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منطقتي  اأرا�ضي  بعودة  ال�ضيادي  الوطني  للقرار  نعم 

اأحق باالنتفاع من مزاياها  الباقورة والغمر، فاالردنيون 

لو  وحتى  املياه،  وج��ودة  باخل�ضوبة  املتميزة  الطبيعية 

كانت �ضحراء قاحلة، فهي جزء ال يتجزاأ من الوطن االأم، 

وال�ضعب االردين هو �ضاحب احلق وال�ضيادة عليها.

بعد 25 عاما على معاهدة وادي عربة، اأ�ضبح ال�ضعب 

التي  اال�ضرتاتيجية  االأ�ضرار  قناعة بحجم  اأكرث  االردين 

ت�ضببت بها املعاهدة وملحقاتها، يف كل ما يت�ضل بال�ضوؤون 

االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضيادية االردنية.

اأقل ما يقال فيها انها معاهدة غري متكافئة، بعد  اإن 

ان كّر�ضت لي�س فقط ال�ضيا�ضة العدوانية اال�ضرائيلية �ضد 

االردن، ولكنها فتحت اي�ضا على خماطر من نوع جديد 

االردن  يف  ال�ضهيونية  التو�ضعية  ب��االه��داف  �ضلة  ذات 

واالقليم.

اننا يف الوقت الذي نحّيي فيه القرار الر�ضمي بعودة 

االردنية،  الوطنية  ال�ضيادة  اىل  والغمر  الباقورة  ارا�ضي 

فاننا نوا�ضل وجنبا اىل جنب مع القوى الوطنية وجميع 

وادي  ملعاهدة  ت�ضدينا  اجلماهريية  احلركة  اط��راف 

عربة وملحقاتها وما ترتب عليها من اتفاقات اقت�ضادية 

اال���ض��رار  م��ن  م��زي��دا  ان حت��دث  �ضاأنها  م��ن  وجت��اري��ة 

م�ضروع  با�ضتكمال  ونطالب  االردنية،  الوطنية  بامل�ضالح 

الدفاع عن ال�ضيادة الوطنية االردنية بالغاء هذه املعاهدة 

وملحقاتها.

املوؤ�ض�ضة  يتوجب على  انه  ال�ضياق  اأي�ضا يف هذا  نقول 

ال��ر���ض��م��ي��ة االردن���ي���ة ال��ت�����ض��دي جل��م��ي��ع االن��ت��ه��اك��ات 

اال�ضرائيلية التي ال تتوقف، دون مواربة، وال )تطني�س(، 

مهما كان حجم وطبيعة هذه االنتهاكات: بدءا باالعتداء 

م��رورا  العمد  القتل  حلد  و�ضل  اردن��ي��ن  مواطنن  على 

الغاز  يف  والتحكم  املياه  لقطع  املتوا�ضلة  بالتهديدات 

وانتهاء   – الفل�ضطينية  االر���س  من  اأ�ضال  امل�ضروق   -

بديال  وطنا  االردن  باعتبار  االحتالل  قادة  بت�ضريحات 

للفل�ضطينين!!!.

ال��ع��دوان��ي��ة  وال�����ض��ي��ا���ض��ات  ال��وق��ائ��ع  ت��ك��اد ال حت�ضى 

و�ضع  ميكن  ال  حيث  و�ضيادته،  االردن  �ضد  اال�ضرائيلية 

حّد لها اإال باملوقف الر�ضمي ال�ضلب املدافع عن الكرامة 

واحلقوق الوطنية.

القرار  خلف  م��وح��دا  واح���دا  يقف  االردين  ال�ضعب 

ال�ضيادي والوطني، فال تاأبهوا لتهديدات القتلة واملجرمن 

والوطن  االردين  الوطن  ي�ضتهدفون  الذين  ال�ضهاينة 

العربي وي�ضتمرون يف اإنكار حقوق �ضعب اقتلعوه بالقوة من 

اأر�ضه ولكنهم لن يتمكنوا من العبث بتاريخه وم�ضتقبله.

 الباقورة والغمر 

اىل ال�سيادة الوطنية االردنية

»حقول النفط« تعيد القوات االأمريكية اإىل �سوريا!

اللجنة التنفيذية حلماية الوطن وجمابهة التطبيع 

حتّيي قرارا�ستعادة اأرا�سي الباقورة والغمر

القومية  االأح����زاب  ائ��ت��اف 

النظام  يرف�س  والي�سارية: 

ال�سيا�سية  ل��اح��زاب  امل���ايل 

ويدين حما�سرة احلريات العامة

رن��������د: ت���دي���ن 

الوح�سية  اجل��رمي��ة 

والااإن�سانية 

جر�س ام���راأة  بحق 

)الف���ارج( االردن��ي��ة  اال�سمنت  يف  ال��ع��م��ايل  ال��ن��زاع  حل��ل 

ت���وف���ي���ق جم���ل�������س  ت�������س���ك���ل  ال����ع����م����ل  وزارة 

واق������ع ح�����ال ال���ن���ظ���ام ال����رتب����وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

االردين ال�����س��ي��وع��ي  احل������زب  م���ق���ر  يف  ن������دوة 

ا�ستقالة املفو�س العام لاونروا وك�سف امل�ستور

الروابط ال�سيا�سية اال�ستعمارية 

بني وعد بلفور و�سفقة القرن
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الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

رند: تدين اجلرمية الوح�سية 

والااإن�سانية بحق امراأة جر�س
الدميقراطيات  الن�ضاء  راب��ط��ة  ادان���ت   -     

االثنن   ي��وم  عنها  ���ض��ادر  ت�ضريح  يف  “رند”  االردن��ي��ات 

و  لها وجداننا جميعا  اهتز  التي  الب�ضعة  املا�ضي  اجلرمية 

التي ارتكبت بحق امراة من جر�س كما ادانت جميع جرائم 

يلي  فيما  واالطفال   والفتيات  الن�ضاء  املرتكبة بحق  العنف 

ن�س البيان : 

“رند”  االردنيات  الدميقرطيات  الن�ضاء  رابطة  تدين 

اإم��راة  بحق  ارتكبت  التي  والالن�ضانية  الوح�ضية  اجلرمية 

من حمافظة جر�س من قبل زوجها الذي قام باقتالع عيني 

وتطالب  الكامل،  بالعمي  وا�ضابتها  اطفالها  ام��ام  زوجته 

وكافة  اجلرمية  هذه  مرتكب  بحق  العقوبات  ا�ضد  بتطبيق 

مرتكبي جرائم العنف القائم على ا�ضا�س النوع االجتماعي 

بحق الن�ضاء والفتيات .

 جرائم العنف �ضد الن�ضاء والفتيات واالطفال امل�ضتمرة 

ت�ضدمنا بب�ضاعتها ووح�ضيتها منها ي�ضل حد القتل بذريعة 

عالقة  لها  لي�س  وال�ضباب  ال�ضرف(  )ج��رائ��م  ي�ضمى  م��ا 

بال�ضرف ومنها �ضرب واعتداء على اطفال وعنف وتعذيب 

واحداث عاهات م�ضتدمية يف ظل �ضمت اجتماعي ور�ضمي 

متواطىء..

اال�ضرة  حماية  ادارة  عن  �ضادرة  اح�ضائيات  وبح�ضب 

يف مديرية االمن العام فقد تعاملت عن تعامل املديرية مع 

10527 حالة عنف ا�ضري خالل اال�ضهر الثمانية االوىل من 

العام اجلاري*  هذا الرقم اعاله ح�ضب ال�ضكاوى املقدمة 

واملبلغ عنها علما بان الرقم احلقيقي وحاالت العنف غري 

املبلغ عنه اعلى بكثري .

لها  والت�ضدي  الن�ضاء  �ضد  العنف  ظاهرة  جمابهة  ان 

م�ضوؤولية جمتمعية كبرية تقع على عاتق اجلميع  ويف هذا 

اجلانب توؤكد رند على ما يلي :

ت�ضتدعي  وطنية  ق�ضية  الن�ضاء  �ضد  العنف  ان   -

ت�ضافر وتوحيد جهود اجلميع املوؤ�ض�ضات الر�ضمية وال�ضعبية 

املعنية  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  الن�ضائية  واملنظمات 

بحقوق االن�ضان ملناه�ضة العنف بكافة ا�ضكاله �ضد الن�ضاء 

دفاعا عن كرامة املراأة وانت�ضارا للقيم االن�ضانية. 

ويف اجلانب الت�ضريعي �ضرورة  تطوير الت�ضريعات   -

التي لها عالقة  بحماية املراأة واال�ضرة من العنف وت�ضديد 

العقوبات على مرتكبي هذا النوع من اجلرائم و�ضمان عدم 

نف�ضه  له  ت�ضول  يكونوا عربة ملن  العقاب حتى  اإفالتهم من 

االعتداء على الن�ضاء واالطفال. 

واملنظومة  ال��رتب��وي��ة  امل��ن��اه��ج  م��راج��ع��ة  ���ض��رورة   -

للمراأة  النمطية  ال�ضورة  التعليمية كاملة مبا ي�ضمن تغيري 

ومبا يحقق العدالة وامل�ضاواة ويرفع الظلم الواقع على املراأة 

هذه  ف�ضح  يف  دوره  االع��الم  ياخذ  ان  و�ضرورة   ، االردنية 

املجتمع  بتوعية  والقيام  وتعريتها  الالن�ضانية  املمار�ضات 

البالية  واالجتماعية  الثقافية  املوروثات  من  جملة  ملواجهة 

التي تكر�س العنف �ضد الن�ضاء والتمييز والعمل على اعالء 

قيم امل�ضاواةواحلرية والكرامة االن�ضانية.

كمال م�ضاعني

ممجوج،  مكرر  وزاري  تعديل 

كربى  ف�ضاد  ملفات  بع�س  وك�ضف 

ال نعرف هل ندرجها �ضمن �ضياق 

�ضراع  ب�ضياق  اأم  الف�ضاد  حماربة 

اأداء  ملخ�س  ه��ذا  ق���وى،  م��راك��ز 

وحراك الدولة بالفرتة االخرية. 

ه��ي م��وؤ���ض��رات ت���دل ع��ل��ى اأن 

ال��ب��الد جت����اوزت ح��ال��ة االف��ال���س 

يلف  بالدولة  الكل  والتاأزم،  العجز  مرحلة  ودخلت  ال�ضيا�ضي 

اخلطوات،  لنف�س  يلجاأ  اخلطاب،  نف�س  يكرر  نف�ضه،  ح��ول 

فيما  اأدى  وه��ذا  وامللحة،  املهمة  بامللفات  اخلو�س  ويتجنب 

اأدى اىل زيادة الهوة بن الدولة والنا�س، التي ال يج�ضرها اال 

املزيد من عدم الثقة وزيادة من�ضوب االحتقان، وتعمق االزمة 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية. 

اأ�ضباب عميقة وجوهرية تقف وراء االأزمة التي مير  ثمة 

قناعة  لديهم  بالدولة  القرار  �ضناع  اأن  اأولها،  االردن:  بها 

اأنها اأزمة عابرة �ضرعان ما متر، ولي�ضت اأ�ضبابًا بنيوية مت�س 

الدويل  احلليف  مع  كالعالقة  التاأ�ضي�س،  منذ  الدولة  ثوابت 

مثال، وموقع االردن �ضمن ا�ضرتاتيجية هذا الراعي املهيمن 

وهو الواليات املتحدة. 

من  نابعة  را�ضخة،  قناعة  بالدولة  العامة  االدارة  ل��دى 

قبول  بعدم  احلاكم،  التحالف  على م�ضالح  للحفاظ  ال�ضعي 

فكرة امل�ضاركة وتداول ال�ضلطة والدميقراطية، واأن اال�ضاليب 

االأزم��ة،  تفاقم  ورغ��م  �ضاحلة،  زال��ت  ما  املهرتئة  القدمية 

وجتاوز تعبرياتها كل ال�ضقوف فاإن هذا مل يغري لدى التحالف 

احلاكم �ضيئًا. 

هنالك عقلية ال تعي حجم تاأثري التحوالت الكربى اجلارية 

مبحيط االردن اجليو�ضيا�ضي، فال وعي بالتاثري، ولي�س هناك 

حماولة لفهمه، وال اال�ضتعداد ملواجهته، ورغم حجم الثورات 

م�ضتوى  تتجاوز  مل  اأنها  اأال  وال��ع��راق،  بلبنان  االآن  القائمة 

اأنها  رغم  اآخر،  كوكب  على  جتري  وكاأنها  االخبارية  املتابعة 

ت�ضكل بداية ملرحلة تاريخية جديدة �ضتطال كل دول املنطقة.

مل تقٍدم الدولة على عملية اال�ضالح اال ب�ضغط ال�ضارع، 

وكانت �ضرعان ما ترتاجع عنه حن تهداأ االمور، وهناك تغيري 

جتريه الدولة بالعادة ياأتي نتيجه لطلب مبا�ضر من الواليات 

لدور  والتمهيد  والتح�ضري  االع��داد  ب�ضياق  ويكون  املتحدة، 

حينه،  يف  االمريكية  اال�ضرتاتيجية  متطلبات  �ضمن  اردين 

وحتى هذا مل تعد الدولة قادرة عليه او ال�ضري فيه. 

الكربى،  والتحوالت  الع�ضيبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  و�ضمن 

من  حتى  وخ��ال  وزاري،  تعديل  اج���راء  على  ال��دول��ة  ت��ٍق��دم 

اخلطاب املكرر واملمجوج لهزالته، فباأي كوكب يعي�س االردن، 

اخبار؟؟،  ي�ضمع  اأو  يقراأ  التعديل  ق��رار  اتخذ  من  حقًا  وهل 

به  ما جاد  لعل هذا  اأو  بلغ حده،  بالنا�س  اال�ضتخفاف  اأن  اأو 

وعي الدولة للتعاطي مع االأزمه؟؟؟، اذا كان ذلك �ضحيحًا، 

وهو على االأرجح �ضحيح فاأن اأزمتنا هي اأكرب مما نتوقع واأن 

امل�ضيبة اأعظُم.    

تعديل وملفات ف�ساد

م�ساطرة عزاء

ي�ساطر حزب ال�سعب الدميقراطي االردين 

ح�سد – فرع البلقاء

اآل الزيود الكرام اأحزانهم 

بوفاة الرفيق 

عو�س الطحيمر الزيود
ويتقدم من عائلته وذويه بح�سن العزاء

نعي فا�سل

يتقدم حزب ال�سعب الدميقراطي االردين / ح�سد

باأحر م�ساعر العزاء واملوا�ساة

من الرفاق عبد ابو الدب�س – حمزة ابو الدب�س – 

مو�سى ابو الدب�س

من منظمة الفحي�س – البلقاء

 بوفاة والدهم 

املرحوم حممد مو�سى ابو الدب�س
للفقيد الرحمة ولهم ح�سن العزاء
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اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر

اأرا�سينا كرامتنا

الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتاف االأحزاب القومية والي�سارية: يرف�س النظام املايل 

لاحزاب ال�سيا�سية ويدين حما�سرة احلريات العامة
     - يف اجتماعه الدوري الذي عقده يف 

مقر حزب الوحدة ال�ضعبية توقف ائتالف االأحزاب 

ال�ضيا�ضية على  اأمام امل�ضتجدات  القومية والي�ضارية 

ال�ضعيد املحلي والعربي وخل�س اىل املوقف التايل:

على ال�سعيد املحلي:

_ توجه االئتالف بالتهنئة لالأ�ضريين املحررين 

وعبد  اللبدي  هبة  ال�ضهيوين  العدو  معتقالت  من 

يف  ج��دي��دًا  در���ض��ًا  �ضجلوا  ال��ذي��ن  م��رع��ي  الرحمن 

ال�ضهاينة،  املجرمن  القتلة  مع  واملواجهة  ال�ضمود 

الذين  االأردين  العربي  �ضعبنا  اأبناء  لكل  والتحية 

وقفوا خلفهم والدفاع عنهم وال�ضغط على احلكومة 

الطالق �ضراحهم وعودتهم اىل اأر�س الوطن، واأكد 

االئتالف اأن هذا ال�ضمود وا�ضتمرار ال�ضغط ال�ضعبي 

اأثمر حتركًا ر�ضميًا تكامل مع حالة ال�ضمود واحلالة 

حتريرهم  على  االح��ت��الل  اإج��ب��ار  اأدى  ما  ال�ضعبية 

على  بالعمل  احلكومة  مطالبته  االئتالف  وج��دد   ،

معتقالت  يف  االأردنين  اال�ضرى  كافة  �ضراح  اإطالق 

العدو ال�ضهيوين.

احلكومي  ال��ت��ع��دي��ل  اأن  االئ��ت��الف  اع��ت��رب   _

الذي يقوم به رئي�س الوزراء بذات الطريقة واالآلية 

حالة  ينتج  لن  وال��وج��وه  ال��وزاري��ة  املنا�ضب  بتدوير 

الأن  ال�ضاملة  االأزمة  �ضيعمق من مفاعيل  بل  جديدة 

التي احتكمت  وال�ضيا�ضات  النهج  تغيري  املطلوب هو 

لها احلكومات ال�ضابقة واحلكومة احلالية من خالل 

حقيقي  واقت�ضادي  �ضيا�ضي  اإ�ضالح  بعملية  ال�ضروع 

يف�ضي اىل و�ضع البالد على طريق التغيري الوطني 

من  يتاأتى  ال  هذا  اأن  االئتالف  وراأى  الدميقراطي، 

خالل هذه احلكومة التي عمقت من االأزمة بانتهاج 

�ضيا�ضة االإفقار والتجويع وفر�س ال�ضرائب، وتكري�س 

الظهر  واإدارة  الدولية،  املالية  للموؤ�ض�ضات  االرتهان 

لكل املطالب ال�ضعبية.

_ ���ض��ج��ل االئ���ت���الف رف�����ض��ه ل��ل��ن��ظ��ام امل��ايل 

العامة  اخلزينة  من  االأح���زاب  دع��م  يف  للم�ضاهمة 

للدولة الذي اأقرته احلكومة الأنه يعترب و�ضيلة جديدة 

بعد  واحلزبية  ال�ضيا�ضية  احلياة  لقتل  احلكومة  بيد 

لت�ضويه  التي متار�ضها  واالإق�ضاء  التهمي�س  كل حالة 

اىل  ال��وط��ن��ي وحتويلها  ودوره����ا  االأح����زاب  ���ض��ورة 

جمعيات نفعية ت�ضعى لتحقيق ال�ضروط التي و�ضعتها 

الدعم،  على  للح�ضول  امل��ايل  النظام  يف  احلكومة 

يف الوقت الذي كان مطلوبًا تعديل قانون االنتخاب 

املغلقة  الوطنية  والقوائم  الن�ضبي  التمثيل  باعتماد 

والتي تفتح الطريق اأمام االأحزاب للم�ضاركة وتقدمي 

وتغيري  الربملان  اىل  للو�ضول  وبراجمها  مر�ضحيها 

بنيته من نواب حارات اىل نواب وطن وا�ضتعادة دوره 

الت�ضريعي والرقابي الذي تغولت عليه كل احلكومات، 

املايل  الدعم  يكون  باأن  مطلبه  على  االئتالف  واأكد 

ولي�س  بقانون  للدولة  العامة  لالأحزاب من اخلزينة 

بنظام تت�ضرف به احلكومة كما ت�ضاء.

_ عرب االئتالف عن رف�ضه ل�ضيا�ضة احلكومة 

التعبري  وح��ري��ة  العامة  احل��ري��ات  على  بالت�ضييق 

وارتفاع حاالت التوقيف واالعتقال ال�ضيا�ضي يف وجه 

املطالبن باال�ضالح، وطالب احلكومة باالإفراج عن 

كافة املعتقلن ال�ضيا�ضن ووقف حتويل املدنين اىل 

حمكمة اأمن الدولة

يف  العاملون  حققه  ما  اأن  االئتالف  اعترب   _

خطوة  )االأن����روا(  الالجئن  وت�ضغيل  غ��وث  وك��ال��ة 

ايجابية على طريق حتقيق كافة مطالبهم خ�ضو�ضًا 

غوث  ل��وك��ال��ة  ال�ضيا�ضية  امل��ك��ان��ة  مت�����ّس  ال��ت��ي  تلك 

املطلبية  الق�ضايا  من  عدد  حتقيق  واإن  الالجئن، 

ملوقف  م��دخ��اًل  ت�ضكل  اأن  يجب  للعاملن  املحقة 

وكالة  دور  ا�ضتمرار  على  بال�تاأكيد  ووطني  �ضيا�ضي 

الغوث وعلى حق الالجئن الفل�ضطينين بالعودة اإىل 

املعادية  االج���راءات  كل  ورف�س  ودي��اره��م،  وطنهم 

التحالف  قبل  من  واالن�ضاين  الوطني  احل��ق  لهذا 

االأمريكي ال�ضهيوين.

على ال�سعيد العربي:

للمطالب  ودعمه  وقوفه  على  االئتالف  اأكد   _

يف  النا�س  وحق  والعراق  لبنان  يف  ال�ضعبي  احلراك 

التعبري ودعم املطالب ال�ضعبية التي ترف�س الطائفية 

وطنية  اأنظمة  اىل  يقود  بتغيري  وتطالب  واملذهبية 

وحما�ضبة  الف�ضاد  ملفات  وفتح  للطوائف،  عابرة 

مقدرات  من  املنهوبة  االأم��وال  وا�ضتعادة  الفا�ضدين 

حذر  ال��وق��ت  وب���ذات  واملغيبة،  امل��ق��ه��ورة  ال�ضعوب 

االئ��ت��الف م��ن امل��ح��اوالت التي جت��ري حل��رف هذا 

ال�ضتهداف  وتوجيهه  اأهدافه  عن  ال�ضعبي  احل��راك 

املقاومة التي ت�ضكل النقطة امل�ضيئة يف الواقع العربي 

خدمة للتحالف االأمريكي ال�ضهيوين.
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   - طالب ممثل 

واملجوهرات  االألب�ضة  قطاع 

االأردن،  جت���ارة  غ��رف��ة  يف 

القوا�ضمي، احلكومة  اأ�ضعد 

املبيعات  تخفي�س  �ضرورة 

وتن�ضيط  حت��ف��ي��ز  ب��ه��دف 

حاليًا  ال���ذي مي��ر  ال��ق��ط��اع 

بحالة ركود غري م�ضبوقة.

 ، �ضحايف  بيان  يف  القوا�ضمي  وق��ال 

اإن “تخفي�س �ضريبة املبيعات تعترب من 

االأدوات التحفيزية الهامة والتي تنعك�س 

خالل  من  امل�ضتهلك  على  مبا�ضر  ب�ضكل 

على  التكاليف  وتقليل  اال�ضعار  ت��راج��ع 

ال�ضلعة”.

تناف�ضية  “زيادة  اأن  القوا�ضمي  واأكد 

بدول  مقارنة  واالأح��ذي��ة  االألب�ضة  قطاع 

كوجهة  اململكة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز  املنطقة 

وحت��ري��ك  ال��ع��ائ��ل��ي  ل��ل��ت�����ض��وق  لل�ضياحة 

قطاعات اقت�ضادية اأخرى”.

حكومية  جت���ارب  وج���ود  اإىل  ول��ف��ت 

�ضابقة يف تن�ضيط قطاع االألب�ضة واالحذية 

حيث قامت احلكومة خالل �ضهر ت�ضرين 

بتخفي�س   2015 العام  االأول/اأكتوبر من 

واالحذية  االألب�ضة  على  املبيعات  �ضريبة 

من 1٦ اىل ٨ ٪ و�ضاهم هذا القرار ب�ضكل 

كبري يف حتريك االأ�ضواق.

واأكد القوا�ضمي اأن القطاع يعاين من 

حتديات وا�ضعة منها زيادة التكاليف على 

الب�ضائع من ر�ضوم و�ضرائب والتي ت�ضل 

اىل 4٨ ٪ عدا عن ارتفاع الكلف الت�ضغلية 

م��ن ق��ي��م��ة االي���ج���ار واث���م���ان ال��ك��ه��رب��اء 

واالإنت�ضار االأ�ضواق ب�ضكل ع�ضوائي.

وبن القوا�ضمي اأن القطاع بحاجة اإىل 

ال�ضرائية  القدرة  �ضعف  ظل  يف  حوافز 

العمل على  اال�ضترياد من خالل  وتراجع 

اأوىل  كخطوة  املبيعات  �ضريبة  تخفي�س 

لتن�ضيط القطاع.

اأن اإجمايل عدد حمال االألب�ضة  يذكر 

حمل،   10700 يبلغ  باململكة  واالأح��ذي��ة 

األف عامل غالبيتهم من   57 توظف نحو 

االأيدي العاملة االأردنية.

    -  اأكد رئي�س غرفة جتارة 

احلركة  اإن  ال�ضوحة،  حممد  اإرب���د، 

ب�ضكل  ترتاجع  ب��االأ���ض��واق  ال�ضرائية  

مذهل منذ بداية العام احلايل، وقال: 

»ال نعلم كيف �ضنخرج من هذا املاأزق 

يف ظل انعدام ال�ضيولة«. 

�ضوارع  اإن هناك  ال�ضوحة  واأ�ضاف 

جت��اري��ة  ك��ام��ل��ة ق��د اأغ��ل��ق��ت امل��ح��ال 

للخ�ضائر  ن��ظ��را  ف��ي��ه��ا،  ال��ت��ج��اري��ة 

رغ��م  ل��ه��ا  تعر�ضت  ال��ت��ي  امل��رتاك��م��ة 

�ضهرتها الوا�ضعة. 

امل��ال��ك��ن  ق���ان���ون  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وامل�ضتاأجرين قد اأثر ب�ضكل كبري على 

اإىل  واأدى  التجارية،  املحال  اأ�ضحاب 

اإخالء ع�ضرات املحالت ؟

املتعّلقة  ب��االأ���ض��ب��اب  يتعّلق  وفيما 

ال�ضوحة  ق��ال  »االأوت���وب���ارك«،  ب�ضركة 

املوقعة  باالتفاقية  ال�ضركة ملتزمة  اإن 

تعاون  هناك  اأن  اإىل  م�ضريا  معها، 

ح�ضن  البلدية  رئي�س  قبل  من  كبري 

ب��ن��ي ه���اين ح���ول ه���ذا امل��ل��ف ، واأن 

يف  الفتا  جيد«،  ب�ضكل  ت�ضري  »االأم���ور 

اأنه يف حال خالفت  اإىل  ال�ضياق  ذات 

ال�ضركة االتفاق �ضيتم توجيه اإنذار لها 

متهيدا لالإلغاء.

ال�سوحة: تراجع مذهل يف احلركة ال�سرائية.. 

و�سوارع جتارية كاملة اأغلقت اأبوابها
قطاع االألب�سة : ركود غري 

م�سبوق واحلل بهذا االإجراء

االأردن��ي��ن، مازن  املحامن  نقيب  قال    -   

ل�ضنة  االن�ضان  حلقوق  املركز  تقرير  اإن  ار���ض��ي��دات، 

201٨ اأثبت التجاوزات التي كانت النقابة حتّذر منها، 

وتغّول ال�ضلطة التنفيذية على ال�ضلطة الق�ضائية وعلى 

املواطنن، مرجحا اأن ترتفع تلك التجاوزات يف تقرير 

العام احلايل 2019.

التعديل  ومنذ  اإنه  االردن24  ل�  ار�ضيدات  واأ�ضاف 

قبل  من  عنيف  نهج  هناك  اأ�ضبح  االأخ���ري،  ال���وزاري 

ملنازل  واملداهمات  االعتقاالت  زادت  حيث  احلكومة 

املواطنن بطريقة غري م�ضروعة وتلفيق تهم للنا�ضطن 

اأمن  حمكمة  اإىل  املوقوفن  لتحويل  �ضليم  غري  ب�ضكل 

الدولة ملحاكمتهم وفق قانون منع االرهاب.

التوقيف  التو�ضع يف  اأي�ضا  النقابة ر�ضدت  اإن  وتابع 

اأ�ضبح  ح��ت��ى  االداري�����ن،  احل��ك��ام  ق��ب��ل  م��ن  االداري 

اال�ضتثناء يف هذا القانون هو القاعدة، ا�ضافة اإىل ربط 

املوقوفن بكفاالت ت�ضل اإىل 20 األف دينار بحيث تكون 

لالأبد،  التوقيف  ذلك  ويعني  اأي�ضا  مرتفعة  ر�ضومها 

ال�ضلطة  اأن ذلك يعترب جتاوزا وتغّوال على  اإىل  م�ضريا 

الق�ضائية التي بيدها حق التوقيف.

ولفت اإىل اأن احلريات العامة تراجعت ب�ضكل وا�ضح 

تر�ضد  النقابة  اأن  اإىل  م�ضريا  االأخ��رية،  الفرتة  خالل 

كافة املخالفات والتجاوزات ولن ت�ضكت عليها.

ار�سيدات : االنتهاكات واالعتقاالت زادت منذ التعديل الوزاري االأخري
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يفقدون  االوك��ران��ي��ة  اجلامعات  طلبة  	•
مقاعدهم وال حلول

اأوكرانيا  يف  االأردنين  الطلبة  ذوي  من  الع�ضرات  نفذ 

الطلبة  اأزم��ة  حل  يف  للمطالبة  ال��وزراء  رئا�ضة  قرب  وقفة 

اأوكرانيا والذين قامت اجلامعات االأوكرانية  االأردنين يف 

بف�ضلهم من مقاعد الدرا�ضة .

وطالب اأهايل الطلبة احلكومة بالتدخل لدى ال�ضلطات 

اجلامعات  اأن  اىل  الفتن   ، عاجلة  وب�ضرعة  االأوك��ران��ي��ة 

اأع���داد  بف�ضل  ت��ق��وم  ه��ن��اك الزال���ت 

تكبدوا  اأن  بعد  االأردنين  الطلبة  من 

اأن  وب��ع��د   ، ه��ن��اك  ال��درا���ض��ة  تكاليف 

الثانوية  �ضهادات  على  ح�ضلوا  اأنهوا 

اكت�ضفت   ، هناك  عربية  مدار�س  من 

غري  اأنها  الحقا  االأوكرانية  ال�ضلطات 

مرخ�ضة.

العايل  التعليم  وزي���ر  ان  وي�����ض��ار 

املعاين  وليد  ال�ضابق  العلمي  والبحث 

وج����ه ك��ت��اب��ا ل���ل���رزاز م���ع���ززا ب��ك��اف��ة 

امل��را���ض��الت م��ع اأوك��ران��ي��ا ، ب��ّن فيه 

مع  املفاو�ضات  واأن  الق�ضية  حيثيات 

طريق  اىل  و�ضلت  االأوكرانية  اجلانب 

الناطق  ق��ال  م�����ض��دوديف ح��ن ���ض��رح 

العايل  التعليم  وزارة  با�ضم  االعالمي 

اإن  اخلطيب،  مهند  العلمي،  والبحث 

االأردنين  الطلبة  م�ضكلة  حّل  رف�ضت  االوكرانية  احلكومة 

الدار�ضن باملدار�س العربية يف غري بلدانها االأ�ضلية، رغم 

كّل املحاوالت واجلهود التي بذلتها الوزارة.

اإن الوزارة خاطبت جمل�س الوزراء  واأ�ضاف اخلطيب  

يف  الدار�ضن  الطلبة  ق�ضية  حل  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  للتدخل 

جامعات اأوكرانيا.

 100 نحو  يبلغ  املت�ضررين  الطلبة  عدد  اأن  اإىل  ولفت 

طالب من خريجي املدار�س العربية يف غري بلدانها االأ�ضلية 

وهي موجودة باوكرانيا ولكنها ترف�س االعرتاف ب�ضهادات 

الثانوية العامة ال�ضادرة من قبلها.

ا�ضتكوا  والثانية  االأوىل  ال�ضنة  يف  جامعات  طلبة  وكان 

قيام اجلامعات بوقف ت�ضجيلهم لكونهم من حملة �ضهادات 

الثانوية العامة العربية من غري بلدانها االأ�ضلية. 

غياب ال�سامة العامة يف املدار�س وال�سحايا  	•
هم طاب 

�ضقطت بوابة مدر�ضة عن البي�ضاء االأ�ضا�ضية املختلطة 

قيامه  خ��الل  القطامن  حممد  الطالب  على  الطفيلة  يف 

وزمالئه بتنظيف حديقة املدر�ضة.

حيث   ، الطبية  احل�ضن  مدينة  اىل  املبي�ضن  نقل  ومت 

زاره وزير الرتبية والتعليم املكلف املهند�س مو�ضى املعايطة 

لل�ضوؤون  ال��وزارة  عام  واأم��ن  الطبية  املدينة  مدير  يرافقه 

من  وع��دد  العجارمة  ن��واف  الدكتور  بالوكالة  التعليمية 

اأع�ضاء جمل�س نقابة املعلمن ، 

للطالب  ال�ضحي  الو�ضع  املخت�ضون   االأطباء  و�ضرح 

واخلدمات العالجية التي اجريت له ، حيث اأكدوا اأن حالته 

م�ضتقرة

ي�ضتدعي  مما  عام  كل  تتكرر  ا�ضبحت  احل��وادث  هذه 

مراجعة م�ضوؤولة من اق�ضام ال�ضيانة يف املديريات لتوفري 

يقع  التي  احل��وادث  هذه  تكرار  ملنع  للطلبة  ال�ضالمة  �ضبل 

�ضحيتها الطلبة االبرياء

توؤرق  االردنية  يف  الداخلي  التنقل  �سعوبة  	•
الطلبة

اجلامعة  طلبة  �ضكاوي  تكررت  ال�ضتاء  ف�ضل  بحلول 

اجلامعة  كليات  بن  الداخلي  التنقل  �ضعوبة  من  االردنية 

بن  طويلة  م�ضافات  لل�ضري  الطلبة  ي�ضطر  حيث  االردنية 

من  واخلا�ضة   العمومية  ال�ضيارات  منع  ب�ضبب  الكليات 

دخول احلرم اجلامعي وقلة عدد البا�ضات التي تخ�ض�ضها 

اجلامعة للتنقل بن الكليات وعدم حتديد مواعيد حمددة 

ملرور هذه البا�ضات،هذا الو�ضع ي�ضكل معاناة يومية للطلبة 

الذي  االمر  مواعيد حما�ضراتهم  تاأخرهم عن  اىل  توؤدي 

ي�ضتلزم حلوال جذرية تنهي معاناة الطلبة

تاخر  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح  	•
ومماطلة 

تلتزم  ال  التوايل  على  الثانية  للمرة 

املحدد  باملوعد  العايل  التعليم  وزارة 

والبعثات  للمنح  التقدمي  عن  لالعالن 

للطلبة  ق��ل��ق��ا  ي�����ض��ك��ل  مم���ا  ال��داخ��ل��ي��ة 

الت�ضجيل  اب��واب  على  ونحن  وا�ضرهم 

للف�ضل الدرا�ضي الثاين ، يف ظل امتناع 

اجلامعات عن قبول تاجيل دفع الر�ضوم 

،مما ي�ضع الطلبة امام خيارات �ضعبة 

الر�ضوم اجلامعية  قيمة  توفري  ل�ضعوبة 

املرتفعة والظروف االقت�ضادية ال�ضعبة 

التي متر بها اال�ضر االردنية

الطلبة  ع���دد  ارت���ف���اع  	•
املت�سربني من املدار�س وال حلول

ك�ضف التقرير ال�ضنوي ال�15 حول حالة حقوق االن�ضان 

الطلبة  اأع���داد  يف  ارت��ف��اع  ع��ن  املا�ضي  ال��ع��ام  االردن  يف 

املت�ضربن من املدار�س من مرحلة التعليم اال�ضا�ضي.

حلقوق  الوطني  املركز  اطلقة  ال��ذي  التقرير  وا���ض��ار 

العام  يف  املت�ضربن  الطلبة  عدد  ان  اىل  موؤخرا،  االن�ضان 

مقابل  وطالبة  طالبا   ٦1٨2 بلغ   201٨/2019 الدرا�ضي 

4035 يف العام 2017/ 201٨.

واو�ضح ان الت�ضرب املدر�ضي يعزى الأ�ضباب اقت�ضادية 

منها  متعددة  اداري���ة  الأ�ضباب  ما  حد  واىل  واجتماعية، 

اأداء  و�ضعف  والفقر،  اال�ضري  والتفكك  اال�ضرية  امل�ضاكل 

االدارات واالر�ضاد يف املدار�س.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

�ش�ؤون حملية

النظام الرتبوي والتعليمي واقع احلال

ندوة يف مقر احلزب ال�سيوعي االردين
  -   خا�س � مروان حجازي

يف  االردين  ال�����ض��ي��وع��ي  احل���زب  اأق����ام 

ي��وم  متخ�ض�ضة  ن���دوة  ال��رئ��ي�����ض��ي  م��ق��ره 

 2019  /  11  /  10 بتاريخ  املا�ضي  ال�ضبت 

النظام الرتبوي والتعليمي يف االردن  حول 

العملية  يف  املهتمن  م��ن  مميز  بح�ضور 

التعليمية وقد ادار الندوة الرفيق د.  جهاد 

حمدان وقدم مداخلة افتتاحية ا�ضار فيها 

التعليم  ك��ان  االم���ارة  ن�ضاأة  منذ  ان��ه  اىل 

اف�ضل  التعليم جتذب  جمانا  وكانت مهنة 

املعلمن والطالب ومع الزمن بعد ان ا�ضبح 

ربطت  حكومية  ومكاتب  جامعات  هناك 

النيولربالين  ظهور  وبعد  باخلارج  نف�ضها 

م�ضتوى  وت��راج��ع  التعليم  ت��راج��ع  اجل���دد 

التعليم ب�ضكل عام.

 املحا�سرون :�
اال�ستاذ  �سومر  توفيق  الدكتور   
اجلامعة  الفل�سفة  ق�سم  يف  امل�سارك 
االردن��ي��ة واخل��ب��ري ال��رتب��وي ب���داأ 
من  ع��دد  على  ال�ضوء  بالقاء  حما�ضرته 

الق�ضايا الرئي�ضية مثل :�

ج��ودة  يف  واحل���ق  التعليم  يف  احل���ق   �

التعليم وذكر ان الفارق ما بن عام 1950 

هناك  ا�ضبح  فقد  جدا  كبري  اليوم  ولغاية 

هناك  ل��ل��م��دار���س)  وه��ائ��ل  وا���ض��ع  انت�ضار 

)7000( مدر�ضة يف االردن(.

� منذ عام 1950 لغاية 19٨0 كان هناك 

تاريخ  وم��ن  التعليمي  امل�ضتوى  يف  ارت��ف��اع 

يف  متدرجة  انخفا�ضات  ح�ضلت   19٨0

جودة التعليم وفل�ضفته واحلث على البحث 

والتفكري .

بداية  �ضهدت  الثمانينات  ب��داي��ة  يف   �

التعليم  فل�ضفة  بالغاء  التعليمي  االنهيار 

و�ضيطرة االخوان امل�ضلملن و�ضيطرة البنك 

الدويل على الوزارة واملادة التعليمية 

التعليم  العام اىل  التعليم  التحول من   �

التعليمية  بالعملية  الدفع  مت  حيث  اخلا�س 

الهبوط  وبداأ  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  عن  بعيدا 

يف التعليم العام.

) فتح باب التعليم اخلا�س �ضنع تفجريا 

ت�ضكل  اخلا�ضة  املدار�س  وا�ضبحت  هائال 

وا�ضبحت  ع��ام  ب�ضكل  امل��دار���س  من   ٪2٨

الإ�ضحابهاويف  هائلة  ارب��اح��ا  ت��در  جت��ارة 

النتيجة ا�ضبح هناك طبقية تعليمية  بحيث 

مع  االردن  خ��ارج  كانهم  ال��ط��الب  ا�ضبح 

الفارق يف االمكانيات.

وتابع القول   :
مدرو�ضة  خطة  هناك  تكون  ان  يجب   �

وحلول �ضاملة لكل امل�ضتويات.

� احلق بالتعليم واحلق يف العمل.

� التعليم بحاجة اىل قدرات ولي�س فقط 

الت�ضغيل وقب�س الراتب.

� �ضرورة معرفة كيفية اال�ضتثمار الكبري 

يف التعليم )التجربة الرو�ضية ونقل رو�ضيا 

خالل 5 �ضنوات وتطوير االنتاج املعريف.(

يف  امل���دار����س  ت�ضمل  ان  ي��ج��ب  اخل��ط��ة 

الو�ضع  ان  ح��ي��ث  واالط�����راف  ال��ع��ا���ض��م��ة 

احلايل ماأ�ضاوي.

عمل  وتطوير  للمعلمن  كامل  تاأهيل   �

اجلامعات يف التاأهيل وخا�ضة تخ�ض�ضات 

املعلمن.

اىل  التلقن  م��ن  التعليم  عملية  نقل   �

التعليم امل�ضارك الن�ضط.

اأكادميي   : الغويني  في�سل  د.   
ونا�سط تربوي قال يف مداخلته

بالكمية  ي��ت��ح��دث  ي��ع��د  مل  ال��ع��امل  ان   

وا�ضبح  قيمة  لها  تعد  مل  حيث  الرقمية 

احلديث عن اجلودة ولي�س الكمية.

القطاعات  كل  من  ال��دول��ة  ان�ضحاب   �

وتراجع  ال��دول��ة  يف  املهمة  اال�ضرتاتيجية 

االنفاق على القطاعات العامة.

م��وؤ���ض��رات حمكمة  ال��ي��وم  ال��ع��امل  � يف 

تذيلت  العربية  ال��دول   جميع  وان  للنتائج 

قائمة الدول يف درجات التعليم .

ويف درا�ضة للمنتدى االقت�ضادي العاملي 

 )٦9( االردن  ترتيب  ج��اء  التعليم  ح��ول 

موؤ�ضر  وه��ذا  دول��ة   )72( ا�ضل  من  عامليا 

على حالة تراجع حاد.

� دخول اخل�ضخ�ضة ) التعليم اخلا�س 

والتعليم  اخل�ضو�ضية  والدرو�س  الربحي( 

املوازي واملراكز الثقافية غري د�ضتورية.

� االحزاب ال�ضيا�ضية مبجملها مق�ضرة 

هناك  تكون  ان  ونرجو  التعليم  ق�ضية  يف 

على  لال�ضاءة  جماعية  او  فردية  مبادرة 

ال�ضاأن  بهذا  واالهتمام  التعليمي  الو�ضع 

الذي يعني م�ضتقبل البلد.

امل�ست�سار  زكريا  زهري  املحا�سر    
ما  على  موؤكدا  مداخلته  قدم  الدويل 

يلي :�
نحو  م��ت�����ض��ارع  اب���ت���ع���اد  ه���ن���اك  ان   �

امل�����ض��وؤول��ي��ة  ع��ن  وال��ت��خ��ل��ي  اخل�ضخ�ضة 

االجتماعية

وا�ضتثمار  اخل�ضخ�ضة  عائدات  عن  و   

االموال للبنية التحتية واختفائها.

ال��ف��رد  ودخ���ل  ال��ف��ق��ر  م�ضتويات  وع���ن 

العامل  يف  االف��ق��ر  م��ن  يعد  ال��ذي  االردين 

)122 من 124(

تبعا  احل���ي  التعليم  اىل  ت��ط��رق  ك��م��ا 

احلكومات  قبل  من  خدمة  االق��ل  للمواقع 

 � املعلم   � املدر�ضة   � ال�ضيا�ضات  وحتدث عن 

املنهاج � اال�ضرة.

ودعا اىل :�
� �ضرورة قطع العالقة مع البنك الدويل 

وخا�ضة يف قطاع التعليم 

التي  االج����راءات  تنوع  اىل  ا���ض��ار  كما 

االدارات  وتنوع  املوؤ�ض�ضة  �ضعف  اىل  توؤدي 

وال����ق����رارات واق��ت�����ض��ار احل��ك��وم��ة على 

امل�ضوؤوليات  وت��ق��ادم  ال��ورق��ي��ة  ال���ق���رارات 

وكرثة امل�ضخ�ضن وقلة املعاجلن، وحتدث 

�ضطبت  التي  الت�ضعة  امل�ضارات  خطة  عن 

وا�ضار  وادب��ي  علمي   )2( ثم   3 وا�ضبحت 

الكتابة  دون  والر�ضم  ال�ضورة  خطة  اىل 

)تخبط يف ال�ضيا�ضات( واأكد على �ضرورة 

دور  واع���ادة  للتعليم  كبرية  م��وازن��ة  ر�ضد 

اماكن تدريب املعلمن.

امام  املجال  اف�ضاح  وا�ضار اىل خطورة 

الراأ�ضمال لال�ضتيالء على مقدرات الدولة.

الزيتاوي  الرحيم  عبد  اال�ستاذ 
ع�سو جمل�س نقابة املعلمني يف املجل�س 
هناك  كان  انه  مداخلته   يف  ا�ضار  االول 
و�ضعتها   التي  ال�ضعوبات  ب�ضبب  معاناة 

وزارة الرتبية ورئا�ضة الوزراء امام جمل�س 

يف  النقابة  تدخل  ع��دم  حيث  من  النقابة 

يف  للمعلم  �ضالحية  اعطاء  وعدم  املنهاج 

املدر�ضة.

كما تطرق عن الهيئة التعليمية وحرمان 

الطالب والتنجيح التلقائي مع عدم القدرة 

ع��ل��ى ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة واالك��ت��ظ��اظ  يف 

املدار�س وم�ضل�ضل املمنوعات.

مكافحة  ب�ضرورة  العالج  عن  وحت��دث 

املنهاج  ان  اىل  وا�ضار  كبري  ب�ضكل  الف�ضاد 

الدولة  اىل  وا���ض��ار  منا�ضب  غ��ري  اجل��دي��د 

النقد  �ضندوق  وان  املرئية  غري  العميقة 

الدويل يعمل على تدمري االردن.

 النا�سط ال�سيا�سي والرتبوي حممد 
خليفة �سارك يف النقا�س

املعلمن  وت��دري��ب  تاأهيل  ع��ن  وحت��دث 

ان  اىل  وا����ض���ار  ال��ت��ع��ل��ي��م  وخ�����ض��خ�����ض��ة 

النا�س  ب��ن  الطبقية  تعمق  اخل�ضخ�ضة 

وحتتاج اىل حماربتها. وا�ضار اىل ان ا�ضا�س 

نه�ضة الدول هو تطوير التعليم.

بع�س  ق��دم  الثانية  اجلل�ضة  ختام  ويف 

احل�����ض��ور م��داخ��الت ح���ول احل��دي��ث ومت 

االتفاق على التو�ضيات التالية.

خالل  التعليم  موازنة  رف��ع  �ضرورة   �1

فرتة زمنية حمددة.

ان�����ض��اء ج��ام��ع��ة الع���داد  2� ����ض���رورة 

املعلمن.

� اعتبار مرحلة التعليم االلزامي من   3

االبتدائي  حتى نهاية التوجيهي.

التي  التخ�ض�ضات  نحو  التو�ضية   �  4

توؤدي اىل منو الذكاء.

التي  امللكية  باملكرمة  النظر  اع��ادة   �  5

اىل  واع��ادت��ه��ا  املجتمع  هيكلة  يف  تعمل 

علمية  ا�ض�س  على  لدرا�ضتها  الرتبية  وزارة 

وا�ضحة.

٦ � عدم نقل الطلبة املبدعن من القطاع 

العام اىل القطاع اخلا�س.

التاأهيل  امتحانات  على  الرتكيز   �  7

واع���داد  ���ض��روط م�ضددة  وو���ض��ع  ل���الدارة 

املوجهن وامل�ضرفن.

٨ � �ضرورة ان يكون معلم ال�ضف االول 

يجب ان يكون هو املعلم االول يف االهتمام .

وخا�ضة  املعلمن  نقابة  قانون  تعديل   �9

املادة )5(.
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اأرا�سينا كرامتنا

الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

حلل النزاع العمايل يف اال�سمنت االردنية )الفارج(

وزارة العمل ت�سكل جمل�س توفيق
  -  خا�س - �ضكلت وزارة العمل 

القائم  النزاع  توفيق حلل  االردنية جمل�س 

“الفارج”  االردن��ي��ة  اال�ضمنت  �ضركة  بن 

يف  للعاملن  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ق��اب��ة  ج��ه��ة  م��ن 

البناء ب�ضفتها املفو�س من العاملن بعقد 

االتفاقيات اجلماعية.

ووجهت الوزارة من خالل رئي�س جمل�س 

التوفيق خليل ابو الفيالت كتابا ر�ضميا اىل 

طريف  النزاع ح�ضلت االهايل على ن�ضخة 

 21210  /  1  /  1  / ل  ال��رق��م   يحمل  منه 

بتاريخ 7 / 11 واملت�ضمن تنفيذ كتاب وزير 

بحل  التوفيق  جمل�س  رئي�س  بتكليف  العمل 

النزاع العمايل القائم بن العاملن وادارة 

ال�ضركة.

جمل�س  رئي�س  كتاب  ج��اء  ذل��ك  وعلى   

بت�ضمية  ال��ط��رف��ن  م��ن  بالطلب  التوفيق 

ارب��ع��ة اع�����ض��اء  م��ن��دوب��ن ع��ن ك��ل طرف 

والتوقيع على  التفاو�س  ليكونوا ممثلن يف 

نتيجة  اتفاقيات  من  اليه  التو�ضل  يتم  ما 

املفاو�ضات يف املجل�س الذي تقرر عقده يوم 

االثنن الفائت املوافق 11 / 11 / 2019 يف 

مديرية عالقات العمل / وزارة العمل.

ادارة  اقدمت  بعدما  جاء ذلك 

ال�ضركة  على ف�ضل  “1٦” موظفا 

خمالفة   2019  /  11  /  4 بتاريخ 

الف�ضل  مينع  الذي  القانون  بذلك 

اثناء النظر يف النزاع العمايل مما 

ممثلة  العمل  وزارة  من  ا�ضتدعى 

بوزير العمل توجيه كتاب بتاريخ ٦ 

جمل�س  رئي�س  اىل   2019  /  11  /

اال�ضمنت  الف����ارج  ���ض��رك��ة  ادارة 

ال�ضركة  ادارة  فيه  طالب  االردنية 

مت  الذين  العاملن  جميع  باعادة 

باالتفاقيات  واالل���ت���زام  ف�ضلهم 

املحاكم  وقرارات  اجلماعية  العمل  وعقود 

العمالية حمذرا ادارة ال�ضركة من خمالفة 

القانون. 

ن��ق��اب��ة  وج���ه���ت  ذات�����ه  ال�����ض��ي��اق  ويف 

املهند�ضن كتابا اىل ادارة ال�ضركة طالبت 

فيها االدارة االلتزام بقرارات وزارة العمل 

بقرارات  وااللتزام  العاملن  كافة  واع��ادة 

الف�ضل �ضمل  العمالية لكون قرار  املحكمة 

اع�ضاء من منت�ضبي نقابة املهند�ضن ، وكان 

هذا النزاع قد عاد اىل ال�ضدارة مع بداية 

ال�ضركة  اقدمت  عندما   ، اجل��اري  ال�ضهر 

على اجراءات تف�ضي اىل اتفاقيات جديدة 

يكون نتيجتها ت�ضريح 200 عامل وهو االمر 

يف  للعاملن  العامة  النقابة  رف�ضته  ال��ذي 

البناء با�ضتنادها اىل االتفاقيات اجلماعية 

وقرارات املحكمة العمالية التي تن�س على 

عدم انهاء خدمات العاملن اال عن طريق 

املوقف  وه��و  وال�ضركة  النقابة  بن  اتفاق 

الذي تدعمه وزارة العمل .

العاملون  وا�ضل  اال�ضا�س   ه��ذا  وعلى 

لليوم  امل��ف��ت��وح  اعت�ضامهم  املف�ضولون  

ادارة  مبنى  اأم���ام  ال��ت��وايل  على  ال�ضابع 

ال�ضركة بالفحي�س للمطالبة باعادتهم اإىل 

عملهم مرة اأخرى.

للعاملن  النقابية  اللجنة  ع�ضو  وق��ال 

االدارة  اإن  عكرو�س،  معمر  اال�ضمنت،  يف 

حتى  العمل  وزارة  ملخاطبات  ت�ضتجب  مل 

ال��ل��ح��ظ��ة الع����ادة امل��ف�����ض��ول��ن واالل���ت���زام 

بالقانون وقرارات املحاكم.

ي��غ��ادروا  ل��ن  املوظفن  ان  على  و���ض��دد 

اىل  اع��ادت��ه��م  بعد  اال  االع��ت�����ض��ام  م��ك��ان 

عملهم والغاء قرار الف�ضل التع�ضفي.

مبوجب تعديات ال�سمان على االدخار

مليون دينار قيمة �سحوبات التعطل االدخاري
  -� بلغت قيمة �ضحوبات التعطل االدخاري 

عن العمل حلوايل 700 موؤمن عليه مليون و 100 الف 

املطلوبة  املبالغ  بتحويل  املوؤ�ض�ضة  قامت  حيث  دينار 

الفي  من  طلباتهم  على  املوافقة  بعد  عليهم  للموؤمن 

طلبا   545 املوؤ�ض�ضة  رف�ضت  حيث  لل�ضحب  طلب 

ب�ضبب نق�س الوثائق وال�ضروط و�ضروط ال�ضحب من 

الر�ضيد االدخاري التي تنطبق على االردنين الذين 

لهم فرتات عمل يف القطاع اخلا�س بعد تاريخ 1 / 9 / 

2011 وهو التاريخ الذي مت فيه تطبيق تاأمن التعطل 

عن العمل على العاملن يف القطاع اخلا�س على ان 

 300 ال يقل ر�ضيدهم االدخاري بتاأمن التعطل عن 

من  ال�ضحب  من  الر�ضيد  هذا  ميكنهم  حيث  دينار 

تلك االر�ضدة بحد اق�ضى 75٪ من اجمايل الر�ضيد 

ال�ضحب  ان  تثبت  التي  الوثائق  ارفاق  ب�ضرط  املتوفر 

يكون  ال  ان  على  املعاجلة  لغايات  او  التعليم  لغايات 

م�ضى اكرث من 30 يوما من تاريخ ا�ضدارها.

�ضحب  يف  ال��ع��دد  بهذا  عليهم  امل��وؤم��ن  جل��وء  ان 

م�ضتوى  يعك�س  وال�ضحة  التعليم  لغايات  مدخراتهم 

الدخل املتدين ملنت�ضبي ال�ضمان وعدم قدرة دخولهم 

بالتعليم  املتعلقة  اال���ض��ا���ض��ي��ة  احل��اج��ات  بتغطية 

وال�ضحة.



اخلمي�س14-11-2019م االهايل 1259 د
د

ع
ال 8

املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر
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الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

ق�شايا �شاخنة

الروابط ال�سيا�سية اال�ستعمارية بني وعد بلفور و�سفقة القرن

 -  خا�ص  مل تتوقف احلركة الوطنية االردنية وحركات التحرر العربية عن مقاومة امل�سروع اال�ستعماري الذي حمله وعد بلفور 

امل�سوؤوم بتاريخ 1917/11/2م، بل نذرت نف�سها خلو�س ال�سراع التاريخي يف مواجهة العدو ال�سهيوين االحايل وال زال ال�سراع قائما 

وم�ستمرا... ولن يتوقف طاملا ان العامل اال�ستعماري يدير ظهره للحقوق الوطنية امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني.

يف هذه املنا�سبة، توا�سلت االأهايل مع عدد من املنا�سلني والنا�سطني ال�سيا�سيني يف احلركة الوطنية االردنية للحديث حول الروابط 

ال�سيا�سية اال�ستعمارية بني وعد بلفور و�سفقة القرن.

اميل الغوري- جلنة جمابهة التطبيع يف نقابة املهند�سني

 الروابط االإ�ستعمارية بني وعد 
بلفور و �سفقة القرن

102 عام، ياأتي رجل اأبي�س ثاٍن ممثال”     اليوم، بعد 

العن�ضرية  للقوى  ممثال”  و  العاملية  االإمربيالية  للقوى 

العاملية هو الرئي�س االأمريكي ترامب ليقدم وعدا” جديدا” 

حتت اأ�ضم جديد هو �ضفقة القرن.

حيث  من  ع��ام   100 من  اأك��رث  قبل  الو�ضع  ك��ان  كما  و 

عدم  حيث  من  و  للم�ضتعمرين،  العربية  االإرادة  اإرت��ه��ان 

وجود مقاومة حقيقية من الدول املحيطة بفل�ضطن للوعد 

بل ت�ضاوق الكثري منها لتنفيذ الوعد ، فاإن الو�ضع العربي 

االآن ال يتمتع بالقدرة العالية على ال�ضمود؛ الهوية العربية 

و  الدينية  الفرعية  الهويات  ت�ضود  حيث  تعاين  اجلامعة 

الطائفية و املذهبية و االإقليمية ، و ال وجود مل�ضروع عروبي 

لدول  تتمدد  م�ضاريع  هناك  اأن  حيت  يف  تنويري  نه�ضوي 

امل�ضروع  و  العثماين  الرتكي  امل�ضروع  مثل  باالإقليم  اأخ��رى 

حاالت  وجود  و   ، املعادي   ال�ضهيوين  امل�ضروع  و  االإي��راين 

داخلية  اإح��رتاب  ح��االت  و  عربية-عربية  تناحر  و  �ضراع 

بل    ، العربي  العامل  بكل  اإجتماعي  و  اإقت�ضادي  و تخلف   ،

اأن هناك و�ضعا غريبا يت�ضكل باأن بع�س الكيانات العربية 

اأ�ضبحت حليفة لل�ضهيوين و تطّبع معه بل تقف معه بنف�س 

اخلندق مقابل اأعداء وهمين.

العاملية  االإ�ضتعمارية  القوى  �ضجع  القائم  الو�ضع  هذا 

على البدء بتنفيذ الوعد اجلديد: �ضفقة القرن ، حيث بداأ 

باإعرتاف االإدارة االأمريكية باأن القد�س هي عا�ضمة الكيان 

ال�ضهيوين  حيث  مّر القرار االأمريكي بهدوء و �ضال�ضة ، 

الكني�ضت  اأقره  الذي  الدولة(  كما مر قبله قانون )يهودية 

ال�ضهيوين.

التي  القرن  �ضفقة  الإ�ضتكمال  االأنظار  تتجه    ، االآن  و 

�ضتت�ضمن ال�ضيادة ال�ضهيونية )االإ�ضرائلية( التامة على كل 

اأر�س فل�ضطن ، و تت�ضمن تهجريا” و طردا” للفل�ضطينن 

من الداخل الفل�ضطيني  و من القد�س و من ال�ضفة باإجتاه 

البديل  الوطن  ان�ضاء  اإ�ضتكمال  و  العامل،  باقي  و  االأردن 

باالأردن مع اإحلاق بع�س املدن الفل�ضطينية به مرحليا” مبا 

ال�ضفقة  �ضتت�ضمن  كما   ، التحرير  و  ينهي متاما” العودة 

الكيان  و  العربية  ال���دول  ب��ن  ال��ع��داء  حلالة  ت��ام��ًا  اإن��ه��اءًا 

اإ�ضت�ضالم  هو   – �ضالم  بحالة  اإ�ضتبدالها  و  ال�ضهيوين 

– هو  حتالف  و  فعليا”-  عبودية  – هو  تعاون  و  فعليا”- 

اإحلاق  فعليا”-.

مبعنى ب�ضيط ، فاإن الوعد الثاين للرجل االأبي�س امل�ضمى 

�ضفقة القرن �ضيت�ضمن اإ�ضتكمال وجود الكيان ال�ضهيوين 

و  العربية  املنطقة  �ضيادته على  و  فل�ضطن   اأر�س  كل  على 

اإنهاء حالة ال�ضراع و اإعالن اإنت�ضار العدو علينا ، بتوقيعنا 

و ر�ضانا و اإ�ضتكانتنا.

لي�س اأمامنا اإال م�ضروع املقاومة حيث اأنه ال خيارات اإال 

رف�س هذه ال�ضفقة و اإ�ضقاطها، حيث يجب اإ�ضتمرار القوى 

يجب  كما   ، ال�ضراع  باإدامة  فل�ضطن  و  لبنان  يف  املقاومة 

تكوين جبهة م�ضاندة من كل ال�ضعب العربي و الدول العربية 

النهاية  يعني  فيها  ال�ضري  اأو  قبولها  الأن  ال�ضفقة  لرف�س 

احلتمية للعرب و يعني نهاية هذه الدول.

البد من اإعادة بناء الهوية العربية الواحدة، و البد من 

من  بد  ال  و   ، موحد  نه�ضوي  عربي  م�ضروع  على  االإت��ف��اق 

و  االإنتاج  و قيمة  العقل  امل�ضتقبل بحيث نعّظم  التقدم نحو 

التفكري و نرف�س االإنغالق و الرجعية و نوقف خلط  حرية 

الدين و املذهب بال�ضيا�ضة و نعتمد دولة االإنتاج و العدالة 

االإجتماعية و احلريات و املواطنة و امل�ضاواة ، دولة املقاومة 

للم�ضروع ال�ضهيوين و االإمربيالية العاملية.

هل نتعظ اأم �ضننتهي يف غياهب التاريخ !!!!

حممد عبداحلميد املعايطة م�سوؤول فرع امللتقى الوطني  
لاحزاب والقوى القومية والي�سارية يف  الكرك

وعد بلفور.... من القرن التا�سع 
ع�سراإىل �سفقة القرن

ت�ضمن  اأن  قبل  بلفور  وعد  ا�ضدار  املمكن  من  يكن  مل 

املخطط  خ��الل  من  املنطقة  تق�ضيم  االأ�ضتعمارية  ال��دول 

االأ�ضتعماري اتفاقية �ضايك�س بيكو عام 191٦م،

 لكن بعد االأتفاق على توزيع املغامن وامل�ضالح واملوارد 

ام����ي����ل ال�����غ�����وري جل���ن���ة جم��اب��ه��ة 
امل��ه��ن��د���س��ني ن���ق���اب���ة  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ع 

حممد عبداحلميد املعايطة م�سوؤول فرع امللتقى الوطني  
الكرك يف   والي�سارية  القومية  وال��ق��وى  ل��اح��زاب 

ل�����������ي�����������ل�����������ى ن����������ف����������اع 
االأردين ال�������س���ي���وع���ي  احل��������زب 

ال���رف���ي���ق حم���م���د ح���م���و ام�����ني ���س��ر 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا  حل����ق ال����ع����ودة
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اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر

اأرا�سينا كرامتنا

الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

ق�شايا �شاخنة

املري�س،  اأوروب���ا  رج��ل  تركة  تدعى  كانت  التي  واالأر����س 

واالأهم من ذلك اأنهم �ضمنوا موافقة اأمراء احلرب العرب 

يف تلك الفرتة وموافقتهم على �ضايك�س - بيكو ووعد بلفور، 

ولو كانت املوافقة �ضرية، مقابل عرو�س وحكومات وهمية 

ال متلك ارادتها وال قرارها الوطني، كان ذلك با�ضتغالل 

�ضيا�ضات  نتيجة  الفاعلة  ال�ضعبية  والقيادات  الوعي  غياب 

االأفقار والتجهيل التي ا�ضتخدمتها الدولة العثمانية طيلة 

عقود طويلة.

واجلدير بالذكر مع كل الظروف ال�ضيئة يف تلك الفرتة 

باأمكانهم  كان  وطنية  قيادات  العربية   لل�ضعوب  تهياأت  لو 

الت�ضدي ملخططات الدول االأ�ضتعمارية واإف�ضالها جميعها 

تلك  على  مثال  واأق��رب  وبلفور،  بيكو   - �ضايك�س  فيها  مبا 

القائد الرتكي م�ضطفى كمال يف جمع  الفرتة هو �ضمود 

واالأت�ضال  االأت���راك  واملتطوعن  العثماين  اجلي�س  بقايا 

عام  يف  ال�ضوفيياتي  باالأحتاد  املتمثلة  التقدمية  القوى  مع 

�ضيفر  معاهدة  واإلغاء  احللفاء  لقوات  ومواجهته  1920م  

املذلة لرتكيا واملوقعة مع ال�ضلطان العثماين يف عام 1920م  

والتي اهم بنودها تق�ضيم ارا�ضي تركيا بن دول احللفاء، 

الظروف  نف�س  ويف  الزمنية   الفرتة  نف�س  يف  ن��رى   لكن 

اجل��رال  اإم���الءات  يقبل  في�ضل   ال�ضريف  ب��اأن  املحيطة 

غورو بحل اجلي�س العربي وت�ضليم دم�ضق للفرن�ض�ضن بدون 

الفرن�ضين  يواجه  العظمة  يو�ضف  ال�ضهيد  وترك  مقاومة 

ل��وال��ده  بعث  ب��ل  ال   ، واملتطوعن  اجل��ن��ود  حم���دود  ب��ع��دد 

ال�ضريف ح�ضن ر�ضالة بتاريخ 1920/11/10 يقول فيها “ 

ان العرب ال ي�ضتطيعون جمابهة بريطانيا بالعنف والقوة، 

واأنه ال بد من التحلي باملرونة واحلكمة واإظهار ال�ضداقة 

ممكنة”)�ضليمان  فائدة  اأك��رب  على  للح�ضول  لربيطانيا 

مو�ضى، �ضفحات مطوية، 29(.

موؤامرة  بلفور جاءت  وعد  موؤامرة  على  عام  مائة  بعد 

و�ضمان  الفل�ضطينية  الق�ضية  لت�ضفية  ال��ق��رن  �ضفقة 

الهيمنة االأمربيالية الكاملة والعلنية على املنطقة العربية، 

وعد بلفور �ضبقه مفاو�ضات واتفاقيات وموافقات من اأمراء 

جاءت  القرن  �ضفقة  ولكن  �ضرية  ب�ضورة  العرب  احلرب 

بعد اإتفاقيات اإ�ضت�ضالم عربية علنية من كامب ديفيد اإىل 

اأو�ضلو ووادي عربة  وموافقات احلكام العرب العلنية، ال بل 

اأ�ضا�ضيا لهم  جعلوا الكيان االأ�ضتعماري والعن�ضري حليفا 

يف املنطقة العربية.

�ضفقة  موؤامرة  ملواجهة  العربية  االأم��ة  اأبناء  اأح��وج  ما 

القرن الأن تداعياتها واآثارها �ضتطول كافة املنطقة العربية 

على  كارثية  فمخرجاتها  وفل�ضطن،  االأردن  وب��ال��ذات 

الق�ضية الفل�ضطينية، الأن هدفها االأ�ضا�ضي ت�ضفية ق�ضية 

وال  هوية  بال  �ضكان  م�ضكلة  وجعلها  ووطن  هوية  فل�ضطن 

وطن.

ليلى نفاع احلزب ال�سيوعي االأردين

بريطانيا تتحمل امل�سوؤولية 
التاريخية عن “وعد بلفور”

“وعد  عن  التاريخية  امل�ضوؤولية  تتحمل  بريطانيا  كانت  اإذا 

بلفور” الذي اأعطى من ال ميلك ملن ال ي�ضتحق قبل 102 اأعوام، 

واأدى اإىل اإن�ضاء دولة �ضنيعة على ح�ضاب ال�ضعب الفل�ضطيني الذي 

�ضرد يف ا�ضقاع االأر�س وهجر يف بالده وا�ضطهد اأميا ا�ضطهاد 

املتحدة  الواليات  فاإن  الكبري،  العربي  ووطنه  ال�ضغري  وطنه  يف 

مت  التي  اخلطوات  عن  التاريخية  امل�ضوؤولية  تتحمل  االأمريكية 

تنفيذها واخلطوات املخطط لها م�ضتقباًل حتت م�ضمى “�ضفقة 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  ت�ضريد  تكري�س  اإىل  تهدف  والتي  القرن” 

با�ضقاط حق العودة واإلغاء م�ضمى “االحتالل” باإلغاء موؤ�ض�ضات 

الدول  مع  التطبيع  “االأنروا” ومترير  االأمم ويف مقدمتها  هيئة 

التي تتحكم �ضكليًا مب�ضادر الطاقة الهائلة يف الوطن العربي.

فكما اأن ال�ضعوب العربية  العرب واأحرار العامل مل ولن يغفروا 

العاملية  احلرب  بعد  اال�ضتعمارية  �ضطوتها  ا�ضتخدام  لربيطانيا 

اأقلقت  اليهودية” التي  “امل�ضاألة  ب  يعرف  كان  ما  حلل  االأوىل 

التي  “فل�ضطن”  ح�ضاب  على  ال�ضنن  مئات  االأوروب��ي��ة  ال��دول 

كانت تتمتع مبيزة املوقع اال�ضرتاتيجي الهام حتى تبقى “الدولة 

القادمة” خادمة للدول اال�ضتعمارية يف ب�ضط نفوذها يف اأرجاء 

كذلك  باخلريات،  ويزخر  العامل  يتو�ضط  الذي  العربي  الوطن 

فاإن ال�ضعوب العربية واأحرار العامل لن يغفروا للواليات املتحدة، 

قائدة دول اال�ضتعمار اجلديد، ما تخطط له من �ضيطرة الدولة 

اأغنى  بن  ت�ضنف من  التي  املنطقة  على  اقت�ضاديًا  ال�ضهيونية 

دول العامل مبوارد الطاقة.

باملقابل، فاإن املد التحرري لل�ضعوب الذي �ضاد بعد احلرب 

رو�ضيا،  يف  اال�ضرتاكية  اكتوبر  ث��ورة  بتاأثري  االأوىل،  العاملية 

اال�ضتعمارية  اخلطط  ملقاومة  عاملية  جلبهة  يوؤ�ض�س  اأن  ا�ضتطاع 

مظهرها  يف  ك��ان  اأو  القدمي  اال�ضتيطاين  مظهرها  يف  ك��ان  اإن 

دول��ة  اأن  على  ي�ضهد  ال��ع��امل  اأن  وحيث  اجل��دي��د.  االقت�ضادي 

جمتمعة،  االأمربيالية  الدول  من  املدعومة  ال�ضهيوين  االحتالل 

هذه االأيام، تتخذ هذين املظهرين اال�ضتعمارين جنبًا اإىل جنب 

اأو  اإن كان بالعدوان واالحتالل  مع حماوالت االمتداد اجلغرايف 

�ضتار  حتت  الت�ضلل  عرب  االقت�ضادية  باملقدرات  بالتحكم  كان 

التيار  �ضعود  مع  تنتع�س  االحتالل  دول��ة  اأن  �ضك،  وال  التطبيع. 

ال��دول  يقود  اأ�ضبح  وال��ذي  ت��رام��ب،  بقيادة  املت�ضدد،  اليميني 

االأوروبية قد  الدول  املتحدة ويف بع�س  الواليات  اال�ضتعمارية يف 

اأخذ يع�ضف مبكا�ضب �ضعوب االأر�س ويطرح املخططات التي من 

�ضاأنها تكري�س �ضيطرة هذه الدول لعقود قادمة ومن اأبرز امثلتها 

القرن”. “�ضفقة 
من  عزميته  ي�ضتمد  وال��ذي  لل�ضعوب  التحرري  امل��د  اأن  اإال 

ن�ضاالت �ضعب فل�ضطن قد اأخذ زمام املبادرة اأو كاد ملواجهة املد 

اليميني الذي يدعم �ضفقة القرن ومواجهة مظهري اال�ضتعمار 

للمخططات  ح��دًا  لي�ضع  االقت�ضادي  واال�ضتعمار  اال�ضتيطاين 

واإن  ت��رام��ب.  واأن�ضباء  بلفور  اأح��ف��اد  وج��ه  يف  الطاولة  ويقلب 

االأر�س  ل�ضعوب  بالن�ضبة  حرجة  بفرتة  مير  العاملي  الو�ضع  كان 

عنوانها  ومتما�ضكة  قوية  جبهة  بناء  ا�ضتكمال  يف  وطموحاتها 

مقاومة املخططات االمربيالية ويف مقدمتها ما يبيت لفل�ضطن، 

اإال اأن حركة التاريخ  على يقن باأن امل�ضتقبل لل�ضعوب مهما ق�ضت 

الدول اال�ضتعمارية.

حممد حمو امني �سر اللجنة العليا  حلق العودة

�سفقة القرن متدًد للخطوات اال�ستعمارية 
ال�سابقة من �سايك�س بيكو ووعد بلفور

بيان  بن�ضر   1917  /  11  /  2 بتاريخ  بريطانيا  قامت  لقد 

الت�ضريح  ه��ذا  وك��ان  بلفور  وع��د  او  بت�ضريح  ع��رف  ب�ضيا�ضتها 

وايدته  حينها  يف  ويل�ضون  االمريكي  الرئي�س  مبوافقة  حظي  قد 

احلكومة الفرن�ضية وتلتها ايطاليا.

واملندوبن  ال��ربي��ط��اين  ل��الن��ت��داب  الرئي�ضية  املهمة  ك��ان��ت 

االنتدابية  فل�ضطن  حكومة  را�س  على  تعاقبوا  الذين  ال�ضامين 

توفري ال�ضروط ال�ضيا�ضية وال�ضكانية واالقت�ضادية والع�ضكرية من 

ال�ضكانية  كتلتهم  وتعظيم  اليهود  امل�ضتوطنن  كيانية  تعزيز  اجل 

ويف املقابل ان�ضب جهد االحتالل على تقوي�س اي م�ضمى الإقامة 

كيانية وطنية فل�ضطينية ببنية موؤ�ض�ضية ذات �ضلة مب�ضروع اقامة 

�ضلطة فل�ضطينية.

احللم  حتقيق  حلقات  من  حلقة  “ اال  القرن  “ �ضفقة  وم��ا 

جديد  او�ضط  �ضرق  وخلق  الكربى  ا�ضرائيل  القامة  ال�ضهيوين 

حول  خطوة  هو  ترامب  ادارة  به  تقوم  وما  ال�ضهيونية،  بقيادة 

الدور  وانتقال  باملنطقة  ال�ضهيونية  االطماع  حتقيق  ا�ضتكمال 

الكيان  ل�ضالح  ال�ضراع  انهاء  اىل  ال�ضراع  ادارة  من  االمريكي 

عا�ضمة  املوحدة  بالقد�س  باالعرتاف  فقام  الغا�ضب  ال�ضهيوين 

للكيان واعرتف ب�ضم ه�ضبة اجلوالن و�ضم جزء كبري من ارا�ضي 

بالالجئن  االع��رتاف  وع��دم  وامل�ضتوطنات   ٦7 املحتلة  فل�ضطن 

والغاء  بالتمدد  الغا�ضب  الكيان  لي�ضاعد  وذريتهم  الفل�ضطينين 

احلقوق ال�ضرعية لل�ضعب الفل�ضطيني بالعودة وتقرير امل�ضري.

الغوث  وك��ال��ة  ان��ه��اء  على  االم��ري��ك��ي��ة  احلملة  ا���ض��رار  وم��ا 

املايل  الدعم  ايقاف  انهاء خدماتها من خالل  الدولية من اجل 

الالجئن  لتحويل  خطوة  اال  الدعم  ايقاف  على  االخرين  وحث 

اللجوء عنهم  والغاء �ضفة  التوطن  امل�ضيفة من اجل  الدول  اىل 

ع��ودة  على  ���ض��راح��ة  ين�س  ال���ذي  االمم���ي   194 ق���رار  و�ضطب 

ال  وه��ذا  منها  �ضردوا  التي  الديار  اىل  الفل�ضطينين  الالجئن 

للخطوات  مت��ددًا  القرن  �ضفقة  تاأتي  هنا  ومن  بالتقادم  ي�ضقط 

اال�ضتعمارية ال�ضابقة من �ضايك�س بيكو ووعد بلفور ل�ضفقة القرن 

هي خطوات لت�ضهيل اقامة ا�ضرائيل الكربى، وخلق �ضرق او�ضط 

جديد بقيادة الكيان ال�ضهيوين.

الروابط ال�سيا�سية اال�ستعمارية بني وعد بلفور و�سفقة القرن
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  - اأحمد النمري

 -  2014 ال�ضنوات اخلم�س االخرية )من  خالل 

االجتاه  وانعكا�س  االختالل  وات�ضع  توا�ضل   )201٨

بن م�ضار وحجم االقرا�س امل�ضريف بالدينار، وبن 

بالدينار  االي��داع  وحجم  مب�ضار  يف�ضل  الذي  ذلك 

املحلية  االردن  يف  العاملة  امل�ضارف  جمموع  لدى 

بو�ضوح  اخلطر  هذااالختالل  ويظهر  واالجنبية، 

االقرا�س  قيمة  يف  ومت�ضارع  كبري  تنامي  حتقق  يف 

املمنوح بالدينار مقابل زيادة 

قيمة  يف  متوا�ضعة  حم��دودة 

الودائع بالدينار املودعة لدى 

املطلوب  وبعك�س   ، امل�ضارف 

وال��ط��ب��ي��ع��ي، وي��ت�����ض��ح ذل��ك 

ب��اي��ج��از يف ارق���ام وم��ع��دالت 

اجلدول االآتي:�

 201٨ �ضنة   2014 �ضنة 

ال��ن�����ض��ب��ة  متو�ضط  ال���ف���رق   

الزيادة

االق����را�����س   ق��ي��م��ة   )1(

 +  ٦473  +  231٨0  1٦707

٣٨،٦٪ + 1295دينار وبن�ضبة 

٪٧،٧

)2( قيمة االيداع   24013    25٦٦7 + 1٦54 + 

٦،٩٪  + 331 دينار وبن�ضبة ١،٤٪

ن�ضبة )1 ( اىل 2      ٦٩،٦٪      ٩٠،٣٪

االقرا�س  ومعدالت  ارقام  ان  �ضبق  مما  ونعتقد 

ن�ضبة  وخا�ضة   2014 �ضنة  يف  بالدينار  وال��ودائ��ع 

االقرا�س اىل الودائع البالغة )٦٩،٦٪( هي االقرب 

امل�ضرفية،  وال�ضالمة  واال�ضوليات  االع��راف  اىل 

االق��را���س  ب��ن  امل��ت��وازن  غ��ري  التنامي  ادى  فيما 

اىل  اخلم�س  ال�ضنوات  فرتة  يف  بالدينار  واالي��داع 

جتاوز اخلط االحمر يف �ضنة 201٨ بو�ضول الن�ضبة 

بينهما اىل )٩٠،٣٪(

ال�ضتة  اال�ضهر  خ��الل  االخ��ت��الل  وتوا�ضل  ه��ذا 

بوترية  ولكن   ،2019 �ضنة  العام  ه��ذا  من  االوىل 

بالدينار  امل�ضريف  االقرا�س  حجم  بلوغ  مع  اأخف، 

مقابل  دي��ن��ار  مليون   )23٦٨5( اىل  ح��زي��ران  يف 

ايداع بالدينار بقيمة )2٦21( مليون دينار وبن�ضبة 

)٪٩٠،٧(

ان  تبن  ال�ضابقة  وامل��ع��دالت  والوقائع  االرق���ام 

 ، االق��را���س  اف��رط��ت يف  ق��د  او معظمها  ال��ب��ن��وك 

ولي�ضت منكم�ضة يف منحة كما ورد ذلك يف اأكرث من 

راأي وتقييم حكومي واهلي.

تعمق الرتاجع يف حجم التداول العقاري

خال ثلثي �سنة 2019

توا�ضل وت�ضارع حجم االنخفا�س يف قيمة التداول 

هذا  من  اآب  �ضهر  خالل  فروعه  ميختلف  العقاري 

الثمانية  اال�ضهر  خ��الل  2019،واي�����ض��ا  �ضنة  العام 

االوىل منه قيا�ضا مبا كانت عليه ارقامه يف ال�ضهر 

والفرتة املقابلة من ال�ضنة املا�ضية ل�ضنة 201٨.

)ثمانية   2019 �ضنة  ثلثي  ف��رتة  �ضعيد  وعلى 

بن�ضبة  العقاري  ال��ت��داول  حجم  انخف�س  ا�ضهر( 

)21٪( عما كانت عليه يف نف�س الفرتة من ال�ضنة 

2019 اىل )27٨9(  �ضنة  رقمه يف  لي�ضل  ال�ضابقة 

مليون دينار.

حجم  ارق��ام  تغطي  ال�ضابقة  واملعدالت  االرق��ام 

التداول يف كافة حمافظات اململكة، ولكن وكما يف 

كان  االردن،  القت�ضاد  املختلفة  الن�ضاطات  معظم 

حجم التداول العقاري ال يزال مرتكزا يف حمافظة 

العا�ضمة، وبن�ضبة قاربت )٦9٪( من اجمايل حجم 

التداول الكلي  يف االردن، وهو و�ضع يعك�س اختالال 

انعكا�ضاته  ويف  االقت�ضاد  وم�ضار  و�ضع  جوهريا يف 

الدخول  يف  امل��زم��ن  التفاوت  وتعمق  االجتماعية 

وتوزيع الناجت الوطني.

�ضقق(   � )ارا���ض��ي  العقار  يف  ال��ت��داول  عمليات 

و�ضارك فيها  �ضاهم  بل  االردنين،  تقت�ضر على  مل 

وال�ضعودية  ال��ع��راق  اىل  ينتمون  ع��رب  م��ت��داول��ون 

قاربت  وبقيمة  غ��زة  وق��ط��اع 

)90( مليون دينار.

حجم   يف  الكبري  ال��ه��ب��وط 

انعك�س  ال��ع��ق��اري  ال���ت���داول 

الن�ضبة  وب��ن��ف�����س  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

ت��راج��ع  يف  ت��ق��ري��ب��ا   )٪19(

اي������رادات دائ�����رة االرا����ض���ي 

التي  »اخل��زي��ن��ة«  وامل�����ض��اح��ة 

 )144( اىل  ان���خ���ف�������ض���ت 

قيمة  جانب  اىل  دينار  مليون 

جزئيا  الر�ضوم  من  اعفاءات 

مليون   )3٨( بحدود  كليا  او 

دينار.

هذه الرتاجعات احلادة يف حالة التداول العقاري 

االردين تف�ضر وتوؤكد بدرجة كبرية، و�ضمن ا�ضباب 

يف  ال��ع��ام  التباطوؤ  ت�ضاعد  حالة  اخ��رى  وع��وام��ل 

تتاأثر  التي  الكلي  ن�ضاطات وفروع االقت�ضاد  معظم 

بها وتوؤثر بها، ما يعني عدم مالءمة قرارات جزئية 

نوع  من  العقاري  للقطاع  حكومي  وحتفيز  النعا�س 

تخفي�س �ضعر اال�ضا�س، او تو�ضيع نطاق االعفاءات 

احلد  �ضقف  بتخفي�س  وللغرابة  او   الر�ضوم،  من 

االدنى للم�ضاحة امل�ضموح بها يف االرا�ضي الزراعية 

املراد تنظيمها فيما يكون اخلروج من عنق زجاجة 

تغيري  اىل  يحتاج  منها  التخفيف  او  العامة  االزم��ة 

جذري يف النهج الليربايل االنفتاحي على امل�ضتوى 

الكلي لالقت�ضاد الكلي واجلزئي.

اختال التوازن بني االيداع  واالقرا�س امل�سريف
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خميم  من  يو�ضف(  )ام  االأرملة  تنتظر  ارب��د    -   

احل�ضن)خميم ال�ضهيد عزمي املفتي ( مو�ضم “الزيتون” بفارغ 

املقابر  يف  املزروعة  اال�ضجار  من  الزيتون  ثمار  جلنى  ال�ضرب، 

اإربد، يف ظل  اأماكن خمتلفة من حمافظة  ال�ضوارع يف  واأر�ضفة 

عدم قدرتهم على �ضراء تنكة الزيت التي يزيد �ضعرها على 100 

دينارا . وحال االأرملة ام يو�ضف هو ذاته حال املئات من فقراء 

واملقابر  لل�ضوارع  ويلجاأون  املو�ضم  لقدوم  يتلهفون  الذين  اربد 

الزيت  من  وحاجتهم  موؤنتهم  على  للح�ضول  العامة  وال�ضاحات 

وثمار التخزين يف ظل عدم قدرتهم على احل�ضول عليها لعدم 

مالذا  ال�ضوارع  زيتون  فوجدوا  ميلكونها  مزروعة  ارا�ضي  وجود 

لهم، علما بان بع�س البلديات يف ال�ضمال �ضمحت لهوؤالء الفقراء 

واعتربه  ذلك  ازاء  ت�ضنج  االآخ��ر  والبع�س  الزيتون  ثمار  بقطف 

�ضمن امالك البلدية التي ال يجوز التعدي عليها ويف الوقت ذاته 

دون  الثمار  هذه  بقطف  و�ضللية  ب�ضلة  لهم  ميت  ملن  ي�ضمحون 

وت�ضحو  ذلك..  من  وابناءهم  الفقراء  ويحرم  رقيب  او  ح�ضيب 

)ام يو�ضف( يوميا مبكرا هي واأ�ضرتها املكونة من 7 اأفراد، حيث 

تذهب اىل ار�ضفة ال�ضوارع التي تتواجد فيها اأ�ضجار الزيتون من 

اأجل قطفها، ومن ثم نقلها اىل منزلها لتخزينها حلن اكتمال 

وتقول  املع�ضرة.  اىل  جنيه  مت  ما  بنقل  تقوم  وبعدها  القطف 

ل)االأهايل ( اأن جني حم�ضول الزيتون له مردود ايجابي جيد 

يف  وتعي�س  ايتام  ترعى  فهي  ا�ضرتها  م�ضاريف  �ضد  من  ميكنها 

اىل  ا�ضافة  �ضهريا،  بيتها  اجرة  لت�ضديد  وبحاجة  لالإيجار  بيت 

اأن  بعد  البلدي،  الزيتون  زي��ت  من  ب�”املونة”  ا�ضرتها  تاأمن 

اأ�ضبحت تنكة الزيت تباع باأ�ضعار مرتفعة ال تقوى على �ضرائها. 

وت�ضري اىل اأنها ال يوجد لها اي م�ضدر دخل با�ضتثناء راتب 120 

يكاد  ال  الراتب  اأن  موؤكدة  الوطنية،  املعونة  �ضندوق  من  دينارا 

يكفي اجرة منزلها يف اإحدى مناطق اربد، مبينة انها تعمل يف 

ان  بعد  ا�ضرتها  م�ضاريف  لتاأمن  الزيتون  مو�ضم  قبل  املنازل 

تويف زوجها. فيما تلجاأ اخلم�ضينية )ام علي ( اىل زيتون املقابر 

لقطفها خا�ضة وتقول انها ت�ضطر اىل ذلك لتاأمن موؤنتها. وتقول 

ول  ) اأكتوبر  ( يدخل الفقراء القادمون من  مع بداية ت�ضرين االأ

القرى املجاورة للمدينة يف �ضباق مارثوين لقطاف ثمار الزيتون 

مر الذي يجربها على القطف  �ضواء يف ال�ضوارع او يف املقابر، االأ

او  نا�ضجة  الثمار  كانت  اإذا  عما  النظر  ب�ضرف  مبكر  وقت  يف 

اىل  تلجاأ  الفقرية  العائالت  بع�س  ان  على  ناهيك  نا�ضجة  غري 

امل�ضاعدة والعمل يف قطف ا�ضجار الزيتون عند بع�س العائالت 

بعد اتفاق بينهم للح�ضول بدل تعبهم اإما على ح�ضة من الزيت 

او املال كما يقوم البع�س منهم بجولة على ا�ضجار الزيتون التي 

انتهى ا�ضحابها من قطافها وتقوم بتفقد مايت�ضاقط على االر�س 

وجمعه كمونة لهم . اىل ذلك يوؤرق املزارعن واملواطنن ظاهرة 

الغ�س يف عملية ع�ضر الزيتون يف بع�س املعا�ضر والتي تقوم بخلط 

مادة الزيت باملاء او ا�ضافة عليه بع�س املواد التي تقلل من قيمته 

حم�ضولهم  على  واال�ضتيالء  املواطنن  على  بالن�ضب  ويقومون 

ال��دواء  و  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  اك��دت  وم��وؤخ��را   . الزيت  من 

انها قامت وبالتعاون مع اجلهات االأمنية واحلاكمية االإدارية يف 

خمتلف حمافظات اململكه ومنذ بدء مو�ضم زيت الزيتون، مبتابعة 

وامل�ضاغل  واملعا�ضر  الزيتون  زيت  بيع  واإماكن  االأ�ضواق  ومراقبة 

نظرا الأهمية هذا املنتج الوطني ومن احلفاظ على �ضمعة و�ضالمة 

زيت الزيتون االأردين. ووفق ال�ضالحيات املخولة للموؤ�ض�ضة فقد 

تنكه   1037 اإت��الف  مت  حيث  الق�ضاء  اإىل  املخالفن  حتويل  مت 

22 �ضخ�س للق�ضاء . وت�ضرياإح�ضائيات مديرية زراعة  وحتويل 

حمافظة اربد فان قطاع الزيتون هو من اأهم القطاعات احليوية 

يف حمافظة اربد حيث ت�ضكل امل�ضاحة املزروعة باأ�ضجار الزيتون 

يف املحافظة حوايل 300 األف دومن تقريبًا، وترتكز زراعة اأ�ضجار 

الزيتون يف لواءي بني كنانة والق�ضبة حيث ت�ضكل ما ن�ضبته 95 

يعد حم�ضول  كما  املحافظة  املثمرة يف  االأ�ضجار  م�ضاحة  ٪ من 

الزيتون م�ضدر رزق مهم ملعظم مواطني وفقراء املحافظة.

العربي  �ضعبنا  جلماهري  اللجنة  تتوجه     -   

واللجان  وال�ضعبية  والنقابية  ال�ضيا�ضية  وق���واه  االأردين 

اليوم  بالتحية يف هذا  التطبيع  العاملة يف جمابهة  الوطنية 

الذي ا�ضتعاد فيه االأردن اأرا�ضي الباقورة والغمر من الكيان 

ال�ضهيوين الغا�ضب بعد احتالل ا�ضتمر اكرث من 70 عامًا، 

يتحقق  اأن  له  كان  ما  الوطني  اليوم  هذا  اأن  اللجنة  وتعترب 

لوال الفعل ال�ضعبي الراف�س ملعاهدة وادي عربة وملحقاتها 

الكيان  مع  وقعت  التي  االتفاقيات  وكل  والغمر  الباقورة  يف 

ال�ضهيوين وكل اأ�ضكال التطبيع معه.

اإن هذا الفعل ال�ضعبي الراف�س للمعاهدة وملحقاتها اأثمر 

حتركًا ر�ضميًا اف�ضى اىل اإنهاء العمل مبلحقي معاهدة وادي 

الوطنية  لل�ضيادة  وا�ضتعادتهم  والغمر  الباقورة  حول  عربة 

املنظم  ال�ضعبي  للفعل  احلقيقية  القيمة  على  يوؤكد  وه��ذا 

املنحاز للوطن و�ضيادته وعروبته وامل�ضالح الوطنية.

توؤكد اللجنة اأن �ضراعنا مع الكيان ال�ضهيوين هو �ضراع 

خطوات  اأي  حتقيق  اأن  وتوؤمن  حدود  �ضراع  ولي�س  وج��ودي 

خطوة  هي  االحتالل  براثن  من  عربية  اأر���س  اأي  با�ضتعادة 

ال�ضتكمال الن�ضال لتحرير كل االأرا�ضي العربية املحتلة من 

ال�ضهيونية، ودعم  االأطماع  بوجه  االأردن  الدفاع عن  خالل 

ن�ضال ال�ضعب العربي الفل�ضطيني ال�ضرتاداد حقوقه الوطنية 

التاريخية الثابتة.

اإن االأردن العربي مل يكن يومًا اال اىل جانب احلق العربي 

يف فل�ضطن وكل ق�ضايا االأمة العربية للتخل�س من اال�ضتعمار 

واالحتالل والهمينة والتبعية، وهذا املوقف يتطلب اأن تبقى 

يف  و�ضريكته  ال�ضهيوين  الكيان  ب��اجت��اه  ال�ضراع  بو�ضلة 

العدوان الواليات املتحدة االأمريكية ومواجهة كل املحاوالت 

ويتطلب  الرئي�ضي،  اجتاهها  عن  ال�ضراع  بو�ضلة  حل��رف 

التي متر  العامة  االأزمة  التاأكيد على �ضرورة معاجلة  اي�ضًا 

واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  للنهج  نتاجًا  كانت  والتي  البالد  بها 

ال�ضروع  املتعاقبة وذلك من خالل  الذي كر�ضته احلكومات 

تكري�س  طريق  على  البالد  لو�ضع  حقيقي  ا�ضالح  بعملية 

لتمتن  ال�ضلطات(  م�ضدر  ال�ضعب   ( الد�ضتوري  امل��ب��داأ 

اجلبهة الداخلية ومنحها القدرة والقوة على مواجهات كل 

التحديات التي تواجهنا ويف مقدمتها ا�ضتحقاقات ما �ضمي 

�ضفقة القرن التي ت�ضتهدف ت�ضفية احلقوق الوطنية الثابتة 

بالبحث عن  االأردن  وا�ضتهداف  الفل�ضطيني  العربي  لل�ضعب 

م�ضوؤوليته  من  ال�ضهيوين  الكيان  يعفي  حل  لفر�س  بدائل 

وت�ضريد  العربية  لالأر�س  احتالله  والتاريخية عن  القانونية 

ال�ضعب العربي الفل�ضطيني.

والبناء  االجناز  هذا  بعد  الوطنية  بالقوى  اللجنة  تهيب 

عليه با�ضتمرار الفعل وال�ضغط ال�ضعبي الإلغاء كل االتفاقيات 

التي وقعت مع الكيان ال�ضهيوين ويف مقدمتها اتفاقية الغاز 

التي تكلف خزينة الدولة ما مقداره 10 مليار دوالر وترهن 

قطاع الطاقة بيد العدو ال�ضهيوين، كمقدمة الإعالن بطالن 

معاهدة وادي عربة التي منحت الكيان املحتل ال�ضرعية على 

االأر�س العربية، وكبلت االأردن با�ضتحققات �ضيا�ضية واأمنية 

تتعار�س مع امل�ضالح الوطنية العليا.

فقراء اربد يلجاأون اىل زيتون املقابر وال�سوارع للح�سول على حاجتهم

التطبيع  وجم��اب��ه��ة  ال���وط���ن  حل��م��اي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

حت���ّي���ي ق���رارا����س���ت���ع���ادة اأرا�����س����ي ال���ب���اق���ورة وال��غ��م��ر
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الباقورة والغمر
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1994/10/26
الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

�ش�ؤون اقت�شادية

برتاجع  االردين  امل��ايل  الو�ضع  وم�ضارات  وقائع  ات�ضمت 

وتدين ملحوظ خالل اال�ضهر ال�ضبعة االوىل من ال�ضنة املالية 

عليها  كان  التي  احلالة  مع  وباملقارنة  قيا�ضا   2019 احلالية 

واي�ضا   ،201٨ �ضنة  ال�ضابقة  املالية  ال�ضنة  من  الفرتة  بنف�س 

 2019 �ضنة  ه��ذه حتى مت��وز  ال��ف��رتة  واك��رب يف  او���ض��ع  بتدين 

قيا�ضا مبا كانت عليه يف الفرتة منذ بداية �ضنة 2019 وحتى 

منت�ضفها يف حزيران منها، كما يالحظ الرتاجع والتدين يف 

يف  كما   ، االي��رادات  جانب  يف  العامة،  املالية  جوانب  معظم 

جانب النفقات، يف العجز الكبري املت�ضاعد، واأكرث يف توا�ضل 

االرتفاع اخلطر  يف رقم ومعدل املديونية )الدين العام( التي 

ال تزال تت�ضاعد عاما بعد عام، وفيما يلي ا�ضتعرا�س وحتديد 

وتقييم ابرز ما �ضبق:�

عجز املوازنة مع وبعد امل�ساعدات
نهاية  يف  دينار  مليون   )٦59( من  امل��وازن��ة  عجز  ارتفع 

مليون   )739( اىل  ا�ضهر(  )�ضبعة   201٨ �ضنة  مت��وز  �ضهر 

 ،2019 �ضنة  العام  ه��ذا  من  مت��وز  نهاية  يف  متحققة  دينار 

وبزيادة كبرية بلغت )٨0( مليون دينار، وبن�ضبة ارتفاع بلغت 

.)٪١٢،١(

العجز يف فرتة �ضنة 201٨ البالغ ٦59 مليون دينار حتقق 

 )4٨50( بقيمة  خاللها  كلية  نفقات  بن  للفرق  كمح�ضلة 

اي��رادات   “ كلية  اي���رادات  قيمة  منه  مطروحا  دينار  مليون 

حملية بحدود )4054( مليون + قيمة منح وم�ضاعدات بحدود 

137 مليون دينار” بقيمة )4191( مليون دينار.

يف الفرتة املقابلة من هذا العام ل�ضنة 2019 حتقق العجز 

البالغ )739( مليون دينار كمح�ضلة للفرق بن “نفقات كلية” 

بقيمة )7075( مليون دينار مطروحا منها قيمة ايرادات كلية 

 41٨4 بقيمة  حملية  )اي��رادات  دينار  مليون   )433٦( بقيمة 

مليون دينار + م�ضاعدات بقيمة 152 مليون دينار(.

املفارقة التي تك�ضف اختالال ماليا كبريا تت�ضل بكون قيمة 

مليون   )739( البالغ  العام  هذا  من  ا�ضهر  �ضبعة  يف  العجز 

املوازنة  يف   واملقدر  امل��درج  العجز  قيمة  كثريا  يتجاوز  دينار 

العامة عن كامل ال�ضنة 2019 بحدود )٦4٦( مليون دينار !!

العجز املايل قبل املنح وامل�ساعدات
)ب��دون  وامل�����ض��اع��دات  املنح  قبل  امل��ايل  العجز  ت�ضاعد 

ادخالها يف االحت�ضاب( من )79٦( مليون دينار خالل اال�ضهر 

ال�ضبعة االوىل من �ضنة 201٨، اىل )٨91( مليون دينار عجز 

متحقق يف الفرتة املقابلة من هذا العام �ضنة 2019 وبارتفاع 

عالية  زي��ادة  وبن�ضبة  دينار،  مليون   ،)95( بقيمة  )�ضلبي( 

بحدود )١١،٩٪(.

 201٨ �ضنة  من  ا�ضهر  �ضبعة  خ��الل  او  يف  امل��ايل  العجز 

نفقات  بن  للفرق  كمح�ضلة  حتقق  دينار  مليون   79٦ البالغ 

كلية بقيمة )4٨50( مليون دينار مطروحا منها قيمة ايرادات 

حملية بقيمة 4054 مليون دينار )4٨50 � 4054( فيما حتقق 

العجز ففي الفرتة املقابلة )�ضبعة ا�ضهر �ضنة 2019 ( البالغ 

بقيمة  كلية  نفقات  بن  للفرق  كمح�ضلة  دينار  مليون   ٨91

حملية  اي���رادات  قيمة  فيه  مطروحا  دينار  مليون   )5075(

دينار  مليون   ٨91=  41٨4  �  5075( مليون   )41٨4( بقيمة 

�ضنة  فرتة  يف  املتحقق  املايل  العجز  كون  اي�ضا  هنا  واملاحظ 

201٨ البالغ )79٦( مليون واي�ضا العجز يف فرتة �ضنة 2019 

البالغ )٨91( يتجاوزان كثريا العجز املقدر يف املوازنة العامة 

بحدود )٦4٦( مليون دينار وعن كامل �ضنة 2019.

توزيع اجمايل االنفاق بني جاري وراأ�سمايل
 )4٨50( البالغة   201٨ �ضنة  ف��رتة  يف  الكلية  النفقات 

مليون دينار توزعت بن نفقات جارية بقيمة )43٨4( مليون 

دينار، وبن نفقات راأ�ضمالية بقيمة )4٦٦( مليون دينار، فيما 

توزعت النفقات الكلية يف فرتة �ضنة 2019 البالغة )5075( 

وبن  دينار،  مليون   )4٦70( بقيمة  جارية  نفقات  بن  مليون 

نفقات راأ�ضمالية بقيمة )405( مليون دينار.

اال�ضواأ  ان  يت�ضح  للنفقات  النوعي  التوزيع  تقييم  وعند 

الراأ�ضمالية  النفقات  رقم  يف  كبري  تراجع  حدوث  واقع  فيها 

االكرث اهمية وجدوى بحدود )٦1( مليون دينار )الفرق بن 

فرتة  يف  مليون   405 وبن   201٨ �ضنة  يف  دينار  مليون   4٦٦

�ضنة 2019( اما النفقات اجلارية فقد ارتفعت بن الفرتتن 

 (  ،)٪٦،٥( ارتفاع  وبن�ضبة  دينار،  مليون   )2٨٦( بحدود 

4٦70 - 43٨4 = 2٨٦ مليون دينار وبن�ضبة )٦،٥٪(

توزيع االيرادات الكلية بني حمليات وم�ساعدات
االيرادات الكلية يف فرتة �ضنة 201٨ البالغة 4191  مليون 

مليون   )4054( بقيمة  حملية  اي���رادات  بن  توزعت  دينار 

ايرادات منح وم�ضاعدات بحدود )137( مليون  دينار، وبن 

 ،2019 �ضنة  فرتة  يف  الكلية  االي��رادات  توزعت  فيما  دينار، 

البالغ )433٦( مليون دينار ايرادات حملية بقيمة )41٨4( 

مليون دينار، وبن ايراد من املنح وال�ضاعدات بقيمة )152( 

مليون دينار )41٨4+ 152 = 433٦ مليون دينار(.

االيرادات املحلية زادت يف الفرتتن مببلغ )130( مليون 

يف  ال��زي��ادة  قيمة  الح��ظ   (  )٪٣،٢( زي��ادة  وبن�ضبة  دي��ن��ار، 

االيرادات املحلية اأقل من قيمة الزيادة يف النفقات اجلارية( 

 )15( بقيمة  ارتفع  فقد  وامل�ضاعدات  املنح  من  االي��راد  اأم��ا 

مليون دينار.

تغطية االيرادات املحلية للنفقات اجلارية
تراجعت )�ضلبا( ن�ضبة تغطية االيرادات املحلية للنفقات 

خ��الل   )٪٩٢،٥( م��ن  اجل��اري��ة 

�ضنة  من  االوىل  ال�ضبعة  اال�ضهر 

 / حملي  اي���راد   4054  (  201٨

43٨4 نفقات جارية = ٩٢،٥٪( اىل )٨٩،٦٪( خالل الفرتة 

املوازية من ال�ضنة احلالية 2019 41٨4 ايراد / 4٦70 نفقات 

 )٢،٩( بحدود  تراجعت  التغطية  ن�ضبة  ان  “٨٩،٦٪” اي   =

الو�ضول  او رجحت  املالية قد وعدت  وزارة  نقطة فيما كانت 

اىل تغطية كاملة لاليرادات املحلية اىل النفقات اجلارية!!

اجلدير بالذكر ان اكرث من اختالل ال يزال خميما على 

ال�ضريبية”  “االيرادات  اول��ه��ا  املحلية،  االي����رادات  جانب 

ت�ضكل الن�ضبة االكرب منها، وثانيها اختالل اكرب يف املنظومة 

ال�ضريبية اذ ي�ضكل االيراد من �ضريبة املبيعات اجلزء االكرب 

وبن�ضبة ت�ضل اىل )٦2٪( من اجمايل االيراد ال�ضريبي ل�ضنة 

.2019

�ضريبة املبيعات �ضيئة وخطرة يف ناحيتن اوال انها �ضريبة 

غري مبا�ضرة تفتقد اىل العدالة االجتماعية وخا�ضة بالن�ضبة 

�ضريبة  انها  وثانيهما  واملتو�ضط،  املتدين  الدخل  ملحدودي 

حالة  يف  كبرية  ب�ضورة  ت�ضاهم  �ضريبة  “انكما�ضية”انها 
التباطوؤ / الركود ال�ضائد يف االقت�ضاد.

ت�سخم رقم ون�سبة املديونية

اجمايل املديونية

 )2٨30٨( م��ن  املديونية  اج��م��ايل  )ح��ج��م(  رق��م  ارت��ف��ع 

 201٨ �ضنة  ال�ضبعة االوىل من  اال�ضهر  نهاية  دينار يف  مليون 

الفرتة  خ��الل  ارت��ف��اع  وبقيمة  دي��ن��ار  مليون   )29507( اىل 

فيما   )٪٤،٢( زيادة  وبن�ضبة  دينار،  مليون   )1199( بحدود 

املحلي  الناجت  من   )٪٩٤،٤( اىل  االخري  الرقم  ن�ضبة  ت�ضل 

االجمايل املقدر.

�سايف املديونية

وارتفع رقم �ضايف املديونية من )2٦901( مليون دينار يف 

نهاية فرتة �ضنة 201٨ اىل )2٨249( مليون يف نهاية الفرتة 

املقابلة من هذا العام 2019، وبارتفاع “134٨” مليون دينار، 

وبن�ضبة زيادة )٪5(.

دينار  مليون   )120٨٨( من  ارتفعت  اخلارجية  املديونية 

وبن�ضبة  دينار  مليون   )417( وبارتفاع  مليون   )12505( اىل 

 )14٨13( من  الداخلية  املديونية  ارتفعت  فيما   )٪٣،٤(

  )931( وبارتفاع  دينار،  مليون   )15744( اىل  دينار  مليون 

مليون وبن�ضبة زيادة اكرب بحدود )٦،٣٪( وبايجاز نهج خمتل 

و�ضيء وتداعيات متوقعة، اكرث اختالال و�ضوء.

يف �سبعة ا�سهر ل�سنة 2019
عجز مايل اكرب ومديونية اأثقل

اأحمد النمري
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اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر

اأرا�سينا كرامتنا

الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

حق الع�دة

باأن   � � ح�ضد  العودة    -  اعتربت دائ��رة  دائ��رة 

نتائج  من  اجزاء  ون�ضر  الغوث  لوكالة  العام  املفو�س  ا�ضتقالة 

االمم  يف  الداخلية  الرقابة  مكتب  اجراها  التي  التحقيقات 

جميع  وقف  ويتطلب  االمريكية  املزاعم  كذب  يوؤكد  املتحدة 

اال�ضتهدافات ال�ضيا�ضية للوكالة، خا�ضة وان نتائج التحقيقات 

ف�ضاد  �ضبهات  يف  الوكالة  ت��ورط  قاطع،  نحو  على  تثبت،  مل 

ا�ضتنادا للمزاعم االمريكية واال�ضرائيلية..

نهاية  ي�ضكل  ان  يجب  ح�ضل  ما  ان  على  الدائرة  واك��دت 

واب��ع��اده  مراميه  يف  مك�ضوف  ا�ضرائيلي  اأم��ريك��ي  مل�ضل�ضل 

ال�ضيا�ضية والتحري�ضية الوا�ضحة بالتخل�س من وكالة الغوث 

حق  ت�ضفية  اط��ار  يف  والقانونية  ال�ضيا�ضية  مكانتها  و�ضرب 

االمن  من  يتطلب  ما  وه��ذا  الفل�ضطينين،  لالجئن  العودة 

العام لالمم املتحدة اوال اعالن نتائج التحقيق ب�ضكل مف�ضل 

حتت  االم��ريك��ي،  للتحري�س  رهينة  ال��وك��ال��ة  تبقى  ال  حتى 

العامل  دول  من  ثانيا  يتطلب  كما  ف�ضاد.  �ضبهات  ي�ضمى  ما 

والعمل  �ضنوات،  ث��الث  التجديد  ل�ضالح  ايجابا  الت�ضويت 

وكالة  موازنة  يف  املالية  امل�ضاهمات  زي��ادة  على  جدي  ب�ضكل 

الغوث خا�ضة تلك الدول التي علقت م�ضاهماتها بحجة انتهاء 

التحقيقات)�ضوي�ضرا، هولندا وبلجيكا(.

“�ضحر” الواليات  ان  تعترب  الغوث” واإذ  وكالة  دائرة  ان 

املتحدة وا�ضرائيل انقلب عليهما بعد ان ثبت ان  وكالة الغوث، 

كمنظمة، بعيدة عن اية �ضبهات، وما ح�ضل هو جمرد مزاعم 

�ضد موظفن بع�ضهم زرعتهم الواليات املتحدة التي �ضجعت 

الف�ضاد ودعمت املف�ضدين وعرقلت كل م�ضاعي اال�ضالح داخل 

الوكالة، ما يوؤكد �ضرورة ابعاد االيادي االمريكية عن لتمكينها 

من و�ضع ا�ضرتاتيجيات عملها وطريق تنفيذ براجمها مبعزل 

التي تهدف اىل حرف برامج عمل  التدخالت االمريكية  عن 

االونروا عن م�ضارها.. فانها ت�ضدد على اهمية توفري احلماية 

التي  املزاجية  ع��ن  ابعادها  خ��الل  م��ن  وحت�ضينها  للوكالة 

تتحكم ب�ضيا�ضات بع�س الدول املانحة واعادة االعتبار لتقرير 

االمن العام لالمم املتحدة بتخ�ضي�س موازنة ثابتة لالونروا 

الوكالة  باخراج  املعيار  هو  وهذا  املتحدة..  االمم  موازنة  من 

من دائرة االبتزاز ال�ضيا�ضي املتكرر.

لالأمم  العام  االم��ن  لتقرير  االعتبار  اع��ادة  اىل  وتدعو 

االمم  موازنة  من  لالونروا  ثابتة  موازنة  بتخ�ضي�س  املتحدة 

اىل  املتكرر  ال�ضيا�ضي  االبتزاز  من  االون��روا  الخ��راج  املتحدة 

املراقبة الدائمة وف�ضح اي متورط ب�ضبهات ف�ضاد وال�ضغط من 

اجل ال�ضراكة مع ادارة الوكالة يف كل ما له عالقة باخلدمات 

تراجع  ايجابا  ن�ضجل  االط��ار  هذا  ويف  حت�ضينها..  وب�ضرورة 

“مدير خدمات  ل�  الوظيفي  امل�ضمى  تغيري  نيتها  االون��روا عن 

امر  وهو  “املخيم”  م�ضطلح  على  االبقاء  ل�ضالح  املخيم” 

يوؤكد اهمية الرقابة ال�ضعبية و�ضرورة ان تكون حا�ضرة ملراقبة 

كل ان�ضطة الوكالة مع �ضرورة تراجع االونروا اي�ضا عن م�ضالة 

بن  متييز  دون   15 درجة  اىل  والرتقيات  االمتحانات  اج��راء 

موظف قدمي اآخر جديد..

اأحمد اأبو �سرور 
ت��وا���ض��ل ح��رك��ة امل��ق��اط��ع��ة و���ض��ح��ب اال���ض��ت��ث��م��ارات م���ن دول���ة 

دولة  ملقاطعة  العامل  جتوب  باتت  التي  اأن�ضطتها   )BDS(االحتالل

االحتالل يف املجاالت ال�ضيا�ضية والثقافية واالقت�ضادية وتاأليب الراأي 

االأوروبية  العدل  قرار حمكمة  من  ا�ضرائيل  تخوفت  �ضدها،وقد  العام 

ب�ضاأن منتجات امل�ضتوطنات ومن املتوقع اأن تبت حمكمة العدل االأوروبية 

ب�ضاأن  ق��رارا  املقبل  نوفمرب  الثاين/  ت�ضرين   12 يف  لوك�ضمبورج،  يف 

على  املقامة  امل�ضتوطنات  يف  تنتج  التي  اال�ضرائيلية  الب�ضائع  ت�ضدير 

املحتل.وتخ�ضى  ال�ضوري  اجلوالن  اأو  الغربية  ال�ضفة  اأرا�ضي 

ال��دول  لكافة  ملزما  ال��ق��رار  ي��ك��ون  اأن  م��ن  االح��ت��الل  دول���ة 

االوروبية،ويكون �ضابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة 

اإذا ما مت ا�ضتغالل   ، يف دول اخرى خارج االحتاد االأوروب��ي 

هذه ال�ضابقة ، خا�ضة من قبل نا�ضطي حركة املقاطعة .

و يف ذات ال�ضياق ان�ضمت بلدية اأو�ضلو اإىل خم�س بلديات 

 ، االإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  �ضلع  ملقاطعة  الرويج  يف  اأخ��رى 

احلظر  ويعد  املدينة،  بلدية  جمل�س  من  تاريخية  خطوة  يف 

يف  االإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  من  الب�ضائع  على  املفرو�س 

االأر�ضي الفل�ضطينية املحتلة جزءا من الربنامج املعتمد حديثا 

مدينة  جمل�س  عليه  واف��ق  ال��ذي   2023_2019 ل��الأع��وام 

اال�ضرتاكي،  الي�ضار  بقيادة   ، انتخابه موؤخرا  الذي مت  اأو�ضلو 

واأحزاب العمل واخل�ضر. 

االن�ضان  املعني بحقوق  امل�ضتقل  املتحدة  االأمم   اأي�ضا خبري  دعا  و 

يف االأرا�ضي الفل�ضطينية مايكل لينك يف 30 ت�ضرين االأول/ اأكتوبر،اإىل 

فر�س حظر دويل على جميع منتجات امل�ضتوطنات االإ�ضرائيلية،كخطوة 

نحو اإنهاء االحتالل غري ال�ضرعي.

اإ�ضرائيل  م��ن  اال�ضتثمار  و�ضحب  املقاطعة  حركة  نظمت  ق��د  و 

مدينة  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  م��ع  ت�ضامنيا  ن�ضاطا   )BDS(

الثاين/نوفمرب،بح�ضور  ت�ضرين   3 �ضانرتومهارملالهوالنديةبتاريخ 

لن�ضطاء  باالإ�ضافة  فل�ضطينين  ون�ضطاء  الفل�ضطينية  عدد من اجلالية 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  م��ع  اأج��ان��ب  ومت�ضامنن  ه��والن��دي��ن  حقوقين 

وق�ضيتهم الوطنية،ورفع املتظاهرون يافطات و�ضعارات تندد با�ضتمرار 

االحتالل التي تفر�ضه دولة الكيان ال�ضهيوين على االأرا�ضي الفل�ضطينية 

دون اكرتاث لقرارات ال�ضرعية الدولية .

و على ال�ضعيد العربي، دعت حركة املقاطعة يف املغرب اإىل عدم 

تطبيعا  تعترب  فيه  امل�ضاركة  اإن  وقالت  ال�ضويرة،  منتدى  يف  امل�ضاركة 

وكاأنه  االإ�ضرائيلي  واال�ضتيطان  االحتالل  الإظهار  وحماولة  وا�ضحا 

املرة  هب  ه��ذه  و�ضتكون  املغرب،  يف  يعقد  منتدى  يف  طبيعي  �ضريك 

اخلام�ضة التي يعقد فيها املنتدى يف مدينة ال�ضويرة، برعاية ال�ضفارة 

الفرن�ضية و املعهد الفرن�ضي باملغرب، غري اأنها املرة االأوىل التي تدعوا 

وقد  املنتدى،  هذا  يف  االحتالل  دولة  ا�ضراك  اإىل  فرن�ضا  �ضفارة  فيها 

بق�ضد  اأبيب  تل  يف  فرن�ضا  �ضفارة  اأطلقته  الذي  النداء  يف  ذلك  جاء 

واالن�ضمام  للت�ضجيل  الفرن�ضية  باللغة  الناطقن  االإ�ضرائيلين  ت�ضجيع 

اإىل املنتدى املزمع عقده يف مدينة ال�ضويرة يف املغرب .

اإىل  للمقاطعة،  الوطنية  اللجنة  ال�ضعيدالفل�ضطينيدعت  وعلى 

مقاطعة ال�ضباق االأكرب اال�ضرائيلي الفل�ضطيني التطبيعي الذي تنظمه 

الثامن من  واملقرر عقده يف  التطبيعية  »نرك�س بال حدود«   جمموعة 

ت�ضرين الثاين يف القد�س املحتلة، و قد انطلقت جمموعة »نرك�س بال 

حدود« هذه يف عام 2014 مب�ضاركة فل�ضطينين واإ�ضرائيلين يف القد�س 

جاء  انطالقها  ف��اإن  املجموعة  على  ادعاءالقائمن  ح�ضب  و   ، املحتلة 

كنتيجة لتفاقم العنف و العن�ضرية و التوتر يف القد�س منذ �ضيف 2014  

يف ا�ضارة اىل الّهبة ال�ضعبية التي انطلقت يف اأعقاب قتل و حرق الطفل 

حممد اأبو خ�ضري من بلدة �ضعفاط و دون  اأي ذكر لالحتالل 

يف  �ضعبنا  �ضد  املرّكب  االإ�ضرائيلي  واال�ضطهاد  الع�ضكري 

القد�س .

الفل�ضطينية للمقاطعة  ال�ضياق توجهت احلملة  ويف ذات 

بالتحّية   )PACBI(الإ�ضرائيل والثقافية  االأك��ادمي��ي��ة 

موقفه  على   )NUKS( الكويت  لطلبة  الوطني  لالحتاد 

الكويت،  يف  فل�ضطن  �ضفري  وّجهها  التي  للدعوة  الراف�س 

الكويت  جامعة  يف  ال�ضيا�ضية  العلوم  كلية  يف  ن��دوة  خ��الل 

طلبة  اإىل   ،2019 اأول/اأكتوبر  ت�ضرين   23 املا�ضي  االأربعاء 

وطالبات اجلامعة لزيارة مدينة القد�س املحتّلة �ضمن رحلٍة 

العلوم  لق�ضم  التابعة  الثقافية  اللجنة  مع  بالتعاون  منّظمٍة 

ال�ضيا�ضّية بكلية العلوم االجتماعّية يف اجلامعة.

علنيًة  دع��وًة  ال�ضفري  لفتة  الكويت  لطلبة  الوطني  االحت��اد  واعترب 

باأن  يقن  على  اأجمع  الكويتي  ال�ضعب  اأّن  بيانله،  يف  واأورد،  للتطبيع، 

ق�ضية  الكويتيون  يعتربها  التي  الفل�ضطينية،  الق�ضية  يقّو�س  التطبيع 

لهذه  االن�ضياق  لعدم  اجلامعة  وطالبات  طلبة  داعيًا  باأ�ضرها،  االأم��ة 

داعيًا  الفل�ضطيني  ال�ضفري  اإىل  الكويتي  االحت��اد  توّجه  كما  الدعوة. 

العلوم  ق�ضم  وطالب  لها،  دعى  التي  الرحلة  تنظيم  عن  الرتاجع  اإي��اه 

ال�ضيا�ضية بالناأي بنف�ضه عن الدعوات املثيلة.

ا�ستقالة املفو�س العام لاونروا وك�سف امل�ستور

حركة املقاطعة )BDS( : جبهة متقدمة يف مواجهة االحتال واال�ستيطان
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اراء

فوؤاد حمجوب
تذبذب  يعك�س   مفاجئ  حت��ول  يف 

اأعلن  االأم��ريك��ي��ة،  االإدارة  ق����رارات 

ن�ضر  اإع����ادة  ع��ن  االأم��ريك��ي  اجلي�س 

جزء من قواته يف �ضمال �ضرق �ضوريا، 

ق��واع��د ع�ضكرية ج��دي��دة يف  واإن�����ض��اء 

كان  اأن  بعد  وذل���ك  امل��ن��اط��ق،  بع�س 

ال�ضهر  اأعلن  ترامب  دونالد  الرئي�س 

املا�ضي عن ان�ضحاب القوات االأمريكية 

من �ضوريا. 

وقد طرح املوقف اجلديد عالمات 

ا���ض��ت��ف��ه��ام ك���ب���رية ح��ول 

ح���ق���ي���ق���ة االن�������ض���ح���اب 

االأم����ريك����ي، وع�����ّزز من 

يكن  مل  اأّن��ه  يف  ال�ضكوك 

ج���دي���ًا، ب��ل ك���ان جم��رد 

بعد  تكتيكية«  »م��ن��اورة 

اأن اأظهرت تركيا عزمها 

املنطقة  اج��ت��ي��اح  ع��ل��ى 

ب��ح��ج��ة »ط����رد وح����دات 

الكردية  ال�ضعب«  حماية 

منها. 

تعّر�س  ترامب  وك��ان 

الكونغر�س  يف  النتقادات 

ب�����ض��ب��ب ان�����ض��ح��اب��ه من 

����ض���وري���ا، مب���ا يف ذل��ك 

جمهورين  اأع�����ض��اء  م��ن 

ذل��ك  اإن  ق���ال���وا  ك���ب���ار، 

على  تركي  اأمام هجوم  الطريق  »فتح 

القوات الكردية التي كانت اأكرب حليف 

امل��ع��رك��ة �ضد  امل��ت��ح��دة يف  ل��ل��والي��ات 

تنظيم داع�س يف �ضوريا«.

وقال ال�ضناتور اجلمهوري ليند�ضي 

غراهام: »هناك خطة بديلة من هيئة 

�ضتلبي  اأنها  اأعتقد  امل�ضرتكة  االأرك��ان 

اأهدافنا اجلوهرية يف �ضوريا، و�ضتتيح 

العودة  م��ن  داع�����س  ملنع  نريد  م��ا  لنا 

اال�ضتيالء  من  اإي���ران  ومنع  للظهور، 

على النفط«.

ورب��ط��ت ت�����ض��ري��ح��ات امل�����ض��وؤول��ن 

بحرا�ضة  اجلديد  املوقف  االأمريكين 

النفط  حقول  على  »ال�ضيطرة  وتاأمن 

ع��ودة  و»احل��ي��ل��ول��ة دون  ���ض��وري��ا«،  يف 

اأو  االإ���ض��الم��ي��ة  ال��دول��ة  تنظيم  ف��ل��ول 

هذا  ويف  عليها«.  لل�ضيطرة  غ��ريه��ا 

االأمريكي  الدفاع  وزير  توعد  ال�ضياق، 

حال  يف  ال�ضاحقة  القوة  ب�»ا�ضتخدام 

اأو الإيران  اقرتبت قوى موالية ل�ضوريا 

ورو�ضيا من املنطقة«. 

الدفاع  وزارة  م�ضوؤويل  اأح��د  وق��ال 

االأمريكّية يف بيان: »اأحد اأهّم املكا�ضب 

مع  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات  حّققتها  التي 

تنظيم  ���ض��ّد  احل����رب  يف  ���ض��رك��ائ��ن��ا 

داع�س هو ال�ضيطرة على حقول النفط 

ُتعّد  ك��ان��ت  – ال��ت��ي  �ضوريا  ���ض��رق  يف 

م�ضدَر عائداٍت رئي�ضّيًا للتنظيم«. يف 

اإ�ضارة وا�ضحة على الرغبة االأمريكية 

اأو  يف اال�ضتحواذ على هذه العائدات، 

ق��وات  م��ع  تقا�ضمها  االأدن���ى  احل��د  يف 

»ق�ضد«.

»ق��وات  يف  ع�ضكري  م�ضدر  وك��ان 

وقت  يف  ك�ضف  الدميقراطية«  �ضوريا 

على  احلفاظ  بحث  ج��رى  اأن��ه  �ضابق 

وجود ع�ضكري اأمريكي يف القام�ضلي، 

ع�ضكرين  م�ضوؤولن  بن  اجتماع  يف 

واأ�ضاف  اأك��راد.  وم�ضوؤولن  اأمريكين 

اأّن هناك »حت�ضريات اأمريكية جتري 

ع��ل��ى ق���دم و���ض��اق يف ���ض��م��ال و���ض��رق 

ع�ضكرية  ق��واع��د  ث��الث  لبناء  �ضوريا 

م�ضرتكة  قواعد  يافطة  حتت  جديدة، 

الدويل« ملواجهة داع�س.  التحالف  مع 

لوجود  الفعلي  الهدف  اأن  عنه  وُنقل 

هذه القواعد هو »االحتفاظ بال�ضيطرة 

اإ�ضافة  للمنطقة،  اجلوي  املجال  على 

اإىل ال�ضيطرة على املن�ضاآت النفطية«. 

اأهداف متعّددة
وراأى حمللون اأن اخلطوة االأمريكية 

اجلديدة تنطوي على اأهداف متعّددة 

االجتاهات؛ 

اإىل كل من  ر�ضالة  � فهي من جهة 

لن  وا�ضنطن  باأن  تفيد  وتركيا  رو�ضيا 

�ضتبقى  وب��اأن��ه��ا  امل��ك��ان،  لهما  تخلي 

النفوذ«  تقا�ضم  »عملية  م��ن  ج���زءًا 

�ضرق  �ضمال  مناطق  يف  جت��ري  التي 

�ضوت�ضي«  »اتفاق  بعد  وخا�ضة  �ضوريا، 

الذي جرى التو�ضل اإليه بن الرئي�ضن 

ال��رو���ض��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ن وال��رتك��ي 

رج���ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان، وال�����ذي مت 

على  الرتكي  العدوان  اإيقاف  مبوجبه 

دوري��ات  بت�ضيري  وال�ضماح  املنطقة، 

مناطق  يف  تركية   � رو�ضية  م�ضرتكة 

ال�ضريط احلدودي بعمق ي�ضل اإىل 10 

من  وال�ضرق  الغرب  اإىل  كيلومرتات، 

منطقة عمليات الغزو الرتكي.

ون�����سّ ات��ف��اق ���ض��وت�����ض��ي ع��ل��ى اأن 

بعمق ثالثن  الكردية  القوات  ترتاجع 

 440 البالغ  احل���دود  ط��ول  على  كلم 

اأن على  البند  تنفيذ هذا  ويعني  كلم. 

القوات الكردية التخلي عن ال�ضيطرة 

ل�ضالح  الرئي�ضية،  امل��دن  بع�س  على 

القوات ال�ضورية النظامية التي عادت 

العديد  ع��ل��ى  و���ض��ي��ط��رت 

التي  والبلدات  املدن  من 

ان�ضحبت منها »ق�ضد«.

اأ�ضارت  مو�ضكو  لكّن 

»���ض��ع��وب��ات  اإىل  اأخ�����ريًا 

ت���واج���ه ت��ن��ف��ي��ذ ات��ف��اق 

من  وخّففت  �ضوت�ضي«، 

م�ضار  ح��ي��ال  ت��ف��اوؤل��ه��ا 

ت���ن���ف���ي���ذه، ع���ل���ى رغ���م 

ت���اأك���ي���ده���ا ان�����ض��ح��اب 

امل��ق��ات��ل��ن االأك������راد من 

ال�����ض��ري��ط احل������دودي!. 

وعزا حمللون ع�ضكريون 

»ال�ضعوبات«  هذه  رو�س 

اال�ضتباكات  جت��دد  اإىل 

النظامية  ال���ق���وات  ب���ن 

الع�ضكرية  امل��ع��ار���ض��ة  وجم��م��وع��ات 

امل��دع��وم��ة م���ن اأن���ق���رة يف ع���دد من 

املناطق.

� ك��م��ا رب���ط امل��راق��ب��ون ب��ن ع��ودة 

هذه  يف  االأمريكي  الع�ضكري  االنت�ضار 

املنطقة وبن �ضراع وا�ضنطن املحتدم 

مع طهران، و�ضعيها اإىل »عدم ال�ضماح 

لالأخرية باأن تب�ضط نفوذها على هذا 

اجل���زء اال���ض��رتات��ي��ج��ي م��ن ���ض��وري��ا، 

ي�ضل بن طهران  ي�ضكل ج�ضرًا  الذي 

وبريوت مرورًا بالعراق«.

»حقول النفط« تعيد القوات االأمريكية اإىل �سوريا!
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اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر

اأرا�سينا كرامتنا

الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

اراء

معت�سم حمادة - فل�سطني
ب����داًل م���ن احل�����وار ال��ف�����ض��ائ��ي ح��ول 

الطاولة  اإىل  جنل�س  دعونا  االنتخابات 

ال�ضيا�ضية  ال�ضعب  حل��ق��وق  اإح���رتام���ًا 

والد�ضتورية يف انتخابات ناجحة

وال�ضفافية  ال�ضراحة  تفرت�س   ■
االنتخابات مازالت  اأن ق�ضية  االعرتاف 

اإىل  تتحول  اأن  م��ن  قلق،  مبعث  ت�ضكل 

يف  االنق�ضامات  تعمق  خالفية،  ق�ضية 

وتلحق  الفل�ضطينية،  احل��ال��ة  �ضفوف 

اإ�ضافية،  اأم��ل  خيبة  ال�ضعبية  باحلالة 

اإىل جانب العديد من خيبات االأمل التي 

يف  االنق�ضام،  طريف  ف�ضل  اأم��ام  تعانيها 

االلتزام مبا مّت التفاهم عليه، واأمام حالة 

الفل�ضطينية  ال�ضلطة  تعي�ضها  التي  ال�ضلل 

���ض��ي��ا���ض��ات  م���واج���ه���ة  وق���ي���ادت���ه���ا، يف 

اإىل  املحتلة  املناطق  حّول  ما  االحتالل، 

كل  االح��ت��الل  ق��وات  فيها  تعبث  �ضاحة 

اأ�ضكال العبث، دون رد ر�ضمي يرتقي اإىل 

م�ضتوى احلدث.

االنتخابات،  اإىل  ال��داع��ي  فالطرف 

ال يتوقف عن الت�ضكيك بنوايا االآخرين، 

ال�ضروط،  اإط��الق  يف  مكوناته  وتتبارى 

ال�ضرط  غ��رار  على  تعجيزي،  وبع�ضها 

الداعي اإىل االلتزام بااللتزامات الدولية 

يعني  ما  الفل�ضطينية،  التحرير  ملنظمة 

يف ال�ضياق االلتزام باأو�ضلو وا�ضتحقاقات 

ب��اإ���ض��رائ��ي��ل  االع������رتاف  اأي  اأو����ض���ل���و، 

والتبعية  االأمني،  التن�ضيق  واملوافقة على 

ا�ضتحقاقات  مبوجب  لها،  االقت�ضادية 

العلم  مع  االقت�ضادي،  باري�س  بروتوكول 

دورت��ه  يف  الوطني  املجل�س  ق���رارات  اأن 

االأخرية )ال�23( وقبله املجل�س املركزي 

ال���������27+2٨، جت�����اوزت كل  يف دورت���ي���ه 

اأو�ضلو  اتفاق  من  اخل��روج  ل�ضالح  هذا، 

وا�ضتحقاقاته والتزاماته. وهذا يف �ضياقه 

االإعالمي،  ال�ضجار  اإىل  يعيدنا  العام، 

الذي دار بن حركتي فتح وحما�س، على 

الثانية  ال���دورة  انتخابات  نتائج  �ضوء 

والتي   ،)200٦( الت�ضريعي  للمجل�س 

حتى  مازلنا  دم��وي��ة،  �ضيغة  اإىل  انتهت 

االآن ندفع ثمنها غاليًا.

موافقتها  تعلن  اأخ����رى،  واأط�����راف 

اإجرائها،  و���ض��رورة  االن��ت��خ��اب��ات،  على 

من  و�ضل�ضلة  غ��ام�����ض��ة  ب��ع��ب��ارات  ل��ك��ن 

ما  بينها،  فيما  املتناق�ضة  الت�ضريحات 

واأن  ت���دار،  م��ن��اورة  هناك  وك���اأن  يوحي 

واأن  يح�ضم،  مل  االنتخابات  من  املوقف 

ح�ضابات  يف  تخ�ضع،  م��ازال��ت  الق�ضية 

اأن  اإىل  واخل�ضارة،  الربح  ملبداأ  البع�س، 

ما  الق�ضية،  من  النهائي  املوقف  يتبلور 

على  طرف،  من  الأكرث  املجال  يف  يف�ضح 

بالنوايا،  للت�ضكيك  �ضيا�ضية،  خ�ضومة 

واحلديث عن »ال�ضياطن« التي تكمن يف 

التفا�ضيل، والتي ميكن اأن »ت�ضيطن« كل 

اإذا ما و�ضل احلوار  الفل�ضطينية  احلالة 

اإىل  ال�ضيطانية«  التفا�ضيل   « هذه  حول 

الطريق امل�ضدود، ما يعيد تقدمي احلالة 

الفل�ضطينية، على عك�س ما ينبغي، حالة 

ال�ضيا�ضية،  وق��واه��ا  ب�ضلطتها  فا�ضلة، 

اأن��ه  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وت��ق��دم 

واإقامة  بنف�ضه،  �ضوؤونه  اإدارة  عن  عاجز 

ال  اآخ���ر،  بتعبري  اأي  دمي��ق��راط��ي،  نظام 

ي�ضتحق اأن تكون لديه دولة م�ضتقلة. وهو 

ادع���اءات  ال��وق��ت نف�ضه،  ي��خ��دم، يف  م��ا 

�ضتقوم  التي  ال��دول��ة  اأن  االح��ت��الل  دول��ة 

للفو�ضى،  م�ضرحًا  �ضتكون  حواراها  اإىل 

ول�ضناعة االإرهاب.

تعي�ضها  التي  احلالة  تو�ضيف  ميكن 

احلالة الفل�ضطينية، يف النقا�س املحموم 

ت�ضهد ح���وارًا  اأن��ه��ا  االن��ت��خ��اب��ات،  ح��ول 

معلنًا، اأداته و�ضائل االإعالم، تتدخل فيه 

نف�ضه  يقدم  طرف  وكل  كلها،  االأط��راف 

بحيث  جماعته،  با�ضم  الر�ضمي  الناطق 

اإىل  احل���وار  وي��ت��ح��ول  االوراق،  تختلط 

فو�ضى متالأ االأجواء الفل�ضطينية، وتعمل 

على تعكريها اأكرث فاأكرث.

وعلى  املعلن،  احل��وار  �ضد  الأننا  لي�س 

املالأ، واأن يقال للراأي العام ما يقال خلف 

البع�س  يحاول  الأنه حوار،  بل  اجلدران، 

اأن يجعل منه اأداة الإغالق الطريق اأمام 

اإنهاء االنق�ضام، والإدامة احلالة القائمة، 

هذا  من  امل�ضتفيدين  م�ضالح  يلبي  مبا 

االنق�ضام، بكل اأ�ضكال الفائدة. وللتاأكيد 

ال��وط��ن��ي��ة،  احل������وارات  اأن  ذل���ك  ع��ل��ى 

غزة،  ثم  وم��ن  اهلل،  رام  �ضهدتها  التي 

ترتك  ومل  وب��ريوت،  وعمان،  والقاهرة، 

حاًل،  لها  وو�ضعت  وتناولتها،  اإال  ق�ضية 

مبا يف ذلك ق�ضية االنتخابات، فاأجابت 

ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ب�����ض��رورة  ب��و���ض��وح 

لل�ضلطة،  وت�ضريعية  رئا�ضية،  �ضاملة، 

م.ت.ف.  يف  فل�ضطيني  وطني  وجمل�س 

واأقرت قانون االنتخابات بنظام التمثيل 

و�ضن  الرت�ضيح،  �ضن  وح��ددت  الن�ضبي، 

امل�ضاركة  لل�ضباب  ي�ضمن  مبا  االنتخاب، 

الفاعلة يف ذلك )21 �ضنة للرت�ضيح و1٨ 

احل�ضم  ن�ضبة  وحددت  لالنتخاب(  �ضنة 

الفل�ضطينية  احل��ال��ة  اأن  اأي   .٪1.5

مت��ل��ك خ��ارط��ة ط��ري��ق وا���ض��ح��ة امل��ع��امل 

ل��الن��ت��خ��اب��ات، وي��ع��ط��ل ت��ط��ب��ي��ق ه��ذه 

االنق�ضام  ط��ريف  ال��ت��زام  ع��دم  اخل��ط��ة 

تفاهمات  ومنها  الثنائية،  بالتفاهمات 

التاأكيد  اأعيد  )والتي   ،2017/10/12

وزرع   )،2017/11/22 يف  وطنيًا  عليها 

االألغام يف الطريق.

الف�ضاء،  يف  ال��دائ��ر  اجل����دال  ه���ذا 

التقريب  هدفه  بع�ضها  خمتلفة،  وبلغات 

ب��ن امل���واق���ف، وال��ب��ع�����س االآخ����ر تعميق 

ب��اع��رتاف اجلميع  ي��وؤك��د،  اخل��الف��ات، 

تقريبًا، اأن احلالة الوطنية بحاجة ما�ضة 

اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  �ضامل  وط��ن��ي  ح���وار  اإىل 

ومن  م�ضريتها.  طريق  من  االألغام  يزيل 

الوطنية  احلالة  تكون  اأن  جدًا  الطبيعي 

على  مقبلة  وه���ي  ح����وار،  اإىل  ب��ح��اج��ة 

وقانوين،  د�ضتوري،  �ضيا�ضي،  ا�ضتحقاق 

هدفه جمع ال�ضمل، كما يقولون، واإعادة 

بناء املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية، التي انتهت 

واليتها القانونية منذ زمن، والتي تفككت 

بطريقة ق�ضرية يف ظل �ضراعات �ضيا�ضية 

هذه  بناء  اإع��ادة  ف��اإن  وبالتايل  ودموية، 

امل��وؤ���ض�����ض��ات، ب��االن��ت��خ��اب��ات، ال ت��ن��درج، 

والتطبيق  ال�ضل�س،  االنتقال  �ضياق  يف 

االنتخابات  تنظيم  اأي  للقوانن،  ال�ضل�س 

يف م��واع��ي��ده��ا وم��واق��ي��ت��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة 

�ضياق  يف  ت��ن��درج  ه��ي  ب��ل  والد�ضتورية، 

حالة فل�ضطينية متاأججة، جاءتها الدعوة 

لالنتخابات، يف خطاب نيويورك، ب�ضكل 

مفاجئ، مل يتم التمهيد لهذه الدعوة ال 

وال  م.ت.ف،  يف  التنفيذية،  اللجنة  يف 

)التي  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  يف 

اأن حت��ل حم��ل اللجنة  ك��ث��ريًا م��ا حت��اول 

تلميح  اأو  ت�ضريح  يف  وال  التنفيذية(، 

الدعوة  ج��اءت  اهلل.  رام  يف       للقيادة 

م.ت.ف  ف�ضائل  فيه  تعي�س  وق��ت   يف 

املوقف  حول  عميقة،  �ضيا�ضية  خالفات 

الت�ضريعية  املوؤ�ض�ضة  قرارات  ترجمة  من 

اأو�ضلو  اتفاق  من  وللخروج  الفل�ضطينية، 

بالقرار  التفرد  �ضيا�ضة  تغول  ظ��ل  ويف 

التنفيذية  اللجنة  وتهمي�س  ال�ضيا�ضي، 

)ال��ت��ع��ب��ري امل��وؤ���ض�����ض��ات��ي ع��ن االئ��ت��الف 

الوطني الذي متثله م.ت.ف(  وحتويلها 

اإىل جمرد منتدى للحوار، ال يوؤخذ حتى 

وابتدعت  وتو�ضياته.  با�ضتخال�ضاته 

�ضيغة  �ضمي  م��ا  م���ا،  ب��وح��ي  لنف�ضها، 

�ضدرت  كما  الت�ضاورية«.  »االجتماعات 

الدعوة يف ظل قرار من فتح مبقاطعة اأي 

بعد  واجلهاد،  حما�س  حركتي  مع  ح��وار 

يف  مو�ضكو  يف  احل��وار  اجتماعات  نك�ضة 

�ضباط )فرباير( املا�ضي.

الكل يعرتف ب�ضرورة احلوار لكن هنا 

تفرتق املواقف.

البع�س يقول اأّن ال حوار اإال بعد �ضدور 

االنتخابات  بتنظيم  الرئا�ضي  املر�ضوم 

واأن  )لل�ضلطة(.  والت�ضريعية  الرئا�ضية 

ق�ضية  على  عندئذ  �ضيقت�ضر  احل���وار 

واح���دة ه��ي اإجن���اح االن��ت��خ��اب��ات، دون 

التطرق اإىل غريها)!(.

احلوار  ب�ضرورة  يقول  االآخر  البع�س 

�ضدر  ح��ال  ففي  امل��ر���ض��وم.  ���ض��دور  قبل 

احلالة  تكون  احل���وار،  وف�ضل  املر�ضوم، 

اأي��ًا،  �ضيا�ضي.  م��اأزق  اأم��ام  الفل�ضطينية 

اأو  االنتخابات،  اإلغاء  االحتماالت:  كانت 

اأو  القطاع،  ب��دون  ال�ضفة  يف  انتخابات 

ما  القد�س..  ب��دون  والقطاع  ال�ضفة  يف 

احلوار  »اآلية  حول  احلوار  هذا  اأن  يعني 

وعمق  االنق�ضام  عمق  ي��وؤك��د  وتوقيته« 

بع�س  اأن  ينبئ  اأن��ه  واالأخ��ط��ر  ال�����ض��رخ. 

واأن  ال�ضفاء،  اإىل  تفتقر  النوايا مازالت 

الغائب  ه��ي  م��ازال��ت  ال�ضيا�ضة  االإرادة 

االأكرب.

ال�ضعب  حقوق  احرتموا  نقول   لذلك 

العقبات  واأزيلوا  والد�ضتورية.  ال�ضيا�ضية 

اأمام االنتخابات.

ال تطلقوا الر�ضا�س على االنتخابات.

ال تطلقوا الر�سا�س على االنتخابات
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

اإ�ستحقاق ال�سيادة الوطنية 

الباقورة والغمر

اأرا�سينا كرامتنا
2019/11/6

1994/10/26
الَعْوُد اأَحمد...

 الباقورة والغمر اإىل ال�سيادة الوطنية االأردنية 

نعم الإلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو ال�سهيوين

ال�شفحة االخرية

ي�صدرها

حزب ال�صعب 
الدميقراطي االردين

)ح�صد(

رئي�س التحرير 

عدنان خليفة

عمان - االردن - جبل احل�شني - �شارع الظاهر 

بيرب�س - مقابل م�شت�شفى اال�شتقالل

املوقع على االنرتنت:

www.hashd-ahali.org.jo
ahali@go.com.jo :بريد الكرتوين 

hashdparty@gmail.com

املكاتب:

عمان: 5691451/2/ فاك�س 5686857

اربد: 7273367 / الزرقاء: 05398486

مادبا: 05545354 / الكرك: 355091

طبعت يف مطابع  الغد

رقم االيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2002/38/د(

االخراج الفني

عبداهلل ابوكف

ال�ضف ال�ضوئي

منري عليا 

اال�شرتاكات

)40( دينار للموؤ�س�سات )30( دينار لالفراد

االدارة واملالية

خليل ال�ضيد

االردنية ال�ضقاط  الوطنية    -· وجهت احلملة 

جمل�س  اع�ضاء  اىل  هامة  ر�ضالة  العدو   مع  الغاز  اتفاقية 

الغاز  اتفاقية  تنفيذ  باقرتاب  يذكر  اإخطار  النواب، مبثابة 

مع العدو ال�ضهيوين، وجاء يف الر�ضالة ما يلي :�

�ضيبداأ  اإذ  وعاجل،  خطري  طرق  مفرتق  على  االآن  نحن 

اأ�ضابيع  اأي بعد   ،2020 ع��ام  اأوائ���ل  امل�ضروق  ال��غ��از  �ضّخ 

�ضكانه وقطاعاته  بكل  االأردن،  كّل  بعدها  قليلة فقط �ضيقع 

وجغرافيته، رهينة لالبتزاز ال�ضهيوين، بعد اأن احتفلنا للتّو 

الباقورة  يف  املحتّلة  الكيلومرتات  من  مئات  ب�ضعة  بتحرير 

والغمر، وا�ضتعادتها ل�ضيادتنا، لنعّر�س هذه ال�ضيادة، وعلى 

غاز  �ضفقة  جراء  للخطر،  امل��ّرة،  هذه  بلدنا  م�ضاحة  كامل 

من  املزيد  وتبديد  الكارثة،  ا�ضتجالب  �ضوى  لها  معنى  ال 

اأموالنا، ودعم االإرهاب ال�ضهيوين واالرتهان له.

جمل�س النواب هو املوؤ�ض�ضة االأخرية القادرة اليوم على 

وميكنه  االإرادة،  امتلك  اإن  االأردن،  �ضهينة  م�ضروع  وقف 

ذلك عرب ثالث اآلّيات وا�ضحة ومتالزمة وممكنة ومتزامنة 

االإ�ضراع  ويجب  املجل�س،  �ضالحّيات  تقع �ضمن  و�ضريعة، 

بتنفيذها قبل فوات االأوان:

تقم  مل  ح��ال  يف  ف���وًرا  احلكومة  م��ن  الثقة  1-  �ضحب 

القا�ضين  النواب  جمل�س  وق��رار  ال�ضعبّية  االإرادة  بتنفيذ 

باإلغاء اتفاقية الغاز مع ال�ضهاينة.

الغاز  ا�ضترياد  يحظر  عاجل  قانون  م�ضروع  2-  اإق��رار 

العدو  من  �ضيادّي  اأو  ا�ضرتاتيجي  طابع  ذات  �ضلع  اأّي��ة  اأو 

الد�ضتورّية  خطواته  مترير  يف  واال�ضتعجال  ال�ضهيوين، 

لي�ضبح ملزًما للحكومة.

3-  حتويل كّل من �ضاهم يف اإقرار وتوقيع هذه االتفاقّية 

وتنفيذها اإىل امل�ضاءلة واملحا�ضبة والق�ضاء ملا ارتكبه لينالوا 

جزاءهم العادل عن هذا اال�ضتهتار باأمن وم�ضتقبل وم�ضالح 

واأموال واقت�ضاد االأردن ومواطنيه.

لذا تطلب احلملة من �ضعادتكم اعتبار هذا املو�ضوع اأولوّية 

عاجلة ال حتتمل التاأجيل، والعمل فوًرا مع زمالئكم النواب 

من اأجل وقف هذه الكارثة قبل فوات االأوان، واحلملة على 

لديها  املوجودة  الوثائق  املعلومات  بكل  لتزويدكم  ا�ضتعداد 

الف�ضاد  و�ضبهات  االتفاقية،  تلك  ج��دوى  عدم  تثبت  والتي 

املحيطة بها، وهدر املال العام الكبري املرتبط بها، وال�ضرر 

وم�ضاحلنا،  واقت�ضادنا  باأمننا  �ضتلحقه  ال��ذي  ال��ف��ادح 

ال�ضرائب  دافعي  باأموال  ال�ضهيوين  االإرهاب  دعم  وفوقه: 

االأردنين.

احلملة الوطنية االردنية ال�سقاط اتفاقية الغاز مع العدو

توجه ر�سالة اىل جمل�س النواب 

  - خا�س- عنوان النظام املايل اجلديد الذي 
قدمته وزارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية وجلنة االحزاب جاء على النحو 

التايل = نظام امل�ضاهمة املالية يف دعم االحزاب ال�ضيا�ضية =.

اي ان هذا النظام جاء بناء على �ضرورة متكن االحزاب 

حركتها  لها  توؤمن  التي  املالية  القدرة  امتالك  من  ال�ضيا�ضية 

حياة  تطوير  على  امل�ضاعدة  اي  واجتماعاتها  ون�ضاطاتها 

عن  التعبري  عن  املجتمع  اف��راد  جميع  متكن  منظمة  �ضيا�ضية 

على  حتافظ  منظمة  قنوات  خالل  من  وقناعاتهم  اأفكارهم 

جدية املعاجلة وتداول االأفكار وت�ضهم جديا يف تطوير القوانن 

التطوير  وبالتايل  احلزبي  العمل  بتطوير  الكفيلة  واالآل��ي��ات 

املجتمع  ي�ضب يف خدمة  والذي  واملنظم  املجتمعي احل�ضاري 

والوطن وي�ضتفيد من جممل طاقات وخربات ابنائه.

انفاذ  لها  املوكول  الهيئات  الأن  ومكذب  م�ضدق  بن  وكنا 

هذا التوجه هي ذات اجلهات العرفية القمعية التي اأخذت على 

والق�ضاء  احلزبي  العمل  ال�ضنن حماربة  ع�ضرات  من  عاتقها 

عليه، لذا ويف ظل تراجع اإمكانية ممار�ضة الرتهيب والرتغيب 

يف ظل القوانن اجلديدة اأخذت اجلهات املخت�ضة على عاتقها 

اإبراز  مواهبها من خالل ما ي�ضند اليها ر�ضميا لتنفيذه فياأتي 

املعادي  موقفهم  عن  ليعربوا  املايل  النظام  املثال  �ضبيل  على 

لالأحزاب من خالله واعتقد انهم جنحوا فيما اأرادوا حتقيقه 

والعقبات  باال�ضرتاطات  حافلة  امل��ايل  النظام  بنود  فجاءت 

التي متنع احلزب من اإمكانية احل�ضول على الدعم اإال ب�ضكله 

االمثلة  لبع�س  نتعر�س  �ضوف  وهنا  اي�ضا  وامل�ضروط  الرمزي 

حيث  االأول  البند  يف  ه��ذا  وياأتي  الفكرة.  اي�ضاح  ي�ضهل  مبا 

قيمة  من   ٪40 عن  يزيد  ال  ال�ضنوي  الدعم  ان  النظام  يقرر 

اال�ضرتاكات وي�ضيف على ان ال يتجاوز ما مقداره ع�ضرة اآالف 

هذا  من  واالأده��ى  ال�ضابق،  الدعم  قيمة  من   ٪٨0 خ�ضم  اي 

البند م�ضروط باأن ال يقل اال�ضرتاك ال�ضنوي الأي ع�ضو عن 24 

دينارا �ضنويا، فكيف ميكن للطلبة والعمال الفقراء ان يلتزموا 

بدفع مبلغ اال�ضرتاك مع اأنهم اأحوج الأي م�ضاعدة.

للموؤمتر وهو مبلغ  دينارا   2500 اآخر يخ�ض�س مبلغ  وبند 

اأي�ضا بدعوة  اأي موؤمتر وهو م�ضروط  تكاليف  ال يغطي ن�ضف 

مندوب من اللجنة حل�ضور فعاليات املوؤمتر مما ي�ضكل اخالال 

يعترب  ال  مبلغ  اىل  باال�ضافة  ح��زب  الأي  الداخلي  النظام  يف 

مغريا باأي حال من االأحوال م�ضروط باندماج ثالثة احزاب او 

اأكرث وهذا االندماج م�ضروط مبوافقة اللجنة ولي�س بتوافق هذه 

االحزاب واأع�ضائها على الربنامج.

يرهن  بنوده  وبكل  انه  اال  املالحظات  من  العديد  وهناك 

لو  حتى  النيابية!!.  االنتخابات  يف  بامل�ضاركة  امل�ضاعدات  هذه 

مع  حقه  من  فان  االنتخاب  قانون  على  يوافق  ال  احل��زب  كان 

االنتخابات مثال حتى يجرب  االحزاب مقاطعة هذه  غريه من 

اجلهة املعنية ان تعيد النظر بقانون اأكرث عدالة وان�ضجاما.

على خلفية �سدور نظام مايل جديد لاأحزاب ال�سيا�سية..

 نظام مايل عريف


