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

راأي االهايل

وفاء لإرث �شهداء الكرامة 
على م�شارف الذكرى اخلم�شني ملعركة الكرامة، حيث حط ال�شهداء 

وف�شائل  االردين  العربي  اجلي�ش  من   : و�شعدوا  رحالهم  االب��رار 

املقاومة الفل�شطينية، ، خملفني وراءهم اإرثا ال نريد اال ان نكون 

االحتالل  مقاومة  �شاأن  اعالن  يف  يتج�شد  هنا  والوفاء  له،  اوفياء 

والنهب  للتو�شع  مفتوحة  اآفاقه  بدت  مهما  العن�رصي  ال�شهيوين 

وممار�شة اأ�شكال الهيمنة واال�شتعمار.

موا�شلة  �شوى  والفل�شطيني  االردين  ال�شعبني  اأم��ام  خيار  ال   

الن�شال �شد امل�رصوع ال�شهيوين التو�شعي اجلديد وال بد هنا من 

التوقف عند حمطات يف التاريخ امل�شرتك لل�شعبني عندما نه�شت 

الثورات ال�شعبية  االردنية والفل�شطينية �شد االنتداب الربيطاين 

اأوائل القرن املا�شي، ون�شجت يف الثورة ال�شهرية التي ا�شتمرت 

ثالث �شنوات منذ عام ١٩٣٦ � ١٩٣٩.

راهنا، علينا ان نبحث عن كل ما ميكن ان يوؤدي اىل بلورة حالة 

�شعبية مقاومة بدال من الهروب اىل اخللف او االمام  مع ادراكنا 

دون  العربية  البلدان  كل  يف  القائمة  البالغة  لل�شعوبات  جميعا 

ا�شتثناء اال انه علينا ان نقراأ اي�شا ما تغفله و�شائل االعالم التي 

يف  رخي�شة،  ا�شتهالكية  وقيما  وقهرا  ياأ�شا  جمتمعاتنا  ا�شبعت 

الوقت الذي تتوفر فيه مقومات هامة جدا ال�شتعادة النهو�ش مرة 

اخرى اذ مل تكن االو�شاع العربية بداية القرن املا�شي اح�شن حاال 

عندما هبت ال�شعوب لتقاوم اال�شتعمار، وا�شتخدم كل �شالحه، مبا 

يف  عملت  وكلها  واال���رصاب  واملنتديات  والثقافة  االدب  ذلك  يف 

خدمة الكفاح امل�شلح �شد العدو املحتل وم�رصوعه الذي كان يدب 

على االر�ش، مع الهجرة اليهودية اىل فل�شطني والتحكم يف القرار 

ال�شيادي العربي والرثوات العربية.

االآن يت�شلل م�رصوع ا�شتعماري اآخر حتت م�شمى اخرتعته ال�شحافة 

االمريكية وهو �شفقة القرن.

 : حجة  حتت  العربية  االنظمة  لها  تدعو  التي  االنتظار  حالة  اإن 

االدارة  قبل  من   ،“ �شاملة  ب�شورة  بعد  ال�شفقة  بنود  تطرح  “مل 
لهذه  ويفتح  ومتعمد   مق�شود  ا�شرتاتيجي  خطاأ  هو  االمريكية 

االدارة الباب وا�شعا من اجل تنفيذ بنود هذه ال�شفقة خطوة وراء 

اخرى، علىان يتحدد دور القادة العرب فيما بعد، بتوقيع وثائق 

اال�شت�شالم للم�رصوع ال�شهيوين االمريكي.

�رصورة  هو  اخرى  وراء  خطوة  امل�رصوع  جت�شيدات  كل  مقاومة  اإن 

وطنية وقومية مهما كانت تقديراتنا الإمكانية فر�ش هذا امل�رصوع 

من عدمه.

ال�شعبان االردين والفل�شطيني، معنيان اكرث، من غريهما بالعمل 

التحرري،  الفل�شطيني  الوطني  امل�رصوع  حماية  اجل  من  امل�شرتك 

ومن اجل حماية اال�شتقالل الوطني االردين.

هذه هي الر�شالة املتممة الإرث ال�شهداء االردنيني والفل�شطينيني 

١٩٦٨ يف معركة  اآذار عام  الذين ارتقوا يف الواحد والع�رصين من 

الكرامة اخلالدة.

تاأ�ش�شت �شنة 1989

جاد  حوار  بفتح  احلكومة  تقوم  ان  والي�ضارية”:�ضرورة  “القومية 
مع القوى الوطنية واال�ضتجابة الفورية للمطالب القطاعية امللحة

ال�ضيا�ضة احلكومية تفاقم من م�ضكالت االقت�ضاد الكلي

امللتقى الوطني حلق العودة:البديل عن العودة اإىل الوطن والديار

ملف اليوم العاملي للمراأة:

االردنية  الن�ضائية  املنظمات  عمل  “تطوير 
والفل�ضطينية والعربية ملواجهة التحديات النا�ضئة 

املنطقة.” يف  اجلديد  اال�ضتعماري  امل�ضروع  عن 

�ضرورة اعادة الت�ضاعد والعدالة ل�ضريبة الدخل

اجراءات ت�ضعيدية من قبل املزارعني �ضد قرارات احلكومة

لعدم تدخل احلكومة من خالل وزارة العمل

اإجحاف بحقوق العامالت املف�ضوالت يف مدينة احل�ضن ال�ضناعية

»في�ضبوك«.. يد »اإ�ضرائيل« 

الثانية ملحاربة الفل�ضطينيني

الربملان العربي يرف�ض 

ت�ضيي�ض دور »االأونروا«

الدعوة اىل جمل�ض  وطني توحيدي 

وجامع للقوى والف�ضائل الفل�ضطينية



�ش�ؤون حملية
اخلمي�س15 -3-2018م االهايل

1192 د
د

ع
ال 2

ت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين )ح�شد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

االهايل :ـ بعد ما يزيد عن �ضهر واملزارعون املت�ضررون 

مدخالت  على  �ضريبة  بفر�ض  احلكومة  اج��راءات  من 

االنتاج واملواد الالزمة للزراعة يعت�ضمون امام جمل�ض 

االمة ب�ضقيه اال ان احلكومة مل ت�ضتجب ملطالب هوؤالء 

املزارعني واعلن الناطق الر�ضمي با�ضم املت�ضررين انهم 

�ضيقوموا باجراءات ت�ضعيدية اخرى من �ضمنها مقا�ضاة 

احلكومة على اال�ضرار التي حلقت و�ضتلحق باملزارعني 

العامة  احلريات  )جلنة  املحامني  نقابة  مع  وبالتعاون 

وحقوق االن�ضان.

املوا�ضم  اأ���ض��واأ  من  احل��ايل  ال��زراع��ي  املو�ضم   �: االه��ايل 

للمنتوجات  املركزية  اال���ض��واق  ت�ضهد  حيث  الزراعية 

الزراعية انخفا�ضا حادا يف اال�ضعار مما يكبد املزارعني 

خ�ضائر مالية عالية وا�ضبح املزارع غري قادر على موا�ضلة 

تاأتي  ال  الزراعية  العملية  تكاليف  ان  حيث  الزراعة 

مبردود ربحي بل بخ�ضائر كبرية من حيث عملية القطاف 

والنقل واجرة العمال ومثاال على ذلك ثمار البندورة التي 

ا�ضبح �ضعرها يف اال�ضواق ال يتعدى )٦٠( قر�ض.

اىل  الت�ضدير  ب��اب  بفتح  احلكومة  امل��زارع��ون  وطالب 

اال�ضواق املجاورة وم�ضاعدتهم يف ت�ضويق منتوجاتهم او 

تعوي�ضهم.

باال�ضافة اىل ت�ضهيل ا�ضتقدام العمالة الزراعية وعدم 

الكلف  املزارعني وتخفي�ض  رفع ر�ضومها وتخفي�ضها على 

الزراعية وا�ضعار م�ضتلزمات االنتاج الزراعي املتنوعة.

ويذكر ان العديد من املزارعني ا�ضبحوا يف او�ضاع ماأ�ضاوية 

وغري قادرين على تاأمني قوت يومهم باال�ضافة اىل ت�ضرد 

تراكم  نتيجة  للق�ضاء  مطلوبني  كونهم  منهم  كبري  عدد 

امل�ضتحقات املالية املرتتبة عليهم للموؤ�ض�ضات االقرا�ضية 

وقد لوحظ ان الكميات املنتجة من قبل املزارعني والتي 

ت�ضل اىل ال�ضوق يوميا منخف�ضة عما كانت عليه يف املوا�ضم 

ال�ضابقة لدرجة كبرية وبخا�ضة يف هذا الوقت من املو�ضم 

الزراعي والذي ي�ضهد ارتفاعا يف االنتاج عادة وذلك لعدم 

وا�ضبح  الزراعية  للمحا�ضيل  ت�ضريفية  ا�ضواق  وج��ود 

املزارعون غري مهتمني باالنتاج الأنه ال ياأتي باملردود الذي 

يغطي الكلفة.

ويذكر ان الكميات التي ت�ضل اىل اال�ضواق ترتاوح ما بني 

)٤٥٠ـ  ٥٠٠ ( طن من اخليار والبندورة الكو�ضا والباذجنان 

والفلفل احلار واحللو وباأ�ضعار منخف�ضة جدا.

وهذه تقدر باأقل من ن�ضف الكميات التي كانت تورد اىل 

اال�ضواق.

التوايل،  على  االربعني  لليوم    - االه��ايل 

ي���وا����ض���ل اأب����ن����اء حم��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء 

احتجاجاتهم يف �ضاحة العني و�ضط مدينة 

ال�ضلط على قرارات حكومة الدكتور هاين 

اأ�ضعار  رفع  واملت�ضمنة  امللقي االقت�ضادية 

اخلبز واملواد الغذائية وال�ضلع واخلدمات 

االأخرى

على  املعت�ضمون   يوؤكد   ٤٠ ال�  يومهم  ويف 

لو احتجوا  ا�ضتمرارهم و�ضمودهم  حتى 

كتبوا  اأن��ه��م  وق��ال��وا  واأك����ر،  �ضنة  مل���دة 

ال�ضعارات باللغتني العربية واالإجنليزية، 

الوطن  اأبناء  من  واملغرتب  ال�ضائح  ليفهم 

ط��ل��ب��ات��ه��م، ب��ال��رتاج��ع ع���ن ال���ق���رارات 

بعالقتهم  اتهامات  اأي  نافيني  احلكومية، 

بجهات خارجية، موؤكدين على وطنيتهم 

وحر�ضهم على مقدرات الوطن.

وحما�ضبة  بك�ضف  املعت�ضمون  وط��ال��ب 

الفا�ضدين .

وجدد امل�ضاركون مطالبهم باقالة حكومة 

وت�ضكيل  ال��ن��واب،  جمل�ض  وح���ّل  امللقي 

على  ق��ادرة  تكون  وطني  انقاذ  حكومة 

وم�ضاءلة  ال��ف��ا���ض��دي��ن  ك��ب��ار  حما�ضبة 

وبرنامج  اخل�ضخ�ضة  نهج  على  القائمني 

ال��ت��ح��ول االق��ت�����ض��ادي ، وال��رتاج��ع عن 

قرارات رفوعات االأ�ضعار وال�ضرائب.

اجراءات ت�ضعيدية من قبل املزارعني �ضد قرارات احلكومة

االنخفا�ض احلاد ال�ضعار املنتوجات الزراعية

 يكبد املزارعني خ�ضائر مالية كبرية

املعت�ضمون يف يومهم الـ 40 : ال عالقة لنا بجهات خارجية وحا�ضبوا الفا�ضدين اأوال
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والي�ضارية  القومية  االأح����زاب  ائ��ت��الف  عقد 

اإجتماعه العادي يف مقر حزب احلركة القومية 

االأو�ضاع  خالله  من  تدار�ض  بتاريخ 2٠18/3/7 

بداية  ويف  وعربيًا،  حمليًا  امل�ضتجدة  ال�ضيا�ضية 

وجه  للمراأة  العاملي  اليوم  ومبنا�ضبة  االجتماع 

االأردنية  للمراأة  واعتزاز  فخر  حتية  املجتمعون 

الن�ضايل يف كافة  والعربية موؤكدين على دورها 

للو�ضول  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  امل��ج��االت 

العربية  امل��راأة  دور  م�ضتذكرين  املن�ضود  للتغيري 

احلقوق  الإ���ض��ت��ع��ادة  الن�ضال  يف  الفل�ضطينية 

الوطنية امل�ضروعة يف اإقامة الدولة الفل�ضطينية 

على كامل الرتاب العربي الفل�ضطيني وعا�ضمتها 

القد�ض ال�ضريف.

على ال�ضعيد املحلي
ما زالت احلكومة االأردنية تتجاهل االحتجاجات 

ال�ضعبية التي تتو�ضع يف معظم حمافظات الوطن 

اج��راءات��ه��ا  يف   وت�ضتمر  اذان��ه��ا   ت�ضم  ب��ل  ال 

الظاملة واملجحفة بحق املواطنني �ضاربة بعر�ض 

قراراتها  عن  بالعودة  املطالبات  جميع  احلائط 

جذرية  معاجلة  اىل  الذهاب  من  فبدل  اجلائرة 

لالأزمة ذهبت احلكومة اىل تعديل وزاري �ضكلي 

وعلى طريقة املحا�ض�ضة  ملحاولة جتميل �ضكلها 

وف�ضلها يف حل االأزمات التي اأرهقت كاهل املواطن 

الداخلية  الوحدة  على  خطرا  ت�ضكل  واأ�ضبحت 

ازدادت  حيث  املجتمعي  واال�ضتقرار  االأمن  وعلى 

اجلرائم ب�ضكل غري م�ضبوق يف البالد.

وت�ضتمر معاناة اأبناء �ضعبنا من �ضعف اخلدمات 

ال�ضحية وهي اأب�ضط حقوق املواطنني التي ن�ض 

عليها الد�ضتور وهي حق العالج .

ال�ضعبي جراء االعتداءات  ازدي��اد االحتقان    -

على  ال��دول��ة  يف  متنفذين   قبل  م��ن  امل��ت��ك��ررة 

املواطنني وعلى املمتلكات العامة مما يتطلب العمل 

املجتمعون  وعرب  لهوؤالء  حد  و�ضع  على  الفوري 

على  احلكومة  ا���ض��رار  م��ن  ال�ضديد  قلقهم  ع��ن 

وقف كل اأ�ضكال اال�ضالح ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي 

�ضواء من  العامة  امللمو�ض يف احلريات  والرتاجع 

امل�ضوؤولني  بع�ض  من  املبا�ضرة  التهديدات  خالل 

واعتقال  ال��راأي  عن  التعبري  حرية  مب�ضادرة  او 

باإ�ضالحات  املطالبة  ال�ضعبية  احلركات  ن�ضطاء 

�ضيا�ضية واقت�ضادية.

فتح احلوار اجلاد  اأحزابنا على �ضرورة  توؤكد   -

مع كافة القوى الوطنية وال�ضيا�ضية للتوافق على 

ا�ضرتاتيجية وطنية �ضاملة للو�ضول اىل ا�ضالح 

�ضيا�ضي حقيقي ا�ضا�ضه تغيري النهج وفك التعبية 

راأ�ضها  وعلى  الدولية  الراأ�ضمالية  املوؤ�ض�ضات  مع 

�ضندوق النقد الدويل وا�ضرتداد االأموال املنهوبة  

وحما�ضبة الفا�ضدين.

- مطالبة احلكومة اال�ضتجابة الفورية للمطالب 

املزارعني  مطالب  وحت��دي��دًا  امللحة  القطاعية 

مدخالت  على   %1٠ �ضريبة  بالغاء  امل�ضروعة 

االنتاج.

وعدم  الدولية  املحاور  �ضيا�ضية  عن  -االإبتعاد 

االجنرار خلف القوى املعادية الأمتنا وعلى راأ�ضها 

كافة  وجمابهة  االمريكية-  املتحدة  الواليات 

امل�ضاريع ال�ضهيونية واالمريكية والتي ت�ضتهدف 

امتنا العربية من خالل ما ي�ضمى »�ضفقة القرن« 

�ضعبنا  اإن  موؤكدين   معاملها  تت�ضح  ب���داأت  التي 

العربي االأردين لن يوافق على هذه امل�ضاريع التي 

ت�ضتهدف ت�ضفية الق�ضية العربية الفل�ضطينية  

وم�ضادرة  العربية  اأمتنا  مقدرات  على  والهيمنة 

�ضيادتها الوطنية والقومية.

نقابة  قانون  على  اجلديدة  التعديالت  -ت�ضكل 

املعلمني تعديًا �ضارخًا على حقوق النقابة وعلى 

�ضالحية  ح�ضر  مت  حيث  املعلمني،  قطاع  حقوق 

نظام مزاولة املهنة بالوزارة ولي�ض بالنقابة كما 

�ضيئ  الن�ضبية  املفتوحة  القائمة  نظام  اعتمد 

ال�ضيت الذي يعيد انتاج ال�ضوت الواحد كما جرى 

يف االنتخابات النيابية االخرية.

التي  التعديالت  لهذه  رف�ضه  االئ��ت��الف  ي��وؤك��د 

تتنافى مع الدميقراطية ال�ضيا�ضية والتمثيلية.

-اإن اإ�ضتقبال ال�ضفري ال�ضهيوين يف عمان ما هو اال 

حتدي وا�ضح للراأي العام ال�ضعبي الراف�ض لوادي 

عربة وكافة االتفاقات اجلانبية مع هذا العدو 

جمددين  املواثيق  وال  العهود  يحرتم  ال  ال��ذي 

مطالبتنا بالغاء هذه االتفاقية وكافة االتفاقات 

امل�ضوؤومة التي جلبت الذل والعار ل�ضعبنا.

على ال�ضعيد الفل�ضطيني

العربية  الق�ضية  اأن  على  اح��زاب��ن��ا  -ت��وؤك��د 

الفل�ضطينية هي الق�ضية املركزية جلماهري �ضعبنا 

العربي والبد من تعزيز �ضمود اأهلنا يف فل�ضطني 

واإع���ادة  لت�ضفيتها  الرامية  امل�ضاريع  ملواجهة 

اللحمة الوطنية الفل�ضطينية على ثوابت وطنية 

�ضرعها ال�ضعب العربي الفل�ضطيني و�ضطرها بدماء 

ال�ضهداء واالآف االأ�ضرى واملعتقلني.

اإقتطاع  ال�ضهيوين  العدو  قرار  اأحزابنا  -تدين 

ع��ائ��دات  م��ن  واالأ����ض���رى  ال�����ض��ه��داء  خم�ض�ضات 

ال�ضرائب الفل�ضطينية وحتويلها اىل امل�ضتوطنني 

»املت�ضررين« من عمليات  باال�ضافة اىل تعوي�ض 

العربية  االأنظمة  ونحمل  الفل�ضطينية  املقاومة 

واملجتمع الدويل امل�ضوؤولية التي �ضتنتج عن هذا 

ال�ضهداء  اأ�ضر  الهادف اىل جتويع  الظامل  القرار 

االأبطال.

املتحدة  ال��والي��ات  م��ن��دوب��ة  ت�ضريحات  -اإن 

االأمريكية لدى االأمم املتحدة اأمام موؤمتر جلنة 

ال�ضوؤون العامة االمريكية ال�ضهيونية » ايباك« ما 

اإال تاأكيد على ال�ضيا�ضة االمريكية املعادية  هي 

الأمتنا ودعمها الالحمدود للعدو ال�ضهيوين.

على ال�ضعيد العربي

االأمريكية  واالأكاذيب  املزاعم  اأحزابنا  -تدين 

الع�ضكري  للتدخل  م���ربرات  بخلق  يتعلق  فيما 

الو�ضع  واإع��ادة  ال�ضورية  الدولة   املبا�ضر ل�ضرب 

املوؤامرة االمربيالية  اىل ما كان عليه يف بداية 

على  ال�ضورية،نوؤكد  ال��دول��ة  على  ال�ضهيونية 

�ضوريا  وح���دة  ع��ل��ى  ال��ث��اب��ت  ال��ق��وم��ي  موقفنا 

التكفريية  القوى  ملواجهة  املقاومة  قوى  ودع��م 

التدخالت  لكل  ادانتنا  ونوؤكد  كما  واالرهابية، 

اال�ضتعمارية التي ت�ضتهدف النيل من وحدة اأر�ض 

و�ضعب �ضوريا ال�ضقيقة، وندعوا كافة اأبناء ال�ضعب 

الوطني  احل��وار  يف  للم�ضاركة  ال�ضوري  العربي 

لتجاوز الو�ضع الراهن.

“القومية والي�ضارية”:�ضرورة ان تقوم احلكومة بفتح حوار جاد 
مع القوى الوطنية واال�ضتجابة الفورية للمطالب القطاعية امللحة



اخلمي�س15 -3-2018م االهايل
1192 د

د
ع

ال 4
ت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين )ح�شد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

الهايل / اربد

ا�ضتياءهم  اربد  �ضمال  يف  عبيد  بني  لواء  ابناء  ابدى 

التي  التحتية  والبنية  اخل��دم��ات  م�ضتوى  ت��دين  م��ن 

اربد  بلديات  بينما  ال�ضنني  ع�ضرات  منذ  منها  يعانون 

�ضكانه  عدد  يفوق  الذي  اللواء  هذا  تتجاهل  املتعاقبة 

عن )ال� ٤٠٠ الف مواطن( والذين يعي�ضون يف )مناطق 

احل�ضن وال�ضريح، ايدون النعيمة، كتم ، خميم احل�ضن 

و�ضطنا(.

ويعاين اللواء من وجود املكاره ال�ضحية با�ضتمرار فيه 

جراء في�ضان مياه ال�ضرف ال�ضحي �ضيفا و�ضتاء االمر 

ال�ضارة  واحل�ضرات  القوار�ض  تكاثر  اىل  ي��وؤدي  الذي 

وانبعاث الروائح الكريهة.

ويقول احد املواطنني »ان �ضوارع اللواء مهرتئة  وقدمية 

حركة  يعيق  ال��ذي  االم��ر  واملطبات  باحلفر  ومليئة 

املتكررة  املواطنني  مطالب  ورغم  واملركبات  املواطنني 

التحتية  والبنية  ال�ضوارع  تاأهيل  باعادة  اربد  لبلدية 

فقط  البلدية  وتكتفي  تنادي  ملن  حياة  ال  لكن  للواء 

بتزيني ال�ضوارع بحجارة الكندرين(.

كما ي�ضكو املواطنون من انعدام النظافة العامة وتكد�ض 

البلدية  »ان  اآخر  مواطن  ويقول  بالنفايات  احلاويات 

وزاد من  له،  ال�ضريح دوار ال حاجة  اقامت يف منطقة 

ازمة املوا�ضالت ومل تقم بتاأهيله وتزيينه وحتول االآن 

مطالب  ورغ��م  البلد  اول  انه  رغم  للنفايات  مكب  اىل 

املواطنني للبلدية باعادة تاأهيله لكن مطالبهم ال جتد 

اذنا �ضاغية«.

لهم  م�ضتقلة  بلدية  بان�ضاء  اللواء  ابناء  يطالب  وعليه 

باأخذ  فقط  تكتفي  التي  اربد  بلدية  عن  واال�ضتقالل 

خزينتها  يف  لت�ضعه  واجلباية  وال��ر���ض��وم  ال�ضرائب 

اخلا�ضة.

موؤكدين ان قرار دمج البلديات ادى اىل تدين م�ضتوى 

كافة  بني  تقدميها  يف  العدالة  وجود  وعدم  اخلدمات 

املناطق ويهتم رئي�ض البلدية فقط بو�ضط اربد القريبة 

منه.

ح�ضبة  �ضوق  بنقل  البلدية  رئي�ض  قرار  اثار  ذلك  اىل 

ا�ضتياء   � اللواء  يف  النعيمة  منطقة  اىل  املركزي  اربد 

املواطنني موؤكدين ان هذا �ضيزيد من معاناتهم البيئية 

وقاموا باالعرتا�ض على ذلك، والرئي�ض متم�ضك براأيه 

وكاأن البلدية دولة داخل دولة ودوما تتالعب مب�ضري 

املواطنني مهددين/ بتنفيذ احتجاجات �ضعبية يف حال 

ا�ضتمرار اهمالهم اخلدماتي.

اأمهلت  ال��ع��م��ايل-  املر�ضد 

جل��ن��ة ال��ع��م��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة 

ال�ضهر  لنهاية  احل��ك��وم��ة 

مطالب  لتلبية  اجل����اري 

ع��م��ال ���ض��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء 

الوطنية.

املهلة  ان  اللجنة  واو���ض��ح 

اتفاقية  لتوقيع  منحت 

عمل لتطبيق قرار املحكمة 

قرار  ان  الفتة  العمالية، 

التطبيق.  واج��ب  املحكمة 

مع  ال��ل��ج��ن��ة  ان  و����ض���ددت 

وتلبية  ال��ع��م��ال  م��ط��ال��ب 

حقوقهم العمالية.

العاملني  نقيب  وا�ضتعر�ض 

ال���ك���ه���رب���اء  ����ض���رك���ة  يف 

ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ي احل��دي��د 

مطالب العاملني امام اللجنة. وبني ان النقابة تطالب 

ال�ضركة  يف  العاملني  لكافة  معي�ضة  غالء  زي��ادة  مبنح 

العمالية  املحكمة  ق��رار  تطبيق  دينارا،   2٥ مقدارها 

رقم 2٠٠2/٤ ال�ضادر بتاريخ 2٠٠2/12/2٤ واملت�ضمن 

املعينني  للعاملني  نهاية اخلدمة  �ضرف فروقات مكافاأة 

بعد تاريخ 2٠٠2/12/2٤. 

املنتهية  املوظف  منح  النقابة  مطالب  من  ان  وا�ضاف 

تقاعد  او  املبكر  التقاعد  او  باال�ضتقالة  خدماته 

له  يكون  ان  على  اجمالية  روات��ب  ث��الث  ال�ضيخوخة 

خدمة فعلية يف ال�ضركة ال تقل عن 1٥ �ضنة، باال�ضافة 

اىل تعديل نظام �ضندوق التاأمني ال�ضحي.

�ش�ؤون حملية

ابناء »لواء بني عبيد« يحتجون على 

التهمي�ض والظلم املتوا�ضل

»العمل النيابية« متهل احلكومة ا�ضبوعني 

لتلبية مطالب العاملني يف »الكهرباء«

 خليل ال�شيد 
القانون  م�ضروع  يف  ال��ن��واب  جمل�ض  اق��ره  م��ا  اب��رز 

املعدل لقانون نقابة املعلمني، هو مادة تقول : تتكون 

الهيئة العامة لنقابة املعلمني من اع�ضائها امل�ضددين 

لاللتزامات املالية املرتتبة عليهم، كما وافق املجل�ض 

على فقرة تقول : تتكون هيئة الفرع مما يلي ، اأوال : 

ع�ضرة اع�ضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة يف 

املحافظة بطريقة القائمة الن�ضبية املفتوحة، ثانيا 

: ع�ضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مبا�ضرة من 

مركز  يعد  الغاية  ولهذه  املديرية،  يف  العامة  الهيئة 

الوزارة مديرية من مديريات الرتبية والتعليم، ثالثا 

الفقرة  هذه  من   )2( البند  يف  ورد  ما  مراعاة  مع   :

اآالف  خم�ضة  على  عددها  يزيد  مديرية  لكل  ي�ضاف 

الهيئة  من  مبا�ضرة  انتخابه  يتم  واح��د  ع�ضو  معلم 

العامة يف املديرية.

التعديل اجلديد الذي اقره جمل�ض النواب بالزامية 

مزاولة  منح  �ضالحية  بقاء  مع  للنقابة  االنت�ضاب 

النقابة  ي�ضعف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بيد  املهنة 

تكون  ان  واال�ضل  وجودها  وغايات  م�ضمونها  ويثلم 

اأم��ا  النقابة،  خ��الل  م��ن  املهنة  م��زاول��ة  �ضالحية 

بالن�ضبة للقائمة الن�ضبية املفتوحة، فهي اعادة انتاج 

لل�ضوت الواحد، وتفرغ التمثيل الن�ضبي من م�ضمونه، 

والفعاليات  القوى  به  التي تطالب  الن�ضبي  فالتمثيل 

الوطنية لي�ض على طريقة القائمة املغلقة التي كان 

كامل  تفوز  اذ  ال�ضابق،  النقابة  قانون  يف  بها  معموال 

وحت��رم  اال���ض��وات  اعلى  على  ح��ازت  التي  القائمة 

اقرها  التي  الطريقة  على  ولي�ض  االخ��رى،  القوائم 

جمل�ض النواب موؤخرا، فالن�ضبية بالقائمة املفتوحة 

التحالفات يف  الن�ضبي وتثلم وت�ضعف  التمثيل  ت�ضوه 

على  اآمنة،  غري  حتالفات  وت�ضنع  الواحدة،  القائمة 

يف  ال��ن��واب  جمل�ض  ابتدعها  التي  البدعة  طريقة 

قانون االنتخابات النيابية االخري، وكلنا يعرف ماذا 

كانت نتائج االنتخابات النيابية االخرية وماذا اأفرز 

هذا املجل�ض من نواب خدمات ونفوذ ع�ضائري و�ضلطة 

ومال.

جمل�ض  خلفها  ومن  احلكومة  طرف  من  اال�ضرار  هذا 

النواب على اقرار هذه القوانني بهذا ال�ضكل، ال يفهم 

ملكونات  والتهمي�ض  االق�ضاء  على  اال�ضرار  اال  منه 

على  االق��وي��اء  وتقوية  و�ضيادة  االردين  املجتمع 

ح�ضاب كامل الطيف االجتماعي والنقابي وال�ضيا�ضي 

يف البالد، هذا يحدث يف النقابات واملوؤ�ض�ضات وُكّر�ض 

ومل  ال�ضابقة،  النيابية  املجال�ض  دورات  م��دار  على 

 2٠13 ع��ام  يف  طفيف  ب�ضكل  �ضوى  تغيري  اأي  يجر 

من   %18 بحجم  وطنية  قائمة  ا�ضتحدثت  حيث 

جمل�ض النواب على ا�ضا�ض التمثيل الن�ضبي بالقوائم 

املغلقة ب�ضكل جمزوء وم�ضوه، و�ضرعان ما مت الرتاجع 

الذي  القوانني  تلتها،  هذه  التي  عنها يف االنتخابات 

البالد  يف  والت�ضريعية  التفيذية  ال�ضلطة  اعتمدتها 

على مدار العقود ال�ضابقة، يف جوهرها اق�ضاء االآخر 

ال ميكن ان ت�ضنع م�ضاركة يف �ضنع القرار اأو ا�ضتقرار 

اقدامنا  لن�ضع  فر�ضة  وثمة  و�ضيا�ضي،  جمتمعي 

قوانني  نعتمد  عندما  ال�ضحيح،  الطريق  بداية  على 

التمثيل الن�ضبي الكامل على جميع املوؤ�ض�ضات مبا فيها 

النقابات املهنية واملعلمني وغريها... واالهم املجل�ض 

الت�ضريعي النيابي. 

آخر قوانني متنع امل�ضاركة وتُق�ضي اال
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م�ضاركة عزاء

يتقدم حزب ال�ضعب الدميقراطي االردين / ح�ضد

من الرفيق وليد املومني / ع�ضو اللجنة املركزية للحزب

باأحر م�ضاعر العزاء واملوا�ضاة

بوفاة والدته

للفقيدة الرحمة والآل املومني الكرام ح�ضن العزاء

خ���ا����ض   - االه����������ايل 

رئ��ي�����ض  خ����ط����اب    �:

احل����ك����وم����ة امل����وج����ه 

االردين  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

ب�������ض���رورة ال��ت��ق�����ض��ف 

اال�ضتهالك  وتخفي�ض 

م����ث����ري ل���ال����ض���ت���ف���زاز 

فالرئي�ض  واال�ضتغراب، 

امل��ج��ت��م��ع  ي��خ��اط��ب  ال 

يتوا�ضل  وال  االردين 

اال  وحكومته  ه��و  معه 

و�ضعت  فقد  ن��در،  فيما 

ا�ضتاتيجيات اقت�ضادية 

�ضديدة  وبرامج  وخطط 

الق�ضوة دون ان ت�ضت�ضري احلكومة احدا او تكلف نف�ضها 

التي  القرارات  هذه  ا�ضباب  و�ضرح  النا�ض  مبخاطبة 

تعديالت  ج��رت  ثم  روؤو�ضهم  على  كال�ضاعقة  وقعت 

احلكومة  تكلف  ان  دون  متتالية  م��رات  ل�ضت  وزاري��ة 

نف�ضها مبخاطبة ال�ضعب االردين حول ا�ضباب التغيري، 

هذا من ناحية

احلكومية  النفقات  �ضجلت  فقد  اخ��رى  ناحية  م��ن 

العام  موازنة  مع  مقارنة   %٦ بن�ضبة  ارتفاعا  اجلارية 

اخل��رباء  يذّكر  كما  الزمنية،  الفرتة  لنف�ض  املا�ضي 

يف  ال��ع��ام��ة  النفقات  ب���اأن  احل��ك��وم��ة  االق��ت�����ض��ادي��ون 

اذا  اال  ال�ضابقة،  املوازنة  عن   %7 زادت   2٠18 موازنة 

قبل  من  الزائدة  بالنفقات  الت�ضرف  هو  الق�ضد  كان 

فاأي  ان يتق�ضف؟!  ال�ضعب  الطلب من  احلكومة، مقابل 

�ضيا�ضة هذه التي تنتهجها ال�ضلطة التنفيذية؟

اىل  ت�ضري  ال��ع��ام  امل�ضهد  يف  االآن  امل��ر���ض��ودة  النتائج 

انخفا�ض حاد يف ن�ضبة اإقبال املواطنني على �ضراء املواد 

االقبال  وانخفا�ض  ا�ضعارها  ارتفاع  ب�ضبب  الغذائية 

على �ضراء اخلبز، وتراجعت ايرادات اخلزينة العامة 

 %٩٩ وبن�ضبة   %7٥ بن�ضبة  ال�ضيارات  على  بالتخلي�ض 

على  تنطبق  نف�ضها  والظاهرة  الهايربد،  �ضيارات  على 

الب�ضائع االخرى االأقل احلاحا مثل املالب�ض وخدمات 

كثرية اخرى.

وو�ضط اجواء احلنق ال�ضعبي وا�ضتمرار االحتجاجات، 

اعتقالهم،  او  املحتجني  �ضورة  ت�ضويه  يف  واال�ضتمرار 

وم�ضتهجنة  غريبة  باأخبار  احلكومة  علينا  تخرج 

لتزيد املقهورين قهرا، فقد وافقت على �ضراء 3 مركبات 

ايام  قبل   � دينار  الف   17٤ بقيمة  بلديات   3 لروؤ�ضاء 

بقيمة  جديدة  �ضيارات  دفعة  ل�ضراء  ا�ضافة  فقط؟! 

2٠٠ الف دينار تتبع حركة املركبات احلكومية نهاية 

العام املا�ضي.!!

هل تتعمد احلكومة فر�ض �ضيا�ضات تثري غ�ضب النا�ض 

وقهرهم وا�ضتفزازهم اأم ماذا؟

� �ضبط النفقات احلكومية �ضعار ولي�ض له اثر واقعي 

على االر�ض

فتطبيقاتها  عي�ضهم  بلقمة  النا�ض  قهر  اجراءات  اأما   �

جفن  ي��رف  ان  دون  و�ضاملة  �ضديدة  ب�ضرعة  جت��ري 

للحكومة الغائبة عن وجدان ال�ضعب.

وُح!!! حرام على بالبله الدَّ
 كمال م�شاعني 

اغلب  اأن  رغ��م  ي�ضمونها،  هكذا  القرن،  �ضفقة 

لكنهم  التكهنات،  بطور  زال  ما  عنها  احلديث 

باخرتاق  وحلفائهم،  االم��ري��ك��ان  اي  جن��ح��وا، 

احلاجز النف�ضي للعرب وجعلهم ي�ضلمون ببع�ض 

النف�ضية  فال�ضدمة  �ضلفًا،  بنودها  من  ت�ضرب  ما 

االمريكية  ال�ضفارة  نقل  خطوة  احدثتها  التي 

يكون  لن  باأنه  ن�ضك  جعلتنا  املحتلة،  للقد�ض 

هناك رف�ضًا عربيا على امل�ضتوى الر�ضمي، ان مل 

يكن العك�ض.

هما  الفل�ضطيني  وامل��وق��ف  االردين  امل��وق��ف 

االمريكية  ال�ضيا�ضة  مواجهة  يف  اال���ض��ع��ف، 

اجلديدة وذلك لعدة ا�ضباب وعوامل اهمها:

اأن  بل  العربية،  للرافعة  االفتقاد  فقط  لي�ض 

وهما  ت��اث��ريًا  االك���ر  العربية  ال���دول  م��وق��ف 

املوقف  مع  متماهي  وال�ضعودية هو موقف  م�ضر 

ح�ضاب  ع��ل��ى  ل��ه  وداع��م��ا  وم�ضهال  االم��ري��ك��ي 

العليا  وامل�ضالح  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ح��ق��وق 

وج��دت  ال��ت��ي  فال�ضعودية  االردن��ي��ة،  للدولة 

اع��ادة  عنا�ضر  اه��م  اأح��د  الفل�ضطيني  بامللف 

وتاليا  املتحدة،  الواليات  مع  العالقة  �ضياغة 

الداخلية  باالزمات  عالقة  لها  داخلية  حلاجة 

االقت�ضاد  فيها  يحتل  التي  وم�ضر  واخلارجية، 

اولوية اوىل، باال�ضافة اىل االعباء االقليمية، 

وجدتا بامللف الفل�ضطيني معربًا خلدمة م�ضالح 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ق��اب��ل ال��ر���ض��ى وال��دع��م 

االمريكي. 

ال�ضفارة  نقل  �ضي�ضهد  اأي��ار  �ضهر  اأعظم،  القادم 

اأن  االأرج��ح  وعلى  املحتلة،  للقد�ض  االمريكية 

عموما،  �ضتنتهي  ب�ضوريا  القتالية  العمليات 

وتبداأ كل من رو�ضيا والواليات املتحدة بخطوات 

الذي  بالوقت  �ضعيد،  من  اكر  وعلى  حت�ضريية 

يبدو فيه املحور امل�ضري ال�ضعودي االمارتي قد 

قطع �ضوطًا بالتفاهم مع وا�ضنطن.

االردن يبدو منفردًا، وال �ضبيل لرد الق�ضاء اال 

الدولة  مكونات  كل  بها  تن�ضهر  ن�ضالية  بحالة 

املطروحة،  احللول  لرف�ض  امل�ضتويات  كل  وعلى 

ال�ضماح  وع��دم  امل�ضرتكة  امللفات  حل  واع��اق��ة 

ممكن  وهذا  ت�ضفيتها،  على  التاآمر  اأو  بتجاوزها 

�ضيا�ضة  على  جوهري  تغيري  ب��دون  لي�ض  ولكن 

�ضالحيات  وب��اع��ادة  بال�ضراكة  يبداأ  ال��دول��ة، 

موؤ�ض�ضات الدولة وفق الد�ضتور، ووقف اختطاف 

دورها، واال�ضرار على احتكار احلياة ال�ضيا�ضية.

االردن و�ضفقة القرن
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توا�ضل الرتاجع يف حجم التداول العقاري
حتقق خالل ال�ضهرين االولني من هذا العام �ضنة 2٠18 انخفا�ض 

ملمو�ض يف قيمة التداول العقاري وبن�ضبة قاربت )8%( قيا�ضا مبا 

�ضنة  من  االول��ني  )ال�ضهرين  الفرتة  نف�ض  خالل  الرقم  عليه  كان 

حجم  قيمة  تكون   )%8( بن�ضبة  االنخفا�ض  لهذا  وتبعا   ،)2٠17

التداول قد تراجعت اىل )٩1٤( مليون دينار.

تركز  يف  ا�ضتمرارا  يالحظ  �ضابقة  زمنية  وف��رتات  ا�ضهر  يف  وكما 

اجلانب االكرب من حجم التداول وبن�ضبة )71%( من رقم التداول 

الكلي )٩1٤ مليون دينار( يف مديريات ت�ضجيل حمافظة العا�ضمة 

االربعة، حيث بلغ حجم التداول )188( مليون دينار ، مت حجم 

تداول بقيمة )1٠3( مليون دينار يف مديرية عمان الو�ضط، )٩3( 

مليون دينار يف مديرية ت�ضجيل غرب عمان، 1٥٦ مليون يف املركز.

وتوازى مع الرتاجع يف حجم التداول هبوط يف رقم ايراد الدائرة 

 ،2٠18 �ضنة  من  االول��ني  ال�ضهرين  يف   )%٩( بن�ضبة  الر�ضوم  من 

ولتنخف�ض قيمة االيراد اىل )٤7٤( مليون دينار، فيما بلغ حجم 

مليون   12،2 ال�ضابق(  يف  كما  �ضروطها  ا�ضتمرت  )التي  االعفاءات 

دينار.

وكما يف اال�ضبق �ضارك يف عمليات التداول متعاملون من اجلن�ضية 

العراقية وال�ضعودية والكويتية وال�ضورية.

توا�ضل الرتاجع يف حجم التداول العقاري يعك�ض اىل درجة كبرية 

القطاع  يف  وخ�ضو�ضا  االردين  االقت�ضاد  يف  متزايدة  تباطوؤ  حالة 

العقاري بكافة فروعه، وهبوط موؤ�ضر ا�ضعاره العام بحوايل )%1،3( 

يف املباين ، )3،7%( يف االرا�ضي.

تراجع يف حجم اال�ضتثمار املبا�ضر
ومن  االردن  يف  املبا�ضر  اال�ضتثمار  حجم  يف  هبوطي  اجت��اه  حتقق 

2٠1٤ اىل )113٦( مليون يف �ضنة  )1٥٤7( مليون دينار يف �ضنة 

2٠1٦ وبن�ضب هبوط  �ضنة  2٠1٥، واىل )1٠٩3( مليون دينار يف 

2٠1٤، وبن�ضبة  �ضنة  ال�ضابقة  ال�ضنة  )2٦،٥%( عما كان عليه يف 

تراجع )3،8%( يف �ضنة 2٠1٦ عما كان عليه الرقم يف �ضنة 2٠1٥ 

، ولي�ض متوقعا حتقق قفزة وا�ضعة يف رقم اال�ضتمثار خالل كامل 

�ضنة 2٠17.

�ضادرات �ضلعية اردنية مرتاجعة يف حجمها
 2٠1٥ �ضنة  يف  الوطنية  ال�ضلعية  االردن  �ضادرات  قيمة  هبطت 

بقيمة )3٦٥( مليون دينار عما كانت عليه يف ال�ضنة ال�ضابقة لها 

�ضنة 2٠1٤ وبن�ضبة )7،1%( ولينخف�ض رقمها الكلي يف �ضنة 2٠1٥ 

 2٠1٦ �ضنة  �ضادرات  يف  الهبوط  حتقق  كما  مليون،   )٤7٩8( اىل 

بقيمة )٤2٩( مليون دينار عما كان عليه الرقم يف ال�ضنة ال�ضابقة 

)2٠1٥( وبن�ضبة انخفا�ض )8،٩%( ولينخف�ض رقمها يف �ضنة 2٠1٦ 

اىل )٤3٦٩( مليون دينار.

انخفا�ض يف قيمة احتياطي العمالت االجنبية
العمالت  من  )املركزي(  االردن  احتياطي  قيمة  يف  هبوط  حتقق 

االجنبية ، ومن حوايل )1٤1٥٤( مليون دينار يف نهاية �ضنة 2٠1٥ 

اىل حوايل )12883( مليون دينار يف نهاية �ضنة 2٠1٦، وبرتاجع 

بقيمة )1271( مليون دينار، وبن�ضبة هبوط )٤،%7(.

الت�ضعة  اال�ضهر  خالل  اي�ضا  ا�ضتمر  االحتياط  قيمة  يف  الرتاجع 

االوىل من �ضنة 2٠17 وبقيمة )1٠8٩( مليون وبن�ضبة انخفا�ض 

)٦،2%( عما كان عليه الرقم يف نهاية �ضنة 2٠1٦ ولتهبط قيمته 

اىل )11٠7٤( مليون دوالر يف نهاية �ضهر ايلول من �ضنة 2٠17.

يف املقابل حتقق يف �ضنة 2٠13 ، �ضنة 2٠1٤ ارتفاعا ملحوظا يف رقم 

 )12٠٠٦( اىل   2٠13 �ضنة  يف  الرقم  ولي�ضل  االحتياطي،  ون�ضبة 

مليون دينار، وبن�ضبة ارتفاع )٦،2%( واىل )1٤٠7٩( مليون دينار 

يف �ضنة 2٠1٤ وبن�ضبة ارتفاع )%7،1(.

ارقام ووقائع موجزة يف ال�ضمان
اال�ضتمثار(  )�ضندوق  ال�ضمان  ملوجودات  االجمايل  الرقم  ارتفع 

من )832٥( مليون دينار يف بداية �ضنة 2٠17 اىل )٩٠٤٦( مليون 

دينار،  مليون   )721( وبارتفاع  منها  التا�ضع  ال�ضهر  نهاية  يف  دينار 

وبن�ضبة ارتفاع تقارب )%8،7(.

خالل  دينار  مليون   )28٦( حوايل  اال�ضتثمارات  من  الدخل  وبلغ 

نف�ض الفرتة املنتهية يف نهاية ايلول �ضنة 2٠17 مرتفعا من دخل 

حتقق يف الفرتة املوازية من �ضنة 2٠1٦ بحدود )23٥( مليون دينار، 

اي بزيادة بحدود )٥1( مليون دينار وبن�ضبة حت�ضن )%22(.

عدد امل�ضرتكني يف ال�ضمان 

ارتفع عدد امل�ضرتكني احلاليني يف ال�ضمان ح�ضب اآخر رقم معلن عنه 

اىل )1،278( مليون م�ضرتك منهم )3٥7( الف م�ضرتكة، وبن�ضبة 

الثالث  ال�ضنوات  خ��الل   )%3( بحوايل  مرتفعة   )%28( تقارب 

االخرية.

اعداد املتقاعدين الكلي
معلن  رقم  اآخر  ح�ضب  ال�ضمان  يف  للمتقاعدين  الكلي  العدد  ارتفع 

اىل حوايل )211( الف متقاعد منهم حوايل )3٤( الف متقاعد، 

وبن�ضبة )1٦%(، وهي ن�ضبة مرتفعة ب�ضكل ملحوظ نتيجة اخلروج 

املبكر للمراأة من �ضوق العمل بدرجة اكرب من الرجل.

امل�ضتفيدات من تاأمني االمومة

رغم حداثة �ضريانه ارتفع عدد امل�ضتفيدات منه بوترية مت�ضاعدة 

لي�ضل الرقم اىل حوايل )31( الف م�ضتفيدة.

تاأمني التعطل عن العمل
رواتب  �ضبب  الأي  العمل  عن  توقف  م�ضرتك  لكل  ي�ضرف  مبوجبه 

تقاعدية ملدة )3( ا�ضهر اذا كانت مدة ا�ضرتاكه اقل من )1٥( �ضنة 

، ورواتب )٦( ا�ضهر اذا كانت مدة اال�ضرتاك تزيد عن ذلك، ولهذا 

التاأمني اي�ضا ميزة ادخارية ترتاكم يف ح�ضاب خا�ض لكل م�ضرتك.

التباطوؤ يخيم على اداء البور�ضة

توا�ضل االجتاه الهبوطي يف موؤ�ضر ا�ضعار اال�ضهم احلرة املتداولة 

 3  /  8 اخلمي�ض  يوم  املنتهي  اال�ضبوع  ايام  طيلة  عمان  بور�ضة  يف 

با�ضتثناء اليوم االخري منه لتكون املح�ضلة تراجع �ضعري هام�ضي 

بحدود نقطتني »من 2217« اىل 221٥«.

ارقام موؤ�ضرات االداء الثالثة متباطئة بدورها، يف حجم التداول 

بالدينار ويف عدد اال�ضهم املتداولة كما يف عدد العقود املربمة، اذا 

كان هناك بع�ض عمليات التداول قد متت يف ا�ضهم �ضركات م�ضرفية 

العديد  املقابل يالحظ تركيز يف تداول  فاإنه يف  و�ضناعية كربى 

من اال�ضهم ذات القيمة ال�ضوقية التي تقل عن القيمة اال�ضمية لها 

� )اقل من دينار( او/ و ا�ضهم اكر من �ضركة تعر�ضت للخ�ضارة اكر 

من مرة حاليا ويف ال�ضابق.

عمليات البور�ضة )ال�ضوق املايل الثانوي( تداولية وتعك�ض عمليات 

تداولية جتارية، وي�ضعب بل ي�ضتحيل و�ضفها بعمليات ا�ضتثمارية، 

او و�ضف القائمني بها انهم من امل�ضتثمرين، ومع اال�ضف فاإن عمليات 

او/و  جديدة،  م�ضاهمة  �ضركات  ان�ضاء  �ضوق  االوىل،  املايل  ال�ضوق 

زيادة فعلية )ولي�ض بالر�ضملة( لراأ�ضمال )ا�ضهم( �ضركات قائمة، ال 

تزال يف حالة تباطوؤ تقرتب من العدم.

ا�ضكاليات يف االقت�ضاد الربيطاين 
بريك�ضت او قرار بريطانيا باخلروج من ع�ضوية االحتاد االوروبي 

ال يزال يلقي بظالله الرمادية، ان مل تقل ال�ضوداء، على م�ضارات 

ونتائج معظم فروع االقت�ضاد الربيطاين.

ففي اعقاب قرار اخلروج، او خالل االيام االوىل منه، تراجع �ضعر 

�ضرف اجلنيه اال�ضرتليني مقابل العمالت االخرى، وبن�ضبة هبوط 

ما  تتجاوز  الو�ضع  لهذا  ال�ضلبية  اجلوانب  وكانت   )%1٠( قاربت 

حتقق من ايجابيات )حت�ضن �ضادرات بريطانيا مثاال(.

 � النقدي  التي�ضري  »نهج  تطبيق  بتبني  املركزي  اجنلرتا  بنك  قيام 

املتثمل يف تخفي�ض ا�ضعار الفائدة + �ضراء �ضندات دين من �ضركات 

انتقال النمو من و�ضع  بريطانية، ورمبا خارجية اي�ضا«، �ضاهم يف 

انكما�ض اىل حالة منوايجابي هام�ضي وبحدود لت�ضل ن�ضبته خالل 

الربع االخري من �ضنة 2٠17 اىل )ن�ضف%( فقط وعن كامل �ضنة 

2٠17 حتقق منو بن�ضبة )1،8%( هبوطا من منو بن�ضبة )1،٩%( عن 

كامل �ضنة 2٠1٦.

البطالة  حجم  بتنامي  انعك�ض  املحلي  الناجت  يف  النمو  حمدودية 

لت�ضل يف نهاية ت2 �ضنة 2٠17 اىل )٤،3%(، ولت�ضتمر يف االرتفاع 

خالل ك1 لت�ضل اىل )٤،٤%(، ولينفرد بنك اجنلرتا يف �ضوء ذك 

الرتيث يف رفع �ضعر الفائدة ولتكون االولوية لتح�ضن النمو وانتعا�ض 

�ضوق العمل.

ا�ضطراب وتناق�ض يف االقت�ضاد االمريكي
قرار  اتخاذ  على  االمريكي  الرئي�ض  اق��دم  الطبقي  و�ضعه  بحكم 

غري م�ضبوق باحداث تخفي�ض كبري يف ن�ضبة �ضريبة ال�ضركات من 

اخلزينة  ولتفقد  امل��ال،  راأ���ض  ملماالأة   )%21( اىل   )%37( ح��وايل 

)املوازنة ( االمريكية مبلغا كبريا من ايرادها ال�ضريبي ولينعك�ض 

ذلك على تنامي عجز املوازنة من )٦٦٦( مليار دوالر اىل حوايل 

تريليون دوالر وليتم تبعا لذلك حدوث ت�ضخم يف حجم املديونية 

وارتفاع ن�ضبتها اىل الناجت احللي االجمايل ايل فوق )%1،8(.

باجراء  املتهور  قراره  من  اراد  ميينه  يف  املغرق  االمريكي  الرئي�ض 

يتطلع  ك��ان  وفيما  ملنفعتها،  ال�ضركات  �ضريبة  يف  قيا�ضي  خف�ض 

لتعوي�ض جزئي لاليراد ال�ضريبي املبا�ضر املرتاجع من خالل تقلي�ض 

االنفاق على اخلدمات االجتماعية وال�ضحية )اوباما كري( مثاال 

اال ان ذلك لقي معار�ضة وا�ضعة، ومل ينفذ   اال جزئيا، االمر الذي 

اي�ضا  تفاقم  ال��ذي  واملديونية  العجز  تفاقم  اىل  ب��دوره  �ضيوؤدي 

نتيجة رفع حجم االنفاق الع�ضكري بحوايل )8٠( مليار دوالر عما 

كان عليه يف ال�ضنة املالية ال�ضابقة.

فر�ض  اىل  اليمينية  االمريكية  االدارة  جل��اأت  �ضبق  ما  ملواجهة 

يعاين  �ضعبة  �ضريبة  وهي  عالية،  بن�ضبة  البنزين  على  �ضريبة 

منها غالبية املواطنني حمدودي الدخل املتدين اذ تقل�ض قدراتهم 

ال�ضرائية اىل ما دون خط الفقر ب�ضقيه املطلق واملدقع.

�ضرورة اعادة الت�ضاعد والعدالة ل�ضريبة الدخل
 اأحمد النمري

بقيت �ضريبة الدخل يف االردن، ولفرتة زمنية طويلة وحتى �ضنة 1٩٩٥ 

تت�ضم بقدر كبري مطلوب من الت�ضاعد يف �ضرائح دخل املكلفني بها، واي�ضا يف 

ت�ضاعد املعدالت املعتمدة على كل �ضريحة، و�ضوال اىل عدالة اجتماعية 

)امل��وازن��ة(  اخلزينة  وحل��اج��ة  بدفعها،  املكلف  حتمل  ق��درة  يف  ن�ضبية 

حل�ضيلتها، تاأكيدا وتطبيقا ملا ن�ضت عليه بو�ضوح املادة )111( من الد�ضتور 

االردين.

وبالفعل ما �ضبق من مرتكزات وقواعد روعيت واأخذ بها بو�ضوح يف بنود 

وا�ضتمرت   ،1٩٦٤ ل�ضنة  رقم )12(  االردين  الدخل  قانون �ضريبة  ومواد 

واعتمدت يف معظمها يف بنود ومواد قانون �ضريبة الدخل رقم )٥7( ل�ضنة 

1٩8٥ الذي حل حمله، كما روعيت اي�ضا يف احكام ولوائح منظمة ومطبقة 

التي اجريت عليه، ولتكون �ضريبة الدخل  التعديالت  له، وكما يف بع�ض 

ال�ضريبة املحورية والرئي�ضة يف نطاق املنظومة ال�ضريبية االردنية الكلية.

يف ت�ضعينات القرن املا�ضي �ضاد يف االردن وال يزال نهجا اقت�ضاديا راأ�ضماليا 

حكومة  ونظريات  توجهات  مع  كبري  حد  اىل  يتما�ضى  جديدا  ليرباليا 

�ضيكاغو  مدر�ضة  ومبادىء  ريغان  االمريكي  والرئي�ض  الربيطانية،  تات�ضر 

االقت�ضادية، وكان لهذا املتغري تداعيات �ضلبية متتابعة على مفهوم وم�ضمون 

وتفا�ضيل التوجهات وال�ضيا�ضات والتطبيقات ال�ضريبة االردنية، وتعديالت 

يف االهمية الن�ضبية ملكونات املنظومة ال�ضريبية، يف اجتاه تعظيم وتثقيل 

الر�ضوم وال�ضرائب غري املبا�ضرة مقابل تقلي�ض وتقزمي االهمية املحورية 

للمبا�ضر منها وخا�ضة قلبها املتمثل يف �ضريبة الدخل.

ففي �ضنة 1٩٩٤ مت بطلب و�ضغط من �ضندوق النقد الدويل، تبني وت�ضريع 

�ضريبة جديدة غري مبا�ضرة بعوان »�ضريبة املبيعات« وبرقم )٦( ل�ضنة 

1٩٩٤، والتي ا�ضتمر ت�ضخيمها، وبال تقف منذ ذلك احلني وحتى االآن، من 

يف  اال�ضواأ  ولكن   ، االكرب  ال�ضريبة  لت�ضبح  ال�ضريان  ونطاق  الن�ضبة  حيث 

تداعياتها االقت�ضادية واالجتماعية، ولي�ضل حجمها موؤخرا اىل ما يزيد 

عن )٦7%( من اجمايل احل�ضيلة ال�ضريبية الكلية.

ويف املقابل، ويف ارتباط مبا�ضر بنف�ض النهج الليربايل جرى يف �ضنة 1٩٩٥ 

تعديل تقزميي كبري يف املرتكزات اال�ضا�ضية لقانون �ضريبة الدخل رقم ٥7 

ل�ضنة 1٩8٥ املت�ضلة باحلد من الت�ضاعدية يف �ضرائح الدخل، كما يف احلد 

اي�ضا من ت�ضاعدية املعدالت املقررة على ال�ضرائح.

تخفي�ضات قيا�ضية يف ال�ضرائح واملعدالت
مرة واحدة وباخت�ضار ومبوجب القانون املعدل رقم 1٤ ل�ضنة 1٩٩٥ لقانون 

تخفي�ض  لالفراد  بالن�ضبة  جرى   1٩8٥ ل�ضنة   ٥7 رقم  الدخل  �ضريبة 

�ضرائح الدخل من )12( �ضريحة ماأخوذ بها يف القانون اال�ضلي اىل )٦( 

�ضرائح فقط يف القانون املعدل اجلديد وبن�ضبة تخفي�ض )٥٠%( اىل جانب 

تقلي�ض مدى املعدالت العليا التي حت�ضب ال�ضريبة على ا�ضا�ضها من )٤٥%( 

اىل )3٠%( فيما بقي معدل احلد االدنى بحدود )٥%(.

االعتباريني  اال�ضخا�ض  معدالت  يف  واح��دة  م��رة  التخفي�ض  تقرر  فيما 

)ال�ضركات( يف احلد االعلى وح�ضب القطاع الذي تن�ضط فيه، من )٥٠%( 

لل�ضركات   )%38( ومن  املالية،  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  ل�ضركات   )%3٥( اىل 

ال�ضناعية اىل )1٥%( ولل�ضركات االخرى من حوايل )٤٠%( اىل )%2٥(.

التخفي�ضات امل�ضابهة ا�ضتمرت الحقا ومنها ما مت مبوجب القانون املوؤقت 

رقم 2٥ ل�ضنة 2٠٠1 الذي مت مبوجبه تخفي�ض احلد االعلى لل�ضريبة على 

دخل �ضركات التاأمني واالت�ضاالت من )3٥%( اىل )2٥%( اىل جانب مزايا 

وت�ضهيالت اجرائية ا�ضافة اىل اجراء تقلي�ض حاد وكبري يف عدد �ضرائح 

الدخل من )٦( �ضرائح اىل )2( فقط ما �ضطب بدرجة كبرية ال�ضمة او البعد 

مبوجب  وللغرابة  ذلك   مت  وحيث  االردنية  الدخل  ل�ضريبة  الت�ضاعدي 

ت�ضريع قانون جديد موؤقت ل�ضريبة الدخل برقم )28( ل�ضنة 2٠٠٩ حيث 

مل يكن هنا اي ظروف ا�ضتثنائية تربره كما ان املنطق ي�ضتبعد كليا ا�ضدار 

قانون ال�ضريبة ب�ضيغة موؤقت نظرا حل�ضا�ضية م�ضمونه ومو�ضوعه الذي 

يتطلب نقا�ضات وحوارات وتقييمات وم�ضاركات مو�ضعة على اكر من �ضعيد.

واملوؤ�ضف انه مت اي�ضا اجراء �ضغوط وا�ضعة من اجل مترير اقرار قانون 

�ضريبة الدخل االخري ل�ضنة 2٠1٤ يف الربملان مبجل�ضية النواب واالعيان، 

وقد ت�ضمن القانون �ضقفا وا�ضعا العفاء دخل االفراد »12 الف لالعزب، 2٤ 

الفا للمتزوج مهما كان عدد افراد ا�ضرته« وهو اعفاء يف جوهره ي�ضتفيد 

منه ب�ضكل رئي�ضي عدد حمدود من ا�ضحاب الرواتب والدخول العالية.

من  اكر  �ضدور  الدخل  �ضريبة  يف  والتقلي�ضات  التخفي�ضات  مع  وت��وازى 

مفرو�ضة  كانت  التي  التوزيع  �ضريبة  ومنها  مبا�ضرة  �ضريبة  بالغاء  قرار 

بن�ضبة )1٠%( و�ضريبة الر�ضملة بن�ضبة )1٦%( فيما جرى ا�ضتبعاد فر�ض 

جانب  اىل  الراأ�ضمالية  االرب��اح  وعلى  ال�ضركات  على  املبا�ضرة  ال�ضريبة 

اعفاءات اخرى وا�ضعة منحت مبربر وحجة »حتفيز وت�ضجيع اال�ضتثمار 

وامل�ضتمرين«

وتبعا ملا تقدم تقل�ضت ح�ضيلة �ضريبة الدخل حاليا اىل حوايل )2٠%( من 

اجمايل االيراد ال�ضريبي الكلي مقابل )٦7%( حل�ضيلة �ضريبة املبيعات.

املطلوب اعادة االعتبار اىل بعدي ت�ضاعد وعادلة �ضريبة الدخل يف اي 

قانون جديد متوقع لها.
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�ش�ؤوؤن عمالية

ال�ضيا�ضة احلكومية تفاقم من م�ضكالت االقت�ضاد الكلي

لعدم تدخل احلكومة من خالل وزارة العمل

اإجحاف بحقوق العامالت املف�ضوالت يف مدينة احل�ضن ال�ضناعية

االهايل :� خا�ض 

على  القائمة  باإجراءاتها  احلكومة  اأن  املعطيات  توؤكد 

وفق  املديونية  هيكلة  اع��ادة  بتدوير  املالية  املعاجلات 

ا�ضافة  انها  العامة  للموازنات  امل��ايل  اال�ضالح  برنامج 

االنتاجية  القطاعات  يف  امل�ضكالت  تفاقم  يف  لزياداتها 

مل تتمكن من معاجلة االزمات املالية يف تخفي�ض دينها 

على  احل�ضول  يف  اخلا�ض  القطاع  ومزاحمة  الداخلي 

الت�ضهيالت االئتمانية فرغم تخفي�ض احلكومة ال�ضندات 

واالذونات التي تقوم احلكومة بتمويل جزء من عجوزاتها 

2،77 مليار دينار مقارنة مع ما  بوا�ضطتها من ما مقداره 

كان عليه يف العام الذي �ضبقه ٤،21 مليار دينار وانخفا�ض 

قيمة ال�ضندات التي باعها البنك املركزي للبنوك املحلية 

مبقدار 1،٤٤ مليار دينار  وب�ضعر فائدة ٤،13٩% او ما  ن�ضبة ٥2% 

عن العام الذي �ضبقه فلم يقابلها اقرتا�ض من القطاع اخلا�ض 

اال�ضتمثارات  انخفا�ض  اىل  ا�ضافة  اال�ضتثمار  يف  بتوظيفها 

االجنبية اىل ما ن�ضبته ٥،3% املولدة لفر�ض العمل وما لها من 

دور يف تخفي�ض ن�ضبة الفقر.

كما توؤ�ضر املوازنة يف العام 2٠18 اىل عدم قدرة احلكومة على 

تو�ضيع انفاقها الراأ�ضمايل يف امل�ضاريع ذات القيمة امل�ضافة كما 

االنتاج  وارتفاعات كلف  املبا�ضرة  املبا�ضرة وغري  ال�ضرائب  ان 

املتعلقة بالطاقة ال حتفز اال�ضتمثار ب�ضقيه املحلي واالجنبي 

املقدرة  البطالة  معدالت  يف  جديدة  بارتفاعات  يوؤ�ضر  مما 

ما  مبا   %18،٥ معدله  من  العامة  االح�ضاءات  بيانات  بح�ضب 

معدله للذكور 1٦% مقابل 27% لالناث وحتى احلوافز املتعلقة 

يف  يذكر  ب�ضيء  ت�ضهم  لن  االجنبي  للم�ضتمر  اجلن�ضية  مبنح 

تخفي�ض معدل البطالة.

قيمة  يف  بانخفا�ض  االقت�ضادية  التحليالت  من  يتبني  كما 

قيمة  يف  �ضعيف  وارت��ف��اع   %1،1 بن�ضبة  الكلية  ال�����ض��ادرات 

ال�ضادرات الوطنية 1،8% برغم ال�ضعوبات التي يعانيها القطاع 

باتفاقية  املتعلقة  �ضواء  ال�ضيا�ضة احلكومية  ال�ضناعي جراء 

التجارة الدولية او رفع تكاليف االنتاج مما يخف�ض من قدرتها 

على املناف�ضة يف ال�ضوق املحلي او ا�ضواق الت�ضدير.

االج��راءات  اأحلقته  ما  للعيان  املاثلة  ال�ضواهد  من  ولعل 

ا�ضافية  م�ضكالت  تفاقم  من  الزراعي  بالقطاع  احلكومية 

الزراعي  االنتاج  مدخالت  على  مبيعات  �ضريبة  بفر�ض 

مدينة  يف  للعامالت  العمالية  الت�ضريحات  ال�ضواهد  ومن 

احل�ضن ال�ضناعية جراء اغالق املوؤ�ض�ضة ونقل ال�ضتثماراتها 

ا�ضتثمارية  بيئة  لتوفر  م�ضر  اىل  االنتاجية  ومعداتها 

مالئمة اف�ضل من البيئة اال�ضتثمارية يف االردن.

ومع ان املدن ال�ضناعية املوؤهلة والتو�ضع فيها من القطاعات 

التي تراهن عليها احلكومة يف  امت�ضا�ض ن�ضبة من بطالة 

االمريكي  لل�ضوق  منتجاتها  ت�ضدير  والعتماد  العامالت 

حجم  بلغ  حيث  الوطنية  ال�ضادرات  اب��رز  قائمة  وت�ضدرها 

�ضادرات االلب�ضة وم�ضنوعاتها حوايل 1،٠٥٥ مليار دينار او ما 

ن�ضبة 23،٦% من اجمايل ال�ضادرات الوطنية.

البطالة  معدل  م�ضتوى  على  املحافظة  ب��اأن  البيانات  وتظهر 

احلايل 18،٥% يتطلب توفري 7٠ الف فر�ضة عمل فيما فر�ض 

املتوفرة �ضنويا ال تزيد عن 3٠ الف فر�ضة عمل ا�ضافية مما 

يوؤكد باأن معدل البطالة �ضريتفع اىل ما يقارب ما ن�ضبة %23 

وهي تعترب ن�ضبة عالية باملقايي�ض العاملية.

االهايل :� اأكدت العامالت اللواتي مت ت�ضريحهن يف 

مدينة احل�ضن ال�ضناعية الذي اغلق نهاية ال�ضهر 

جمموعة  بحق  وق��ع  وظلما  اجحافا  ان  املا�ضي 

العامالت يف امل�ضنع املتعلقة بالتعوي�ضات والتي مل 

تتجاوز قيمتها تعوي�ضات الف�ضل التع�ضفي بح�ضب 

احكام املادة 2٥ من قانون العمل والتي تن�ض باأن 

�ضنة  كل  عن  �ضهر  ن�ضف  اأج��رة  التعوي�ض  يكون 

به  طالبت  ال��ذي  االم��ر  وهو  اخلدمة  �ضنوات  من 

النقابة العامة يف الغزل والن�ضيج.

وزارة  على  امل�ضوؤولية  جانبها  من  حملت  والتي 

اللجنة  بتفوي�ض  واكتفت  تدخلها  لعمل  العمل 

الدائمة امل�ضكلة من االحتاد العام للنقابات ووزارة 

يف  جتمع  التي  العمل  ا�ضحاب  عن  وومثل  العمل 

حال وجود اي ق�ضية عمالية للتفاو�ض.

� واعتربت كتلة الوحدة العمالية تعامل وزارة العمل مع هذا 

اللجنة  بتفوي�ضها  ط��ارىء  عمايل  كنزاع  اجلماعي  الت�ضريح 

الثالثية هو انعدام م�ضوؤولية جتاه الق�ضايا العمالية �ضيما ان 

الكتلة طالبت احلكومة ع�ضية الت�ضريح الذي طال 3٤٠ عاملة 

االمتيازات  بنف�ض  االخ��رى  امل�ضانع  يف  ت�ضغيلهن  على  بالعمل 

ويتقا�ضني  عاما   1٥ من  اكر  اأم�ضني  منهن  البع�ض  ان  خا�ضة 

رواتب تزيد عن 23٠ و�ضارفن على الو�ضول اىل �ضن التقاعد 

خا�ضة بعد تدخل منظمة العمل الدولية ومتكنها من ت�ضغيل 

عدد منهن يف امل�ضانع االخرى.

ولكون ادارة امل�ضنع قررت االغالق ونقل ا�ضتثماراتها اىل م�ضر 

الرتفاع الكلف من ال�ضرائب واجلمارك والطاقة من جهة وعدم 

القدرة على الت�ضويق.

وعليه طالبت الكتلة بتعوي�ضهم عن �ضنوات اخلدمة. ا�ضافة 

بهذه  امل�ضنع  ادارة  بالزام  االنذار وطالبت احلكومة  �ضهر  اىل 

يف  املتوالية  لالرتفاعات  نظرا  للعاملني  املر�ضية  التعوي�ضات 

تكاليف املعي�ضة من جهة وق�ضور الت�ضريعات العمالية.

من جانبه حمل نقيب العاملني يف الغزل والن�ضيج واالألب�ضة، فتح 

اهلل العمراين، وزارة العمل، م�ضوؤولية ما و�ضفه ب�«االإجحاف« 

يف  امل�ضانع  اأح��د  من  ت�ضريحن  مت  عاملة،  ب���1٩٠  حلق  ال��ذي 

مدينة احل�ضن ال�ضناعية الذي اأغلق نهاية ال�ضهر املا�ضي، بعد 

تعوي�ضهن براتب ٤ اأ�ضهر، رغم اأن خدمتهن بامل�ضنع تزيد على 

1٠ اأعوام.

يف  بالعامالت  حلق  وظلما  اإجحافا  هناك  ان  العمرانني  واأك��د 

امل�ضنع، بالرغم من اأن النقابة طرحت حلوال مر�ضية جلميع 

االأطراف واملتمثلة ب�ضرف راتب �ضهر عن كل �ضنتي خدمة، اال 

اأن اإدارة امل�ضنع مل توافق على هذا املقرتح وقامت 

بتق�ضيم التعوي�ض املايل ل�3 فئات.

التعوي�ضات  قيمة  من  ا�ضتياءهن  العامالت  واأب��دت 

ال�ضركة،  اإدارة  قبل  من  اإق��راره��ا  مت  التي  املالية 

واأكدت اإحدى العامالت التي زادت خدمتها على 2٠ 

اأ�ضهر،  اأن االإدارة �ضرفت رواتب ٤  عاما يف امل�ضنع، 

كانت  اأنها  االإن��ذار، الفتة اىل  �ضهر  باالإ�ضافة اىل 

تتقا�ضى راتبا مقداره 23٠ دينارا �ضهريا على مدار 

2٠ �ضنة �ضابقة.

بدل  عليه  ح�ضلت  م��ا  جم��م��وع  اأن  اىل  واأ����ض���ارت 

 12٥٠ يبلغ  امل�ضنع  اإغ���الق  ج��راء  من  تعوي�ضات 

وكتابة  ال�ضيك  ا�ضتالم  اىل  ا�ضطرت  اأنها  اىل  م�ضرية  دينارا، 

اأن  اأكدت  اأنها  تعهد بذلك با�ضتالم حقوقها املالية كافة. بيد 

اأم�ضني �ضنوات  اللواتي  هذا التعوي�ض جمحف بحق العامالت 

عمرهن يف امل�ضنع.

وقال الناطق االإعالمي لوزارة العمل، حممد اخلطيب، اإنه مت 

طلب تقرير مف�ضل من املفت�ضني يف مكتب وزارة العمل يف املدينة 

الوزارة  بها  التي قامت  والعامالت واالإج��راءات،  امل�ضنع  حول 

لتح�ضيل حقوق املوظفني.

واأكد اخلطيب، اأن الوزارة �ضتن�ضر التقرير كامال االأ�ضبوع املقبل 

بعد االنتهاء من جميع االإجراءات التي قام بها مفت�ضو الوزارة.
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االهايل /خا�ض  - مبنا�ضبة يوم املراأة العاملي اقيم  ال�ضبت املا�ضي 

بعمان احتفاال  ال�ضيوعي االردين  2٠18/3/1٠ يف مقر احلزب 

الدميقراطي  ال�ضعب  وحزب  االردين  ال�ضيوعي  للحزب  م�ضرتكا 

االردين »ح�ضد«  وقد ادارت االحتفال الرفيقة  ليلى نفاع ع�ضو 

ال�ضيدة  احلفل  يف  وحتدثت  ال�ضيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 

املحامية  والرفيقة  االردنية  املراأة  احتاد  رئي�ضة  الزعبي  اآمنة 

�ضمر حممود ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حل�ضد امينة “رند » والنا�ضطة 

الن�ضاالت  ا�ضتعرا�ض  فيه  ،مت  ح�ضنني  رنا  املحامية  احلقوقية 

التاريخية للمراة االردنية و ا�ضتعرا�ض واقع املراأة الفل�ضطينية 

والعربية ون�ضاالت الن�ضاء يف العامل . 

للحزب  املركزية  اللجنة  ع�ضو  نفاع  ليلى  الرفيقة  احلفل  افتتحت 

ال�ضيوعي ، بكلمة  جاء فيها: 

الرفيقات والرفاق ..املنا�ضالت اجلميالت ال�ضيوف االأعزاء،

ال�ضيوعي  احل��زب  رح��اب  يف  ترحيب  اأجمل  وبكم  بكن  اأرح��ب 

تكون  اأن  اخرتنا  وقد  العاملي.  امل��راأة  بيوم  لالحتفال  االأردين 

ال�ضرف  �ضيفة  تكون  واأن  ح�ضد  ح��زب  مع  م�ضرتكة  الفعالية 

حلزب  ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضوة  حممود،  �ضمر  العزيزة  الرفيقة 

ح�ضد. كما ن�ضت�ضيف رفيقات من حزب الوحدة ال�ضعبية وحزب 

القومية. ويف مقدمة  العربي اال�ضرتاكي وحزب احلركة  البعث 

ال�ضديقات العزيزات على قلوب رفاقنا ورفيقاتنا، املنا�ضلة اآمنه 

الزعبي، رئي�ضة احتاد املراأة االأردنية، واملنا�ضلة ال�ضابة )ن�ضبيًا( 

املحامية رنا ح�ضنني.

نحن يف احلزب ال�ضيوعي ويف االأحزاب الي�ضارية والقومية، نتوافق، ال 
بل نتماهى يف املوقف من ق�ضية احلقوق املت�ضاوية للن�ضاء. واأكاد اأجزم 
اأتو�ضم يف الرفاق يف  اأع�ضاء هذه االأحزاب كما  اأتو�ضم يف جميع  اأنني 
حزبي القناعة التامة واملمار�ضة احلقيقية يف منا�ضرة ق�ضية امل�ضاواة.

باليوم  االحتفال  حتول  كيف  االأي��ام.  هذه  ملح،  �ضوؤال  يراودين 

الع�ضرين،  القرن  مطلع  منذ  به،  يحتفل  يوم  من  للن�ضاء  املكر�ض 

اال�ضرتاكيون واال�ضرتاكيات ومن ثم الي�ضاريون والي�ضاريات اإىل 

يوم يحتفل به “كل النا�ض” يف كل مكان. انتم تعرفون اأن كالرا 

زيتكني اال�ضرتاكية االملانية، كانت من دعت لتكري�ض 8 اآذار كيوم 

الن�ضاء  موؤمتر  انعقاد  اأثناء   1٩1٠ عام  العامل  بن�ضاء  لالحتفال 

االمريكيات  العامالت  لذكرى  تخليدًا  االأوروبيات  اال�ضرتاكيات 

اللواتي كن �ضحية بط�ض الراأ�ضماليني. ومع انت�ضار ثورة اكتوبر 

الن�ضاء  ق�ضية  من  املتميز  لينني  وموقف   1٩17 عام  رو�ضيا،  يف 

كانت  والتي  العاملية  الن�ضائية  احلركة  اكت�ضبتها  التي  والقوة 

الب�ضرية  انحازت  اال�ضرتاكيات،  الن�ضاء  بها  ال�ضفوف  مقدمة  يف 

لق�ضايا الن�ضاء. وراأينا االنقالب الكبري اإىل جانب الن�ضاء.

يتبى  من  لكل  املعادية  القوى  تنمر  بعد  �ضموليًا  طابعًا  ال�ضراع  اأخذ 
املحتوى االجتماعي. وتبلور املحتوى االجتماعي حول ق�ضايا العدالة 
“�ضبارتاكو�ض”.  اأجلها منذ ثورة  وامل�ضاواة، والتي ثارت ال�ضعوب من 

كما  احلقوق  مظلة  حتت  كان  اإن  العنوان  اأ�ضبحت  وامل�ضاواة  العدالة 
االأحزاب  برامج  مظلة  حتت  كان  اأو  املتحدة  االأمم  مواثيق  تعك�ضها 
بعاملية  التم�ضك  يف  احلقوق  عن  تبحث  الن�ضاء  وانطلقت  التقدمية. 
االأممي  الطابع  ذات  واملوؤ�ض�ضات  االحتــادات  ت�ضكلت  حيث  احلقوق 
التي تطرح  باالأحزاب  الن�ضاء  املت�ضاوية. ومت�ضكت  باحلقوق  للمناداة 
براجمها.  يف  وحقوق”  وم�ضاواة  عدالة  من  االجتماعي-  املحتوى   “

وانتهى اإىل مزبلة التاريخ من انف�ض عن ذلك.
ي�ضتد ال�ضراع يف الوقت احلا�ضر بني اجلبهة التي ال يخدعها �ضعارات 
االجتماعي  “املحتوى  من  املفرغة  املدنية  للدولة  الدعوة  مثل 
على  ت�ضتند  التي  املدنية  بالدولة  تنادي  التي  واجلبهة  والطبقي” 

االعدالة االجتماعية.

ومن هنا، فاإننا نرى اأن فر�ضتنا النتزاع احلقوق وحتقيق العدالة 

وامل�ضاواة تكمن يف وحدتنا كقوى �ضيا�ضية لها برامج توؤمن بالتغيري 

بني  وبالعدالة  ال�ضعوب  بحقوق  توؤمن  الراأ�ضمالية،  بتجميل  ال 

ال�ضعوب، ولي�ض فقط باحلداثة، توؤمن بحقوق املواطنة الكاملة 

عن  االأجوف  الكالم  فقط  ولي�ض  انتقا�ض  دون  والرجال  للن�ضاء 

الكالمية  اال�ضطوانة  هذه  اآخر  اإىل  واالإبنة  واالأخت  االأم  حب 

دون فعل حقيقي.

ال�ضيدة اآمنة الزعبي رئي�ضة احتاد املراأة االردنية 

كل ال�ضكر للرفيقات يف احلزب ال�ضيوعي االردين واي�ضا يف حزب 

و�ضعادة  فخر  كلي  وان��ا  امل�ضرتكة  االحتفالية  هذه  على  ح�ضد 

من  طويال  نا�ضل  ال��ذي  احل��زب  هذا  يف  ومعكم  بينكم  اك��ون  بان 

اجل الق�ضايا العادلة يف العامل ومن اجل قيم احلرية وامل�ضاواة 

والنظام  االمربيالية  القوى  ومواجهة  االجتماعية  والعدالة 

قيم  ت�ضوده  حر  دميقراطي  وطن  اجل  من  ونا�ضل   .. املتوح�ض 

احلرية والعدالة والعي�ض الكرمي والدفاع عن الطبقات الكادحة 

بكافة اطيافها ومكوناتها هذا احلزب نا�ضل اىل جانب االحزاب 

التقدمية وقدم الت�ضحيات اجل�ضام . 

يف هذه املنا�ضبة  وهي حمطة مهمة للتاكيد على قيمها ومعانيها 

يف  حقوقهن  اجل  من  امل�ضتمرة  الن�ضاء  ن�ضاالت  على  والتاكيد 

املراأة االردنية  امل�ضاواة والعدالة االجتماعية واالعرتاف بحق 

كمواطنة لها كامل احلقوق والواجبات .

التاكيد على ان على ن�ضاالت املراأة  من اجل قيم احلرية وامل�ضاواة  

متتد منذ بداية القرن املا�ضي بعد التحرر من اال�ضتعمار العثماين 

الن�ضائي  االحتاد  العربية   الن�ضائية  احلركة  ون�ضوء  البغي�ض 

من  الن�ضاء  نا�ضلت  �ضعرواي.وقد  هدى  الرائدة  بقيادة  العربي 

امل�ضاركة  يف  وحقها  واال�ضتقالل  والدميقراطية  احلرية  اجل 

ال�ضيا�ضية.

الدولة  ت�ضكيل  بداية  منذ  االردنية  الن�ضائية  احلركة  ت�ضكلت  كذلك 
االردنية احلديثة حيث ت�ضكل اول احتاد ن�ضائي اردين من قبل عدد 
االردن  يف  حمامية  اول  راأ�ضه  على  وكان  االردن  يف  الرائدات  من 

الرائدات  االردنيات  للن�ضاء  التحية  نوجه  هنا  »ومن  ب�ضارات  )»املي 
قدمت  التي   نفاع  اميلي  ال�ضيا�ضي  الن�ضال  لعميدة  التحية  نوجه 
للرائدات  الرحمة  الكبرية  الن�ضالية  جتربتها  يف  الكثريوالهمتنا 
االردنية   املراأة  حق  اجل  من  الفرتة  تلك  يف  الن�ضاء  ن�ضال  االوائل. 
ال�ضيا�ضي  الن�ضال  �ضمن  كان  والوجبات   احلقوق  كامل  لها  كمواطنة 
وطني  هو  ما  بني  خالق  مزج  يف  الوطنية  القوى  تخو�ضه  الذي  العام 
و�ضيا�ضي واجتماعي حيث طالنب فيه با�ضقاط حلف بغداد طالنب بحقهن 

بالرت�ضح واالنتخاب . 

امل��راة  تواجه  عديدة  حتديات  هناك   نقول  املنا�ضبة  ه��ذه  يف 

م�ضوؤوليتها  تتحمل  خانقة  اقت�ضادية  ازم��ة  ظل  يف  االردن��ي��ة 

املطلوب  ب�ضببها  كبريا  ثمنا  االن�ضاء  وتدفع  احلالية  احلكومة 

و�ضرورة  وتنموية   بديلة  ب�ضيا�ضات  ملواجهتها  جميعا  ن�ضعى  ان 

ت�ضريعات عادلة  ان تكون  او تغيريها  يجب  الت�ضريعات  تعديل 

تنا�ضب امكانيات الن�ضاء االردنيات واالن هناك حوار يف الربملان 

من اجل العديد من التعديالت على قانون العمل وقانون االحوال 

ت�ضريح   دون  بالعمل  احلق  االردن��ي��ات  ابناء  منح  و  ال�ضخ�ضية 

املت�ضاوية  القيمة  ذي  للعمل  االج��ور  يف  امل�ضاواة   على  والن�ض 

واحلركة الن�ضائية االردنية تقود عملية ال�ضغط من اجل اقرار 

العديد من التعديالت يف عدد من القوانني التي مت�ض املراأة. 

الفل�ضطينيات  الن�ضاء  جت��اه  كبري  م�ضوؤلية  عاتقنا  على  يقع 

يومي  تع�ضف  مواجهة  يف  دعمهن  و�ضرورة  ال�ضامدات  املنا�ضالت 

وقهر وظلم االحتالل ال�ضهيوين . والن�ضاء العربيات �ضد التغول 

والهيمنة و اال�ضتبداد يف الدول العربية . 

الرفيقة �ضمر حممود ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حل�ضد امينة »رند«:

على  مواقعها  كافة  يف  االردنية  للمراأة  االعتزازواالكبار   حتية 

امتداد الوطن و للمراأة الفل�ضطينية املنا�ضلة يف الوطن وال�ضتات 

واملواجهة  والت�ضحيات  ال�ضمود  معاين  اروع  يوميا  ت�ضطر  التي 

االحتالل  دحر  اجل  ومن  والعودة  اال�ضتقالل  احلرية  اجل  من 

الن�ضاء   لكل  والتقدير  االعتزاز  فل�ضطني..  ار�ض  عن  ال�ضهيوين 

احلروب  وجه  يف  �ضمدن  اللواتي  العربي  وطننا  يف  املنا�ضالت 

والويالت وقوى الظالم واالرهاب.. ولكل ن�ضاء  العامل  املنا�ضالت 

والكرامة  االجتماعية  والعدالة  وامل�ضاواة  احلرية  اج��ل  من 

االن�ضانية ..... 

املراأة االردنية التي ال زالت تخو�ض ن�ضاال طويال منذ خم�ضينات 

يف  والطبيعية  امل�ضروعة  حقوقها  انتزاع  اجل  من  املا�ضي  القرن 

امل�ضاواة الكاملة والعدالة االجتماعية.. ن�ضاالت املراأة االردنية 

تنف�ضل  مل  والتمييز  الظلم  ورفع  امل�ضاواة  يف  مطالبها  اجل  من 

الدميقراطية  القوى  تخو�ضه  ال��ذي  العام  الن�ضال  ع��ن   يوما 

والوطنية من اجل اردن دميقراطي حر من التبعية االقت�ضادية 

وال�ضيا�ضية. 

ظل  يف  االردن��ي��ة   امل���راأة  على  العام  ه��ذا  اآذار  من  الثامن  ياأتي 

ملف الي�م العاملي للمراأة

مبنا�ضبة 8 اآذار يوم املراأة العاملي

احتفال م�ضرتك بني احلزب ال�ضيوعي االردين وحزب ال�ضعب الدميقراطي االردين »ح�ضد«
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يف 8 اآذار تكرمي ملنا�ضالت اردنيات
منتدى الرواد الكبار

حفال  امل���ن���ت���دى  اق�����ام 

ت����ك����رمي����ي����ا ب���ت���اري���خ 

ل��ع��دد   2٠18/3/7

م��ن ال��ن�����ض��اءاالردن��ي��ات 

ال���رائ���دات يف جم��االت 

هيفاء  ال�ضيدة  متنوعة، 

املنتدى  رئي�ضة  الب�ضري 

فقرات  نظمت  قد  كانت 

ال��دروع  وقدمت  احلفل 

لكل من الن�ضاء املكرمات 

ح�ضب  املنا�ضبة  هذه  يف  املكرمات  ا�ضماء  يلي  فيما  جلهودهن.  واالح��رتام  التقدبر  عن  تعبريا 

االحرف االبجدية:

اآمنة الزعبي، ا�ضمى خ�ضر، انت�ضار جردانة، انت�ضار خليفة، متام االكحل، حياة احلويك عطية، 

رزان ابراهيم، �ضارة بركات، �ضهام الدباغ، �ضو�ضن تفاحة، �ضبحية املعاين، عايدة النجار، عبلة 

مي�ضر  دروي�ض،  مها  االم��ام،  حما�ضن  حمارنة،  ليلى  ال�ضفدي،  قمر  الزعبي،  فايزة  علبة،  ابو 

ال�ضعدي، هدى ابو غنيمة، هناء �ضعد الدين، هند ابو ال�ضعر، هيفاء النجار، يا�ضرة غو�ضة.

الأمينات  تكرمييا،  لقاء  والربملانية  ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  وزارة  نظمت  اآذار   8 بتاريخ  ــ 

ال�ضيا�ضية،  ال�ضوؤون  وزير  بح�ضور  وذلك  االردنية،  امل��راأة  احتاد  ورئي�ضة  ال�ضيا�ضية  االح��زاب 

وجلنة �ضوؤون االحزاب وموظفات الوزارة.

بعد الرتحيب الذي قدمه الوزير، قدمت الرفيقة عبلة ابو علبة كلمة امام احل�ضور تناولت فيها 

تاريخ املراأة االردنية يف االحزاب ال�ضيا�ضية واحلركة الوطنية االردنية، وكذلك قدمت ال�ضيدة 

اآمنة الزعبي مداخلة حول دور املراأة االردنية يف موؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

وقد مت تقدمي دروع تكرميية يف االحتفال لكل من الرفيقة عبلة ابو علبة االمني االول للحزب 

وال�ضيدة اآمنة الزعبي رئي�ضة احتاد املراأة االردنية.

ــ بتاريخ 8 اآذار نظمت جمعية الن�ضاء العربيات ملتقى وا�ضعا وهاما �ضم ممثالت عن عدد 

وال�ضخ�ضيات  النواب  واملوؤ�ض�ضات »يف فندق جنيفا« وذلك بح�ضور عدد من  وا�ضع من اجلمعيات 

الن�ضائية املعروفة.

حق  »جن�ضيتي  عنوان:  حملت  التي  ال�ضابقة  للحملة  متابعة  حملة  امللتقى  اطلق  وقد  هذا 

الطفايل«.

�ضاركت  املنا�ضبة كما  ابو علبة حيث قدمت كلمة يف هذه  الرفيقة عبلة  امللتقى  �ضارك يف هذا 

رابطة الن�ضاء الدميقراطيات ممثلة برئي�ضتها الرفيقة �ضمر حممود وع�ضوات من الرابطة.

ــ جمعية �ضبكة املراأة لدعم املراأة: اأقامت حفال خطابيا وتكرمييا مبنا�ضبة اليوم العاملي 

للمراأة وذلك يف فندق )بالزا كراون( بح�ضور عدد من ال�ضخ�ضيات العلمية واحلقوقية.

قدمت الرفيقة عبلة ابو علبة كلمة يف هذه املنا�ضبة، حتت عنوان: املراأة االردنية وتاريخها يف 

االحزاب ال�ضيا�ضية.كما جرى تكرمي امل�ضاركني يف هذه الندوة، وتقدمي الدروع.

القلم  ا�ضرة  نادي  اقام  ــــ 

 2٠18/3/11 ب��ت��اري��خ  ن����دوة 

للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 

وق�����د حت�����دث ال���رف���ي���ق م��ق��ب��ل 

وع�ضو  ال��ن��ادي  رئي�ض  امل��وم��ن��ي 

مرحبا  للحزب،  ال�ضيا�ضي  املكتب 

امل��راأة  ب��دور  وم�ضيدا  باحل�ضور 

الرفيقة  ق��دم��ت  ث��م  االردن��ي��ة، 

عبلة ابو علبة مداخلة هناأت فيها 

االدارية  الهيئة  واع�ضاء  رئي�ض 

ح��دي��ث��ا،  املنتخبني   – ل��ل��ن��ادي 

واأو�ضاع  تاريخ  اىل  تطرقت  ثم 

والفل�ضطينية  االردن��ي��ة  امل���راأة 

والعربية.

القوى  ممثلي  ح�ضور  ملفتا  ك��ان 

و�ضخ�ضيات  الندوة  يف  ال�ضيا�ضية 

ن�ضائية نقابية وحقوقية.

االأو�ضاع  تفاقم  ب�ضبب  وثقيلة   قا�ضية  ظروف 

العامة  احل��ري��ات  يف  وال��رتاج��ع  االقت�ضادية 

بفر�ض  اجل��ائ��رة  احلكومية  ال��ق��رارات  ج��راء 

ال�ضرائب ورفع الدعم عن ال�ضلع اال�ضا�ضية وما 

نتج عنه من غالء فاح�ض وارتفاع جنوين لكافة 

ا�ضعار املواد وال�ضلع ال�ضرورية وارتفاع معدالت 

�ضفوف  يف  خ��ا���ض  وب�ضكل  وال��ب��ط��ال��ة   الفقر 

الن�ضاء اللواتي يدفعن ثمنا باهظا  ب�ضبب هذه 

الوطنية على  املوؤ�ضرات  اكدت  فقد  االجراءات 

  %3٠ االأردن  يف  الن�ضاء  بني  البطالة  معدل  ان 

2٤ عامًا، ان املطلوب الرتاجع  وهي االأعلى منذ 

ال��ف��وري ع��ن ك��اف��ة االج�����راءات وال���ق���رارات 

اجلائرة بحق املواطنني ومغادرة النهج ال�ضيا�ضي 

واالرتهان  التبعية  وف��ك  املدمر  واالقت�ضادي 

ال���دويل  وال��ب��ن��ك  ال��ن��ق��د  ���ض��ن��دوق  ل�ضيا�ضة 

وحماكمة الفا�ضدين وحماربة الف�ضاد وا�ضتعادة 

يف  العجز  ل�ضد  ال�ضعب   من  املنهوبة  االم���وال 

باملطالب  اال�ضتهتار  �ضيا�ضة  عن  والكف  املوازنة 

العامة  احل��ري��ات  واط���الق  املحقة  ال�ضعبية 

واالفراج عن كافة معتقلي الراأي.  

العظيمة   الفل�ضطينية   املراأة  دور  نتحدث  ان  قبل 
ان  ميكن  كلمات  ال  ال�ضدق  مبنتهى  اقول  دعوين 
اليوم  نتحدث   .. حقها  الفل�ضطينية   املــراأة  تفي 
�ضد  البطولية  الفل�ضطينية  ــراأة  امل ن�ضاالت  عن 
بدايات  اىل  يعود  الدور  هذا  ال�ضهيوين  االحتالل 
يف  الفل�ضطينية  املراة  �ضاركت  وقد  املا�ضي  القرن 
كافة الثورات التي انطلقت يف ثورة 1936- 1939  
 1936 ،حيث ا�ضت�ضهدت اول امراأة فل�ضطينية عام 

وهي ال�ضهيدة  فاطمة غزال.. ثم تتالت مقاومة 

بكثافة  الفل�ضطينية  املراأة  وم�ضاركة  االحتالل 

وف�ضائلها  املعا�ضرة  الفل�ضطينية  ال��ث��ورة  يف 

وها  ه��ذا..  يومنا   وحتى   1٩٦٤ منذ  املقاومة 

جليل  رم��زا  التميمي  عهد  البطلة  الطفلة  هي 

مقاومة  يف  الفل�ضطينيات  املنا�ضالت  من  كامل 

كان  منذ  اال�ضتيطاين  ال�ضهيوين  االح��ت��الل 

عمرها 7 �ضنوات، وهي متار�ض حقها يف الدفاع عن 

حريتها االن�ضانية والوطنية �ضد القهر والظلم 

الذي متار�ضه �ضلطات االحتالل ال�ضهيوين بحق 

جميع ابناء ال�ضعب الفل�ضطيني منوذجا م�ضيئا 

فح�ضب  فل�ضطني  يف  لي�ض  دوت  التي  ..ب�ضفعتها 

بل يف العامل �ضفعة يف وجه االحتالل العن�ضري 

. .. جيل من ال�ضباب الفل�ضطيني  املقاوم ال�ضهيد 

احمد جرار .. ابراهيم ابو ثريا الذي ا�ضت�ضهد 

يف االم�ض القريب بعد ان برتت �ضاقيه  يف �ضد 

العدوان ال�ضهوين يف حربه على غزة 2٠1٤ .. 

العظيم  ال�ضعب  هذا  يقدمها  م�ضيئة  من��اذج   ..

لكل االحرار يف العامل ..

بتقدمي  كبرية  م�ضوؤليات  جميعا  عاتقنا  على  تقع 
من  لي�ض  واملعنوي  ال�ضيا�ضي  الدعم  ا�ضكال  كافة 
امل�ضرتك  الن�ضال  موقع  من  بل  الت�ضامن  موقع 
والعالقة املتميزة التي تربط بني ال�ضعبني االردين 
عمل  دورواليات  تطوير  مطلوب   .. والفل�ضطيني 
املنظمات الن�ضائية االردنية والفل�ضطينية والعربية 
والت�ضدي   املقبلة  ال�ضيا�ضية  املرحلة  ملواجهة 

القرن(   )�ضفقة  اجلديد  اال�ضتعماري  للم�ضروع 

الذي ي�ضتهدف ت�ضفية الق�ضية الوطنية الفل�ضطينية 

وثرواته  العربي  الوطن  مقدرات  على  والهيمنة 

فال  لذلك  الوراء  اىل  قرون  به  والعودة  و�ضيادته 

خيار امامنا �ضوى املقاومة واملواجهة يف اطر م�ضرتكة 

الفل�ضطيينية  الوطنيتني  احلركتني  بني  ومنظمة 

العربية  ال�ضعوب  بان  ثقة  على  ونحن  واالردنية 

على  اليوم  قادرة  القدمي  اال�ضتعمار  واجهت  التي 

ال�ضهيوين  وامل�ضروع  احلديث  اال�ضتعمار  مواجهة 

االمريكي يف املنطقة العربية . 

النا�ضطة احلقوقية رنا ح�ضنني

ايها املنا�ضلون ايها الرفاق والرفيقات املنا�ضالت 

اجلميالت 

املراأة  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  حققنا  ماذا 

املعنفة او يف جمال جرائم ال�ضرف .  

نحن ل�ضنا بحاجة اىل اعياد او منا�ضبات ول�ضنا 

فلنوا�ضل  نحن  من  ليذكرنا  ي��وم  اىل  بحاجة 

لال�ضف  وال���ذي  ال��ط��ري��ق  ه��ذه  يف  معا  العمل 

..لننظر  احلجرية  والعقول  العراقيل  متلوؤه 

نقطع  مل  فنحن  حققنا  ماذا  حولنا  الكرام  ايها 

ال�ضرف  جرائم  اختفت  ..فهل  ي�ضريا  �ضوطا  اال 

..نحن بحاجة اىل قوانني مفعلة ولي�ضت كلمات 

كامل  ب�ضكل  ينفذ  ان  يجب  د�ضتور  يف  معطلة 

.  فنحن  الطرفني  امل�ضاواة بني  لتحقيق  و�ضامل 

هذا  بناء  يف  و�ضركاء  الن�ضال  �ضركاء  الن�ضاء 

الوطن .

ال اريد ان اذكركم بان املراأة هي االم التي �ضنعت 

باحلب  مليئة  حياة  والت�ضحيات  البطوالت  من 

تن�ضر  التي  واحلبيبة  الزوجة  وهي  لالبناء  والفخر 

عبري احلب والطماأنينة يف ارجاء البيت وهي االخت 

ال  وبدونها  االن�ضانية  ام  هي  ..فاملراأة  واجلــدة 

هذا  ي�ضتحق  ال  متكينا  نريد  ..ال  املجتمع  يكتمل 

ن�ضف  ــراأة  امل لكلمة  حرفيا  تنفيذا  نريد  العناء 

جمال�ض  يف  كوتا  ــراة  امل ت�ضتحق  ..فهل  املجتمع 

الالمركزية  وجمال�ض  البلديات  وجمال�ض  النواب 

وكانها اقلية بالرغم من ان عدد الن�ضاء م�ضاو لعدد 

الرجال يف االردن ؟

امل���راأة  ب���ان  اجل��م��ي��ع  ون��ذك��ر  انف�ضنا  ل��ن��ذك��ر 

خا�ض  ب�ضكل  االررن��ي��ة  وامل���راأة  الفل�ضطينية 

جانب  اىل  كافحت  عام  ب�ضكل  العربية  وامل��راة 

وتقوم  االج��ي��ال  وتاأ�ضي�ض  البناء  يف  ال��رج��ال 

بدور اكربمن الرجال يف الت�ضدي لهذا االحتالل 

وال  تعد  ال  امثلة  والقريب  البعيد  التاريخ  ويف 

حت�ضى . 

حقوق  لتح�ضيل  لنا  داف��ع��ا  ال��ي��وم  ه��ذا  ليكن 

عن  ولنزيل  جمتمعنا  يف  الن�ضاء  ..كل  الن�ضاء 

كاهلنا تلك االآفات املجتمعية التي تقف كالع�ضا 

يدور  ملا  اكرب  بوعي  ولننظر  التقدم  عجلة  يف 

حولنا من احداث نحتاج اىل جتاوزها مع جميع 

اطياف املجتمع من رجال ون�ضاء .
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حق الع�دة

واقع  العودة  »حق  بعنوان  ملتقى  العودة  حق  عن  للدفاع  العليا  اللجنة  اقامت 

2٠18/3/1٠ يف مقر حزب الوحدة ال�ضعبية يف  وحتديات« م�ضاء ال�ضبت املوافق 

خميم البقعة �ضارك فيه عدد من ممثلي املخيمات وعدد من ال�ضخ�ضيات الوطنية 

واحلزبية.

وقد ادار امللتقى ال�ضيد جهاد عاي�ض امني �ضر اللجنة يف خميم البقعة وحتدث فيه 

الرفيق د. �ضعيد ذياب امني عام حزب الوحدة ال�ضعبية وال�ضيد ف�ضل احمد املهلو�ض 

مدير دائرة الالجئني يف منظمة التحرير الفل�ضطينية والرفيق جميل طليب امني 

�ضر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة يف االردن.

وديارهم  وطنهم  اىل  العودة  بحق  مت�ضكهم  على  مداخالتهم  يف  املتحدثون  واأكد 

ورف�ضهم للموؤامرات التي ت�ضتهدف ت�ضفية حق العودة ووكالة الغوث الدولية من 

اال�ضا�ضي  وال�ضاهد  اللجوء  وعنوان  رمز  تعترب  والتي  املايل  الدعم  تقلي�ض  خالل 

على حق العودة.

مت�ضكهم  على  واأك��دوا  اللجوء  خميمات  من  توافدوا  الذين  احل�ضور  تفاعل  وقد 

من  املقدمة  ال�ضيا�ضية  الوثيقة  امللتقى  اقر  وقد  فل�ضطني.  اىل  العودة  يف  بحقهم 

اللجنة العليا مع ا�ضافة عدد من املالحظات والتو�ضيات التي تقدم بها امل�ضاركون.

وت�ضغيل  غوث  وكالة  ك�ضفت   - االه��ايل 

اأن  االأون����روا  الفل�ضطينيني  الالجئني 

احلكومة اليابانية قدمت تربعًا للوكالة 

االأمم  لوكالة  دوالر  مليون   23،٥ بقيمة 

امل��ت��ح��دة الإغ���اث���ة وت�����ض��غ��ي��ل الج��ئ��ي 

)االأون��روا(؛  االأدنى  ال�ضرق  يف  فل�ضطني 

ونوهت االأونروا اإىل اأنه �ضيتم تخ�ضي�ض 

٦٠٠،٠٠٠ دوالر من اإجمايل قيمة  مبلغ 

التربع، للم�ضاهمة يف دعم تعليم اأطفال 

جراء  ت�ضرروا  الذين  فل�ضطني  الجئي 

دوالر  مليون   1٩ و  ���ض��وري��ا،  يف  ال��ن��زاع 

جماالت  يف  الرئي�ض  االأون���روا  لربنامج 

وحت�ضني  ال�ضحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 

من  الجئ  مليون   ٥،3 جمموعه  ملا  املعي�ضية  الظروف 

فل�ضطني يف �ضائر اأرجاء اأقاليم عمليات االأونروا.

واأ�ضارت االأونروا اإىل اأنه �ضيكون لهذا التربع الياباين 

االأ�ضخا�ض  من  بع�ض  رفاه  على  مبا�ضر  اإيجابي  اأثر 

و�ضيتم  االأو�ضط.  ال�ضرق  يف  للمخاطر  عر�ضة  االأ�ضد 

اأجل حت�ضني  اإ�ضافية من  3،٥ مليون دوالر  تخ�ضي�ض 

االأرا���ض��ي  يف  ال�ضحية  االأون�����روا  خ��دم��ات  نوعية 

جانب  اإىل  و���ض��وري��ا  ولبنان  املحتلة  الفل�ضطينية 

يف  امل�ضاعدة  اأجل  من  اأخ��رى  دوالر  مليون  تخ�ضي�ض 

الوافل  خميم  يف  احلرجة  لالحتياجات  اال�ضتجابة 

بلبنان.

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

امللتقى الوطني حلق العودة:البديل عن العودة اإىل الوطن والديار

اليابان تتربع مببلغ 23،5 مليون دوالر لالأونروا 

ت�ضوير يو�ضف الغزاوي

االهايل - جددت قوى واأحزاب الي�ضار االأوروبي املتو�ضطي 

يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حلق  الداعمة  مواقفها  تاأكيد 

تقرير م�ضريه واإقامة دولته امل�ضتقلة بعا�ضمتها القد�ض، 

وحق الالجئني الفل�ضطينيني يف العودة اإىل ديارهم، يف 

دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  قرار  فيه  اأدانت  الذي  الوقت 

اإ�ضرائيل،  لدولة  عا�ضمة  بالقد�ض  االع��رتاف  ترامب 

واخلطوات املكملة التي اتخذتها حكومة اليمني املتطرف 

امل�ضتوطنات، وقانون  اإ�ضرائيل، مبا يف ذلك قرار �ضم  يف 

العن�ضرية  واملواقف  االإجراءات  و�ضائر  القد�ض،  متكني 

الرامية لتكري�ض االحتالل.

العا�ضمة  ا�ضت�ضافته  ال��ذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 

البلجيكية بروك�ضل، وح�ضرته اأحزاب اأوروبية ي�ضارية 

وا�ضتونيا،  والدمنارك،  وقرب�ض،  واليونان،  ا�ضبانيا،  من 

باالإ�ضافة  وفنلندا،  وفرن�ضا،  وبلجيكا،  واأملانيا،  وتركيا، 

وم�ضر،  وتون�ض،  املغرب،  من  العربي  الي�ضار  من  لوفود 

ولبنان، وفل�ضطني.

الي�ضار االأوروبي املتو�ضطي يجدد دعمه 

للحقوق الفل�ضطينية ورف�ضه لقرار ترامب
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�ش�ؤون فل�شطينية حق الع�دة

اللجنة  ق��رارا  على  تعقيبًا    - االه��ايل 

املجل�ض  دع��وة  م.ت.ف،  يف  التنفيذية 

يف  ل��الن��ع��ق��اد  الفل�ضطيني  ال��وط��ن��ي 

اجل��ب��ه��ة  اأ�����ض����درت   ،2٠18/٤/3٠

البيان  فل�ضطني  لتحرير  الدميقراطية 

التايل:

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  توؤكد 

ن��اج��ح��ة  دورة  ع��ق��د  اأن  ف��ل�����ض��ط��ني 

تتوفر  الفل�ضطيني،  الوطني  للمجل�ض 

للت�ضدي  الوطنية  ال�����ض��رورات  فيه 

لال�ضتحقاقات ال�ضيا�ضية اخلطرية التي 

الوطنية  واحل��ق��وق  الق�ضية  ت��واج��ه 

التح�ضريات  اإج���راء  تتطلب  ل�ضعبنا، 

الالزمة ومنها:

1( دعوة اللجنة التح�ضريية للمجل�ض الوطني، والتي 

ت�ضم اجلميع والتي انعقدت يف بريوت يف كانون الثاين 

رئي�ض  برئا�ضة  اأعمالها  ال�ضتئناف   ،2٠17 )يناير( 

للتح�ضري لعقد جمل�ض وطني جامع،  الوطني،  املجل�ض 

حت�ضره الف�ضائل الفل�ضطينية كافة، مبن فيها حركتا 

اجلهاد وحما�ض، واجلبهة ال�ضعبية – القيادة العامة، 

بني  عليه  التوافق  يتم  مكان  ويف  ال�ضاعقة،  ومنظمة 

اجلميع.

)اللجنة  م.ت.ف  وتطوير  تفعيل  جلنة  دع��وة   )2

التنفيذية ملنظمة التحرير ورئي�ضها االأمناء العامون 

اأو من ينوب عنهم، رئي�ض املجل�ض الوطني الفل�ضطيني(، 

اال�ضرتاتيجية  على  للتوافق  ال��ف��وري  لالجتماع 

اال�ضتحقاقات  وم��واج��ه��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�ضيا�ضية 

الوطنية  واحلقوق  الق�ضية  على  القادمة  ال�ضيا�ضية 

الوطني  الوفاق  وثيقة  اإىل  بالعودة  وذل��ك  ل�ضعبنا، 

)غزة 2٠٠٦( وقرارات احلوارات الوطنية يف القاهرة 

املجل�ض  وق��رارات   )2٠17+2٠13+2٠11+2٠٠٥(

و   2٠1٥/3/٥ يف  دورت��ي��ه  يف  الفل�ضطيني  امل��رك��زي 

.2٠18/1/1٥

قرارات  تطبيق  على  العمل  �ضرورة  على  التاأكيد   )3

املجل�ض املركزي يف دورتيه االأخريتني )2٠18+2٠1٥( 

والتزاماته  اأو�ضلو  باتفاق  االرتباط  فك  ذلك  يف  مبا 

واالأمنية  باإ�ضرائيل(  االع��رتاف  )�ضحب  ال�ضيا�ضية 

واالقت�ضادية  االحتالل(  مع  االأمني  التن�ضيق  )وقف 

والتزاماته  ب��اري�����ض  ب��ربوت��وك��ول  االرت��ب��اط  )ف��ك 

والتحرر من التبعية لالقت�ضاد اال�ضرائيلي(.

الفل�ضطينية  الوطنية  واحلقوق  الق�ضية  تدويل   )٤

املتحدة  االأمم  ب��اإ���ض��راف  دويل،  مل��وؤمت��ر  ب��ال��دع��وة 

ال��دول  وباإ�ضراف  ال�ضلة،  ذات  قراراتها  ومرجعية 

اخلم�ض دائمة الع�ضوية يف جمل�ض االأمن، ومبا ي�ضمن 

وقيام  واالإ�ضتيطان،  االإحتالل  رحيل 

كاملة  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة 

ال�ضرقية  القد�ض  وعا�ضمتها  ال�ضيادة 

وح��ل   ،٦7 ح���زي���ران   ٤ ح����دود  ع��ل��ى 

 1٩٤ القرار  مبوجب  الالجئني  ق�ضية 

الديار  اىل  العودة  حق  لهم  كفل  الذي 

واملمتلكات التي هجروا منها منذ العام 

.1٩٤8

لدولة  العاملة  الع�ضوية  طلب   )٥

بالبناء  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  فل�ضطني 

الع�ضوية  منحها   ٦7/1٩ القرار  على 

املراقبة.

واأر�ضنا  وقد�ضنا  ل�ضعبنا  الدولية  احلماية  طلب   )٦

�ضد االإحتالل واالإ�ضتيطان.

حمكمة  اىل  االإحتالل  جلرائم  الفورية  االإحالة   )7

اجلنايات الدولية.

الوكاالت  كافة  اىل  الفل�ضطينية  الدولة  تن�ضيب   )8

الدولية واإلغاء اأية تعهدات تتعار�ض مع هذه اخلطوة.

وختمت اجلبهة بيانها بالتاأكيد على حر�ضها اأن تكون 

وطنيًا  اإ�ضتحقاقًا  الوطني  املجل�ض  الجتماع  الدعوة 

وبناء  االإئتالفية،  الوطنية  الوحدة  بناء  الإع��ادة 

واإنهاء  دميقراطية  قاعدة  على  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

ال�ضيا�ضي  اأ�ضكال االإنق�ضام، واالإلتزام بالربنامج  كافة 

املوحد واملوحد، برنامج املقاومة واالإنتفا�ضة ال�ضعبية 

يف  الوطنية  واحلقوق  الق�ضية  وتدويل  امل��ي��دان،  يف 

وحمكمة  املتحدة  االأمم  فيها  مبا  الدولية  املحافل 

اجلنايات الدولية.

اأ�ضاد  الدميقراطي(-   نابل�ض )االجتاه 

التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  خالد  تي�ضري 

رئي�ض  الفل�ضطينية،  التحرير  ملنظمة 

دائرة �ضوؤون املغرتبني  بالدور املتزايد 

الذي ت�ضطلع به اجلاليات الفل�ضطينية 

ف�ضح  يف  وال�ضتات،  املهجر  ب��ل��دان  يف 

االإ�ضرائيلية،  واالنتهاكات  اجل��رائ��م 

حلقوق  والتاأييد  الدعم  ا�ضتقطاب  ويف 

�ضعبنا الثابتة وامل�ضروعة.

للجاليات  وج��ه��ه��ا  ر���ض��ال��ة  يف  وق����ال 

الفل�ضطينية  واالحت��ادات  واملوؤ�ض�ضات 

ملنا�ضبة  واالغ��رتاب  الهجرة  بلدان  يف 

التمييز  م��ن��اه�����ض��ة  اأ���ض��ب��وع  اإح���ي���اء 

�ضعبنا  اإن   ، »االأبارتهايد«  العن�ضري 

وخم��ي��م��ات  ال���وط���ن  يف  الفل�ضطيني 

ع��ل��ى دور اجل��ال��ي��ات  ي��ع��ّول  ال��ل��ج��وء 

الفل�ضطينية يف ا�ضتنها�ض اأو�ضع حملة 

احلكومة  �ضيا�ضة  ملناه�ضة  دول��ي��ة 

االإ�ضرائيلية التي ال تقيم وزنا للقانون 

الدويل، وتوا�ضل اال�ضتخفاف بقرارات 

لالأمم  العامة  واجلمعية  االأمن  جمل�ض 

متييز  نظام  لفر�ض  وت�ضعى  املتحدة، 

يف  البائد  النظام  غ��رار  على  عن�ضري 

احلقوق  ح�ضاب  وعلى  افريقيا،  جنوب 

الوطنية لل�ضعب الفل�ضطيني.

يف  �ضحفي  م���وؤمت���ٍر  خ���الل 

اجل���ام���ع���ة االأم���ريي���ك���ي���ة 

جلنة  اأع��ل��ن��ت  ب����ريوت،  يف 

حت��ك��ي��م ج���ائ���زة حم��م��ود 

اأب��رز جوائز  اإح��دى  كحيل، 

يف  ال�ضيا�ضي،  الكاريكاتري 

دورتها الثالثة عن الفائزين 

باجلائزة بفئاتها املختلفة.

امل�ضاهري  »ق��اع��ة  اأُه��دي��ت ج��ائ��زة  وق��د 

الإجنازات العمر« الفخرية لروح الفنان 

وهي  العلي،  ناجي  الراحل  الفل�ضطيني 

ربع  اأم�����ض��ى  مل��ن  ت��ق��دي��ًرا  ج��ائ��زة متنح 

الفنية  ال�ضاحة  اإث��راء  يف  اأكر  اأو  قرن 

باأعماله.

الفنان  م��ن  ا���ض��م��ه��ا  اجل���ائ���زة  وت�����ض��ت��ق 

اللبناين الراحل حممود كحيل )1٩3٦-

يف  الكاريكاتري  رواد  اأب��رز  اأح��د   )2٠٠3

لبنان.

الدعوة اىل جمل�ض  وطني توحيدي 

وجامع للقوى والف�ضائل الفل�ضطينية

دعوة اىل او�ضع م�ضاركة يف اإحياء ا�ضبوع 

مناه�ضة االأبارتهايد اال�ضرائيلي

م باأبرز جوائز  »ناجي العلي« ُيكرَّ

الكاريكاتري ال�ضيا�ضي يف بريوت
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�ش�ؤون فل�شطينية

مظاهرات يف اأثينا �ضد االحتالل والقرارات 

االمريكية االخرية
تظاهر   - م��ع��ا   - اأث��ي��ن��ا 

العا�ضمة  يف  ال��ع�����ض��رات 

ال��ي��ون��ان��ي��ة ي���وم االث��ن��ني 

املا�ضي ، تنديدا باالحتالل 

اال�ضتيطان  و  االإ�ضرائيلي 

ب��ح��ري��ة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  و 

الفل�ضطينيني  االأ����ض���رى 

م���ن ���ض��ج��ون االح���ت���الل 

ك��م��ا ح��م��ل امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

���ض��ع��ارات ت��ن��دد ب��ق��رارات 

ب�ضان  االأمريكي  الرئي�ض 

توجهوا  ثم  من  و  القد�ض 

ال�ضفارة  ام��ام  لالحتجاج 

من  بدعوة  االإ�ضرائيلية، 

امل��راأة  احت��اد  و  اليوناين  ال�ضيوعية  ال�ضبيبة  احت��اد 

اليوناين .

و يف وقت الحق و�ضلت مظاهرة اإحتاد املراأة اليوناين 

حرية  مع  الت�ضامن  الإعالن  فل�ضطني  دولة  �ضفارة  اإىل 

نيل  اأج��ل  من  العادل  �ضعبنا  لكفاح  تاأييدًا  و  االأ�ضرى 

حريته و ا�ضتقالله واإقامة دولته امل�ضتقلة على حدود 

٦7 و عا�ضمتها القد�ض ال�ضرقية ، هذا ما ورد يف كلمة 

رئي�ض االحتاد التي �ضلمت بدورها �ضفري دولة فل�ضطني 

�ضيا�ضات االحتالل االإ�ضرائيلي و  اإحتجاج على  ر�ضالة 

القرارات االمريكية حيث كان االخري يف ا�ضتقبالهم مع 

كادر ال�ضفارة .

ال�������ض���وي���د-ب���واب���ة ال��الج��ئ��ني 

الفل�ضطينيني

نّظم احلزب ال�ضيوعي ال�ضويدي 

 Palestina« وجم���م���وع���ة 

اآذار،   11 االأحد   ،»Gruppen
االأ�ضرية  مع  ت�ضامنيًا  اعت�ضامًا 

التميمي  ع��ه��د  الفل�ضطينية 

واالأ�ضرى الفل�ضطينيني يف �ضجون 

باملقاطعة  للمطالبة  االحتالل، 

االقت�ضادية وال�ضيا�ضية و�ضحب 

العقوبات  وفر�ض  اال�ضتثمارات 

على االحتالل.

وجاء ذلك مب�ضاركة من موؤ�ض�ضات 

يوتوبوري  مدينة  يف  فل�ضطينية 

االعت�ضام  يف  و�ضارك  ال�ضويد،  يف 

ال�ضويدية  االأح�����زاب  م��ن  ع����ددًا 

للق�ضّية  ال��داع��م��ة  وامل��ج��م��وع��ات 

امل�ضاركون  وط��ال��ب  الفل�ضطينية، 

التميمي  ال��ف��ت��اة  ع��ن  ب���االإف���راج 

من  التع�ضفية  االعتقاالت  واإيقاف 

بجرائمه  ُمنددين  االحتالل،  ِقبل 

كما  الفل�ضطينيني.  االأط��ف��ال  �ضد 

ن�ضال  مع  ت�ضامنهم  امل�ضاركون  اأبدا 

االحتالل  �ضد  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

وال���ق���م���ع، وال���ن�������ض���ال م���ن اأج���ل 

الدميقراطية وتقرير امل�ضري.

ق��وات  اأّن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 

عهد  ال��ف��ت��اة  اعتقلت  االح��ت��الل 

التميمي يف 1٩ كانون االأول املا�ضي، 

االح��ت��الل  جل��ن��ود  مهاجمتها  بعد 

يف  عائلتها،  منزل  يف  كانوا  الذين 

الطفل  عمها  اب��ن  اإ�ضابة  اأع��ق��اب 

التميمي بر�ضا�ضة مطاطية  حممد 

يف راأ�ضه اأدت اإىل ت�ضّوهات، ووا�ضل 

االحتالل املحاكمة الع�ضكرية بحق 

العمر  من  البالغة  التميمي  الفتاة 

قوات  اعتقلت  فيما  ع��ام��ًا.   )17(

امل�ضاب  الطفل  ذلك  بعد  االحتالل 

يف  اآخرين  واأطفال  التميمي  حممد 

�ضباط املا�ضي.

اأحزاب وجمموعات �ضويدية تت�ضامن

 مع عهد التميمي واالأ�ضرى الفل�ضطينيني

  نادر ال�ضفدي / كاتب و�ضحفي فل�ضطيني
»في�ضبوك«،  االجتماعي  التوا�ضل  موقع  يوا�ضل 

يف  االإ�ضرائيلية  والتوجيهات  لالأوامر  االن�ضياع 

وا�ضتغالل  الوطني  الفل�ضطيني  املحتوى  حماربة 

من�ضته ال�ضهرية حلذف واإغالق املئات من احل�ضابات 

بحجة  الن�ضطة،  االإعالمية  وال�ضفحات  اخلا�ضة 

خمالفاتها ل�ضروط الن�ضر. 

»في�ضبوك«،  الإدارة  الفل�ضطينية  االت��ه��ام��ات 

ودع�����وات امل��ق��اط��ع��ة الأ���ض��ه��ر م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل 

بعد  خا�ضة  يوم،  بعد  يوًما  تت�ضاعد  االجتماعي، 

 3٠٠ اأكر من  باإغالق  �ضنها  التي  حملته االأخرية 

من�ضورات  ب�ضبب  فل�ضطينية  و�ضفحة  ح�ضاب 

مناه�ضة لالحتالل وتدعم االنتفا�ضة واملقاومة. 

الفل�ضطيني  الوجود  قمع  على  »اإ�ضرائيل«  تركيز 

على في�ضبوك، جاء اإثر اعرتاف الرئي�ض االأمريكي 

ل�«اإ�ضرائيل«،  عا�ضمة  بالقد�ض  ترامب  دونالد 

االإ�ضرائيلي  اليمني  فيه  يبذل  ال��ذي  الوقت  ويف 

مع  الدولتني  حل  الإف�ضال  بو�ضعه  ما  كل  املتطرف 

الفل�ضطينيني. 

ما عالقة الكيان ال�ضهيوين؟ 

اإيليت  االإ�ضرائيلي  العدل  وزير  ب�ضكل علني �ضرح 

قدمت  حكومته  اأن  املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  �ضاكيد، 

1٥8 طلًبا اإىل في�ضبوك، خالل اأربعة اأ�ضهر، تطلب 

فيهم اإزالة حمتوى مواقع اعتربتها »حتري�ضية«، 

تلك  م��ن   %٩٥ على  واف��ق  في�ضبوك  اأن  واأ���ض��اف 

الطلبات. 

اإدارة في�ضبوك  2٠1٦، وّقعت  ويف �ضبتمرب/اأيلول 

يق�ضي  االإ�ضرائيلية،  ال��ع��دل  وزارة  م��ع  اتفاًقا 

ال�ضفحات  على  الفل�ضطيني  املحتوى  مبراقبة 

واحل�ضابات ال�ضخ�ضية. 

اأوامر  ينفذون  اأنهم  في�ضبوك  م�ضوؤولو  ينكر  وال 

»اإ�ضرائيل« والواليات املتحدة، فيما يتعلق بحظر 

وا�ضنطن  اأن  موؤكدين  تعجبهما،  ال  التي  املواقع 

وتل اأبيب لهما �ضلطة االإمالء على في�ضبوك: َمن 

العامل،  للتوا�ضل مع  املن�ضة  ا�ضتخدام  له  امل�ضموح 

ومن حتظر مواقعه يف �ضتى اأنحاء العامل. 

اإدارة  ف��اإن  الفل�ضطيني،  االإعالمي  التجمع  وفق 

احل���ايّل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  اأق��دم��ت  في�ضبوك 

»على  فل�ضطينًيا  ح�ضاًبا   ٦٠ ح��ذف  على   2٠18

االإ�ضرائيلي  لالحتالل  مناه�ضة  من�ضورات  خلفية 

وجرائمه«

وك�ضعوب  فل�ضطيني  ك�ضعب  فاإننا  املنطلق  هذا  من 

نطالب  الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  مت�ضامنة  عربية 

ادارة )في�ض بوك( بالتوقف عن هذه الت�ضرفات 

ي�ضارك  ملن  وال�ضماح  احلياد  متار�ض  وان  املنحازة 

بالتعبري عن راأيه واال �ضندعو اىل حملة حتري�ض 

ومقاطعة الفي�ض وادراجها �ضمن حركة املقاطعة 

.)BDS( العاملية

»في�ضبوك«.. يد »اإ�ضرائيل« 

الثانية ملحاربة الفل�ضطينيني
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عربي ودويل

للدميقراطّية  ًفا  ُم�ضرِّ ــا  ــوذًج نمَ م  ُتــقــدِّ كوبا 

عن  تتخّلى  كا�ضرتو  ــضــرة  واأُ� اال�ضرتاكّية.. 

التَّوريث..  رُف�ض  وتمَ طواِعية  عامة  الزَّ ُكر�ضي 

�ضتوِعب  يمَ هل  �ضاء..  للنِّ ملان  الربمَ مقاِعد  وِن�ضف 

لنا  �ضِ فمَ وملاذا  التَّجُربة؟  هذِه  معاين  بع�ض  رب  العمَ

ا؟ كا�ضرتاكيني وراأ�ضماليني اأي�ضً
َيذَهب ثمانية ماليني ُكوبي اإىل �ضناديق االقرتاع يوم االأحد 

النتخاب اأع�ضاء اجلمعّية الوطنّية )الرَبملان( الباِلغ عددهم 

�ضاء بالتَّمام والَكمال. ٦٠٥ ِن�ضفهم من النِّ

ا  ئا�ضة �ضخ�ضً للَمّرة االأوىل ُمنذ �ضّتني عاًما �ضيتوىّل َمن�ضب الرِّ

و�ضيتم   ،1٩٥٩ َث��ورة  يف  ُيقاِتل  ومل  كا�ضرتو،  اأُ�ضرة  خارج  من 

كرى  اإعالن ا�ضمه يف 1٩ ني�ضان )اإبريل( املُقبل الذي ُي�ضاِدف الذِّ

ابعة واخَلم�ضني النت�ضار كوبا يف اأزمة خليج اخلنازير الذي  ال�ضَّ

اأمريكا  يف  االأمريكّية  لالمربيالّية  َهزمية  اأّول  هافانا  َتعتربه 

الالتينّية.

راوؤول كا�ضرتو، الذي َتوىّل احُلكم من �ضقيقه بعد وفاته، تعّهد 

خاللها  ُيعيد  �ضنوات،  ع�ضر  لطة  ال�ضُّ يف  �ضي�ضتمر  باأّنه  لل�ضعب 

ترتيب البيت الّداخلي، ثم يتنازل لناِئبه االأّول ميغيل كانيل 

الَقول،  دق  و�ضَ بالَوعد،  اأوفى  عاًما،   ٥8 العمر  من  ُيبُلغ  الذي 

هد باملَن�ضب. و�ضرب َمثاًل يف الزُّ

حتى  لطة  ال�ضُّ يف  ي�ضتمر  اأن  كا�ضرتو  راوؤول  با�ضتطاعة  كان 

الد�ضتور  ل  ُيعدِّ واأن  اأبناِئه،  الأحد  احُلكم  َتوريث  اأو  وفاته، 

االنتقال  واختار  َيفعل،  ولكّنه مل  القانونّية،  االأر�ضّية  لَتوفري 

من  الكثري  له  َيبَق  فلم  �ضنوات،  لِب�ضعة  اخَللفّية  املقاِعد  اإىل 

الُعمر وهو الذي اْقرتب من عاِمه ال� 8٦، وعا�ض، ِمثل اأخيه من 

عة بعيًدا عن  َقبله، حياًة ُمتوا�ضِ

ُكل اأ�ضكال الَبذخ.

رمّب����ا ُي���ج���اِدل ال��َب��ع�����ض ب��اأّن��ه��ا 

ان��ت��خ��اب��ات غ��ري دمي��ق��راط��ّي��ة 

فيها  َم�����ض��م��وح  غ���ري  دول�����ٍة  يف 

ب������االأح������زاب ال�����ض��ي��ا���ض��ّي��ة 

احُلر، وهذا �ضحيح،  واالنتخاب 

دولة  اأمها  اأب��ًدا  َتُقل  مل  فكوبا 

الطريقة  على  ُت��دار  راأ�ضمالّية 

َمدى  الَغربّية، بل وقفت، وعلى 

املُعادي  اخَلندق  يف  عاًما،  �ِضّتني 

الأمريكا واالمربيالّية الَغربّية.

وتقاليدها  عاداتها  َدول��ة  لُكل 

وَطريقة ُحكمها، فها هي ال�ضني ًت�ضِبح واِحدة من ثالثة ِقوى 

ُعظمى يف العامل، و�ضُت�ضِبح بعد �ضنوات َمعدودة اأقوى اْقت�ضاد 

يف العامل، ُمتفّوقة على اأمريكا، ودون اأن تتنّبى الدميقراطّية 

ف  التق�ضُّ ًقيود  �َضعِبها، وتخفف  ِبرخاء  الَغربّية، وَبداأت تهتم 

ِبطفٍل  �ضل  النَّ حتديد  ذلك  يف  مِبا  ا،  َتدريجيًّ قوانينه  وُتلغي 

واِحد فقط.

اأمريكي ظامِل،  ٦٠ عاًما يف َوجه ِح�ضار  اأكر من  مدت  كوبا �ضَ

وَمباِدئها،  ِبِقيِمها  كة  ُمتم�ضِّ ِقيادتها  وظّلت  ُمطلًقا،  َتركع  ومل 

اأبرع  جامعاتها  ج  وُتَخرِّ َت�ضنع،  مّما  وَتلب�ض  َتزرع،  مّما  وَتاأكل 

للُفقراء  وَتنحاز  �ضات،  التخ�ضّ خُمتلف  يف  العامل  يف  االأطباء 

واملَظلومني واأ�ضحاب الَق�ضايا العاِدلة.

البيت  اأب��واب  طاِرًقا  وا�ضنطن  اإىل  يذهب  مل  كا�ضرتو  راوؤول 

اأوباما  باراك  فالرئي�ض  الَعك�ض متاًما،  االأبي�ض، وما حدث هو 

يف  جديدًة  فحًة  �ضَ وطاِلًبا  ُمعتذًرا  هافانا  اإىل  َذهب  الذي  هو 

العالقات بني الَبلدين.

مود،  ول �ضاِحبة املَباِدئ، وِقيم الكرامة الوطنٍية وال�ضُّ هذِه الدُّ

ف لُدول العامل  م الّنموذج املُ�ضرِّ مثل كوبا وكوريا ال�ضمالّية، ُتقدِّ

االأمريكّية،  اال�ضتعمارّية  الَغطر�ضة  تتحّدى  عندما  الثالث، 

باأ�ضكاِله  الت�ضّول  وَترُف�ض  الذاتٍية،  ُقدراِتها  على  وَتعتِمد 

كاّفة.

يف  ُحكمها  اأدوات  ر  وُت��ط��وِّ اال�ضرتاكي  الإْرِث��ه��ا  تنت�ضر  كوبا 

ال�ضمالّية  وكوريا  الَغربّية،  النَّماذج  ا�ضترياد  وَترُف�ض  اإطاره، 

قد تتفاو�ض مع الرئي�ض ترامب من َموِقع قّوة، وعلى قاِعدة 

ّية، وبعد اأن امتلكت اأ�ضباب الُقّوة النووّية وال�ضاروخّية. الندِّ

اال�ضرتاكّية  يف  َف�ِضلنا  حيث  كَعرب،  فينا  الَعيب  اأن  املُوؤ�ِضف 

اإرثنا  عن  وَتخّلينا  مًعا،  الغربّية  الراأ�ضمالّية  والدميقراطّية 

للَغرب  اأوطاننا  وَرهنا  َثرواِتنا،  واأهدرنا  واالإ�ضالمي،  الَعربي 

فلم  احَل�ّضون،  َقّلد  الذي  الُغراب  ِمثل  واأ�ضبحنا  مًعا،  رق  وال�ضَّ

ُي�ضِبح َح�ّضوًنا ومَل َيْبَق ُغراًبا.

ًفا للدميقراطّية اال�ضرتاكّية وذًجا ُم�ضرِّ م نمَ كوبا ُتقدِّ

امل�ضارعة اجلزائرية اأمينة بلقا�ضي 

ترف�ض مواجهة اإ�ضرائيلية يف املغرب

الربملان العربي يرف�ض ت�ضيي�ض 

دور »االأونروا«
رف�����ض��ت   -  - االه��������ايل 

امل�����ض��ارع��ة اجل��زائ��ري��ة 

مواجهة  بلقا�ضي  اأمينة 

يف  اإ�ضرائيلية  م�ضارعة 

العاملية  البطولة  اإط���ار 

حاليا  تقام  التي  للجيدو 

اختريت  اأن  بعد  باملغرب، 

القرعة  بح�ضب  بلقا�ضي 

مل���واج���ه���ة امل�������ض���ارع���ة  

وزن  يف  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

٦3 ك��ي��ل��وغ��رام،  م��ن  اأق���ل 

ف�ضلت  اأن��ه��ا  اإال  اخلمي�ض، 

االن�ضحاب.

وي�ضار اإىل اأن بلقا�ضي اأمينة، خريجة مدر�ضة 

الرم�ضي للجيدو وبطلة اأفريقيا يف هذا الوزن.

ترحيبا  اجلزائرية  امل�ضارعة  قرار  لقي  وقد 

مواقع  عرب  �ضيما  ال  اجلزائريني،  بني  كبريا 

التوا�ضل االجتماعي.

وكتب رئي�ض حركة جمتمع ال�ضلم عبد الرزاق 

بلقا�ضي  اأمينة  اجلزائرية  “امل�ضارعة  مقري 

ت�ضرف نف�ضها وبلدها برف�ضها مقابلة امل�ضارعة 

التي  للجيدو  العاملية  البطولة  يف  ال�ضهيونية 

حتت�ضنها مدينة اأغادير املغربية.

التمثيل  ه��و  ه��ذا  “موقفها  م��ق��ري  واأ���ض��اف 

اجلزائر  وملوقف  ال�ضهداء  لر�ضالة  احلقيقي 

ورف�ض  فل�ضطني  ن�ضرة  يف  و�ضعبا  حكومة 

التطبيع مع الكيان املغت�ضب لالأر�ض واملقد�ضات 

وحلقوق االإن�ضان الفل�ضطيني”.

طالب  الدميقراطي(-  )االجتاه   دم�ضق 

رئي�ض  ال�ضلمي  فهم  بن  م�ضعل  الدكتور 

الربملان العربي برملانات دول العامل حث 

املتحدة  االأمم  وكالة  لدعم  حكوماتهم 

الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  لغوث 

لقرار  وفقًا  عملها  ملوا�ضلة  »االأون���روا« 

رقم  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

3٠2 الذي اأن�ضئت مبوجبه.

بها  بعث  مكتوبة  ر�ضائل  يف  ذل��ك  ج��اء 

من  ع��دد  اإىل  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ض 

تقدم  التي  خا�ضة  العامل  دول  برملانات 

دعمًا م�ضتمرًا لالأونروا كاململكة املتحدة 

واليابان  واإ�ضبانيا  واإيطاليا  وفرن�ضا 

وا�ضرتاليا  وبلجيكيا  واأملانيا  وهولندا 

و�ضوي�ضرا وكندا والدمنارك والرنويج.

ر�ضائله  يف  العربي  الربملان  رئي�ض  واأكد 

ملا  العربي  الربملان  وتقدير  �ضكر  على 

تقدمه هذه الدول من دعم »لالأونروا«، 

الراف�ض  العربي  الربملان  موقف  موؤكدًا 

تقوم  ال��ذي  االإن�ضاين  ال��دور  لت�ضيي�ض 

ال��والي��ات  جتميد  بعد  »االأون�����روا«  ب��ه 

املتحدة االأمريكية جلزء من م�ضاهمتها 

م�����ض��ددًا على  ال��وك��ال��ة،  م��ي��زان��ي��ة  يف 

دعم  ا�ضتمرار  على  املحافظة  �ضرورة 

»االأونروا« ل�ضمان ا�ضتمرارها يف تقدمي 

اأن�ضطتها  وتنفيذ  ال�ضامية،  ر�ضالتها 

الالجئني  ملاليني  االإن�ضانية  وخدماتها 

حل  اإيجاد  يتم  اأن  اإىل  الفل�ضطينيني 

العودة لدولتهم  ملعاناتهم، ويتمكنوا من 

الفل�ضطينية امل�ضتقلة وعا�ضمتها مدينة 

القد�ض.

واأكد رئي�ض الربملان العربي على الربط 

تنفيذ  وبني  »االأون��روا«  عمل  اإنهاء  بني 

قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 

1٩٤ القا�ضي بعودة وتعوي�ض الالجئني 

الفل�ضطينيني الذين ُهجروا و�ُضردوا من 

ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا 

وجماعيًا مقد�ضًا غري قابل للت�ضرف.

اأمينة بلقا�ضي



اخلمي�س15 -3-2018م االهايل
1192 د

د
ع

ال 14
ت�شدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين )ح�شد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

اآراء

اإىل اأين مع املجل�ض الوطني القدمي؟
 معت�ضم حمادة

يف  الفل�ضطيني  املركزي  املجل�ض  اأعمال  انتهت  اأن  منذ   ■
لرئي�ض  املوالية  ال��دوائ��ر  بع�ض  ب��داأت   ،2٠18/1/1٥

دعوة  عن  تتحدث  منه،  واملقربة  الفل�ضطينية،  ال�ضلطة 

وب�ضيغته  القدمي،  الوطني  املجل�ض  النعقاد  االأف��ق  يف  ما 

انعقاد  زمان  حتديد  يف  »التنبوؤات«  تقدمت  ثم  احلالية. 

املجل�ض، لتخرج ت�ضريحات تقول اإن اخلام�ض من اأيار، هو 

يعقد  اأن  يجب  االجتماع  واإن  النعقاده  اأقر  الذي  املوعد 

قبل �ضهر رم�ضان.

تدور هذه االأقاويل، من طرف واحد، بينما اللجنة العليا، 

املعنية بو�ضع االقرتاحات واالآليات واالإجراءات لتنفيذ 

يف  اجتماعاتها  تعقد  مازالت  املركزي  املجل�ض  ق��رارات 

االآن  تناق�ض  مل  ال�ضلطة  حكومة  بينما  متباعدة،  اأوقات 

ما كلفتها به اللجنة التنفيذية، اأي و�ضع االآليات املنا�ضبة 

لتنفيذ قرارات املجل�ض يف املجاالت التي تخ�ض احلكومة 

وقراراتها.

يف  ياأتي  القدمي،  الوطني  للمجل�ض  اجتماع  عن  احلديث 

�ضياق معاك�ض متامًا ملا �ضبقه من تطورات ووقائع.

املجل�ض  رئي�ض  يرتاأ�ضها  التي  التح�ضريية  فاللجنة   •
�ضليم الزعنون، والتي انعقدت يف بريوت يف كانون الثاين 

الرئي�ض  ودعت  االنق�ضام،  باإنهاء  اأو�ضت   ،2٠17 )يناير( 

وطنية  وحدة  حكومة  لت�ضكيل  م�ضاورات  الإجراء  عبا�ض 

التح�ضريية  اللجنة  توا�ضل  اأن  على  »اجلميع«،  ت�ضم 

يف  جديد،  وطني  ملجل�ض  انتخابات  اإىل  و�ضواًل  اأعمالها، 

اخلارج،  ويف  القطاع،  ويف  الفل�ضطينية،  وال�ضفة  القد�ض 

ي�ضم اجلميع دون ا�ضتثناء. 

وكان يفرت�ض اأن تتوا�ضل اجتماعات اللجنة التح�ضريية، 

لكن القيادة الر�ضمية الفل�ضطينية حكمت عليها باالإعدام، 

وجتاهلت خمرجاتها. وطوت �ضفحتها؛ بقرار منفرد، ويف 

حتٍد �ضافر لالإجماع الوطني الذي تبلور يف بريوت برئا�ضة 

�ضليم الزعنون، رئي�ض املجل�ض الوطني.

يف  القاهرة  يف  انعقدت  التي  الوطني  احلوار  جولة  • اأما 
فقد  امل�ضاحلة،  اتفاق  على  للم�ضادقة   ،2٠17/11/22

اللجنة  ت�ضتاأنف  اأن  �ضرورة  على  التاأكيد  بدورها  اأعادت 

اأعمالها، النتخاب جمل�ض وطني جديد، بعد  التح�ضريية 

اأن �ضاخ املجل�ض احلايل، الذي كانت اآخر اجتماعاته عام 

1٩٩٦. هذه الدعوة جتاهلتها القيادة الر�ضمية، علمًا اأنها 

ا�ضتثناء،  دون  كلها  الفل�ضطينية  الف�ضائل  توقيع  حملت 

يف  الوطنية  الوحدة  بناء  الإعادة  غنية  منا�ضبة  و�ضكلت 

املوؤ�ض�ضة الوطنية اجلامعة.

قرار  كانت   )2٠17 العام  مطلع  )منذ  الثالثة  املحطة   •
 ،)2٠18/1/1٥( االأخ��رية  دورت��ه  يف  املركزي  املجل�ض 

بانتخاب   ،2٠1٥/3/٥ دورة  قرارات  على  التاأكيد  معيدًا 

جمل�ض وطني جديد يف الداخل واخلارج، بقانون التمثيل 

دورت��ه  يف  امل��رك��زي  املجل�ض  ق���رارات  ال��ك��ام��ل.  الن�ضبي 

 .2٠1٥/3/٥ االأخرية، مازالت تلقى م�ضري قرارات دورة 

االآخر  وبع�ضها  عليا«،  �ضيا�ضية  »جلنة  اإىل  اأحيل  بع�ضها 

هذه  مازالت  وبالتايل  الفل�ضطينية،  ال�ضلطة  حكومة  اإىل 

للقيادة  املوالون  يتذكر  ومل  ورق،  على  ح��ربًا  ال��ق��رارات 

املجل�ض  يف  ج��رى  ما  كل  من  منها،  واملقربون  الر�ضمية، 

املركزي، �ضوى الدعوة للمجل�ض الوطني القدمي الجتماع 

عاجل، يقال اإن موعده تقرر، يف ٥ اأيار )مايو( 2٠18.

* * *

اللجنة  من  املكلفة  العليا«،  ال�ضيا�ضية  »اللجنة  م�ضادر 

لتطبيق  واالإج����راءات  االق��رتاح��ات  لو�ضع  التنفيذية 

قرارات املجل�ض املركزي تقول ما يلي:

هناك  للكلمة.  احلقيقي  باملعنى  »جلنة«  هناك  لي�ضت   •
يف  اأع�ضاء   [ اللجنة  منها  تت�ضكل  اأن  يفرت�ض  اأ�ضماء 

يف  وزراء  فتح،  »مركزية«  يف  اأع�ضاء  التنفيذية،  اللجنة 

حكومة ال�ضلطة[ بع�ضهم يح�ضر اإجتماعًا، ويتغيب عن 

بعدها  ويغادر  اجتماع،  من  ج��زءًا  يح�ضر  وبع�ضهم  اآخ��ر، 

مل  الثالث  وبع�ضهم  النقا�ض،  ا�ضتكمال  لالآخرين  تاركًا 

ي�ضرف اللجنة بح�ضوره، ولو ملرة واحدة. وهذا اإن دل على 

ت�ضعر  اأنها  اأو  جادة،  غري  اللجنة  اأن  على  يدل  فهو  �ضيء، 

اأنها غري جادة، واأن ال قيمة لتو�ضياتها وقراراتها، اإدراكًا 

ق��رارات  ومتييع  الوقت،  لتقطيع  �ضكلت  جلنة  اأنها  منها 

القيادة  لدى  جدية  هناك  كانت  ولو  املركزي.  املجل�ض 

من  ذلك  باعتبار  ق��رار  من  اأك��ر  تنفيذ  الأمكن  الر�ضمية 

ب�ضاأنه جاهزة  والدرا�ضات  التنفيذية،  اللجنة  �ضالحيات 

منذ وقت غري ق�ضري، وال داعي الإ�ضاعة املزيد من الوقت 

على ح�ضاب امل�ضلحة الوطنية.

املعلومات الواردة من داخل »اللجنة العليا«، اأنها انق�ضمت 

على نف�ضها ب�ضاأن الدعوة لدورة جديدة للمجل�ض الوطني.

ذهبية  وفر�ضة  منا�ضبة  الدعوة  هذه  يف  راأى  • فالبع�ض 
ال�ضيا�ضتني  مواجهة  يف  الوطنية،  الوحدة  بناء  الإع��ادة 

ما�ٍض  ت��رام��ب  واأن  خا�ضة  واالإ�ضرائيلية،  االأم��ريك��ي��ة 

االآخ��ر  هو  ما�ٍض  نتنياهو  واأن  القد�ض،  ب�ضاأن  ق��راره  يف 

اال�ضتيطان  اآف��اق  وتو�ضيع  والتهويد  ال�ضم  اإج��راءات  يف 

وتطوير  تفعيل  »هيئة  تدعى  هذا،  واأم��ام  اال�ضتعماري. 

الفل�ضطينية  الف�ضائل  حت�ضره  فوري،  الجتماع  م.ت.ف 

جانب  اإىل  املعنية،  الوطنية  ال�ضخ�ضيات  وكذلك  كافة، 

الوطني  املجل�ض  ورئي�ض  ورئي�ضها،  التنفيذية  اللجنة 

املنا�ضب،  الوطني  ال�ضيا�ضي  القرار  التخاذ  الفل�ضطيني، 

حمطة  تكون  وبحيث  الوطني،  والتوافق  االإجماع  قرار 

املجل�ض الوطني فر�ضة الإعادة انتخاب جمل�ض جديد، وفق 

ما اأقرته اللجان التح�ضريية التي عقدت اجتماعاتها ما 

بني بريوت والقاهرة وعمان، يعيد بناء احلالة الوطنية 

برناجمها  حترر،  حركة  جديدة  اأ�ض�ض  على  الفل�ضطينية 

الوطنية  واحلقوق  الق�ضية  وتدويل  امليدان  يف  الكفاح 

 )2٠٠٦( الوفاق  ووثيقة  املركزي  املجل�ض  بقرارات  عماًل 

واجتماع 2٠17/11/22 يف القاهرة.

االآن  جم��ال  ال  وا���ض��ح��ني:  ك��ان��وا  فقد  اآخ����رون  اأم���ا   •
يف  حلما�ض  م��ك��ان  وال  ج��دي��د.  وط��ن��ي  جمل�ض  النتخاب 

ف�ضال  غزة.  قطاع  يف  امل�ضاحلة  ملفات  حل  قبل  م.ت.ف، 

عقد  على  م�ضرة  الفل�ضطينية  الر�ضمية  القيادة  اأن  ًعن 

اللجنة  ت�ضكيل  الإعادة  )اأ�ضابيع(  وقت  اأقرب  يف  املجل�ض 

اأع�ضاء  عن  ت�ضريبه  مت  ما  مع  يلتقي  وه��ذا  التنفيذية. 

اإخراجهم  يف  ال�ضلطة  رئي�ض  يرغب  التنفيذية  اللجنة 

جاهزة،  اأ�ضماوؤهم  باتت  باآخرين،  وا�ضتبدالهم  منها، 

 ٦٤٠  ( الوطني  املجل�ض  تركيبة  اإىل  ذل��ك  يف  م�ضتندًا 

ع�ضوًا( بحيث ت�ضمن االأغلبية العددية لرئي�ض ال�ضلطة، 

ال�ضيا�ضي«  »الن�ضاب  تعك�ض  ال  االأغلبية،  هذه  كانت  واإن 

وال �ضروط التوافق واالإجماع الوطني، متامًا كما جرى يف 

جمل�ض 1٩٩٦ الذي انعقد حتت �ضقف اتفاق اأو�ضلو.

اإذن:

االأخ��ريت��ني  دورت��ي��ه  يف  امل��رك��زي  املجل�ض  ق����رارات   •

حتى  الرف  على  معلقة   )2٠18/1/1٥  +  2٠1٥/3/٥(

اإ�ضعار اآخر، بذريعة اأنها اأحيلت اإىل جلان لتدر�ضها. وهي 

مل تدر�ضها بعد. وحتى ولو در�ضتها، فاإن اقرتاحاتها �ضوف 

تعود اإىل الرف.

ال�ضلطة  ب��ه  ت��ت��ح��دث  ال����ذي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  اخل��ط��اب   •
األقي يف جمل�ض  الذي  الفل�ضطينية ورئي�ضها، هو اخلطاب 

اتفاق  اإىل  بائ�ضة  عودة  وفيه   ،2٠18/2/2٠ يف  االأم��ن 

لكن  اأو�ضلو،  مبوجب  ال��دائ��م،  احل��ل  ومفاو�ضات  اأو�ضلو، 

مبناورة مك�ضوفة تدعو لرعاية »فريق دويل« للمفاو�ضات، 

بدياًل للراعي االأمريكي املنفرد، دون امل�ض باآليات واأ�ض�ض 

املفاو�ضات ومرجعيتها. اأي اأو�ضلو رقم )2(.

واإ�ضارات  املفاو�ضات.  اإىل  بالعودة  اإ�ضرائيلي  ترحيب   •
الدويل«  »الفريق  ت�ضكيل  درا�ضة  اإمكانية  اإىل  اأمريكية 

القرار  ثبات  مع   ������ املنا�ضبة  اللحظة  يف  للمفاو�ضات، 

حول القد�ض )عا�ضمة الإ�ضرائيل( واال�ضتيطان )ال يعيق 

هذا  )�ضطب  العودة  وحق  لوقفه(  داعي  وال  املفاو�ضات 

احلق، وحل وكالة الغوث، وحلول بديلة حلق العودة(.

مع  العالقات  بقطع  الت�ضرع  لعدم  اأوروب��ي��ة  دع��وات   •
وغرينبالت  كو�ضرن  مع  قطعت  ]لذلك  املتحدة  الواليات 

االأمن  االأمريكية وجمل�ض  املخابرات  مع جهاز  لي�ض  ولكن 

القومي االأمريكي).

ظل  يف  الفتحاوي،  البيت  داخ��ل  ترتيبات  ور���ض��ة   •
اإىل  احلياة  وع��ودة  امل�ضاحلة،  اتفاق  اإجن��از  تعقيدات 

�ضريان »حما�ض ����� دحالن«.

وطني  ملجل�ض  الدعوة  تنت�ضب  االأجواء،  هذه  ظل  يف   •
الفل�ضطينية،  القوى  مع  م�ضبقة  م�ضاورات  بال  )ق��دمي( 

وبتاأكيدات م�ضبقة عن ا�ضتبعاد حركتي حما�ض واجلهاد.

اإذن:

مل هذا املجل�ض؟

الإعادة بناء البيت الفل�ضطيني يف اإطار توحيدي جامع؟ 

اأم لتعميق االنق�ضامات ال�ضيا�ضية وتكري�ض �ضيا�ضة تهمي�ض 

باعتبارها  التفرد،  �ضلطة  وتكري�ض  واملوؤ�ض�ضات،  الهيئات 

ال�ضيا�ضي  ال��ق��رار  ب�ضياغة  لي�ض  املعنية،  وح��ده��ا  ه��ي 

فح�ضب، بل وكذلك يف فك وتركيب املوؤ�ض�ضات الوطنية.

»�ضاء من �ضاء ... واأبى من اأبى«■
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اآراء

دور املراأة يف حمالت املقاطعة الناجحة للكيان ال�ضهيوين

اآذارّيات: ِمنمَح وهدايا اأو حقوق والتزامات

رندة نفاع / حركة املقاطعة BDS  يف االردن
تاريخ احلركة الن�ضائية يف فل�ضطني واالأردن مرتبط ارتباط 

وثيق مبقاومة اال�ضتعمار وبالق�ضية الفل�ضطينية حيث اثرت 

والعربية  العاملية  احل��رك��ات  م��ع  احل��رك��ات  ه��ذه  وتوا�ضلت 

زال  وال  كان  والفل�ضطينية  العربية  وامل��راأة  الق�ضية.  لتاأييد 

لها دور حموري يف املقاومة بجميع ا�ضكالها، وباملقابل �ضاهمت 

�ضاحة  اىل  لنزولها  املجتمع  وتقبل  املراأة  حترير  يف  املقاومة 

يف  كبري  دور  الفل�ضطينية  للمراأة  وكان  العام،  والعمل  الن�ضال 

 )3٠٠٠( من  اكر  اأ�ضرت  حيث  والثانية  االوىل  االنتفا�ضة 

امراأة يف االنتفا�ضة االوىل واأكر من 12 عملية قادتها الن�ضاء 

يف االنتفا�ضة الثانية. 

من  وفل�ضطني  االردن  يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تفريع  اإن 

الفكر الن�ضايل وال�ضيا�ضي هي خطة �ضيا�ضية ممنهجة دعمت 

غ�ض  يف  تدريجيا  ذلك  �ضاهم  واجتماعيا.  و�ضيا�ضيا  قانونيا 

فاأزيلت  الن�ضوي،  الطرح  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  عن  النظر 

املطالب املتعلقة بتحرير فل�ضطني من الن�ضال الن�ضوي با�ضتثناء 

قلة قليلة من املوؤ�ض�ضات التي ما زالت حتافظ على هذا الرابط 

املحوري. 

حمالت  �ضكل  على  للمقاطعة  حركات  ظهور  ومع  موؤخرا  لكن 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  كبرية  جمموعات  ب�ضم  بداأت  جمتمعية 

التحررية  املطالب  دمج  واإع��ادة  باملقاطعة  لالنخراط  املدين 

العادلة وعلى راأ�ضها ق�ضية املراأة وارتباطها بتحرير فل�ضطني.

االأ�ضيل  الع�ضوي  االرتباط  هذا  على  التاكيد  فاإن  وبالتايل 

�ضرعية  من  يعزز  امل��راأة  وحقوق  الفل�ضطينية  الق�ضية  بني 

العدالة  حتقيق  على  التاكيد  ان  منطلق  م��ن  الق�ضيتني، 

ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية بالعامل ال ياأتي بدون 

حترير فل�ضطني وبدون حتقيق العدالة وامل�ضاواة للمراأة، وال 

ميكن حترير فل�ضطني دون حترير املراأة والعك�ض �ضحيح.

الفل�ضطينية  الق�ضية  بربط  جنحت  العاملية  املقاطعة  حركة 

بجميع الق�ضايا التحررية وعلى راأ�ضها ق�ضية املراأة، فال ميكن 

اعتبار حرية وحقوق املراأة واملعاناة للمراأة الفل�ضطينية خارج 

االإحتالل  على  ال�ضوء  ت�ضليط  وب��دون  فل�ضطني  حترير  اطار 

ال�ضعب  وبحق  بحقها  وج��رائ��م��ه  وممار�ضاته  اال�ضرائيلي 

الفل�ضطيني.

املجتمع  يف  االن�ضان  حقوق  ق�ضايا  بطرح  االزدواج��ي��ة  لكن 

الدويل تتحدث عن يوم املراأة العاملي مبعزل عن اكر الق�ضايا 

عدالة و�ضرعية بالعامل وهي الق�ضية الفل�ضطينية، وال ن�ضمع 

االأ�ضوات التي ت�ضيد بيوم املراأة وحقوق االن�ضان لتدين القتل 

الفل�ضطينية،  امل���راأة  له  تتعر�ض  ال��ذي  واال���ض��ر  واالع��ت��داء 

الطفلة  اأ�ضر  �ضد  دويل  اعرتا�ض  اي  وال  �ضغوط  اأي  نرى  وال 

االأ���ض��ريات  ن�ضبة  ان  وم��ع  مثال،  التميمي  عهد  الفل�ضطينية 

ال�ضعفني  اإىل  ارتفعت  االإ�ضرائيلّية  ال�ضجون  الفل�ضطينيات يف 

موؤخرًا، ويكاد ال ميّر يومًا اإال وتعتقل فيه الن�ضاء الفل�ضطينيات 

ويقتل منهم.

احل��اج��ة اىل ي��وم ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ت��ت��اأت��ى م��ن م��ع��ان��اة امل���راأة 

االأ���ض��ريات  ن�ضال  من  وتتاأتى  االح��ت��الل  حتت  الفل�ضطينية 

ب�ضكل  تنا�ضل  التي  املراأة  هذه  اأر�ضهم،  املحتلة  الفل�ضطينيات 

االأر���ض  ا�ضتعادة  اأج��ل  م��ن  االإ�ضرائيلي،  املحتل  �ضد  يومي 

والكرامة واحلقوق واحلرّية، اأمام هذه املعاناة ال بد من توجه 

اإبراز  عن  م�ضوؤولة  االإن�ضان  حقوق  موؤ�ض�ضات  فيه  تكون  عاملي 

من  حمور  كاأهم  الفل�ضطينية  وامل��راأة  الفل�ضطينية  الق�ضية 

حماور يوم املراأة العاملي.

والعربية  العاملية  املقاطعة  حركات  يف  القيادي  امل��راأة  دور 

امل��راأة  ق�ضية  بني  االرت��ب��اط  ه��ذا  لتعزيز  واأ�ضا�ضي  حم��وري 

اال�ضتعمار  ان  ع��ل��ى  وب��ال��ت��اك��ي��د  الفل�ضطينية  والق�ضية 

اال�ضرائيلي هو اكرب خطر على املنطقة يهدد منظومة حقوق 

االن�ضان وال�ضرعية الدولية ويوؤثر على التنمية االجتماعية 

يف  حا�ضرة  امل���راأة  كانت  وكما  وال�ضيا�ضية.  واالقت�ضادية 

خارطة الن�ضال العربي والفل�ضطيني منذ النكبة، فهي حا�ضرة 

اليوم تقود م�ضرية حمالت املقاطعة وخ�ضو�ضا يف ظل حتييد 

املوؤ�ض�ضات واجلمعيات وا�ضعاف االحزاب الوطنية. اإن تنظيم 

فل�ضطني  يف  املقاطعة  حمالت  �ضفوف  يف  وانخراطها  امل��راأة 

االر�ض  اأن  على  دليل  لهو  االخ��رى  العربية  والبالد  واالأردن 

احلقوق  عن  الدفاع  وان  معا  والرجال  للن�ضاء  هي  والعدالة 

املرتبطة باالأر�ض واالإن�ضان هو واجب وطني وان�ضاين ي�ضتمد 

�ضرعيته من ن�ضائه ورجاله معا، وان دور املراأة لي�ض كما يحب 

ان ي�ضوره االعالم ب�ضوره النمطية باأنها فقط م�ضاندة للرجل 

جماعي  ب�ضكل  وتقوده  الوطني  اجلهد  هذا  تقود  من  هي  بل 

هذا  على  للتعتيم  متعمدة  �ضيا�ضة  وجود  من  بالرغم  ومنظم، 

الدور.

وفر�ض  منها  اال�ضتثمارات  و�ضحب  اإ�ضرائيل  مقاطعة  حركة 

�ضكلها،  يف  ب�ضيطة  اأدوات  ت�ضتخدم   »BDS« عليها  العقوبات 

لكنها اليوم عظيمة يف اأثرها، لتفتح بذلك طريقًا لكل اأحرار 

وعن�ضريته  االحتالل  �ضد  للن�ضال  املراأة  راأ�ضها  وعلى  العامل 

واجلمعيات  واملوؤ�ض�ضات  النقابات  من  هائل  عدد  مع  والعمل 

حول  وغريها  والثقافية  والن�ضوية  والطالبية  االأكادميية 

للتاأكيد  العامل  يف  املقاطعة  حلركة  وحلفاء  ك�ضركاء  العامل 

على الروابط امل�ضرتكة بني ن�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني والعربي 

�ضد ال�ضهيونية ون�ضالهم من اجل احلرية والعدالة وامل�ضاواة.

رميا كتانة نزال

املراأة  بحق  القا�ضي  ال��وزراء،  جمل�ض  بقرار  ورحبت  الن�ضاء  هللت 

يف ا�ضت�ضدار جوازات �ضفر الأبنائهن الق�ضر، وحقها يف فتح ح�ضاب 

بنكي لهم، وحقها يف نقل اأبنائها من مدر�ضة اإىل اأخرى. الرتحيب 

والتهليل مو�ضول على تن�ضيب املجل�ض قرار بقانون خا�ض بتعديل 

3٠8 املتعلق باإعفاء مرتكب جرمية االغت�ضاب من العقوبة  املادة 

على  واملوافقة  التن�ضيب  اعترب  البع�ض  ب�ضحيته.  زواج��ه  ل��دى 

التعديالت مبثابة هدّية الثامن من اآذار..!

الن�ضوّية  االإرادة  اأو  اأعاله  اإليها  املُ�ضار  التطورات  اأهمية  اأنفي  ال 

اأي هدية، كون  اأرى يف االأمر  املتوا�ضلة التي تقف خلفها، لكني ال 

ُل خطوة ب�ضيطة  ِثّ اخلطوة عالوة على كونها حقًا م�ضروعًا؛ فاإنها مُتَ

ال�ضلطة  ت�ضكيل  منذ  عامًا،  ع�ضرين  من  اأكر  موعدها  عن  تاأخرت 

مة  الوطنية. تاأخرت رغم عديد املذكرات واملطالب الن�ضوية املقَدّ

اإ�ضالح  اأج��ل  م��ن  جم��ت��زاأة  مطالب  ال��ق��ان��ون،  اإ���ض��الح  طريق  على 

التمييز.  على  �ض  املوؤ�َضّ امل��راأة  �ضد  مور�ض  تاريخي  ُظلم  ومعاجلة 

انتهى الوقت اأمام تق�ضيط املطالب.

هدية  »اإرادة«  ائتالف  قبل  من  املقدمة  املطالب  اإق���رار  اعتبار 

مبنا�ضبة الثامن من اآذار توا�ضٌع غري ُم�ْضَتحب، »اإرادة« هي الهدية 

املفرت�ض  التعاميم  اعتبار  الفل�ضطينية.  الن�ضائية  للحركة 

�ضدورها هدية؛ تقليل املراأة من �ضاأن ذاتها، ت�ضتحق اأكر. الهدية 

ُوِجَدت  واأخريًا  اأواًل  املطالب، نتحفظ عليه.  َتْنَزع �ضفة احلق عن 

ال�ضاكلة  ذات  على  الر�ضمية  والبنى  الت�ضريعي  واملجل�ض  احلكومة 

خلدمة املجتمع والنهو�ض به.

اإىل  بان�ضمامها  فل�ضطني  دول��ة  فيه  تعهدت  ال��ذي  االل��ت��زام  اإن 

ونفرت�ض  اأكر،  يعطيها  املختلفة  الدولية  والوكاالت  االتفاقيات 

مرجعياتنا  ط��وع��ًا.  التزاماتها  جت�ضيد  نحو  ال��ذه��اب  عليها  اأن 

املحلية و«�ضيداو« اأعطونا اأكر، مِلَ جنحف بذواتنا!؟ ملاذا ن�ضاعد 

اأو البيا�ض، لكن  ال�ضواد  يف اجللو�ض باملنطقة الرمادية، قد يغلب 

نقطة  بالقطارة؛  املكت�ضبات  انتزاع  مغب�ضًا.  رماديًا  يبقى  اللون 

نقطة، ي�ضرع اإجتزاء احلقوق، ويعطي انطباع املوافقة على القبول 

بالتدرج، ينطوي �ضمنًا على االنتقا�ض من عملية املواءمة الكاملة. 

يفتح املجال اأمام عملية »االأخذ والرد« وامل�ضاومة على احلقوق. 

حت�ضيل املكا�ضب على مراحل وجرعات، تعرِبّ عن اإقرار عملية فرز 

اإىل  باال�ضتناد  �ضعوبتها  اأ�ضا�ض  على  القانونية  واحلقوق  الق�ضايا 

ذرائع  م  َتَفُهّ ر�ضالة  ويو�ضل  ال�ضائدة.  التقليدية  الثقافة  معايري 

م يعطي االنطباع العام حول  الَتَفُهّ اأ�ضحاب القرار.  واأ�ضباب تردد 

احلالة  مع  والتكُيّف  احل�ضم،  وع��دم  ال��رتدد  مبو�ضوعية  االإق��رار 

املرتددة عو�ضًا عن الدفع نحو ح�ضم اجلدل القائم بني وجهتّي نظر 

الوجهة  وامل�ضاواة،  العدالة  نحو  ال�ضاعيات  ف�ضاء  يف  االأقل  على 

مينحه  ملا  وفقًا  القوانني،  مواءمة  ل�ضالح  والتدرجية،  اجلذرية 

على  الق�ضاء  اتفاقية  لتطبيق  ال�ضاملة  والروؤية  املواطنة،  حق 

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة. رف�ض التجزئة والقبول بتنقيط 

احلقوق وفرزها يخلق املناطق الرمادية.

نقا�ضات روتينية دائمًا، تطرح  وَلّدته من  املتحققة مبا  املكت�ضبات 

ات  امل��َرّ ع��دد  عن  االأهمية،  غاية  يف  م�ضاألة  البحث  ب�ضاط  على 

بند  تعديل  مبطلب  التقدم  لدى  النقا�ض  خو�ض  فيها  علينا  التي 

قانوين اأو اثنني اأو اأكر، وهو يف املنا�ضبة نقا�ض واحد على خلفية 

نحو  اال�ضتدراج  يف  ن�ضتمر  فلماذا  واحدة.  اأيديولوجية  منطلقات 

نقا�ض  اإىل  اجلميع  ون�ضتدرج  لنفتح  مطلب.  كل  مع  ذاته  النقا�ض 

للمراأة  القانونية  االأهلية  نقا�ض  االأيديولوجي،  االأ�ضول: اخلالف 

من  بها..األي�ض  الل�ضيقة  الثقافية  واخل�ضو�ضية  عليها  والوالية 

االأوىل فتح النقا�ض على م�ضراعيه من اأجل عملية املواءمة؟ األي�ض 

املقدمة من قبل  اأجل االإجابة عن االأ�ضئلة  ال�ضغط من  حريًا بنا 

جلنة »�ضيداو« بحق التقرير الوطني االأول؟ اأال يجدر بنا مطالبة 

االن�ضمام  خلف  وقفت  التي  ال�ضيا�ضية  االإرادة  جت�ضيد  احلكومة 

لقرارات ال�ضرعية الدولية اخلا�ضة باحلقوق االجتماعية، باجتاه 

حتقيق امل�ضاواة احلقيقية ولي�ض ال�ضكلية.  

لقد ظهرت املنطقة الرمادية منذ عدم ن�ضر االتفاقية يف اجلريدة 

لل�ضلطة  املوجهة  االأ�ضئلة  قائمة  يف  له  اأُ�ضري  ما  وهو  الر�ضمية، 

التنفيذية من قبل جلنة االتفاقية. اخلروج من املنطقة الرمادية 

مبوجب  االتفاقية  ون�ضر  االإجرائية  املتطلبات  ا�ضتكمال  يتطَلّب 

القانون رقم 8 للعام 2٠٠8 حتى يكون »التنفيذ مبواجهة الكاّفة«.

على  التوقيع  املكا�ضب،  من  مبزيد  الرمادية  املنطقة  من  اخل��روج 

كاأفراد  الن�ضاء  حقوق  حت�ضني  االإ�ضايف،  االختياري  الربوتوكول 

ال�ضلطة  مطالبة  يتطلب  العدالة،  اإىل  الو�ضول  من  ومتكينهن 

التنفيذية عقد امل�ضاورات بني املجتمع احلكومي واملدين بانتظام، 

واآلية منتظمة للوقوف والتداول حول م�ضار املواءمة، وعلى قائمة 

املنطلقات التي ينبغي اأن ُيدار حولها احلوار وتتاأ�ض�ض عليها روؤية 

املواءمة، ويف مقدمتها هوية الدولة التي و�ضعت اأ�ضا�ضاتها وثيقة 

اال�ضتقالل، واإقرار الد�ضتور ال�ضامن للحريات العامة واخلا�ضة. 

معنا  ولُتحمل  نوؤمن،  مبا  نوؤمن  فل�ضطني،  وبنات  ن�ضاء  نحن  اأختم: 

مرة  القانونية  امل��واءم��ة  بجذرية  نطالب  ن��وؤم��ن.  التي  مطالبنا 

التغيري،  اإىل  الهادفة  ال�ضيا�ضات  تطبيق  بتدرجية  ونقبل  واحدة، 

تغيري البيئة االجتماعية والثقافية. 
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 – ح�ضد   – االردين  الدميقراطي  ال�ضعب  ح��زب  تقّبل 

وذلك  �ضاور،  ابو  احمد  املنا�ضل  الرفيق  برحيل  العزاء 

يوم اجلمعة املا�ضي املوافق 2٠18/3/٩م.

ال�ضيا�ضية  االح��زاب  ممثلو  احل��زب  مقر  اىل  وف��د  وق��د 

القومية والي�ضارية و�ضخ�ضيات وطنية متثيلية وم�ضتقلة 

وعدد وا�ضع من اآل ابو �ضاور وا�ضدقائهم...

وهي  حقا،  كبرية  الراحل  للرفيق  ال�ضيا�ضية  العائلة 

يختلف  ال  ال��ذي  واخال�ضه  وتفانيه  ن�ضاالته  بحجم 

ا�ضتذكار  يجري  م��رة  كل  يف  ان��ه  واملده�ض  اأح��د،  عليه 

واالخالقية  الوطنية  املاآثر  من  مزيدا  نكت�ضف  �ضريته، 

واالن�ضانية، التي مل يكن من طبع الرفيق ان ي�ضتعر�ضها 

او حتى يتطرق لها.

بالن�ضبة للرفيق ابو عمر، من الطبيعي ان يكون االن�ضان 

يكون  ان  الطبيعي  ومن  وطنه،  حترير  �ضبيل  يف  منا�ضال 

خمل�ضا ومبدئيا، ومن الطبيعي اي�ضا ان يكون خرّيا مع 

يلتزم  ان  ذلك  كل  وفوق  وا�ضدقائه...  وعائلته  اهله 

باأخالق رفيعة..

قالت لنا احدى كرمياته انه او�ضاها باأن ت�ضارك يف بيت 

العزاء الذي ال بد وان يرتب له احلزب بعد االنتهاء من 

عزاء االأهل يف خميم الن�ضر..

كان يدرك ابو عمر قيمته الن�ضالية واالخالقية لدى 

اي�ضا،  الوطنية  احلركة  اح��زاب  ويف  احلزب  يف  رفاقه 

ن�ضاأ يف اجواء النكبة الوطنية  وهو املكافح العنيد منذ 

والقومية الفل�ضطينية االوىل عام 1٩٤8م.

وقيمة،  خلقا  الكبري  العزيز،  الرفيق  اأيها  �ضنفتقدك 

و�ضتبقى مثاال يحتذى لعائلتك ورفاقك، و�ضتبقى م�ضدر 

�ضجالت  جانب  اىل  النا�ضع  ب�ضجلك  لنا،  كبري  اعتزاز 

املنا�ضلني وال�ضهداء.

»ح�ضد«يتقبل العزاء برحيل الرفيق املنا�ضل الكبري احمد ابو �ضاور »ابوعمر«

ت�ضوير يو�ضف الغزاوي


