبات، الذي 

جاء بهدف تنظيم هذه املهنة يف امانة عمان والبلديات 

الالزمة  والت�ساريح  الرتاخي�ص  منح  �سروط  حيث  من 

ملمار�ستها.

ومبوجب النظام يحظر على غري االأردنيني ممار�سة املهنة 

قانون  مبقت�سى  امل�سجلة  ال�سركات  على  املهنة  وتقت�سر 

ال�سركات النافذ �سريطة ان يكون ال�سركاء فيها جميعهم 

واملوؤ�س�سون اأردنيون.

لها  يتعر�ص  انتهاكات  وج��ود  العمل  وزارة  وتوؤكد  ه��ذا 

العاملون يف بع�ص ال�سركات التي ُتقدم خدمة اال�سطفاف، 

االنتهاكات،  هذه  مثل  مبتابعة  »م�ستمرة  اأنها  اإىل  م�سرية 

واأنها ال تتهاون اأبدا ب�سان اأية �سكاوى تتلقاها«.

وحول انت�سابهم للنقابات العمالية اأكد عاملون اأنهم غري 

منت�سبني اإىل اأي نقابة عمالية، ذلك الأن عملهم غري ثابت 

وال يوجد فيه ا�ستقرار.

االهايل / �ضهري ابو رواق

اربد  يف  ح�سد  ح��زب  من  بدعوة 

بعنوان  �سيا�سية  ن��دوة  اأقيمت   �

)االأ�سرى الفل�سطينيني بني قانون 

املحتل والقانون الدويل(� و�سارك 

فيها اال�ستاذ يف جامعة فيالدلفيا 

واالأ�سري  الزبيدي  ماجد  الدكتور 

واب��ت��داأت  يا�سني،  �سمري  امل��ح��رر 

الفرع  امني  اأداره��ا  التي  الندوة 

بقراءة  ال��ب��در/  ع��ادل  ارب��د  يف 

�سمت  دقيقة  والوقوف  الفاحتة 

حدادا على ارواح ال�سهداء.

�سمري  امل���ح���رر  اال����س���ري  وق�����ال 

الوطنية هي عماد احلركة  يا�سني )اأن احلركة اال�سرية 

الوطنية الفل�سطينية وهي بحاجة اىل الدعم واملوؤازرة 

ق�سورا  فهناك   ، جتويعهم  ننتظر  ان  ال  عنهم  لالفراج 

عربيا ودوليا جتاه احلركة اال�سرية يف ا�سرابهم ا�سراب 

احلرية والكرامة واملاء وامللح، م�سريا اىل معاناة اال�سرى 

داخل �سجون االحتالل من جتويع وتعذيب وغريها(.

الدكتور  فيالدلفيا  جامعة  يف  اال�ستاذ  اأك��د  ذل��ك  اىل 

عربي  اأ�سري   1800 من  اكرث  هناك  )ان  الزبيدي  ماجد 

وفل�سطيني يقبعون يف �سجون االحتالل وينفذون ا�سراب 

الكرامة والعزة واملاء وامللح وذلك الأ�سباب كثرية منها اأن 

والقوانني  االع��راف  على  تتمرد  مارقة  االحتالل  دولة 

اتفاقية  على  وتتمرد  االأخالقية  واالع��راف  الدولية 

بروتوكول  وحلقه   1948 اأغ�سط�ص   2 يف  املوقعة  جنيف 

اال�سرى  ان  اىل  منوها  اال�سرى،  مبعاملة  اخلا�ص   1967

يعانون من العزل واحلب�ص االنفرادي ومنع زيارة ذويهم 

ا�ست�سهاد  اىل  ادى  الذي  املتعمد  الطبي  واالهمال  اليهم 

املفرج  اال�سرى  اعتقال  اعادة  منهم  كذلك  باأ�ص  عدد ال 

االعتقال  يف  والتو�سع  �سابقة  تبادل  عمليات  يف  عنهم 

القانون  على  تتحايل  ا�سرائيل  ان  اىل  م�سريا  االداري، 

الدويل واالتفاقيات اخلا�سة مبعاملة اال�سرى وت�ستخدم 

م�سطلحات مثل م�سطلح ا�سري اأمني كي تتهرب من معاملة 

حرب  كاأ�سرى  الفل�سطينية  الع�سكرية  املنظمات  اف��راد 

وهناك م�سطلح اآخر وهو املقاتلون غري القانونيني، منوها 

اىل ان احلركة اال�سرية الوطنية الفل�سطينية عرب �سنني 

طويلة �سقط فيها الكثري من ال�سهداء منهم فوؤاد حجازي 

 .. وغريهم  جمجوم  وحممد  مرقة  وا�سحق  الزير  وعطا 

اال  ياأتي  ال  عنهم  واالف��راج  اال�سرى  حترير  فاإن  وعليه 

بفعل ن�سايل قوي وهو اأ�سر اجلنود ال�سهاينة كما ح�سل 

يف �سفقة �ساليط وحرب متوز املجيدة(.

ال�سعبية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اق��ام��ت  ال��ت�����س��ام��ن  م��ع��ر���ص  ويف 

الت�سامنية مع اال�سرى يف �سجون االحتالل ال�سهيوين يف 

اربد وقفة ت�سامن اأمام مكاتب االأونروا حتت عنوان »نعم 

اال�سرى يف خطر«

  خليل ال�شيد
االنتخابات  امل��ح��دد الج���راء  امل��وع��د  اق���رتاب  م��ع 

باتت  15/اآب/2017،  يف  والالمركزية  البلدية 

اجواء االنتخابات ت�سخن بالتدريج، وبادر العديد 

نيتهم خلو�ص  االأفراد باالف�ساح عن  املر�سحني  من 

االنتخابات، كما اعلنت جهات �سيا�سية عن قرارها 

بالرت�سح لالنتخابات، مثل جبهة العمل اال�سالمي.

االردين  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�سعب  ح��زب  يف  ون��ح��ن 

املركزية  للجنة  االخ��ري  االجتماع  ويف  )ح�سد( 

املنعقد بتاريخ 2017/5/13 وح�سب البيان ال�سادر 

عن اعمال االجتماع، قررنا امل�ساركة يف االنتخابات 

يف  اال�ستمرار  ا�سا�ص  على  والالمركزية،  البلدية 

جدية  تعديالت  اية  جتر  مل  حيث  القوانني،  نقد 

ال�سيا�سي  التمثيل  حجم  تو�سيع  اىل  توؤدي  عليها 

واالجتماعي، ومل تعتمد القائمة الن�سبية املغلقة، 

وبقي نظام ال�سوت الواحد ب�سكل اأو باآخر.

الواحد  ال�سوت  على  اعتماده  وب�سبب  القانون  ان   

بتمثيل  ي�سمح  لن  املفتوحة  ال�سغرية  والقوائم 

�سيا�سي وا�سع لالحزاب خا�سة االحزاب الي�سارية 

ذلك،  من  اأبعد  اىل  ذهبت  اآراء  وهناك  والقومية، 

االنتخابات  ق��ان��ون  ا�ستحداث  م��ن  توج�ست  اذ 

هذه  اإق���دام  م��ن  وخ�سيت  حت��دي��دا،  الالمركزية 

مع  التطبيع  م��ن  ا�سكال  على  اجل��دي��دة  الهياكل 

وامل�ساحة  الالمركزية  بحجة  ا�سرائيلية  �سركات 

بلديات  مع  �سراكة  ق��رارات  باتخاذ  لهم  املتاحة 

هذه  يف  امل�ساركة  فاأن  ذلك  مع  اجنبية،  و�سركات 

االنتخابات، هي اف�سل و�سيلة ملواجهة اية م�ساريع 

اي�سال  على  والعمل  بالتطبيع،  متعلقة  م�سبوهة 

ونظافة  بالنزاهة  لهم  م�سهود  وطنيني  مر�سحني 

اليد، كما ان امل�ساركة تعترب فر�سة جدية ملواجهة 

كون  اجلمهور،  امام  بنوده  وتفنيد  نف�سه  القانون 

حمطة االنتخابات مفرو�سة و�ستجري يف موعدها 

الد�ستوري. 

باإمكانيات  تتعلق  االهمية  ذات  االخ��رى  امل�سالة 

وال�سخ�سيات،  وال��ق��وى  االح���زاب  ب��ني  التحالف 

والدميقراطية  الوطنية  االجت��اه��ات  �ساحبة 

والتقدمية، فهناك فر�سة لت�سكيل قوائم اأئتالفية 

وطنية يف املجال�ص املحلية والتي يتوفر فيها عدد 

من املقاعد يزيد عن ثالثة، وذلك لتظهري الربنامج 

الوطني الدميقراطي واالجتاه التقدمي واالهتمام 

بخدمة اجلمهور على ا�س�ص عادلة نزيهة و�سفافة، 

والي�سارية  القومية  االح���زاب  جميع  ي�سع  ه��ذا 

على  غيور  ه��و  م��ن  وك��ل  الوطنية  وال�سخ�سيات 

ب�سرورة  تاريخية  م�سوؤولية  ام��ام  البالد  م�سالح 

التوحد �سمن ائتالفات وطنية عري�سة تاأخذ على 

القانون باجتاه تعديله وتطويره  عاتقها مواجهة 

عالقة  لها  م�ساريع  اية  مواجهة  وباجتاه  الحقا، 

بالتطبيع مع العدو ال�سهيوين.

االنتخابات البلدية والالمركزية..

نعم لالئتالفات الوطنية

 فرع »ح�ضد« يف اربد ي�ضت�ضيف ندوة �ضيا�ضية حول 

االأ�ضرى الفل�ضطينين بن قانون املحتل والقانون الدويل 

»عاملو الفاليت« �ضاعات عمل طويلة واأجور متدنية
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ا�سبوع  فعاليات  �سمن  االهايل–   - عمان 

الطعام  عن  امل�سربني  االأ�سرى  مع  الت�سامن 

احتاد  نفذ  ال�سهيوين  االحتالل  �سجون  يف 

الهيئات  م��ن  ومب�ساركة  االأردن��ي��ة  امل���راأة 

اخلمي�ص  االردن��ي��ة   الن�سائية  واملنظمات 

املا�سي اعت�سامًا اأمام مبنى اللجنة الدولية 

ودعمًا  تاأييدًا  عمان  يف  االحمر  لل�سليب 

منذ  الطعام  عن  املفتوح  االأ�سرى  الإ�سراب 

من  وذل��ك   2017 ني�سان  من  ع�سر  ال�سابع 

واالن�سانية  العادلة  مطالبهم  حتقيق  اأجل 

وقد قام وفد ن�سائي ميثل الهيئات امل�ساركة 

بت�سليم مذكرة تطالب فيها اللجنة الدولية 

لل�سليب االحمر القيام بدورها واأن تتحمل 

م�سوؤولياتها اجتاه االأ�سرى بتطبيق املواثيق 

وال��ق��وان��ي��ني ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤم��ن احلياة 

االأمنة لالأ�سرى يف �سجون االحتالل .

االهايل  - نّظم املركز االإعالمي يف املُوؤ�ّس�سة 

مان االجتماعي جل�سة حوارّية  العامة لل�سَّ

منطقة  يف  الن�سائّية  الهيئات  ملمثالت 

ال�ّسمالية  االأغوار  بلواء  ال�سمالية  ال�سونة 

مان االجتماعي.  حول حقوق املراأة يف ال�سَّ

اأوراق  عدة  احل��وارّي��ة  اجلل�سة  وت�سّمنت 

 ‹ اإىل  االأوىل  ال���ورق���ة  ت��ط��رق��ت  ع��م��ل، 

احلماية  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان  دور 

امل��رك��ز  م��دي��ر  ق��ّدم��ه��ا  االجتماعية‹، 

�سة  املُوؤ�َسّ با�سم  الّر�سمي  الناطق  االإعالمي 

دور  ع��ل��ى  اأك���د  ال���ذي  ال�سبيحي  م��و���س��ى 

امل���راأة  حماية  يف  االج��ت��م��اع��ي  ��م��ان  ال�����سَّ

داعيًا  واجتماعيًا،  اقت�ساديًا  ومتكينها 

يف  حّقهن  ع��ن  لل�سوؤال  العامالت  الن�ساء 

باأي  التحاقهن  عند  االجتماعي  مان  ال�سَّ

مبظلة  �سمولهن  من  والتاأكد  عمل،  فر�سة 

التي يعملن فيها،  املن�ساآت  مان يف كافة  ال�سَّ

يف  العامالت  اأو  العاملني  ع��دد  ك��ان  ومهما 

تلك املن�ساآت، وذلك؛ حفاظًا على حقوقهن، 

تعزيز  م��ن  ال�����س��م��ان  موؤ�س�سة  ولتمكني 

ال�سمان،  مبظلة  تغطيتهن  عرب  حمايتهن 

تقع  التي  واالنتهاكات  التهرب  اأن  م�سيفًا 

م�ستوى  ُت�سعف  العاملة  املراأة  حقوق  على 

حمايتها ومتكينها يف املجتمع. 

امل�����س��رتك��ات  ن�سبة  ت����زال  ال  اأن����ه  واأّك�����د 

 )339( عددهن  يبلغ  اإْذ  قليلة،  مان  بال�سَّ

فقط   )%27( بن�سبة  اأي  م�سرتكة؛  األ��ف 

الفعالني  امل�����س��رتك��ني  ع���دد  اإج��م��ايل  م��ن 

البالغ عددهم حاليًا مليونًا و )238( األف 

اإىل  املتقاعدات  عدد  و�سل  بينما  م�سرتك، 

31 األف متقاعدة بن�سبة )16%( فقط من 

 199 عددهم  البالغ  املتقاعدين  اإجمايل 

األف متقاعد، م�سريًا اإىل اأنه لن يكون لدينا 

تنمية حقيقية دون حتفيز م�ساركة املراأة 

القطاع  مبوؤ�س�سات  االقت�سادي  الن�ساط  يف 

انتهاج  من  بّد  ال  حيث  املختلفة،  اخلا�ص 

�سيا�سات  بني  التن�سيق  لدعم  فّعالة  اآليات 

م�ستوى  لرفع  الت�سغيل  و�سيا�سات  مان  ال�سَّ

م�ساركتها  لدعم  االأردن��ي��ة  امل���راأة  متكني 

الفاعلة يف االقت�ساد الوطني. 

االهايل -  حل االأردن يف املرتبة 68 عامليا و9 عربيا 

حيث   ،2015 لعام  االقت�سادي  التعقيد  موؤ�سر  على 

التي  االقت�سادي  التعقيد  نظرية  املوؤ�سر  هذا  يتبع 

جامعة  من  هاو�سمان  ريكاردو  الباحثان  ابتكرها 

ما�سات�سو�ست�ص  معهد  من  هيدالغو  و�سيزار  هارفرد 

للتكنولوجيا.

وتقوم النظرية على اأن املعرفة التي ميلكها املجتمع 

اأعلى  تطور  ذات  اأكرث  منتجات  اإنتاج  على  وقدرته 

هي اأ�سا�ص النمو االقت�سادي امل�ستدام.

ترتاوح  الذي  االقت�سادي  التعقيد  موؤ�سر  ويرتبط 

الناجت  اإج��م��ايل  م��ع  بقوة  و)3(   )3-( ب��ني  قيمه 

املحلي لدول العامل ومع موقعها على موؤ�سر االزدهار 

التنبوؤ  يف  املوؤ�سر  هذا  اأهمية  على  يدل  مما  العاملي، 

بالنمو االقت�سادي امل�ستقبلي.

وقال تقرير ملنتدى اال�ضرتاتيجيات االأردين اإن االأردن 

على  ونتيجته  مرتبته  يف  م�ستمرا  تراجعا  �سهد 

�سبعينات  نهاية  منذ  االقت�سادي  التعقيد  موؤ�سر 

لت�سل  االأخ���رية،  ال�سنوات  وحتى  املا�سي  ال��ق��رن 

هذا  على  م�ستوياتها  الأدن��ى   2015 عام  يف  اململكة 

املوؤ�سر.

يف  ن�سبيا  املتقدمة  االأردن  مرتبة  اىل  وبالنظر 

قدرة  على  يدل  ذلك  اإن  املنتدى  قال  ال�سبعينات، 

اأح�سن  ما  اإذا  متقدمة  مرتبة  اإىل  للعودة  االأردن 

ووجه  لديه  املوجودة  االإنتاجية  املعرفة  ا�ستغالل 

املوارد لتكثيف اإنتاج وت�سدير املنتجات ذات القيمة 

امل�سافة، ال�سيما واأن االأردن قد ح�سل على املرتبة 

ال�ساد�سة ع�سرة عامليا يف موؤ�سر »النمو االقت�سادي 

املتوقع« يف العام 2015 واملنبثق عن نظرية التعقيد 

االقت�سادي بنمو متوقع بلغ 81ر4 باملئة.

هما  عاملني  على  االق��ت�����س��ادي  التعقيد  ويعتمد 

تنوع �سادرات الدولة الذي يدل على تنّوع املعرفة 

ودرج��ة  املجتمع،  اأف��راد  بني  املنت�سرة  االإنتاجية 

تطور هذه ال�سادرات التي تدل على القيمة امل�سافة 

القت�ساد الدولة.

التي  ال��دول  على  يجب  اأن��ه  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 

ت�سعى للح�سول على كم اأكرب من املعرفة االإنتاجية 

لديها  املوجودة  االإنتاجية  املعرفة  على  تبني  اأن 

التي  امل�سافة  القيمة  ذات  املنتجات  على  بالرتكيز 

وت�سديرها،  اإنتاجها  من  لتكّثف  الدولة  تنتجها 

�سلم  على  التالية  املنتجات  الإن��ت��اج  منها  وتنتقل 

القيمة امل�سافة.

اأخ��ريا  االأردين  اال�سرتاتيجيات  منتدى  واأج���رى 

حتليال لف�ساء املنتجات االأردين ملعرفة ال�سبل التي 

ميكن فيها رفع تعقيد االقت�ساد االأردين، حيث قام 

وموقع  االأردين  االقت�ساد  تعقيد  بدرا�سة  املنتدى 

االأردن يف »ف�ساء املنتجات«، والذي يعد اأداة لقيا�ص 

قام  كما  الدولة،  يف  املوجودة  االإنتاجية  املعرفة 

االأردن  ي�سّدرها  التي  املنتجات  بتحليل  املنتدى 

باالعتماد   581 عددها  والبالغ   2014 لعام  وطنيًا 

على مقيا�ص درجة التطور املبتكر من قبل الباحث 

هذه  من  كل  تطور  درج��ة  ملعرفة  وذل��ك  هاو�سمان، 

الناجت  باإجمايل  املنتجات عن طريق ربط كل منتج 

حول  بت�سديره  تقوم  التي  ال��دول  جلميع  املحلي 

العامل.

االأردين  املنتجات  ف�ساء  حتليل  درا���س��ة  وح��ددت 

وتخ�سي�ص  فيها  اال�ستثمار  يجب  التي  املنتجات 

اأثر  من  لها  ملا  وت�سديرها  اإنتاجها  لزيادة  امل��وارد 

وقيمته  االأردين  االقت�ساد  تعقيد  على  اإيجابي 

امل�سافة.

االأردن  منتجات  تكثيف  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

يتم  والتي  املرتفعة  امل�سافة  القيمة  ذات  احلالية 

اإنتاجها وت�سديرها بكميات قليلة هي اأ�سهل الفر�ص 

املتاحة لرفع تعقيد االقت�ساد االأردين، ال�سيما عن 

من  جديدة  منتجات  �سناعة  عملية  تطوير  طريق 

�سادرات اململكة احلالية من املواد اخلام التي ميكن 

نظرًا  االأردين  االقت�ساد  تعقيد  لرفع  ا�ستغاللها 

بت�سديرها  امل�سي  وع��دم  انت�سارها  وقلة  لندرتها 

كمواد خام فقط وذات قيمة م�سافة منخف�سة.

اإىل  االأردين  امل��ن��ت��ج��ات  ف�����س��اء  حت��ل��ي��ل  وخ��ل�����ص 

تعقيد  لرفع  تهدف  التي  التو�سيات  من  جمموعة 

االقت�ساد االأردين وتعزيز موقع االأردن على موؤ�سر 

على  االأردن  تركيز  اأن  ومنها  االقت�سادي،  التعقيد 

يف�ّسر  منخف�سة  قيمة  ذات  �سناعية  قطاعات 

واأن  االقت�سادي،  التعقيد  موؤ�سر  يف  االأردن  تراجع 

على االأردن ت�سجيع ال�سناعات ذات القيمة امل�سافة 

اأثر على  ملا لذلك من  االأكرب وزيادة تنّوع �سادراته 

تعقيد االقت�ساد االأردين.

عدة  عوامل  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ���س��ارت  كما 

ومنها  االقت�سادي  النمو  عملية  ت�سريع  يف  ت�ساعد 

ت�سنيع  من  االأجنبية  لل�سركات  الفر�سة  اإتاحة 

منتجاتها يف االأردن وذلك ب�سبب املعرفة االإنتاجية 

االأردين،  للمجتمع  ال�سركات  ه��ذه  �ستجلبها  التي 

اإنتاجية  الذين ميلكون معرفة  املهاجرين  كما يوفر 

جديدة فر�سة لزيادة املعرفة االإنتاجية املوجودة 

املعرفة من قبل  ا�ستغالل هذه  ما مت  اإذا  الدولة  يف 

الدولة امل�ست�سيفة.

وقال املنتدى غنه اإىل جانب تكثيف اإنتاج وت�سدير 

املنتجات احلالية ذات القيمة امل�سافة، فاإن الو�سول 

ا�ستثمار  يتطلب  م�ستدامة  اقت�سادية  لتنمية 

وجتميعها  حاليا  امل��وج��ودة  االإن��ت��اج��ي��ة  املعرفة 

متطورة  جديدة  منتجات  وت�سدير  الإنتاج  للو�سول 

على  وتنعك�ص  االأردين  االقت�ساد  تعقيد  من  ترفع 

اإجمايل الناجت املحلي واالزدهار االأردين.

حتليل  درا����س���ة  م��ن  ال��ث��اين  اجل���زء  اأن  واأ����س���اف 

منتدى  يعمل  ال���ذي  االأردين  امل��ن��ت��ج��ات  ف�����س��اء 

حاليا،  اإط��الق��ه��ا  على  االأردين  اال�سرتاتيجيات 

املوجودة  احلالية  االإنتاجية  املعرفة  على  �ست�ستند 

حتديد  نحو  منها  لتنطلق  االأردنية  ال�سناعة  لدى 

اإنتاجية  معرفة  تتطلب  التي  اجلديدة  املنتجات 

حاليا  امل��وج��ودة  االإنتاجية  املعرفة  م��ن  قريبه 

ملعرفة �سبل تو�سيع ال�سادرات االأردنية، كما �ستقوم 

الدرا�سة بقيا�ص درجة تطور كل من هذه املنتجات 

وقيمتها امل�سافة على تعقيد االقت�ساد االأردين.

�ست�ستخدم  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  امل��ن��ت��دى  واأ����س���ار 

االأردين  االقت�سادي  للنمو  خمتلفة  �سيناريوهات 

ال  ال��ت��ي  املنتجات  جلميع  ت�سنيف  عنها  �سينتج 

املنتجات  اأك��رث  لتحديد  وطنيا  االأردن  ي�سّدرها 

ت��ط��ورا واأ���س��ه��ل��ه��ا ب��ل��وغ��ا يف ك��ل م��ن ال��ق��ط��اع��ات 

يف  اال�ستثمار  �سيوؤدي  والتي  الع�سرين،  ال�سناعية 

ال�سادرات  تنّوع  زي��ادة  اإىل  وت�سديرها  اإنتاجها 

االقت�ساد  تعقيد  رفع  وبالتايل  وتطّورها  االأردنية 

االأردين وازدهاره.

يف  حم��وري  دور  للحكومة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 

امل�سافة  القيمة  ذات  القطاعات  نحو  النمو  توجيه 

االإنتاجية  املعرفة  فزيادة  م�ستداما؛  منوا  جلعله 

اأي �سيا�سة  اأن يكون هدف  التي ميلكها االأردن يجب 

ت�سعى للنمو طويل االأمد، ال�سيما واأن اال�ستثمار يف 

املنتجات اجلديدة تت�سمن خماطرة اأكرب الأ�سحاب 

ميكن  بالتايل  التقليدية  املنتجات  م��ن  االأع��م��ال 

لت�سجيع  فّعالة  اأن تكون و�سيلة  للحوافز احلكومية 

اال�ستثمار يف هذه املنتجات.

من  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  ال��درا���س��ة  دع��ت  كما 

اجلهود  لتوجيه  اخلا�ص  والقطاع  احلكومي  القطاع 

على  للبناء  والتطوير  البحث  وجهود  ال�سناعية 

�سناعية  �سيا�سة  نحو  للو�سول  الدرا�سة  هذا  نتائج 

�ساملة تركز على القطاعات واملنتجات ذات القيمة 

لتحقيق  االقت�سادي  التعقيد  من  وترفع  امل�سافة 

االزدهار لالأردن واالأردنيني.

�ش�ؤون حملية

االأردن التا�ضع عربيا مبوؤ�ضر التعقيد االقت�ضادي

اعت�ضام للهيئات الن�ضائية دعما لال�ضرى 

امل�ضربن عن الطعام امام ال�ضليب االحمر 

ال�ضمان: نعاين من تهرب بع�س اأ�ضحاب 

العمل من �ضمول الن�ضاء العامالت
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القراءة التحليلية املو�سعة الأرقام وم�سارات اأو�ساع نقدية وم�سرفية اردنية 

غري  ووقائع   ، مريحه  غري  ح��االت  متالحقة،  زمنية  ف��رتات  وعلى   ، اأظهرت 

متوازنة، يف االرقام واملعدالت كمايف امل�سمون، ي�سح ذلك وير�سد فيما يت�سل 

باأ�سعار الفائدة امل�سرفية وهام�سها الوا�سع » الفرق بني متو�سط اأ�سعار الفائدة 

وغري  لاليداع«  املمنوح  الفائدة  اأ�سعار  متو�سط  وبني  االقرا�ص  على  املطبق 

املتكافىء، كما يف التو�سع باإ�سادر النقد وتعزيز ال�سيولة، ويف حمدودية ن�سبة 

يف  ت�سوهات  وجود  واأي�سا  وجتميدها،  االلزامي  النقدي  االحتياطي  وحجم 

وت�سوهات  ومتابعته،  االيداع  مدة  ويف  االجنبية  والعمالت  بالدينار  الودائع 

واختالالت اأكرث يف جانب االإقرا�ص ومدى توازن او عدم توازن توزيعاته على 

االغرا�ص االقت�سادية املختلفة و�سروطه ودرجة م�ساهمته يف النمو والتطور 

االقت�سادي واالجتماعي املتوازن واملن�سود.

الهام�س الوا�ضع الأ�ضعار الفائدة امل�ضرفية
اإت�سم هام�ص اأ�سعار الفائدة امل�سريف االردين، ومنذ عدة �سنوات، بكونه وا�سع 

على  الفائدة  اأ�سعار  متو�سط  بني  الفرق  عن  ذكرنا  كما  والناجم  االت�ساع، 

اىل  اأقرب  اآخر  بتعبري  او  االإقرا�ص  ول�سالح  للودائع،  وا�سعارها  االقرا�ص، 

م�سالح وحدات اجلهاز امل�سريف، ومنذ فرتة زمنية بعيدة.

فعلى �سبيل املثال والتو�سيح وخالل ال�سنوات اخلم�ص االأخرية » من �سنة 2012 

االقرا�ص،  على  الفائدة  الأ�سعار  املرجح  املتو�سط  بلغ   »2016 �سنة  نهاية  اىل 

وكماهي مدرجة يف الن�سرة ال�سهرية للبنك املركزي االردين )٨،٩٥%( يف �سنة 

 2013 من  لل�سنوات   )%٧،٨٣(  ،  )%٨،٢٤(  ،  )%٨،٨٤(  ،)%٩،٠٣( ثم   2012

اىل 2016 . يف املقابل املتو�سط املرجح الأ�سعار الفائدة التي تقررها البنوك 

للودائع املودعة لديها، وخالل نف�ص فرتة ال�سنوات اخلم�ص )2012 �2016( ، 

)٤،١٩%( ، )٤،٧٩%( ، )٤،١١%(، )٣،٠٦%(، )٤،٠٤%( على التوايل.

وبذلك ي�سل الهام�ص امل�سريف االأردين الأ�سعار الفائدة يف ات�ساعه يف ال�سنوات 

اخلم�ص االخرية اىل )٤،٧٦%( ، )٤،٠٦%( ، )٤،٧٣%( ، )٥،١٨%( ، )٤،٧٩%( 

على التوايل.

امل�سريف  الهام�ص  ت��وازن  وع��دم  واختالل  ات�ساع  م��دى  اأي�سا  ون��درك  نتلم�ص 

للفائدة هنا عند مقارنته مبا هو قائم يف معظم االأقطار الراأ�سمالية املتطورة 

والنامية الذي ال يزيد يف معظمها عن )1%( او اكرث قليال.

تعومي اأ�ضعار الفائدة يف االردن
ن�ساأ  االردنية  امل�سرفية  الفائدة  الأ�سعار  واخلطر  والكبري  الوا�سع  الهام�ص 

1996 على الغاء نهج  اأقدم البنك املركزي االردين يف �سنة  اأن  وت�ساعد بعد 

التعومي  للبنوك بعد  باأ�سعاره وقانونه، ومن ثم ترك  البنوك  التزام  �سرورة 

كامل احلرية يف حتديد اأ�سعار فائدتها املدينة والدائنة، او ما يعرف مب�سطلح 

البنك  يعلنها  التي  الفائدة  اأ�سعار  ا�سبحت  الفائدة«وحيث  حترير   / »تعومي 

املركزي اإ�ست�سارية / ا�ستئنائية ال اكرث.

وتعومي معدالت العموالت على اخلدمات
وتبع تعومي اأ�سعار الفائدة قرارا اآخر بتعومي معدالت العمولة التي تتقا�سها 

عمولة  فر�ص  درجة  اىل  نطاقها  وتو�سيع  امل�سرفية،  خدماتها  على  البنوك 

على تزويد املتعاملني بك�سف احل�ساب ال�سروري لتنظيم ومتابعة العالقة بني 

الطرفني، واي�سا ا�ستمر فر�ص عمولة مقطوعة  على حجم االقرا�ص املبا�سر 

»وال  اآخر  بعنوان  اإ�سافية  فائدة  اىل  اأقرب  جوهرها  يف  وهي   )%1( بن�سبة 

تدخل يف احت�ساب الهام�ص«.

مرونة هام�ضية الأ�ضعار الفائدة
املفارقة اأن البنوك املركزية الراأ�سمالية يف معظم االقطار اأقدمت بعد انفجار 

قرارات  اتخاذ  على  وبعده   2008 �سنة  اأيلول  يف  واالقت�سادي  املالية  االزمة 

وخا�سة،  الفائدة  الأ�سعار  م�سبوقة  غري  وا�سعة  بتخفي�سات  جذرية  اإلزامية 

الو�سائل  كاأحد  اأقل،  واأحيانا   ،  )%1( اىل  و�سلت  ومبعدالت  االقرا�ص،  على 

قائمة  هذه  التخفي�سات  زال��ت  وال  املتفجرة،  االأزم��ة  مواجهة  يف  الرئي�سة 

االحتياط  وبنك  اجنلرتا،  بنك  ومنها   ، املركزية  البنوك  وترتدد  االآن  حتى 

اأما االردن   ، االأمريكي، والبنك املركزي االوروبي عن اتخاذ اي قرار برفعها 

ن�سبة  وف��وق  نطاق،  اأ�سيق  يف  تتحرك  بقيت  االقرا�ص  فائدة  معدالت  ف��اإن 

)8%(، رغم اأزمات وحتديات نحو االأ�سواأ اقت�ساديا وماليا ت�ستلزم عك�ص ذلك

اأ�ضعار فائدة يقررها املركزي الأدواته
البنك املركزي االردين ي�سدر او يغري من وقت اىل اآخر ا�سعارفائدة الأدوات 

اخل�سم،  اإعادة  و�سعر  الرئي�سي«  الفائدة  »�سعر  ومنها  جمملها،  يف  به  خا�سة 

و�سعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�سراء، و�سعر فائدة نافذة االيداع لليلة واحدة، 

ومعظمها هام�سي، وبع�سها مفيد للبنوك عند ايداع فوائ�ص لديها يف املركزي 

بفائدة، واي�سا تراجعت اهمية �سعر اعادة اخل�سم مع تراجع حاجة البنوك 

اىل اعادة اخل�سم نظريا وعمليا )عمليا لرتاجع كبري يف منح االإقرا�ص ب�سورة 

خ�سم كمبيالت جتارية«.

املركزي  البنك  يتقا�سها  التي  الفائدة  �سعر  يكون  ان  عادال  او  دقيقا  ولي�ص 

موحد )نف�ص الن�سبة( على ال�سلف التي مينحها ملوؤ�س�سات االقرا�ص املنخف�سة 

وعلى ال�سلف التي مينحها للبنوك التجارية املرخ�سة )٣،٧٥%( للجهتني، بل 

من املنطقي يف تقديرنا ان يكون ملوؤ�س�سات االقرا�ص املتخ�س�سة و�سعا تف�سيليا 

وللمو�سوع  احلقيقي.  االقت�ساد  يف  املبا�سر  التنموي  دورها  مع  يتوازى  مي�سرا 

تتمة 

هبوط يف كميات االنتاج ال�ضناعي
انخف�ص الرقم القيا�سي لكميات االنتاج ال�سناعي االردين خالل �سهر �سباط من 

هذا العام 2017 بن�سبة )١،٢%( قيا�سا مبا كان عليه االنتاج يف نف�ص ال�سهر من 

ال�سنة ال�سابقة 2016.

ن�سبة الرتاجع العامة لالنتاج ال�سناعي حتققت كمح�سلة لن�سبة هبوط يف قطاع 

هبوط  مع   )%86( املحوري  القطاع  وهو   ،)%١،٨( بحدود  التحويلية  ال�سناعة 

بن�سبة )٠،٤%( يف كميات انتاج ال�سناعات اال�ستخراجية )اهمية ن�سبية بحدود 

ن�سبية  وباأهمية   )%٦،٣( بن�سبة  الكهرباء  انتاج  يف  االرتفاع  كان  فيما   )%٨،٢(

.)%٥،٨(

اأكرث �سوءا وبن�سبة )٣،٧%( يف �سهر �سباط قيا�سا مبا كانت  ن�سبة هبوط كانت 

عليه يف �سهر كانون الثاين �سنة 2017 ال�سابق له، وخا�سة مع تركز الرتاجع يف 

ال�سناعة التحويلية بن�سبة )٣،٨%(.

خالل  هام�سيا  ال�سناعي  االن��ت��اج  كميات  يف  الهبوط  ك��ان  الرتاكمي  بالرقم 

من  الفرتة  بنف�ص  قيا�سا  وبن�سبة )٠،٠٠١%(   ،2017 �سنة  من  االأولني  ال�سهرين 

ال�سنة ال�سابقة 2016، ومع ذلك متثلت احلالة ال�سيئةيف تراجع انتاج ال�سناعة 

التحويلية بن�سبة )%3(.

وارتفاع ا�ضعار املنتجن ال�ضناعين
�سعد الرقم القيا�سي لهوؤالء بن�سبة عالية بلغت )٦،١%( يف �سهر �سباط من هذا 

تركز  وقد   .2016 �سنة  ال�سابقة  ال�سنة  من  ال�سهر  بنف�ص  قيا�سا   2017 العام 

مقابل   )%١٠،٥( بلغت  عالية  بن�سبة  التحويلية  ال�سناعات  ا�سعار  يف  االرتفاع 

انخفا�ص يف ا�سعار ال�سناعات اال�ستخراجية بن�سبة )٢٥،٧%( وانخفا�ص ال�سعر 

منتجات  ملعظم  الدولية  االأ�سواق  ا�سعار  يف  حاد  لتدهور  اأ�سا�سا  يرجع  االخري 

ال�سناعة اال�ستخراجية وخا�سة الفو�سفات منها.

ارتفاع قيا�سي يف ودائع العمالت االجنبية 

مليون دينار يف  بالعمالت االجنبية من )6932(  الودائع االجمايل  ارتفع رقم 

نهاية �سنة 2016 اىل 7393 مليون دينار يف �سهر كانون ثاين �سنة 2017 وبزيادة 

بلغت )461( مليون دينار وبن�سبة ارتفاع ٦،٧% وهو رقم ومعدل ارتفاع عال يف 

�سهر واحد.

وانخفا�س يف الودائع بالدينار االردين
لدى  االردين  بالدينار  الودائع  حجم  يف  معاك�ص  و�سع  حدوث  النظر  يلفت  ما 

اىل   2016 �سنة  نهاية  يف  دينار  مليون   )25968( من  انخف�ص  ال��ذي  البنوك 

2017، وبقيمة )345( مليون  )25623( مليون يف نهاية �سهر كانون ثاين �سنة 

دينار وبن�سبة هبوط )١،٣%(.

اإ�ضكالية الدولرة
مقابل  قيمتها،  ارتفاع  من  بدال  االردين  بالدينار  الودائع  يف  تراجع  ح��دوث 

االرتفاع امللحوظ يف حجم الودائع بالعمالت االجنببية ، ميكن ان يكون الأكرث 

من �سبب ، وان كان من ال�سروري التح�سب اكرث من ان يكون ال�سبب الرئي�سي يت�سل 

بربوز او بعودة تدريجية اىل حالة »الدولرة« )ربط �سعر الفائدة على ودائع 

الدينار ب�سعر �سرف الدوالر ( حتى مع وجود فارق وا�سع بني اأ�سعار الفائدة على 

ودائع الدينار، واأ�سعار الفائدة على ودائع العمالت االجنبية ول�سالح االوىل.

وهبوط يف احتياطي العمالت االجنبية 
العمالت االجنبية  البنك املركزي من  الهبوطي لرقم احتياطي  ت�سارع االجتاه 

2016 اىل  �سنة  نهاية  �سهر واحد، ومن �سقف )12883( مليون دوالر يف  خالل 

)12151( مليون دوالر يف نهاية �سهر كانون الثاين ال�سهر االول من �سنة 2017، 

وبانخفا�ص كبري بلغ )732( مليون دوالر، وبن�سبة هبوط )٥،٧%(.

اكرث من جهة معنية توقعت مزيد من الهبوط يف االأجل )امل�ستقبل( القريب.

خ�سارة ج�سيمة ل�سركة الفو�سفات 

ظهر من اأرقام وبيانات القوائم املالية املن�سورة ل�سركة مناجم الفو�سفات تعر�سها 

2016 بلغت حوايل )90( مليون دينار، مقابل �سايف  �سنة  ل�سايف خ�سارة خالل 

ربح بقيمة تقارب )35( مليون دينار خالل ال�سنة ال�سابقة �سنة 2015.

وبايجاز يبدو ان ال�ضبب الرئي�ضي النتقال ال�ضركة من �ضايف ربح يف �ضنة 2015 
مبيعات  قيمة  يف  ملحوظ  تراجع  اىل  يرجع   2016 �سنة  يف  خ�سارة  �سايف  اىل 

ال�سركة من )750( مليون دينار يف �سنة 2015 اىل ما يقارب )550( مليون دينار 

وبهبوط بحدود )200( مليون دينار، وبن�سبة ٢٦،٧%.

اأولهما تراجع يف اال�سعار  اأ�سبابه يف بعدين رئي�سيني  انخفا�ص املبيعات متثل يف 

على امل�ستوى الدويل وثانيهما يت�سل بالرتاجع الكمي.

ال�سركة تنامي  اأثر يف خ�سارة  على ان ما �سبق لي�ست هي االأ�سباب الوحيدة بل 

ال�سركة  حتمل  جانب  اىل  عنها  املدفوعة  الفائدة  وقيمة  مديونيتها  حجم 

ادارية وهيكلية اخرى  او تابعة والأ�سباب  �سركات حليفة  لها  خل�سائر تعر�ست 

ومبا يتطلب تقييما وحتليال مو�سوعيا من جهة خارج ادارة ال�سركة القائمة.

وخ�سارة اخرى للخطوط اجلوية امللكية

مرة اأخرى تعر�ست هذه ال�سركة اىل خ�سارة �سنوية ج�سيمة وبحدود )٢٤،٦( 

مليون دينار ومل تكن ادارة ال�سركة مقتنعة عندما ربطت ذلك كليا باالزمة املالية 

ل�سنة 2008، وباأحداث املنطقة مع الربيع وبعده، واأكرث عندما ربطت اخل�سارة 

»وبارتفاع ا�سعار النفط« )انخف�ص منذ 15 حزيران 2014 بن�سبة 60%( او / و 

بتكوين خم�س�ص بقيمة تقارب )١٩،٥( مليون دينار ملواجهة هبوط �سعر اجلنيه 

)بيع(  بخ�سخ�سة  يت�سل  رئي�ص  �سبب  ا�ستبعد  فيما  ال�سورية!!  واللرية  امل�سري 

عدة �سركات مربحة كانت تابعة للملكية �سابقا.

هبوط وتباطوؤ يف بور�ضة عمان
توا�سل االجتاه الهبوطي يف موؤ�سر ا�سعار تداول اال�سهم احلرة خالل �سهر ني�سان 

هذا العام 2017 ومن )2250( نقطة م�سجلة يف بدايته اىل )2185( نقطة يف 

نهايته، وبرتاجع ملحوظ وبحدود )65( نقطة ومبعدل هبوط )٢،٩%(.

اأيار  �سهر  من  االوىل  ع�سرة  االحد  االأيام  خالل  اي�سا  ا�ستمر  االنخفا�ص  م�سار 

احلايل ومن )2185( نقطة يف بدايتها واىل »2159« نقطة يف نهاية تداول يوم 

اخلمي�ص 8 / 5 / 2018، وبرتاجع »25« نقطة وبن�سبة تقارب )١،١%(.

 )2017( ني�سان  �سهر  بداية  منذ  ال�سعري  الهبوط  ان  اأي�سا  باال�سارة  اجلدير 

قاربت  انخفا�ص  وبن�سبة   ، نقطة   »91« بلغ   5  /  11 اخلمي�ص  يوم  نهاية  وحتى 

»4%«، وبذلك يكون موؤ�سر اال�سعار قد تراجع اىل ما دون �سقفه امل�سجل يف نهاية 

�سنة 2016 البالغ )2170( نقطة اي كافة االرتفاع الذي حتقق يف الربع االول 

وبن�سبة  نقطة   »11« بحدود  هبوط  حدوث  مع  كليا  تال�سى  قد   2016 �سنة  من 

تراجع »-٠،٥%«.

ارباح  توزيع  عمليات  اىل  ني�سان  بداية  منذ  امللحوظ  الرتاجع  يعزى  ان  ميكن 

ال�سبب الوحيد او  2016، ولكنه بالتاأكيد لي�ص  ا�سهم منحه عن �سنة  او  نقدية 

ن�ساط  انعكا�سا لرتاجع وتباطوؤ اكرث من  اي�سا  اأتى  ان هذا الرتاجع  ، بل  االهم 

اقت�سادي ومايل، وتقل�ص ثقة املتداولني يف امل�سار االقت�سادي االآين وامل�ستقبلي 

ب�سكل عام

ت�ضرر وا�ضع يف ن�ضاط مناطق حرة 
ا�سابة  اىل  ادى  االخرية  ال�سنوات  يف  �سوريا  ال�سقيقة  مع  الكلي  احلدود  اإغالق 

منطقة التجارة احلرة االردنية ال�سورية ب�سلل او بتعبري ادق اىل التوقف الكلي 

مع ت�سرر وتلف و�سياع موجودات وم�ستودعات ومعدات وب�سائع مباليني الدنانري، 

ومبا يقارب ذلك ت�سرر الن�ساط وتراجعت بحدة حركة الت�سنيع والت�سدير يف 

ال�سيارات واعدادها  واأكرث حتقق هبوط حاد يف جتارة  الزرقاء احلرة  منطقة 

 / الكرامة  معرب  اغ��الق  بعد  الرتانزيت  �سيارات  بتجارة  يت�سل  فيما  وخا�سة 

احلدود  عرب  الت�سدير  كلفة  وارتفاع  و�سعوبات  جهة،  من  العراق  مع  طريبيل 

التلف  ح��االت  وت�ساعد  ال�سحن  وم��دة  م�سافة  وط��ول  والكويتية  ال�سعودية 

للحموالت.

وبعد ان كان املتو�سط املتحقق لعدد ال�سيارات املباعة وامل�سدرة اىل العراق قبل 

وانخف�ص  العدد  تقل�ص  �سهريا  �سيارة  اآالف   )10( بحدود  طريبيل  معرب  اقفال 

اىل حوايل )3( ثالثة االف �سيارة ولتظهر حماولة »�سلبية« يف اكرث من جانب« 

االردين  ال�سوق  اىل  ال�سيارات  من  مزيد  باإدخال  الت�سديري  الرتاجع  لتعوي�ص 

ماليا  املتزايدة  واأ�سرارها  وبكلفتها  احلالية  ال�سيارات  باأعداد  املتخم  املحلي 

وبيئيا وب�سريا.

�ضادرات اربد يف ني�ضان �ضنة 2017
بلغت قيمة �سادرات حمافظة اربد خالل �سهر ني�سان من هذا العام 2017 بحدود 

)٣٩،٢( مليون دوالر، مقابل )٤٠،٢%( مليون دينار يف نف�ص ال�سهر من �سنة 2016 

وبرتاجع مليون دوالر، وبن�سبة هبوط )٢،٤%(.

يف   ، ال�سابقة  ال�سنوات  يف  وكما  تركز،  اربد  �سادرات  حجم  من  االكرب  اجلانب 

معظمه يف منتجات ال�سناعة اجللدية واملحيكات )االلب�سة( وبقيمة بلغت )31( 

ن�سبة  اربد، وهي  مليون دوالر وبن�سبة و�سلت اىل )79%( من اجمايل �سادرات 

عالية �سلبية خا�سة ان املحيكات )االلب�سة( يتم ت�سدير الن�سبة االكرب منها اىل 

�سوق واحد هو ال�سوق االمريكي!!

خ�ضائر خمالفات املوا�ضفات
وم��واد  �سلع  با�سترياد  اردن��ي��ة  جت��اري��ة  جهات  قيام  ح��االت  م��وؤخ��را  ت��ع��ددت 

امل�سروطة  املوا�سفات  عن  وتختلف  مع   تتعار�ص  وج��ودة  �سالمة  ومبوا�سفات 

اردنيا، ما دعى املوؤ�س�سة العامة للموا�سفات واملقايي�ص االردنية اىلعدم ال�سماح 

بدخولها، ومن ثم �سرورة اعادتها اىل بلد املن�ساأ، هذا اذا امكن واال اتالفها.

 250( هندية  غاز  ا�سطوانات  �سحنة  يف  موا�سفات  خمالفة  اكت�ساف  ذلك  ومن 

من  �سنة  البرتول قبل حوايل  م�سفاة  �سركة  من قبل  م�ستوردة  ا�سطوانة(  الف 

الهند وبكلفة تقارب )4( ماليني دينار حيث بقيت هذه اال�سطوانات مودعة يف 

م�ستودعات امليناء لعدم التمكن  من ت�سديرها اىل بلد املن�ساأ، ولي�ص معروفااذا 

كان من املمكن اخراجها اىل بلد غري بلد املن�ساأ.

زراعية  منتجات  على  به  امل�سموح  من  باأكرث  مبيدات  بقايا  وجود  موؤخرا  تبني 

رف�ص  جرى  وموؤخرا  خليجية،  دولة  من  اكرث  ا�ستريادها  على  اعرت�ست  اردنية 

ادخال  منع  واي�سا  ا�سعاعات خطرة،  األواح خ�سبية تعر�ست اىل  �سحنة  ادخال 

�سحنة ليمون م�ستوردة وبحدود )40( طن.

وكان من املمكن ان ت�سكل خ�سائر مالية واخرى �سحية!!
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احتجاجا على عدم احت�ضاب 

خدمتهم بنظام املياومة
االهايل - نفذ الع�سرات من موظفي جامعة الريموك، �سباح االأحد 

الفائت، اعت�سامًا اأمام رئا�سة اجلامعة احتجاجًا على رف�ص اجلامعة 

احت�ساب خدمتهم التي ق�سوها بنظام املياومة �سمن مكافاأة نهاية 

اخلدمة وذلك بعد حتويلهم للراتب املقطوع.

اأثناء  اخلدمة  فرتة  احت�ساب  من  حرمانهم  »اأن  املعت�سمون  وقال 

يخدمون  انهم  خ�سو�سا  واجحاف  ظلم  املياومة  نظام  على  عملهم 

اجلامعة منذ تعيينهم بها وان �سنوات خدمة املوظفني على املياومة 

بعدم ح�سبة هذه  تعنت اجلامعة  وان  �سنوات  لثماين  بع�سها  ي�سل 

االأعوام اأمر باطل«.

اأن وزير التعليم العايل وعد املعت�سمني بحل ق�سيتهم خالل  يذكر 

زيارة قام بها اىل اجلامعة اال�سبوع املا�سي اإال اأن ق�سيتهم مل يتم 

حلها حتى االآن.

لتحقيق املطالب املوعودة

اعت�ضام العاملن يف جامعة الطفيلة التقنية
اعت�سامهم  التقنية  الطفيلة  جامعة  يف  العاملون  وا�سل   - االهايل 

اأمام مبنى رئا�سة اجلامعة،  ، للتاأكيد على �سرورة حتقيق مطالبهم 

نهاية  ملكافاأة  نظام  و�سع  واأب��رزه��ا  �سابقًا  �سابقا  بها  وع��دو  التي 

اخلدمة،  نهاية  على  املياومة  لعمال  �سنوات   4 واحت�ساب  اخلدمة، 

واحت�ساب  معه،  املتعاقدة  ال�سحي  التاأمني  اإىل  الزوجات  واإع��ادة 

العالوات واإن�ساء ناٍد للموظفني.

ومن جانبه اكد الدكتور العبادي  اأن الدوام ي�سري كاملعتاد، وجميع 

ما جرى هو دخول  اأن  م�سيفًا  لها.  االمتحانات تعقد كما هو مقرر 

مدير اأمن املحافظة ب�سكل فردي حلّل امل�سكلة القائمة ومنع تكرار 

االحتكاك الذي جرى بني املعت�سمني وادارة اجلامعة. 

ومطالبهم  ق�سيتهم  بحّل  الوزراء  رئي�ص  وعود  على  العبادي  واأكد 

قبل حلول �سهر رم�سان املبارك.

العاملون يف املوانئ والتخلي�س: ا�ضرابنا 

قائم.. وموعدنا بداية �ضهر رم�ضان

املوانئ  يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�ص  نائب  اأك��د   - االه��ايل 

والتخلي�ص، حممود الدبي�ص، اأن اال�سراب الذي اأعلنت النقابة عن 

تنفيذه بداية �سهر رم�سان املبارك ال زال قائما بعد رف�ص �سركات 

حاويات العقبة تلبية مطالبهم واعطائهم »حقوقهم املكت�سبة«.

ادارة  مع  اجتماعات  ع��دة  عقدت  النقابة  اإن  الدبي�ص   واأ���س��اف 

اخل��روج  دون  لكن  العمل،  وزارة  عن  ممثلني  وبح�سور  ال�سركة، 

بنتيجة اأو اعطاء تطمينات للعمال اأو بذل جهود للم�ساحلة، فيما 

يتوا�سل التنكر حلقوق العمال من قبل ال�سركات التي حتقق ارباح 

طائلة على اكتافهم.

واأعلنت النقابة قبل نحو اأ�سبوعني عن ا�سراب �سامل يف كافة مرافق 

�سركة احلاويات، وذلك بح�سب ن�ّص القانون الذي يلزم العمال على 

لتبداأ منذ  �سهر على االأقل من بدء تنفيذه،  اعالن اال�سراب قبل 

ذلك الوقت مفاو�سات وحماوالت لثني العمال عن احتجاجهم.

للعاملني  �سهريًا  اإ�سايف  عمل  �ساعة   32 ب�سرف  العاملون  ويطالب 

العقبة  حمكمة  وقرار  العمل  بقانون  وااللتزام  ال�سفتات،  بنظام 

بنظام  العمل  واإع���ادة  رم�سان،  �سهر  عمل  ب�ساعات  يتعلق  فيما 

البون�ص القدمي، وااللتزام ب�سرف مكافاأة نهاية اخلدمة، و�سمول 

�سحة  طبيب  تعيني  اإىل  اإ�سافة  املحلي،  بالتاأمني  الثقيلة  االآليات 

و�سالمة مهنية.

�ش�وؤن عمالية

اال�سمنت  �سركة  اإدارة  اأوقفت   � االه��ايل 

الفائت  اجلمعة  ي��وم  »الف���ارج«  االأردن��ي��ة 

الر�سادية  ا�سمنت  م�سنع  يف  االإنتاج  خط 

اأن توقف  بعد  وذلك  كامل  ب�سكل  ليتوقف 

ع�سو  وف��ق  املا�سي  االأح���د  التعبئة  خ��ط 

جلنة نقابة عمال م�سنع الر�سادية احمد 

زايد امل�سيعديني.

واأ����س���اف اأن ه��ذا ال��ت��وق��ف  ال ع��الق��ة له 

ب��اع��ت�����س��ام م��وظ��ف��ي امل�����س��ن��ع ال����ذي ب��داأ 

واأن  االإنتاج  خط  باإيقاف  املا�سي  االأح��د 

اإليها  و�سل  التي  الت�سعيدية  االج��راءات 

التعبئة  اإي��ق��اف  اإىل  و�سلت  املعت�سمون 

فقط، بل كان قرارا خمت�سا باالإدارة العليا 

يف �سركة الفارج.

م�سنع  يف  االإن��ت��اج  خ��ط  اإي��ق��اف  وت�سبب 

املحلي  ال�سوق  باإرباك  الر�سادية  ا�سمنت 

اال�سمنت  جم��ال  يف  التجارية  واحل��رك��ة 

وال�ساحنات التي كانت منتظرة على اأبواب 

امل�سنع منذ ب�سعة اأيام لتحميل ح�ستها من 

اال�سمنت.

يف  للعاملني  النقابة  و�سفت  جانبها  م��ن 

بوقف  الف��ارج  �سركة  ادارة  البناء  ق��رار 

ت�سعيد  باأنه  الر�سادية،   م�سنع  يف  االنتاج 

ال�سركة وحماولة  غري مربر من قبل ادارة 

منها لال�ستغناء عن العمال وااللتفاف على 

و�سيلة �سغط لوقف  حقوقهم، كما اعتربه 

االحتجاجات العمالية.

وبينت  اإن ادارة ال�سركة تتن�سل من قرارات 

عن  اال�ستغناء  بعدم  األزمتها  التي  املحكمة 

اأو احالتهم على التقاعد املبكر  اأي موظف 

النقابة  اإىل  الرجوع  بعد  اإال  وتعوي�سهم 

واالتفاق معها على هذه الق�سية التي مت�ص 

حقوق ومكت�سبات العاملني يف امل�سنع.

اأن النقابة تعتقد باأن ال�سركة  اإىل  ولفتت 

دخولها  منذ  خ�سائر  الأي���ة  تتعر�ص  مل 

ك�سريك ا�سرتاتيجي للم�سنع، وقامت بدفع 

الثالث  والفروع  لالأرا�سي  ثمنا  مليون   600

ال�سنوات  خ��الل  ك��ب��رية  اأرب��اح��ا  وحققت 

حاليا  وتقوم  اململكة،  يف  عملها  من  االوىل 

بعر�ص اأرا�سي الفحي�ص والبالغة م�ساحتها 

1800 دومن بع�سرات املاليني لال�ستثمار.

عن  باال�ستغناء  قامت  ال�سركة  ان  وقالت 

خالل  امل�سنع  يف  وع��ام��ل  م��وظ��ف   2400

الهيكلة  اع���ادة  اث��ن��اء  املا�سية  ال�سنوات 

ودفعهم اىل البطالة والت�سرد وهي حتاول 

اخ��ر،  ع��ام��ال   560 ع��ن  اال���س��ت��غ��ن��اء  االن 

قرارها  عن  للرتاجع  ال�سركة  ادارة  داعيا 

واحلفاظ على امل�سلحة العامة لل�سركة.

وانهت بيانها باملطالبة من وزارة العمل  وزارة 

العمل بالتدخل لوقف التغول على العمال 

وااللتفاف على قانون العمل واحلفاظ على 

املكت�سبات العمالية وان�سافهم، الفتا اإىل اأن 

عمال ال�سركة لن يرتكوا مواقعهم يف م�سنع 

الر�سادية اأبدا.

االه���������ايل: اأك�������د اخل������رباء 

حتليلهم  يف  االق��ت�����س��ادي��ون 

العمل االردين عن عجز  ل�سوق 

ي�سكل  ان  م��ن  اخل��ا���ص  القطاع 

االردنية  للعمالة  جذب  عامل 

االجور  تدين  ب�سب  فقط  لي�ص 

ب��ل ع���دم االح�����س��ا���ص ب��االأم��ن 

الوظيفي.

وتوؤكد على ما ذهب اليه خرباء 

ال��دويل  النقد  �سندوق  بعثة 

ال�ستحداث  العمل  حماولة  يف 

ف�����ر������ص ومت�����وي�����ل ب����رام����ج 

لتح�سني  مليون   300 مقدارها 

م��ن��اخ اال���س��ت��ث��م��ارات وج���ذب 

امل�ستثمرين واإ�سالح �سوق العمل 

ال�ستحداث فر�ص عمل للعمالة 

ال�سورية.

اال�ستثمارات  تراجع  عليه  توؤكد  كما 

مبا يقارب بن�سبة %4.

احلكومة  حت���اول  ذات���ه  ال�����س��ي��اق  يف 

بتخفي�ص  اجلارية  نفقاتها  لتخفي�ص 

اإم���ا  ح��ج��م ال��ت��وظ��ي��ف يف ال���ق���ط���اع 

او  مبا�سر  ب�سكل  ال��روات��ب  بتخفي�ص 

ارتفاعات  مع  م�ستوياتها  احلفاظ على 

بذلك  حماولة  املعي�سة  تكاليف  �سلم 

االجنبية  اال�ستثمارات  على  االعتماد 

ما  ت�سكل  وه��ي  عمل  فر�ص  توليد  يف 

ن�سبته 33% منالقوى العاملة االردنية.

الر�سمية  االح�����س��اءات  تبني  بينما 

من  ال��ف��رد  ن�سيب  متو�سط  ب��ارت��ف��اع 

االجور  ن�سبة  تنخف�ص  املحلي  الناجت 

ارتفاع  بن�سبة  قي�ست  اذا  وال��روات��ب 

ا�سعار ال�سلع اال�سا�سية.

ما  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ي�سكل  ف��ي��م��ا 

برغم  العاملة  القوى  من   %  20 ن�سبه 

تكاليف  يف  االرت��ف��اع��ات  من  معاناتها 

االنتاج اإ�سافة اىل الر�سوم وال�سرائب 

لتنخف�ص  املحيطة  الظروف  وانعكا�ص 

تلقى  ال   %3 ي��ق��ارب  مب��ا  ���س��ادرات��ه��ا 

من  لتمكينها  وال��رع��اي��ة  االه��ت��م��ام 

ال�سوق  اىل  املتدفقة  ال�سلع  مناف�سة 

 28 من  واجلمارك  الر�سوم  من  املعفية 

املتعلقة  والت�سهيالت   . �سناعية  دولة 

بالت�سريعات التي تتلقاها اال�ستثمارات 

االجنبية.

الدويل  النقد  بعثة �سندوق  اإن تدخل 

ال  وتكييفها  ال��ع��م��ل  ���س��وق  لتنظيم 

وعلى  ال�سورية  العمالة  اال  ي�ستهدف 

الذي  االمر  االردنية  العمالة  ح�ساب 

لتنظيم  حكومية  خطة  انعدام  يوؤكد 

عنها  املعلن  اخلطط   وان  العمل  �سوق 

النقد   �سندوق  لو�سفات   تكييفات  هي 

املالية  امل�سكالت  ملعاجلة  اال  تتخذ  ال 

املتعلقة باخلزينة.

لاللتفاف على املكت�ضبات العمالية 

وقف انتاج م�ضنع ا�ضمنت الر�ضادية

اال�ضتثمارات االجنبية مل ت�ضهم يف حل م�ضكلة العمل
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» دورة  ا�سم:   باأطالق  اعمالها  فيه  ا�ستهلت 

 – الفل�سطيني  االردين  الكفاحي  التالحم 

ال��دورة  ه��ذه  على   ،«  – والكرامة  احلرية 

الكبري  اال�سراب  مع  انعقادها  يتزامن  التي 

�سجون  يف  البوا�سل  االأ�سرى  يخو�سه  الذي 

االحتالل ال�سهيوين.

بدء  يف  امل��رك��زي��ة  اللجنة  انتخبت  وق��د 

الدبا�ص  عبدالرحيم  كمال  الرفيق  اعمالها 

وبعد  للحزب،  ال�سيا�سي  املكتب  يف  ع�سوًا 

اللجنة  با�سرت  الع�سوية،  بند  من  االنتهاء 

املركزية مناق�سة م�سروع التقرير ال�سيا�سي 

الذي يغطي جممل التطورات اجلارية على 

امل�ستويات املختلفة منذ حوايل عام وخ�س�ص ف�سواًل 

عن او�ساع احلركة اجلماهريية االردنية والعالقات 

حيال  املرتتبة  الوطنية  واملهام  الداخلية  الوطنية 

اي�ضا  التقرير  املطروحة.و�ضمل  الق�سايا  جممل 

تقييم االو�ضاع الفل�ضطينية والعربية والدولية:

كما  وتوزيعه،  كاماًل  التقرير  طباعة  و�سيتم  هذا 

لهذا  ال�سادر  العدد  يف  للتقرير  امللخ�ص  هذا  �سنقدم 

اال�سبوع.

2011 فر�ص زمنية ومو�سوعية  ))توفرت منذ عام 

ال�سقيقة  العربية  البلدان  ن�سبيًا عن معظم  متميزة 

امل��ن��ك��وب��ة ب��احل��روب ال��داخ��ل��ي��ة، وذل���ك الج���راء 

الداخلي  الو�سع  وحت�سني  ال�سرورية  اال�سالحات 

ال�سيا�سي  التدهور  ن�سبيًا من خماطر وتداعيات  ولو 

واالمني واالقت�سادي يف املحيطني العربي واالقليمي 

احلكومات  اأن  اال  ال��ب��الد،  يف  ال��ع��ام  ال��و���س��ع  على 

اإ�سالحية  خطوات  اي��ة  على  تقدم  مل  املتعاقبة، 

�سيا�ساتها  يف  وا�ستمرت  اأواق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�سية 

املرتهنة ال�سرتاطات �سندوق النقد الدويل، اإ�سافة 

تتعلق  اآم��ن��ة  غ��ري  اقت�سادية  ات��ف��اق��ات  عقد  اإىل 

مع   ،) وامل��اء  الكهرباء   ( ا�سرتاتيجية  بقطاعات 

العدّو ال�سهيوين دون ح�سابات تتعلق مبخاطر هذه 

االتفاقات طويلة االآمد على ال�سيادة الوطنية.

من  والتهمي�ص  االإق�ساء  �سيا�سات  ت�ساعدت  كما 

خالل اإحكام القب�سة على القرار ال�سيا�سي وح�سره 

من  ال�سيا�سات  هذه  قوننة  ثم  التنفيذية  بالدوائر 

النواب،  انتخابية لكل من: جمل�ص  خالل ت�سريعات 

�سّرعت  حيث  املحلي  احلكم  وجمال�ص  البلديات، 

بفئات اجتماعية حمدودة  التمثيل  مبوجبها ح�سر 

االجتماعية  وال��ق��وى  الراأ�سمالني  كبار  م��ن  ج��دًا 

النافذة.

اإن ما ي�ساعف من خطورة تفاقم االختالالت العامة 

متدهورة  �سيا�سية  ظروف  يف  تاأتي  كونها  البالد،  يف 

العربية  الوطنية  الدولة  حيث  واإقليميا،  عربيا 

م�سروع  ل�سالح  ومقوماتها  ب��وج��وده��ا  م�ستهدفة 

لتحقيق  اأ�سكال متعددة  والتجزئة وهناك  التق�سيم 

وتاآكل  ق�سم  على  العمل  منها:  اال�ستهدافات  هذه 

الوطنية  الهوية  وتبديد  للدولة  ال�سيادي  ال��دور 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  االحلاق  �سيا�سات  خالل  من 

املجتمع وفق  اإعادة هيكلة  اإىل  التي تقود  والثقايف، 

الهوية  عن  بدياًل  حت��ّل  ح��اّدة  فئوية  ا�ستقطابات 

الوطنية اجلامعة.

واذا كان قد وقع يف االردن خم�سة احداث ارهابية 

دموية، فقد وقعت ع�سرات االحداث االرهابية على 

خلفيات ثقافية وفكرية متع�سبة وفئوية.

ابناء  قتل  اإىل  ي��ق��ود   ال��ذي  الفئوي  التع�سب  ان 

الوطن الواحد، ي�سكل خطرًا اكيدًا لي�ص على ال�ّسلم 

على  وامن��ا  فقط  الداخلية  وال��وح��دة  االجتماعي 

االرهاب  ي�ستبعدها  التي  اجلامعة  الوطنية  الهوية 

ل�سالح هويات فئوية اخرى منغلقة متامًا، وال تعطي 

الكبري  ال�سيا�سي  امل�سروع  للتفكري يف  ا�سحابها جمااًل 

واخلطري الذي يقف وراء االرهاب وي�ستخدم حياتهم 

وارواحهم من اجل حتقيقه. االرهاب ي�سب مبا�سرة 

يف خدمة امل�سروع ال�سهيوين العن�سري ويتماهى مع 

وااليديولوجيا  الدين  ا�ستخدام  يف  واآلياته  ادواته 

على  ال��ع��دواين  ال�سيا�سي  امل�سروع  حتقيق  اج��ل  من 

ح�ساب االآخر: ورواية النكبة الوطنية الفل�سطينية 

معروفة للجميع.

يف هذا ال�سياق فاإن اأق�سى ما جلاأت اليه احلكومات يف 

بعد وقوعه يف االردن  الت�سدي لالرهاب حتى  اطار 

– هو االجراءات االمنية والع�سكرية، دون اأن تطال 
والرتبوية  التعليمية  امل�ستويات  على  ا�سالحات  اية 

من  الرغم  على  ومنهجية  ج��اّدة  ب�سورة  والثقافية 

ال�سيا�سية  القوى  من  وا�سع  ع��دد  ومطالبة  اإحل��اح 

وال��ن��خ��ب ال��ث��ق��اف��ي��ة الأج����راء ه��ذه 

احليوية  امل��ج��االت  يف  اال���س��الح��ات 

التي ت�سكل العنا�سر اال�سا�سية للبناء 

الفكري والثقايف.

اال�سالح  متطلبات  على  التحايل  ان 

هو  وال  ا�سالحًا،  يحقق  اأن  ميكن  ال 

قادر على اإلغاء ا�ستحقاقات اال�سالح 

اأن تتم مراجعة  اأي�سًا، وكان االأجدر 

الت�سريعية  وامل��ن��ظ��وم��ة  ال��ق��وان��ني 

وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ت��وؤي��د ظ��واه��ر 

التخلف االجتماعي والفكري وت�سكل 

حماية » لفقهاء الظالم ».

احل��رك��ة اجل��م��اه��ريي��ة: وا���س��ل��ت 

�سعيد  م��ن  اأك��رث  على  احتجاجاتها 

احلركة  االحتجاجات:  �سملت  حيث 

العمالية، احلركة الطالبية، قطاع املهنيني واحلركة 

الن�سائية هذا ا�سافة للتحركات الوطنية يف مواجهة 

مواجهة  ويف  ال�سهيوين  العدو  مع  الغاز  اتفاقية 

االجراءات االقت�سادية احلكومية املتتالية.

ميكن تلخي�ص اأبرز مالمح احلركة اجلماهريية لهذه 

الفرتة، بقدرتها على التوا�سل واالحتجاج يف الوقت 

املحازة  اجراءاتها  احلكومات  فيه  ت�ساعف  ال��ذي 

ح�ساب  على  التجاريني  والوكالء  الراأ�سماليني  لكبار 

ب�سكل  والفقراء  العاملة  والطبقة  الو�سطى  الفئات 

احلركة  ب��اأن  االق���رار  علينا  الوقت  نف�ص  يف  ع��ام، 

اأجل  من  حا�سم  عامل  لوجود  تفتقر  اجلماهريية 

الداخلية،  وحدتها  وهو  وجناحها  مطالبها  حتقيق 

ومنهجية  برناجمية  قاعدة  على  مكوناتها  وتوافق 

االحزاب  جميع  تتحملها  امل�سوؤولية  وهذه  دقيقة. 

ال�سيا�سية امل�ساركة يف احلركة اجلماهريية.

على �ضعيد االنتخابات 

الالمركزية والبلديات:

ازاء  احل��زب  موقف  املركزية  اللجنة  ح��ددت  فقد 

االنتخابات الالمركزية والبلديات التي �ستجري يف 

منت�سف اآب القادم على الوجه التايل:

احلكم   ( والالمركزية  البلديات  قانونا:  اأق��ّر  لقد 

النظام  على  ج��ادة  ت��ط��وي��رات  اي��ة  دون   ) املحلي 

اأهم  عن  فيه  اأعلن  الذي  الوقت  يف  هذا  االنتخابي، 

تو�سيع  وا�ستهدافه  الالمركزية  قانون  موجبات 

تنمية  نحو  والتوجه  املحلي،  للحكم  ال�سالحيات 

وا�سعة  و�سالحيات  �ساملة  خطة  وف��ق  املحافظات 

لتطوير  اال���س��ا���ص  فالقاعدة  املنتخبة،  للهيئات 

ونظام  املغلقة  القوائم  اعتماد  يف  هي  الدميقراطية 

الواحد  ال�سوت  انتاج  اإعادة  ولي�ص  الن�سبي  التمثيل 

واالجتماعي،  ال�سيا�سي  التمثيل  فر�ص  وت�سييق 

الثامن  الربملان  يف  وقع  – كما  اأخرى  مره  وح�سرها 

ملّخ�س التقرير ال�ضيا�ضي الذي اأقرته اللجنة املركزية حلزب ال�ضعب الدميقراطي االردين / ح�ضد

يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2017/5/13

حـ�شـد
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الكربى  واالجتماعية  الراأ�سمالية  بالقوى   – ع�سر 

املتنفذة.

االن��ت��خ��اب��ات  جت���اه  موقفنا  ف���اإن  ال�����س��دد  ه���ذا  يف 

القادم  اآب  يف  �ستجري  التي  والبلديات  الالمركزية 

لعام 2017 هو ما يلي: 

تعديالت  اج���راء  ع��دم  ب�سبب  القانونني  نقد   -1

دميقراطية جدية تف�سي اإىل تو�سيع حجم التمثيل 

القائمة  اعتماد  وع��دم  وال�سيا�سي.  االجتماعي 

الن�سبية املغلقة.

ا�سا�ص  على  االن��ت��خ��اب��ات  يف  احل���زب  ي�����س��ارك   -2

عمل  برنامج  اىل  ت�ستند  عري�سة  وطنية  اأئتالفات 

وطني دميقراطي وروؤية اجتماعية تقدمية.

االجتماع  يف  نوق�ست  الداخلية:  الوطنية  العالقات 

بكثري من امل�سوؤولية واالهتمام والرتكيز، وقد اأقرت 

اجلهود  يف  اال�ستمرار  اىل:  ال��داع��ي��ة  امل��ق��رتح��ات 

والي�سارية  القومية  لالأحزاب  والتقدمية  الوطنية 

من اأجل ت�سكيل اطار وطني جبهوي ائتاليف عري�ص، 

لتويل املهام الربناجمية الوطنية، ويف ظل املوجبات 

ت�ستدعي  التي  املت�سارعة  ال�سيا�سية  والتطورات 

والدميقراطية  الوطنية  ال��ق��وى  وح���دة  جميعها 

ومعاجلة  اجلماهريية،  احلركة  باأو�ساع  والنهو�ص 

كافة االختالالت القائمة يف اطار احلركة الوطنية 

االردنية.

على ال�ضعيد الفل�ضطيني: مبنا�سبة الذكرى التا�سعة 

وال�ستني للنكبة الوطنية والقومية الكربى، ويف �سوء 

املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية التي مل تتوقف عرب 

كل االأجيال للم�سروع ال�سهيوين االحاليل العن�سري، 

املنا�سل  الفل�سطيني  ال�سعب  اىل  يتوجه  حزبنا  فان 

ويوؤكد جمددا على عمق  التقدير واالعتزاز،  باآيات 

العالقة الكفاحية والتاريخية بني ال�سعبني ال�سقيقني 

االردين والفل�سطيني، كما يعرب عن اعتزازه الوطني 

االأ�سرى  يخو�سها  التي  الوطنية  باملعركة  الكبري 

وتثمينه  ال�سهيوين  االحتالل  �سجون  يف  البوا�سل 

لكل ا�سكال الت�سامن والتاأييد التي نظمتها االحزاب 

والقوى وال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات الوطنية االردنية.

ان مواجهة ال�سغوط ال�سيا�سية الهائلة التي متار�سها 

الوطنية  الق�سية  على  اجلديدة  االمريكية  االدارة 

ال�سهيوين  للعدو  متاما  املنحازة  وهي  الفل�سطينية 

و�سيا�ساته، ال ميكن مواجهتها بدون العودة اىل رحاب 

االعتبار  واإع���ادة  الفل�سطينية  الوطنية  الوحدة 

للم�سروع الوطني الفل�سطيني املقاوم.

خطورة  االأ�سّد  اال�ستع�ساء  العربي:  ال�ضعيد  على 

واملعادية  والف�ساد  اال�ستبداد  انظمة  ب��دور  يتعلق 

االجتماعية  والعدالة  والتعددية  للدميقراطية 

والدولة املدنية حيث تتهافت �سيا�ساتها وحتالفاتها 

ذلك  يف  مبا  ل�سعوبها  املعادية  االه���داف  خدمة  يف 

تهديد وجود الدولة الوطنية العربية ذات ال�سيادة 

واإحكام ال�سيطرة اخلارجية على ثرواتها و�سيادتها 

تق�سيم  اإع����ادة  على  ت��ق��وم  ج��دي��دة  ���س��روط  وف��ق 

هذه  م��وؤ���س��رات  ت��ب��دو  حيث  املنطقة  يف  اخل��رائ��ط 

تغذية  خالل  من  فقط  لي�ص  وا�سحة  اال�ستهدافات 

احلروب الداخلية والدفع باجتاه ا�ستمرارها الأطول 

والعدالة  الوطنية  التنمية  ح�ساب  على  ممكن  مدى 

يريد..،  ال�سعب  ارادة  عند  والنزول  االجتماعية 

الدميوغرافيه  ال��ت��ح��والت  جممل  يف  اي�سًا  ول��ك��ن 

واالأمنية وال�سيا�سية املتزامنة معها.

اج��راء  ه��دف  م��ن  تقرتب  العربية  املنطقة  باتت 

التق�سيم وفق معطيات اجتماعية و�سيا�سية جديدة 

تتوافق مع م�سالح القوى اال�ستعمارية املعادية ودولة 

ا�سرائيل اال�ستعمارية التو�سعية، وذلك بعد اأن توّلت 

تدمري  مهمة  وراءه��ا  يقف  ومن  الداخلية  احل��روب 

حتى  طاقاتها  وا�ستنزاف  الوطنية  الدولة  مقّومات 

الرمق االخري، وقد انفقت بع�ص الدول العربية على 

الت�سلح عام 2016 فقط ما يكفي الإعادة بناء الدول 

العراق،  احل��روب:  دمرتها  التي  االربعة  العربية 

�سوريا، ليبيا، واليمن.

بلغ  فقد  اليها،  امل�سار  الدولية  التقارير  وح�سب 

يزيد  م��ا   2016 ع��ام  الت�سلح  على  العاملي  االن��ف��اق 

العربية  الدول  ة  ح�سّ كانت  دوالر،  مليار   1500 عن 

بني  االعلى  الن�سبة  وه��ي    !!%28 االنفاق  ه��ذا  من 

جميع الدول امل�ستهلكة لل�سالح. كل ذلك على ح�ساب 

والتنمية  البناء  يف  الطائلة  االم��وال  هذه  ا�ستثمار 

وحماية املجتمعات العربية املنكوبة.

ويتفق مع هذه الن�سب واالرقام ما ورد حول موؤ�سرات 

– 2014، حيث   1990 الب�سرية بني اعوام  التنمية 

انحدر معّدل النمو ال�سنوي يف جمموع الدول العربية 

اإىل ٠،٩٠ وهي الن�سبة االكرث انخفا�سا بني جمموع 

الهائلة  الرثوات  رغم  اأجمع!!.  القارات  يف  االقاليم 

التي تتمتع بها املنطقة العربية.

العامل  يف  وا���س��ع  نطاق  على  تنت�سر  ا�سبحت  كما 

العربي ظواهر: اجلوع واال�ستعباد!! اإذ ارتفع موؤ�سر 

اال�ستعباد يف العامل العربي – ح�سب تقرير التنمية 

اإىل   2014 عام   ١،٨٤٤،٩٠٠ من   2016 االن�سانية 

٢،٤٢٩،٩٠٠ عام 2016 !! يف هذا النطاق فاإن الن�ساء 

واالطفال واالقليات الدينية والعرقية هم ال�سحايا 

اال�ستعمار  يكّررها  التي  الظاهرة  لهذه  الرئي�سيني 

اجلديد املتوح�ص وادواته املحلية بال خجل عن اأزمان 

ب�سرية م�ست وتعود اإىل ما قبل ح�سارة االن�سان.

تتوقف  مل  وتفاعالتها،  االخ��ط��ار  ه��ذه  كل  مقابل 

واإن  الظلم  اأ�سكال  مقاومة  عن  العربية  املجتمعات 

كانت تاأثرياتها اقل بكثري من م�ستوى الدمار الواقع 

�سلمية  دميقراطية  م�سارات  فهناك  املنطقة.  يف 

عريقة  ونقابية  حزبية  مدنّية  موؤ�س�ّسات  تخو�سها 

يف بع�ص دول املغرب العربي ا�سا�سًا، وبوترية ا�سعف 

باحلروب  املبتليه  العربي  امل�سرق  دول  يف  بكثري 

اال�ستعمار  لقوى  مطلقة  �سبه  وهيمنة  الداخلية 

ودولة االحتالل اال�سرائيلي واالرهاب واال�ستبداد.

ب�سورة  اجل��دي��دة  االمريكية  االدارة  اعلنت  لقد 

و�سيا�ساتها  االحتالل  لدولة  املطلق  انحيازها  مبكرة 

ب�سفقه  ي�ُسّمى  م��ا  اىل  دع��ت  كما  اال�ستيطانية، 

العربية  العالقات  تطبيع  على  تقوم  اقليميه  �سالم 

اال�سرائيلية وت�سفية الق�سية الوطنية الفل�سطينية 

فقد  عليه  وبناء  عري�سة!!.  عربية  عباءة  حتت 

مل�ساعفة  الدعم  هذا  كل  االحتالل  دولة  ا�ستثمرت 

لت�سريع  ق��وان��ني  وا���س��دار  اال�ستيطان  اج����راءات 

امل�ستوطنات القدمية واجلديدة.

لقد طراأت حتوالت رئي�سية على ال�سيا�سات الدولية 

بعد انتخاب الرئي�ص االمريكي اجلديد، وما ن�سهده من 

ميول متعاظمة نحو اليمني املتطرف يف دول االحتاد 

تاأثريات  التحوالت  لهذه  �سيكون  حيث  االوروب���ي، 

كربى �سلبيه على االو�ساع العربية وم�سارات ال�سراع 

الداخلية.  �سوؤونها  ال�سافر يف  التدخل  وتعاظم  فيها 

الر�سمية  العربية  الفعل  ردود  ن�سهد  ب��داأن��ا  كما 

حماوالت  يف  التحوالت،  لهذه  وامل�ست�سلمة  املذعورة 

حلماية انظمة اال�ستبداد والف�ساد من االنهيار. بداًل 

املتوفرة  الهائلة  الذاتية  باملقومات  اال�ستقواء  من 

الب�سرية  القوى  ثروة  فيها  مبا  العربية  املنطقة  يف 

ال�سعوب  ا�ستحقاقات  عند  النزول  ت�ستدعي  التي 

وال��دول��ة  امل��واط��ن��ة  يف  وامل�����س��اواة  بالدميقراطية 

املدنية.

ان االحزاب ال�سيا�سية والقوى اجلماهريية املنظمة 

االو�ساع  وتقييم  ق��راءة  الإع��ادة  مدعّوة  جميعها، 

العربية من منظور جديد ياأخذ باالعتبار ما ت�سعى 

له القوى اال�ستعمارية الكربى يف منطقتنا، واملتمثل 

ب�: 

اإعادة  • حماربة الدولة الوطنية العربية يف �سياق 
ودينية  اإثنية  اأ�س�ص  على  املنطقة  وتركيب  ف��ك 

ومذهبية وفق ما تتطلبه م�ساحلها التو�ّسعية.

مقوماتها  وتعزيز  االحتالل  دول��ة  اأم��ن  حماية   •
ومنابعه  النفط  على  احل�سول  وتاأمني  العدوانية 

منظمات  مب��ح��ارب��ة  االه����داف  ه���ذه  تغطى  ح��ي��ث 

الدول  اموال  وروؤو���ص  م�سالح  �سنعتها  التي  االرهاب 

الكربى وتوابعها.

التي  املاأ�ساوية  االو���س��اع  باالعتبار  ياأخذ  كما   •
لها  الت�سدي  و�سرورة  العربية  املجتمعات  و�سلتها 

ال�سيا�سي  القرار  وحترير  الوطنية  ال�سيادة  بتعزيز 

عن  وال��دف��اع  والهيمنة  التبعية  من  واالقت�سادي 

والعدالة  والدميقراطي  االجتماعي  التقدم  قيم 

والتعددية والوحدة التكاملية العربية((.

حـ�شـد
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حق الع�دة

حلق  العليا  اللجنة  �ساركت   - االه��ايل 

الذي  اجلماهريي  املهرجان  يف  العودة 

ن��ظ��م��ه ائ���ت���الف االح�����زاب ال��ق��وم��ي��ة 

 69 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  والي�سارية 

وق��دم  وال��ع��رب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  للنكبة 

اللجنة  �سر  اأمني  طليب  جميل  الرفيق 

العليا حلق العودة كلمتها وهذا ن�سها:

وال�ستني  التا�سعة  ال��ذك��رى  ))نحيي 

للنكبة و�سعبنا يف مناطق تواجده كافة 

املناطق  ويف  ال�سهيوين  الكيان  داخ��ل 

ال�ستات  وم��ن��اط��ق  وال��ق��ط��اع  املحتلة 

واللجوء واملهاجر، اأ�سد مت�سكا بحقوقه 

الوطنية والقومية امل�سروعة مل تنجح 

و�سيا�سات  القمع  قوانني  وال  ال�سنون  

التمييز العن�سري وال �سيا�سات احل�سار 

والتدمري واخلطف والقتل واالعتقاالت 

اجلماعية يف اإ�سعاف اميانه بق�سيته.

حق  ع��ن  للدفاع  العليا  اللجنة  با�سم 

ت��وؤك��ده  م��ا  على  اأوؤك����د  فانني  ال��ع��ودة 

مل  التي  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�ساالت 

ال�ستات  ويف  الوطن  داخل  يوما  تتوقف 

القريب والبعيد وذلك من اأجل حتقيق 

لل�سعب  امل�سروعة  الوطنية  االه��داف 

العودة  حق  راأ�سها  وعلى  الفل�سطيني 

وحتقيق العودة اىل الوطن والديار التي 

اخرجوا منها بالقوة فهذا حق تاريخي 

الفل�سطيني  ال�سعب  عنه  يتنازل  ل��ن 

واج���ي���ال���ه امل��ت��ت��ال��ي��ة م��ه��م��ا ا���س��ت��دت 

التحديات وال�سيا�سات العدوانية.

احل�سور الكرام

من  حمطة  اىل   69 الذكرى  حتويل  ان 

منا  يتطلب  الن�سالية  �سعبنا  حمطات 

العمل على حتقيق التايل 

واتفاقاته  او�سلو  �سفحة  ط��ي   : اأوال 

مبا  االع���رتاف  �سحب  فيها  مبا  امل��ذل��ة، 

اىل  وال��ع��ودة  ال��ع��دو«  »ب��دول��ة  ي�سمى 

الفل�سطيني  الوطني  بالربنامج  العمل 

املوحد واملوحد، برنامج العودة وتقرير 

امل�سري واال�ستقالل وال�سيادة

بني  التدمريي  االنق�سام  انهاء   : ثانيا 

حركتي فتح وحما�ص وا�ستعادة الوحدة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ف��ي م��واج��ه��ة 

واال�سرائيلية  االمريكية  ال�سغوطات 

ال ب���د م���ن ت��وف��ري ال�����س��رط ال��وط��ن��ي 

الفل�سطيني الرئي�سي وهو وحدة ال�سف 

امل�سروع  اىل  والعودة  االنق�سام  وانهاء 

بكل  للعدو  املقاوم  الفل�سطيني  الوطني 

هذا  على  ونحمل  الكفاحية.  اال�سكال 

هذا  حتقيق  عن  يبتعد  من  كل  ال�سعيد 

ال�����س��رط امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة عن 

تبديد منجزات ال�سعب الفل�سطيني عرب 

كفاحه الطويل.

ثالثا : الغاء التن�سيق االمني مع �سلطات 

االمنية  االجهزة  وتكليف  االحتالل، 

بحماية �سعبنا �سد تعديات امل�ستوطنني 

وهجمات دوريات االحتالل

ل�سالح  العدو،  اقت�ساد  مقاطعة   : رابعا 

ومبا  الوطني،  االقت�ساد  بناء  �سيا�سة 

الفل�سطينية  ال��دول��ة  لقيام  يوؤ�س�ص 

امل�ستقلة مما ي�ستدعي الغاء بروتوكول 

العمل  ووق����ف  االق��ت�����س��ادي  ب��اري�����ص 

بالتزاماته.

خام�ضا: طي �سفحة املفاو�سات الثنائية 

وط����ي ���س��ف��ح��ة ال���ره���ان ع��ل��ى ال����دور 

لل�سيا�سات  اأ���س��ال  امل��ن��ح��از  االم��ري��ك��ي 

العن�سرية للعدو ال�سهيوين.

املقاومة  وحماية  ا�ستئناف  �ضاد�ضا: 

الع��الن  و���س��وال  ال�����س��ام��ل��ة  ال�سعبية 

احياء  طريقة  على  الوطني  الع�سيان 

ال�سعب  ال�سعبية، حرب  التحرير  حرب 

بكل فئاته، وكل من موقعه يف جمابهة 

امل�سروع ال�سهيوين وجتلياته املختلفة

م.ت.ف  موؤ�س�سات  بناء  اإع��ادة   : �ضابعا 

على اأ�س�ص ائتالفية ودميقراطية �ساملة 

واحلرة  النزيهة  االنتخابات  خالل  من 

التمثيل  ن��ظ��ام  وف��ق  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الن�سبي، االأمر الذي من �ساأنه ان يجدد 

وح��دة  يعمق  وان  املوؤ�س�سة  �سرعية 

�سيا�سة  اأم���ام  ال��ب��اب  يغلق  وان  �سعبنا 

التفرد واالنق�سام واحتكار القرار.

التاأكيد على التالحم الكفاحي ال�سعبي 

م��واج��ه��ة  يف  وال��ع��رب��ي  الفل�سطيني 

االمريكية  ال�سيا�سية  ال�����س��غ��وط��ات 

مع  للتطبيع  العربية  االن��ظ��م��ة  على 

ي�سمى  ما  قبل  حتى  ال�سهيوين  العدو 

يف  عقدها  املزمع  الثنائية  باملفاو�سات 

وا�سنطن.

الفل�سطيني  االردين  الكفاحي  التالحم 

قبل  ما  اىل  يعود  التاريخ  امتداد  على 

ار���ص  ع��ل��ى  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  ق��ي��ام 

فل�سطني الأن ال�سعبني كال�سعوب العربية 

ج��م��ي��ع��ا ي���درك���ون خ���ط���ورة امل�����س��روع 

ال�سهيوين االحاليل على وطننا العربي 

باأكمله .

التاريخ  ه��ذا  م��ن  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى 

بثورة  الراهنة  االجيال  نذكر  امل�سيء 

مدى  على  عجلون  يف  اخل��زاع��ي  را�سد 

ثالثة �سنوات �سد االنتداب الربيطاين 

وبالتالحم مع ثورة ال�سعب الفل�سطيني 

تاريخية  ا�ست�سهادات  وهناك   36 عام 

كربى ال يت�سع لها هذا املقام على حجم 

الذين  وال��ع��رب  االردن��ي��ني  املنا�سلني 

�سحو بانف�سهم من اجل عدالة الق�سية 

الوطنية الفل�سطينية

احل�سور الكرام

ليكن 15 ايار منارة متوا�سلة على طريق 

امل�سروعة  الفل�سطينية  احلقوق  انتزاع 

وغري القابلة للت�سرف

الالجئني  ان �سوت  اآخرا  ولي�ص  واخريا 

يعلو عاليا مدويا 

� ال لالنق�سام الفل�سطيني

� نعم للوحدة الوطنية نعم حلق العودة

� ال للمفاو�سات العبثية

امل��ح��ت��ل يف كل  ال��ع��دو  ن��ع��م مل��الح��ق��ة   �

املحافل الدولية

املجد   � املنا�سلني  ل��الأ���س��رى  احل��ري��ة   �

واخللود ل�سهدائنا االبرار

وعا�ست فل�سطني حرة عربية((

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

اللجنة العليا حلق العودة يف الذكرى 69 للنكبة

حق العودة: حق تاريخي لن يتنازل عنه ال�ضعب الفل�ضطيني واأجياله املتتالية يف هذه الذكرى اململوءة بالويالت واجلرائم والدمار 

�سنة  منذ  ال�سهاينة  وع�سابات  جي�ص  �سبه  ال��ذي 

1948 على ال�سعب الفل�سطيني اأر�سا وجمتمعا و�سعبا، 

وي�سلمون  خميمنا  يف  النا�ص  يلتقي  الذكرى  هذه  يف 

على بع�سهم ويتهام�سون

 ال لالنق�سام بني املذهبيني الذين اأبدعوا يف وثيقتهم 

ال�سهاينة  �سند  االمريكان  ل��دى  الق��ت  اإذ  الرابعة 

وحليفهم ا�ستعدادا للبحث او للنظر على االأقل وهذا 

ت�سنجا  اأ�سد  املتفردين  واملت�سلطني  املذهبيني  يجعل 

ال�سعب  موؤ�س�سة  يف  جبهوي  وح��دوي  عمل  اي  اإزاء 

دميقراطي  وح��دوي  برنامج  على  م.ت.ف  وق��ائ��ده 

االنق�سام  على  اال�سرار  لربنامج  مواجها  توحيدي 

يف  الزيت  ي�سب  ال��ذي  والتفرد  والت�سلط  البغي�ص 

الأن   ، ال�سهيونية  واملخططات  امل��وؤام��رات  طاحونة 

وعرب  الكفاحي  الفل�سطيني  التوحد  واالأهم  االأوىل 

ال�سهيونية  املخططات  مواجهة  يف  التحرير  منظمة 

املوجهة ل�سرب احلقوق الوطنية الفل�سطينية بهدف 

يدعم  مما  وتو�سيعه  االنق�سام  تعميق  عرب  الغائها 

خمططات االحتالل وعدوانه.

اإنها ذكرى مرتعة بالويالت واالآالمات التي متالأ حياة 

ال�سعب الفل�سطيني تلك النكبات والويالت التي �سبها 

اأب�سع  وارتكاب  والتدمري  ال�سهاينة باحلرب  املحتلون 

واإح�سار  وت�سريدهم  الفل�سطينيني  �سد  اجل��رائ��م 

وبالقوة  بال�سالح  ال�سهاينة  امل�ستعمرين  م�ستوطنات 

بريطاين  االأم��رو  الغربي  اال�ستعمار  من  املدعومة 

امل�سروعة  الوطنية  احلقوق  الغاء  ي�ستهدف  ال��ذي 

اال�ساليب  وباأكرث  دوليا  املحرمة  الو�سائل  وباأب�سع 

ال�سهيونية وح�سية واجراما و�سوال اىل جعل الكيان 

و�سون  املحافظة  على  با�ستمرار  ق��ادرا  ال�سهيوين 

�سهيوين  االمرو  لال�ستعمار  النذلة  العربية  التبعية 

التنمية  ي�ستحقون  ال  انهم  العرب  يف  ي��رى  وال��ذي 

والتطور وي�ستكرثون عليهم ما هم فيه مما ابقوه لهم 

بعد نهبهم للرثوات العربية والقرار العربي.

من  اأح��دا  ي��درك  اأال  ال�سحوة؟!  وقت  اآن  اأم��ا  واالآن 

لكل  معيب  ان��ه  ال�سهاينة  حلليف  التابعني  ال�سادة 

اأولئك املوكلون بحكم ال�سعوب العربية ان ال يت�سامنوا 

مثل اوروبا مع انتفا�سة اال�سرى الفل�سطينيني وحملها 

العدوان  مواجهة  يف  واالن�سانية  الدولية  للموؤ�س�سات 

والبغي ال�سهيوين لف�سحه ؟!.

االأمعاء  انتفا�سة  وان  يهمل  وال  ميهل  ال�سعب  ولكن 

اخلاوية الأ�سرانا البوا�سل ب�سري خري وان غدا لناظره 

قريب.

اإ�سرارا  ويزداد  وال�ستات  الداخل  يف  موحدا  و�سعبنا 

مما  يرحل  حتى  ومقاومته  االح��ت��الل  رف�ص  على 

�سي�سكل �سرارة ت�سعل النريان يف كل ما �سموه واقعا.

الالجئون يف ذكرى النكبة ال� 69
اأحمد اب� �شاور 
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�ش�ؤون فل�شطينية حق الع�دة

اأكرب نقابة يف الرنويج 

تدعو ملقاطعة ا�ضرائيل

االهايل - دعا »االحتاد الرنوجي لنقابات العمال«، وهو اأكرب نقابة 

وثقافيًا  اقت�ساديًا  »اإ�سرائيل«  مقاطعة  اإىل  ال��رنوج  يف  مركزية 

واأكادمييًا واالعرتاف بدولة فل�سطني �سمن حدود 1967.

مقابل  �سوتا   197 بغالبية  املركزية  موؤمتر  يف  املندوبون  و�سوت 

والثقافية  االقت�سادية  املجاالت  يف  ا�سرائيل  مقاطعة  على   117

واالأكادميية، وفقا لفران�ص بر�ص.

وكانت الرنوج ا�ست�سافت يف بداية ت�سعينات القرن املا�سي مباحثات 

فل�سطينية ا�سرائيلية اأدت اإىل توقيع اتفاق اأو�سلو يف 1993 واإعالن 

قيام ال�سلطة الفل�سطينية.

املجل�س الوطني الفل�ضطيني يف ذكرى النكبة: 

�ضعبنا متم�ضك بالدولة والعودة وتقرير امل�ضري
 

االهايل - اأكد املجل�ص الوطني يف الذكرى التا�سعة وال�ستني 

لنكبة فل�سطني، »اأن �سعبنا الفل�سطيني �سيبقى متم�سكا بحق 

اأر�سه، ودياره التي هجر منها، جراء �سيا�سات  العودة اإىل 

االإرهاب واالإجرام التي مار�ستها الع�سابات ال�سهيونية عام 

.»1948

ووجه يف بيان �سدر عنه يوم االأحد املا�سي ، لهذه املنا�سبة، 

التحية الأ�سرى احلرية الذين يخو�سون اإ�سراب »احلرية 

والكرامة«، موؤكدا وقوف �سعبنا اإىل جانبهم، وهم يحاولون 

االإن�سانية،  حقوقهم  اب�سط  انتزاع  وب�سالة  �سجاعة  بكل 

واملعي�سية، من قب�سة ال�سجان املجرم الذي ميار�ص بحقهم 

اأب�سع اأ�سناف القهر، والظلم، واال�سطهاد.

الفل�سطينيني  ع��دد  ت�ساعف  معا-  اهلل-  رام 

من  اأكرث  النكبة  على  عاما  و�ستني  ت�سعة  بعد 

ت�سع مرات، وقدر عددهم يف العامل نهاية عام 

وهذا  ن�سمة،  مليون   12.70 بحوايل   2016

يعني اأن عدد الفل�سطينيني يف العامل ت�ساعف 

9.1 مرة منذ اأحداث نكبة 1948.

االإح�ساء  رئي�ص  ع��و���ص،  ع��ال  وا�ستعر�ست 

واحلقائق  االأرق����ام  خ��الل  م��ن  الفل�سطيني، 

النواحي  من  واحلالية  التاريخية  واملعطيات 

واالقت�سادية  وال��دمي��غ��راف��ي��ة  اجلغرافية 

الذكرى  ع�سية  الفل�سطيني  ال�سعب  اأو���س��اع 

وال��ذي  فل�سطني  لنكبة  وال�ستني  التا�سعة 

على  وذل��ك  اأي��ار،  من  ع�سر  اخلام�ص  ي�سادف 

النحو االآتي:

النكبة: تطهري عرقي واإحالل �سكاين

عن  الناجمة  الكوارث  عن  العادة  يف  يعرب  نكبة  م�سطلح 

والرباكني  ال��زالزل  مثل  الطبيعية  والعوامل  الظروف 

كانت عملية  فل�سطني  نكبة  بينما  واالأعا�سري، 

اأع��زل  ل�سعب  وط���رد  وت��دم��ري  ع��رق��ي  تطهري 

نتاجًا  اآخر مكانه، حيث جاءت  واإحالل �سعب 

وتواطوؤ  االإن�سان  بفعل  ع�سكرية  ملخططات 

فل�سطني  نكبة  اأح���داث  ع��ربت  فقد  ال���دول، 

لل�سعب  كربى  ماأ�ساة  عن  تهجري  من  تالها  وما 

الفل�سطيني، وت�سريد نحو 800 األف فل�سطيني 

من قراهم ومدنهم اإىل ال�سفة الغربية وقطاع 

عن  ف�ساًل  امل��ج��اورة،  العربية  وال���دول  غ��زة 

ديارهم  عن  الفل�سطينيني  من  االآالف  تهجري 

رغ��م ب��ق��اءه��م داخ���ل ن��ط��اق االأرا����س���ي التي 

اأخ�سعت ل�سيطرة االحتالل اال�سرائيلي، وذلك 

من اأ�سل 1.4 مليون فل�سطيني كانوا يقيمون يف 

فل�سطني التاريخية عام 1948 يف ١،٣٠٠ قرية ومدينة 

فل�سطينية.

االهايل  - دعا تي�سري خالد ، ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة 

للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو   ، الفل�سطينية   التحرير 

للنكبة  ال69  الذكرى  يف   فل�سطني  لتحرير  الدميقراطية 

الفل�سطينية اىل �سرورة الت�سدي للرواية ال�سهيونية حول 

النكبة التي حّلت بال�سعب الفل�سطيني ومواجهتها ودح�سها 

واأو�سح    ، ح�سلت  كما  النكبة  لهذه  نحن  روايتنا  وتقدمي 

اأن  للنكبة روايتان ، واحدة اإ�سرائيلية �سهيونية اعتمدت 

الفل�سطينية  والرواية   ، منهجًا  احلقائق  وتزوير  الكذب 

، والتي تزامنت مع قيام دولة  اأن نقدمها  التي يجب علينا 

ا�سرائيل وما رافق ذلك من جرائم وجمازر وعمليات تطهري 

وكلها  ا�سرائيل  دولة  قيام  بعد  وبعد  قبل  وا�سعة   عرقي 

جرائم ال متوت بالتقادم وكان خمططًا لها ان تنفذ من قبل 

قيادة الوكالة اليهودية واحلركة  ال�سهيونية لت�سهل قيام 

ا�سرائيل.

من  كل  قيادة  اقرتها  التي  دال��ت«   « باخلطة  خالد  وذك��ر  

الوكالة اليهودية واحلركة ال�سهيونية  يف بداية العام 48 

واأوكلت تنفيذها لقوات الهجاناه بتوجيهات تف�سيلية مثل 

الفل�سطينية  والقرى  املدن  وحما�سرة  الرعب  ودب  القتل 

وحرق البيوت واملمتلكات وزرع االألغام و�سط االأنقا�ص ملنع 

االأهايل من العودة اىل بيوتهم  ، 

عن  منا�سبة  كل  يف  تتحدث  ا�سرائيل  حكومات  اأن  واأ�ساف 

جرائم اجلي�ص النازي يف احلرب العاملية الثانية ، وتتنا�سى 

يف الوقت نف�سه جرائمها بحق ال�سعب الفل�سطيني . وللتذكري 

عن  ومرعبة  مذهلة  حقائق  الوقائع  اأظهرت  فقد   ، فقط 

اليهودية  للوكالة  التابعة  القوات   �سيطرت  فقد   . النكبة 

 774 على   1948 النكبة  عام  خالل  ال�سهيونية  واحلركة 

وقرية  بلدة   531 نحو  منها  دمروا   ، وقرية  وبلدة  مدينة 

اأبنائها،  70 جمزرة ومذبحة بحق  ، فيما اقرتفوا اأكرث من 

اأدت اإىل ا�ست�سهاد اأكرث من 15 األف فل�سطيني. ومت ت�سريد 

800 األف فل�سطيني من قراهم ومدنهم اإىل ال�سفة الغربية 

تهجري  عن  ف�ساًل  املجاورة،  العربية  وال��دول  غزة  وقطاع 

نطاق  داخل  بقاءهم  رغم  ديارهم  عن  الفل�سطينيني  االآف 

اأ�سل  من  وذلك  اإ�سرائيل،  ل�سيطرة  خ�سعت  التي  االأرا�سي 

فل�سطيني كانوا يقيمون فيما جمموعه ١،٣٠٠  مليون   1.4

التاريخية  فل�سطني  يف  فل�سطينية،  وقرية   وبلدة  مدينة 

عام 1948.

نقدم  ان  ويجب  الرواية  هذه  نطرح  ان  يجب  خالد  وقال 

اأ�سبحا  معها ما قاله بيغن و�سامري عن دير يا�سني وكالهما 

انه  ا�سرائيلية. فقد قال بيغن  روؤ�ساء حلكومات  يف ما بعد 

بدون دير يا�سني ما كان ممكنًا الإ�سرائيل ان تظهر للوجود. 

هي  ان�سانيًا..هذه  واجبًا  كانت  املجزرة  ان  فقال  �سامري  اأما 

الرواية احلقيقية وهي رواية تقدم للعامل الدليل القاطع 

على ما خططت له ال�سهيونية من جرائم مت ارتكابها 

وثمن تي�سري خالد التحول الذي �سق طريقه ب�سعوبة  يف 

اأو�ساط الراأي العام العاملي بقبول الرواية الفل�سطينية  . 

اأهلنا يف مناطق  اأواًل نتيجة �سمود  حيث بداأ الو�سع يتغري 

الدائمة  االأ���س��رل��ة  وحم��اول��ة  ال��ع��دوان  وج��ه  يف   48 ال��� 

حافظت  قومية  كاأقلية  ال�سهيوين  للم�سروع  ومواجهتهم 

على   احلفاظ  ونتيجة  اجلماعية  وحقوقها  ق�سيتها  على 

ق�سية الالجئني حية وعلى حقهم يف العودة كذلك نتيجة 

ال�سمود والت�سحيات  يف معاركنا ك�سعب �سواء يف الداخل اأم 

يف اخلارج  ومت�سك االأجيال جيال بعد جيل بحق الالجئني 

يف العودة اىل ديارهم التي هجروا منها بالقوة الع�سكرية 

الغا�سمة  

يحكم  اأن  ينبغي  ال��ذي  اال�سا�ص  املوقف  ان  خالد  واأك��د 

�سيا�ستنا يجب اأن ياأخذ يف االعتبار اأن اجلانب الفل�سطيني 

لن يوقع على اية ت�سوية لل�سراع تنطوي على انهاء املطالب 

لقرارات  وفقا  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  حل  قبل 

ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة ويف املقدمة منها القرار 194 

اأو تنطوي على حل وت�سفية اأعمال وكالة الغوث الدولية اأو 

نقل الالجئ الفل�سطيني اىل والية غري واليتها كاملفو�سية 

العليا ل�سوؤون الالجئني يف االمم املتحدة اأو تنطوي على امل�ص 

او  الفل�سطينية  للمخيمات  والقانونية  ال�سيا�سية  باملكانة 

تنطوي على االعرتاف بيهودية دولة ا�سرائيل كما تطالب 

بقوة  ذلك  يف  وتدعمها  وتنا�سرها  نتنياهو  حكومة  بذلك 

االإدارة االأمريكية اجلديدة باعتبار ذلك موؤ�سرا على نوايا 

ارا�سي  يف  الأهلنا  جديدة  ونكبة  جديد  وتهجري  تران�سفري 

1948 ومدخال لت�سفية ق�سية الالجئني الفل�سطينيني.

الفل�ضطينيون ت�ضاعفوا 9 مرات بعد النكبة

يتحدثون يف كل منا�ضبة عن الهولوك�ضت 

وجرائم النازية ويتنا�ضون جرائمهم يف فل�ضطن
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اليهودي، الذي �سّرعته اللجنة الوزارية يف الكني�ست االإ�سرائيلي، 

اإطاًرا ت�سريعًيا جلملة املمار�سات الفعلية  مطلع االأ�سبوع اجلاري، 

على االأر�ص، التي تتبعها املوؤ�س�سة االإ�سرائيلية منذ ن�ساأتها االأوىل، 

وخا�سة يف ما يتعلق باحلقوق اجلماعية لليهود فقط، مثل مكانة 

اللغة العربية واعتبار ال�سريعة اليهودية م�سدًرا رئي�ًسا للت�سريع، 

وغريها مما يحمله القانون الذي مل يتم التوافق بعد على �سيغته 

النهائية، لكنها يف الواقع ممار�سات فعلية على االأر�ص متار�ص منذ 

ال�سبغة  املمار�سات  لهذه  القانون  هذا  مينح  واليوم،   ،1948 عام 

ال�سرعية مبكانة خا�سة، وهي مكانة قانون اأ�سا�ص يف الدولة، ما 

يعني اأنه �سيكون، الحًقا، جزًءا من »الد�ستور«.

ت�ضريع العن�ضرية بقانون اأ�ضا�س

عمر  املحامي  امليزان،  موؤ�س�سة  يف  احلقوقي  يقول  ذل��ك،  وح��ول 

خماي�سي، اإن »القانون �سراحة مل ياأِت بجديد على اأر�ص الواقع 

فعلًيا، اإمنا جاء ليقونن الت�سرفات والقوانني االأخرى �سمن قانون 

على  �سيء  يتغري  مل  العربية  اللغة  مكانة  مثاًل  د�ستوري،  اأ�سا�ص 

مكانتها، فهي مل حتَظ يوًما مبكانة لغة ر�سمية على اأر�ص الواقع، 

يف  وو�سعها  وقوننتها  العن�سرية،  املمار�سات  جتّرم  الدولة  هذه 

د�ستور اأ�سا�ص الدولة«.

اأ�سا�ص  على  التفرقة  عن  نتحدث  »نحن  قائال  خماي�سي  واأردف 

وله  بالعودة  لليهودي احلق  اأن  اأ�سا�ص  قومي، عندما يكون قانون 

املواطنة املبا�سرة، بينما ال يحق ذلك لغري اليهودي هذا يدل على 

مبكانة  العن�سرية  مكانة  فيها  تكون  مبجرى  جتري  الدولة  اأن 

هي  الت�سريع  مرجعية  بخ�سو�ص  االأم��ر  وكذلك  اأ�سا�ص،  قانون 

اليهود  دولة  اإنها  بامتياز،  �سيا�سي  فالهدف  اليهودية،  ال�سريعة 

وزن  باأي  حتظى  ال  التي  الدميوقراطية،  كلمة  اأ�سيفت  لو  حتى 

الدولة  اأن  وتاأكيد  لليهود،  فالدميوقراطية  بيهوديتها،  مقارنة 

هذه  يف  �سيوف  وكاأنهم  غريهم  ومن  فقط،  اليهود  لقومية  تتجه 

البالد«.

تعامل  كيفية  »هو  ذلك  من  االأخطر  اإن  قائال  خماي�سي  وختم 

املمار�سات  هذه  تف�سري  كان  ال�سابق  يف  الق�سايا،  هذه  مع  املحاكم 

�سيكون  اليوم  مت�سدد(  ليربايل،  قا�سي   ( القا�سي  ملرجعية  وفقا 

د�ستورًيا  اأ�سا�ص  قانون  كونه  ب��ه،  الق�ساة  يلتزم  اأ�سا�ص  قانون 

ملزًما«.

من جهتها، تقول احلقوقية يف موؤ�س�سة »عدالة«، املحامية �سو�سن 

عام  منذ  م�ستمرة  حم��اوالت  ه��ذه  التاريخي،  ال�سياق  »يف  زه��ر، 

يف  ولكن  اليهودي،  املجتمع  داخل  حتى  حاد  نقا�ص  و�سط   ،2009

الفعلية  املمار�سة  الأن  �سيء،  اأي  يجدد  ال  القانون  هذا  الفحوى 

متار�ص منذ قيام الدولة، ولكن التجديد يف االأمر هو مكانة القانون 

كقانون اأ�سا�ص، والذي �سيتحول اإىل د�ستور م�ستقبلي ت�سادق عليه 

الدولة، وحتديد الروؤية امل�ستقبلية التي تراها الدولة يف العالقة 

يف  للفل�سطينيني  القومية  االأقلية  خا�سة  املواطنني،  وبني  بينها 

يف  املكانة  ويعطي  بالكامل،  القانون  يتجاهلها  والتي  الداخل، 

الرموز واحلقوق اجلماعية لليهود، هذه ممار�سات موجودة فعليا 

على  �سابقة  قرارات  يف  �سادقت  العليا  املحكمة  وحتى  ومفهوما، 

هذه املمار�سات، كما ال نن�سى القوانني ال�سابقة املوجدة مثل قانون 

العودة لليهود فقط، وهذا مينح مكانة خا�سة لليهود فقط ب�سبب 

املواطنة،  يف  فقط  لي�ص  باملكانة  فرًقا  يعني  ما  وقوميته  ديانته 

خمتلفة  جمموعات  لتواجد  االإن�سانية  املكانة  يف  ا،  اأي�سً واإمن��ا، 

ل�سالح االأغلبية، وهم اليهود«.

وتابعت زهر اإن »هذا اخلطاب مت�سل�سل عرب قرارات املحكمة العليا 

يف ق�سايا هامة، مثاًل ق�سايا ملفات �سطب االأحزاب يف االنتخابات 

الربملانية، وهذا �سهدناه يف مو�سوع طلب �سطب تر�سيح د. عزمي 

العليا عادت الأ�س�ص: هل  اأن املحكمة  ب�سارة، و�ساهدنا من خالله 

التعريف  واأج��ربت  الدولة،  يهودية  مع  يتنافى  احل��زب  برنامج 

االأعياد  الن�سيد،  اللغة،  وقالت  اليهودية،  الدولة  جوهر  هو  مبا 

وغريها«.

�ضبل الت�ضدي

وختمت زهر اأن »ر�سائل هذا القانون وا�سحة، وهي تقول اإن العرب 

لي�سوا فقط من م�ستوى مواطنة ثانية، واإمنا مواطنتهم حتت �سك 

كبري جدا، الأن احلقوق اجلماعية للمواطنني العرب لي�ص مفهومة 

�سمنا، والقانون يح�سم ب�سكل نهائي اأمر احلقوق اجلماعية التي 

نطالب فيها منذ �سنوات، والقانون ي�سكل انتهاًكا للقوانني واملواثيق 

الدولية التي وّقعت عليها اإ�سرائيل، بالذات االإعالن الدويل لالأمم 

متييز  فيها  يكون  اأن  مينع  دولة  يف  االأقليات  حقوق  عن  املتحدة 

جتاه االأقليات، والتي تلزم فيها الدول باحرتام ومتكني االأقليات 

من حتقيق حقوقها اجلمعية والفردية«.

الوطن ال يحتاج لوعود �ضماوية وقوانن مفرو�ضة

بينما قالت النائبة عن التجمع الوطني الدميقراطي يف القائمة 

حت�سم  ال  ال�سعوب  بني  »ال�سراعات  اإن   : زعبي،  حنني  امل�سرتكة، 

عرب القوانني بل عرب الن�سال والت�سحيات. وال يحتاج لقانون لكي 

يثبت حقه و�سرعيته على وطن �سوى من ال ي�سعر مبلكية حقيقية 

وطبيعية عليه، اأما �ساحب الوطن فال يحتاج ال لوعود �سماوية وال 

لوعود انتدابية وال لقوانني. هذا القانون واأمثاله هو الربهان اأّن 

التعامل مع هذا الوطن كوطن قومي لليهود هو اأمر م�سطنع، يحتاج 

�سكانه  ومع  وطن  مع  لعالقة  يوؤ�س�ص  ومن  والق�سر،  والعنف  للقوة 

اإن  عرب القوة والق�سر يوؤ�س�ص يف ذات الوقت ل�سراع مرير معهم. 

الندية  هي  املمكنة  الوحيدة  الطبيعية  واحلياة  ال�سلم  اإمكانية 

التاريخي  بالغنب  تعرتف  التي  املواطنني،  دول��ة  وه��ي  الكاملة، 

الأ�سحاب الوطن، وت�سمن حق العودة، وهو م�سروع مفتوح لت�سامن 

جميع من ميلك ال�سمري واجلراأة لكي يعرتف بامل�سروع ال�سهيوين 

كم�سروع ا�ستعماري«.

تقرير امل�ضري لليهود على كامل فل�ضطن التاريخية

امل�سرتكة،  القائمة  يف  الدميقراطية  اجلبهة  عن  النائب  اأم��ا 

القانون  خالل  من  كبرًيا  خطًرا  هناك  اإن  فقال  جبارين،  يو�سف 

القانون  مقرتحي  اأن  وهو  فقط،  لليهود  امل�سري  تقرير  ح�سر  عرب 

ال يعرتفون بحدود عام 1967 كحدود الإ�سرائيل، »وبالتايل فهم 

يق�سدون، براأيي، ح�سر تقرير امل�سري لليهود يف كل اأر�ص فل�سطني 

طريف  عرب  للفل�سطينيني  جماعي  حق  الأي  والتنكر  التاريخية، 

اخلط االأخ�سر«.

اأكرث  يعّمق  وه��و  بامتياز،  اأبرتهايد  قانون  »ه��و  جبارين  وتابع 

التمييز بني اليهود واملواطنني العرب يف اإ�سرائيل، من خالل اإر�ساء 

ت�سريعات متييزّية يف قانون اأ�سا�ص يحمل �سبغة د�ستورية«.

فوقية قومية لليهود

وختم جبارين حمذرا من القانون »م�سروع القانون ير�سي قواعد 

اإ�سرائيل،  يف  الد�ستورّية  القاعدة  يف  ر�سمًيّة  قومية  لفوقية 

قاعدة  ي�سّكل  اليهودّي  القومّي  االأ�سل  اأّن  حتديدها  خالل  من 

التمّتع بهذه باالمتيازات، دون توفري ترتيبات موازية للمواطنني 

العرب«.

الربغوثي  مروان  البارز  الفل�ضطيني  الوطني  القائد  وجه   - االهايل 

البيان التايل من معتقل �ضجن اجللمة وهو يخو�س ا�ضرابا مفتوحا عن 

الطعام مع 1800 ا�ضري منا�ضل يف �ضجون االحتالل .

ل�سعبنا  واالج���الل  واالك��ب��ار  االع��ت��زاز  بتحية  »اأت��وج��ه 

الفل�سطيني العظيم الذي هب يف كل مكان لن�سرة االأ�سرى 

وخميمات   48 ال���  داخ��ل  ويف  وغ��زة  وال�سفة  القد�ص  يف 

ال�ستات وبالد اللجوء واملنايف واجلاليات الفل�سطينية.

لل�سعوب  واالعتزاز  والتقدير  االكبار  بتحية  اتوجه  كما 

اأتوجه  كما  و�سبابها  ونقاباتها  احزابها  وك��ل  العربية 

بالتحية ل�سعبنا ولالجئني ب�سكل خا�ص يف ذكرى 69 للنكبة 

والتطهري العرقي واأجدد موقفنا الثابت على التم�سك بحق 

العودة املقد�ص لالجئيني فل�سطني اىل ديارهم التي هجروا 

منها يف اأب�سع حماولة ا�ستئ�سال وا�ستبدال ل�سعب جرت يف 

هذا الع�سر.

مع  وفعالياتها  النكبة  احياء  حركة  التحام  اىل  واأدع��وا 

احلركة ال�سعبية للت�سامن مع االأ�سرى و�سواًل اىل تطوير 

تتزامن  �سامل  ووطني  م��دين  ع�سيان  اىل  احلالة  ه��ذه 

اال�سرائيلي  اال�ستعمار  على  قرن  ن�سف  م��رور  ذك��رى  مع 

الكوليونايل لالأرا�سي العربية املحتلة عام 67.

واالكبار  واالع��ت��زاز  بالتحية  اتوجه  اخ��رى  جهة  وم��ن 

لالأ�سرى االأبطال امل�سربني عن الطعام فر�سان االنتفا�سات 

الثبات  ملحمة  القاب�سون على اجلمر يف  املقاومة  واأبطال 

وال�سرب »فما الن�سر اال �سرب �ساعة«. فهم الذين ي�سطرون 

احلركة  بطوالت  يف  جديدة  وم�سرفة  م�سرقة  �سفحة 

احلرية  اأج��ل  من  الفل�سطيني  �سعبنا  ون�ساالت  االأ�سرية 

ويروونه  القادمة  االأجيال  يف  االأمل  ويزرعون  والكرامة 

من حلمهم ودمهم. واأعاهدهم واأعاهد �سعبنا على موا�سلة 

اأهدافها  لفل�سطني حتى حتقيق  معركة احلرية والكرامة 

وان ال �سيء يك�سر اإرادة اأ�سرى احلرية التي تنبع من اإرادة 

�سعبنا العظيم

ومن جهة اخرى اأوجه نداء اإىل الف�سائل الفل�سطينية ويف 

مقدمتها حركة فتح وحما�ص للم�ساحلة الوطنية وجتديد 

ال�سامل  للحوار  وط��ن��ي  م��وؤمت��ر  عقد  اإىل  دع��م��ًا  احل���وار 

للو�سول اإىل وثيقة عهد و�سراكة وللحفاظ على التمثيل 

الفل�سطيني ومنع اإنهيار النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

نف�ص  على  جم���ددًا  املفاو�سات  ا�ستئناف  م��ن  اأح���ذر  كما 

هناك  يكون  فلن  ف�سلها،  اأثبتت  التي  ال�سابقة  القواعد 

باإنهاء  الر�سمي  اإ�سرائيل  بالتزام  اإال  للمفاو�سات  جدوى 

ال�سامل  وال��وق��ف  حم��دد،  زمني  ج��دول  وف��ق  االإح��ت��الل 

بحق  واالإعرتاف   ،67 حدود  اإىل  واالإن�سحاب  لالإ�ستيطان 

ال�سعب الفل�سطيني بتقرير م�سريه، مبا يف ذلك اإقامة دولة 

كاملة ال�سيادة على حدود 67 وعا�سمتها القد�ص احلبيبة 

جوهر ال�سراع واأ�سل احلكاية، واالإعرتاف بحق الالجئني 

ال�سامل عن  االإفراج  194 وا�سرتاط  للقرار  بالعودة طبقًا 

ووقف  للمفاو�سات،  ا�ستئناف  اأي  قبل  واملعتقلني  االأ�سرى 

قرن  ربع  منذ  امل�ستمر  بحقهم  والتق�سري  االإهمال  جرمية 

من املفاو�سات .

ال  جزء  هي  والكرامة  احلرية  معركة  ان  اأخ��ريًا  واوؤك��د 

نظام  اإ�سقاط  اأجل  ومن  االحتالل  �سد  الكفاح  من  يتجزاأ 

االبارتهايد الظامل يف فل�سطني.

املجد لل�ضهداء

ال�ضفاء للجرحى

احلرية لالأ�ضرى

عا�س ال�ضعب الفل�ضطيني العظيم

اأخوكم مروان الربغوثي )اأبو الق�ضام(

العزل االنفرادي ل�ضجن اجللمة«

�ش�ؤون فل�شطينية

قانون القومية اليهودي... ت�ضريٌع للعن�ضرية واإلغاء للهوية الفل�ضطينية

مروان الربغوثي من املعتقل

 »اأنا ما هنت يف زنزانتي وال �ضغرت اأكتايف«
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

���س��ادر  ب��ي��ان  � االه����ايل - يف  ت��ون�����ص 

 � )�سغل  التون�سي  القطب  ح��زب  عن 

ت�سامن  اجتماعية(  عدالة   � حرية 

فيه مع االأ�سرى االبطال الفل�سطينني 

واالردنيني والعرب القابعني يف �سجون 

االحتالل وطالب احلزب :

� ب��رف��ع ال��ع��زل��ة ع��ن رم���وز اإ���س��راب 

والرفاق:  االخوة  والكرامة،  احلرية 

م����روان ال��ربغ��وث��ي، وج���دي ج���ودة، 

كرمي يون�ص ، حممود ابو �سرور واأن�ص 

جرادات.

� ال�سلطة الفل�سطينية بتقدمي �سكوى 

ب�ساأن  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��اي��ات  ملحكمة 

التعاطي  يف  االح���ت���الل  ع��ن�����س��ري��ة 

ا�ست�سهاد  اىل  ادت  التي  اال�سرى  مع 

املئات يف ال�سنوات املا�سية وندعو اىل 

الفل�سطينني  التحرك  دائ��رة  تو�سيع 

مبا  لال�سرى  دعما  وال��دويل  والعربي 

داخ��ل  �ساملة  انتفا�سة  اىل  ي���وؤدي 

�سجون االحتالل.

املجتمع  ال��ق��ط��ب  ح���زب  ي��ذك��ر  ك��م��ا 

الدويل بامل�سوؤولية امللقاة على عاتقه 

الدولية  واالع��راف  القانون  مبقت�سى 

الفل�سطينيني  اال���س��رى  ق�سية  جت��اه 

اال�سرائيلية  ال�سجون  يف  املعتقلني 

ويطالبه بالتحرك العاجل لو�سع حد 

االن�سان  حلقوق  املمنهجة  لالنتهاكات 

داخل املعتقالت م�سددين على �سرورة 

ال��دول��ي��ة  املحا�سبة  اآل��ي��ات  تفعيل 

واجبارها  االحتالل  �سلطات  ملعاقبة 

على احرتام املواثيق الدولية .

ويدعو حزب القطب ال�سعب التون�سي 

موا�سلة  اىل  ال��ع��امل  �سعوب  وك��اف��ة 

حتى  امل�سربني  اال�سرى  مع  الت�سامن 

الرمق االخري �سمن حملة »املاء وامللح« 

الفل�سطينيني  وتدويل ق�سية اال�سرى 

املر�سوعة  الن�سال  و���س��ائ��ل  بكافة 

وامل�ساندة ال�سعبية واالعالمية.

االهايل - نا�سد »اللو ت�سيبا« املنا�سل 

�سد الف�سل العن�سري واالأ�سري ال�سابق 

جميع  العن�سري،  الف�سل  �سجون  يف 

للم�ساركة  اف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ���س��ع��ب 

ب���اال����س���راب ع���ن ال��ط��ع��ام مل���دة 24 

لذكرى  املوافق  اأي��ار،   15 ي��وم  �ساعة 

ال�سيا�سيني  االأ�سرى  مل�ساندة  النكبة، 

الفل�سطينيني.

با�سراب  ق��ام  ال���ذي  »ت�سيبا«  ودع���ا 

�ساعة   24 مل��دة  الطعام  عن  ت�سامني 

يف 3 اأيار اجلاري، كل االأفراد املحبني 

ا�سراب  حملة  يف  بامل�ساركة  للحرية 

جنوب افريقيا للكرامة.

عن  الت�سامني  اال����س���راب  و���س��ي��ق��ام 

م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  الطعام 

وي�ستمر  اجل��اري  ال�سهر  من   14 ي��وم 

اليوم  يف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى 

ب�سرب  للم�ساركني  �سي�سمح  ال��ت��ايل. 

مرتني  �سكر  اأو  ملح  م��ع  م��اء  حملول 

على  للحفاظ  ���س��اع��ة  ال�����24  خ���الل 

غداء  وجبات  مع  و�سيقرتن  الطاقة، 

الدولة،  اأن��ح��اء  كل  يف  املقاطعات  يف 

ت�سامنية  اجتماعات  اىل  باالإ�سافة 

يف االأيام التي ت�سبق اال�سراب وحتى 

اال�سراب  و�سيقام  تليه،  التي  االأي��ام 

خ�سي�سا يف يوم 15 من ال�سهر اجلاري 

عام  النكبة  ي��وم  يف  للتذكري  كعالمة 

واإق��ام��ة  الق�سري  والتهجري   1948

االحتالل االإ�سرائيلي اأنذاك.

احلرية  اإ�سراب  يف  وي�سارك  وي�ساند 

وال��ك��رام��ة يف ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا ي��وم 

املنظمات  ع�سرات  احل��ايل،  اأي��ار   15

والنقابات  واحل��رك��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

اجلنوب افريقية، منها« موؤ�س�سة اأحمد 

حلرية  ال��دول��ي��ة  واحلملة  ك��اث��رادا 

االأ���س��رى،  وجميع  الربغوثي  م��روان 

وحركةBDS ، وحزب املوؤمتر الوطني 

الفل�سطينية،  وال�����س��ف��ارة   ،ANC
حرة،  لفل�سطني  افريقيا  جنوب  يهود 

التحالف الت�سامني لفل�سطني، االأ�سرى 

جمعية  ال�����س��اب��ق��ون،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ون 

 Wits PSC، اف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب 

 ،MJC، MSA، cosatu ،SACP
 Nehawu، ال���ق���د����ص،  م��وؤ���س�����س��ة 

Samwu، حزب اجلماعة ال�سيا�سي، 
 ،Amnesty International
 ،EFF االإقت�سادية  احلرية  مقاتلي 

جمعية   ،  EE التعليم  يف  امل�����س��اواة 

فل�سطني  معهد  غاندي،  ذكرى  اإحياء 

القاهرة  جمموعة  افريقيا،  جنوب 

 KZN ال���درا����س���ي���ة،  ف��ل�����س��ط��ني   –
متحف   ، للت�سامن  فل�سطني  منتدى 

فل�سطني، حملة الت�سامن مع فل�سطني، 

 PMB4Paletine جم��م��وع��ة 

احلواري  الراديو  برنامج  احلراكية، 

 TheWalkZone، UCT
 Palestine Solidarity
 Forum، UKZN Theology
 and Development، UP
اللجنة   ،Palestine Solidarity
منظمة  فل�سطني،  م��ع  الت�سامنية 

ال�سجون يف جنوب افريقيا والتحالف 

وال���ذي  فل�سطني  اأج���ل  م��ن  ال��وط��ن��ي 

مع  ت�سامن  منظمة   40 من  اأكرث  ي�سم 

االإن�سان،  حقوق  جمموعات  فل�سطني، 

نقابات جتارية واأحزاب �سيا�سية«.

واأك����د ع���دد م��ن ال�����وزراء ع��ل��ى اأن��ه��م 

���س��ي��ل��ب��ون ال���دع���وة وي�����س��ارك��ون يف 

مع  الطعام  عن  الت�سامني  اال���س��راب 

وزي��ر  بينهم:«  وم��ن  ال�سعب.  ع��ام��ة 

االت�ساالت اياندادلودو، وزير ال�سحة 

الوزير  نائب  اآرومنوت�سواليدي،  د. 

نائب  م��ان��ام��ي��ال،  ب��وت��ي  ال��رئ��ا���س��ة  يف 

الدولية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون  وزي���ر 

التعليم  وزي���ر  نوماينديامفيكوتو، 

االأ�سا�سي اإنفري �سورتي ووزير ال�سياحة 

التزم  وقد  هانيكوم.  ديريك  ال�سابق 

اال�سراب  يف  بامل�ساركة  اآخرون  اأفراد 

جزيرة  يف  ال�سابقني  االأ�سريين  مثل 

ما�سيموال،  ومفو  �سوبني  كيهال  روبني 

دوارتي.  جي�سي  العام  االأمني  ونائبة 

تلفزيونية  �سخ�سيات  اىل  باالإ�سافة 

و�ساكا  روبرت�ص  كويل  مثل  واإذاعية 

ها�ستي،  نينا  وامل�����س��ي��ف��ة  �سي�سولو 

و�سخ�سيات اإعالمية مثل كاي�سيك�سويل 

ابرجميوبونغانيمبيندواين  ويو�سف 

وال�سحفية جانيت �سميث«.

وقد علق ت�سيبا حول اأهمية امل�ساركة 

يف احلركة الت�سامنية قائال: »ب�سفتي 

 18 ملدة  روبني  جزيرة  يف  �سابق  اأ�سري 

الثمانينيات،  يف  �سيا�سي  ومعتقل  �سنة 

وق��د اأق��م��ن��ا اإ���س��راب��ات ع��دي��دة عن 

ال�سجون  �سلطات  مواجهة  يف  الطعام 

العن�سرية، اأ�سعر باأن من واجبي اليوم 

اأن اأ�ساند الفل�سطينيني الذين هم االآن 

قبل  فيه  كنا  ال���ذي  احل���ال  نف�ص  يف 

�سنوات عديدة«. وعلق حول املخاطر 

نظرا  اال�سراب  يف  مل�ساركته  ال�سحية 

اأن  »يجب  قائال:  ع��ام(   86( لعمره 

نتعهد بدعمنا امل�ستمر حلرية وكرامة 

العامل  دعم  كما  الفل�سطيني  ال�سعب 

مقاومة  يف  افريقيا  جنوب  �سعب  كله 

نظام الف�سل العن�سري الوح�سي. واأنا 

الن�سال  يدعمون  الذين  اأن  من  متاأكد 

التخلي  ي�ستطيعون  الفل�سطيني 

�ساعة   24 مل��دة  طعامهم  وجبات  عن 

فل�سطني  يف  رفاقنا  معنويات  ل��رف��ع 

ب��اأن ه��ذا اال���س��راب هو  اأي�سا  واأظ���ن 

ر�سالة  و�سري�سل  عاملي  ت�سامن  م�سهد 

وهي  االإ�سرائيلي،  لالحتالل  مهمة 

يف  وحدهم  لي�سوا  الفل�سطينيني  اأن 

كفاحهم واأن م�ساندتنا لهم لن ت�سعف 

حتى حتقيق احلرية والكرامة«.

عربي ودويل

 كمال م�شاعني 
ا�ست�سهال  ظاهرة  اجلماعية،  امل�ساجرات  ظاهرة 

ك�سر  بامل�ساجرات،  النارية  اال�سلحة  ا�ستخدام 

قبلية  م�سطلحات  ا�ستخدام  ت��ردد،  دون  القانون 

كربى  اأ�سباب  وج��ود  ع��دم  الو�سطى،  الع�سور  من 

ال�سيقة  الع�سبيات  ا���س��ت��دع��اء  ل��ل��م�����س��اج��رات، 

�سغب  باعمال  لالنخراط  تردد  دون  وا�ستجابتها 

على نطاق وا�سع... هل هذه الظواهر جديدة على 

جمتمعنا؟، وهل هي عابرة ولي�ست ا�سيلة؟.

لدينا  لي�ص  اأن  ���س��يء،  ك��ل  وق��ب��ل  اأواًل  فلنعرتف 

)حوا�سر( او مدن باملعنى احلقيقي ح�سب تعريف 

زال  ما  مدننا  اأن  والدليل  للمدنية،  خلدون  اب��ن 

�سمات  حتمل  وال  الع�سائر،  ح�سب  مق�سم  جمتمعها 

املدن من جهة النظام االقت�سادي، او من جهة انتاج 

كان  هذا  معمار...(،  فنون  )ثقافة  مدنية  حياة 

�سائدًا قبل تا�سي�ص اأالمارة.

ثم ماذا؟، االمارة.. ثم الدولة، مل ير�ص االجنليز 

بريوقراطيا،  نظاما  اأ�س�سوا  فقد  مدين،  نظام  اأ�س�ص 

�ساهم بتنظيم احلياة العامة وتوطني البدو.

بيئة  بخلق  والبريوقراط  القانون  دولة  �ساهمت 

�سهر  على  قادر  مدين  نظام  بار�ساء  للبدء  مالئمة 

الدولة  ولكن  للمجتمع،  الفرعية  املكونات  ودم��ج 

مت  ما  على  توؤ�س�ص  مل  اال�ستقالل،  بعد  االردن��ي��ة 

بناءه منذ مطلع الع�سرينيات اىل مطلع ال�ستينيات، 

حني وجد النظام ال�سيا�سي بالبدو قاعدة �سيا�سية 

القاعدة  نف�سها  وهي  له،  ثقافية   – اجتماعية   –
التي ت�سخمت واتخذت تعبريات عدة منها تعبريات 

وع�سبوية  دينية  تعبريات  ومنها  مبا�سرة،  بدوية 

من �ستى االمناط. 

مل ابتعد عن مو�سوع امل�ساجرات، وهو بنظري عودة 

االنفالت  اىل  الفرعية  دون  وما  الفرعية  املكونات 

باال�سا�ص  وه��ي  واملدنية؟،  القانون  ح��دود  خ��ارج 

جمتمع  تاأ�سي�ص  وف�سل  اوال،  املدنية  لغياب  عنوان 

مدين قادر على دمج هذه املكونات. 

اأن  ت�ستحق  التي  اخلم�سينيات  جتربة  وح��ده��ا 

لبناء  ا�سيل  م��دين  م�سروع  بداية  بانها  تو�سف 

اىل  وب��اأ���س��ال��ة،  ا�ستندت،  الن��ه��ا  ج��دي��د،  جمتمع 

ال�سيا�سية  الناحية  من  مدين  جمتمع  بناء  عنا�سر 

بعد  اللجوء  حركة  اأن  واظن  واملدنية،  والثقافية 

التجربة  بهذه  رئي�سي  ب�سكل  �ساهمت  قد  النكبة 

وفيها  حقيقية  م��دن  فيها   48 فل�سطني  واأن  �سيما 

)فل�سطني  متطور  ب�سكل  نف�سها  عن  عربت  مدنية 

لبنان  م��ن  ت��ط��ورا  اأك��رث  كانت  االح��ت��الل  قبل   48

االقت�سادي  التطور  مب�ستويات  م�سر  ت�سابه  وكانت 

على  االنقالب  جرى  وقد  والثقايف(،  واالجتماعي 

هذه التجربة وهي التجربة الوحيدة التي كان من 

على  قادر  حقيقي،  مدين  ملجتمع  توؤ�س�ص  اأن  املمكن 

ال  كنمط  البداوة  واق�ساء  الفرعية،  املكونات  دمج 

بداأت  هناك  ومن  واملعا�سرة،  احلداثة  روح  يالئم 

الق�سة. 

هل جمتمعنا يتحلل؟  اأحزاب تون�ضية تت�ضامن مع اال�ضرى الفل�ضطينين والعرب

اإ�ضراب عام عن الطعام بجنوب افريقيا ت�ضامنا مع االأ�ضرى
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ثمن ال�ضراكة الفل�ضطينية يف ال�ضفقة االأمريكية
معت�ضم حمادة

حقيبته  ويف  وا�سنطن  من  الفل�سطيني  الفريق  عاد 

يف  لل�سراكة  ال�سلطة  لتاأهيل  اأمريكية  �سروط  رزمة 

ال�سفقة االإقليمية

ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  ا�ستقبل   نعم. 

الرئي�ص اأبومازن عند عتية البيت االأبي�ص باحلفاوة 

املطلوبة.

نعم. ا�ستقبل ترامب اأبومازن يف القاعة نف�سها، وعلى 

امل�ست�سارة  وعليها  فيها  ا�ستقبل  التي  نف�سها  املقاعد 

االأملانية اإجنيال مريكل.

ال�سحفي،  املوؤمتر  يف  الرئي�سان  وقف  )ثالثة(  ونعم 

اإىل  جنبًا  الفل�سطيني  العلم  اأبومازن  خلف  وانت�سب 

جنب مع العلم االأمريكي.

ونعم )رابعة( الرئي�ص اأبومازن هو واحد من بني اأول 

ع�سرة روؤ�ساء ا�ستقبلهم ترامب يف البيت االأبي�ص.

وه��ذه  اال���س��ت��ق��ب��ال،  يف  احل���ف���اوة  ه���ذه  تعني  ه��ل 

الر�سميات اأن ثمة تغيريًا يف ال�سيا�سة االأمريكية اإزاء 

الفل�سطينية.  والقومية  الوطنية  واحلقوق  الق�سية 

واأن الزيارة حققت اأهدافها، يف ك�سب تاأييد االإدارة 

االأمريكية ل�سالح هذه الق�سية وهذه احلقوق، واأنها 

من  واق��رتب��ت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  احلليف  ع��ن  ابتعدت 

»ال�سديق« الفل�سطيني.

االإع��الم  و�سائل  بالغت  والتي  احلفاوة،  هذه  اأن  اأم 

الر�سمية واملوالية للرئي�ص عبا�ص يف اإبرازها، جاءت 

وعمد  الزيارة،  اأثارتها  اأخ��رى  ق�سايا  على  لتغطي 

اأع�ساء الوفد الفل�سطيني اإىل وا�سنطن للتكتم عليها.

حل  اإىل  ت��رام��ب  م��ع  واللقاء  ال��زي��ارة  تو�سلت  ه��ل 

�سفارة  بنقل  ترامب  وعد  اأن  بعد  القد�ص،  لق�سية 

بالده اإليها.

الالجئني  لق�سية  ح��ل  اإىل  ال��زي��ارة  تو�سلت  وه��ل 

وهل   .194 القرار  مبوجب  العودة  حق  لهم  ي�سمن 

امل�سروع  حقهم  للفل�سطينيني  يكفل  حل  اإىل  تو�سلت 

يف االإ�ستقالل وال�سيادة والعودة وتقرير امل�سري. هل 

»اإ�سرائيل  وق�سية  الدولتني«،  »حل  ق�سية  تناولت 

واالأ�سرى،  اال�ستيطان،  وق�سايا  لليهود«،  قومي  وطن 

واحل�سار االإ�سرائيلي على القطاع. واإال فما ي�سمن اأن 

الزيارة كانت ناجحة وحققت اأهدافها؟

*       *      *

الر�سمية،  البيانات  اإىل  نعود  غمو�ص  اأي  عن  بعيدًا 

واإىل ما قاله ال�سكرتري ال�سحفي للبيت االأبي�ص �سون 

�سباي�سر)2017/5/4(:

الفل�سطيني  الرئي�ص  من  طلب  ترامب  الرئي�ص   •
على  التحري�ص  منع  على  امل�ساعدة  عبا�ص  حممود 

املرتبطة  االإع����الم  و���س��ائ��ل  يف  �سيما  وال  ال��ع��ن��ف، 

مبا�سرة بال�سلطة الفل�سطينية.

املدفوعات  اإزاء  قلقه  عن  ترامب  الرئي�ص  • اأعرب 
اأ���س��ر  اإىل  الفل�سطينية  ال�سلطة  تدفعها  ال��ت��ي 

اأن  اإىل  م�سريًا  االإ�سرائيلية.  ال�سجون  »ال�سجناء« يف 

ترامب اأكد على �سرورة و�سع حد، واإيجاد حل لهذه 

امل�سكلة.

• ناق�ص ترامب مع عبا�ص التدابري الالزمة ملكافحة 
مع  االأم��ن��ي  التن�سيق  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر  االإره������اب، 

اإ�سرائيل. واأ�ساد ترامب بالدور الذي تلعبه االأجهزة 

نف�سه  الوقت  يف  وتعهد  املجال  هذا  يف  الفل�سطينية 

بتوفري الدعم الدائم لهذه االأجهزة.

االإقت�ساد  لتمكني  التدابري  باإتخاذ  ترامب  وعد   •

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وت���وف���ري ال��ف��ر���ص االإق��ت�����س��ادي��ة 

للفل�سطينيني.

البيت  يف  اأب��وم��ازن  كان  وبينما  الوقت،  هذا  يف   •
االأبي�ص، كان مايك بين�ص، نائب الرئي�ص االأمريكي، 

اإ�سرائيل«،  تاأ�سي�ص  »ذك��رى  اإحتفاالت  يف  ي�سارك 

وي�سرح علنًا يف خطابه االإحتفايل اأن اإدارته مازالت 

تبحث يف مو�سوع نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�ص 

ال�سحفي  ال�سكرتري  رف�ص  جانبه  من  بينما  املحتلة. 

»اأن  موؤكدًا  االأم��ر  هذا  على  التعليق  االأبي�ص  للبيت 

�سيا�سة ترامب تقوم على عدم ك�سف االأ�سياء ب�سكل 

علني مبا يف ذلك عدم القيام مبفاو�سات علنية«.

»ح��ل  ت��رام��ب  جت��اه��ل  اآخ�����رًا،  ول��ي�����ص  • واأخ�����ريًا 
اإ�سارة اإىل  اأية  الدولتني«، وجتاهل يف ال�سياق نف�سه 

»اإىل  التو�سل  عن  وحت��دث  الفل�سطينية«،  »الدولة 

 ������ الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء  �ساأنه  من  �سامل  اإتفاق 

االإ�سرائيلي«.

دوبولو�ص،  بابو  جورج  اأن  نالحظ  اأن  علينا  باملقابل 

له  زيارة  ويف  االإ�سرائيلية،  لل�سوؤون  ترامب  م�ست�سار 

موؤخرًا اإىل تل اأبيب لينقل لها نتائج زيارة اأبو مازن، 

حتدث للمرة االأوىل عن ال�سفة الفل�سطينية بامل�سمى 

االأمر  وال�سامرة«،  »يهودا  اأي  اإ�سرائيل  تف�سله  الذي 

الذي فهمته تل اأبيب اإ�سارة اأمريكية �سديدة الو�سوح 

�سم  يف  اإ�سرائيل  »بحق«  امل�سبق  وا�سنطن  الإع��رتاف 

رئي�ص  مع  االأم��ر  ه��ذا  وك��رر  الفل�سطينية.  ال�سفة 

»اإننا  بقوله  داج��ان  يو�سي  امل�ستوطنات«  »جمل�ص 

نتطلع اإىل الدخول يف عالقات جيدة مع كل اإ�سرائيل 

جيم�ص  اأما  التاريخية«.  وال�سامرة  يهودا  فيها  مبا 

زيارته  يف  �سرح  فقد  االأمريكي  الدفاع  وزير  ماتي�ص 

و�سديقتنا  حليفتنا  »اإ�سرائيل  ب��اأن  اأبيب  تل  اإىل 

تواجههما  اللذان  واخلطران  املنطقة،  يف  القدمية 

هما التطرف ال�سيعي بقيادة اإيران والتطرف ال�سني 

اللذان جيئت لبحثها  بقيادة داع�ص وهما اخلطران 

مع احلكومة االإ�سرائيلية«.

وهكذا نالحظ اأنه مقابل »الغمو�ص« و»عدم الت�سريح 

ال�سحفي  ال�سكرتري  حديث  الزم  ال��ذي  بو�سوح«، 

للبيت االأبي�ص عن املو�سوع الفل�سطيني، برز الو�سوح 

ال�سديد، يف احلديث االأمريكي عن اإ�سرائيل، ما يعني 

اأن ما يتم التخطيط له يف البيت االأبي�ص، هو بلورة 

اإ�سرائيل  »م�سلحة  واأ�سا�سها  عمادها  اإ�سرتاتيجية 

اأواًل«، واأن على االأطراف جميعها اأن ت�سوغ �سيا�ستها 

االإقليمية مبا يخدم هذه امل�سلحة.

من هنا، حتدث ترامب عن »ال�سفقة ال�ساملة لل�سالم«، 

دون اأن يحدد معاملها، ومن هنا قوله اإنه يوؤيد ما يتم 

التو�سل  اإليه بني الطرفني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي، 

الذي  هو  االإ�سرائيلي  اجلانب  اأن  ي��درك  ال��ذي  وهو 

ير�سم خطوط احلل، ير�سمها ميدانيًا، وير�سمها اإىل 

وال�سخرية  لالأ�سف  مثرية  م�سادفة  ولعلها  الطاولة. 

اإىل  الفل�سطيني  الوفد  اأع�ساء  اأح��د  ي�سرح  اأن  يف 

ال��رئ��ي�����ص ع��ب��ا���ص واف���ق على  اأن  ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ص 

اإليها  اإنتهت  التي  النقطة  من  املفاو�سات  اإ�ستئناف 

اأوملرت،  مع رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي االأ�سبق ايهود 

والتي اإ�ستندت اإىل خرائط قدمها اأوملرت نف�سه اإىل 

املفاو�سات، تتناول اإعادة ر�سم احلدود مبا فيها �سم 

مدينة القد�ص باإعتبارها عا�سمة اإ�سرائيل.

الثناء  وهذا  الزيارة،  بنتائج  االإبتهاج  هذا  ملاذا  اإذن 

يف  املطبلني  اأح��د  اأن  حتى  ت��رام��ب،  الرئي�ص  على 

بقدرة  و�سفه  ما  اإىل  اأ�سار  الفل�سطينية،  ال�سحافة 

احلد  اإىل  ترامب،  على  التاأثري  على  عبا�ص  الرئي�ص 

نف�سها  اإكت�ساف  املتحدة  الواليات  فيه  »اأعادت  الذي 

على �سوء الزيارة التاريخية«.

بكل و�سوح يجب االإقرار باأن هذا ال�سجيج االإعالمي، 

اأزم��ة  على  للتغطية  ممجوجة   حماولة  اإال  هو  ما 

املفاو�ص الفل�سطيني وف�سل م�سروعه التفاو�سي الذي 

كامب  مفاو�سات  مع  واإنهار  اأو�سلو،  اإتفاق  مع  انطلق 

ف�سل،  اإىل  ف�سل  من  ينتقل  وم��ازال   )2000( ديفيد 

يف ظل هبوط متواتر للموقف الر�سمي الفل�سطيني، 

وتعنت وت�سلب متزايد للموقف االإ�سرائيلي.

الروؤية  على  للتغطية  هو  االإعالمي  ال�سجيج  هذا 

االأمريكية لطبيعة االإجراءات التمهيدية الإ�ستئناف 

املفاو�سات والو�سول اإىل »�سفقة �سالم �سامل« ومنها:

ال  م�سبقة.  فل�سطينية  �سروط  بال  مفاو�سات   •
قرارات  وال  احلقوق  وال  احلدود  وال  القد�ص،  ب�ساأن 

ال�سرعية الدولية.

يف  االإ�ستيطان  يتوا�سل  لالإ�ستيطان.  وق��ف  ال   •
احلقوق  من  حقًا  باإعتباره  القائمة  امل�ستوطنات 

ال�سيادية االإ�سرائيلية.

وبالتايل  امل��ف��او���س��ات.  ط��اول��ة  خ��ارج  حلول  ال   •
العامة  اجلمعية  اأو  االأم���ن،  جمل�ص  اإىل  جل��وء  ال 

اأو  الدولية  اجلنايات  حمكمة  اأو  املتحدة  ل��الأمم 

الر�سمي  االإ�سرار  املثال  �سبيل  غريها  ]يالحظ على 

الفل�سطيني على اإعتبار ق�سية االأ�سرى جمرد ق�سية 

اللجوء  من  وبداًل  �سيا�سية  ق�سية  ولي�ست  اإن�سانية 

جلاأ  الدولية  اجلنايات  وحمكمة  املتحدة  االأمم  اإىل 

وزير خارجية ال�سلطة اإىل املنظمة الدولية لل�سليب 

االأحمر.[

�سد  اإ�سرائيل  مع  االأمني  التعاون  على  التاأكيد   •
االإرهاب ]املقاومة الفل�سطينية[.

• وقف رواتب االأ�سرى وتعوي�سات عائالت ال�سهداء.
االإحتالل. �سد  االإعالمي  التحري�ص  • وقف 

ال�سلطة  الرتبية يف مدار�ص  • اإعادة �سياغة برامج 
»ووق���ف  اإ���س��رائ��ي��ل.  م��ع  ال�����س��الم  م��ع  ين�سجم  مب��ا 

ال  ال�سرط  ]هذا  الكراهية«  و�سيا�سة  التحري�ص 

يلزم اإ�سرائيل مثاًل[

اأخريًا ولي�ص اآخرًا، العودة اإىل املفاو�سات من نقطة 

التفاو�سية  املعاناة  من  قرن  ربع  �سطب  اأي  ال�سفر. 

جتديد  دون  وق�سيته.  فل�سطني  �سعب  حياة  وم��ن 

�سقف زمني للحل.

اإن  ق��ال  نتنياهو  حكومة  م��ن  امل��ق��رب  »واال«  موقع 

الرئي�ص ترامب اإ�ستقبل حممود عبا�ص بكرم وحفاوة 

وقام مبعانقته  لكنه اأعاده اإىل رام اهلل يخفي حنني 

دون اأي اإجناز يلوح به ل�سعبه.

تنا�سى املوقع حزمة التكليفات التي د�سها ترامب يف 

حقيبة عبا�ص لتكون هي خطة ال�سلطة الفل�سطينية 

يف اإعادة برجمة نف�سها لت�سبح موؤهلة لتكون �سريكًا 

يف ال�سفقة االأمريكية
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ترامب يف املنطقة.. دالالت واأهداف متوخاة؟
 في�ضل علو�س[

 �سيقوم الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب قريبًا باأول 

من  �سيبداأها  مهامه،  ت�سّلم  بعد  له  خارجية  جولة 

اململكة العربية ال�سعودية، يف موؤ�سر وا�سح على عزم 

االإدارة اجلديدة تعزيز عالقاتها مع حليف رئي�سي 

من  ك��اًل  اجل��ول��ة  و�ست�سمل  املنطقة.  يف  لوا�سنطن 

�سي�سارك  حيث  بروك�سيل  ثم  والفاتيكان،  اإ�سرائيل 

من  والع�سرين  اخلام�ص  يف  االأطل�سي  احللف  قمة  يف 

يف  م�ساركته  بعد  اإيطاليا  يف  ويختتمها  ال�سهر،  هذا 

26 و27 من  الكربى يف  ال�سبع  الدول  قمة جمموعة 

ال�سهر ذاته.

وفيما راأى ترامب اأّن الغر�ص من جولته »بناء ائتالف 

مكافحة  هدف  يتقا�سمون  و�سركاء  اأ�سدقاء  ي�سّم 

يف  واال�ستقرار  والفر�ص  االأم��ن  وحتقيق  االإره���اب 

ال�سرق االأو�سط الذي مّزقته احلرب«، اعترب م�سوؤول 

ال�سعودية واإ�سرائيل وروما« يف  اأن »حمطات  اأمريكي 

وتوجيه  الثالثة  االأدي��ان  ل�»جمع  هي  اجلولة،  هذه 

ر�سالة رف�ص للتطرف«، قبل اأن ي�سيف اأن الهدف من 

كون اململكة هي اأول حمطة يف جولته، هو »�سجب ما 

قيل خالل احلملة االنتخابية، واالنطباع بعدها اأن 

ترامب معاٍد للم�سلمني«.

ت��رام��ب هو  اأن ه��دف ج��ول��ة  اإىل  امل�����س��وؤول  واأ���س��ار 

»ال��ت�����س��دي الإي�����ران وت��ن��ظ��ي��م داع�������ص«. يف حني 

اأه��داف  ثالثة  هناك  اأّن  االأمريكية  االإدارة  ذك��رت 

ا�سرتاتيجية للزيارة، هي »الت�سدي الإيران ومواجهة 

داع�ص وم�ساركة االأعباء«.

هناك  اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

ترامب«،  مع  للعمل  املنطقة(  )يف  كبرية  »حما�سة 

اإىل وجود »فر�سة تاريخية لتح�سني الو�سع  الفتني 

ونقل عن هوؤالء  وا�سنطن«.  مع  والعالقات  االإقليمي 

كانت  »اأم��ريك��ا  ب��اأن  اإقليميًا  �سعورًا  ثمة  اأّن  قولهم 

اجلديدة  االإدارة  تريد  بينما  املنطقة،  من  تن�سحب 

تاأكيد انخراطها وعملها مع ال�سركاء«، الفتني اإىل اأن 

املحادثات والزيارات التي اأجراها ترامب مع قيادات 

�سرق اأو�سطية »تبعث على التفاوؤل واالأمل«!.

اجلبري،  ع��ادل  ال�سعودي  اخلارجية  وزي��ر  وح�سب 

بن  �سلمان  امللك  م��ع  ثنائية  قمة  ت��رام��ب  �سيعقد 

جمل�ص  دول  ق���ادة  م��ع  قمة  تلحقها  عبدالعزيز، 

التعاون، ثم قمة جتمعه وعدد من قادة دول عربية 

واإ�سالمية.

باأنها  للمملكة  ترامب  زي��ارة  اجلبري  و�سف  اأن  وبعد 

»االأك��رث  اإدارت����ه  موقف  على  واأث��ن��ى  »ت��اري��خ��ي��ة«، 

حدًا  »ت�سع  الزيارة  اأّن  اعترب  اإي��ران«،  اإزاء  �سرامة 

لالإ�سالم«،  مناه�سة  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  لت�سور 

ميكن  باأنه  للعامل  للغاية  وا�سحة  »ر�سالة  اإنها  وقال 

للواليات املتحدة والدول العربية واالإ�سالمية تكوين 

�سراكة«. كما راأى اأن »فر�ص جناح ترامب يف التو�سل 

التفاق �سالم بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني جيدة الأنه 

اإلزام  »اأحجم عن  نهجًا جديدًا«. وكان ترامب  يتبع 

اإدارته بحل الدولتني، الذي ظل لفرتة طويلة اأحد 

دعائم ال�سيا�سة االأمريكية جتاه هذه الق�سية«!.

االأهداف املاأمولة

لكن، وبعيدًا عن الكالم الر�سمي من قبل هذا الطرف 

املنطقة،  يف  ترامب  جولة  اأه��داف  ب�ساأن  ذاك،  اأو 

راأى  فقد  واإ�سرائيل،  لل�سعودية  زيارته  وخ�سو�سًا 

لعّل  الزيارة  لهذه  عدة  اأهدافًا  ثمة  اأّن  كرٌث  حمللون 

اأهّمها ما يلي:

زي��ارات  يف  اأوىل  كمحطة  ال�سعودية  اختيار  اإن   �1

اإعادة  اإدارته على  يعني ت�سميم  ترامب اخلارجية، 

الواليات  تربط  التي  التاريخية  العالقة  اإحياء 

اأن  بعد  العربي،  اخلليج  ودول  بال�سعودية  املتحدة 

العالقة الهتزاز كبري يف عهد االإدارة  تعر�ست هذه 

االأولويات  روؤي��ة  يف  التفارق  خلفية  على  ال�سابقة، 

املحّددة لتوجهات تلك االإدارة يف املنطقة، وعلى وجه 

اخل�سو�ص، املوقف من اإيران وتوقيع االتفاق النووي 

معها، والذي اعتربت الريا�ص، ومعها معظم العوا�سم 

اخلليجية، اأنه مّت على ح�ساب حتالفها التقليدي مع 

انتقادات  اأّن االأمر و�سل حّد توجيه  وا�سنطن، علمًا 

علنية من قبل الرئي�ص اأوباما لل�سيا�سات التي تتبعها 

اململكة وباقي الدول اخلليجية، كما ورد يف مقابلته 

»عقيدة  بعنوان  املعروفة  اأتالنتيك«  »ذي  دورية  مع 

اأوباما«.

ي��راد  التاريخية  العالقة  ه��ذه  اإح��ي��اء  اإع���ادة   �2

عربية  مظلة  لت�سكيل  الراهن،  الوقت  يف  توظيفها، 

البيت  اإدارة  قبل  من  املعلنة  لل�سيا�سة  واإ�سالمية 

االأب��ي�����ص اجل��دي��دة، ���س��واًء يف م��واج��ه��ة االإره���اب 

و»داع�ص«، اأم يف مواجهة طهران ونفوذها يف املنطقة، 

»عدوها  هي  اإي���ران  اأّن  ترامب  اإدارة  تعترب  حيث 

االأول« يف املنطقة، بو�سفها »الداعم االأول لالإرهاب«، 

مواجهتها  على  و�سعها  يف  ما  و�ستعمل  تزعم،  كما 

واحلد من تدخالتها، كما اأعلن غري م�سوؤول اأمريكي. 

ترامب  حمطات  اأوىل  لتكون  الريا�ص  اختيار  ولعّل 

طهران  اإىل  فيها  ُلب�ص  ال  ر�سالة  »ت�سكل  اخلارجية 

النقي�ص  متثل  التي  اجلديدة  االإدارة  خيارات  ب�ساأن 

العملي ملواقف االإدارة ال�سابقة حيالها«!.

تقا�سم االأكالف املالية

ا�سرتاتيجية  اأّن  املراقبون  الحظ  ال�سدد،  هذا  ويف 

من  تنطلق  االره��اب«  على  »احل��رب  يف  ترامب  اإدارة 

مزيدًا  املتحدة  الواليات  حلفاء  »يتحمل  اأن  �سرورة 

مع  املتطرفة«،  اجلماعات  مكافحة  يف  ال��ع��بء  م��ن 

الق�ساء عليه  يتم  لن  االإره��اب  »تهديد  باأن  االإق��رار 

اإىل  ت�سعى  اأن  املتحدة  الواليات  على  وباأن  نهائيًا«، 

املكلفة  االأمريكية  الع�سكرية  التدخالت  »جتّنب 

ووا�سعة النطاق يف مواجهة االإرهاب«.

االإدارة  اإ���س��ارة  ونف�ّسر  نفهم  اأن  ميكن  ذل��ك،  وعلى 

الثالثة  اال�سرتاتيجية  االأه���داف  اإىل  االأمريكية 

الإيران  »الت�سدي  وهي  املنطقة،  اإىل  ترامب  لزيارة 

ومواجهة داع�ص وم�ساركة االأعباء«، اإذ يعني الهدف 

االأخري بو�سوح اأن تتحمل اململكة وغريها من الدول 

اخلليجية ق�سطًا، ورمبا الق�سط االأكرب، من االأعباء 

املالية ملواجهة »داع�ص«، اأو مواجهة النفوذ االإيراين 

يف عدٍد من العوا�سم العربية، هذا ف�ساًل عن »الثمن« 

حماية«  »مظلة  ت�سكيل  لقاء  دفعه  عليها  املتوجب 

اأمنية وع�سكرية لها.

لكن، وعلى اأية حال، فاإن ال�سيء اجلوهري بالن�سبة 

»اإع���ادة  ه��و  اخلليجية  ال���دول  وب��اق��ي  لل�سعودية 

الذي  اال�سرتاتيجي  التحالف  لثوابت  االعتبار« 

يربطهم مع وا�سنطن، وغري ذلك كّله تفا�سيل ال قيمة 

كبرية لها، وميكن التوافق عليها مبنتهى الب�ساطة!.

وهناك من يتحدث، يف هذا ال�سدد، عن »اإزاحة تيار 

اأيلول/   11 فكري اأمريكي كان يدعو منذ اعتداءات 

�سد  ال�سيعة  مع  التحالف  اإىل  االإرهابية  �سبتمرب 

ال�سّنة يف العامل«، وكان هذا التيار قد عرّب عن نف�سه 

جتاه  االأمريكية  ال�سيا�سات  من  العديد  خ��الل  من 

اأهّمها التو�سل اإىل االتفاق النووي معها،  اإيران، من 

قانون  اإق��رار  خالل  من  داخليًا  نف�سه  عن  عرّب  كما 

اأن �سيا�سة  اأما االآن، فاإن هنالك من يعترب  »جا�ستا«. 

االإدارة اجلديدة، املعرّب عنها يف خمتلف مراكز �سنع 

الذي  بالدور  الت�سليم  من  تنطلق  االأمريكي،  القرار 

»حتتّله« ال�سعودية يف العاملني العربي واالإ�سالمي.

3� واإىل ذلك، هنالك حاجة اأمريكية لوجود »مظلة 

عربية« لتغطية مقرتحها اخلا�ص باإطالق مفاو�سات 

فل�سطينية � اإ�سرائيلية جديدة، باال�ستناد اإىل تطبيع 

العالقات العربية االإ�سرائيلية اأواًل، ولي�ص العك�ص. 

يف  االأخ��رية  العربية  القمة  عملت  ذل��ك،  �سبيل  ويف 

العربية  املبادرة  انعا�ص  »اإع��ادة  على  امليت  البحر 

لل�سالم«، لعّلها تتقاطع مع مقرتحاته اجلديدة ب�سدد 

العربي  لل�سراع  »املتوخاة«،  اأو  املحتملة«،  »الت�سوية 

االإ�سرائيلي.

الرئي�ص  زي���ارات  ت��ن��درج  ال�سابق،  االإط���ار  و�سمن 

�سبقت  التي  اخلليجية،  للدول  املتواترة  امل�سري 

يف  تاأتي  اأنها  واعتربت  املنطقة،  اإىل  ترامب  زي��ارة 

اخلليج،  بدول  القاهرة  عالقات  ترتيب  اإعادة  اإطار 

والتن�سيق معها حول عدد من الق�سايا االإقليمية، ويف 

مظلة  »تهيئة  مبعنى  الفل�سطينية،  الق�سية  مقّدمها 

عربية للتعامل مع م�سروع الت�سوية ال�سيا�سية الذي 

اإىل  اإ�سافة  قريبًا«.  طرحه  االأمريكي  الرئي�ص  يود 

»كيفية مواجهة النفوذ االإيراين« يف املنطقة.

ويف راأي البع�ص، فاإن القاهرة ح�سمت اأمرها وخففت 

لي�ص  ط��ه��ران،  مواجهة  حيال  ال�سابقة  ممانعتها 

عالقاتها  لتطوير  مف�سلية«  »ق�سية  ذل��ك  بو�سف 

لتوّجه  ا�ستجابة  هو  ما  بقدر  اخلليجية،  الدول  مع 

اأمريكي جديد بات يرى اأّن هناك �سرورة ما�ّسة لقيام 

»تكتل عربي واإ�سالمي بوجه ما يعتربه خطرًا ت�سكله 

اأي�سًا مل�سروعها  اإيران يف املنطقة«، مثلما هو �سرورة 

العتيد اخلا�ص بالق�سية الفل�سطينية!.

اإىل  االأخ����رية  ال�سي�سي  زي���ارة  اأن  حمللون  واأك���د 

�ساب  ال��ذي  االلتبا�ص  ب��اإزال��ة  تكتف  مل  الريا�ص، 

العالقات امل�سرتكة خالل االأ�سهر املا�سية، بل تعّدته 

اإىل »التفاهم حول عمق الق�سايا امل�سرتكة، والتي من 

املرّجح اأن ت�سهد تغريات الفتة خالل الفرتة املقبلة«.

املحللني،  من  كثري  نظر  يف  يندرج،  املنحى  ه��ذا  ويف 

الرباعية  اللجنة  دور  ل�»تفعيل  امل�سري  امل�سعى 

واالإم���ارات  وال�سعودية  م�سر  من  املكّونة  العربية 

العربية«،  ال�سالم  مبادرة  اإحياء  واإع��ادة  واالأردن، 

متهيدًا للهدف االأهم وهو »توفري غطاء عربي مل�ساعي 

م�سر  ي�سم  اأن  ميكن  للت�سوية،  جديدة  ومقرتحات 

واالأردن،  والبحرين  والكويت  واالإمارات  وال�سعودية 

عالوة على املغرب ب�سفته رئي�ص جلنة القد�ص«.

عربية  تفاهمات  »وج��ود  اأن  اإىل  املحللون  لفت  كما 

باإمكانية  ترامب  اإقناع  يف  ي�ساهم  اأن  ميكن  وا�سعة 

تبّني م�سروع جاد للت�سوية«، ويفتح الباب، يف الوقت 

وكٍلّ  وا�سنطن  بني  قوية  عالقات  اإقامة  اأمام  نف�سه، 

متتد  اأن  ميكن  اخلليجية،  والعوا�سم  القاهرة  من 

لت�سمل ملفات وترتيبات اإقليمية اأخرى؟!.
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