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

راأي االهايل

�سرورة الرد على ما ي�سمى 

مب�ؤمتر اخليار االردين
عندما بتجراأ قادة العدو ال�صهي�ين على اقامة م�ؤمتر يف القد�س حتت 

عن�ان )م�ؤمتر اخليار االردين – االردن هي فل�صطني(، فيجب ان يك�ن 

الرد الر�صمي االردين: الغاء معاهدة وادي عربة، ملاذا؟.

يف  جاء  ما  تنق�س   – ا�صال  نرف�صها  التي   – املعاهدة  ن�ص��س  الأن 

عن�ان هذا امل�ؤمتر امل�صب�ه وما �صيتمخ�س عنه، فالدفاع عن ال�صيادة 

ال�طنية، ال ميكن ان يك�ن بتجاهل ما يقع واالكتفاء ب��صف امل�صاركني 

من  وكبرية  �صغرية  كل  على  بالرد  وامن��ا  منب�ذون(،  )باأنهم  فيه 

اجلنايات ال�صيا�صية واالن�صانية التي اقرتفها العدو ال�صهي�ين دون 

حما�صبة تذكر با�صتثناء اال�صتنكارات املبطنة والغام�صة... ول� ذهبت 

ال�صيا�صة الر�صمية االردنية باجتاه حما�صبة العدو على ما اقرتفه بحق 

هدم  عمليات  يف  تطاول  ملا  البداية،  منذ  االردنية  ال�طنية  ال�صيادة 

االق�صى، وقتل م�اطنني اردنيني ابرياء �ص�اء كان�ا يف زيارة للقد�س 

او على اجل�رس او يف �صفارة العدو يف عمان.

التي  ال�صفارة  ال�ا�صعة على جرمية  االردنية  ال�صعبية  �صكرا للغ�صبة 

وكان  ال�طنية  ال�صيادة  روح  فيها  وانتهكت  اردنيان،  �صحيتها  راح 

الرد الر�صمي االبتدائي ه� التغا�صي واعادة افراد طاقم ال�صفارة اىل 

تل ابيب بعد �صاعات من ارتكاب اجلرمية!!!.

فيما  احلك�مة  اج��ر  ال��ذي  ه�  وح��ده  ال�صعبي  واال�صتنكار  الغ�صب 

ال�صفارة اال بعد ا�صتنفاد اجراءات  بعد على قرار رف�س ع�دة طاقم 

املحاكمة ح�صب الق�انني التي حتمي م�اطنينا من هذه اجلرائم.

وع�دة اىل ما ي�صمى باخليار االردين، فقد جربت هذه ال�صيا�صة البائ�صة 

قبل �صن�ات وف�صلت ف�صال ذريعا، وجنزم باأن قادة العدو يدرك�ن ان 

ما من طريق �صالك لفر�س هكذا حل�ل ت�صف�ية، اال ان اال�رسار على 

ال�صعبني  الفتنة بني  اثارة  ي�صتهدف  امنا  اخرى  مرة  امل��ص�ع  نب�س 

الفل�صطيني  لل�صعب  ال�طنية  للحق�ق  الظهر  وادارة  ال�صقيقني، 

والحرتام ال�صيادة ال�طنية االردنية اي�صا، ور�صالة اخرى اكرث �صفاقة 

يبثها العدو ال�صهي�ين، وي�صفق لها ال�صال�ن من العرب، مفادها: 

– ال�صهي�ين ه� العن�ان ال�حيد الذي ميكن ان  ان التطبيع العربي 

ال�طنية  احلق�ق  بعيدا عن  العرب  مع  للتعامل  العدو  قادة  به  يقبل 

امل�رسوعة لل�صع�ب العربية كافة.

لي�س من احلكمة جتاهل هذا الذي يحدث على ار�س فل�صطني املحتلة 

ويف القد�س حتديدا، لذلك فان اجلهات الر�صمية معنية بالرد العملي 

قادة  من  اخلبيثة  اال���ص��ارات  بهذه  باال�صتخفاف  ولي�س  وامللم��س 

العدو.

كما ان الق�ى ال�طنية جميعها مدع�ة للرد، وعقد م�ؤمتر يتمخ�س عنه 

اعالن وا�صح، ي�ؤكد على حق�ق ال�صيادة ال�طنية االردنية، واحلق�ق 

ال�طنية امل�رسوعة لل�صعب الفل�صطيني.

تاأ�س�ست �سنة 1989

مللاحللظللات وملللقلللرحلللات ائللتللاف 

االحلللللزاب الللقلل�ملليللة واللليلل�للسللاريللة 

علللللللى اللللنلللظلللام املللللللايل لللدعللم 

االأحللللللللللللللزاب الللل�لللسللليلللا�لللسللليلللة

رفع ا�سعار اخلبز لن ي�جه الدعم  مل�ستحقيه

12% من االأردنيني واالأردنيات يعي�س�ن يف مناطق ريفية

النقابات ترف�ض  خ�سخ�سة القطاع ال�سحي

رابطة ال�سباب الدميقراطي االردين » ر�ساد«  
تقاطع حفل افتتاح مهرجان ال�سباب يف �س�ت�سي

ال�سيا�سة احلك�مية ترفع من ن�سبة الفقر والبطالة

�سيا�سة االبتزاز االمريكية اال�سرائيلية والي�ن�سك�
حما�س�سة اأم �سراكة وطنية؟

احتاد املراأة االردنية 
يعقد م�ؤمتره احلادي 

ع�سر بنجاح

لكي ال ي�اجه النهج املرتبط بالنقد الدويل

التقرير االقت�سادي االجتماعي يعزو االزمة للتط�رات االقليمية
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ال���ي���وم  ال����ع����امل  ي��ح��ت��ف��ل  االه����������ايل  - 

ل��ل��م��راأة  ال����دويل  ب��ال��ي��وم   2017/10/15

الريفية، ومو�ضوعه لعام 2017 › التحديات 

للمناخ  املراعية  الزراعة  جمال  يف  والفر�ص 

من اأجل حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني 

الن�ضاء والفتيات الريفيات‹، حيث يوؤدي تغري 

املناخ يف جمال الزراعة اىل تفاقم احلواجز 

تواجهها  والتي  اجلن�ضني،  بني  امل�ضاواة  اأم��ام 

من   %43 ي�ضكلن  عامليًا  فالن�ضاء  امل��زارع��ات، 

اأدوار حا�ضمة  القوة العاملة الزراعية، ولهن 

واملجتمعات  للأ�ضر  الغذائي  االأم��ن  دع��م  يف 

املحلية.

بني  للم�ضاواة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  ووفقًا   

 ،)UNWOMEN( اجلن�ضني ومتكني املراأة

ف����اإن ال�����ض��ي��ا���ض��ات ال��ت��م��ي��ي��زي��ة وامل��ع��اي��ري 

فر�ص  من  جتعل  املن�ضفة  غري  االجتماعية 

االأرا���ض��ي  على  امل��زارع��ات  الن�ضاء  ح�ضول 

ومدخلت الزراعة والتمويل واملياه والطاقة 

التي  تلك  من  اأق��ل  االإر�ضادية  واخلدمات  والتكنولوجيا 

يح�ضل عليها املزارعون الرجال.

�ضد  فر�ص  اأم��ام  اخلناق  ت�ضييق  اىل  املناخ  تغري  وي���وؤدي 

الثغرات بني اجلن�ضني، واىل تفاقم احلواجز القائمة، مما 

يحد من اإمكانية ح�ضول املزارعات على متويل طويل االأجل 

وخدمات االإر�ضاد الزراعي باأ�ضعار معقولة، ويزيد من عبء 

املياه  ندرة  ب�ضبب  االأجر  مدفوعة  غري  الرعاية  يف  عملهن 

والوقود.

ويف هذا االإطار تدعو املنظمة االأممية اىل اإر�ضاء �ضيا�ضات 

زراعية قادرة على جمابهة تغري املناخ، وزيادة حيازة الن�ضاء 

التمويلت  على  ح�ضولهن  وتي�ضري  واملمتلكات،  للأرا�ضي 

املناخ وتوفر  لتغري  املقاومة  االأ�ضول  لل�ضتثمار يف  اللزمة 

اإزاء  مرنة  معلومات  على  ح�ضولهن  فر�ص  وتعزيز  الوقت، 

يف  للم�ضاركة  اأمامهن  املتاحة  الفر�ص  وتو�ضيع  املناخ،  تغري 

�ضل�ضلة الزراعة املراعية للمناخ والتكيف معها.

394 األف امراأة اأردنية يع�سن يف املناطق الريفية

بلغ  فقد   ،2015 وامل�ضاكن  لل�ضكان  العام  للتعداد  ووفقًا   

 920389 عدد ال�ضكان الذين يعي�ضون يف املناطق الريفية 

عددهم  البالغ  االأردن  �ضكان  من   %9.6 وي�ضكلون  �ضخ�ضًا 

يف  يع�ضن  اللتي  الن�ضاء  �ضكلت  فيما  �ضخ�ضًا.   9531712

املناطق الريفية 47.3% من جممل �ضكان الريف )435509 

اإناث(.

يف  يع�ضن  ال��لت��ي  االأردن��ي��ات  الن�ضاء  ع��دد  بلغ  وق��د  ه��ذا 

 %49.1 حوايل  وت�ضكلن  امراأة   394649 الريفية  املناطق 

من االأردنيني الذين يعي�ضون يف املناطق الريفية وعددهم 

803192 �ضخ�ضًا، وهم ي�ضكلون 12.2% من جمموع االأردنيني 

واالأردنيات.

وبلغ عدد ال�ضكان غري االأردنيني الذين يعي�ضون يف املناطق 

40525 امراأة غري اأردنية  الريفية 115459 �ضخ�ضًا منهم 

وبن�ضبة %35.

19.8 األف اأ�ضرة تراأ�ضها ن�ضاء تعي�ص يف املناطق الريفية

وبينت نتائج التعداد العام لل�ضكان وامل�ضاكن يف االأردن لعام 

اأ�ضرة  األف   941.903 و  مليون  بلغ  االأ�ضر  باأن عدد   ،2015

مع ا�ضتثناء حوايل 15.576 األف اأ�ضرة مل تكتمل بياناتها، 

اأ�ضرة، فيما تراأ�ضت  692.662 األف  تراأ�ص الذكور مليون و 

االإناث 249.241 األف اأ�ضرة وبن�ضبة و�ضلت اىل %12.8.

املناطق  يف  تعي�ص  ن�ضاء  تراأ�ضها  التي  االأ�ضر  معظم  اأن  كما 

احل�ضرية )229388 اأ�ضرة(، فيما تعي�ص )19853 اأ�ضرة( 

اأفراد االأ�ضر التي تراأ�ضها  يف املناطق الريفية. ويبلغ عدد 

ن�ضاء 857278 فردًا من الذكور واالإناث.

ن�سبة االأمية بني الن�ساء الريفيات �سعف ن�سبة االأمية بني الن�ساء 

احل�سريات

ومن جهة اأخرى ذات علقة، فقد اأ�ضار م�ضح ال�ضكان وال�ضحة 

االإح�ضاءات  دائ��رة  عن  وال�ضادر   2012 لعام  االأ�ضرية 

اأن تدين ملكية االأردنيات للممتلكات مرتفعة  العامة، اىل 

القيمة كاالأرا�ضي والعقارات ب�ضكل كبري مقارنة مع ملكية 

اآثارًا  امل�ضح  لها  تو�ضل  التي  النتائج  هذه  وترتب   ، الرجال 

وا�ضتقلليتهن  الن�ضاء  حياة  على  اخلطورة  بالغة  �ضلبية 

املادية وعلى وجه اخل�ضو�ص الن�ضاء اللتي يراأ�ضن اأ�ضرهن، 

93% من ال�ضيدات املتزوجات حاليًا واأعمارهن ما  اأن  حيث 

بني 15-49 عامًا ال ميتلكن منزاًل اأو اأر�ضًا ، يف حني متتلك 

3% من ال�ضيدات املتزوجات حاليًا منزاًل اأو اأر�ضًا لهن.

الن�ضبي  التوزيع  اظهر  فقد  التعليمي  امل�ضتوى  حيث  ومن 

ب��اأن ن�ضبة  15 ع��ام��ًا فما ف��وق  اأع��م��اره��ن  ال��لت��ي  ل��لإن��اث 

للن�ضاء   %8.8 مقابل   %16 بلغت  االأميات  الريفيات  الن�ضاء 

ن�ضبة  اأع��ل��ى  واأن   ، احل�����ض��ري��ات 

كانت  الريفيات  الن�ضاء  بني  تعليم 

وبن�ضبة  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 

ن�ضبة  اأن  موؤ�ضر على  23.3%. وهذا 

هي  الريفيات  الن�ضاء  بني  االأمية 

بني  االأم��ي��ة  ن�ضبة  �ضعف  تقريبًا 

الن�ضاء احل�ضريات.

50% من الن�ساء الريفيات العامات 

يعملن يف جمال التعليم

 وب��ع��ك�����ص امل��ت��وق��ع ب����اأن ال��ن�����ض��اء 

ب�ضكل  الزراعة  يف  يعملن  الريفيات 

منهن  العديد  اأن  ملحظة  مع  عام 

مقابل  دون  اأ���ض��ره��ن  ل��دى  يعملن 

ولفرتات طويلة ، فقد اأظهر التوزيع 

العاملت  الريفيات  للن�ضاء  الن�ضبي 

من  عامًا   15 فوق  اأعمارهن  اللتي 

ب��اأن  االق��ت�����ض��ادي  الن�ضاط  حيث 

50.1% منهن يعملن يف جمال  ن�ضبة 

التعليم ، واأن ن�ضبة 19.4% يعملن يف االإدارة العامة والدفاع 

منهن   %15.6 ون�ضبة   ، االإج��ب��اري  االجتماعي  وال�ضمان 

يعملن يف اأن�ضطة ال�ضحة الب�ضرية واخلدمة االجتماعية ، 

فيما مل تتجاوز ن�ضبة الن�ضاء الريفيات العاملت يف جمال 

الزراعة واحلراجة و�ضيد االأ�ضماك ن�ضبة %0.8.

فت�ضري   ، االقت�ضادي  للن�ضاط  احلايل  الو�ضع  حيث  من  اأما 

العاملت  الريفيات  الن�ضاء  ن�ضبة  اأن  اىل  االإح�����ض��اءات 

بلغت 10.6% مقابل 10.2% للن�ضاء احل�ضريات ، واأن ن�ضبة 

 %2.8 مقابل   %3.4 بلغت  العمل  عن  العاطلت  الريفيات 

الريفيات  الطالبات  ن�ضبة  كانت  فيما   ، احل�ضريات  للن�ضاء 

 %18.4 اىل  و�ضلت  حيث  احل�ضريات  الن�ضاء  من  اأعلى 

ن�ضبة  كانت  بينما   ، للح�ضريات   %16.6 مقابل  للريفيات 

احل�ضريات  الن�ضاء  من  اأقل  دخل  لديهن  اللتي  الريفيات 

فالن�ضاء   ، الفئتني  لكلتا  الن�ضبة  انخفا�ص  من  الرغم  على 

 %0.4 مقابل   %0.2 بلغت  دخل  لديهن  اللتي  الريفيات 

للن�ضاء احل�ضريات.

 اإن حماية الن�ضاء من العنف والتمييز �ضواء داخل االأ�ضرة 

اأو خارجها ، وعدم احلرمان من التعليم ، ومتكنهن من متلك 

 ، لها  و�ضولهن  و�ضمان  املالية  وامل��وارد  والعقارات  االأرا�ضي 

وعدم حرمانهن من احل�ضول على حقهن يف املرياث ، ما هي 

الريفيات  خا�ضة  الفقريات  الن�ضاء  لتمكني  اأ�ضا�ضيات  اإال 

، ولي�ضاركن يف  اأف�ضل لهن والأ�ضرهن  منهن للتمتع مب�ضتقبل 

حتقيق تنمية م�ضتدامة يف جمتمعاتهن ، فل يعقل اأن تكون 

الن�ضاء هن من يغذين العامل ولكنهن االأكرث جوعًا وفقرًا.

امل�سدر:بيانات م�ؤ�س�سة ت�سامن 

تقارير منظمة االأمم املتحدة

يف الي�م الدويل للمراأة الريفية: 12% من االأردنيني واالأردنيات يعي�س�ن يف مناطق ريفية
اأردنللليلللات مللنللهللن   %5.67 والللنللبللاتللي  احلللليللل�اين  االإنلللتلللاج  جملللايل  يف  يللعللملللللن  امللللللراأة  األللللف   12  -

اللللريلللفللليلللة املللللنللللاطللللق  يف  يلللعللل�لللسلللن  نلللل�للللسللللاء  تللللراأ�للللسللللهللللا  اأ�للللللسللللللرة  األلللللللللف   8.91  -

- نلل�للسللبللة االأمللليلللة بلللني الللنلل�للسللاء الللريللفلليللات �للسللعللف نلل�للسللبللة االأمللليلللة بلللني الللنلل�للسللاء احللل�للسللريللات

اللللتلللعللللللليلللم جملللللللللال  يف  يللللعللللملللللللللن  الللللللريللللللفلللللليللللللات  اللللللنللللل�لللللسلللللاء  ملللللللن   %05  -

اأردنلليللة املللراأة  األللف   493 منهم  ريفية  مناطق  يف  يعي�س�ن  واالأردنلليللات  االأردنلليللني  مللن   %21 ت�سامن:   -
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والي�ضارية،  القومية  االحزاب  ائتلف  تقدم   - االهايل 

والتي  ال�ضيا�ضية،  ال�ضوؤون  وزارة  اىل  التالية  باملذكرة 

للحزاب  املالية  امل�ضاهمة  نظام  من  موقفها  تت�ضمن 

ال�ضيا�ضية:

ت��دور  ع�ضر،  الثامن  ال��رمل��ان  انتخابات  انتهاء  »منذ 

االأحاديث عن توجه احلكومة الإعادة النظر يف عملية 

من  العديد  وعقدت   ، ال�ضيا�ضية  للأحزاب  املايل  الدعم 

الفعاليات من اأجل ذلك.

الدعم  بتخفي�ص  احلكومة  نية  عن  احلديث  وتزامن 

نظام  يف  النظر  اع��ادة  اأو  ال�ضيا�ضية،  ل��لأح��زاب  امل��ايل 

م�ضوؤولني  بعد ت�ضريحات  الدعم، خا�ضة  وتعليمات هذا 

الوزارة  نية  عن  والرملانية  ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  وزارة  يف 

القرار تعليمات جديدة ت�ضبط عملية االإنفاق احلزبي 

وجه  على  الرملانية  االنتخابات  بعملية  واق��رتان��ه��ا 

والرواتب  الت�ضغيل  يف  االنفاق  من  والتقليل  اخل�ضو�ص، 

والن�ضاطات.

اأن ت�ضمل عدة جوانب  اإن عملية الدعم احلكومي يجب 

لي�ص فقط نتائج االنتخابات النيابية وما يتمخ�ص عنها 

من عدد النواب، بل واأكرث من ذلك بتقدمي الدعم املايل 

ومبقدار  باالنتخابات  ت�ضارك  التي  ال�ضيا�ضية  للأحزاب 

عدد اال�ضوات التي ح�ضل عليها مر�ضح احلزب. مما يدفع 

هذه االحزاب للم�ضاركة احلقيقية يف احلياة الرملانية 

حتى  تلجاأ  مل  احلكومة  ب��اأن  العلم  مع  هذا  واحلزبية، 

االن اىل تطبيق التعليمات االخرية التي اأقرت يف جمال 

امل�ضاعدات املالية للحزاب حول عدد النواب للأحزاب 

امل�ضاركة اأو عدد املقار احلزبية التي يزيد عن 5 مقار يف 

حمافظات البلد. وجوانب عديدة اخرى.

وقد جاء قرار احلكومة بتخفي�ص موازنة وزارة ال�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية والرملانية من 5 مليون اىل 2.5 مليون جت�ضيدًا 

للحياة  احلكومي  الدعم  تخفي�ص  يف  احلكومة  لتطلعات 

ومكونات  احلزبية  احلياة  اأن  املوؤكد  من  فانه  احلزبية. 

منها  تتطلب  بحاجة  باتت  الرتيبة  ال�ضيا�ضية  احلياة 

حقيقية  �ضيا�ضية  بارادة  مقرونة  معمقة  جدية  درا�ضة 

والن�ضاطات  التنظيمية  مكوناتها  ودعم  حزبية  حلياة 

العودة  وبا�ضتمرار  ن�ضاهد  واإننا  خا�ضة  اجلماهريية 

اىل احلالة االأمنية والقب�ضة العرفية يف الت�ضييق على 

ن�ضاطات االأحزاب.

من  العديد  تعاين  جانبها  م��ن  ال�ضيا�ضية  واالأح����زاب 

حلياتها  املعيق  احلكومي  التوجه  ه��ذا  نتاج  امل�ضكلت 

الهامة  العمرية  املرحلة  يف  االخ�ص  وعلى  ال�ضيا�ضية 

 - و  واحلزبي  ال�ضيا�ضي  الن�ضاط  يف  ال�ضباب  النخراط 

اجلامعات  ادارات  هي  وها    - اجلامعي  التعليم  مرحلة 

الإع��ادة  توجه  اي  ترف�ص  خا�ضة  او  حكومية  كافة 

�ضياغة القوانني واالنظمة والتعليمات لكي تتواكب حتى 

مع م�ضامني قانو ن االحزاب ال�ضيا�ضية الذي يجيز العمل 

ال�ضيا�ضي يف اجلامعات، وباتت احلكومة مطالبة بتعديل 

هذه القوانني من اجل حماية املجتمع اجلامعي وتنقيته 

من روا�ضب ال�ضللية الع�ضائرية والقبلية والطائفية التي 

كر�ضها قانون ال�ضوت الواحد وغريها من القوانني، وهذا 

لن يتم اال بوجود اإرادة �ضيا�ضية حقيقية ب�ضرورة حياة 

البلد،  يف  ال�ضيا�ضية  احلالة  �ضوية  ترفع  جادة  حزبية 

ال�ضيا�ضية  للحزاب  احلكومية  االع��لم  و�ضائل  وبفتح 

لتعر عن براجمها، فاالعلم ال�ضادق هو اإعلن دولة ال 

اإعلم حكومة.

يف  ال�ضكلية  اجلوانب  على  االأحزاب  متويل  نظام  ويركز 

يهمل  ولكنه  اهميتها،  من  نقلل  ال  والتي  االحزاب  حياة 

جوانب الن�ضاط التي تعتر االأهم يف حياة االحزاب. ان 

عدد املراكز للحزب اأمر هام، ولكن االأهم م�ضاركة احلزب 

النيابية  االنتخابات  يف  كاال�ضرتاك  العامة،  احلياة  يف 

االأندية  يف  م�ضاركته  وكذلك  والبلدية،  واللمركزية 

الثقافية  املراكز  وافتتاح  والريا�ضية  الفنية  والفرق 

وغري ذلك. هذه االأن�ضطة بحاجة اىل التمويل، وحتديدًا 

االأح���زاب  دع��م  و���ض��رورة  االنتخابات.  يف  اال���ض��رتاك 

البلدية  اأو  الرملانية  االنتخابات  خو�ص  يف  ال�ضيا�ضية 

بغ�ص النظر عن النتائج لهذه االنتخابات.

نظام  والي�ضاري  القومي  االئتلف  اأحزاب  تدار�ضت  وقد 

امل�ضاهمة املالية احلايل وترى �ضرورة االأخذ مبا يلي :

1-توؤكد االحزاب على مطلبها باأن تكون امل�ضاهمة املالية 

بقانون  ال�ضيا�ضية  الدولة يف دعم االحزاب  من خزينة 

ولي�ص بنظام.

امل�ضتخدمني  واأجور  العاملني  رواتب  يف  النظر  2-اإع��ادة 

حيث ان مبلغ )15000( خم�ضة ع�ضر األف دينار �ضنويًا 

غري كاف للحزاب التي يوجد لديها عدة مقرات.

3-اأن يخ�ض�ص دعم مايل للحملت االنتخابية للحزاب 

يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة وال��لم��رك��زي��ة 

اال�ضوات  وفق  للحزاب  دعم  يتحقق  وان  والنقابية. 

التي حت�ضل عليها يف االنتخابات.

4-يخ�ض�ص دعم للحزاب التي ت�ضدر مطبوعة )دورية( 

جتاهًل  هناك  واأن  �ضيما  االلكرتونية،  املواقع  وكذلك 

يف  ا�ضرتاكها  بعدم  ال�ضحف  لهذه  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  من 

االعلنات الر�ضمية، مما يخلق عبئًا ماليًا على االأحزاب 

جراء تلك ال�ضحف.

عدد  حول  للأحزاب  امل��ايل  الدعم  تعليمات  5-تنفيذ 

املقرات احلزبية الذي اأُقر ومل ينفذ.«

ماحظات ومقرحات ائتاف االحزاب الق�مية والي�سارية 

على النظام املايل لدعم االأحزاب ال�سيا�سية

االهايل - ردًا على م�ضاركة وفد من الكيان ال�ضهيوين، 

حفل االفتتاح ملهرجان ال�ضباب والطلب العاملي املقام 

الوفود  م��ن  ع��دد  ق��ررت  فقد   « رو�ضيا   « �ضوت�ضي  يف 

ال�ضبابية االردنية والعربية مقاطعة حفل االفتتاح:

»ر���ض��اد«  االردين  الدميقراطي  ال�ضباب  راب��ط��ة   (

االردنية  ال�ضبيبة  واحتاد  االردين  ال�ضباب  واحتاد 

وا�ضدرت  االفتتاح  حفل  قاطعت   ) موطني  منتدى  و 

�ضهيوين  وفد  م�ضاركة  ان  فيه  قالت  بيانًا   « ر�ضاد   «

من  امل�ضبقة  الوعود  كل  مع  متامًا  يتعار�ص  عن�ضري 

قبل ادارة احتاد ال�ضباب الدميقراطي العاملي » وفدي 

»، بعدم م�ضاركة اي وفد من الكيان ال�ضهيوين. وتابع 

البيان:

الكلية  ومقاطعتنا  م�ضاركتنا  عدم  نعلن  عليه  وبناء 

على  ونحن  وبراجمه،  بفعالياته  بجميع  للمهرجان 

االط���راف  جميع  �ضتتبناه  امل��وق��ف  ه��ذا  ب��ان  ثقة 

هذه  مع  امل�ضاركة  الأن  االردنية  الوطنية  ال�ضبابية 

الوفود يعتر تطبيعًا مع الكيان ال�ضهيوين، وخروجًا 

عن اهداف املهرجان و�ضياقاته املناه�ضة للمريالية 

وال�ضهيونية، وعليه:

 « ال�ضباب الدميقراطي االردين  نعلن نحن يف رابطة 

ر�ضاد » مقاطعة املهرجان واالن�ضحاب منه والقيام مع 

رف�ضا  ت�ضعيدية  بخطوات  االخرى  ال�ضبابية  االأطر 

رف�ضنا  وللتعبري عن  مل�ضاركة ممثلني عن كيان حمتل 

لكل ا�ضكال التطبيع مع العدّو ال�ضهيوين.

رابطة ال�سباب الدميقراطي االردين » ر�ساد » تقاطع حفل افتتاح مهرجان ال�سباب يف �س�ت�سي
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تعنى  التي  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  هنالك  اربد  يف 

االحتياجات  ب��ذوي  باالهتمام  وت��ن��ادي  املعاقني  ب�ضوؤون 

اخل��ريي  الت�ضول  م��ن  تتخذ  جمعيات  جلها  لكن  اخلا�ضة 

�ضوؤون  تهمل  باملقابل  ميزانيتها  لرفد  ذريعة  والترعات 

االع�ضاء املعاقني وال تلبي كافة مطالبهم.

و  عاما   )20( العمر   من  يبلغ  ال��ذي  ال�ضباب  احد  حدثني 

اجلمعيات  اح��دى  يف  ع�ضو  ان��ه   (: ن�ضفي  �ضلل  من  يعاين 

وخلل  الوطنية  املنا�ضبات  ويف  ارب��د  �ضمال  يف  اخلريية 

الترعات  الن�ضاطات واالحتفاالت جلمع  �ضهر رم�ضان تقام 

يتم  وال  يذكر  ال  منها  املعاق  ن�ضيب  لكن  واملادية  العينية 

لهم  تقدمي  يتم  مل  حتى  لهم،  املطلوبة  اخلدمات  تقدمي 

اين   / مت�ضائل  ا�ضتخدامها،  ي�ضتطيعون  متحركة  كرا�ضي 

�ضخ�ضا  املعاق  �ضيبقى  متى  واىل  اجلمعيات  تلك  ريع  يذهب 

مهم�ضا وحجة لربح املتنفذين(.

وبناتها  ابنائها  اعاقة  من  تخجل  عائلت  هناك  ذلك  اىل 

وتقوم بحب�ضهم داخل بيوتهم حتى يتوفاهم اهلل وباالحرى 

وما  وال��زواج  الن�ضب  ح��االت  يف  خا�ضة  وجودهم  ينكرون 

اجتماعي،  عيب  البيت  يف  املعاق  وج��ود  ك��اأن  ذل��ك،  �ضابه 

بهذه  باالهتمام  تقوم  التي  العائلت  بع�ص  هناك  وباملقابل 

الفئة ويتم ايداع ابناءهم باملراكز التعليمية لكنها عائلت 

املادية  وحالتها  ال�ضعبة  املعي�ضية  والظروف  الفقر  ت�ضكو 

وايداعهم  ابنائهم  االنفاق على  تكاليف  ت�ضتطيع حتمل  ال 

حكومية  مراكز  بوجود  مطالبني  الربحية،  املراكز  هذه  يف 

املغلوبة  الفئة  لهذه  العلج واخلدمات جمانا  تقوم بتقدمي 

على امرها ا�ضوة باأبناء بع�ص العائلت املخملية التي تنفق 

االف الدنانري على ابنائها، وحتى مراكز االعاقة ا�ضبحت 

ل� نا�ص ونا�ص.

ان  على  الواقعية  وال��ت��ج��ارب  احلية  ال�ضهادات  وت��وؤك��د 

فهو  الكافية  والرعاية  االهتمام  وجد  اذا  املعاق  ال�ضخ�ص 

اىل  الو�ضول  على  ق��ادر  �ضجاع  و�ضخ�ص  االنتاج  على  ق��ادر 

املراكز القيادية، فهو ال ي�ضتحق القيود وال اجلنازير املكبلة 

فقط يحتاج فر�ضة للحياة والعي�ص بحرية وكرامة.

�ش�ؤون حملية

  خليل ال�شيد
املعي�ضي  بالواقع  مبالية  غري  احلكومة  اأن  يبدو 

بل  ال  امل��واط��ن��ون،  ال��ي��ه  و���ض��ل  ال���ذي  ال�ضعب 

عي�ص  لقمة  على  املنظم  الهجوم  توا�ضل  نراها 

على  اخلطرية  التوجهات  من  وتطلق  امل��واط��ن، 

امل�ضتوى ال�ضعبي، وتذهب للم�ضا�ص ب�ضلع ا�ضا�ضية 

تريد  وموؤخرا  بانواعها  واملعلبات  كاملحروقات 

اال�ضا�ضية  ال�ضلعة  اخلبز،  رغيف  على  تتجراأ  ان 

غذائهم  يف  املواطنني  جميع  عليها  يعتمد  التي 

الواحد  غ��رام  الكيلو  �ضعر  رفع  وتريد  اليومي، 

ان  بحجة  قر�ضا،  ال35  ليتجاوز  قر�ضا   16 من 

الدعم  م��ن  ت�ضتفيد  واج��ان��ب  اأخ���رى  قطاعات 

ت�ضتحق  ال  هي  وقت  يف  اخلبز،  لرغيف  املمنوح 

فيه الدعم، ومل ت�ضاأل احلكومة نف�ضها عن ن�ضبة 

هوؤالء غري امل�ضتحقني للدعم بالن�ضبة للقطاعات 

الغلء  وطاأة  حتت  تئن  التي  العري�ضة  ال�ضعبية 

التي تتحجج  الفئة  وتوح�ص اال�ضعار، وهل هذه 

بها احلكومة لترير رفع اال�ضعار، ت�ضتهلك اخلبز 

املدعوم باال�ضل، ام انها يف الغالب ت�ضتهلك اخلبز 

اخلبز  ب�ضعر  مبالية  لي�ضت  املح�ضنة  بنوعياته 

وغري اخلبز من ال�ضلع.

وتعود احلكومة ال�ضطوانتها امل�ضروخة، بت�ضويق 

والذي  مل�ضتحقيه،  الدعم  اي�ضال  نحو  التوجه 

حيث  ال��ك��وب��ون��ات،  جت��رب��ة  ع��ر  �ضابقا  ج��رب 

ابواب  على  بطوابري  املواطنني  جموع  ا�ضطفت 

االذالل  من  حالة  يف  الكوبونات  ال�ضتلم  الريد 

املواطن  على  وامل���ال،  واجل��ه��د  ال��وق��ت  وت�ضييع 

واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية.

يف هذا االطار نقول ان توجهات احلكومة احلالية 

ال�ضندوق  من  تخرج  مل  ال�ضابقة  احلكومات  كما 

يف  ه��ي  وال��ت��ي  ال��دائ��رة،  ذات  يف  ت���دور  وبقيت 

جوهرها تعتمد على اإجراءات ترقيعية ال ت�ضهم 

بل  البلد،  يف  واملديونية  العجز  م�ضاكل  حل  يف 

املواطنني  على  واملعاناة  ال�ضغط  زيادة  يف  ت�ضهم 

والفقرية،  وامل��ح��دودة  املتو�ضطة  الدخول  ذوي 

االمر الذي يزيد من االحتقانات ال�ضعبية.

كبري  ا�ضتفزاز  عامل  ي�ضكل  برمزيته  اخلبز  ان 

رفعه،  على  احلكومة  اقدمت  ما  اذا  للمواطنني 

برمته،  االردين  ال�ضعب  ويعتر خط احمر عند 

من  احلكومة  عند  يعد  مل  انه  يعني  به  امل�ضا�ص 

حمرمات جتاه ال�ضعب املنكوب واملنهوب.

عن  بالرتاجع  اوال  احلكومة  نطالب  فاننا  لذلك 

هذا النهج، ونطلب من جمل�ص النواب حني انعقاده 

هذه  كل  ويفرمل  يوقف  اأن  قليلة  ا�ضابيع  بعد 

ي�ضطف  واأن  احلكومية،  واالجراءات  التوجهات 

مع م�ضالح ال�ضعب االردين اجلماعية، وان يحمي 

والتوّح�ص  ال��ت��غ��ّول  م��ن  امل��واط��ن  وج��ي��ب  لقمة 

احلكومي.

رفع ا�سعار اخلبز لن 

ي�جه الدعم  مل�ستحقيه
ذوي االحتياجات اخلا�سة يف اربد 

و�سيلة للت�س�ل اخلريي وال ب�اكي لهم

 االهايل :� و�ضف نقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج 

توفيق قرارات احلكومة املرتقبة برفع ال�ضريبة ، ووقف 

الدعم عن بع�ص ال�ضلع باأنه �ضربة موجعة للقطاع اخلا�ص 

، وانتكا�ضة اقت�ضادية كبرية .

وقال :« اإنه ال توجد اإي حكومة من قبل جتراأت باحلديث 

مثل  امل��دع��وم��ة  غ��ري  الغذائية  ال�ضلع  م��ن  االق���رتاب  اأو 

)ال�ضكر، االرز، الزيت، احلليب( اإال اأن حكومة امللقي جادة 

يف قرارها«.

ولفت اىل تراجع مبيعات قطاع املواد الغذائية بن�ضبة 25 

% ، مرجعا ذلك ل�ضعف قوة املواطن ال�ضرائية .

وبني احلاج توفيق اأن الت�ضريحات اليومية للحكومة، حول 

ب�ضكل  القطاع  اربك  مرر،  غري  وب�ضكل  املرتقبة  القرارات 

كبري.

من  )املعفاة  ال�ضلع  يف  امل�ضا�ص  من  احلكومة  النقيب  وحذر 

�ضيكون  ذلك  الأن   ،%4 اأو  )�ضفر(  �ضريبتها  اأو  ال�ضريبة( 

�ضربة موجعة لقطاع املواد الغذائية الذي يعاين من ركود 

غري م�ضبوق.

�ضيا�ضتها  يف  احل��ك��وم��ة  ا���ض��ت��م��رت  ح���ال  يف  اأن  واأو����ض���ح 

اجتماع  اىل  �ضيدعو  النقابة  جمل�ص  ف��ان  االقت�ضادية، 

التخاذ  اململكة  انحاء  كافة  من  العامة  للهيئة  عادي  غري 

القرارات املنا�ضبة بهذ اخل�ضو�ص.

» امل�اد الغذائية« : رفع الدعم 

وال�سرائب انتكا�سة اقت�سادية كربى

م�ساركة وعزاء

ي�سارك حزب ح�سد يف اربد الرفيق حممد اب� حمد الغزال/ 

ع�س� جلنة الفرع احزانه ب�فاة والدته  لها الرحمة
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�ش�ؤون حملية

�س�ي�ض �سليمان  • د. 
املقام  الفحي�ض  اأرا�سي  عن  للدفاع  ال�سعبية  للجنة  االعامي  الناطق 

عليها م�سنع اال�سمنت

للواقع  ا�ضت�ضلمت  قد  الف��ارج  �ضركة  اأن  يبدو  ظاهريًا، 

التي  البلدية  االنتخابات  نتائج  اأف��رزت��ه  ال��ذي  اجلديد 

البلدي  املجل�ص  اأن  واأهمها  املا�ضي،  اآب  منت�ضف  ج��رت 

اجلديد برئا�ضة املهند�ص جمال حرّت ال ميكن التو�ضل معه 

اإىل »�ضفقة« اأو »حل« اأو »ت�ضوية« حول امل�ضروع الذي كانت 

تطرحه وترّوج له من خلل القفز فوق القوانني واالنظمة 

ذات العلقة، اأو دون االإن�ضياع لل�ضيا�ضات وال�ضوابط التي 

يقررها املجل�ص البلدي بتكوينه وقيادته اجلديدين فيما 

عليها  املقام  الفحي�ص  اأرا�ضي  ق�ضية  مع  بالتعامل  يتعلق 

م�ضنع االإ�ضمنت. 

ال�ضهرين  ق��راب��ة  م��رور  م��ن  وب��ال��رغ��م  الأن���ه،  ذل��ك  نقول 

الفارج  اأن  يبدو  ال  اجلديد،  البلدي  املجل�ص  ت�ضكيل  على 

غري  وال  ر�ضمية  ب�ضفة  ال  بالبلدية،  االإت�ضال  »ا�ضتاأنفت« 

ر�ضمية ؛ وبالطبع فاإن البلدية لي�ضت هي املعنية باملبادرة 

باأن  اأو  اأغلق  قد  امللف  باأن  يعني  ال  ذلك  لكن  باالإت�ضال. 

الق�ضية قد حّلت، ومل تعلن الفارج ر�ضميًا وال حتى �ضمنيًا 

تخليها عن »م�ضروعها االإ�ضتثماري« الذي وعدت به املجل�ص 

البلدي ال�ضابق. 

بع�ص املعلومات غري املوثقة ت�ضري اىل اأن ال�ضركة الفرن�ضية 

حتاول بيع االأرا�ضي ب »املفّرق« على من يرغب بال�ضراء. 

غري  هذا  ب��اأن  يوؤكدون  القانونيني  اخل��راء  بع�ص  ان  اإاّل 

ممكن التحقيق، الأن اأية عملية بيع يجب اأن متّر من خلل 

البلدية عر اإعطاء »براءة ذمة« الأية قطعة اأر�ص داخل 

حدود التنظيم. علوة على ذلك، اإن اأي »ت�ضّرف« باأرا�ٍص 

م�ضمولة بالق�ضية التي رفعها عدٌد من اأهايل الفحي�ص اإىل 

غري  اأمٌر  هو  املا�ضي  حزيران  يف  الف�ضاد«  »مكافحة  هيئة 

جائز يف حال اأ�ضدرت هيئة مكافحة الف�ضاد قرارًا بذلك، 

الأن الق�ضية ال تزال »قيد التحقيق«.. وجاءت ت�ضريحات 

لتوؤكد  »الغد«  ل�ضحيفة  االأخرية  البلدية  رئي�ص  عطوفة 

املواقف التي اتخذها عندما كان مر�ضحًا وهو االأمر الذي 

يبعث االإرتياح والطماأنينة لدى اأهايل الفحي�ص.. 

يتمتع  اجلديد  البلدي  املجل�ص  باأن  نعتقد  لذلك،  اإ�ضافة 

على  للإلتفاف  حم��اوالت  اأية  ملواجهة  الكافية  باليقظة 

اأه��ايل  اأن  كما  الفحي�ص.  وحقوق  واإرادت���ه  �ضلحياته 

اأرا�ضي  عن  للدفاع  ال�ضعبية  واللجنة  عمومًا  الفحي�ص 

حري�ضون  بخا�ضة  االإ�ضمنت  م�ضنع  عليها  املقام  الفحي�ص 

اأي�ضًا على التزام اليقظة وقرع جر�ص االإنذار اإذا ما الحت 

اأية بوادر للتلعب بهذا امللف امل�ضريي بالن�ضبة  يف االأفق 

للفحي�ص وم�ضتقبلها. 

اللجنة  لعمل  تقييمية  وقفة  اإج���راء  اأىل  ذل��ك  يقودنا 

ال�ضعبية قبل وبعد انتخابات 15 اآب املا�ضي وما اأفرزته من 

اأن هذه اللجنة قد لعبت  وقائع جديدة. مما ال �ضك فيه 

بخ�ضو�ص  يجري  كان  مبا  املواطنني  توعية  يف  مهمًا  دورًا 

وتتحرك  اخلطر  ناقو�ص  تقرع  وكانت  االأرا���ض��ي؛  ملف 

واملنا�ضبة  ال�ضرورية  الن�ضاطات  وتنّظم  املبادرات  وتاأخذ 

كلما تطّلب االأمر ذلك. وجاءت املخرجات لتوؤّكد باأن اإرادة 

اأغلبية  تريدها  كانت  كما  تبلورت  قد  الفحي�ضي  املجتمع 

اجلديد  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  باأن  �ضرًا  ولي�ص  املواطنني. 

ال�ضعبية  اللجنة  يف  اأع�ضاءًا  اإما  كانوا  اع�ضائه  من  وعدد 

اأو يف عداد املنا�ضرين لها واملوؤيدين لنهجها. وبذلك اأثبت 

اأغلبية الناخبني باأنهم ي�ضعون م�ضلحة الفحي�ص فوق اأية 

م�ضلحة اأخرى عندما متر مدينتهم يف ظروف م�ضريية. 

وعندما نتكلم عن اإجنازات اأو عن خمرجات اإيجابية رمبا 

مل يكن يتوقعها الكثريون قبيل االإنتخابات، فاإننا ال ُنعزي 

بل   � اأهميته  على   � فقط  ولدورها  ال�ضعبية  للجنة  ذلك 

وكذلك اىل االأغلبية ال�ضاحقة من اأبناء وبنات الفحي�ص، 

وموؤ�ض�ضات  الع�ضائرية  وجمعياتها  و�ضبابها،  و�ضيوخها 

اأرا�ضي  ق�ضية  عليه  تعّز  كانت  من  وكل  املحلي،  جمتمعها 

يتهدد  كان  الذي  �ضعر باخلطر  واالأجداد، وكل من  االآباء 

م�ضتقبل الفحي�ص و�ضخ�ضيتها املتميزة وتراثها. 

الفحي�ص  »نب�ص«  ه��و  االنتخابات  يف  ف��از  م��ن  اإن  ح��ق��ًا، 

احلقيقي االأ�ضيل الذي مل تفلح بع�ص املحاوالت يف حرفه 

ما  اإذا  عظيم  »اإجن���از«  وه��ذا  ال�ضحيحة.  بو�ضلته  ع��ن 

تذكرنا حجم القوى التي كانت تعمل بن�ضاط �ضد م�ضلحة 

الفحي�ص وحقوقها. وهو اإجناز يجب البناء عليه لتطوير 

العمل ال�ضعبي واالإرتقاء به اإىل م�ضتويات اأعلى لكي يظل 

الر�ضمية )البلدية(. ..  للموؤ�ض�ضة االأهلية  رديفًا وداعمًا 

باإخت�ضار، وكما الحظت اإحدى ن�ضاء الفحي�ص املرموقات 

االأثري  للقبهم  الريق  �ضهرين  الفحي�ص قبل  اأهايل  اأعاد   �

على نفو�ضهم، واأثبتوا حقًا باأنهم »�ضبيان احل�ضان« !

االهايل - عقد نقباء النقابات ال�ضحية )االطباء، اطباء 

مقر  يف  طارئا  اجتماعا  املمر�ضني(  ال�ضيادلة،  اال�ضنان، 

نقابة االطباء ناق�ضوا خلله التوجه الر�ضمي لو�ضع نظام 

العادة ترخي�ص املهنيني ال�ضحيني.

نقيب  االط��ب��اء  نقابة  يف  عقد  ال��ذي  االجتماع  وح�ضر 

اال�ضنان  اطباء  ونقيب  العبو�ص  علي  الدكتور  االطباء 

زيد  الدكتور  ال�ضيادلة  ونقيب  ال��ط��راون��ة  د.اب��راه��ي��م 

الكيلين ونقيب املمر�ضني حممد حتاملة.

ال�ضحة  وزارة  �ضيا�ضة   رف�ضها  ال�ضحية  النقابات   واكدت 

�ضاحبة الوالية التخلي عن واجباتها يف الرعاية ال�ضحية 

وا�ضناد ذلك ب�ضكل تدريجي ل�ضركات خا�ضة واجنبية.

ال�ضحية  للنقابات  احلكومة  م�ضاورة  ع��دم   وا�ضتهجنت 

متهيدا  انظمة  نحو  واالن��دف��اع  االخت�ضا�ص،  �ضاحبة 

ال�ضتغللها من قبل اطراف اخرى، مثل نظام االعتمادية 

وغريها  ال�ضحيني  املهنيني  ترخي�ص  اعادة  نظام  وم�ضروع 

من م�ضاريع االنظمة، التي ت�ضب باجتاه خ�ضخ�ضة القطاع 

ال�ضحي املرفو�ضة وب�ضكل تدريجي.

 وعرت عن رف�ضها االعرتاف او التعاون فيما يخ�ص نظام 

االعتمادية، موؤكدة يف الوقت نف�ضه انها لي�ضت �ضد فكرة 

مت  االعتمادية  ان  معترة  النظام،  �ضد  بل  االعتمادية 

بحجة  ا���ض��ت��غ��لل��ه��ا 

ال��ت��ط��وي��ر ل��ت��م��ري��ر 

جهات  تخدم  انظمة 

خ��ا���ض��ة واج��ن��ب��ي��ة 

ب��ال��ق��رار  �ضتتحكم 

امل�������ض���ريي مل�����ض��ال��ح 

املواطن ال�ضحية.

رف�ضها  اك����دت   كما 

ل���ل���ن���ظ���ام امل���ق���رتح 

امل���ت���ع���ل���ق ب����اع����ادة 

املهنيني  ت��رخ��ي�����ص 

ال�����ض��ح��ي��ني وال����ذي 

انها فوجئت به،  قالت 

وبانه ي�ضحب �ضلحيات وزارة ال�ضحة والنقابات ال�ضحية 

متهيدا لت�ضليمها جلهات اخرى.

و�ضددت على �ضرورة عدم االن�ضياع للجهات االجنبية التي 

االنظمة  خلل  من  ال�ضحي،  القطاع  على  ال�ضيطرة  تريد 

وربط امل�ضاعدات بتغيري القوانني.

واعترت ان ت�ضتت القرار ال�ضحي ناجت عن تعدد اجلهات 

تعاون  دون  ال�ضحي  بالقطاع  تتحكم  ال��ت��ي  والهيئات 

وتن�ضيق، مما يوؤدي اىل �ضرر كبري على م�ضالح املواطنني.

ودعمه  ال�ضحي  ال��ت��اأم��ني  تعزيز  ���ض��رورة  اىل   ودع���ت 

امللحة،  احل��اج��ات  ا�ضحاب  وخ�ضو�ضا  للمواطن  خدمة 

واالهتمام  ال�ضحية،  واخلدمة  الرعاية  م�ضتوى  وحت�ضني 

واالمكانات،  اخلدمية  الناحية  من  العامة  بامل�ضت�ضفيات 

وتوفري االجواء املنا�ضبة للكوادر ال�ضحية حتى تتمكن من 

تقدمي اخلدمة ال�ضحية بكفاءة واقتدار خدمة للمري�ص 

الذي هو هدف كل هذه العملية.

ما اجلديد يف ق�سية اأرا�سي الفحي�ض ؟

النقابات ترف�ض  خ�سخ�سة القطاع ال�سحي
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�ش�وؤن عمالية �ش�وؤن اقت�شادية

لكي ال ي�اجه النهج املرتبط بالنقد الدويل

التقرير االقت�سادي االجتماعي يعزو االزمة للتط�رات االقليمية
االهايل / خا�ص -  اأعد املجل�ص االقت�ضادي االجتماعي تقريرا 

يحاول به ارجاع اأزمة االقت�ضاد االردين واأثارها االجتماعية 

ويتناول  االقليمية  التطورات  اىل  املبا�ضرة  وغ��ري  املبا�ضرة 

عن  االح�ضائية  البيانات  على  تعتمد  حم��اور  �ضتة  التقرير 

الفرتة  وهي   2017 اآب  وحتى   2011 اأوائل  من  املمتدة  الفرتة 

ت�ضاعدي  باجتاه  بالتدهور  االردين  االقت�ضاد  بها  متيز  التي 

مبوؤ�ضرات معدالت النمو باعتباره اأكرث املوؤ�ضرات �ضموال لكونه 

امل�ضافة  قيمها  حيث  من  االقت�ضادية  االن�ضطة  جميع  يلخ�ص 

عاما تلو عام وبالتايل تعتمد عليه املحاور ال�ضتة التي تناولها 

التقرير  كما يعتمد النمو عليها �ضلبا اأم ايجابا.

القائمة على  بالبنية االقت�ضادية  النمو  كما ترتبط معدالت 

حال  يف  للموارد  االأمثل  واال�ضتخدام  االنتاجية  القطاعات 

ا�ضرتاتيجية ومنهج  امل�ضتندة اىل  توافر اخلطط االقت�ضادية 

يرى كافة العوامل املحفزة للنمو.

على  تاأثري  اأي  لها  يكون  ال  االقليمية  التطورات  ف��اإن  وعليه 

معدالت النمو كما يحاول التقرير ال�ضادر عن املجل�ص االعلى 

اأن يبني متعتمدا على البيانات االح�ضائية الر�ضمية التي توؤ�ضر 

اىل االجتاهات االقت�ضادية املعمول بها والتي يحاول التقرير 

حرفها باجتاه التطورات االقليمية.

واالزم��ات  امل�ضكلت  تفاقم  الإبعاد  التقرير  من  حماولة  ويف 

االقت�ضادي  اال�ضلح  برنامج  اىل  يردها  النهج  عن  الناجتة 

لي�ص  الرنامج  ه��ذا  وك��اأن  ال��دويل  النقد  ب�ضندوق  املرتبط 

برنامج  ان  يعتر  فالتقرير  االقت�ضادية  لل�ضيا�ضة  ام��ت��دادا 

اال�ضلح زاد من تعقيد امل�ضكلت من خلل توجه احلكومة اىل 

خف�ص االنفاق وزيادة االيرادات ل�ضد عجز املوازنة عو�ضا عن 

البحث عن و�ضائل تزيد يف ن�ضبة النمو الفعلي للقت�ضاد وبدال 

االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  تو�ضيات  املجل�ص  ي�ضع  اأن  من 

التطورات  مع  الوطنية  ال�ضيا�ضات  تعامل  كيفية  ليحدد  ذهب 

االقت�ضاد  مي�ص  التطورات  لهذه  الكلي  االأثر  لكون  االقليمية 

واالن��ف��اق  النقدية  ال�ضيا�ضة  علي  البحث  برتكيز  االردين 

احلكومي البراز م�ضاهمتها يف النمو دون النظر اىل اعتماد هذه 

ال�ضيا�ضة النقدية على االقرتا�ص واىل ارتفاع ن�ضبة املديونية 

 %95 ال���  جت��اوزت  باخلطر  تنذر  مبعدالت  املحلي  الناجت  اىل 

وعدم قدرة االقت�ضاد على جتاوز امل�ضكلت بح�ضب النهج املتبع 

لرنامج  خ�ضوعا  تطلب  جديدة  اقرتا�ضات  على  اعتمادا  اال 

يف  زي��ادة  من  يتطلبه  وم��ا  النقد  ب�ضندوق  املرتبط  اال�ضلح 

ال�ضرائب املبا�ضرة وغري املبا�ضرة والر�ضوم على ال�ضلع املتعددة 

اقت�ضادية  خماطر  من  يولده  وما  الركود  حالة  من  يعمق  مما 

واجتماعية اإ�ضافية.

 )التقرير يرتكز على الع�امل اخلارجية

 يف احداث التغيريات االقت�سادية(
يرتكز التقرير على العوامل اخلارجية التي ا�ضهمت يف احداث 

االعتماد  يف  اأ�ضا�ضا  واتخذها  االردين  االقت�ضاد  يف  التغيريات 

التغيريات  اح��داث  يف  االخ��رى  العوامل  مهمل  م�ضتقبل  عليها 

الطبيعية  امل��وارد  يف  لل�ضتثمار  االقت�ضاد  توجيه  من  فبدال 

املعريف  االقت�ضاد  يف  للعمل  املوؤهلة  الب�ضرية  املوارد  وا�ضتغلل 

ا�ضتق�ضاء  التقرير  يتبع  الثالث  املحور  يف  التقرير  مو�ضوع 

اال�ضتمثار  حجم  يف  التغيريات 

النقدية  والتحوالت  االجنبي 

وال����ت����ج����اري����ة اخل���ارج���ي���ة 

ل��ي�����ض��ك��ل امل���ح���ور ال�����ض��اد���ص 

االقليمية  بالتطورات  املتعلق 

اال�ضلحات  الجراء  اال�ضا�ص 

والعلجات.

ف��ي�����ض��ت��خ��ل�����ص ال��ت��ق��ري��ر من 

م���ع���دالت ال��ن��م��و ع���ن ف���رتات 

الفرتة  على  لي�ضقطها  �ضابقة 

التي   2017  �  2011 احلالية 

تفاقمت فيها االزمة فيبني ان 

الناجت املحلي منا مبعدل �ضنوي 

بلغ ٥،٣% خلل فرتة 1993 � 1995 وهي الفرتة التي تلت عودة 

التقرير  ياأخذ  ان  دون   ، الثانية  اخلليج  حرب  بعد  االردنيني 

العملة من اخلارج  باحل�ضبان معدالت االنخفا�ص يف حتويلت 

 200 ع��ودة  ج��راء  املدفوعات  ميزان  عن  ال�ضلبي  وتاأثريها 

لي�ضل  النمو  ن�ضبة  رفع  يف  ا�ضهمت  وان  الكويت  من  اردين  الف 

عن  ناجتة  موؤقتة  ن�ضبة  وه��ي   1992 العام  يف   %١٤،٣٥ اىل 

املدخرات التي ا�ضتغلت يف امل�ضاريع العقارية غري انه مل يوؤثر 

ب�ضورة دائمة يف االقت�ضاد املعتمد على القطاعات االنتاجية 

القطاع  ي�ضهم  ال�ضياحة( فل  التعدين   ، ال�ضناعة   ، الزراعة   (

ما  وت�ضغيل  املحلي  الناجت  من   %4 عن  تقل  بن�ضبة  اال  الزراعي 

ال�ضناعات  يف  النمو  وتراجع  العاملة.  القوى  من   %3 ن�ضبة 

الذين  العراقيني  ام��وال  من  االك��ر  الق�ضط  الأن  التحويلية 

قطاع  يف  اال�ضتثمار  تركز   2004 العام  بعد  االردن  اىل  وفدوا 

العقارات وكان من نتائج ذلك ان ان�ضبت حتويلت اال�ضتثمارات 

من القطاع ال�ضناعي )الوليد( اىل ا�ضتثمارات اأ�ضهل واكر ربحا 

القطاع  يف  يف  النمو  معدالت  فانخف�ضت  العقارات  جمال  وهو 

ال�ضناعي لرتتفع ن�ضبة النمو العام اىل ٧،٦% املتاأتية بالن�ضبة 

االعلى من القطاع العقاري وهو ما يوؤكد ان غياب تخطيط يقوم 

تنفيذ  مع  الفرتة  تلك  يف  متزامنة  وطنية  ا�ضرتاتيجية  على 

الرامج اال�ضلحية التي اقرتحها �ضندوق النقد الدويل واأن 

الذي خف�ص من االآثار ال�ضلبية للرنامج هي م�ضاريع االأثرياء 

واحلرفيني العراقيني حتى يف قطاعات انتاجية لتحقيق الناجت 

املحلي الزيادة االعلى بني عامي 2006 � 2007 حني ارتفع اىل 

ما ن�ضبة ٨،٦%.

 )طاملا التط�رات االقليمية غري مائمة

 فاالقرا�ض ه� احلل(
مو�ضوع  احلالية  والفرتة  جهة  من  فرتتني  بني  املقارنة  توؤ�ضر 

التقرير واملت�ضمة باأزمة تدين معدالت النمو ب�ضوره حادة وما 

يرتتب عليها من عجوزات يف املوازنة العامة ال جمال للمعاجلة 

ي�ضمى  م��ا  برنامج  يف  واال���ض��ت��م��رار  ل��لق��رتا���ص  باللجوء  اإال 

ا�ضافية  �ضرائب  من  عليه  يرتتب  وما  االقت�ضادي  باال�ضلح 

لرتتفع بذلك معدالت الفقر والبطالة التي تعامل معها التقرير 

ابرز  ت�ضكل  ب�ضفتها  ولي�ص  و�ضفي  ب�ضكل  ال��راب��ع  املحور  يف 

امل�ضكلت الناجتة عن اقت�ضاد ريعي غري مولد لفر�ص العمل.

مرحلة  دخل  ال��ذي  النمو  معدل  يف  االنخفا�ص  يعزوا  فحني 

العام  ن�ضبته ٢،٣% خلل  ما  لي�ضل اىل   2009 العام  تباطوؤ يف 

النقدية  ال�ضيا�ضة  الأن  البنكي  االقرا�ص  تناق�ص  اىل   2012

االجنبي  اال�ضتثمار  وتناق�ص  االنفاق  تخفي�ص  اىل  اجتهت 

املبا�ضر الذي و�ضل م�ضتواه ١،٢ مليار فاإنه يوؤ�ضر على االجتاه 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  معونات  حزمة  طاملا  للقرتا�ص 

املمتدة  الفرتة  يف  مليار   ١،٦٦ اىل  و�ضلت  التنموية  للم�ضاريع 

يف  ح��ادا  بهبوطا  متيزت  التي  وهي   2016  �  2012 العام  منذ 

الناجت املحلي قيا�ضا مبعدالت منو تراوحت ما بني  2 � ٢،٥%.

ال ياأخذ التقرير باحل�ضبان ان الفرتة التي �ضهدت ارتفاعا يف 

ن�ضبة النمو ما بني عامي 2005 و 2006 والتي زاد فيها الناجت 

املحلي الر�ضمي مبعدل بلغ 1489 مليون دينار ، ان الدين املحلي 

 53 بفارق  اي  دينار  مليون   ١٤٣٥،٥ بلغ  �ضنوي  تزايدمبعدل 

مليون دينار فقط.

االعتمادات  ازمة  نهاية  اعلنت  النمو  متقدمة  الدول  ان  ومع 

املالية يف هذه الفرتة 2011 فيما كان االردن ينغم�ص بها لتبداأ 

فرتة ات�ضمت بتدين معدالت النمو.

وي�ضري التقرير اىل اهمية احتياطات النقد االجنبي يف ميزان 

املدفوعات، للحفاظ على �ضعر ال�ضرف دون النظر اىل ارتباط 

لل�ضعي  ا���ض��ط��راره  اىل  وبالتايل  ب��ال��دوالر  االردين  الدينار 

للقرتا�ص للحفاظ على التوازن يف احتياطيات النقد االجنبي 

عن  ال��واردات  قيمة  لزيادة  ال�ضلبي  التجاري  التوازن  ب�ضبب 

قيمة ال�ضادرات مبقدار كبري ومن جهة ونخفا�ص اال�ضتثمارات 

لكون  للقرتا�ص  اللجوء  يحتم  مما  ثانية  جهة  من  االجنبية 

االقت�ضاد  عليه  �ضار  ال��ذي  امل�ضار  نف�ص  على  يعتمد  التقرير 

االردين.

املحلي  الناجت  من  الفرد  دخ��ل  النمو  ح�ضابات  يف  االخ��ذ  اإن 

االجمايل وطرح النمو ال�ضكاين لتبيان النمو احلقيقي لتحديد 

ما اذا كان هناك زيادة او نق�ضان باملعنى احلقيقي على م�ضتوى 

العاملني  الفرد ال تعك�ص �ضورة حقيقية مل�ضتوى دخل االفراد 

التي  الن�ضبة  ومقدار  املتو�ضطة  او  الدنيا  امل�ضتويات  يف  باأجر 

ال�ضيا�ضة  ج��راء  اال�ضعار  ارتفاعات  دخولهم  من  ت�ضتنزف 

ال�ضرائب  على  املحلية  االي��رادات  رفد  يف  تعتمد  املاليةالتي 

ا�ضتجابة لل�ضتمرار يف برنامج الت�ضحيح االقت�ضادي مما ينذر 

مبخاطر اجتماعية و�ضيا�ضية كبرية.
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احلكومة  �ضحفي  ت�ضريح  يف  اليعقوب  احمد  طالب   - االهايل 

يف  االأول��وي��ة  االن�ضاءات  قطاع  »منح  ب�  املالية  ب��وزارة  ممثلة 

ت�ضديد م�ضتحقات املقاولني املرتتبة على تنفيذ امل�ضاريع والتي 

تزداد يوميا«، داعيا اإىل »اإيلء �ضركات هذا القطاع اأولوية يف 

ت�ضديد امل�ضتحقات« كي تتمكن من ت�ضديد التزاماتها ملوظفيها 

ومورديها والبنوك وال�ضرائب.

وحذر اليعقوبي  من اأن »عدم قيام احلكومة ب�ضرف م�ضتحقات 

اأعداد  ت�ضريح  اإىل  �ضيوؤدي  دينار،  مليون   50 البالغة  املقاولني 

املهن  وم��ن  منه  يعتا�ص  وال��ذي  القطاع  يف  العاملني  من  كبرية 

امل�ضاندة له اأكرث من مليون اأردين«.

البنكية  الفوائد  يفاقم  امل�ضتحقات  دفع  »تاأخري  اأن  اإىل  ولفت 

التي ترتتب على احلكومة جراء التاأخر بالت�ضديد، كما يوؤدي 

املتفق  االأوقات  امل�ضاريع وتاأخري ت�ضليمها يف  تاأخري تنفيذ  اإىل 

عليها«.

امللقي  هاين  ال��وزراء  رئي�ص  خاطبت  النقابة  وكانت 

ووزيري املالية واالأ�ضغال العامة واال�ضكان بخ�ضو�ص 

�ضرف هذه امل�ضتحقات،  ودفع امل�ضتحقات �ضمن الفرتة 

املحددة يف العقود، واإعطاء القطاع الذي يوفر حوايل 

140 األف فر�ضة عمل االأهمية الق�ضوى.

م�ضتحقات  ���ض��رف  فيها  ج��رى  م��رة  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 

اأ�ضهر، وكثري من ال�ضركات مل   4 للمقاولني كانت قبل 

تقم بدفع اأجور العمال منذ عدة اأ�ضهر وبع�ضها يهدد 

بتخفيف حجم العمالة جراء االأو�ضاع االقت�ضادية 

معدالت  يفاقم  ما  وه��و  منها،  تعاين  التي  ال�ضعبة 

الفقر والبطالة وتباطوؤ عجلة التنمية االقت�ضادية 

واالجتماعية، بح�ضب النقابة

�ش�وؤن عمالية

االهايل � خا�ص

على  االأ�ضا�ضية  ال�ضلع  بع�ص  عن  الدعم  اإزالة  احلكومة  تعتزم 

�ضوء اعداد املوازنة لل�ضنة املالية 2018 تزامنا مع االجراءات 

االقت�ضادية املتعلقة بال�ضيا�ضات املالية ل�ضد العجوزات املرتتبة 

يف املوازنة و�ضعيا وراء ا�ضتقرار الدينار االردين حلاقابالدوالر 

الرتباطها به.

ويف الوقت الذي توؤكد احلكومة بح�ضب املعطيات االقت�ضادية 

وجمود  امل��ع��دالت  بنف�ص  وا�ضتمراره  النمو  معدالت  ب�ضعف 

�ضندوق  حتذيرات  باالعتبار  االأخذ  وعدم  االردين  االقت�ضاد 

النقد الدويل باحتمال انحدار ثلث االردنيني اىل ما دون ن�ضبة 

خط الفقر البالغة %14 .

عملية  لت�ضهيل  االقت�ضادي  الت�ضحيح  برنامج  على  باعتمادها 

االقرتا�ص اخلارجي.

الدعم  برفع  احلكومة  اعتزام  النهج  هذا  اعتماد  على  يوؤكد 

 %100 ال�ضلع اال�ضا�ضية مبا فيها مادة اخلبز بن�ضبة  عن بع�ص 

لت�ضاعف �ضعر كيلو اخلبز من 16 قر�ضا اىل 32 قر�ضا يف حالة 

هذا  عن  الناجتة  امل�ضاعفات  اىل  النظر  دون  الدعم  اإزال��ة 

االجراء �ضواء بتاآكل االجور جراء ارتفاع ا�ضعار �ضلة امل�ضتهلك 

ملا يرتافق معها بارتفاع اال�ضعار على كافة ال�ضلع لعدم توفر �ضلع 

بديلة لل�ضلع التي تعتزم احلكومة ازالة الدعم عنها وارتفاعات 

يف ن�ضبة العاطلني عن العمل النخفا�ص الطلب على هذه ال�ضلع 

او  املتو�ضطة  املنتجة  املوؤ�ض�ضات  يف  عاملني  بت�ضريح  يف�ضي  مما 

اغلق املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية.

وهو ما اأكد عليه عبد االله احلموي نقيب ا�ضحاب املخابز باأن 

مما  اال�ضتهلك  انخفا�ص  اىل  �ضيوؤدي  اخلبز  عن  الدعم  ازالة 

يوؤثر على ارتفاع تكاليف املخابز واخلبز من ال�ضلع غري املرنة 

فما هو االأثر على ال�ضلع االكرث مرونة.

وت�ضري املعطيات ان احلكومة تتجه نحو تقدمي الدعم النقدي 

مقابل حترير �ضعر هذه املادة ا�ضافة ما اأكد رئي�ص هاين امللقي 

خلل لقائه مع كتلة الوفاق النيابية باأنه �ضيتم مراجعة كافة 

االعفاءات املمنوحة للعديد من القطاعات انطلقا من توجه 

حكومته بدعم املواطنني ولي�ص ال�ضلعة.

ومما يوؤكد عدم �ضحة ما ذهب اليه امللقي دون درا�ضة واأثرها 

املبيعات  ل�ضريبة  الن�ضبة  رف��ع  اىل  احلكومة  اعتزام  امل��ايل 

�ضريبة  وهي   %16 عن  فيها  ال�ضريبة  تدنى  التي  ال�ضلع  على 

غري عادلة ال�ضتنزافها الن�ضبة االعلى من دخول ذوي الدخل 

املحدود.

وهو ما توؤكد عليه احلكومة باأن دعم املواطن ال يو�ضل الدعم  

�ضريبة  مع  يتعاك�ص  ما  وهو  ال�ضلع  دعم  من  بدال  مل�ضتحقيه 

املبيعات فهل تقدم احلكومة الدعم لذوي الدخل املحدود على 

ال�ضلع التي ترتفع عليها �ضريبة املبيعات.

االهايل  - بعد لقائه مع جلنة ال�ضحة يف املجل�ص النيابي  علق 

كانت  التي  االحتجاجيه  وقفته  ال�ضحة  وزارة  موظفي  جتمع 

مقررة اأمام الديوان امللكي يف ال� 25 من ال�ضهر احلايل اإىل نهاية 

ال�ضهر املقبل.

وقال الناطق االعلمي با�ضم التجمع اأكرم ابو تايه اأن مطالب 

ال�ضحة  جلنة  قبل  م��ن  دع��م��ًا  لقيت  ال�ضحة  موظفي  جتمع 

املطالبة  �ضيما  اأن مت و�ضعها ب�ضورتها كاملًة، ال  النيابية، بعد 

اأن  موؤكدًا  ال��وزارات،  بباقي  ال�ضحة  موظفي  روات��ب  مب�ضاواة 

ذات  الر�ضمية  اجلهات  مع  والنقا�ص  باحلوار  يوؤمن  التجمع 

العلقة لتحقيق مطالب العاملني يف وزارة ال�ضحة. 

الوظيفية  اأو�ضاعهم  بتح�ضني  »ال�ضحة«  موظفو  ويطالب 

وهي  مطالب،  ع�ضرة  حتقيق  خ��لل  من  املعي�ضية  وظروفهم 

وحماية  ا�ضتثناء،  دون  للجميع  االإ�ضايف  العمل  مكافاأة  »�ضرف 

الكوادر ال�ضحية من اعتداءات املراجعني، ورفع قيمة احلوافز 

نهاية  مكافاأة  وحت�ضني  العمل،  خطورة  علوة  و�ضرف  املالية، 

درا�ضية  مقاعد  ومنح  ال�ضبت،  يوم  عطلة  واعتماد  اخلدمة، 

بدل  اأو  اقتناء  بدل  و�ضرف  ال�ضحة،  موظفي  الأبناء  جامعية 

للموظفني  �ضكن  بدل  �ضرف  اأو  �ضكن  وتوفري  للجميع،  تنقلت 

العاملني خارج املحافظات، وتوفري تاأمني �ضحي الئق بالعاملني 

يف الوزارة«.

املرتقب  االجتماع  على  كثريًا  يعول  التجمع  اأن  تايه  ابو  واأكد 

وزي��ري  وبح�ضور  عنه،  ممثلني  مع  النيابية  ال�ضحة  للجنة 

االعتبار  بعني  االأخ��ذ  جلهة  العام،  القطاع  وتطوير  ال�ضحة، 

مطالب موظفي ال�ضحة �ضمن املوازنة املالية املقبلة.

ال�ضحة مل  لكوادر  التي ت�ضرف  نقطة احلوافز  اأن قيمة  وبنّي 

ال�ضكاين  اأربع �ضنواٍت، على الرغم من زيادة العبء  تتغري منذ 

وزارة  يف  العاملني  روات��ب  تدين  عن  ف�ضًل  اللجوء،  وموجات 

نهاية  مكافاأة  قيمة  وت��دين  اأخ��رى،  ب��وزارات  مقارنة  ال�ضحة 

اخلدمة كذلك عند التقاعد.

املا�ضي  متوز  نهاية  نظم  ال�ضحة  وزارة  موظفي  جتمع    وكان 

وقفًة احتجاجية اأمام رئا�ضة الوزراء مطالبني باإن�ضافهم.

موظٍف  األ��ف   30 ب���  ال�ضحة  وزارة  يف  العاملني  ع��دد  وي��ق��در 

وموظفٍة موزعني على خمتلف حمافظات ومناطق اململكة، وفق 

جتمع موظفي ال�ضحة.

الأن التاأخري يهدد بت�سريح اعداد كبرية من العاملني

»املقاولني« تطالب احلك�مة بايائها االول�ية يف ت�سديد امل�ستحقات 

باعتزامها ازالة الدعم عن ال�سلع

ال�سيا�سة احلك�مية ترفع من ن�سبة الفقر والبطالة

مل�ساواة رواتبهم بباقي ال�زارات

جتمع م�ظفي وزارة ال�سحة يعلق وقفته االحتجاجية



اخلمي�س19 -10-2017م االهايل
1175 د

د
ع

ال 8
ت�صدر عن حزب ال�صعب الدميقراطي االردين )ح�صد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

اجلزء االول
عبلة حمم�د اب� علبة

االأمني االأول / حزب ال�سعب الدميقراطي االردين “ح�سد”
التاريخ: 2017/10/15

مقدمة:
ما  بكل  املنا�ضل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اىل  نتقدم  بلفور:  وعد  مئوية  يف 

وا�ضل  الذي  ال�ضعب  من  اأجيال  تتالت  حيث  واعتزاز  تقدير  من  ي�ضتحقه 

اأنكرته القوى االمريالية يف  اأ�ضكاله بعد ان  كفاحه �ضد اال�ضتعمار بكل 

هويته  جت�ضيد  يف  حقه  عليه  واأنكرت  وقبحا،  عن�ضرية  ال�ضيا�ضات  اأ�ضد 

الوطنية امل�ضتقلة حتى يومنا.

واىل جميع ال�ضعوب العربية املنا�ضلة التي متاهت يف كفاحها مع احلركة 

الوطنية الفل�ضطينية يف اأكرث من حمطة تاريخية...

املعرفة  اي�ضال  مهمة  اأمامنا  ت�ضع  التي  الندوة،  هذه  على  للقائمني  �ضكرا 

االجيال  اىل  عليه  املرتتبة  والنكبات  بلفور  بوعد  املتعلقة  التاريخية 

الراهنة والقادمة..

ال بل هي مهمة حركات التحرر العربية يف كل بلد عربي.
�ساأقدم يف هذه ال�رقة النقا�سية املحاور الرئي�سية التالية:

1 – العلقة التاريخية بني وعد بلفور تله االحتلل الريطاين لفل�ضطني 

والذي حتّول اىل نظام االنتداب عليها.

هذا الثالوث وهو:

1917 الذي ين�ص على تاأ�ضي�ص وطن قومي  2 ت�ضرين ثاين  * وعد بلفور 

لل�ضعب اليهودي يف فل�ضطني 

* ثم االحتلل الريطاين لفل�ضطني 11 كانون اأول 1917 الذي وقع بعد 

وع���د بلف���ور باأ�ضابيع 

تكون  ان  “على  بن�ضه:  كامل  الوعد  تبنى  ال��ذي  االن��ت��داب  �ضك  ثم   *

ان�ضاء وطن قومي  الدولة املنتدبة م�ضوؤولة عن تنفيذ وعد بلفور ل�ضالح 

لليهود يف فل�ضطني”، فقامت بريطانيا باملهمة على اأكمل وجه، ما ان وطئت 

اقدام جنودها ار�ص فل�ضطني: كدولة حمتلة ثم دولة منتدبة بقرار من 

ع�ضبة االمم املتحدة يف ذلك الوقت التي وقعت الدول على ميثاقها عام 

1919. ن�ضتعر�ص هذا الربط التاريخي للتاأكيد على امل�ضوؤولية القانونية 

واالخلقية والدولية اي�ضا عن الكارثة التي حّلت بال�ضعب الفل�ضطيني.

ال�ضعب  جتاهل  فيه:  ال��واردة  الن�ضو�ص  ذلك  على  دلت  كما  بلفور  وعد   ��

العن�ضرية  امل�ضتويات  اأ�ضد  اىل  وجودهم  اأنكر  بل  ال  متاما  الفل�ضطيني 

يف  االآن  املقيمة  اليهودية  غري  )الطوائف  ب���:  عرفهم  عندما  ان��ح��دارا 

ال�ضعب  تعريف  على  اأت��ى  فقد  الريطاين  االنتداب  �ضك  اما  فل�ضطني( 

ا�ضتخدام  من  الرغم  على  هذا  االخرى”،  االهايل  “فئات  ب�:  الفل�ضطيني 

مل  ولكنه  اجلغرايف،  التعريف  لدواعي  فل�ضطني  ل�ضيغة  االنتداب  �ضك 

على  م�ضريه  تقرير  يف  وبحقه  ب�ضعبها  اعرتافا  االق��رار  هذا  على  يرتب 

عندما  فل�ضطني  ار���ص  على  موجودة  غري  اخ��رى  مبجموعات  بل  ار�ضه، 

اليهودي  ال�ضعب  تربط  التي  التاريخية  “بال�ضلة  ي�ضمى  ما  على  ن�ص 

بفل�ضطني”، وكذلك ن�ص �ضك االنتداب على “وكالة بهودية معنية بجميع 

الق�ضايا املتعلقة بان�ضاء “الوطن القومي لليهود وم�ضالح ال�ضكان اليهود يف 

فل�ضطني”.

وهكذا يكون �ضك االنتداب الريطاين قد التزم بتوفري االركان الثلثة 

التي تقوم عليها الدولة مبفهومها احلديث:

االر�ص: )فل�ضطني(.

ال�ضعب: )اليهودي(.

واحلكومة: )ونواتها الوكالة اليهودية(.

لقد �ضممت بنية نظام االنتداب ملنع ال�ضعب الفل�ضطيني من جت�ضيد حقه 

املتتالية  الريطانية  احلكومات  �ضيا�ضات  يف�ضر  ما  وهو  امل�ضري،  بتقرير 

ومعها احلركة ال�ضهيونية بالطبع بالرف�ص القاطع لقيام حكومة متثيلية 

حقيقية يف فل�ضطني ورف�ص كل ما يجعل ذلك ممكنا طيلة فرتة االنتداب 

الريطاين.

هنا ال بد من التطرق للعلقة مع بريطانيا �ضاحبة امل�ضروع اال�ضتعماري 

التي  التاريخية  واالخطاء  بال�ضهيونية،  الوثيقة  و�ضلتها  املنطقة،  يف 

ارتكبتها احلركة الوطنية الفل�ضطينية يف ذلك الوقت: ب�ضبب عدم ربطها 

مع  التعاون  بنهج  مت�ضكها  وبني  جهة،  من  ال�ضهيوين  للم�ضروع  رف�ضها  بني 

بريطانيا املوؤيدة لهذا امل�ضروع والقائمة على جت�ضيده على ار�ص فل�ضطني 

ال�ضيا�ضة  ب��اأه��داف  الوعي  تاأخر  ب�ضبب  ك��ان  ذل��ك  كل  اخ��رى:  جهة  من 

الريطانية و�ضلتها الوثيقة بال�ضهيونية.

�ضفوف  يف  واالرتباك  والبلبلة  االخفاقات  من  كثري  عليه  ترتب  ما  وهذا 

غالبية  انطلقت  فقد  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  الفل�ضطينية  الوطنية  احلركة 

وحدها،  ال�ضهيونية  هو  العدو  باأن  القاعدة  من  الفل�ضطينية  القيادات 

وتاأّخر كثريا االقتناع باأن االحتلل الريطاين هو العدو االأول الذي جاء 

بال�ضهيونية اىل البلد، ومن هنا كان وهم احلركة الوطنية باأن باالمكان 

من  بلفور  وعد  والغاء  ال�ضهيوين  للم�ضروع  الدعم  بوقف  بريطانيا  اقناع 

بدال  العرب  مع  التعاون  من  لها  تتوفر  ان  ميكن  التي  املزايا  عر�ص  خلل 

من اليهود.

2 - الت�ضكيلت ال�ضيا�ضية للحركة الوطنية 1919 – 1948

العثمانية  للمراطورية  تبعيتها  عهد  من  ترث  مل  فل�ضطني  ان  هنا  ن�ضري 

اي تقاليد للعمل ال�ضيا�ضي الع�ضري الذي عرفته البلد االخرى املتقدمة، 

ويف  الد�ضتور  وفق  واحلكم  الرملاين  والتمثيل  والنقابات  االح��زاب  مثل 

احلرف  ال�ضحاب  يبيح  العثماين  اجلمعيات  قانون  كان  االح��وال  اف�ضل 

تنظيم تعاونية دون ان ي�ضمح بت�ضكبل نقابات.

ابتداأ العمل بالد�ضتور يف الدولة العثمانية فقط عام 1908 اي قبل ع�ضر 

انق�ضت  �ضنوات  وهي  العثمانية  الدولة  عن  فل�ضطني  انف�ضال  من  �ضنوات 

مبعظمها يف ظروف االعداد للحرب العاملية االوىل.

لذلك مل يعرف الفل�ضطينيون يف ذلك العهد اال جمال�ص قروية كانت ت�ضمى 

)هيئات امل�ضّنني(، وتختار بالرتا�ضي بني ال�ضكان واملجال�ص البلدية تختار 

وفق ا�ض�ص اجلاه واملال.

وبدايات  ع�ضر  التا�ضع  القرن  اأواخر  معدومة  فكانت  احلزبية  احلياة  اما 

القرن الع�ضرين، عندما بداأت تت�ضكل اجلمعيات ذات الطابع التنموي اإما 

او يف دم�ضق وبريوت واوروبا و�ضاهم فيها عدد حمدود جدا  ا�ضتانبول  يف 

حمدودة  وكانت   ،1912  –  1908 اأع��وام  بني  املو�ضرين  الفل�ضطينيني  من 

“جمعية االخاء العربي، جمعية العهد، العربية  االنت�ضار والفعل اي�ضا: 

الفتاة، املنتدى االدبي وحزب اللمركزية والكتلة النيابية العربية”.

االجتماعية  البنى  ل�ضعف  ا�ضافة  ال�ضيا�ضي،  العامل  لهذا  ونتيجة   ��

اإث��ر  فل�ضطني  �ضهدت  فقد  ال�ضديد،  وتخلفها  فل�ضطني  يف  وال�ضيا�ضية 

اطر  وهي  متداخلتني  ال�ضيا�ضي  للعمل  حركتني  لها  الريطاين  االحتلل 

الثورة العربية اال�ضتقللية التي توىل ال�ضريف ح�ضني بن علي قيادتها، 

ا�ضم: اجلمعيات  الفل�ضطينية حتت  الوطنية  ن�ضاأت االطر االخرى  ومعها 

يف  العرب  راأي  عن  للتعبري  ن�ضاأت  اجلمعيات  هذه  امل�ضيحية:  اال�ضلمية 

الديانات  ال�ضهيوين يف بلد تتميز مبكانة دينية التباع  مواجهة اخلطر 

بل  ال  لل�ضكان،  كممثلة  اجلمعيات  بهذه  بريطانيا  اعرتفت  وقد  الثلث 

�ضجعتها واأ�ضهمت يف ان�ضائها.

اجلمعية االوىل ت�ضكلت يف يافا عام 1918 ا�ضتنادا اىل القانون العثماين 

وقد تاأ�ض�ضت هذه اجلمعيات حوايل 15 انت�ضرت يف كافة املدن الفل�ضطينية.

ب�ضورة  مواليا  وكان   1918 العربي يف حيفا عام  �ضمي باحلزب  ما  تاأ�ض�ص 

هذا  ينجح  مل  لذلك  ن�ضار،  جنيب  خطابات  ح�ضب  لريطانيا  �ضريحة 

احلزب ومل ينت�ضر ب�ضورة وا�ضعة.

�� يف نف�ص الوقت اي�ضا تاأ�ض�ص النادي العربي يف القد�ص الذي و�ضع لنف�ضه 

لنا”  “ار�ضنا  و�ضعاره  ال�ضهيونية  ومكافحة  �ضوريا  مع  الوحدة  هدفني 

اجلمعية  تاأ�ضي�ص  ذلك  وحلق  البديري.  وح�ضن  العارف  عارف  رموزه  ومن 

اخرى،  كثرية  وجمعيات  والعفاف  االخاء  وجمعية  الفل�ضطينية  العربية 

يعتقد باأن امللفات الريطانية مل تف�ضح عنها.

امل�ؤمترات العربية الفل�سطينية:
العربي  املوؤمتر  ا�ضم  حتت   1919 عام  القد�ص  يف  االول  املوؤمتر  – عقد   1

الفل�ضطيني االول وكانت جمعية القد�ص اال�ضلمية امل�ضيحية هي املبادرة 

لتنظيمه.

حدد املوؤمتر موقفه من رف�ص ال�ضهيونية وم�ضروع الوطن القومي اليهودي 

واأدان الهجرة اليهودية وانتقال االرا�ضي لليهود، يف نف�ص الوقت فقد اأكد 

على حر�ضه على التعاون مع بريطانيا واقناعها بجور املطالب ال�ضهيونية 

تلك  �ضهود  من  كان  ال�ضكاكيني  خليل  املرحوم  العربية.  املطالب  وعدالة 

املرحلة وكتب عنها.

واال�ضتقلل  �ضوريا  مع  بالوحدة  التم�ضك  املوؤمتر  عن  متخ�ص  ما  اأهم  كان 

الفل�ضطيني يف نف�ص الوقت.

2 – املوؤمتر الثاين كان عام 1920:

الذين  من  ا�ضخا�ص  �ضبعة  فاأر�ضل  املوؤمتر،  انعقاد هذا  االنتداب دون  حال 

متكنوا من احل�ضور وثيقة اىل املوؤمتر القومي الذي كان يعقد يف دم�ضق يف 

ذلك الوقت )توؤكد على وحدة �ضوريا ورف�ص امل�ضروع ال�ضهيوين(.

املوؤمتر  اف�ضال  من  ا�ضهر  �ضتة  بعد  انعقد   1920 عام  الثالث  املوؤمتر   –  3

الثاين واأهم نتائجه: تكري�ص الوجود القطري امل�ضتقل للحركة الوطنية 

)�ضوريا  الفرن�ضي  االنتداب  ل�ضلطات  �ضوريا  خ�ضعت  ان  بعد  الفل�ضطينية 

ولبنان(.

اأهم قراراته: املطالبة بحكومة وطنية ت�ضتند اىل برملان منتخب من قبل 

االنتداب  رف�ص  ذكر  ياأت على  فل�ضطني. ومل  بالعربية يف  الناطق  ال�ضعب 

الريطاين.

4 – املوؤمتر الرابع كان عام 1921

انق�ضام  اىل  الفل�ضطينية  الوطنية  احلركة  فيها  تعر�ضت  ظروف  يف  عقد 

حاد بني عائلتي الن�ضا�ضيبي واحل�ضيني حول من�ضبي رئا�ضة بلدية القد�ص 

هذا  تاأجيج  يف  رئي�ضي  دور  الريطانية  لل�ضلطات  كان  القد�ص.  ومفتي 

ال�ضراع عندما عينت احلاج اأمني احل�ضيني يف من�ضب مفتي القد�ص وراغب 

الن�ضا�ضيبي رئي�ضا للبلدية.

كانت ابرز نتائج هذا املوؤمتر: ت�ضكيل وفد كلف )بالتفاو�ص مع بريطانيا 

با�ضم اأهل فل�ضطني وي�ضاومها على انتداب بدون وعد بلفور(!! وتراأ�ص هذا 

الوفد مو�ضى كاظم احل�ضيني.

5 – املوؤمتر اخلام�ص كان عام 1922م

ال�ضريح  الرف�ص  ب�ضبب  عقدت،  التي  امل��وؤمت��رات  �ضل�ضلة  يف  االأه��م  ك��ان 

للنتداب وت�ضكيل جلنة لراأب ال�ضدع الفل�ضطيني الداخلي.

6 – املوؤمتر ال�ضاد�ص كان عام 1923 عقد يف يافا.

وال�ضريف  بريطانيا  بني  عقده  املزمع  االتفاق  مواجهة  يف  املوؤمتر  كان 

حتت  ال�ضرائب  دفع  عن  االمتناع  ملو�ضوع  اي�ضا  وتعر�ص  علي  بن  ح�ضني 

عنوان: ال �ضرائب دون متثيل. �ضكل هذا املوؤمتر يف قراراته تراجعا عن 

قرارات املوؤمتر اخلام�ص ب�ضبب اخللفات احلادة داخل احلركة الوطنية 

الفل�ضطينية.

7 – املوؤمتر ال�ضابع 1928

ن�ضط هذا املوؤمتر يف تبني برنامج ن�ضايل فل�ضطيني �ضد االنتداب.

8 – املوؤمتر الثامن: املوؤمتر العربي الفل�ضطيني: عام 1928

انتهت مع هذا املوؤمتر �ضيغة اجلمعيات اال�ضلمية امل�ضيحية، فقد عجزت 

اللجنة الوطنية املنبثقة عن املوؤمتر عن قيادة العمل الوطني ب�ضبب تدين 

مطالبها وتواطئها مع االنتداب.

االحزاب ال�ضيا�ضية

التجارب االوىل ت�ضري اىل بدء تاأ�ضي�ص احزاب مثل احلزب العربي املوايل 

 1925 عام  ويف   1924 عام  ال��زراع  حزب  ثم  الوطني  واحلزب  لريطانيا 

ت�ضكلت    1927 ع��ام  الفل�ضطيني  احل��ر  واحل��زب  االه��ايل  ح��زب  تاأ�ض�ص 

جمعيات ال�ضبان امل�ضلمني بتاأثري مبا�ضر قادم من م�ضر وهي نواة لتاأ�ضي�ص 

جماعة االخوان امل�ضلمني.

كما اأعلن عن قيام احلزب ال�ضيوعي الفل�ضطيني ر�ضميا عام 1923م، وقد 

حركة  “دعم  اىل  فل�ضطني  يف  ال�ضيوعيني  احلزب  عن  االعلن  قرار  دعا 

الريطاين  االح��ت��لل  �ضد  ن�ضالها  يف  العرب  لل�ضكان  الوطني  التحرر 

ال�ضهيوين”. وقد �ضهدت تلك االعوام بني 1922 – 1925 تاأ�ضي�ص احزاب 

�ضيوعية يف عدد من البلدان العربية: م�ضر، �ضوريا،ولبنان.

�� عام 1943 ت�ضكلت ع�ضبة التحرر الوطني يف فل�ضطني على اثر خلفات 

عميقة وقعت يف احلزب ال�ضيوعي الفل�ضطيني.

يف  رئي�ضية  تيارات  ثلث  بت�ضكيل  ال�ضيا�ضية  التطورات  �ضمحت  وهكذا 

او�ضاط النخبة ال�ضيا�ضية:

وهم  املجل�ضيني:  با�ضم  ا�ضتهر  ال��ذي  االغلبية  تيار  وه��و  االول  التيار 

بريطانيا  مع  التعاون  يف  اي�ضا  والراغبون  ال�ضهيوين  للم�ضروع  الراف�ضون 

�ضرط التخلي عن دعمها للم�ضروع ال�ضهيوين: ) اآل احل�ضيني (.

الفئات  الن�ضا�ضيبي ( و�ضّم من  اآل  املعار�ضة )  الثاين وا�ضتهر با�ضم  التيار 

اال�ضد  واالو�ضاط  الريف  يف  نفوذ  التيار  لهذا  كان  االول.  للتيار  املماثلة 

تخلفا.

والتيار الثالث: �ضكله املتعلمون وامل�ضتنريون من ابناء الفئات الو�ضطى وقد 

حملهم وعيهم على االقتناع بتعذر مقاومة امل�ضروع ال�ضهيوين دون معاداة 

االحتلل الريطاين.

وكانت االحزاب االبرز التي ت�ضكلت: حزب اال�ضتقلل 1932، وكان حزبا 

نخبويا ثًم حزب الدفاع الوطني الذي ا�ض�ضته املعار�ضة الن�ضا�ضبية 1934، 

1935 من املجل�ضيني الذين  الفل�ضطيني  وبعد ذلك تاأ�ض�ص احلزب العربي 

على  واملحافظة  االنتداب  ورفع  فل�ضطني  ا�ضتقلل  اإىل:  اهدافهم  طوروا 

عروبة فل�ضطني ومقاومة تاأ�ضي�ص وطن قومي لليهود.

املفارقة الكبرية تقع يف الهوة بني االهداف الوطنية الكرى وبني االآليات 

على  القدرة  افقدها  الذي  االآمر  االح��زاب،  هذه  لدى  النخبوية  �ضديدة 

االأمر  وهو  االنتداب،  �ضيا�ضات  تراجع  على  التاأثري  اأو  الوا�ضع  االنت�ضار 

الذي يف�ضر ظاهرة اخذ زمام املبادرة من قبل اجلمهور الوا�ضع يف مقاومة 

�ضيا�ضات االنتداب الريطاين وال�ضهيونية بكل ال�ضبل.

يتبع يف العدد القادم

ف�شايا وتقارير

ورقة عمل مقدمة اىل ور�سة العمل الفكرية وال�سيا�سية التي نظمتها

اللجنة ال�طنية االردنية ملئ�ية وعد بلف�ر
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موؤمتره  االردنية  املراأة  احتاد  عقد   - خا�ص   / االهايل 

املوافق  املا�ضي  ال�ضبت  ي��وم   ،- ع�ضر  احل��ادي   – العام 

2017/10/14م، وذلك بح�ضور كثيف لع�ضوات االحتاد 

اربد،  الزرقاء،  عمان،  حمافظات:  يف  كافة  فروعه  من 

البلقاء، مادبا، الكرك، املفرق والرمثا.

يف بداية اعمال املوؤمتر، رحبت رئي�ضة االحتاد باحل�ضور 

ودعت اىل انتخاب هيئة رئا�ضة لقيادة اعمال املوؤمتر.

الرئا�ضة من الزميلت: هالة  املوؤمتر هيئة  وقد انتخب 

ي�ضرى  مرا�ضدة  مها  هل�ضة،  الريان، حكمت  تريز  عاهد، 

هالة  الزميلة  املوؤمتر  ادارة  تراأ�ضت  حيث  الكردي،... 

عاهد.

وكما هو وارد يف جدول االعمال، فقد نوق�ص التقريران 

االداري واملايل بعد ا�ضتعرا�ضهما امام الهيئة العامة، ثم 

جرت امل�ضادقة عليهما.

النظام  يف  ج��اء  مب��ا  وعمل  امل��وؤمت��ر  اع��م��ال  نهاية  ويف 

رئي�ضة  الزعبي  اآمنة  ال�ضيدة  انتخبت  فقد  اال�ضا�ضي 

اداري��ة  هيئة  انتخبت  كما  املقبلة،  ل��ل��دورة  ل��لحت��اد 

جديدة للحتاد من ع�ضر ع�ضوات وهن الزميلت:

غادة  حممود،  �ضمر  الكرمي،  عبد  اأم��ل  �ضومر،  »�ضهيلة 

ال�ضبار،  فردو�ص  �ضالح،  ازده��ار  �ضحيمات«،  اآمنة  عمار، 

حنان بنات، الهام ابو لبدة، رماح الكايد. 

1974م،  عام  االردنية  امل��راأة  احت��اد  تاأ�ض�ص  وقد  هذا 

ويحوز برناجمه و�ضيا�ضاته على ثقة كبرية يف االو�ضاط 

والدميقراطية  الوطنية 

االردن���ي���ة ن��ظ��را ل��ل��دور 

الذي  التاريخي  املتقدم 

يف  ي�����زال  وال  ب���ه  ق����ام 

�ضفوف الن�ضاء االردنيات 

على جميع ال�ضعد.

الن�ضاء  رابطة  يف  ونحن 

اذ  »رند«،  الدميقراطيات 

احل��ارة  بالتهاين  نتقدم 

وق��ي��ادات  ك���وادر  جلميع 

احت��اد امل���راأة االردن��ي��ة، 

اعتزازنا  عن  نعر  فاننا 

الن�ضائية  املوؤ�ض�ضة  بهذه 

والدميقراطية  الوطنية 

موقفنا  ونوؤكد  العريقة، 

التاريخي يف امل�ضاركة من 

اأجل تقدم هذه املوؤ�ض�ضة وازدهارها ويف �ضبيل رفعة �ضاأن 

حقوقها  وحماية  مكت�ضباتها  و�ضيانة  االردنية،  امل��راأة 

وواقعها من التهمي�ص الذي تتعر�ص له.

واملظفرة  ال�ضعبة  الطويلة  امل�ضرية  ون�ضتذكر  هنا  نقول 

الحتاد املراأة االردنية، دون ان تفوتنا الدرو�ص الثمينة 

واأهمها  اللحقة:  للأجيال  وعلمناها  تعلمناها  التي 

وممار�ضة  ل��لحت��اد،  الداخلية  ال��وح��دة  على  احلفاظ 

جميعا  ي�ضمنا  الذي  البيت  داخل  من  املو�ضوعي  النقد 

ل�ضالح تطوير االداء والرنامج واآليات العمل والتوا�ضل 

مع جماهري الن�ضاء اللتي يقعن فري�ضة التمييز والقهر 

واملعاناة بكل ا�ضكالها.

العزيزات  وال�ضديقات  للزميلت  والتقدير  التحية  كل 

اللتي يوا�ضلن العمل يف االحتاد، ويعملن على تكري�ص 

هويته الوطنية والتقدمية، ال بل قدمن كل ما من �ضاأنه 

ان ي�ضق طريقا يف االر�ص الوعرة، نحو حماية االجنازات 

والبناء  الطويلة،  م�ضريته  يف  االحت���اد  حققها  التي 

يف  م�ضتنرية  وثقافة  متطورة  عمل  اجتاهات  وفق  عليها 

فيها  اأغرقتنا  التي  واال�ضتبداد  الظلم  ثقافة  مواجهة 

القوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية املتخلفة واحلليفة لقوى 

اال�ضتعمار والعودة اىل الوراء.

لقد ت�ضررت احلركة الن�ضائية العربية، ومعها احلركة 

الن�ضائية االردنية، اىل حد كبري، من ال�ضيا�ضات العن�ضرية 

ا�ضرتاتيجيات  على  القائمة  ال��داخ��ل��ي��ة،  واحل����روب 

التجزئة والتفتيت واعادة هيكلة املجتمعات على ا�ض�ص 

ال�ضيا�ضات  هذه  مواجهة  فان  لذلك  وانق�ضامية،  فئوية 

التدمريية تتطلب اأول ما تتطلبه وحدة القوى الوطنية 

واالجتماعية على قاعدة برنامج وطني تقدمي ي�ضتند 

اىل الدفاع عن قيم وقوانني و�ضيا�ضات حتل فيها العدالة 

االجتماعية وامل�ضاواة وا�ضتعادة احلقوق امل�ضادرة حمل 

التمييز والقهر والتهمي�ص.

و�ضيا�ضية  ثقافية  ظاهرة  اىل  اال�ضارة  من  بد  ال  وهنا 

�ضنحت  كلما  وتعمل  ال�ضفوف،  اىل  تت�ضلل  بداأت  خطرة 

الوطنية  ال��رم��وز  ���ض��ورة  ته�ضيم  على  الفر�ضة  لها 

العمل  من  عقود  امتداد  على  تكر�ضت  التي  والتقدمية 

امل�ضني والن�ضال املتوا�ضل من اأجل قيم احلرية والدفاع 

بالقيم  والتم�ضك  الكرمية  احلرة  احلياة  يف  احلق  عن 

االن�ضانية النبيلة.

الرموز  ه��ذه  واف��ر من  ن�ضيب  االردن��ي��ة  امل���راأة  الحت��اد 

جهودها  ونقدر  اعتزاز  اأمّي��ا  بها  نعتز  التي  الن�ضائية 

و�ضلبة مواقفها التي مل تنل منها رياح الهزمية يوما...

تقت�ضي  واالخلقية  الوطنية  م�ضوؤوليتنا  فان  وعليه 

اح��������رتام ه�����ذه ال���رم���وز 

على  واحلر�ص  وحمايتها 

وموا�ضلة  املتقدم،  دوره��ا 

املو�ضوعي  والنقد  البناء 

ل����لخ����ط����اء م����ن داخ����ل 

امل��وؤ���ض�����ض��ة.. وم���ن خ��لل 

نف�ضها،  االحت����اد  ه��ي��ئ��ات 

البّناءة  الثقافة  هي  فهذه 

هي  وه��ذه  تعلمناها،  التي 

ا�ضتفدناها  التي  الدرو�ص 

م���ن ال��ت��ج��رب��ة ال��ط��وي��ل��ة 

املمتدة اىل ثلثة واربعني 

تاأ�ضي�ص  اأع��ي��د  منذ  عاما 

االحتاد عام 1974م.

ف�شايا وتقارير

احتاد املراأة االردنية: يعقد م�ؤمتره احلادي ع�سر بنجاح
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حق الع�دة

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

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

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

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�شمنا عن حقوقنا الوطنية

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

�ضيا�ضية  هرطقات  االع��لم  يف  ين�ضر  ما  كثريا 

مثل نزع �ضلح املقاومة الفل�ضطينية وا�ضتبداله 

امريكي  �ضلم  �ضفقات  انتظار  او  باملفاو�ضات 

موهوم مع املحتلني ال�ضهاينة، او تفكيك ف�ضائل 

االره��اب  مقاومة  بحجة  مقاومة  فل�ضطينية 

لكن حركة التاريخ ال�ضاعدة بفعل دور ال�ضعب 

حقوقه  ان��ت��زاع  يف  اه��داف��ه  على  وا����ض���راره 

الوطنية واأ�ضا�ضا يف التحرر من االحتلل.

ال�ضعود يف  اإال  لها  لكن هذه احلركة ال طريق 

طريق الو�ضول اىل حتقيق اهداف ال�ضعب والأن 

�ضعود التاريخ تعبريا عن �ضعود حركة احلياة 

ال�ضهيوين  االحتلل  اأن  يوؤكد  ال��ذي  االأم��ر   ،

ازال��ت��ه��ا وازالتها  م��ن  ب��د  ال��ت��ي ال  ال��ع��رثة  ه��و 

نحو  التطور  حركة  الأن  لها  بديل  ال  �ضرورة 

حياة كل �ضيء فيها من اأجل علو �ضاأن االن�ضان 

قاعدتها  والتي  وحقوقه  كرامته  واح���رتام 

كن�ص االحتلل والتحرر من ويلته وعواقبه 

. اذن فاملقاومة حق ان�ضاين باال�ضافة اىل انه 

حق وطني م�ضروع يف كل مراحل تطور حركة 

حركة  خمطوطة  هي  التاريخ  وحركة  احلياة 

�ضعود احلياة نحو حتقيق اهداف ال�ضعب، االأمر 

لفل�ضطني  ال�ضهيوين  االحتلل  اأن  يوؤكد  الذي 

هو تعار�ص مع طبيعة حركة احلياة فهو منبع 

االرهاب الأنه قائم عليه وهو

 ما ي�ضكل خطرا على م�ضرية التطور االن�ضاين 

يف املنطقة كلها وهي غري املنف�ضلة عن م�ضرية 

التطور الب�ضري االمر الذي يوؤكد ان االحتلل 

املعيق وهذا  العن�ضري و�ضلحه هو  ال�ضهيوين 

املقاومة  على  للحفاظ  ب��ال�����ض��رورة  يحتاج 

يف  وطنية  ���ض��راك��ة  ب��رن��ام��ج  على  وال��ت��وح��د 

امل�ضاحلة الفل�ضطينية التي يجب ان تقوم  على 

التوحد يف احلفاظ على �ضلح املقاومة وتفعيل 

مع  املبا�ضرة  املواجهة  خندق  يف  التوحد  هذا 

املخاطر على  ي�ضكل اكر  بات  الذي  االحتلل 

وهو  كلها  املنطقة  على  بل  ال  جميعا  العرب 

االر�ضية  الكرة  يف  التوتر  مناخات  يوؤجج  ما 

التحالف  من  وم�ضنود  مدعوم  اأن��ه  وخ�ضو�ضا 

االمريالية  بقيادة  ال�ضهيوين  االم��ري��ايل 

ب�ضلح  التم�ضك  ع��ن  ب��دي��ل  ف��ل  االم��ري��ك��ي��ة 

املقاومة.

�ساح املقاومة تعبري عن اإرادة ال�سعب 
الفل�سطيني يف التحرر من االحتال

اأحمد اب� �شاور 

■ ما مت االإتفاق عليه مل يخرج عن اإتفاق 2011/5/4 
اإدامللة  م�س�ؤولية  وحما�ض  فتح  يحمل  الللذي  االأمللر 

االإنق�سام واإحلاق ال�سرر بق�سية �سعبنا

وحلفائه  ل�سعبنا  لاإعتذار  وحما�ض  فتح  ندع�   ■
ندع�  كما  االإنق�سام  عن  م�س�ؤوليتهما  عن  واأ�سدقائه 

يف  عليه  االإتفاق  مت  ما  تنفيذ  ملتابعة  امل�سريني  االأخ�ة 

خدمة امل�سالح امل�سرية الفل�سطينية امل�سركة

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  باإ�ضم  الناطق  اأ�ضدر 

فل�ضطني البيان التايل:

فل�ضطني  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  ترحب 

باالإتفاق الذي تو�ضل له وفدا حركتني فتح وحما�ص، 

يف القاهرة وحتت الرعاية امل�ضرية املبا�ضرة، ب�ضاأن 

تطبيق تفاهمات اإنهاء االإنق�ضام املدمر، والذي م�ضى 

من  اأك��رث  عليه 

�ضنوات،  ع�ضر 

وال������ع������م������ل 

الإ�����ض����ت����ع����ادة 

ال��������وح��������دة 

الداخلية.

ال���وق���ت  ويف 

ن��ف�����ض��ه، ت��رى 

ما  اأن  اجلبهة 

االإت����ف����اق  مت 

ع������ل������ي������ه ال 

يختلف عما كان احلوار الوطني الفل�ضطيني ال�ضامل 

االأمر  القاهرة،  يف   2011-5-4 يف  اإليه  تو�ضل  قد 

الذي يحمل طريف االإنق�ضام، فتح وحما�ص، م�ضوؤولية 

الكثرية  الفر�ص  ون�ضف  وتعطيل  االإنق�ضام،  اإدام��ة 

التي توفرت الإنهاء االإنق�ضام، ورفع االأعباء الثقيلة 

ال�ضرر  وكف  �ضعبنا  اأبناء  عاتق  على  األقاها  التي 

الذي حلق به. 

اجلانبان،  يكرر  اأن  من  بيانها،  يف  اجلبهة،  وح��ذرت 

يتم  ما  تعطيل  يف  ال�ضابقة  التجارب  وحما�ص،  فتح 

التفا�ضيل،  يف  الدخول  عند  خا�ضة  عليه،  االإتفاق 

دائمًا،  يقال  كما  ال�ضياطني  تكمن  التفا�ضيل  ففي 

باالإرادة  الطرفان  يت�ضلح   اأن  ي�ضتوجب  الذي  االأمر 

الوطنية  امل�ضوؤوليات  لتحمل  الكافية  ال�ضيا�ضية 

�ضعبنا، وجتاوز  الوطنية ونحو م�ضالح  الق�ضية  نحو 

باحلالة  للإنتقال  الوطنية،  املبادرة  بروح  العقبات 

�ضفحة  تطوي  جديدة،  مرحلة  اإىل  الفل�ضطينية 

بالق�ضية  ال��ك��وارث  اأحل��ق  ال��ذي  امل��دم��ر،  االإنق�ضام 

يف  ق�ضيتنا  ت�ضويه  على  وعمل  الوطنية،  واحلقوق 

وفتح  وحلفائه،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأ�ضدقاء  عيون 

الدولية  و  االإقليمية  االأط��راف  من  للعديد  الباب 

واإعاقة  االإنق�ضام،  تعميق  يف  اأ�ضهمت  لتدخلت، 

م�ضرية الن�ضال الوطني الفل�ضطيني.

ووجهت اجلبهة نداء اإىل االأ�ضقاء امل�ضريني، الذين 

وحما�ص،  فتح  بني  القاهرة  حوارات  مبا�ضرة  اأداروا 

موقع  من  واالأخوية  القومية  م�ضوؤولياتهم  لتحمل 

رعاية  يف  وم�ضر،  فل�ضطني  بني  امل�ضرتكة،  امل�ضالح 

تنفيذ ما مت االإتفاق عليه، ودعوة الكل الفل�ضطيني 

تنظيم  اإع��ادة  يف  للبحث  �ضامل،  ح��وار  جل�ضة  اإىل 

�ضاملة  اإنتخابات 

رئ������ا�������ض������ي������ة 

مبا  وت�ضريعية 

ف��ي��ه��ا اإن��ت��خ��اب 

جم��ل�����ص وط��ن��ي 

ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ي 

بنظام  ج��دي��د، 

املغلقة  اللئحة 

وال����ت����م����ث����ي����ل 

الكامل،  الن�ضبي 

اجلميع،  م��ن  عليه  ال��ت��واف��ق  ي��ت��م  م��ك��ان  يف  يعقد 

القاهرة،  الدميقراطية تدعو النعقاده يف  واجلبهة 

لطي �ضفحة اأو�ضلو البائ�ضة، والتوافق على الرنامج 

واالإنتفا�ضة  امل��ق��اوم��ة  برنامج  امل��وح��د،  الوطني 

وتدويل الق�ضية واحلقوق الوطنية الفل�ضطينية.

وختمت اجلبهة بيانها بالتاأكيد اأنها، وهي ترحب مبا 

ال�ضديد  اأ�ضفها  القاهرة، تبدي  االإتفاق عليه يف  مت 

على اأكرث من ع�ضر �ضنوات من العذاب والقهر عا�ضها 

فتح  الطرفني،  تدعو  لذا  االإنق�ضام،  ظل  يف  �ضعبنا 

وحما�ص، لتحمل م�ضوؤولياتهما الوطنية واالأخلقية 

الوطنية،  الق�ضية  عمر  من  ال�ضنوات  هذه  هدر  عن 

والتقدم باإعتذار علني اإىل �ضعبنا، وقواه ال�ضيا�ضية 

الذي  االإنق�ضام،  اأحلقه  عما  واأ�ضدقائه  وحلفائه 

يتحملن م�ضوؤوليته، من كوارث وطنية■

حذرت من زرع الع�ائق يف التطبيق

»الدميقراطية« ترحب باإتفاق القاهرة وتدع� لتنفيذه ف�رًا

وتللللللدعلللللل� فللللتللللح وحلللللملللللا�لللللض لللللاعللللتللللذار 

لللل�لللسلللعلللب اللللفللللللل�لللسلللطللليلللنلللي علللللن االنلللقللل�لللسلللام 
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�ش�ؤون فل�شطينية حق الع�دة

االهايل : خا�ض

ياأتي قرار الواليات املتحدة  االن�ضحاب 

للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة  م��ن 

اعتبارا  )يون�ضكو(  والعلوم  والثقافة 

ما  ب�ضبب  دي�ضمر  اأول/  كانون   31 من 

ت�ضميه االدارة االمريكية ب�ضيا�ضة هذه 

ليعك�ص  الإ�ضرائيل.   املعادية  املوؤ�ض�ضة 

ابتزاز  و�ضيا�ضة  اأخ��لق��ي  غري  موقفا 

بقوة  يرف�ضها  اأن  الدويل  املجتمع  على 

وح�ضم.

ويف  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  اىل  واأ���ض��ار 

حماولة بائ�ضة البتزاز اليوني�ضكو كانت 

2011  م�ضاهمتها  العام  فى  األغت  قد 

تخ�ض�ضها  كانت  التى  الكبرية  املالية 

منح  ق��رار  على  احتجاجا  لليون�ضكو 

يف  ك��ام��ل��ة  ع�����ض��وي��ة  الفل�ضطينيني 

املنظمة، االأمر الذي مل يعطل عمل هذه 

املوجهة  قراراتها  يف  يوؤثر  او  املنظمة 

اال�ضرائيلي  االحتلل  �ضد  االأ�ضا�ص  يف 

الدويل  للقانون  املتوا�ضلة  وانتهاكاته 

وقرارات ال�ضرعية الدولية، مبا يف ذلك 

املا�ضي،  اأي��ار  يف  االأخ��ري  املنظمة  ق��رار 

املحتلة  القد�ص  مدينة  ال��ذي  يعتر 

مدينة فل�ضطينية خال�ضة ال علقة لها 

باليهود، مع التاأكيد على تاريخ املدينة 

بامل�ضلمني  املرتبط  احل�ضاري  وتراثها 

املقابر  ان  على  وي�ضدد  وامل�ضيحيني، 

وقر  اخلليل،  يف  االبراهيمي  واحل��رم 

ومناطق  مقابر  حل��م،  بيت  يف  راح��ي��ل 

اإ�ضلمية خال�ضة.

بتحمل  مطالب   ال���دويل  املجتمع  ان 

لهذه  احل��م��اي��ة  وت��وف��ري  م�ضوؤولياته 

�ضيا�ضة  االدارة  رف�ص  املنظمة  واىل 

االم��ريك��ي��ة وحم��اوالت��ه��ا اب��ت��زاز هذه 

التابعة  املنظمات  من  وغريها  املنظمة 

الرهان  عن  التوقف  و  املتحدة،  للأمم 

على دور متوازن وم�ضوؤول لهذه االدارة 

 – الفل�ضطيني  ال�����ض��راع  ت�ضوية  يف 

املواقف  هذه  مبثل  الأنها  اال�ضرائيلي، 

االح��ت��لل  ل��دول��ة  الت�ضجيع  ت��ق��دم 

وتطرفها  تعنتها  ملوا�ضلة  اال�ضرائيلي 

يف خمتلف املجاالت، التي تت�ضل بحياة 

حتت  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وم�ضتقبل 

احل�ضاري،  واإرثه  وبتاريخه  االحتلل 

حياة  يدمر  ال��ذي  باال�ضتيطان،  ب��دءا 

املواطنني الفل�ضطينيني حتت االحتلل 

وي�ضع قيودا ثقيلة على حقه يف تقرير 

فل�ضطينية  دول���ة  يف  وح��ق��ه  امل�����ض��ري 

املحتلة  االرا�ضي  جميع  على  م�ضتقلة 

ال��ق��د���ص  ف��ي��ه��ا  مب���ا   ،1967 ب���ع���دوان 

تزوير  مبحاوالت  وانتهاء  ال�ضرقية، 

فل�ضطني  وح�����ض��ارة  وت�����راث  ت���اري���خ  

ت�ضتمد  التي   ، اال�ضرائيلية  بالروايات 

ورواي����ات  االأ���ض��اط��ري  م��ن  مرجعيتها 

العرافني ال�ضخيفة. 

رام اهلل - معا - 

بداأت  بلفور،  وعد  مئوية  مع  تزامنا   

الت�ضامنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م���ن  ع���دد 

املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

املوؤيدة  العمالية  والنقابات  امل��دين 

بتنظيم  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حلقوق 

وامل��ب��ادرات  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 

املجتمع  وتثقيف  لتوعية  املتوا�ضلة 

ال��ري��ط��اين ح���ول اجل���رمي���ة ال��ت��ي 

اأثناء  الريطانية  احلكومة  اإرتكبتها 

وما  فل�ضطني،  الريطاين يف  االنتداب 

يرتتب على هذه اجلرمية من ت�ضريد 

الذي  االأم��ر  اأر�ضه،  من  باأكمله  �ضعب 

واالأمن  االإ�ضتقرار  على  �ضلبا  ينعك�ص 

ال�ضرق  منطقة  يف  �ضيما  ال  العاملي 

االأو�ضط التي ت�ضهد �ضراعات وحروب 

هو  بينها  امل�ضرتك  القا�ضم  متوا�ضلة 

جتاهل املجتمع الدويل ملعاناة ال�ضعب 

التاريخي  واالإج��ح��اف  الفل�ضطيني 

الذي حلق به.

ن��ف�����ص االإط�����ار، ج����ددت دائ���رة  ويف 

باللغتني  ن��داءه��ا  امل��غ��رتب��ني  ���ض��وؤون 

اجلاليات  اىل  واالإجنليزية،  العربية 

والفيدراليات واملوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 

واىل  واالإغ�����رتاب،  املهجر  ب��ل��دان  يف 

ح���رك���ات ال��ت�����ض��ام��ن وامل��ق��اط��ع��ة، 

اأو�ضع  اأجل  من  ال�ضديقة،  واالح��زاب 

بلفور  وعد  مئوية  اإحياء  يف  م�ضاركة 

نوفمر  م��ن  ال��ث��اين  يف  ُت�ضادف  التي 

الفعاليات  ه���ذه  وت��وج��ي��ه  ال���ق���ادم، 

امل�ضيطرة  ال��ق��وى  جت��اه  والتحركات 

منها  املقدمة  ويف  ال��دويل  ال��ق��رار  يف 

عليها  ال�����ض��غ��ط  ل���زي���ادة  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

ل���لع���رتاف ب��ج��رمي��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة 

واالأخلقية بحق ال�ضعب الفل�ضطينية 

جرميتها،  ع��ن  بالتكفري  ومطالبتها 

بدولة  واالإع���رتاف  اأوال،  باالإعتذار 

فل�ضطني، وتعوي�ص ال�ضعب الفل�ضطيني 

عن املاأ�ضي والنكبات التي تعر�ص لها.

و�سط  مللظللاهللرات  املللغللربللني«:  »�لللسللل�ؤون 

للللنلللدن مبللنللا�للسللبللة مللئلل�يللة وعللللد بلللللفلل�ر

�سيا�سة االبتزاز االمريكية اال�سرائيلية والي�ن�سك�

برلني

نظمت املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية والعربية 

االربعاء   برلني  االأملانية  العا�ضمة  يف 

امل��ا���ض��ي ، وق��ف��ًة اإح��ت��ج��اج��ي��ة اأم���ام 

للذكرى  اإحياءًا  الريطانية  ال�ضفارة 

وذلك  بلفور،  ت�ضريح  الإ�ضدار  املئوية 

�ضكل  الذي  التاريخي  باجلرم  للتذكري 

وملطالبة  الفل�ضطينية،  النكبة  بداية 

عما  باالإعتذار  الريطانية  احلكومة 

مدار  على  الفل�ضطيني  بال�ضعب  حلق 

العقود املا�ضية جراء ذلك الوعد.

املعت�ضمون  �ضّلم  االع��ت�����ض��ام،  وخ���لل 

يف  الريطانّية  ال�ضفارة  اىل  ر�ضالًة 

املعاناة  حجم  تو�ضيح  فيها  مّت  برلني 

والظلم اّلذي وقع على فل�ضطني و�ضعبها 

جّراء ت�ضريح بلفور وفيها اأي�ضا مطالب 

احل��ك��وم��ة  م��ن  الفل�ضطيني  ��ع��ب  ال�����ضّ

الريطانّية احلالّية.

واجلمعّيات  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ممثلو  واأّك����د 

جرمية  بلفور  وع��د  اأّن  على  برلني  يف 

وعلى  بالتقادم،  ت�ضقط  ال  تاريخية 

تتحّلى  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

بال�ضجاعة للإعتذار لل�ضعب الفل�ضطيني 

وتبعاته  امل�����ض��وؤوم  ال��وع��د  ه���ذا  ع��ن 

حتى  �ضعبنا  على  امل�ضتمرة  الكارثية 

يومنا هذا.

وك����ان����ت امل���وؤ����ض�������ض���ات واجل���م���ع���ّي���ات 

قد  اأملانيا  يف  والعربّية  الفل�ضطينّية 

اأعلنت عن �ضل�ضلة من الفعاليات الإحياء 

ت�ضرين  �ضهر  خلل  بلفور  وعد  مئوية 

اأول )اأكتوبر( اجلاري.

ي�سّلم�ن  وعلللرب  فل�سطيني�ن  بللرلللني..  يف 

بلف�ر« »ت�سريح  ح�ل  ر�سالًة  بريطانيا  �سفارة 
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م��ان�����ض�����ض��رت  ج���ام���ع���ة  يف   - االه�������ايل 

عديدة  اأ���ض��واٌت  تعالت  الريطانية، 

فل�ضطني  مع  مت�ضامنني  ون�ضطاء  لطلٍب 

اجلامعة،  ح��رم  يف  مظاهرٍة  اإىل  تدعو 

اإقامة فعالية يف جامعة  احتجاجًا على 

مان�ض�ضرت، للحتفال مبرور مئة عام على 

ت�ضريح »بلفور«.

فل�ضطني  مع  الت�ضامن  حملة  علمت  فقد 

 Palestine مان�ضي�ضرت  م��دي��ن��ة  يف 

 Solidarity Campaign
اأّن جامعة مان�ض�ضرت،   ،  Manchester
الريطانية،  اجلامعات  اأع���رق  اإح���دى 

اجل���اري،  اأك��ت��وب��ر  م��ن   31 يف  تخطط 

تنظيمها  يف  ت�ضارك  فعاليٍة  ال�ضت�ضافة 

لندن  يف  االإ�ضرائيلي  االحتلل  �ضفارة 

مبرور  للحتفال  ال�ضهيوين،  واالحت��اد 

100 عام على اإعلن ت�ضريح بلفور، وعد 

من ال ميلك ملن ال ي�ضتحّق.

االإع��لن  يتّم  مل  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

اأّن  اإاّل  بعد،  العامة  على  الفعالية  عن 

حيث  يتزايد.  باحل�ضور  الراغبني  عدد 

بلفور ذلك  بت�ضريح  امل�ضاركون  �ضيحتفي 

األف   800 بطرد  ت�ضبب  ال��ذي  االإع��لن 

من  اأكرث  وتدمري  ديارهم،  من  فل�ضطيني 

400 قرية خلل النكبة عام 1948.

االحتفال  هذا  الت�ضامن  حملة  وو�ضفت 

ب��ك��ون��ه رق�������صٌ ع��ل��ى اأن��ق��ا���ص امل��ن��ازل 

ماأ�ضاة  ح�ضاب  على  وفرٌح  الفل�ضطينية، 

من  و���ض��خ��ري��ٌة  االأب���ري���اء،  م��ن  االآالف 

يرتكبها  ال��ت��ي  امل�ضتمرة  االن��ت��ه��اك��ات 

االحتلل االإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية 

وقطاع غزة على مدى ال�ضنوات اخلم�ضني 

املا�ضية.

لتعزيز  مقدمة  االحتفال  هذا  كون  ومع 

املوؤ�ض�ضية  وال��رواب��ط  التعاون  اأوا���ض��ر 

جامعة  ب��ني  القائمة  واال���ض��ت��ث��م��اري��ة 

مان�ض�ضرت وموؤ�ض�ضات اإ�ضرائيلية متواطئة 

الت�ضامن  حملة  دعت  حرب،  جرائم  يف 

ال��ط��لب  مان�ضي�ضرت  يف  فل�ضطني  م��ع 

واالأك��ادمي��ي��ني وال��ن��ق��اب��ي��ني واالأف����راد 

املعنيني اإىل اتخاذ موقٍف م�ضانٍد لل�ضعب 

حمتجزًا  ي��زال  ال  ال��ذي  الفل�ضطيني، 

حتت رحمة االحتلل، وال يزال �ضحيًة 

لت�ضريح  »امل��خ��زي«  الريطاين  للدعم 

بلفور، ح�ضبما اأ�ضارت احلملة.

االهايل - ببالغ ال�ضرور تعلن موؤ�ض��ض��ة ابن ر�ض����د 

النزاهة  اأجل  من  االئتلف  فوز  عن  احلر  للفكر 

بجائزتها  فل�ضطني-  �ضفافية  »اأم��ان«  وامل�ضاءلة 

الثامنة ع�ضر. �ضتقدم اجلائزة يف االأول من كانون 

االأول/دي�ضمر 2017 يف برلني.

جرمية  املا�ضية  القليلة  العقود  يف  الف�ضاد  اأ�ضبح 

متطورة على نحو متزايد، وبات يرتك اآثاًرا مدمرًة 

على رفاه املواطنني وكراماتهم، على �ضعيٍد وا�ضٍع، 

فعن�ضر االإحباط والغ�ضب لدى املواطنني نتيجة 

اأنف�ضهم،  ال�ضيا�ضي  القرار  �ضناع  اإثراء  مراقبتهم 

اإىل  اأن يوؤدي  العامة، ميكن  امل�ضلحة  على ح�ضاب 

اال�ضطرابات وال�ضراعات العنيفة، بينما يتمتع ممثلو 

احلكومة واملنتفعني من احلا�ضية باالإفلت من العقاب، 

وهو ما ي�ضهم، يف نهاية املطاف، يف ن�ضوء فكر احلركات 

املتطرفة وتعاظم دورها يف املجتمع عمومًا. وال�ضواهد 

احلركات  ت�ضتخدم  حيث  العامل،  يف  كثرية  ذلك  على 

املتطرفة غ�ضب املواطنني لزيادة نفوذها.

وكانت م�ؤ�س�سة ابن ر�سد قد ر�سدت جائزتها:

م�ضاهمات  قدمت  موؤ�ض�ضة  اأو  منظمة  اأو  ل�ضخ�ضية 

جناح  يكون  اأن  على  الف�ضاد،  مكافحة  جمال  يف  بارزة 

وقابل  جمتمعاتهم  جمال  يف  ملمو�ضا  امل�ضاهمات  هذة 

للتقييم.

https://www.aman-(»ت��ع��ت��ر »اأم�������������������ان

palestine.org(  التي تاأ�ض�ضت عام 2000 من اأهم 
الف�ضاد  وان�ضطها يف جمال مكافحة  الفاعلة  املنظمات 

ال�ضبعة  خلل  ا�ضتطاعت،  وقد  العربية.  املنطقة  يف 

مداخل  على  ال�ضوء  ت�ضلط  اأن  املا�ضية،  عاًما  ع�ضر 

العام،  للراأي  �ضاخنة  ملفات  تفتح  واأن  للف�ضاد  مهمٍة 

واخلدمات  وال�ضحة  واالت�ضاالت  الطاقة  جماالت  يف 

تقوم  التحتية. ال  والبنية  النقل  االجتماعية وحتى 

اأمان مبتابعة عمل ال�ضلطات فح�ضب، واإمنا ت�ضدر اأي�ضًا 

ت�ضكيلها  ذلك  اإىل  ي�ضاف  مو�ضوعية؛  حمايدة  تقارير 

اإىل  يهدف  الذي  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  حتالفًا 

مثل:   – الف�ضاد  مكافحة  يف  ودعمها  املدنية  الرقابة 

�ضد  ون�ضاء  �ضباب  الف�ضاد،  �ضد  فل�ضطينيون  برملانيون 

والفريق  الف�ضاد  �ضد  وباحثون  اأكادمييون  الف�ضاد، 

االأهلي لدعم �ضفافية املوازنة العامة وغريها ... . وقد 

تتناول،  ودرا�ضات  واأوراٌق  تقارير  “اأمان”  عن  �ضدرت 

العامة،  الوظيفة  النفوذ،  ا�ضتغلل  املثال،  �ضبيل  على 

هدر املال العام، الف�ضاد، التعيينات يف الوظائف العليا. 

ميدان  يف  الفٌت  وح�ضوٌر  مهمٌة  تدخلٌت  والأم��ان 

وال�ضفافية  النزاهة  قيم  لتعزيز  االأهلي،  العمل 

و  االأمن«  قطاع  يف  الف�ضاد  اأ�ضكال  لكل  والت�ضدي 

على م�ضتوى اأداء االأجهزة االأمنية. وت�ضكل اأمان 

واإر�ضاء  الر�ضيد  احلكم  لتعزيز  املدين  »املنتدى 

قواعد احلكم ال�ضالح يف املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 

احلكومية واالأهلية«.

النزاهة  قيم  اإع��لء  على  تعمل  منظمة  »فقيام 

التاريخي  واملنعطف  الظرف  [يف  وال�ضفافية 

للمجتمع الفل�ضطيني] وترتبط بالعمل الوطني، 

ال�ضعب  مل�ضتقبل  وك��ب��رية  خ��ا���ض��ة  اه��م��ي��ة  ل��ه 

جلنة  اأع�ضاء  اأحد  ترير  يف  جاء  كما  الفل�ضطيني.« 

التحكيم

اأم��ان  تنظم  ال��ف�����ض��اد،  مكافحة  يف  عملها  جم��ال  يف 

املوؤمترات، وور�ضات عمل، وندوات، كما تعقد اجلل�ضات 

امل�ضورة  وتقدم  وخارجها،  البلد  داخ��ل  واحللقات 

“اأمان” هي  للمنظمات االأخرى على ال�ضعيد الدويل. 

الدولية  ال�ضفافية  منظمة  من  به  معرتف  وطني  فرع 

يف  باالإ�ضهام  ذلك،  على  بناًء  وتقوم،   ،2006 عام  منذ 

بناء ا�ضرتاتيجيات اإقليمية ملكافحة الف�ضاد.

اأربع  من  م�ضتقلة  حتكيم  جلنة  ت�ضكلت  العام،  هذا  يف 

جمال  يف  ومتخ�ض�ضة  معروفة  عربية  �ضخ�ضيات 

)ال�ضودان(،  البطحاين  عطا  وهي:  الف�ضاد  مكافحة 

ناتا�ضا  )م�ضر(،  نافعة  ح�ضن  )تون�ص(،  بلحاج  اأحلم 

�ضركي�ص )لبنان(. 

اأكد  الدميقراطي(-  )االجت��اه  اهلل  رام 

اال�ضتيطان  اأن  فل�ضطيني،  ر�ضمي  تقرير 

جتاوز هذا العام اأربعة اأ�ضعاف نظريه يف 

اإ�ضرائيلي  حكومي  بدعم  املا�ضي،  العام 

وت�ضجيع اأمريكي.

االأر�ص  عن  للدفاع  الوطني  املكتب  وبنّي 

ملنظمة  ال��ت��اب��ع  اال�ضتيطان  وم��ق��اوم��ة 

التحرير، اأن االحتلل كثف اال�ضتيطان 

املفتوحة  احل��رب  اإط��ار  يف  كبري  ب�ضكل 

التي ي�ضنها يف ال�ضفة الغربية والقد�ص 

املحتلة، يف حني ن�ضر ديوان رئي�ص الوزراء 

املتوقع  من  باأنه  م��وؤخ��ًرا،  االإ�ضرائيلي 

للتخطيط  االأعلى  املجل�ص  ي�ضادق  اأن 

بال�ضفة  املدنية«  »االإدارة  ي�ضمى  ما  يف 

الغربية على عدد كبري من خطط البناء 

حوايل  »ت�ضمل  والتي  امل�ضتوطنات،  يف 

3800 وحدة �ضكنية«.

ال��وزراء  رئي�ص  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 

ووزير االأمن للمجل�ص االأعلى للتخطيط 

خرائط  ايداع  على  �ضادقا  االإ�ضرائيلي 

التي  واخلرائط  امل�ضتوطنات،  يف  للبناء 

اإيداعها هي يف غالبيتها، يف  �ضودق على 

م�ضتوطنات معزولة باأعماق ال�ضفة.

وقال املكتب الوطني للدفاع عن االأر�ص، 

الوحدات  هذه  يعترون  امل�ضتوطنون  اإن 

غري كافية لهم، بل يطالبون بفتح �ضوارع 

التفافية ومناطق �ضناعية، وهو ما طلبه 

اال�ضتيطاين  االإقليمي  املجل�ص  رئي�ص 

يعني  م��ا  داغ���ان،  يو�ضي  »ه�����ض��وم��رون«، 

االأرا���ض��ي  م��ن  امل��زي��د  وم�����ض��ادرة  �ضلب 

الفل�ضطينية ل�ضالح امل�ضتوطنني.

م�ضادر  وف��ق  نتنياهو  حكومة  وتعتزم 

ما  ب��ن��اء  مطلعة  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ر�ضمية 

ا�ضتيطانية  وح��دة  األ��ف   12 عن  يزيد 

يف  اجل���اري،  العام  نهاية  حتى  جديدة 

مقارنة  ا�ضعاف  اأربعة  اإىل  ت�ضل  زي��ادة 

اأي�ضًا  اأكدته  ما  وهو  املن�ضرم،  العام  مع 

االآن  ال�ضلم  حركة  ن�ضرتها  معطيات 

البناء  من   %68 اإن  فيها  قالت  العرية، 

لتو�ضيع  خ�ض�ص  اجلديد  اال�ضتيطاين 

وتعميق امل�ضتوطنات الع�ضوائية.

�ش�ؤون فل�شطينية

دع�اٌت �سبابية تتعاىل يف جامعة »مان�س�سر« 

»بلف�ر« مبئ�ية  حتتفل  لفعاليٍة  رف�سًا 

جائزة ابن ر�سد للفكر احلر لعام 2017 متنح لائتاف من اجل النزاهة وامل�ساءلة »اأمان«

 اال�للسللتلليللطللان هللللذا اللللعلللام جتلللاوز 

اأربللللعللللة اأ�لللسلللعلللاف اللللعلللام املللا�للسللي
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الهيئة الدولية  ع��ن  ���ض��ادر  ب��ي��ان  ذك���ر   - االه����ايل 

منا�ضرة   حملة  اأن  الفل�ضطيني   ال�ضعب  حقوق  لدعم 

املوؤ�ض�ضات  م��ن  جمموعة  م��ع  بالتعاون  اإط��لق��ه��ا  مت 

خلل  من  وذل��ك  والدولية،  الوطنية  وال�ضخ�ضيات 

توظيف اأدوات القانون الدويل، وذلك لف�ضح انتهاكات 

ال�ضحفية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضحفيني  بحق  االح��ت��لل 

واالعلمية.

بال�ضراكة  احلملة  �ضمن  الهيئة  �ضلمت  البيان  وح�ضب 

ملكتب  ر�ضالة  الفل�ضطينيني،  االإعلميني  منتدى  مع 

 – املحتلة  الفل�ضطينية  االرا���ض��ي  يف  املتحدة  االأمم 

غزة، وحتديدًا مكتب املفو�ص ال�ضامي حلقوق االإن�ضان 

للأمري زيد بن رعد.

وتت�ضمن الر�ضالة انتهاكات االحتلل بحق ال�ضحفيني 

الفل�ضطينيني والتي متثل اأحد اأخطر االنتهاكات بحق 

العام  الدويل  القانون  اأن  »فرغم  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

الدولية  االتفاقيات  وكل  االن�ضاين  الدويل  والقانون 

احلق  كفلت  الرابعة  جينيف  اتفاقية  مقدمتها  ويف 

مناطق  يف  وخا�ضة  احلر  ال�ضحفي  والعمل  التعبري  يف 

النزاع«.

�ضحفي   33 قرابة  ا�ضتمرار  اإىل  الر�ضالة  واأ���ض��ارت 

واإعلمي فل�ضطيني معتقل يف ال�ضجون، باالإ�ضافة اإىل 

ر�ضد 469 انتهاك منذ بداية العام احلايل.

حلقوق  ال�ضامي  للمفو�ص  مطالب  الر�ضالة  وحملت 

االن�ضان بالتدخل وال�ضغط على االحتلل االإ�ضرائيلي 

واتخاد كل االإجراءات املتاحة والعمل الفوري لوقف 

هذه االنتهاكات واالإفراج الفوري عن كافة ال�ضحفيني 

التي  الدولية  االتفاقيات  تنفيذ  و�ضمانة  املعتقلني، 

يف  ال�ضحفيني  وحماية  والتعبري  ال��راأي  حرية  كفلت 

مناطق النزاعات امل�ضلحة وحتييد عملهم ال�ضحفي.

املقرر  كاي  ديفيد  اإحاطة  مذكرة  الهيئة  اأر�ضلت  كما 

اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي 

ووقف  الت�ضدي  اأجل  من  للتدخل  لدعوته  والتعبري، 

بحق  املتكررة  االإ�ضرائيلية  واالنتهاكات  االعتداءات 

ال�ضحفية  واملوؤ�ض�ضات  الفل�ضطينيني  ال�ضحفيني/ات 

اأطلقتها  �ضهًرا   18 ا�ضتمرت  حملٍة  بعد   - االه���ايل 

مقاطعة  حركة  ون�ضطاء  فل�ضطني  مع  الت�ضامن  حملة 

اجلوي  االإ�ضعاف  خدمة  اأك��دت   ،»BDS« اإ�ضرائيل 

تعاقدها  جتديد  عدم   )RFDS( االأ�ضرتايل  امللكي 

االإ�ضرائيلية،   »Elbit »اإلبيت  �ضركة  مع  تعاملها  اأو 

من  وغريها  طيار  بدون  الطائرات  بت�ضنيع  املعروفة 

االحتلل  جي�ص  ي�ضتخدمها  التي  واملعدات،  االأ�ضلحة 

يف  احل���رب  وج��رائ��م  امل�ضتوطنات  يف  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي 

فل�ضطني.

موقف  اأن  اأ�ضرتاليا  يف  فل�ضطني  دعم  �ضبكة  واأعلنت 

»اإلبيت«  اجتاه  االأ�ضرتالية  الر�ضمية  الطبية  املنظمة 

االإ�ضرائيلية، جاء بعد حملٍة ا�ضتمرت 18 �ضهرًا قادتها 

بدعٍم   ،BDS ون�ضطاء  فل�ضطني  مع  الت�ضامن  حملة 

العديد من ال�ضيا�ضيني واالأطباء.

�ضل�ضلة من االنت�ضارات  املهم �ضمن  النجاح  وياأتي هذا 

واجلهود التي متكنت حملة املقاطعة من اإحرازها حول 

العامل، على الرغم من احلرب القانونية االإ�ضرائيلية 

ال�ضر�ضة �ضدها.

االأ�ضرتايل  امللكي  اجلوي  االإ�ضعاف  خدمة  وتعد  هذا 

اإحدى اأكر منظمات النقل الطبي اجلوي يف العامل.

الريطاين  املخرج  تّرع   - االه��ايل 

ال��ي�����ض��اري   )1936( ل��وت�����ص  ك���ني 

االأ�ضماء  اأب��رز  واأح��د  للجدل،  املثري 

ال�ضهيوين  الكيان  ملقاطعة  الداعية 

»اأن���ا،  فيلمه  ع��ر���ص  ع��ائ��دات  ب��ك��ّل 

عر�ضه  ج��رى  ال��ذي  بليك«  دانييل 

االحتلل  دول��ة  يف  موافقته  دون 

و�ضحب  »املقاطعة  حركة  ل�ضالح 

اال�ضتثمارات وفر�ص العقوبات على 

ب�  اخت�ضارًا  )املعروفة  اإ�ضرائيل« 

.)BDS
�ضعفة  لوت�ص  عنه  حاز  الذي  الفيلم 

عاملية  بحفاوة  حظي  املا�ضي،  العام  الذهبية  »ك��ان« 

عر�ضه  وبداأ  العامل،  اأنحاء  يف  عر�ضه  وجرى  كبرية، 

فعًل يف دور ال�ضينما االإ�ضرائيلية خلل الربيع املا�ضي، 

اأنها  فعًل  بريطانيا  يف  املقاطعة  حملة  اأعلنت  وق��د 

االحتلل  دولة  يف  الفيلم  عر�ص  عائدات  كل  ت�ضّلمت 

دون اأن تعلن عن قيمتها، وقالت يف بيان لها »كني لوت�ص، 

ن�ضكرك على دعمك وكرمك، اإنه يعطينا القوة«.

حاليًا،  الريطانيني  املخرجني  اأبرز  من  لوت�ص  يعتر 

اأطلق  فقد  ن�ضاطًا،  ل�«�ضرائيل«  املقاطعني  اأ�ضد  وم��ن 

املقاطعة  ور�ضائل  وال��دع��وات  البيانات  من  العديد 

حفلت  اإقامة  ينوون  كانوا  ممن  والفنانني  للمثقفني 

عبارته  زالت  وما  وكانت  »اإ�ضرائيل«،  اإىل  الذهاب  اأو 

الف�ضل  نظام  على  يقوم  بلد  يف  تظهروا  »ال  ال�ضهرية 

العن�ضري«.

يذكر اأن لوت�ص كان قد ظهر العام املا�ضي يف »مهرجان 

ال�ضينما الفل�ضطينية« يف باري�ص ليلقي خطابًا بنّي فيه 

اأنه و«مع غياب تاأثري هيئة دولية ال متار�ص اأي �ضلطة 

وال تبحث عن اإعادة احلقوق لل�ضعب الفل�ضطيني، فاإن 

يف  ذل��ك،  الأج��ل  و�ضعهم  يف  ما  يفعلوا  اأن  املدنيني  على 

اإ�ضارة اإىل مقاطعة اإ�ضرائيل«.

عربي ودويل

حملة دولية لف�سح انتهاكات االحتال بحق ال�سحفيني

منظمة طبية اأ�سرالية تقاطع �سركة ا�سرائيلية

BDS كني ل�ت�ض.. تربعات غري مت�قعة ل�سالح حركة املقاطعة

 كمال م�شاعني 
كمال م�ضاعني 

جيدة  الفل�ضطينية   – الفل�ضطينية  امل�ضاحلة 

يعي  اجلميع  اأن  ومع  االحوال،  مبطلق  ومطلوبة 

ويدرك ملاذا حتققت االآن، اال اأنها خطوة جيدة 

يف كل اأوان.

امل�ضاحلة  وا�ضباب  دوافع  بتحميل  مبالغة  ثمة 

اأكرث مما حتتمل، ومنها اأنها تاأتي ب�ضياق )�ضفقة 

االمريكي  الرئي�ص  اأن  يقولون  التي  ال��ق��رن( 

�ضيطرحها الحقًا، وت�ضربت م�ضودة �ضفقة القرن 

من اأكرث من جهة غري ر�ضمية.

ال�����ض��راع  مب��و���ض��وع  ق���رن  �ضفقة  ه��ن��اك  لي�ص 

املنطق،  ينايف  فهذا  اال�ضرائيلي،   – الفل�ضطيني 

متكاملة   �ضفقة  طرح  ميكن  ال  وبب�ضاطة،  الأنه، 

قبل بدء الت�ضوية االقليمية الكرى، فالعملية 

ال�ضورية مل تبداأ  االأزمة  �ضتتلو  التي  ال�ضيا�ضية 

وامريكا،  رو�ضيا  تعني  التي  امللفات  وكذلك  بعد، 

ويف مقدمتها م�ضتقبل العراق، والوجود االيراين 

يُحل  ال  وهذا  اي�ضًا،  �ضوريا  وم�ضتقبل  ب�ضوريا، 

�ضاملة،  دولية   – اقليمية  بت�ضويه  بل  ف��رادا 

الفل�ضطيني اال�ضرائيلي ومرتبطا  ال�ضراع  يكون 

بها ع�ضويا.

ال�ضباب  اأوان��ه��ا،  ح��ان  الفل�ضطينية  امل�ضاحلة 

م�ضرب  من  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  افل�ص  عدة، 

اه��رتاء  ع��ن  ناهيك  ا���ض��رائ��ي��ل،  م��ع  التفاو�ص 

فباال�ضافة  حما�ص،  اأم��ا  ال�ضيا�ضية،  �ضرعيتها 

فاأن  الرواتب،  دفع  عن  والعجز  املادي  للفل�ص 

امل�ضروع اال�ضلمي الذي دعمته قطر وتركيا قد 

اإال امل�ضاحلة �ضبيل للخروج  لها  �ضقط، ومل يعد 

من حالة العجز.

اقليمية  م��ع ظ���روف  ت��راف��ق��ت ه��ذه اال���ض��ب��اب 

�ضياغة  الع����ادة  م�ضرية  وح��اج��ة  ج��دي��دة، 

للم�ضاك  اوال  الفل�ضطيني،  ال�ضيا�ضي  الو�ضع 

الدولية  ال�ضاحتني  على  الفل�ضطينية  بالورقة 

ب�ضيناء  االره��اب  ملحاربة  وثانيا  واالقليمية، 

 – تركي  بدعم  غ��زة  قطاع  من  يتنف�ص  وال��ذي 

قطري، وا�ضباب ثانوية اخرى ال اأهمية للوقوف 

واملتخلفة  البدائية  ب���االدارة  وتتعلق  عليها، 

المارة غزة وكيف او�ضلت النا�ص اىل هذا الو�ضع 

املاأ�ضاوي.

امل�ضاحلة خطوة هامة خللق مناخات للحلول التي 

فل�ضطينيا  متثيل  تتطلب  والتي  الحقا،  �ضتطرح 

الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضية  فالبنية  م��وح��دا، 

�ضيا�ضيا  موؤهلة  لي�ضت  االنق�ضام  بظل  القائمة 

وبنيويا ودميقراطيا لقيادة ال�ضعب الفل�ضطيني، 

الج��راء  مهياأه  ال��ظ��روف  �ضتكون  امل�ضاحلة  مع 

انتخابات وجتديد ال�ضرعية ال�ضيا�ضية، وكذلك 

بق�ضية  االنق�ضام  احلقه  ال��ذي  الدمار  لرتميم 

ال�ضعب الفل�ضطيني.

كانت  التي  للحلول  ع��ودة  وال  للوراء،  ع��ودة  ال 

مطروحة منذ او�ضلو، فهناك و�ضع دويل جديد 

�ضاملة لن يكون  اقليمية  وقوي، وهناك ت�ضوية 

امللف الفل�ضطيني هو امللف املركزي بها، وكذلك، 

تراجعت اأهمية الكيان ال�ضهيوين اىل حدود مل 

اأحد  اأف�ضلية عند  لها  اأحد يتخيلها، ولي�ص  يكن 

�ضوى مبلف االمن.

االول  والتحدي  جديد،  خيار  اأم��ام  حقًا  نحن 

الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  الكيان  يتمكن  اأن  هو  فيه 

من اإعادة تاأهيل نف�ضه، على اأ�ض�ص دميقراطية، 

وحتمل  �ضحى  الذي  الفل�ضطيني  بال�ضعب  تليق 

كل وزر واخطاء قياداته ال�ضيا�ضية.

امل�ساحلة الفل�سطينية
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حما�س�سة اأم �سراكة وطنية؟

معت�سم حمادة

حول  للتفاو�ص  القاهرة،  اإىل  وحما�ص  فتح  وفدي  ذهاب   ■
تطبيق تفاهمات اإنهاء االإنق�ضام، لي�ص من �ضانه، رغم الرتحيب 

الوا�ضع امل�ضوب ببع�ص الت�ضاوؤم، اأن يلغي االأمور التالية:

• ما كان للقيادة الر�ضمية ال�ضلطوية يف رام اهلل، اأن ت�ضتجيب 
و�ضل  الذي  العميق  باملاأزق  اإح�ضا�ضها  لوال  امل�ضرية  للمبادرة 

 ،1993/9/13 يف  وقعته  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  م�ضروعها  اإل��ي��ه 

التحرير  ملنظمة  االإئتليف  الوطني  امل�ضروع  على  به  واإنقلبت 

التي  االإ�ضتقلل،  اإعلن  وثيقة  على  به  واإنقلبت  الفل�ضطينية، 

ربع  فبعد   .1988 عام  الكرى  االإنتفا�ضة  اأح�ضان  يف  ول��دت 

قرن من املفاو�ضات، وقف رئي�ص ال�ضلطة يعرتف من على منر 

»لدولة بل  رئي�ص  اأنه  املتحدة،  االأمم 

�ضلطة«،  بل  »ل�ضلطة  ورئي�ص  �ضيادة«، 

واأن االإحتلل، الذي اأعفته اإتفاقيات 

االأمني  التن�ضيق  وتفاهمات  اأو�ضلو 

الفل�ضطينية  االأمنية  االأج��ه��زة  بني 

اأك��لف  م��ن  االإح��ت��لل  �ضلطات  وب��ني 

االإحتلل، اأ�ضبح »اإحتلاًل بل كلفة«.

يعرتف  اأن  ال�ضلطة  لرئي�ص  يكن  ومل 

لوال  الع�ضرين،  للمرة  رمبا  هذا،  بكل 

اإدراك���ه اأن��ه ب��ات يقف اأم���ام اجل��دار 

بقيام  نتنياهو  يقبل  ف��ل  امل�����ض��دود. 

يرى  ت��رام��ب  وال  فل�ضطينية،  دول��ة 

اأن  ]اأي  الوحيد«  »احل��ل  ال��دول��ة  يف 

كالكونفدرالية  اأخ��رى،  حلواًل  هناك 

مع االأردن، اأو احلل االإقت�ضادي الذي 

حتدث عنه نتنياهو، اأو احلل املركب – 

دولة يف غزة واإدارة ذاتية يف ال�ضفة حتت الهيمنة االإ�ضرائيلية 

الكاملة[. كما بات الرئي�ص عبا�ص يدرك اأن اخلروج من هذا 

املاأزق يعني الذهاب اإىل االإنتفا�ضة واملقاومة والرنامج الوطني 

مع  االإنق�ضام  الإنهاء  امل�ضرية  املبادرة  يف  راأى  لذلك  االإئتليف. 

الزمن  على  وللرهان  الوقت،  من  املزيد  لك�ضب  فر�ضة  حما�ص، 

احلاجة  عن  يتحدث  فتح  يف  املركزية  اللجنة  اأع�ضاء  ]بع�ص 
وبع�ضهم  االإنق�ضام،  اإنهاء  الإ�ضتكمال خطوات  �ضنوات  اإىل ثلث 

االآخر يتحدث عن خم�ص �ضنوات![.

على  االأخرى  هي  توافق  اأن  حما�ص  حركة  لقيادة  كان  • وما 
اللجنة  – بحل  – بعد طول متنع  واأن تقبل  امل�ضرية،  املبادرة 

ح�ضن  تبدي  واأن  ال�ضلطة،  وزارات  على  امل�ضرفة  االإداري����ة 

نواياها اإىل اأبعد مدى، واأن ت�ضتقبل الوفد احلكومي وملحقاته 

اأن  اأي�ضًا  ه��ي  قناعتها  ل��وال  »ال��ف��احت��ني«،  اإ�ضتقبال  غ��زة،  يف 

م�ضروعها االإنق�ضامي قد و�ضل اإىل طريقه امل�ضدود، واأن القطاع، 

الذي اأخذته، يف 2007/6/14، بقوة ال�ضلح، رهينة، بات بعد 

اأكرث من ع�ضر �ضنوات على االإنق�ضام عبئًا ثقيًل، ف�ضلت حما�ص 

من  تق�ضريها،  على  التعتيم  يف  اأي�ضًا  وف�ضلت  �ضوؤونه  اإدارة  يف 

)مزيفة(  دعوى  حتت  »احلم�ضاوية«،  اإجراءاتها  فر�ص  خلل 

هي ن�ضر االإميان والدين يف القطاع، وكاأن القطاع مل يكن �ضكانه 

فجر  اإنبلج  باإنتظار  كانوا  واأنهم  م�ضلمني،  يكونوا  ومل  موؤمنني، 

الدموي. ف�ضل رهان حما�ص  اإنقلب حما�ص  جديد للإ�ضلم مع 

وف�ضلها يف حل  رام اهلل.  لل�ضلطة يف  بديلة  �ضيغة  على تقدمي 

يومًا  تتفاقم  اأخ��ذت  التي  القطاع  ل�ضكان  احلياتية  الق�ضايا 

بعد يوم. وف�ضل رهانها االإقليمي على �ضعود االإخوان امل�ضلمني 

اأكرث من بلد عربي]م�ضر، وتون�ص، وليبيا و�ضوريا[ وعلى  يف 

فعل داعم حلزب اأردوغان يف تركيا، وعلى رعاية بل حدود من 

قبل الدوحة. لذلك مهدت خلطواتها، مبكتب �ضيا�ضي »جديد«، 

من  »جديدة«،  اإقليمية  وتوجهات  »جديدة«،  �ضيا�ضية  ووثيقة 

بينها االإقتناع اأن م�ضر اأقرب اإىل القطاع من قطر وتركيا، واأن 

عباءة االإخوان امل�ضلمني مل يعد باإمكانها اأن حتمي حما�ص من 

�ضيا�ضية مقدمة  اأو�ضاط  راأت فيه  الذي  الداخلي،  التذمر  رياح 

حما�ص  حتمي  اأن  باإمكانها  يعد  ومل  وا���ض��ع.  �ضعبي  الإنفجار 

احلركة  ري��اح  ت�ضتهي  ال  مبا  هبت  التي  االإقليمية  الرياح  من 

االإ�ضلمية يف غزة.

ح�ضاباته  من  ي�ضطب  اأن  ملراقب  ميكن  ال  كله،  هذا  عن  ف�ضًل 

والقطاع،  ال�ضفة  يف  الفل�ضطيني،  وال�ضعبي  ال�ضيا�ضي  ال�ضغط 

ال�ضغط  وهو  للإنق�ضام،  الطويلة  الفرتة  طوال  الطرفني  على 

االإنق�ضام  ترير  مربع  من  االإنتقال  على  الطرفني  اأرغم  الذي 

وتعطيل  االإنق�ضام  اإدام��ة  ترير  ومربع  ]حما�ص[  ووقوعه 

اإنهاء  اإىل  الدعوة  مربع  اإىل  وحما�ص[  ]فتح  اإنهائه  م�ضاريع 

باأن  االإع��رتاف  ومن  الداخلية،  الوحدة  اإ�ضتعادة  و  االإنق�ضام 

االإنق�ضام خدمة للق�ضية الوطنية ]راجع ت�ضريحات حما�ص يف 

االأ�ضابيع واالأ�ضهر االأوىل للإنق�ضام وردود فعل قيادات فتح[ 

باإعتباره  االإنق�ضام  اإنهاء  على   العمل  ب�ضرورة  االإع��رتاف  اإىل 

ال�ضعب  م�ضرية  ويعطل  الوطنية  بالق�ضية  ال�ضرر  يلحق  بات 

االإحتلل  وجه  يف  ال�ضمود  على  قدراته  وي�ضعف  الفل�ضطيني، 

واالإ�ضتيطان واحل�ضار.

مباحثات،  يف  ليدخل  القاهرة،  اإىل  الطرفان  ذهب  وقد  االآن، 

ال�ضغط  )اإق��راأ  امل�ضرية  الرعاية  حتت  ماراتونية،  تكون  قد 

ال�ضغط  )اإق���راأ  ال�ضعبي  الر�ضا  من  حالة  ظل  ويف  امل�ضري( 

م�ضاألة  اأم��ام  الوقوف  من  فلبد  ال�ضعبي(  واحل��ذر  ال�ضيا�ضي 

خا�ضها  �ضبيهة  ملباحثات  املريرة  التجربة  بنت  هي  جوهرية 

الذي  االأ�ضا�ص  هو  ما  وه��ي:  اأال  �ضابقة،  حمطات  يف  الطرفان 

�ضيعتمده الطرفان الإنهاء االإنق�ضام. ولتو�ضيح االأمر ن�ضيف اأن 

الق�ضايا املطروحة هي، كما قال عزام االأحمد رئي�ص وفد فتح 

التف�ضيلية الإعادة حكومة  القاهرة، هي ر�ضم االإجراءات  اإىل 

رام اهلل لتمار�ص �ضلطتها يف القطاع. ونعتقد اأن يف هذا التعبري 

حما�ص  وفد  اأما  فتح.  وفد  تفكري  خلفية  ماهي  تو�ضح  اإ�ضارات 

فيتحدث عن »ملفات«، هي ق�ضية املوظفني، االأجهزة االأمنية، 

املعابر، االإنتخابات، احلكومة اجلديدة.. وغريها. وهذا يعني 

احل�ضنة  النوايا  معها  تنفع  ال  �ضائكة  ق�ضايا  اأمام  الطرفني  اأن 

لوحدها.

املحا�ض�ضة  اأ�ضا�ص  على  املفاو�ضات  دارت  ما  ف��اإذا  وبالتايل، 

واإط��ار  مفهوم  خ��ارج  وحما�ص،  فتح  الطرفني،  بني  الثنائية 

الطرفني  اأن  براأينا،  ذلك،  فمعنى  ال�ضاملة،  الوطنية  ال�ضراكة 

جديدة  اأزم��ة  والدة  �ضروط  تاأ�ضي�ص  على  جم��ددًا،  يعملن، 

اإىل  ال�ضابقة،  امل���رات  يف  فعلت  كما  تقودهما،  ق��د  بينهما، 

الطرفني  اأح���د  بها  يح�ضم  مبعركة  تنتهي  ق��د  اإح���رتاب���ات، 

ن�ضميه  كنا  ما  اأو  فاملحا�ض�ضة،  ال�ضراع. 

اأ�ض�ضت  التي  هي  الثنائي«،  »االإ�ضتقطاب 

اإىل  اإنتهت  والتي   2007/2006 الأزمة 

االإنفجار يف 2007/6/14. واملحا�ض�ضة 

ح��وارات  كل  اإف�ضال  اإىل  اأدت  التي  هي 

القاهرة،  من  ال�ضابقة  االإنق�ضام  اإنهاء 

اليمني  الطرفان  اأق�ضم  ]حيث  مكة  اإىل 

�ضنعاء،  اإىل  املقد�ضة[  الكعبة  اأم��ام 

اإىل اخلرطوم، اإىل خميم ال�ضاطئ.

اأخ��رى،  م��رة  املحا�ض�ضة  اإىل  وال��ع��ودة 

�ضاأنها  من  الكعكة،  اإقت�ضام  قاعدة  على 

الأن  ق��ادم��ة.  الإن��ف��ج��ارات  توؤ�ض�ص  اأن 

على  احلقيقة  يف  ت��ق��وم  املحا�ض�ضة 

تقا�ضم  والأن  احل�ض�ص.  على  ال�ضراع 

اأقل  وكاأنها  ح�ضته  اإىل  ينظر  ط��رف  كل  اأن  يعني  احل�ض�ص 

بكثري مما ي�ضتحق، واأن حقه يف ح�ضة اأكر اأمر ال نقا�ص فيه. 

وال�ضراع  احل�ض�ص،  وتنات�ص  املحا�ض�ضة  معركة  فاإن  وبالتايل 

يف  خا�ضة  م�ضراعيها،  على  مفتوحة  معركة  احل�ض�ص،  على 

البريوقراطية  الفئات  على  تهيمن  التي  اجل�ضع  من  حالة  ظل 

الفردية،  املكا�ضب  من  املزيد  اإىل  واملتطلعة  النافذة،  والفئات 

لدى الطرفني معًا، واإن اإختلفت يف بع�ص االأحيان مظاهر هذه 

احلالة وتعبرياتها.

الذي  املنطق  هو  الوطنية  ال�ضراكة  منطق  اإن  القول   خل�ضة 

يوحد ال�ضعب الفل�ضطيني بكل فئاته، وتياراته وقواه ال�ضيا�ضية 

والقول  وغريها.  والنقابية  املدنية  وموؤ�ض�ضاته  واالإجتماعية 

باأن ما �ضيتم االإتفاق عليه بني الطرفني، �ضيكون مطروحًا على 

القوى لت�ضادق عليه يف حوار �ضامل، قول يقف على راأ�ضه، وال 

يقف على قدميه. فل غزة ملك حلما�ص. وال ال�ضفة ملك لفتح. 

لذلك اإن مفهوم ال�ضراكة الوطنية هو البديل، وهو الذي قادنا، 

 )2005( القاهرة  بيان  على  التوافق  اإىل  املثال،  �ضبيل  على 

والتوافق على وثيقة الوفاق الوطني )2006/6/26( والتي لو 

عمل بها الطرفان، ومل يذهبا اإىل املحا�ض�ضة يف ت�ضكيل حكومة 

هنية الثانية، ملا دفع ال�ضعب غاليًا من م�ضاحله خلل اأكرث من 

ع�ضر �ضنوات من االإنق�ضام الدموي.■
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فهمي الكت�ت  / احل�ار املتمدن     

من �ضمات االأزمة الراأ�ضمالية اأَنّ احللول ت�ضبح 

اأ�ضبابا لتفاقمها؛ فقد جلاأت املراكز الراأ�ضمالية 

اخلدمات  على  االنفاق  تقلي�ص  �ضيا�ضة  اىل 

العاملة  الطبقة  ع��ائ��دات  وخف�ص  ال��ع��ام��ة 

فكانت  موازناتها،  عجز  من  للحد  االإنتاج  من 

تخفي�ص  من  وب��داًل  للآمال؛  خميبة  النتائج 

العجز، تفاقمت االأزمة املالية و�ضربت مفا�ضل 

الركود  نفق  يف  ودخ��ل  الراأ�ضمايل  االقت�ضاد 

ال�ضرائية  القدرة  تراجع  نتيجة  االقت�ضادي 

للعمال والفقراء واملهم�ضني عامة.

التو�ضع  عمادها  نقدية  �ضيا�ضات  اُتبعت  وحني 

الفائدة  وباأ�ضعار  بالقرو�ص  املمول  االنفاق  يف 

املركزية  البنوك  فر�ضتها  التي  ال�ضفرية 

ال�ضيا�ضات  هذه  اأ�ضبحت  االقت�ضاد،  لتحفيز 

تهدد بحدوث فقاعة مالية قد تعر�ص العديد 

من امل�ضارف خلطر االإفل�ص. واإن ثلث البنوك 

ذات ال�ضلة بالنظام املايل على م�ضتوى العامل ال 

تزال تعاين من �ضعوبات، ولن ت�ضتطيع حتقيق 

اأرباح م�ضتدامة حتى االأ�ضهر االأوىل من العام 

ال��دويل  النقد  �ضندوق  اأورده  ما  وف��ق   2019

مفرط  ب�ضكل  ال��ف��وائ��د  ن�ضبة  ت��دين  ب�ضبب 

وامل�ضتثمرين  ال�ضركات  من  الكثري  اأغرت  التي 

الذي  االأم��ر  عالية.  قرو�ص  على  باحل�ضول 

اأدى اإىل تراكم الديون املرتتبة على ال�ضركات 

اأن  امل�ضرفية  البيانات  اأظهرت  فقد  واالأف��راد، 

الرديئة  الديون  من  اأوروب��ا ترزح حتت جبال 

التي  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���ض��ن��دوق  و�ضفها  ك��م��ا 

فاحللول  دوالر.  تريليون  نحو  قيمتها  ت�ضل 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اتبعت  التي 

واالحتاد االأوروبي للخروج من االزمة اأ�ضبحت 

اأ�ضبابًا للدخول يف دورة جديدة من االأزمات.

يف  البنوك  م�ضلحة  هي  ما  يقول؛  قائل  ُرَبّ 

التي  ال�ضفرية  الفائدة  باأ�ضعار  االإق��را���ص 

هذا  على  ويجيب  املركزية،  البنوك  تفر�ضها 

قائًل  روبيني  نورييل  االقت�ضادي  ال�ضوؤال 

)هي  ال�ضفرية  اال�ضمية  الفائدة  اأ�ضعار  اإن 

معدالت الفائدة قبل احت�ضاب ن�ضب الت�ضخم( 

امل�ضريف  القطاع  يعو�ص  ال�ضلبي  فاالإقرا�ص 

خ�ضائر مفرت�ضة تعادل ن�ضبة الت�ضخم، ويزيد 

روبيني: »يتهافت مدخرون كرث على عدد قليل 

الفائدة  �ضعر  فاإن  املجدية،  اال�ضتثمارات  من 

�ضلبيًا،  يكن  مل  اإن  منخف�ضًا،  ي�ضبح  التوازين 

الركود  من  املتقدمة  االقت�ضادات  عانت  اإذا 

املزمن«.

مع  ال�ضنوي  االجتماع  يف  ال�ضندوق  حذر  وقد 

املخاطر  ات�ضاع  من  اأي��ام  قبل  ال��دويل  البنك 

ارتفاع  ج��راء  العاملي  االقت�ضاد  اأداء  على 

ب�ضكل  ال��ب��ل��دان  م��ن  كثري  يف  ال��دي��ون  اأع��ب��اء 

على  ن�ضر  ال��ذي  التقرير  يف  وج��اء  م��ف��رط. 

النقد  ل�ضندوق  ال�ضنوية  االجتماعات  هام�ص 

الدويل والبنك الدويل يف وا�ضنطن اأن النظام 

تعاين  اأخ��رى  اقت�ضادية  وقطاعات  امل�ضريف 

الديون. وقد  من �ضغوط كبرية جراء خدمة 

ت�ضببت �ضيا�ضات التق�ضف التي اتبعتها البلدان 

تكلفة  بزيادة  واملتمثلة  عامة  الراأ�ضمالية 

على  ال�ضرائب  وزيادة  االجتماعية  اخلدمات 

الدخل  املتو�ضطة  وال�ضرائح  العاملة  الطبقة 

وتخفي�ص االأجور اأحيانًا؛ اإىل زيادة االعتماد 

النفقات  لتغطية  امل�ضرفية  القرو�ص  على 

اأن  الدويل  البنك  معلومات  وت�ضري  ال�ضرورية، 

ن�ضبة قرو�ص االأفراد يف الدول النامية تعادل 

نحو 65 % من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل. 

يف  اخلا�ص  القطاع  قرو�ص  ن�ضبة  تقدر  بينما 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  77% من  نحو  االأردن 

اإىل  االأف�����راد  م��دي��ون��ي��ة  ن�ضبة  ت�ضكل  ك��م��ا 

بلغت  حني  يف   .% نحو69.3  االأردن  يف  دخلهم 

 2008 العام  نهاية  40 % يف  نحو  الن�ضبة  هذه 

وارتفعت اإىل نحو 63 % يف نهاية العام 2014 

وهي  االردين.  املركزي  البنك  معلومات  وفق 

البائ�ضة  الظروف  تعك�ص  جدًا  مرتفعة  ن�ضبة 

للمواطنني.

مالية  فقاعة  بانفجار  تهدد  التي  فاالأخطار 

من  الراأ�ضمايل  االقت�ضاد  خروج  قبل  جديدة 

اإىل  اأدت  التي  ذاتها  للأ�ضباب  تعيدنا  اأزمته، 

الفائدة  رفع  بعد  العقاري  الرهن  اأزمة  ا�ضعال 

على املقرت�ضني، واليوم تطل من جديد اأخطار 

الفقاعة املالية من خلل ما يو�ضف بالقرو�ص 

عن  الرتاجع  �ضيا�ضات  مع  متلزمة  الرديئة 

الفائدة ال�ضفرية والبدء برفع �ضعر الفائدة.

ت�ن�ض

 2014 ل�ضنة   16 رقم  االأ�ضا�ضي  القانون  اأكد 

يخ�ص  فيما   2014 مايو  اأي��ار/   26 بتاريخ 

اأنه يتم متويل  االنتخابات واال�ضتفتاء على 

والقوائم  للمرت�ضحني  االنتخابية  احلملة 

خلل  م��ن  اال�ضتفتاء،  وحملة  املرت�ضحة 

التمويل الذاتي والتمويل اخلا�ص والتمويل 

العمومي، وفق اأحكام هذا القانون.

 ومي��ك��ن مت��وي��ل احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة لكل 

من  ح��زب  اأو  مرت�ضح  اأو  مرت�ضحة  قائمة 

�ضواهم،  دون  الطبيعيني  االأ�ضخا�ص  قبل 

بح�ضاب ع�ضرين مرة االأجر االأدنى امل�ضمون 

الواحد  للفرد  الفلحية  غري  القطاعات  يف 

وثلثني  الت�ضريعية،  للنتخابات  بالن�ضبة 

ال��رئ��ا���ض��ي��ة  ل��لن��ت��خ��اب��ات  بالن�ضبة  م���رة 

اأو  مرت�ضحة  قائمة  لكل  وذلك  واال�ضتفتاء، 

مرت�ضح اأو حزب.

78 باأنه يتم تخ�ضي�ص منحة  ويبني الف�ضل 

بعنوان  مرت�ضحة  قائمة  اأو  مرت�ضح  لكل 

ع��ل��ى مت��وي��ل احلملة  ع��م��وم��ي��ة  م�����ض��اع��دة 

القائمة  اأو  املرت�ضح  ويح�ضل  االنتخابية، 

احلملة،  ان��ط��لق  قبل  املنحة  ن�ضف  على 

وي�ضرف الن�ضف الثاين يف غ�ضون اأ�ضبوع من 

للنتخابات،  النهائية  النتائج  عن  االإع��لن 

الق�ضط  اإنفاق  يفيد  مبا  اال�ضتظهار  �ضرط 

االأول يف م�ضاريف احلملة واإيداع احل�ضابات 

لدى حمكمة املحا�ضبات.

مرت�ضح  ك��ل  املنحة  ك��ام��ل  ب��اإرج��اع  ويلتزم 

يح�ضل على اأقل من 3% من االأ�ضوات امل�ضرح 

قائمة  ك��ل  اأو  ال��وط��ن��ي،  امل�ضتوى  على  بها 

ح�ضلت على اأقل من 3% من االأ�ضوات امل�ضرح 

ومل  االنتخابية  ال��دائ��رة  م�ضتوى  على  بها 

تفز مبقعد مبجل�ص نواب ال�ضعب.

ب��اإرج��اع  مرت�ضح  اأو  قائمة  ك��ل  تلتزم  كما   

�ضبغة  تكت�ضب  ال  اأن��ه��ا  ثبت  ال��ت��ي  املبالغ 

م�ضاريف انتخابية، وت�ضرتد الدولة كل مبلغ 

غري م�ضتهلك من املنحة العمومية.

م�ضوؤولني  الواحدة  القائمة  مرت�ضحو  ويعد 

باملنحة  املتعلقة  االلتزامات  عن  بالت�ضامن 

م�ضادر  من  احلملة  متويل  ومُينع  العمومية. 

واالأف�����راد  احل��ك��وم��ات  فيها  مب��ا  اأج��ن��ب��ي��ة 

ال�ضقف  من  وُيحدد كل  املعنوية.  وال��وزارات 

االإجمايل للإنفاق على احلملة االنتخابية، 

فتح  ح��زب  اأو  مرت�ضحة  قائمة  ك��ل  وعلى 

باحلملة  وخ���ا����ص  وح��ي��د  ب��ن��ك��ي  ح�����ض��اب 

االنتخابية.

ويف حالة جتاوز �ضقف االإنفاق االنتخابي يف 

حمكمة  ت�ضلط  االنتخابية،  الدوائر  اإحدى 

اأو  القائمة  التالية على  العقوبة  املحا�ضبات 

املرت�ضح اأو احلزب:

- عقوبة مالية ت�ضاوي املبلغ املتجاوز لل�ضقف 

اإذا كان التجاوز يف حدود %10.

-عقوبة مالية ت�ضاوي ع�ضرة اأ�ضعاف قيمة 

اأكرث  اإذا كان التجاوز  املبلغ املتجاوز لل�ضقف 

من 10 % واإىل حد %30.

- عقوبة مالية ت�ضاوي ع�ضرين �ضعف قيمة 

املبلغ املتجاوز لل�ضقف اإذا كان التجا وز باأكرث 

من 20% اإىل حد %75.

وع�ضرين  خم�ضة  ت�ضاوي  مالية  عقوبة   -

كان  اإذا  لل�ضقف  املتجاوز  املبلغ  قيمة  �ضعف 

التجاوز اأكرث من %75.

التون�ضية  ال�����ض��ل��ط��ات  ���ض��رف��ت  وق���د  ه���ذا 

 1222 لفواتري  االأول  الق�ضط  املخت�ضة، 

قائمة   1229 جمموع  من  مرت�ضحة  قائمة 

مرت�ضحة.

 2014 ل�ضنة  اأم��ر  من  الثاين  الف�ضل  وح��دد 

يتعلق   2014 اأغ�ضط�ص  اآب/   1 يف  م���وؤرخ 

على  للإنفاق  االإج��م��ايل  ال�ضقف  بتحديد 

احلملة االنتخابية و�ضقف التمويل اخلا�ص 

و�ضبط  العمومي  التمويل  �ضقف  وبتحديد 

للنتخابات  بالن�ضبة  واإجراءاته  �ضروطه 

املنحة  مبلغ  يحت�ضب   2014 الت�ضريعية 

على  عمومية  م�ضاعدة  بعنوان  العمومية 

لكل  املخ�ض�ص  االنتخابية  احلملة  متويل 

قائمة مت االإعلن عن قبولها نهائيا بالدوائر 

على  التون�ضية  اجلمهورية  يف  االنتخابية 

بالدائرة  املر�ضمني  الناخبني  ع��دد  اأ�ضا�ص 

املعي�ضة،  غ��لء  كلفة  وت��ط��ور  االنتخابية 

وذلك على النحو التايل:

 50 حدود  يف  ناخب  األف  كل  عن  دينارا   70

األف ناخب.

عن  زاد  ما  يف  ناخب  األف  كل  عن  دينارا   45

50 األف ناخب، ويف حدود 100 األف ناخب.

عن  زاد  ما  يف  ناخب  األف  كل  عن  دينارا   35

100 األف ناخب، ويف حدود 150 األف ناخب.

عن  زاد  ما  يف  ناخب  األف  كل  عن  دينارا   30

150 األف ناخب، ويف حدود 200 األف ناخب.

عن  زاد  ما  يف  ناخب  األف  كل  عن  دينارا   25

200 األف ناخب.

على  ل��لإن��ف��اق  االإج��م��ايل  ال�ضقف  وُح���دد 

احلملة االنتخابية بالن�ضبة لكل قائمة مت 

نهائيا بخم�ضة  االإعلن عن قبول تر�ضيحها 

م�ضاعدة  ب��ع��ن��وان  امل��ن��ح��ة  مبلغ  اأ���ض��ع��اف 

عمومية على متويل احلملة االنتخابية.

فقد  ال��ث��اين،  الق�ضط  ل�ضرف  بالن�ضبة  اأم��ا 

لكل  ال�ضرف  يتم  اأن  ال�ضابع  الف�ضل  ا�ضرتط 

من   %3 عن  يقل  ال  ما  على  ح�ضلت  قائمة 

الدائرة  م�ضتوى  على  بها  امل�ضرح  االأ�ضوات 

نواب  مبجل�ص  مبقعد  ف��ازت  اأو  االنتخابية 

3%( كما  واإن مل حت�ضل على  ال�ضعب )حتى 

طرف  من  معد  كتابي  طلب  تقدمي  ي�ضرتط 

بطاقة  ورق��م  ا�ضمه  يحمل  القائمة  رئي�ص 

مبوؤيدات  وجوبا  يرفق  وعنوانه  التعريف 

يف خ�ضو�ص النفقات التي مت �ضرفها بعنوان 

احلملة االنتخابية.

 141 ج��م��ل��ة  م���ن  ق��ائ��م��ة   114 وت��ق��دم��ت 

 %3 على  ح�ضلت  اجلمهورية،  داخل  قائمة 

بطلب  واح��د  مبقعد  ف��ازت  اأو  االأ���ض��وات  من 

للح�ضول على الق�ضط الثاين، واأ�ضفرت اأعمال 

قائمات  خم�ص  �ضرف  رف�ص  ع��ن  الرقابة 

اأو  امل�ضاريف  ك�ضوفات  يف  اإخ��لالت  لوجود 

ومت  املحددة،  االآجال  انق�ضاء  بعد  لورودها 

بعنوان  دي��ن��ار  األ��ف   361 قيمته  م��ا  �ضرف 

الق�ضط الثاين لفائدة 109 قائمات.

على  يتعني  اأن��ه  على  التا�ضع  الف�ضل  واأك��د 

3% من  اأقل من  التي حت�ضلت على  القائمات 

الدائرة  م�ضتوى  على  بها  امل�ضرح  االأ�ضوات 

اإرجاع املبلغ املتح�ضل عليه بعنوان م�ضاعدة 

االنتخابية  احلملة  متويل  على  عمومية 

تلقائيا يف اأجل اأق�ضاه 10 اأيام من الت�ضريح 

اأع�ضا  ويعد  للنتخابات  النهائية  بالنتائج 

وؤها مت�ضامنني يف ذلك.

االقت�ساد الراأ�سمايّل.. اأزماٌت تتطَلَُّب حل�اًل وحل�ٌل ُتنتُج اأزماٍت

املال واالأحزاب واالنتخابات »جتارب عربية ودولية«
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خليل ال�ضيد

كان �ضاخما كالّطود العظيم، من وراء الق�ضبان يف �ضجن ال�ضواقة ويف دير 

ابي �ضعيد، ومنذ اللحظة االوىل للتعرف اليه ميدك بالطاقة االيجابية 

وباالأمل، بهدوئه ورباطة جاأ�ضه، كان يهم�ص يف اأذين اقراأ �ضرق متو�ضط 

العائلة وامللكية اخلا�ضة والدولة، اقراأ  لعبد الرحمن منيف، اقراأ ا�ضل 

واق��راأ...  واق��راأ  والثورة،  الدولة  لينني  كتاب  اق��راأ  احلديدية،  العقب 

التقدمي  والفكر  والن�ضال  الكفاح  ومعاين  قيم  يلهمنا  كان  اآخ��ره،  اىل 

الدميقراطي.

القرن  �ضبعينات  اوا�ضط  �ضيا�ضي يف االردن من  اأطول مدة ك�ضجني  اأم�ضى 

الع�ضرين اىل بداية الت�ضعينات، انتخب ع�ضوا يف اللجنة املركزية حلزب 

ال�ضجن،  يف  الق�ضبان  وراء  وهو  )ح�ضد(،  االردين  الدميقراطي  ال�ضعب 

تقديرا لدوره وقيم ال�ضمود الذي كان يبثها يف الرفاق وارجاء الوطن.

بعد خروجه من ال�ضجن مار�ص دوره يف قيادة احلزب وكان ع�ضوا يف املكتب 

ال�ضيا�ضي لدورات عديدة.

مل ميهله املر�ص كثريا، هاجمه واأقعده البيت، �ضارع املر�ص مرارا وتكرارا، 

اال ان املر�ص اللعني كان اقوى.

قاتل اهلل املر�ص الذي يخطف منا احباءنا ورفاقنا، �ضتبقى رفيقنا عارف 

الزغول )ابو النوف( يف قلوبنا وعقولنا اىل االبد، رحلت ج�ضدا وروحك 

خالدة فينا اىل االبد.. وداعا رفيقنا عارف )ابو النوف(.

خليل ال�سيد

وداعا رفيقنا عارف الزغ�ل

ال�سعب  الزمن  يف  عنيدا  منا�سا  عرفناه 

الدافىء  وال�سديق  الن�ف  اب�  الرفيق  ه� 

وحتديدا  عرفه،  من  لكل  القلب  والطيب 

�سن�اته  معه  تعاي�س�ا  الذين  للمنا�سلني 

عن  �سلبا  مدافعا  ال�سج�ن،  يف  الط�يلة 

الق�سايا ال�طنية والدميقراطية.

ق�ساها  التي  الع�سرة  بال�سن�ات  يفرط  مل 

يف �سج�ن )  املحطة و اجل�يدة  (، ف�ا�سل 

تعليمه واأثرى معرفته ال�سيا�سية والثقافية 

بالقراءة واملتابعة واالطاع.

معه  جتاور  من  كل  من  عميقا  احراما  اكت�سب 

وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  االحللزاب  ممثلي  من 

م�س�ؤوال  ط�يلة  لفرة  كان  عندما  ال�طنية، 

املكتب  يف  وع�س�ا  اربللد،  يف  ح�سد  فللرع  عن 

حال  قد  هاجمه  الذي  املر�ض  ولكن  ال�سيا�سي، 

احلزبية  م�س�ؤولياته  بتحمل  اال�ستمرار  دون 

كل  ال�فية  وعائلته   ، الكرام  الأهله  وال�طنية، 

االحرام والتقدير وال�فاء.

الرفيق املنا�سل 

عارف الزغ�ل


