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�ضهد اال�ضبوع الفائت هجوما تطبيعيا �ضد االردن من قبل العدو 

ال�ضهيوين وقيادته الذين يوا�ضلون برناجمهم العن�ضري يف اطار 

ما ي�ضمى ا�ضرائيل الكربى:-

ان  على  املا�ضي  الثالثاء  العربية   12 القناة  اأك��دت  اذ   –  1

اىل  ر�ضميا  االردن  غور  �ضم  عن  غد  بعد  او  غدا  �ضيعلن  نتنياهو 

دولة االحتالل. وجميعنا يعرف ان ت�ضريحات بهذا املعنى كانت قد 

�ضدرت قبل �ضهرين من قادة العدو تفيد ان العمل جار ل�ضم ارا�ضي 

غور االردن املحاذية متاما الأرا�ضي الغور يف الدولة االردنية.

من  �ضاعات  بعد  ال�ضرعي  وغري  العدواين  االج��راء  هذا  وياأتي 

ت�ضريح وزير اخلارجية االمريكية يوم الثالثاء املا�ضي اي�ضا الذي 

كان  مهما  الفل�ضطينية  وال�ضفة  القد�س  يف  اال�ضتيطان  فيه  اأب��اح 

نوعه مدنيا ام ع�ضكريا!!!. وذلك متهيدا ل�ضم ال�ضفة الفل�ضطينية 

ر�ضميا.

بالطبع فان وزير اخلارجية االمريكية يدرك ان مثل هذا االإقرار 

ان  تعترب  التي  الدولية،  ال�ضرعية  ق��رارات  مع  يتناق�س  اخلطري 

)ال�ضفة والقد�س هي اأرا�ضي حمتلة( وياأتي هذا االقرار من�ضجما 

بالقد�س  اعرتفت  التي  االمريكية  العدوانية  ال�ضيا�ضات  مع  متاما 

عا�ضمة لدولة االحتالل رغما عن قرارات ال�ضرعية الدولية اأي�ضا.

مع  واملتناق�ضة  املعرت�ضة  الدولية  الفعل  ردود  ان  النظر  يلفت 

ال�ضيا�ضات االمريكية تت�ضع يوما بعد يوم ولي�س اأدل على ذلك من 

الت�ضويت االأخري قبل ا�ضبوع الذي جرى يف اجلمعية العامة ب�ضاأن 

وكالة غوث الالجئني.

وك��ذل��ك ال���رد ال��ف��وري م��ن ق��ب��ل االحت����اد االوروب�����ي باعتبار 

باأنواعه غري �ضرعي، والت�ضويت الكامل لدول االحتاد  اال�ضتيطان 

�ضد املقرتح االمريكي بانهاء خدمات وكالة الغوث.

الندوة  الغاء  ق��رر  عندما  العا�ضمة  حمافظ  فعل  ح�ضنا   –  2

امل�ضبوهة التي كان من املفرت�س اقامتها اخلمي�س اجلاري 11/21 

املقرر  كان من  والتي  االأدي��ان،  ال�ضالم بني  يف عمان حتت عنوان 

اإقامتها بتنظيم من )جمعية املبادرة املتحدة لالأديان( حيث كان 

دور  عنوانها  ورقة  بتقدمي  �ضهيوين  وفد  ي�ضارك  ان  املفرت�س  من 

التطرف  من  للوقاية  املجتمعي  ال�ضمود  بناء  يف  اليهودية  الديانة 

العنيف(!!!.

و�ضمعنا عن م�ضروع الندوة بعد ان )دّبت ال�ضوت( اللجنة العليا 

للمجابهة ومقاومة التطبيع وانت�ضر اخلرب كالنار يف اله�ضيم وبداأت 

القوى ال�ضيا�ضية تعد العّدة لالحتجاجات واال�ضتنكار.

االردن  “حملة  اعلنته  مبا  فتتعلق  االخ��رى،  الواقعة  اما   –  3

الفريق  اردنية خا�ضة  بنقل  اثر قيام �ضركة طريان  تقاطع” على 

ودية  مباراة  القامة  املحتلة  يافا  مدينة  اىل  االرجنتيني  الريا�ضي 

ال�ضعب  فيها  يتعر�س  التي  ان�ضانية  ال��ال  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف 

الفل�ضطيني للتنكيل.

التحية لكل املوؤ�ض�ضات ال�ضعبية التي تت�ضدى للتطبيع مع العدو 

ذلك  من  اأك��ر  املطلوب  ولكن  االمي��ان،  باأ�ضعف  ول��و  ال�ضهيوين 

بكثري يف مواجهة الهجوم التطبيعي والذي يتفوق يف �ضرا�ضته على 

االجتياحات الع�ضكرية.

بكل  للعدوان  رادع  ور�ضمي  �ضعبي  رّد  هناك  يكون  ان  املطلوب 

الرد الر�سمي وال�سعبي املطلوب يف مواجهة 

هجوم التطبيع مع العدو ال�سهيوين

تون�س: تباين مواقف االأحزاب من مر�سح النه�سة لرئا�سة احلكومة

االنقالب يف بوليفيا: فّت�س عن �سركات الليثيوم

يف  ت�سارك  “رند” 
احتجاجية  وق��ف��ة 

مل��ج��اب��ه��ة ال��ع��ن��ف 

والتمييز �سد املراأة

امل���ل���ت���ق���ى ال����وط����ن����ي ل����الح����زاب 

وال����ق����وى ال���ق���وم���ي���ة وال���ي�������س���اري���ة:

تقف  واالق��ت�����س��ادي��ة  املعي�سية  االأزم����ة 

خ���ل���ف ت�����س��اع��د ال���ع���ن���ف امل��ج��ت��م��ع��ي 

امل��ق��اوم الفل�سطيني  لل�سعب  التحية 

احلكومة  ارتهان  ب�سب 

الدويل النقد  المالءات 

ال�سيا�سات املالية ترفع من 

والبطالة الفقر  معدالت 

ي�سر  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح  اع����الن  “ر�ساد”:تاأجيل 
الت�سجيل م��ن  هائلة  اع����دادا  وي��ح��رم  الطلبة  مب�سالح 

اأزم��������ة ال�����ع�����دال�����ة.. ال�����روات�����ب امن����وذج����ًا

الت�سويت اإىل جانب ا�ستمرار االأونروا انت�سار لق�سية حق عودة الالجئني اإىل وطنهم وديارهم

 احلقوق التاريخية وامللكيات اخلا�سة

 يف الباقورة: اعرتاف من طرف واحد
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خليل ال�سيد

ت���ت���ك���رر اأع����م����ال ال��ع��ن��ف 

ويف  �ضكل  من  باأكر  املجتمعي 

عدة مواقع، واأقرب مثال على 

ذل��ك ح��ادث��ة ج��ر���س االأخ���رية 

�ضيدة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��ر���ض��ت  ال��ت��ي 

زوجها،  قبل  عينيها من  لفقئ 

نف�س  وخ�����الل  ���ض��ب��ق��ه��ا  ك��م��ا 

االأ�ضبوع تقريبًا حادثة طعن �ضخ�س لعدد من ال�ضياح 

العديد من  واملواطنني ب�ضكني، وبال �ضك، كان هناك 

اأو�ضع فيما  اأ�ضكااًل  اأخذت  التي  اأو  امل�ضابهة،  احلوادث 

املبا�ضرة  دوافعه  له  وك��ّل  وال�ضنني،  االأي��ام  من  م�ضى 

اأو�ضلتنا  مزمنة،  اجتماعية  اأم��را���س  عن  تعرب  التي 

املجاالت،  كّل  يف  املتعاقبة  احلكومية  ال�ضيا�ضات  لها 

ت�ضبب  مما  واملعي�ضية،  واالقت�ضادية،  االجتماعية، 

مبزيد من التخلف والظالمية لدى قطاعات اجتماعية 

وا�ضعة، وحيث غابت قيم التنوير واحلداثة، والعقوبة 

الرادعة، كما تعمقت يف البالد حاالت الفقر والبطالة، 

الكرمية  احل��ي��اة  ومتطلبات  العمل،  فر�س  وف��ق��دان 

للغالبية ال�ضاحقة من املواطنيني.

ويالحظ املراقب غياب فر�س العمل لقطاع املراأة، 

وبالتايل  االإن��ت��اج،  عجلة  يف  م�ضاهمتها  ي�ضعف  مما 

القائم  االجتماعي  ال�ضلم  يف  االأ�ضعف  احللقة  تبقى 

من  واأبعد  واالإق�ضاء،  للتهمي�س  وعر�ضة  بالدنا،  يف 

كما  والت�ضويه  خمتلفة،  بدواعي  للقتل  تتعر�س  ذلك 

ما  امل�ضتغرب،  ومن  االأخ��رية،  حدث يف حادثة جر�س 

اأنهم  يفرت�س  ممن  والكتاب،  االإعالميني  بع�س  كتبه 

راح��وا  اأن��ه��م  اإال  الثقافة،  وي��دع��ون  ر�ضالة  اأ�ضحاب 

كما  معها،  املجتمع  ت�ضامن  حّق  امل��راأة  على  ينكرون 

ح�ضل يف االأعت�ضام احلا�ضد ت�ضامنا مع �ضيدة جر�س 

يقولون  بل  ال  ال��وزراء،  رئا�ضة  من  بالقرب  ومثيالتها 

بعايل ال�ضوت: اإّن املراأة وجدت للبيت واإعداد الطعام 

وتوفري الراحة لقاطنيه، ونت�ضاءل: من يوفر لتلك املراأة 

الراحة والطماأنينة يف راأي هوؤالء؟! ، هذا جزء ي�ضري 

من االأمرا�س االأجتماعية اجلاثمة يف البالد، لذا على 

متكاملة  وطنية  خطة  اإع��داد  موؤ�ض�ضاتها  بكّل  الدولة 

واالجتماعي،  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالح  ت�ضمل 

فر�س  وتوفري  والبطالة  الفقر  ح��االت  بتطويق  وتبداأ 

العمل جلموع املواطنيني ومتطلبات احلياة الكرمية...

وتغليظ العقوبات ملثل تلك االعتداءات االإجرامية التي 

ال�ضيا�ضي واالجتماعي  تقام يف ظّل �ضطوة هذا املناخ 

ال�ضائد.

 العنف املجتمعي..

 مراآة الواقع ال�سيا�سي

الكيل” “ طفح 

اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق���ف���ة  يف  ت�������س���ارك  “رن�������د” 
مل��ج��اب��ه��ة ال���ع���ن���ف وال��ت��م��ي��ي��ز ����س���د امل������راأة

الدميقراطيات  الن�ضاء  رابطة  �ضاركت   -   

احتجاجية  وقفة  يف  املا�ضي  “رند” ال�ضبت  االردنيات 

حا�ضدة  �ضد العنف اال�ضري دعت لها اللجنة الوطنية 

الن�ضاء  جمعية  الوقفة  بهذه  �ضارك  كما  امل��راأة  ل�ضوؤون 

العربيات واحتاد املراة االردنية وكوادر احزاب �ضيا�ضية 

الوقفة يف  ، نفذت  ومنظمات حقوقية وفعاليات وطنية 

عن  دفاعا  ال��وزراء  رئا�ضة  قرب  الرابع  ال��دوار  حميط 

#طفح  بعنوان  االن�ضانية  للقيم  وانت�ضارا  املراأة  كرامة 

�ضد  والتمييز  اال�ضري  العنف  على  واحتجاجا  الكيل 

بحق  والالن�ضانية  الوح�ضية  للجرمية  وا�ضتنكارا  املراأة 

فاطمة ابو عكليك، اإمراأة جر�س املعنفة التي فقاأ زوجها 

عينيها امام اطفالها وا�ضابها بالعمى مطالبني بايقاع 

على  تعديالت  واج���راء  اجل��اين  بحق  العقوبات  ا�ضد 

واملطالبة  العنف  من  االأردنية  امل��راأة  حلماية  القوانني 

الوا�ضح  والن�س   ، االجتماعية  وال��ع��دال��ة  بامل�ضاواة 

االردن��ي��ة  للمراأة  امل�����ض��اواة  على  بالد�ضتور  وال�ضريح 

وتنقية الت�ضريعات من الن�ضو�س التمييزية �ضد املراأة 

اجلهات  ل��دى  الوقائية  االج����راءات  تطوير  و���ض��رورة 

املعنية ملجابهة ظاهرة العنف اال�ضري وو�ضع حد لهذه 

اجلرائم والتاكيد على ك�ضر حاجز ال�ضمت يف التبليغ 

عن العنف اال�ضري.

الت�ضامنية  الهتافات  بالوقفة  امل�ضاركات  رددت  كما 

مع امراأة جر�س ، كما رفعت امل�ضاركات يافطات تندد 

بالعنف اال�ضري وتطالب بحق املراأة العربية يف احلماية 

واالمان والكرامة وامل�ضاواة والعدالة االجتماعية. 

ادانت  بيانا  �ضابق  وقت  يف  ا�ضدرت  قد  رند  وكانت 

ان  فيه على  واكدت  والالن�ضانية  الب�ضعة  هذه اجلرمية 

ر�ضمية  جمتمعية  م�ضوؤلية  هي  الظاهرة  لهذه  الت�ضدي 

و�ضعبية كما اكدت على �ضرورة  تطوير الت�ضريعات التي 

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

العقوبات على مرتكبي هذا النوع من اجلرائم و�ضمان 

املناهج  مراجعة  و�ضرورة  العقاب  من  اإفالتهم  عدم 

على  والعمل  واالعالمية  التعليمية   واملنظومة  الرتبوية 

العدالة  يحقق  مب��ا  للمراة  النمطية  ال�����ض��ورة  تغيري 

وامل�ضاواة للمراأة االردنية.
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ت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

توقف    -      

امل���ل���ت���ق���ى ال����وط����ن����ي يف 

اج��ت��م��اع��ه ال�����ذي ع��ق��ده 

يف م��ق��ر ح����زب ال��وح��دة 

امل�ضتجدات  اأمام  ال�ضعبية 

ال�ضعيد  على  ال�ضيا�ضية 

امل���ح���ل���ي وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 

و�ضجل املوقف التايل

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 
املحلي:

امل��ل��ت��ق��ى  اع���ت���رب   _

ت�ضهده  م���ا  اأن  ال��وط��ن��ي 

ال���ب���الد م���ن ت�����ض��اع��د يف 

املجتمعي  العنف  عمليات 

االأزم���ة  الرئي�ضي  �ضببه 

التي  اخل��ان��ق��ة  واملعي�ضية  االق��ت�����ض��ادي��ة 

وب�ضكل  املتعاقبة  فيها احلكومات  و�ضعتنا 

خا�س الفقر والبطالة وفقدان فر�س العمل 

وتاأمني متطلبات احلياة الكرمية، بداًل من 

الفقراء  اأن عدد  �ضيا�ضة االنكار واالدعاء 

من  اأكر  اأن  علمًا  االآف  ب�ضعة  البالد  يف 

ن�ضف االردنيني يعي�ضون حتت خط الفقر 

اأو على  حد الفقر وفق املعلومات الر�ضمية،   

اإ�ضافة لغياب بع�س الت�ضريعات القا�ضرة 

من  لالإفالت  للجناة  الفر�ضة  تعطي  التي 

حتمي  التي  الت�ضريعات  وخا�ضة  العقاب 

حقوق املراأة يف املجتمع.

�ضل�ضلة  االأخرية  الفرتة  و�ضهدنا خالل 

موؤ�ض�ضات  ط��ال��ت  ال��ت��ي  االع���ت���داءت  م��ن 

اجلرائم  من  العديد  ومنها  ومواطنيني 

بحق املراأة  و�ضلت اىل حد القتل والت�ضويه 

ت�ضاعد  ويندرج  اأخالقي،  وازع  اأي  بدون 

االأمر  ال�ضياق  ذات  يف  امل��راأة  �ضد  العنف 

ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ت��اب��ع��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة 

خطة  وو���ض��ع  جمتمعنا  ع��ل��ى  اخل��ط��رية 

من  ونتائجها  اأ�ضبابها  ملعاجلة  وطنية 

�ضيا�ضي  ا���ض��الح  بعملية  ال�����ض��روع  خ��الل 

على  ال��ب��الد  ي�ضع  حقيقي  واق��ت�����ض��ادي 

اآفة  ومعاجلة  االأزم��ة  من  اخل��روج  طريق 

متنح  عمل  فر�س  وتوفري  والبطالة  الفقر 

املواطن االمكانية لتاأمني متطلبات حياته، 

من  تنتق�س  ال��ت��ي  الت�ضريعات  وت��ع��دي��ل 

التي  التدخالت  كل  ووق��ف  امل���راأة  حقوق 

الذين  اجلناة  عن  العقوبة  لتخفيف  تتم 

ي�ضتهدفون �ضلب املراأة حقوقها وحياتها.

على ال�سعيد الفل�سطيني: 
بالتحية  الوطني  امللتقى  ت��وج��ه   _

ومقاومته  الفل�ضطيني  العربي  لل�ضعب 

البطلة يف قطاع غزة التي ت�ضدت للعدوان 

املحا�ضر  القطاع  على  االأخري  ال�ضهيوين 

بعد قيامه باغتيال ال�ضهيد بهاء اأبو العطا 

دم�ضق  يف  املقاومة  قادة  اأحد  وا�ضتهداف 

اأثبتت  وق��د  اب��ن��ه،  ال�ضت�ضهاد  ادى  مم��ا 

اللغة  اأن  على  للعدوان  بت�ضديها  املقاومة 

لغة  العدو هي  هذا  يفهمها  التي  الوحيدة 

القوة وال�ضمود واملقاومة، رغم ا�ضتهدافه 

ل��ل��م��دن��ي��ني االأب����ري����اء من 

واالأماكن  اأطفال وعائالت 

ال�����ض��ك��ن��ي��ة امل���وؤه���ول���ة يف 

على  للتاأثري  منه  حماولة 

م��ع��ن��وي��ات امل��واط��ن��ني يف 

غزة.

الوطني  امللتقى  واأدان 

ال�����ع�����دوان ال�����ض��ه��ي��وين 

ال���غ���ا����ض���م، ه�����ذا ال���ع���دو 

ال����ذي الي��ق��ي��م وزن�����ًا لكل 

ال���ق���وان���ني وامل���ع���اه���دات 

بعنجهية  ويتعامل  الدولية 

ال�ضعب  ���ض��د  وع���دوان���ي���ة 

على  الفل�ضطيني  العربي 

امتداد االأر�س الفل�ضطينية 

املحتلة من قتل واعتقال وم�ضادرة وتهويد 

الفل�ضطينية يف ظل �ضمت وخنوع  االر�س 

من  وغطاء  دويل  وت��واط��ئ  عربي  ر�ضمي 

املتحدة  ال��والي��ات  اجل��رمي��ة  يف  �ضريكته 

االأمريكية.

الفل�ضطينية  ال��ق��وى  امللتقى  وط��ال��ب 

وا�ضتعادة  االنق�ضام  حالة  انهاء  ب�ضرورة 

الربنامج  اأ�ضا�س  على  الوطنية  ال��وح��دة 

ال�ضعب  مي��ك��ن  ال����ذي  امل���ق���اوم  ال��وط��ن��ي 

الفل�ضطيني من القوة والقدرة على مواجهة 

التي  التحديات  ومواجهة  العدوان موحدًا 

املهددة  الوطنية  وحقوقه  ق�ضيته  تواجه 

بالت�ضفية.

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

امللتقى الوطني لالحزاب والقوى القومية والي�سارية:

املجتمعي  ال��ع��ن��ف  ت�����س��اع��د  خ��ل��ف  ت��ق��ف  واالق��ت�����س��ادي��ة  امل��ع��ي�����س��ي��ة  االأزم�����ة 
ال���ت���ح���ي���ة ل���ل�������س���ع���ب ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي امل�����ق�����اوم

ار�سيدات يرد على ال�سفدي ويفند ت�سريحاته حول ملكيات ال�سهاينة يف الباقورة
املحامني  نقيب  ا�ضتهجن   -     

الت�ضريحات  ار�ضيدات،  م��ازن  االأردن��ي��ني، 

ال�����ض��ادرة ع��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���ض��وؤون 

اأفراد  ملكية  حول  ال�ضفدي  اأمين  املغرتبني 

الباقورة،  منطقة  يف  اأرا���سٍ  ال�ضهاينة  من 

اأن  يجب  ال  والتي  باخلطرية  اإياها  وا�ضفا 

ت�ضدر عن م�ضوؤول اأردين.

وقال ار�ضيدات اإن هناك تخّبطا حكومّيا 

يف ه��ذا امل��ل��ف، داع��ي��ا احل��ك��وم��ة االأردن��ي��ة 

تلك  اثبات  ال�ضهيوين  الكيان  من  للطلب 

والبّت  اأ�ضال،  موجودة  كانت  اإذا  امللكيات 

قانون  وتطبيق  االأردنية  املحاكم  اأم��ام  فيها 

يكون  اأن  متحّديا  عليها،  العقارية  امللكية 

اأو  االأرا���ض��ي  دائ��رة  يف  �ضواء  وثائق  هناك 

�ضلطة وادي االأردن تثبت تلك امللكيات.

الربيطاين  االن��ت��داب  �ضلطة  اأن  وب���نّي 

�ضنوات  ثالث  ملدة  االأر���س  روتنربغ  منحت 

 ،1926 عام  الكهرباء  توليد  م�ضروع  القامة 

االأرا�ضي  فتعاد  امل�ضروع  ُينّفذ  مل  حال  ويف 

يبيعها  اأن  ب��االأر���س  للمت�ضّرف  يجوز  وال 

الكيان  اأن  كما  ل��ه،  مملوكة  لي�ضت  كونها 

هناك  يكن  ومل  قائما  يكن  مل  ال�ضهيوين 

مواطنون �ضهاينة وال دولة، فقد اأقيم الكيان 

معهم،  االأرا���ض��ي  تلك  تكن  ومل   1948 ع��ام 

الفتا اإىل اأنه ويف حال البيع للوكالة اليهودية 

االأرا�ضي  ملكية  لعدم  باطال  البيع  فيعترب 

لل�ضخ�س البائع.

امل�ضطلح  كان  “لذلك  ار�ضيدات:  وتابع 

ال���ب���اق���ورة هو  ب��امل��الح��ق يف  امل�����ض��ت��خ��دم 

)املاّلك(  م�ضطلح  ياأِت  ومل  )املت�ضرفون( 

لي�ضت  لكونها  نظرا  االأر���س(،  )اأ�ضحاب  اأو 

م�ضطلح  ج���اء  ال��غ��م��ر  ويف  الأح�����د،  م��ل��ك��ا 

)امل�ضتخدمون( كونهم م�ضتخدمني”.

على  ويجب  خطري  امللف  ه��ذا  ان  وق��ال 

احلكومة عدم اال�ضت�ضالم لتلك الت�ضريحات 

حول  الذي  ال�ضابق  الت�ضوية  قانون  وتطبيق 

ت�ضرف  وحتت  وملك  اأمريية  اإىل  االأرا�ضي 

العقارية  امللكية  ق��ان��ون  وتطبيق  ال��دول��ة 

اجلديد ومن لديه اعرتا�س فليتوجه للق�ضاء 

ويثبت امللكية.
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  - فوجئ املكتب التنفيذي لرابطة ال�ضباب 

وزي��ر  بت�ضريحات  ر���ض��اد   االردين  ال��دمي��ق��راط��ي 

التعليم العايل بخ�ضو�س تاأجيل موعد التقدمي للمنح 

كان  والذي  ال�ضهر احلايل  نهاية  ليبداأ يف  والقرو�س 

من املفرت�س انه بداأ مع نهاية ال�ضهر املا�ضي او بداية 

ال�ضهر اجلاري، حمذرًا من اي تعديالت �ضلبية على 

�ضروط اال�ضتفادة من البعثات واملنح والقرو�س، فمن 

غري املعتاد اأن تقوم الوزارة مبثل هذا االجراء يف هذا 

الوقت احلرج الذي من املفرت�س اأن يعلن عن البدء 

الدرا�ضي  العام  باأوقات حمددة من  الطلبات  بتقدمي 

)نهاية �ضهر ت�ضرين اول( لتتمكن الوزارة من حتويل 

يف  الطلبة  ر�ضوم  لت�ضديد  للجامعات  املالية  املبالغ 

الوقت املنا�ضب دون اأي تاأخري.

االقت�ضادية  الظروف  هذه  ويف  التاأجيل  هذا  ان 

ال�ضعبة التي مير بها املواطنني، �ضيمنع عددا وا�ضعا 

من الطلب ذوي الدخول املتدنية واملحدودة من فر�ضة 

االعالن عن  تاأجيل  ب�ضبب  الثاين،  للف�ضل  الت�ضجيل 

دفع  تاأجيل  اجلامعات  رف�س  وب�ضبب  جهة  من  املنح 

الر�ضوم ،مما يتطلب قرارا بال�ضماح للطلبة بالت�ضجيل 

بعد  الر�ضوم  دفع  وتاأجيل  الثاين  الدرا�ضي  للف�ضل 

االعالن عن املنح مثمنا الت�ضريحات ال�ضادرة التي 

اكد اأن اأهم مالمح املرحلة القادمة �ضرتتكز على دعم 

والعمل على  الر�ضمية  االأردنية  ا�ضتقاللية اجلامعات 

خا�ضًة  وطنية  كموؤ�ض�ضات  لها  ال��الزم  الدعم  تقدمي 

تلك اجلامعات التي تعاين من م�ضاكل واأو�ضاع مالية 

�ضعبة ومزمنة، وذلك حتى تتمكن هذه اجلامعات من 

اجلامعات  قانون  عليها  ين�س  التي  اأهدافها  حتقيق 

وامل�ضرف  الراقي  امل�ضتوى  تعك�س  ب�ضورة  االأردن��ي��ة 

املاأمول منها، اآملينا ان تتحول هذه الت�ضريحات اىل 

تطبيقات عملية يلم�س اثرها الطلبة واملواطنون.

ومبتابعة التعقيدات التي و�ضعتها بع�س اجلامعات 

املكتب  فان  ال�ضودان،  من  العائدين  الطلبة  وجه  يف 

معاناة  انهاء  املمكنة  وبال�ضرعة  يطالب  التنفيذي 

،و�ضمان  ال�ضودانية  اجلامعات  من  العائدين  الطلبة 

تراجع  م�ضتغربا  درا�ضتهم اجلامعية،  باإكمال  حقهم 

�ضابقا  عقد  ال���ذي  االت��ف��اق  ع��ن  اجل��ام��ع��ات  بع�س 

بقبولهم على ا�ضا�س دفع ن�ضف ر�ضوم املوازي.

للم�ضاركة  ب��اأم��ل  التنفيذي  املكتب  ينظر  كما 

الطالبية  الربملانية  املجال�س  انتخابات  يف  الطالبية 

على  الطلبة  ل��ت��دري��ب  ايجابية  خ��ط��وة  باعتبارها 

يف  دوره��م   وتعزيز  الدميقراطية،  العملية  ممار�ضة 

ثقافة  ير�ضخ  مبا  امل�ضوؤولية  وحتمل  الفاعلة  امل�ضاركة 

احلوار والقبول باالآخر والتعددية، املني ان يتاح لهذه 

املجال�س اخذ دورها املنوط بها واعطائها ال�ضالحيات 

و�ضوال  واملطلبي،  الرقابي  دوره��ا  لتمار�س  الكافية 

واجلامعات  الثانويات  لطلبة  نقابي  موؤ�ض�ضي  لتمثيل 

على م�ضتوى الوطن.

املكتب التنفيذي لرابطة ال�سباب الدميقراطي االردين “ر�ساد”

الت�سجيل. من  هائلة  اعدادا  ويحرم  الطلبة  مب�سالح  ي�سر  الدرا�سية  املنح  اعالن  •تاأجيل 

ال�سودانية. اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��ائ��دي��ن  الطلبة  م��ع��ان��اة  الأن��ه��اء  ال��وق��ت  •حان 

الوطن. م�ستوى  على  الوحد  النقابي  التمثيل  عن  بدياًل  لي�ست  للثانويات  الطالبية  املجال�س  •انتخابات 

ال�سوؤون البلدية واملحلية غري م�ستعدة لف�سل ال�ستاء
ع�ضرات  وال�ضيول  االمطار  مياه  داهمت   -     

اىل  ادى  م��ا  اجل��م��ع��ة  م�����ض��اء  االزرق  منطقة  يف  امل����زارع 

الذي  اخرى  ،االمر  مبزارع  ال�ضرر  واحلاق  بع�ضها  اتالف 

ت�ضبب  بخ�ضائر مادية كبرية للمزارعني .

  امني �ضر جمعية مزارعي االزرق حمدي �ضارة قال  ان   

كبرية  باملزارع  ا���ض��رارا  احلقت  االم��ط��ار  وم��ي��اه  ال�ضيول 

اخل�ضائر  ان  موؤكدا   ، مزارعا   140 اىل  ملكيتها  تعود  التي 

مبدئيا  تقدر بع�ضرات االلوف من الدنانري .

وا�ضاف �ضارة  انه قام بابالغ امني عام وزارة الزراعة 

ال��ت��ي حلقت  اخل�ضائر  اال���ض��رار  ع��ن  اجل��م��ع��اين  حم��م��ود 

باملزارعني يف املنطقة ودرا�ضة امكانية تعوي�ضهم .

تاتي  التي  املياه  ان  كميات  اىل  ولفت 

من مناطق البادية ال�ضمالية والغربية تقدر 

ال  ول��ال���ض��ف  مكعب  م��رت  مليون   22 بنحو 

ي�ضتفاد منها  على االطالق .

وطالب وزارة املياه والري ببناء �ضد يف 

املنطقة لت�ضاهم  زيادة املخزون املائي بدال 

ابلغ  انه  اىل  م�ضريا   ، ه��درا  تذهب  ان  من 

عوين  املياه  ل���وزارة  العام  االم��ني  م�ضاعد 

عدم  بحجة  �ضيئا  يفعل  ومل  بذلك  الكلوب 

وجود خم�ض�ضات.
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ال�سودان من  العائدين  "•الطلبة 
 مماطلة وال حلول

من  العائدين  الطب  طلبة  من  ع��دد  اعت�ضم 

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأم���ام  ال�����ض��ودان، 

العلمي، وذلك احتجاجا على رف�س جامعات ر�ضمية 

املوازي  ر�ضوم  ن�ضف  اأ�ضا�س  على  فيها  ت�ضجيلهم 

العايل  التعليم  به جمل�س  اأو�ضى  كما 

اجلامعات  بع�س  اإن  الطلبة  .وق��ال 

جمل�س  بتو�ضية  االل��ت��زام  رف�ضت 

التعليم العايل، ومل تقبل بت�ضجيلهم 

لتجديد  دفعهم  الذي  االأمر  لديها، 

التعليم  وزارة  اأم����ام  االح��ت��ج��اج 

بالقيام  مطالبتها  اأج��ل  من  العايل 

مب�ضوؤولياتها جتاههم.

الطالبة  اأن  ال�����ض��رط��اوي  واأك���د 

العام  املدعي  اإىل  التوجه  رف�ضت 

مكتفية بال�ضكوى لدى املركز االأمني

ال�سياحة  خريجو  	•
واالثار يطالبون بالتعيني

واالآث���ار  ال�ضياحة  تخ�ض�ضات  خريجو  ج��دد 

اأ�ضحاب  بتعيني  مطالبهم  امل�����ض��ان��دة.  وال��ع��ل��وم 

تخ�ض�ضات العلوم امل�ضاندة لالآثار، بدال من تعيني 

ا�ضحاب التخ�ض�ضات االخرى.

وقالوا يف بيان لهم اإن هذه ال�ضواغر من حقهم، 

وادراج  ج��ذري��ًا  امل�ضكلة  بحل  احلكومة  مطالبني 

ت�ضكيالت  �ضمن  واالث���ار  ال�ضياحة  تخ�ض�ضات 

ال��وزارات  خمتلف  يف  وتعيينهم  والتعليم  الرتبية 

مثل اال�ضغال العامة، املياه والري، االدارة املحلية، 

االوقاف. وا�ضاروا اىل اأن كثري من الوزارات تعمل 

للمواقع االثرية وهي  ارا�س قريبة  امليدان ويف  يف 

املواقع  يخ�س  مبا  االآث���ار  من  رقابة  ب��دون  تعمل 

االثرية.

ك��ادالء  تدريبهم  ب�ضرورة  اخلريجون  وطالب 

�ضياحيني وتوزيعهم على املواقع االثرية وال�ضياحية 

والتي يتجاوز عددها 100 الف موقع اثري و�ضياحي 

ال�ضياحة  وزارة  مطالبة  اىل  باال�ضافة  اململكة  يف 

بعمل برامج تدريب خلريجي ال�ضياحة واالآثار على 

والتحف  والف�ضيف�ضاء  التقليدية  احلرف  �ضناعة 

امل��واق��ع  يف  منتجاتهم  ت�ضويق  يف  وم�ضاعدتهم 

ال�ضياحية املنت�ضرة عرب اململكة

اخلارج يف  درا�سية  •منح 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعلنت 

اخل��م��ي�����س، ع���ن م��ن��ح درا���ض��ي��ة يف اجل��م��ه��وري��ة 

 2020 الدرا�ضي  للعام  االأردنيني  للطلبة  الهنغارية 

اأن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  ال����وزارة، يف  .واأ���ض��اف��ت   2021 /

البكالوريو�س،  الدرا�ضية  امل��راح��ل  ت�ضمل  املنح 

التقدمي  االأردنيني  داعية  والدكتوراه،  واملاج�ضتري 

التقدمي  بدء  �ضيتم  اأنه  الهنغارية. وذكرت،  للمنح 

 /  15 ي��وم   15 / 11/ 2019 وحتى  للطلبات من 

 2020/1

اخلدمات وتدين  بتري  •مدر�سة 
الكرك  حمافظة  يف  بتري  قرية  اه��ايل  ا�ضتكى 

�ضوء او�ض�ضاع مدر�ضة بتري الثانوية للبنني ، وتدين 

م�ضتوى اخلدمة وفقدان املدر�ضة الب�ضط متطلبات 

التعليمية .فاجهزة احلا�ضوب معطلة منذ  العملية 

ال  املدر�ضة  ان  كما  متهالك..  البناء  �ضنوات.و. 

حتتوي على مالعب وغري خمدومة باالنرتنت وال 

املطالبات  طابعات،رغم  او  ت�ضوير  اآلة  بها  يوجد 

من  ا�ضتجابة  ال  انه  اال  الو�ضع  بتح�ضني  والوعود 

وزارة الرتبية والتعليم .

تطبيق  يف  التع�سف  �سحية  •طالبات 
القانون

و�ضفوه  مل��ا  ا�ضتهجانهم  ع��ن  م��واط��ن��ون  ع��رب 

ب�«تنّمر« اإدارة اإحدى املدار�س، التابعة ملديرّية تربية 

الطالبات.  على  ال�ضري،  وادي  ل��واء 

خ��الل  ط��ل��ب��ت،  االإدارة  اإن  وق���ال���وا 

مرّبيات  م��ن  ال�ضباحي،  ال��ط��اب��ور 

اللواتي  الطالبات  »منع«  ال�ضفوف 

املدر�ضّية  الر�ضوم  بت�ضديد  يقمن  مل 

زميالتهن،  مع  ال�ضفوف  دخول  من 

والبقاء يف ال�ضاحة.

»اإه��ان��ة«  ب��اأّن��ه  م��ا ح��دث  وو�ضفوا 

ي�ضتطع  مل  اللواتي  الطالبات  لكرامة 

ال��ر���ض��وم  ت�ضديد  اأم���وره���ن  اأول���ي���اء 

باأّنه  منّوهني  االآن،  حّتى  املدر�ضّية 

اإدارة املدر�ضة ا�ضتدعاء  باإمكان  كان 

وت�ضليمهّن  ف���ردي،  ب�ضكل  الطالبات 

دفع  ب�����ض��رورة  الإب��الغ��ه��م  ل��الأه��ل،  ر�ضمّية  ورق���ة 

الر�ضوم، دون تعري�ضهن لالإحراج اأمام زميالتهن.

مدير تربية لواء وادي ال�ضري، �ضامي �ضديفات، 

يتعّلق  املدر�ضّية  الر�ضوم  حول  احلديث  اأن  اأو�ضح 

اأن  اإىل  م�ضريا  االأردن��ّي��ني،  ولي�س  العرب  بالطلبة 

كتابا من وزارة الرتبية والتعليم قد مّت تعميمه بهذا 

ال�ضدد.

ت�ضريحات �ضحفية  عن  �ضديفات يف  واأع��رب 

االأم��ور  اأولياء  من  اأح��د  مراجعة  لعدم  ا�ضتغرابه 

وبعد متابعته  لالإدارة لال�ضتف�ضار حول ما حدث. 

كان  ح�ضل  ما  اإن  قال  املدر�ضة،  اإدارة  مع  لالأمر 

الطالبات  اأ�ضماء  حل�ضر  روتيني  اإج��راء  جم��ّرد 

الر�ضوم  ا�ضتيفاء  لغايات  االأخرى،  من اجلن�ضّيات 

املدر�ضّية .واأ�ضاف: لقد مّتت اإعادة كاّفة الطالبات 

اإىل �ضفوفهن بعد ح�ضر االأ�ضماء

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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بني تقارير ر�سمية وتقديرات خرباء.. ما ن�سبة الفقر يف االأردن؟
اعداد فريق االهايل

االأرقام  اأهم  من  الفقر  موؤ�ضرات  تعد 

حول  للحكومات  بالغًا  حرجًا  ت�ضبب  التي 

ت�ضارب  وجود  ال�ضائد  من  لذلك  العامل، 

الر�ضمية  التقارير  ب��ني  خا�ضة  حولها، 

اخل���رباء  اإىل  امل�����ض��ت��ن��دة  وال��ت��ق��دي��رات 

ومنظمات املجتمع املدين.

مبوؤمتر  احلكومة  اأعلنت  االأردن،  ففى 

�ضحفي عقده رئي�س الوزراء عمر الرزاز، 

املطلق  الفقر  ن�ضبة  اأن   ،2019 اأبريل  يف 

الآخر  وفقًا   ،%15.7 اإىل  و�ضلت  بالبالد 

موؤكدة  االأردن��ي��ة،  احلكومة  نفذته  م�ضح 

اأن من ال�ضروري التمييز بني اأنواع الفقر 

ومنها املطلق والن�ضبي.

ويف هذا ال�ضياق، ُيعرف الفقر املطلق 

باحلاالت التي تعي�س باأقل من دوالر واحد 

وفق  ومعي�ضة،  و�ضراب  غ��ذاء  بني  يوميًا، 

ي�ضاحبها  والتى  ال��دويل،  البنك  تعريف 

االإن�ضانية  االحتياجات  من  �ضديد  حرمان 

ال�ضرف  مرافق  ذل��ك  و�ضمن  االأ�ضا�ضية، 

ال�ضحي وال�ضحة واملاأوى والتعليم.

ولكن  الدخل  مب�ضتوى  الفقر  يرتبط  وال 

امل��ت��اح��ة، يف حني  اأي�����ض��ًا بحجم اخل��دم��ات 

ُيعرف “الفقر الن�ضبي” بعدم قدرة املواطن 

على اأن يعي�س بامل�ضتوى املعي�ضي نف�ضه الذي 

يعي�ضه غالبية َمن حوله يف املجتمع.

وكانت اآخر ن�ضبة للفقر يف االأردن بلغت 

14.4% يف عام 2010، مرتفعًة من %13.3 

غري  تقديرات  رجحت  ح��ني  يف   ،2008 يف 

ر�ضميٍة بلوغ ن�ضبة الفقر 20% حتى 2016.

معلومات غري دقيقة 
حممد  االأردين  االق��ت�����ض��ادي  امل��ح��ل��ل 

االأردنية  احلكومة  حديث  اأن  ي��رى  الب�ضري 

الدقة،  من  كثري  ينق�ضه  الفقر  معدل  عن 

فهو بكل تاأكيد يتجاوز 15% اإىل ن�ضب عالية، 

وذلك لوجود عدة موؤ�ضرات تدل على زيادة 

الفقر.

وت��ع��د زي�����ادة اإق���ب���ال االأردن����ي����ني على 

جمانًا  الطعام  تقّدم  )اأماكن  “التكّيات” 
البطالة  معدل  ارت��ف��اع  وكذلك  للفقراء(، 

التقدم  على  واإق��دام��ه��م  اخل��ري��ج��ني،  ب��ني 

يف  ���ض��واء  عنها،  االإع���الن  يتم  وظيفة  الأي 

اجلي�س، اأو االأمن العام، موؤ�ضرًا على زيادة 

معدل الفقر، وفق حديث الب�ضري ل�”اخلليج 

اأونالين”.

ويو�ضح اأن �ضندوق املعونة االأردنية يوجد 

ما  وهو  االأردنيني”،  من  كبري  “اإقبال  عليه 

يدل على زيادة معدل الفقر.

ال��ب��ط��ال��ة بني  اأن زي����ادة م��ع��دل  وي����رى 

على  تنعك�س  االأردين  ال�ضارع  يف  اخلريجني 

معدل الفقر ب�ضكل عام.

التي  احل��االت  املطلق”  “الفقر  ويعني 

تعي�س باأقل من دوالر واحد يوميًا، بني غذاء 

و�ضراب ومعي�ضة، وفق تعريف البنك الدويل.

تقديرات اخلرباء
يوؤكد  الكتوت  فهمي  االقت�ضادي  اخلبري 

اأن م�ضتويات الفقر والبطالة ارتفعت ب�ضكل 

غري م�ضبوق يف االأردن، ب�ضبب تفاقم االأزمة 

املالية واالقت�ضادية التي تعي�ضها البالد.

االأردن،  يف  الت�ضخم  معدالت  وازدادت 

وفق حديث “الكتوت” ل�”اخلليج اأونالين”، 

اأ�ضعار  على  ال�ضريبية  االأعباء  زيادة  نتيجة 

والتي  الغذائية  وامل��واد  النفطية  املنتجات 

�ضهدتها البالد يف االأعوام االأخرية.

غري  ال�����ض��رائ��ب  ن�ضبة  زي����ادة  واأث�����رت 

وال�ضريبة  املبيعات،  “ك�ضريبة  املبا�ضرة 

ب�ضكل  انكما�ضية،  �ضرائب  وهي  اخلا�ضة” 

م��ب��ا���ض��ر، يف اأ���ض��ح��اب ال��دخ��ل امل��ح��دود، 

واأ�ضهمت يف تاآكل االأجور الفعلية، واأ�ضعفت 

ل��ل��م��واط��ن��ني، ح�ضب  ال�����ض��رائ��ي��ة  ال���ق���درة 

“الكتوت”.
و�ضهدت االأعوام االأخرية، ح�ضب اخلبري 

التي  البطالة  معدالت  ارتفاع  االقت�ضادي، 

مواجهة  مع   ،%19.5 اإىل  ن�ضبتها  و�ضلت 

العمل،  ب�ضوق  التحديات  من  عديدًا  العمال 

يف ظل املناف�ضة احلادة مع العمالة الوافدة، 

العمال  �ضعف  من  اأك��ر  ت�ضكل  باتت  التي 

االأردنيني العاطلني عن العمل.

عن  ال�����ض��ادرة  التقارير  اآخ��ر  وك�ضفت 

العامة )2018-2017(  االإح�ضاءات  دائرة 

حول م�ضح نفقات االأ�ضرة ودخلها، اأن زيادة 

متو�ضط تكلفة اإنفاق االأ�ضرة بلغت نحو %35 

 ،2010 لعام  الفقر  درا�ضة حالة  مع  مقارنة 

وفق “الكتوت”.

مدير  اإع���الن  “جاء  ب��ال��ق��ول:  وي���ردف 

�ضندوق املعونة الوطني اأن 100 دينار �ضهريًا 

الفقر  حد  دي��ن��ارًا  و650  للفرد  الفقر  حد 

�ضهريًا  دي��ن��ارًا   68 مع  باملقارنة  لالأ�ضرة، 

للفرد عام 2010، ويف �ضوء اال�ضتخال�ضات 

دائ��رة  عن  ال�ضادر  اجل��دول  اإىل  امل�ضتندة 

االإح�����ض��اءات ال��ع��ام��ة ح��ول ت��وزي��ع االأ���ض��ر 

الدخل  ف��ئ��ات  ح�ضب  واأف���راده���ا  االأردن���ي���ة 

من   %37.6 ف��اإن   ،2018  -2017 ال�ضنوي 

دينارًا   625 من  اأقل  دخلها  االأردنية  االأ�ضر 

�ضهريًا”.

الفقر،  خ��ط  حت��ت  االأ���ض��ر  ه��ذه  وتعي�س 

العامة  االإح�����ض��اءات  دائ���رة  تقدر  ح��ني  يف 

دخلها  االأردن���ي���ة  االأ���ض��ر  م��ن   %16.8 اأن 

�ضهريًا،  دينارًا  و830   625 بني  ما  ال�ضهري 

وهو ما ي�ضري اإىل اأن 54.4% يعي�ضون حتت 

واحلديث  الفقر،  ح��د  على  اأو  الفقر  خ��ط 

ل�”الكتوت”.

اأرقام وحقائق 
وبتحليل توزيعات الدخل ون�ضب البطالة 

ح�ضب التقارير الر�ضمية، يت�ضح وجود تباين 

واملوؤ�ضرات  الر�ضمية  الفقر  ن�ضب  بني  كبري 

الواقعية داخل املجتمع االأردين؛ فاملوؤ�ضرات 

ت�ضري اإىل اأن ن�ضبة البطالة و�ضلت اإىل قرابة 

20% )مليوين �ضخ�س( من جمموع ال�ضكان، 

. مع العلم اأن املجتمع االأردين جمتمع فتيٌّ

العاملة  القوى  من   %5.7 قرابة  اأن  كما 

االأردنية دخلها ال�ضهري اأقل من 200 دينار 

من   %20 وق��راب��ة  دوالرًا(،   280( اأردين 

القوى العاملة يرتاوح دخلها بني 200 و299 

دينارًا اأردنيًا )280-420 دوالرًا(، يف حني 

اأن ن�ضبة العاملني برواتب اأقل من 400 دينار 

)564 دوالرًا( تبلغ %60.

العاملني  من   %59 من  اأك��ر  ف��اإن  وعليه 

يف االأردن يبلغ متو�ضط دخلهم اأقل من 565 

دوالرًا، ومبقارنة هذه االأرقام مع خط الفقر 

�ضهري  دينار  ب�100  ر  يقدَّ والذي  االأردن  يف 

متو�ضط  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  دوالرًا(،   140(

عدد اأفراد االأ�ضرة االأردنية 4.7 اأ�ضخا�س، 

يت�ضح اأن ن�ضبة الفقر تتجاوز ب�ضكل كبرٍي، ما 

اأعلنته احلكومة يف هذا املو�ضوع.

البنك  تقارير  ت�ضري  ذل��ك،  على  ع��الوة 

مديونية  اإجمايل  اأن  اإىل  االأردين  املركزي 

االأفراد يف االأردن بلغ 10.4 مليارات دينار 

غ��الء  و���ض��ع  وم���ع  دوالر(،  م��ل��ي��ار   14.6(

احل�ضبان،  يف  االأ���ض��ع��ار  وارت��ف��اع  املعي�ضة 

مقارنة  مرتفعة  الفقر  ن�ضب  اأن  ُي�ضتخل�س 

مبا يعَلن عنه ر�ضميًا.

عن  ال�����ض��ادر  ال�ضنوي  التقرير  ووف���ق 

لعام  االجتماعي  لل�ضمان  العامة  املوؤ�ض�ضة 

 )%66.2( الثلثني  يقارب  ما  ف��اإن   ،2018

ال�ضمان  يف  واملقيدين  العاملني  جممل  من 

 500 تبلغ  ال�ضهرية  روات��ب��ه��م  االجتماعي 

دينار فما دون.

وخ��ل�����س م��رك��ز ال��ف��ي��ن��ي��ق ل��ل��درا���ض��ات 

يقرب  ما  اأن  اإىل  واملعلوماتية  االقت�ضادية 

االأرق��ام  ح�ضب  االأردن  يف  االأ���ض��ر  ثلثي  من 

“يعي�ضون  الفقر،  وخلط  لالأجور  الر�ضمية 

حتت خط الفقر”.

ماذا عن االأرقام الر�سمية؟

وك��ال��ة  ق��ال��ت   ،2019 ن��وف��م��رب   16 ويف 

ن�ضبة  اإن  “برتا”،  الر�ضمية  االأردنية  االأنباء 

الفقر يف البالد بلغت 15.7% بني االأردنيني 

�ضدرت  اإح�ضائية  اإن��ه��ا  اأي  2017؛  لعام 

الوكالة  والكمال.ونقلت  بالتمام  عامني  قبل 

لدائرة  العام  املدير  ل�ضان  على  الر�ضمية 

قوله  الزعبي،  قا�ضم  العامة  االإح�ضاءات 

اأقل الن�ضب  “من  اإن ن�ضبة الفقر يف االأردن 

الو�ضع  اأن  اإىل  م�ضريًا  العربي”،  بالعامل 

على  حمافظًا  ي��زال  “ال  باململكة  املعي�ضي 

مكانته بالن�ضبة لهام�س الفقر املدقع”.

الدولية  اجل��ه��ات  اأن  الزعبي  واأ���ض��اف 

وتطوراتها  الفقر  م�ضتويات  مبراقبة  املعنيَّة 

حول العامل تعتمد بيانات دائرة االإح�ضاءات 

العلمية  املنهجيات  �ضمن  تتم  التي  العامة 

املتبعة يف جميع دول العامل، على حد قوله.
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ب�سب اأرتهان احلكومة المالءات النقد الدويل

ال�سيا�سات املالية ترفع من معدالت الفقر والبطالة
  - خا�س

والقرو�س  بالدخل  املتعلقة  االقت�ضادية  املعطيات  توؤكد 

حول  العامة  االح�ضاءات  دائ��رة  عن  ال�ضادرة  والتقارير 

موؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادرة  والتقارير  ودخلها  اال�ضرة  نفقات 

ال�ضمان االجتماعي واعتمادا على اآخر التقارير للعام 2018 

ان ن�ضبة الفقر ت�ضل اىل ما يقارب ٣٧،٦% لال�ضرة االردنية 

مب�ضتويات  ارتباطا  الفقر  خلط  التعريفات  اىل  باال�ضتناد 

اال�ضا�ضية  احلاجات  قدرة  ومدى  اخلدمات  وحجم  الدخل 

التي متكنها مب�ضتوى اجتماعي الئق.

احلكومة ال تف�سح عن معدالت الفقر لت�سهيل 
االقرتا�س

تتعمد احلكومة  عدم اعطاء �ضورة دقيقة عن معدالت 

واعتماد  االقت�ضادية  �ضيا�ضاتها  مراجعة  اىل  تف�ضي  الفقر 

للعجوزات  املالية  املعاجلات  ومغادرة  اقت�ضادي جديد  نهج 

املزمنة يف املوازنات العامة القائمة على االقرتا�س وبالتايل 

تلجاأ اىل حماولة خلط االوراق باالعالن ان 

معدالت الفقر ال تتجاوز ما ن�ضبته ١٥،٧% 

يف  احلكومة   نفذته  ال��ذي  امل�ضح  بح�ضب  

ت�ضرين 2019  ي�ضدر �ضمن تقرير �ضامل 

فقط  الرئي�س  بت�ضريحات  االكتفاء  ب��ل 

الفقر  التمييز بني  الذي اكد على �ضرورة 

يحدد  ان  دون  الن�ضبي  وال��ف��ق��ر  امل��ط��ل��ق 

املعيار املعتمد عليه يف حتديد الفقر مطلق 

اي  يف  تندرج   %١٥،٧ ن�ضبة  وان  ن�ضبي  ام 

منهما ، وذهبت دائرة االح�ضاءات العامة 

اىل ابعد من ذلك باعالنها ان من تندرج 

دخولهم حتت خط الفقر ال يتجاوز 8000 

مواطن دون تبيان اال�ضا�س الذي اعتمدت 

وكاأن  الفقر  خط  باحت�ضاب  الدائرة  عليه 

الدائرة تنفي ما �ضدر عنها من تقارير الأنه وبح�ضب تقرير 

6% من القوى  2018 ان حوايل  االح�ضاءات ال�ضادرة عام 

العاملة االردنية يقل دخلهم من 200 دينار وبح�ضب متو�ضط 

اال�ضرة ٤،٧ فرد فاإن ما يقارب 4000 مواطن ن�ضيب الفرد 

فيهم 40 دينارا �ضهريا تقل عن م�ضتوى خط الفقر املحت�ضب 

100 دينار بحوايل 60  دينارا وبح�ضب التعريف فاإن الفقر 

يقل عن  بدخل  اال�ضرة  تعي�س  التي  للحاالت  ي�ضنف  املطلق 

120 دينار ت�ضكل ن�ضبة منهم  املعتا�ضون على �ضندوق املعونة 

املعونة  �ضندوق  مدير  يعلن  الذي  نف�ضه  الوقت  يف  الوطنية 

الوطنية ان حد الفقر لال�ضرة 650 دينارا او ما يقارب 100 

دينار للفرد �ضهريا باملقارنة 68 دينار �ضهريا عما كان عليه 

يف العام 2010 وهو العام الذي اعتمد فيه م�ضح حددت فيه 

ن�ضبة الفقر ١٤،٤% مرتفعة من ١٣،٣% يف العام 2008.

ونظرا لتالزم معدالت الفقر مع معدالت دخول االفراد او 

ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي واعتمادا على معدالت دخول 

االفراد قيا�ضا ملتو�ضط الناجت املحلي فان ن�ضبة الدخول التي 

تقل عن متو�ضط الناجت ٦٦،٢% وفق التقرير ال�ضنوي ال�ضادر 

رواتبهم  الن   2018 للعام  االجتماعي  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة  عن 

500 دينار وما دون وهو املتو�ضط الذي يرتاوح بحدود 500 

الت�ضحيح  برنامج  اعتماد  منذ   )520  �  490( للفرد  دينار 

املايل.

 وارتباطا مبعدالت الدخل مع ن�ضبة النمو والتي ترتاوح  

قبل  عليه  كانت  عما   %1 لن�ضبة  بانخفا�س   %2 ن�ضبة  م��ا 

برنامج الت�ضحيح وما ترتب عليها من ثبات االجور وارتفاع 

جراء  اال�ضا�ضية  ال�ضلع  ا�ضعار  الرتفاع  املعي�ضة  غالء  �ضلم 

والر�ضوم   ، )املبيعات  املبا�ضرة  غري  ال�ضريبية  التو�ضعة 

اجلمركية( ولكون هذه ال�ضرائب تتطال ب�ضكل ا�ضا�ضي ذوي 

الدخل املحدود ا�ضهمت يف رفع  ن�ضبة الفقر بزيادة متو�ضط 

تكلفة انفاق اال�ضرة 35% عما كان عليه يف العام 2010 وهي 

لت�ضل من  الفقر  ن�ضبة  ارتفاعات ا�ضافية يف  من موؤ�ضرات 

الن�ضبي  االنخفا�س  ب�ضبب   %٣٧،٦ ن�ضبته  ما  اىل   %١٤،٤

لقيمة الدخول.

برنامج الت�سحيح املايل غيب امل�سطلحات 
االقت�سادية       

ان برنامج الت�ضحيح املايل القائم على املعاجلات املالية 

والبطالة  الفقر  ظاهرتي  من  قائم  العجوزات  معاجلة  يف 

ن�ضبة  ورف��ع  جهة  من  لالقت�ضاد  املحركة  العوامل  لتغييبه 

دينار  مليار   ١،٤ لت�ضل  العام  الدين  خدمة  لرتتفع  الديون 

ن�ضبة  تخفي�س  يف  املرتاكمة  الديون  ه��ذه  ت�ضهم  ان  فبدال 

الفقر والبطالة �ضاهمت يف تفاقمها لتزيد بذلك من الهوة 

االجتماعية بانخفا�س الدخول ملعظم فئات املجتمع وزيادة 

الروات للفئات املحدودة من موؤ�ض�ضات مالية وخدمية دون 

النظر اىل االثار االقت�ضادية واالجتماعية املرتتبة عليها من 

وارتفاع  ال�ضرائية  القوة  �ضعف  ب�ضبب  اقت�ضادي  انكما�س 

معدالت الت�ضخم الرتفاع اال�ضعار وتدين الدخول.

االقت�ضادي  االث��ر  تخفي  ان  حاولت  مهما  احلكومة  ان 

املتعلق بالفقر والبطالة فاملوؤ�ضرات الواقعية تظهره بح�ضب 

يقارب  البطالة اىل ما  ن�ضبة  ارتفاع  ان  توؤكد  التي  التقارير 

دخلهم  االردنية  العاملة  القوى  من   %6 قرابة  ان  كما   %20

اقل من 200 دينار وقرابة 20% دخلهن يرتاوح ما بني 200 

 250 او  مواطن  مليون   ١،٥ يقارب  مبا  لت�ضمل  دينار   300  �

الف ا�ضرة لت�ضل ن�ضبة العاملني برواتب اقل من 400 دينار 

حوايل 59% وباملقارنة مع خط الفقر 470 دينار فان ن�ضبة 

 %١٥،٧ احلكومة  اعلنتها  التي  الن�ضبة  بكثري  تتجاوز  الفقر 

وهي نف�س الن�ضبة املعلن عنها يف بداية العام 2017.

وت�ضري تقرير االح�ضاءات العامة ان ما ن�ضبة ١٦،٨% من 

830 دينار   �  525 اال�ضر االردنية دخلها ال�ضهري ما يقارب 

جممل  من  نفقاتها  تغطية  على  دخلها  القادر  الن�ضبة  وهي 

العاملني باجر او ان الن�ضبة االعظم من العاملني باجر

  مبا فيهم موظفي القطاع العام ال ت�ضتطيع تغطية النفقات 

اال�ضا�ضية املتعلقة بال�ضلع اال�ضا�ضية وال�ضحة والتعليم دون 

اللجوء لالقرتا�س والتي ت�ضكل ن�ضبة املقرت�ضني من البنوك 

ما يقارب 66% ت�ضكل اجمالية ديونهم من البنوك ما يقارب 

من  وهي  املركزي  البنك  تقرير  بح�ضب  دينار  مليار   ١٠،٤

البنوك  على  الدخل  �ضريبة  رفع  عدم  دعت  التي  اال�ضباب 

النها �ضتلجاأ لتحميلها للمفرت�ضني برفع �ضعر الفائدة بح�ضب 

عقد البنوك مع االفراد املقرت�ضني برغم ما حققته البنوك 

من ارباح.

خطاب  مب��وؤ���ض��رات  املعطيات  ت��وؤك��د 

املوازنة للعام 2020 ان احلكومة ما�ضية 

يف ب��رن��ام��ج ال��ت�����ض��ح��ي��ح امل����ايل وه��ي 

معاجلة  ي�ضتهدف  ال  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 

بالنمو  املتعلقة  االقت�ضادية  الظواهر 

الفقر  ظ��اه��رت��ي  م��ن  للحد  والت�ضغيل 

ب���ان احلكومة  ي��وؤ���ض��ر  وال��ب��ط��ال��ة مم��ا 

يف  العجز  ملعاجلة  لالقرتا�س  �ضتلجاأ 

اطلقت  ما  م��ع   تالزما  العامة  امل��وازن��ة 

وهو  الذات  على  االعتماد  برنامج  عليه 

لال�ضتجابة  حكوميا  املعتمد  ال��ع��ن��وان 

يوؤ�ضر  ال����دويل مم��ا  ال��ن��ق��د  الم����الءات 

ب��رف��ع ال��دع��م احل��ك��وم��ي ع��ن ف��ات��ورة امل��ي��اه ورف���ع ف��ات��ورة 

ا�ضافة  العجز  من  ن�ضبة  بذلك  لتغطي  الكهربائية  التعرفة 

االتفاق  حول  املعلنة  احلكومية  االج��راءات  وما  لالقرتا�س 

مع القطاع اخلا�س حول الت�ضغيل للحد من البطالة بتوفري 

١٥،٥٠٠ فر�ضة عمل  او االجراءات املتعلقة بالعمالة الوافدة 

بتخفي�س كلفة ت�ضاريح العمل يف     قطاع الزراعة من 1500 

اىل 700 وقطاع االن�ضاءات من 2000 دينار اىل 900 دينار 

فان االجراءات 

ال ت�ضتند اىل قاعدة بيانات ل�ضوق العمل االردين، وكافة 

االجراءات املتخذة يف اطار برنامج الت�ضحيح املايل �ضتزيد 

تكاليف  الرتفاع  االنتاجية  القطاعات  م�ضكالت  تفاقم  من 

االنتاج املتعلقة بالطاقة مما يهدد البنية االقت�ضادية واآليات 

م�ضكالت  من  ويفاقم  الفقر  حدة  من  �ضيزيد  مما  ال�ضوق 

البطالة، بدال من نهج اقت�ضادي يقوم على دعم القطاعات 

اجلمركية  الر�ضوم   ورفع  الطاقة  كلف  بتخفي�س  االنتاجية 

على ال�ضلع التي يوجد ما مياثلها يف االنتاج املحلي وتوجهات 

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

ق�شايا �شاخنة

احلقوق التاريخية وامللكيات اخلا�سة يف الباقورة: اعرتاف من طرف واحد
�ساكر جّرار / موقع حرب

اأن  ب�����ك  ل���ت���وف���ي���ق  ه�����ل  ال���������س����ع����ر:  »جن�����ي�����ب اأب�����و 

ي��ع��ل��م��ن��ا ع����ّم����ا اأع����ط����ي ل����روت����ن����ربغ م����ن ال�����دومن�����ات؟

دومن. اآالف  ����س���ت���ة  ال�������ه�������دى:  اأب���������و  ت����وف����ي����ق 

اأ���س��ح��اب؟ االأرا����س���ي  ل��ه��ذه  ك���ان  ه��ل  ���س��ام��ي:  ال��دي��ن  �سم�س 

ت����وف����ي����ق اأب���������و ال������ه������دى: ه�������ذه االأرا���������س��������ي م��ن 

االأرا�������س������ي امل��������دورة ع����ن ال�������س���ل���ط���ان ع���ب���د احل��م��ي��د.

االأرا���س��ي؟ ه��ذه  ي�سغل  اأح���د  ك��ان  ه��ل  ���س��ام��ي:  ال��دي��ن  �سم�س 

ت��وف��ي��ق اأب�����و ال����ه����دى: ن��ع��م ك���ان���ت ت���وؤج���ر الأ���س��خ��ا���س«

هذا جزء من ا�ضتجواب ع�ضوين يف املجل�س الت�ضريعي االأردين 

االأول لرئي�س احلكومة توفيق اأبو الهدى عام 1929 بخ�ضو�س بيع 

بنحا�س  ال�ضهيوين  للم�ضتثمر  الباقورة  اأرا�ضي  من  دومن   6000

روتنربغ، بعد اأن منحته �ضلطة االنتداب الربيطاين امتياز توليد 

الكهرباء عند ملتقى نهري االأردن والريموك.

يف العا�ضر من هذا ال�ضهر، ا�ضتعاد االأردن �ضيادته الكاملة على 

اأرا�ضي الباقورة والغمر بعد 25 عاًما من ا�ضتخدام »اإ�ضرائيل« لها 

مبوجب نظام خا�س باتفاقية وادي عربة منحها احلق يف ذلك. 

ُي�ضمح  كان  املنطقتني،  هاتني  يف  ا�ضتثنائًيا  و�ضًعا  النظام  اأن�ضاأ 

املنطقتني  هاتني  اإىل  واخل��روج  بالدخول  لالإ�ضرائيليني  مبوجبه 

دون تاأ�ضريات، وزراعة وا�ضتخدام االأرا�ضي واملياه فيهما، وعدم 

تطبيق الت�ضريعات اجلمركية عليهما اإ�ضافة اإىل اأمور اأخرى. كل 

هذا انتهى قبل اأيام، بعدما كان االأردن قد اأعلن رف�ضه لتجديد 

دعًما  القى  ر�ضمي،  بقرار  والغمر،  الباقورة  يف  اخلا�س  النظام 

وترحيًبا وا�ضعنينْ عند املجتمع االأردين.

اأ�ضماه  م��ا  يف  احل��ق  �ضمن  نف�ضه،  ال��وق��ت  يف  االأردن،  لكن 

وجودها  اّدعت  قد  »اإ�ضرائيل«  كانت  اإ�ضرائيلية خا�ضة«  »ملكيات 

اخلارجية  حني �ُضئل وزير  الباقورة.  منطقة  يف  دومًنا   820 على 

املا�ضي  االإث��ن��ني  ي��وم  عقد  ال��ذي  ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  يف  االأردين 

بوجود  اع��رتف��ت  ال�ضالم  »اتفاقية  اأج���اب:  امللكيات،  ه��ذه  ع��ن 

حقوق ملكية ]لالإ�ضرائيليني[، وحقوق امللكية هذه تعود اإىل عام 

1928، عندما منح ]االنتداب الربيطاين[ امتياز ل�ضركة كهرباء 

فل�ضطني حمدودة ال�ضمان ]اململوكة لبنحا�س روتنربغ[ واآلت بعد 

اتفاقية  اإ�ضرائيلية. وهذا ما اعرتفت به  اإىل جهات  امللكية  ذلك 

ال�ضالم، وهذا ما نحرتمه«.

يف هذه املقالة، �ضنعود اإىل ع�ضرينيات القرن املا�ضي، للوقوف 

لبنحا�س  الباقورة  اأرا�ضي  من  دومن  اآالف  ال�ضتة  بيع  ق�ضة  على 

روتنربغ، كما يرويها رئي�س الوزراء توفيق اأبو الهدى يف جل�ضة مع 

1929، ثم نتطرق مل�ضاألة »امللكيات  االأول عام  الت�ضريعي  املجل�س 

 6000 بيع روتنربغ  �ضوؤال �ضرعية  االإ�ضرائيلية اخلا�ضة«، ونطرح 

وكيف  اإ�ضرائيلية«،  اإىل»ملكيات  منها  دومًن��ا   820 وانتقال  دومن 

تعامل كل من االأردن و»اإ�ضرائيل« مع مو�ضوع امللكيات اخلا�ضة يف 

�ضياق اتفاقية ال�ضالم.

ق�ضة بيع الباقورة على ل�ضان توفيق اأبو الهدى

والع�ضرين  الثامنة  انعقاد اجلل�ضة  واأثناء   ،1929 يف حزيران 

توفيق  اآن��ذاك،  احلكومة  رئي�س  �ضرح  االأول،  الت�ضريعي  للمجل�س 

اأبو الهدى، تفا�ضيل بيع اأرا�ضي الباقورة لبنحا�س روتربغ. افتتح 

احلكومة  يف  ع�ضًوا  يكن  مل  اأنه  على  بالتاأكيد  كالمه  الهدى  اأبو 

التي اأ�ضدرت قانون بيع االأرا�ضي لروتنربغ، وال يف احلكومة التي 

اأقرت امتيازه )حكومة ح�ضن خالد اأبو الهدى الثانية(، لكن يوؤكد 

رئي�ضًيا يف  موظًفا  كان  الأنه  الق�ضية  بتفا�ضيل  علم  على  كان  اأنه 

احلكومة.

رد اأبو الهدى على االنتقادات التي طالت حكومته، باعتبارها 

مل تكن جمربة على اإدخال امل�ضروع للبالد. حيث قال اإن هذا مل 

يكن ممكًنا بحكم اأن »االمتياز ُمنح �ضنة 1921 اأي قبل ت�ضريح 

الذي  االأمم  ع�ضبة  وق��رار   1923 اأي��ار   25 يف  ال�ضامي  املندوب 

جعل هذه البالد تابعة الإدارة خا�ضة. نعم، لقد منح هذا االمتياز 

حينما كانت �ضرقي االأردن جزًءا من فل�ضطني«، موؤكًدا اأن اجلهة 

التي منحت االمتياز كانت �ضلطة االنتداب التي »كانت متلك كل 

�ضيء«، بح�ضبه.

اأم��ام  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  احلكومة  كانت  ال��ه��دى،  اأب��و  بح�ضب 

خيارين: اإّما عدم املوافقة على البيع، مما يعني اأن يقوم االنتداب 

ال�ضامي،  املندوب  تعوي�ضات يقررها  االأرا�ضي مقابل  با�ضتمالك 

اأو بيع االأرا�ضي مقابل اأثمان تقررها هي. وبح�ضبه فاإن احلكومة 

لو تركت االأمر لقواعد اال�ضتمالك لن حت�ضل على ن�ضف الثمن 

الواحد.  للدومن  جنيهات  ثالثة  وهو  بالبيع،  عليه  ح�ضلت  الذي 

االأر�س لروتنربغ  الذي بيعت فيه  الثمن  باأن  الهدى  اأبو  ويحاجج 

يعترب مثالًيا الأر�س غالبيتها العظمى )اأكر من 5000 دومن منها( 

بعل وال ميكن اأن ت�ضل اإليها املياه يف حينه، كما يقول.

كما يذكر اأبو الهدى اأن احلكومة عّو�ضت م�ضتاأجري جزء من 

االأر�س التي بيعت لروتنربغ ب�80 قر�ًضا عن الدومن الواحد مقابل 

»حق الكراب«، ومنحهم اأرا�ضي دولة اأخرى بدل التي بيعت.

ا�ضتعادة  اإمكانية  اإىل  نف�ضها  اجلل�ضة  يف  الهدى  اأب��و  وي�ضري 

حاجة  عن  تزيد  التي  لالأرا�ضي  الحقة،  حكومة  واأي  احلكومة، 

ي�ضرتي  اأن  االأهلني  اأراد من  يت�ضنى ملن  ويقول »عندئذ  امل�ضروع، 

ذلك الق�ضم الزائد )..( واإذا مل يظهر له مزاود فتاأخذه احلكومة 

اإما بالثمن الذي كانت قب�ضته واإما بثمن املزاد الذي �ضيكون حتما 

اأقل مما دفع روتنربغ«.

اأما فيما يتعلق بت�ضجيل بيع ال�6000 دومن، فيوؤكد اأبو الهدى اأن 

البيع مت بح�ضور مدير ت�ضجيل االأرا�ضي]1[ الذي ذهب لت�ضجيل 

البيع يف دائرة طابو اإربد باعتباره وكياًل عن احلكومة، كما ن�س 

القانون.

من باع ملن، وهل كان البيع �سرعًيا؟

من  متقاطعة  ومعلومات  تاريخية  لروايات  وفًقا  اليوم،  نعلم 

6000 دومن يف ع�ضرينيات  اأكر من م�ضدر، اأن روتنربغ ا�ضرتى 

االأمريكي  امل��وؤرخ  ويوؤكد  االأردن��ي��ة.  احلكومة  من  املا�ضي  القرن 

 State، Society، and( ك��ت��اب��ه  يف  في�ضباخ  م��اي��ك��ل 

ب���9٦٥،١٢  بيعت  دومن  ال���6000  Land in Jordan( اأن 
مكتب  عن  �ضادرة  ر�ضمية  وثيقة  على  معتمًدا  اإ�ضرتليني،  جنيه 

فل�ضطني التابع لوزارة امل�ضتعمرات الربيطانية ومبوبة حتت رقم 

140/733.]2[ ويف معاهدة ال�ضالم ادعت »اإ�ضرائيل« اأن   CO
هناك 820 دومًنا من ال�ضتة اآالف هي »ملكيات اإ�ضرائيلية خا�ضة« 

باملعاهدة،  االأردن باالعرتاف بها، وهذا ما حدث فعاًل  وطالبت 

واأكدت عليه االأردن موؤخًرا.

بيع  �ضرعية  م��دى  يف  اأواًل  ن�ضكك  جتعلنا  اأم��ور  ع��دة  هناك 

انتقال جزء من هذه  �ضرعية  وثانًيا يف  لروتنربغ،  ال�6000 دومن 

االمتياز الذي  »اإ�ضرائيليني«. يف قانون  اإىل  دومًنا(  امللكية )820 

�ضدر يف كانون الثاين 1928، هناك عدد من املواد توؤكد اأن البيع 

احلكومة  �ضلطة  قوَّ�ضت  انتداب  �ضلطة  مبوجب  ك��ان  لروتنربغ 

البيع من عدمه، وح�ضرت خياراتها  املوافقة على  وقدرتها على 

فاملواد  باال�ضتمالك.  ال�ضامي  املندوب  يقوم  اأو  هي  تبيع  اأن  بني 

10 و20 من قانون االمتياز تن�س على اأن للمندوب ال�ضامي احلق 

املطلق بنزع ملكيات اأي اأرا�ضي يحتاجها امل�ضروع، وبالتايل هذا 

مينح  ال  ا�ضتعمار  حتت  كانت  البلد  ب��اأن  الهدى  اأب��و  ك��الم  يوؤكد 

احلكومة اأي �ضلطة على اأرا�ضيها.

يعلق املحامي عمر العطعوط على هذا بالقول اإن البيع ل�ضركة 

مبقت�ضى  جربي  بيع  اأو  ا�ضتمالك  مبثابة  كان  فل�ضطني  كهرباء 

10 من  املادة  عليه  ن�ضت  ما  �ضيما يف �ضوء  ال  االنتداب،  �ضلطة 

اأن  من   )1928 ل�ضنة  الكهرباء  امتياز  )قانون  االمتياز  اتفاقية 

املندوب ال�ضامي �ضيقوم بنزع ملكية اأية اأرا�ضي يرف�س مالكوها 

بيعها ر�ضائًيا اإىل روتنربغ، مما يعني اأن عملية البيع متت اأ�ضاًل 

بدون توافر اإرادة حرة للبائع حتت �ضيطرة دولة االنتداب.

اأما فيما يتعلق بال�)820( دومًنا التي طالبت »اإ�ضرائيل« االأردن 

يف اتفاقية ال�ضالم باالعرتاف بها ك�»ملكيات اإ�ضرائيلية خا�ضة«، 

»االإ�ضرائيليون«  اأخرى، ح�ضل  بيع  لعملية  فر�ضيتني  اأمام  فنحن 

اليوم مبوجبها على »ملكية خا�ضة« على هذه امل�ضاحة. الفر�ضية 

االأوىل: اأن روتنربغ باعها �ضواء عن طريق و�ضطاء اأو ب�ضكل مبا�ضر 

ليهود اأ�ضبحوا فيما بعد »اإ�ضرائيليني«، الأن روتنربغ كما نعلم تويف 

عام 1942، اأي قبل ن�ضوء دولة االحتالل.

الفر�ضية،  ه��ذه  على  القائم  البيع  ب�ضرعية  يتعلق  وفيما 

االأردن��ي��ة- كتابه »العالقات  احلبا�ضنة يف  الباحث خالد  يقول 

على  يحظر  البيع  عقد  ال�ضالم« اإن  معاهدة  ظل  يف  االإ�ضرائيلية 

روتنربغ بيع االأر�س الأي جهة كانت، ويف حال انتقال ملكية هذه 

االأر���س حكًما  ملكية هذه  تعود  الأي جهة،  روتنربغ  من  االأرا�ضي 

للحكومة االأردنية. وي�ضري في�ضباخ اأن روتنربغ طلب من ال�ضلطات 

الربيطانية يف القد�س عام 1929 ال�ضماح له ببيع بع�س االأرا�ضي 

باال�ضتقرار.  لهم  وال�ضماح  ليهود  امل�ضروع  حاجة  عن  ال��زائ��دة 

الذي  لفي�ضباخ  وفًقا  ذلك  على  االأردن  �ضرق  حكومة  اعرت�ضت 
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يوؤكد اأن املفو�س ال�ضامي اآنذاك، جون ت�ضان�ضلور، اأبلغ روتنربغ يف 

اآذار 1929 اإنه ال ي�ضتطيع بيع االأرا�ضي الزائدة اإال حلكومة �ضرق 

االأردن.]3[

تعود  �ضنة(   70( االمتياز  مدة  وبانتهاء  اأنه  العطعوط  يوؤكد 

ملكية كامل االأرا�ضي املُ�ضتملكة اأو املنزوعة ملكيتها جرًبا مقابل 

تعوي�س اإىل االأردن، باعتبار م�ضروع االمتياز هو م�ضروع للمنفعة 

العامة ح�ضب ما ن�س عليه �ضراحًة قانون االمتياز يف املادة 39 

ا  اأي�ضً  41 املادة  اأن  اإىل  العطعوط  ي�ضري  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  منه. 

دون  فيه  حق  ب��اأي  اأو  باالمتياز  الت�ضرف  روتنربغ  على  حظرت 

موافقة خطية م�ضبقة من املندوب ال�ضامي. وعادت املادة 46 من 

اأنه بانق�ضاء االمتياز تعود ملكية امل�ضروع كاماًل  القانون واأكدت 

اىل املندوب ال�ضامي )اأي اإىل اململكة بعد انتهاء االنتداب(.

اأما الفر�ضية الثانية بح�ضب العطعوط، وهي االأكر منطقية 

يقع  التي  االأر���س  التايل:  فتدعي  الهدى  اأب��و  كالم  مع  وات�ضاًقا 

عليها م�ضروع روتنربغ تق�ضم اإىل ق�ضمني، ق�ضم �ضرق نهر االأردن 

بال�ضبط.  النهر وال نعرف م�ضاحته  وق�ضم غرب  )6000 دومن( 

فل�ضطني  داخ��ل  النهر  غرب  الواقع  الق�ضم  اإن  الهدى  اأب��و  يقول 

وادعى  الدلهمية،  قرية  اأهايل  با�ضم   1925 �ضنة  �ضجل  قد  كان 

بع�س اأهايل القرية اأن جزًءا من الق�ضم الواقع يف �ضرق االأردن 

لهم  ي�ضجل  اأن  طلبوا  وقد  ا،  اأي�ضً قريتهم  اأرا�ضي  من  »معدود 

اأبو الهدى، يف حم�ضر اال�ضتجواب املذكور  الق�ضم«. وي�ضري  هذا 

�ضابًقا، اإىل عملية بيع متت من قبل قرية الدلهمية )حيث كانت 

امللكيات يف حينه، ملكيات جماعية(]4[ اإىل جمعية  الكثري من 

80 قر�ًضا م�ضرًيا للدومن الواحد، قبل  »اإيكا« ال�ضهيونية، ب�ضعر 

ثالثة  ب�ضعر  لروتنربغ  دومن  ال���6000  االأردنية  احلكومة  تبيع  اأن 

الذي  البيع  »اأن عقد  الهدى  اأبو  ويقول  الواحد.  للدومن  جنيهات 

الق�ضم  لهذا  �ضاماًل  كان  الدلهمية  واأهايل  »اإيكا«  بني جمعية  مت 

النهر[«. ]�ضرق 
ما نفهمه من �ضرح اأبو الهدى للق�ضية اأن جزًءا من ال�6000 

دومن )وق���د ي��ك��ون ه��ذا اجل���زء ه��و ال�����820 دومًن���ا ال��ت��ي ادع��ت 

من  مّرة  مرتني،  بيع  قد  فيها(  خا�ضة  ملكية  بوجود  »اإ�ضرائيل« 

قبل اأهايل قرية الدلهمية اإىل جمعية »اإيكا« ال�ضهيونية، باعتباره 

لروتنربغ  االأردنية  احلكومة  قبل  من  وم��رة  قريتهم،  من  ج��زًءا 

باعتباره اأر�س خزينة اأردنية وجزًءا من ال�6000 دومن. ون�ضتدل 

اأهايل  قبل  من  رفعت  عن ق�ضية  الهدى  اأبو  قاله  مما  هذا  على 

قرية الدلهمية اأمام حمكمة اإربد، يطالبون فيها بثمن هذا الق�ضم 

الذي باعته احلكومة لروتنربغ، باعتباره من اأرا�ضي قريتهم.

يقول العطعوط تعقيًبا على اآلية البيع هذه اأنه بناء على اأقوال 

اأبو الهدى فاإن اجلهة التي ُيّدعى اأنها باعت ال�)820( دومًنا اإىل 

البيع  فاإن  وبالتايل  اأ�ضاًل،  متلكها  تكن  مل  ال�ضهيونية  اجلمعية 

الت�ضريعي  باطل بطالًنا ُمطلًقا، وهذا ثابت يف حما�ضر املجل�س 

االأه��ايل  بني  البيع  عقد  اأن  اأك��د  ال��ذي  الهدى  اأب��و  ل�ضان  وعلى 

اإمارة  من  اململوك  للق�ضم  �ضاماًل  كان  ال�ضهيونية  اإيكا  وجمعية 

�ضرق االأردن، ولي�س مملوًكا من االأهايل.

امللكيات اخلا�سة وعملية ال�سالم

دومن  بال�)6000(  »اإ�ضرائيل«  تطالب  مل  ال�ضالم  معاهدة  يف 

مقارنة  قليلة  -وهي  االأردن  يف  اليهودية  امللكيات  من  غريها  اأو 

يف  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ت�ضجلها  والتي  االأخ���رى-  العربية  ب��ال��دول 

�ضجالت »اأمالك العدو«. بل طالبت بال�)820( دومن التي ادعت 

وجود »ملكيات اإ�ضرائيلية خا�ضة« فيها. لطاملا جتنبت »اإ�ضرائيل« 

العربية،  ال��دول  يف  اليهودية  االأم��الك  على  الر�ضمي  التفاو�س 

كامب  معاهدة  ن�ضت  فقد  كثرًيا.  عنها  حتدثت  قد  كانت  واإن 

الثنائية  للمطالبات  ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة  مع م�ضر على  ديفيد 

اأ�ضبحوا الحًقا  يهود م�ضريني يف م�ضر،  اأمالك  ملناق�ضة ق�ضية 

واأمالك ملواطنني م�ضريني، يف فل�ضطني  اإ�ضرائيليني«  »مواطنني 

التي  القليلة  الفردية  الق�ضايا  بع�س  با�ضتثناء   .1948 عام  قبل 

رفعها »اإ�ضرائيليون« يف املحاكم امل�ضرية للمطالبة بتعوي�ضات عن 

احلكومة  تاأخذ  مل  »اإ�ضرائيليني«،  ي�ضبحوا  اأن  قبل  لهم،  اأمالك 

اأي  ال�ضلب«،  »�ضجالت  كتابه  يف  في�ضباخ  يقول  كما  االإ�ضرائيلية، 

ويعزو  اليهودية يف م�ضر.  االأمالك  اأجل  علني جدي من  اإجراء 

هذا  ا�ضتخدام  يف  رغبتها  اإىل  »اإ�ضرائيل«  جدية  عدم  في�ضباخ 

املطلب يف مقابل مطالب الالجئني الفل�ضطينيني، لهذا مل ترغب 

باأن ت�ضتهلك »راأ�س املال ال�ضيا�ضي هذا، حتى يحني الوقت الذي 

قد تناق�س فيه املطالبات الفل�ضطينية يف امل�ضتقبل« كما يقول. كما 

اأنها مل تكن جدية بتفعيل »جلنة املطالبات امل�ضرتكة« مع م�ضر، 

�ضخته  الذي  النفط  عن  بالتعوي�س  م�ضر  تطالب  اأن  من  خوًفا 

»اإ�ضرائيل« من حقول النفط يف �ضيناء التي احتلتها يف الفرتة بني 

اللجنة  تفعيل  »اإ�ضرائيل«  حتاول  1967-1975.]5[ ومل  عامي 

امل�ضرتكة مع م�ضر اإىل اليوم.

يف معاهدة وادي عربة، طلبت »اإ�ضرائيل« من االأردن وب�ضكل 

وا�ضح، االعرتاف »مبلكيات اإ�ضرائيلية« يف الباقورة تبلغ م�ضاحتها 

مناق�ضات  يف  عليه  التاأكيد  مت  حدث، وما  ما  وه��ذا  دومن،   820

مل  باملقابل،  والغمر.  الباقورة  على  االأردنية  ال�ضيادة  ا�ضرتداد 

تعرتف »اإ�ضرائيل« باملعاهدة مبلكيات مئات االآالف من املواطنني 

االأردنيني يف فل�ضطني قبل عام 1948 فح�ضب، بل قام الكني�ضت 

تنفيذ  قانون  ب�ضن  االأردن  مع  ال�ضالم  معاهدة  على  بامل�ضادقة 

املواطنني  اأن  على  منه  ب(   6( امل���ادة  ن�ضت  ال��ذي  امل��ع��اه��دة، 

�ضيظلون  ال�ضالم،  معاهدة  قبل  غائبني  اأعلنوا  الذين  االأردنيني 

م�ضنفني هكذا.]6[ وت�ضتخدم »اإ�ضرائيل« قانون اأمالك الغائب 

الذي �ضرعته عام 1950 من اأجل ال�ضيطرة على االأموال املنقولة 

مواطنني  اأ�ضبحوا  الذين  الفل�ضطينيني  لالجئني  املنقولة  وغري 

اأو مواطن ترك  »اإن�ضان  اأي  »اإ�ضرائيل« الغائب،  اأردنيني. وتعّرف 

البالد بعد خطة التق�ضيم بتاريخ 1947/11/29، وانتقل اىل دول 

الطوق، اأو ال�ضعودية والعراق واليمن، او انتقل اإىل اأرا�س اأخرى 

من اإ�ضرائيل ال تقع حتت �ضيطرتها«.

احتج االأردن ر�ضمًيا على ن�س املادة )6 ب( من قانون تنفيذ 

املعاهدة، ويقول في�ضباخ اأن االأردن اعترب ت�ضريع الكني�ضت خرًقا 

للفقرة 11 ب من معاهدة ال�ضالم التي تدعو اإىل اإلغاء الت�ضريعات 

التي تدعو   25 باملادة  االأردن  وا�ضت�ضهد  التمييزية بني الطرفني، 

وي�ضري  املالية.  املطالبات  لفح�س  مطالبات،  جلنة  اإن�ضاء  اإىل 

�ضفري  اأول  املع�ضر،  مروان  اأخربوا  االإ�ضرائيليني  اأن  اإىل  في�ضباخ 

�ضتوؤجل  اإ�ضرائيل  اأن  ر�ضمي،  غري  ب�ضكل  اإ�ضرائيل،  يف  اأردين 

البحث يف هذه امل�ضاألة اإىل املحادثات مع الفل�ضطينيني، كما فعلت 

باحلالة امل�ضرية. ومل يتلق املع�ضر اأي جواب ر�ضمي من اإ�ضرائيل 

ال  اأن  يجب  ثنائية  اأردنية-اإ�ضرائيلية  م�ضاألة  »هذه  باأن  رده  على 

تربط مب�ضائل اإقليمية اأو�ضع«]7[. ويقول في�ضباخ اأن االإ�ضرائيليني 

مل يعطوا املع�ضر حتى ا�ضم ورقم هاتف يحزقيل �ضما�س، القّيم 

على اأموال »الغائبني« يف ذلك الوقت، وطلبوا يف الوقت نف�ضه، يف 

زيارة ل�ضمعون بري�س لويل العهد اآنذاك، االأمري ح�ضن، اأن يكف 

االأردن عن اإثارة هذه الق�ضية.

منذ ذلك احلني، مل يقم االأردن، باأي اإجراء ر�ضمي بخ�ضو�س 

املو�ضوع، لكن عام 1999 قررت احلكومة االأردنية اإن�ضاء قاعدة 

با�ضتخدام  فل�ضطني،  يف  ال��ع��رب  االأرا���ض��ي  م��الك  ع��ن  بيانات 

 ،1974 التوفيق عام  من جلنة  االأردن  ا�ضرتاها  التي  االأف���الم 

 2001 ع��ام  ويف  الغر�س.  لهذا  دينار  األ��ف   200 مبلغ  ور�ضدت 

املت�ضمنة  املعلومات  امل�ضروع، لكن  انتهاء  االأرا�ضي  اأعلنت دائرة 

يف قاعدة البيانات مل تتح للعامة حتى الوقت احلايل.]8[

م�ضارحة  م�ضوؤولية  عليها  تقع  جهة  هناك  كان  اإن  ختاًما، 

اخلا�ضة،  االإ�ضرائيلية  امللكيات  تفا�ضيل  بخ�ضو�س  العام  الراأي 

ومدى �ضرعيتها فهي احلكومة االأردنية. كما اأنها اجلهة امل�ضوؤولة 

االأردنيني  باأمالك  اخلا�ضة  البيانات  قاعدة  عن  االإف�ضاح  عن 

بجوهر  مرتبطة  جماعية،  تاريخية  حقوق  فهذه  فل�ضطني.  يف 

حق العودة. لقد منحت اتفاقية وادي عربة »اإ�ضرائيل« الأول مرة 

دولة  اأرا�ضي  »اإ�ضرائيلية« خارج  ر�ضمًيا مبلكيات خا�ضة  اعرتاًفا 

االأردن،  ي�ضتطع  مل  باملقابل،  دومًن��ا.  ب���)820(  تقدر  االحتالل، 

االأردنيني  املواطنني  اآالف  مئات  اأمالك  �ضمان  للمعاهدة،  وفًقا 

امللكيات«  »الأ���ض��ح��اب  يحق  ك��ان  واإن   .1948 ع��ام  فل�ضطني  يف 

يحق  ال  مل  الباقورة،  يف  االأرا�ضي  هذه  ا�ضتخدام  االإ�ضرائيليني 

منازلهم  اإىل  يعودوا  اأن  االأردن��ي��ني  املواطنني  من  االآالف  ملئات 

واأرا�ضيهم يف يافا وحيفا وبي�ضان وي�ضتخدموها ويزرعوها كيفما 

ي�ضاوؤون؟

احلقوق التاريخية وامللكيات اخلا�سة يف الباقورة: اعرتاف من طرف واحد
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  - اأحمد النمري
للمرة الثالثة خالل هذا العام  2019 اأقدم البنك املركزي 

االردين على اتخاذ قرار بتخفي�س ا�ضعار فائدته على كافة 

ادواته النقدية )خ�ضم � االيداع لليلة واحدة ... الخ( وبن�ضبة 

25 نقطة )٠،٢٥%( يف كل مرة.

نهج قيام اي بنك مركزي يف اللجوء اىل تخفي�س ا�ضعار 

احلاالت   / الفرتات  يف  وخا�ضة  و�ضحيح  �ضروري  الفائدة 

التي يكون فيها االقت�ضاد الكلي يف حالة تباطوؤ ومت�ضارع يف 

اجتاه التفاقم.

قراراته  فاإن  االردين  باملركزي  االمر  يتعلق  وفيما  ولكن 

على  الزاميتها  تقت�ضر  الفائدة  ا�ضعار  برفع  او  بتخفي�س 

ادواته النقدية فيما ال ت�ضري هذه الفوائد او ال تلزم  معظم 

حالة  يف  وخا�ضة  بها  االردين  امل�ضريف  اجل��ه��از  وح���دات 

نهج  تطبيق  بتبني  يت�ضل  ذلك  وموقف يف  نتيجة  التخفي�س 

“حترير وتعومي ا�ضعار الفائدة ال�ضائد يف ال�ضوق امل�ضريف” 
امل�ضارف  بني  والتناف�ضية  واآلياته  النقدي  ال�ضوق  ان  بزعم 

هي الكفيلة بذلك مع قليل من التوجيه والن�ضيحة!!

واي�ضا ما يدعو لال�ضتغراب والت�ضاوؤل ا�ضتمرار املركزي 

االردين اىل امل�ضارعة باتخاذ قراراته لتعديل ا�ضعار الفائدة 

بذلك  ق��رار  ل�ضدور  الثاين  اليوم  يف  انخفا�ضا  او  ارتفاعا 

وبنف�س  االمريكي(  )املركزي  الفيدرايل  االحتياط  بنك  من 

ن�ضبة الرفع او التخفي�س، رغم الفروقات ال�ضا�ضعة يف جممل 

االو�ضاع وامل�ضارات والتداعيات االقت�ضادية واملالية والنقدية 

هنا وهناك ام ماذا؟

الت�سخم ) الغالء( يف اجتاه االرتفاع
الت�ضخم  م��ع��دل  يف  اآخ���ر  ارت��ف��اع  يتحقق  اخ���رى  م���رة 

العام  هذا  من  الواحد  ال�ضهر  امل�ضتوى  على  �ضواء  )الغالء( 

2019 وقيا�ضا بنف�س ال�ضهر من �ضنة 2018 او/و على امل�ضتوى 

الرتاكمي الوارد خالل اال�ضهر الثمانية االوىل من هذا العام 

)ثمانية   2019 �ضنة  من  الفرتة  نف�س  يف  حتقق  مبا  قيا�ضا 

ا�ضهر(.

ارتفع  )الت�ضخم(  امل�ضتهلك  الأ�ضعار  القيا�ضي  فالرقم 

 )١٢٥،٦٣( اىل   2018 �ضنة  اآب  �ضهر  يف  نقطة   )١٢٥،٤٨(

�ضنة  العام  هذا  من  )اآب(  ال�ضهر  نف�س  يف  متحققة  نقطة 

2019، وبارتفاع )٠،١٥( نقطة وبن�ضبة ارتفاع )٠،١%(.

ا�ضعار  ارتفاع يف  رئي�ضي  ب�ضكل  االرتفاع  و�ضاهم يف هذا 

وجمموعة  نقطة   )٠،٥٢( ومب��ق��دار  االي��ج��ارات  جمموعة 

فيما  مئوية  نقطة   )٠،١٢( مب��ق��دار  ومنتجاتها  احل��ب��وب 

نقطة،   )٠،٢٨( بن�ضبة  النقل  جمموعة  ا�ضعار  انخف�ضت 

واالنارة  والوقود  نقطة  ومنتجاتها مبقدار )٠،٢٣(  وااللبان 

مبقدار )٠،١٣( نقطة مئوية.

اال�ضا�ضي  القيا�ضي  الرقم  ارتفع  الرتاكمي  امل�ضتوى  على 

الأ�ضعار امل�ضتهلك من )١٢٨،٢( نقطة خالل اال�ضهر الثمانية 

من ال�ضنة ال�ضابقة �ضنة 2018 اىل )١٢9،9( نقطة حتققت 

)ثمانية   2019 �ضنة  ال�ضنةاحلالية  من  الفرتة  نف�س  خالل 

ا�ضهر( وبن�ضبة ارتفاع )%1(.

وحجم  ارتفاع  معدل  ان  على  التاأكيد  فيه  ج��دال  ال  وما 

الت�ضخم ال يزال متدنيا كثريا يف فرتة �ضنة 2019 قيا�ضا مبا 

كان عليه يف نف�س الفرتة ممن �ضنة 2018 الذي جتاوز �ضقف 

.)%4(

ايجابي  للت�ضخم  املنخف�س  )املعدل(  الرقم  كان  واذا 

ال�ضرائية  ال��ق��درات  حت�ضن  يف  الب�ضيط  التاأثري  حيث  من 

الن�ضاط  تعر�س  خماطر  اي�ضا  يعك�س  انه  اال  اال�ضتهالكية 

االقت�ضادي يف االردن اىل تباطوؤ، وانخفا�س كبري يف ن�ضبة 

اقت�ضاديا  وامل�ضماه  الظاهرة  اىل  اقرب  حالة  واىل  النمو، 

الفقر  من  كل  خاللها  يتفاقم  التي   ”Stagfllation“
والبطالة.

تدين حاد يف عدد ال�سقق املباعة
حوايل  ومن  املباعة  ال�ضقق  عدد  يف  كبري  تراجع  حتقق 

االوىل  الثمانية  اال�ضهر  خ��الل  مباعة  �ضقة  ال��ف   )٢٢،٥(

الف   )١9،٥( ح��وايل  اىل   2018 �ضنة  ال�ضابقة  ال�ضنة  من 

 )2019 )�ضنة  العام  هذا  من  الفرتة  نف�س  يف  مباعة  �ضقة 

وبانخفا�س )3( اآالف �ضقة وبن�ضبة هبوط تقارب )%13(.

م�ضاحاتها  جميع  طال  املباعة  ال�ضقق  عدد  يف  الهبوط 

اذ تراجعت عدد ال�ضقق املباعة هذه التي م�ضاحتها اقل من 

اىل   2018 �ضنة  فرتة  يف  �ضقة  الف   )٧،٦( من  م2   )120(

)٦،٦( الف �ضقة يف الفرتة نف�ضها من هذا العام �ضنة 2019، 

كما تراجعت مبيعات ال�ضقق ذات امل�ضاحة بني 120 � 150م2 

 ، الفرتتني  �ضقة بني  الف  �ضقة اىل )٦،٧(  الف  من )٨،١( 

فيما حتقق الرتاجع يف عدد ال�ضقق ذات امل�ضاحة التي تريد 

اىل   2018 �ضنة  ف��رتة  يف  ال��ف   )٦،٨( من  )150(م2  عن 

)٦،١( الف �ضقة يف فرتة �ضنة 2019.

الرتاجع الكبري يف عدد ال�ضقق املباعة بالرقم والن�ضبة يف 

اال�ضهر الثمانية االوىل من هذا العام �ضنة 2019 قيا�ضا مبا 

كان عليه العدد والن�ضبة املتحققة يف فرتة �ضنة 2018، والتي 

 2017 �ضنة  من  املقابلة  الفرتة  عن  مرتاجعة  بدورها  كانت 

العقاري  القطاع  يف  �ضعب  تباطوؤ  حالة  قاطعة  بدرجة  يوؤكد 

االقت�ضاد  و�ضع  يف  العام  املتزايد  التباطوؤ  حالة  مع  يتوازى 

على  املت�ضاعدة  االختناقات  وتعمق  مكوناته  بكافة  االردين 

امل�ضتوى االجتماعي وال�ضيا�ضي .

العجز يف املوازنة االمريكية
يرتفع اىل )٩٨٥( مليار دوالر

خالفا ملا كانت ترغب فيه ادارة ترامب اليمينية االمريكية 

املوازنة  العجز يف  ارتفاع كبري يف قيمة  او تخطط له حتقق 

االمريكية املنتهية يف نهاية ايلول من هذا العام 2019 لي�ضل 

دوالر،  تريليون  رق��م  من  مقرتبا  دوالر  مليار   ”985“ اىل 

�ضنة  ايلول  يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة  يف  حتقق  عجز  مقابل 

2018 بقيمة )779( مليار دوالر، ليكون نتاج ذلك االرتفاع 

يف العجز يف �ضنة واحدة بحدود )205( مليار دوالر، وبن�ضبة 

يف  �ضواء  الثقل  بالغ  ارتفاع  وهو   ،  )%26( )زي��ادة(  ارتفاع 

قيمة العجز او يف ن�ضبة ارتفاعه ، وباأكر من معيار وحتليل.

 2019 �ضنة  ايلول  نهاية  املنتهية يف  لل�ضنة  الكبري  العجز 

حتقق نتيجة الفرق بني نفقات كلية ارتفعت بن�ضبة )8%( عما 

اىل )4447(  لت�ضل   ، ال�ضابقة  املالية  ال�ضنة  عليه يف  كانت 

مليار دوالر مطروحا منه قيمة ايرادات كلية ارتفعت بن�ضبة 

 =  3462  �  4447( دوالر  مليار   )3462( اىل  لت�ضل   )%4(

985 مليار(.

وتركزت ال�ضدمة يف االدارة االمريكية الأنها كانت تتوقع 

الناجم  االي��راد  يف  كبرية  زي��ادة  حتقق  توقع  نتيجة  العك�س 

عن قرارات الرفع اجلزايف ملعدالت الر�ضوم اجلمركية على 

املت�ضوردات ، وخا�ضة من ال�ضني، ورغم ان هذه زادت فعال 

بحوايل )30( مليار دوالر، وبن�ضبة زيادة تقارب )70%( ، اال 

انها مل تكن كافية لتخفي�س العجز، والأنها اي واقعة ت�ضخيم 

العديد من  على  �ضلبية وخطرة  تداعيات  لها  كانت  الر�ضوم 

جوانب االقت�ضاد االمريكي “منها واهمها بروز بداية تباطوؤ 

متزايد”.

 عدة بنود يف االنفاق �ضاهمت يف تنامي العجز واهمها ويف 

مقدمتها زيادة االنفاق الع�ضكري فرط ا�ضا�ضا بن�ضبة )%9( 

ونفقة رواتب التقاعد بن�ضبة )6%( والتاأمني ال�ضحي بن�ضبة 

االمريكية(  املديونية   ( العام  الدين  خدمة  وارتفعت   )%8(

�ضيوؤدي  فيما  دوالر  مليار   )51( اىل  لت�ضل   )%10( بن�ضبة 

حتقق العجز الكبري يف �ضنة 2019 البالغ )985( مليار دوالر 

اىل ارتفاع حجم املديونية احلايل اىل )23( تريليون دوالر، 

او ما يتجاوز )110%( من الناجت املحلي االجمايل االمريكي.

العجز  حجم  تتوقع  امريكية  واقت�ضادية  مالية  دوائ��ر 

الكبري يف عجز املوازنة  يف عام 2020 وترجح امكانية جتاوزه 

تريليون دوالر او اكر ، ومثل هذا الو�ضع املايل االمريكي قد 

يف�ضر النهج امل�ضتهجن يف جلوء الرئي�س ترامب  اىل ال�ضغط 

لتغطية  واآ�ضيوية وعربية  اوروبية  واملعلن على جهات  املتكرر 

جانب ملمو�س من االنفاق والعجز االمريكي.

التباطوؤ وتخفي�س �سعر الفائدة جمددا

االمريكية  واالقت�ضادية  املالية  وال�ضيا�ضات  التوجهات 

وانفتاحها  ليرباليتها  يف  امل��ف��رط��ة  االم��ريك��ي��ة  ل�����الدارة 

تباطوؤ مت�ضاعد  بداية  وتولد  اأ�ضفرت عن بروز  وعدوانييتها 

بعد انتعا�س، ويبدو ان جمل�س االحتياط الفيدرايل )املركزي 

االمريكي( حت�ضب لهذا الو�ضع ، وتخوف من ا�ضتداده، ومن 

 ،2019 �ضنة  يف  متتابعة  ق��رارات   )3( ا�ضدار  اىل  جلاأ  ثم 

بتخفي�س �ضعر الفائدة اال�ضا�س بن�ضبة 25 نقطة مئوية لتدور 

حاليا بني )١،٥%( اىل )١،٧٥%( 

وعجز اكرب يف امليزان التجاري االمريكي

وفيما كان هدف ادارة ترامب االمريكية االآخر من وراء 

يوؤدي  ان  امل�ضتوردات  على  اجلمركية  الر�ضوم  معدالت  رفع 

ذلك اىل تقلي�س حجم وقيمة امل�ضتوردات ، وتخفي�س العجز 

التجاري العايل “ا�ضافة اىل هدف زيادة االيرادات” اال ان 

العجز مل ينخف�س بل بالعك�س ارتفع اكر اىل ما يزيد عن 

ن�ضف تريليون دوالر.

االأجل  يف  خا�ضة  اكر  والتباطوؤ  االختالل  حالة  وليتعمق 

الق�ضري واملتو�ضط.

املركزي يخف�س جمّددًا اأ�سعار الفائدة على ادواته!!
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  - / اربد 

كعادتها ف�ضلت بلدية اربد الكربى يف اول اختبار 

باملياه علما  ال�ضوارع  ال�ضتاء حيث فا�ضت  مع ف�ضل 

باحلفريات  ومليئة  مرتهلة  ال�����ض��وارع  معظم  ب��ان 

العميقة كما هو احلال يف �ضوارع حكما و�ضوال لدوار 

يف  الرئي�س  ال�ضارع  من  الجزاء  وا�ضتمرار  البيا�ضة 

بلدة بيت را�س. واحلال ينطبق على �ضوارع متعددة 

اي��دون  و���ض��ارع  ارب��د  مدينة  من  ال�ضرقي  احل��ي  يف 

و�ضارع فل�ضطني ومنطقة جممع االغوارالقدمي . اما 

ال�ضوارع  فا�ضت  فقد  نايف  االأمري  �ضارع  يف منطقة 

مبياه ال�ضرف ال�ضحي نتيجة لقيام بع�س املواطنني 

ال�ضرف  �ضبكة  على  االمطار  مياه  مزاريب  بربط 

وت�ضببت  الكريهة  ال��روائ��ح  انبعثت  حيث  ال�ضحي 

املناهل  ان معظم  بحدوث مكرهة �ضحية عدا على 

مغلقة وتذكرت البلدية تفقدها 

والعمل على �ضيانتها وفتحها 

 .. ال�ضتاء  ف�ضل  خالل  فقط 

ارب��د  بلدية  ادع���اءات  ورغ��م 

بكافة  م�ضتعدة  بانها  الكربى 

ف�ضل  ال���ض��ت��ق��ب��ال  ك���وادره���ا 

حربا  تبقى  انها  اال  ال�ضتاء 

على ورق ولي�س لها وجود على 

ار����س ال��واق��ع وال��دل��ي��ل على 

وتهالك  االأو�ضاع  تردي  ذلك 

مع  خ��ا���ض��ة  التحتية  البنية 

وق��ال  ال�ضتاء.  ف�ضل  ح��ل��ول 

ان  الزيناتي(  )علي  املواطن 

وبناية  منازل  داهمت  املياه 

ال��راب��ي��ة  منطقة  يف  �ضكنية 

مل�ضجد  امل��ح��اذي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة 

دمار  واحلقت  رباح  بن  بالل 

كبرية  �ضعوبة  امل��واط��ن��وان  وج��د  كما  باملمتلكات 

ال�ضوارع  بالو�ضول اىل مناطق �ضكناهم خا�ضة وان 

زوارق  بتوفري  البع�س  وطالب  بامل�ضتنقعات  مليئة 

اىل  واالخرين  عملهم  اماكن  اىل  لنقلهم  وق��وارب 

اماكن �ضكناهم . كما عانى مواطنوا بلدية ال�ضريح 

من ذات امل�ضكلة حيث فا�ضت ال�ضوارع مبياه االمطار 

املختلطة باملياه العادمة حيث اأ�ضار املواطن ) احمد 

معظم  تعانيها  التي  املزرية  احلالة  اىل   ) النع�ضان 

�ضوارع البلدة وافتقارها ملناهل ت�ضريف املياه وعدم 

قدرة عبارات ال�ضوارع على ا�ضتيعاب كميات االمطار 

وبرك  حفر،  ت�ضكل  اىل  ادى  ما  اخريا  هطلت  التي 

املياه يف معظم �ضوارع البلدة واغالق بع�ضها اإغالقا 

تاما. واحلال ذاته يف معظم الوية حمافظة اربد حيث 

الكورة  لواء  �ضهدها  التي  االأخ��رية  االأمطار  ك�ضفت 

عيوب البنى التحتية يف بع�س املناطق والتي ت�ضببت 

حمدثة  امل��ن��ازل  لع�ضرات  االأم��ط��ار  مياه  مبداهمة 

اأ�ضرارا مادية دون وقوع اإي اإ�ضابات.وداهمت مياه 

وكفر  االأ�ضرفية  بلدتي  يف  املنازل  ع�ضرات  االأمطار 

املاء وبلدة هام وغريها ، كما ت�ضببت مياه االأمطار 

باإغالق طريق تبنه، بعد اأن �ضهد الطريق انهيارات 

ي�ضهده  ال��ذي  التاأهيل  اإع��ادة  اأعمال  ج��راء  ترابية 

ال�ضارع، االأمر الذي ت�ضبب بعدم قدرة املواطنني على 

�ضاعتني.  من  الأك��ر  بلدتهم  اإىل  واخل��روج  الدخول 

يف  منازل   5 حلوايل  االمطار  مياه  مداهمة  وج��راء 

اإخالء  مت  ال�ضمالية  االأغ��وار  لواء  يف  كرميه  منطقة 

�ضكانها اإىل اجلمعيات اخلريية وتقدمي امل�ضاعدات 

ال�ضيول  مداهمات  م�ضكلة  ب��اأن  علما  لهم  الالزمة 

باإغالق  تت�ضبب  ال�ضمالية كل مو�ضم  االأغوار  ملناطق 

طرق ومداهمة منازل املواطنني وت�ضريدهم. وعليه 

املتكرر  االإهمال  هذا  من  اربد  مواطنو  ذرعا  �ضاق 

كعادتهم  ال��ذي��ن  الر�ضمية  واجل��ه��ات  البلدية  م��ن 

ال�ضيف  ف�ضل  وي��رتك��ون  الرنانة  ال��وع��ود  يطلقون 

بطوله وعر�ضه ليقوموا باعادة تاأهيل البنية التحتية 

ومع  احل��رج  الوقت  بهذا  واملناطق  ال�ضوارع  لكافة 

قرب ف�ضل ال�ضتاء، مت�ضاءلني اذا كانت خالل هذه 

ال�ضاعات الق�ضرية للهطول املطري قد ت�ضببت لهم 

بهذه املاآزق والكوارث فكيف لوكان املنخف�س اجلوي 

القادم قوي ومن ال�ضعوبة ال�ضيطرة عليه ...

ن��دوة يف ارب��د حول احل��راك ال�ضعبي يف العامل   

احل��راك  هل  مطروحة  ت�ضاوؤالت  �ضمن  العربي.. 

بالعامل العربي يعد مب�ضتقبل اف�ضل. ام هناك خماطر 

من جرائه. واىل اين �ضت�ضل هذه احلراكات. 

الفكر  م��ن��ت��دى  م��ن  وب���دع���وة  ارب����د  ع��ق��دت يف 

ال�ضعبي يف  �ضيا�ضية حول احلراك  ندوة  االإ�ضرتاكي 

حدادين.  جورج  الكاتب  فيها  �ضارك  العربي  العامل 

لبنان  ال��ك��ات��ب ح��دادي��ن اىل احل���راك يف  وت��ط��رق 

ان  حيث  م��ن  بينهما  ال��ظ��روف  لت�ضابه  وال��ع��راق 

النظام يف البلدين طائفي. وتابع للرا�ضمال العاملي 

امريكا واوروبا. ووجود طبقة 

ديني  بغطاء  مغطاة  فا�ضدة 

وف�����ض��اد ع���ام يف ك��ل ال��دول��ة 

وهذا  العامة  االم��الك  ونهب 

النظام  ازمة بني  لوجود  ادى 

وال�����ض��ع��ب ف��ان��ف��ج��ر ال�����ض��ارع 

وال�����ض��وؤال ه��ل ه��ذا احل��راك 

ال�ضعب واجلواب  حقيقي من 

والبطالة  الفقر  ب�ضبب  نعم 

املنهوبة  واالم��الك  والف�ضاد 

ينفجر.  ان  الطبيعي  ف��م��ن 

وال�������ض���وؤال ه���ل ه��ن��اك ق��وى 

طليعية تقوده. واجلواب لالآن 

ال توجد. لكن يجب ان يخلق 

من  وان  لي�ضتمر.  له  قيادات 

فهو  اخل��ارج  على  اللوم  يلقي 

حلماية  يتدخل  اخل��ارج  الن  امل�ضوؤولية.  من  يتهرب 

م�ضاحله . لكن املهم كيف يقدر احلراك على تغليب 

م�ضاحله على العامل اخلارجي. موؤكدا ان الظروف 

الف�ضاد  لوجود  االردن  اىل  احل��راك  المتداد  مهيئة 

الدولة  ام��الك  ونهب  والفقروالبطالة  والفا�ضدين 

ووجود جهات قبلية وع�ضائرية و�ضرق النهر وغربه. 

ال�ضارع ما مل تتم معاجلة  كل هذا �ضيوؤدي النفجار 

االزمة االقت�ضادية. باالبتعاد عن التبعية واالعتماد 

على الذات.

بلدية اربد تف�سل يف اول اختبار ق�سري مع ف�سل ال�ستاء... 
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�ش�ؤون اقت�شادية

بور�ضة  يف  املتداولة  اال�ضهم  ا�ضعار  يف  الهبوطي  االجت��اه  توا�ضل 

عمان، ومنذ فرتة زمنية بعيدة بداأت يف اعقاب انفجار االزمة املالية  

كان  عندما   2009 �ضنة  من  ابتداء  وحتديدا   ،2008 �ضنة  يف  العاملية 

موؤ�ضر اال�ضعار املعتمد يف البور�ضة ي�ضجل )4072( نقطة، وقد ت�ضارع 

الهبوط بعد ذلك، ورمبا با�ضتثناء تقلبات حمدودة وقليلة نحو االرتفاع 

من فرتة اىل اخرى.

الهبوط املت�ضارع كان وا�ضحا اكر خالل �ضهر ت�ضرين اول من هذا 

يف  نقطة   )1828( من  اال�ضعار  موؤ�ضر  فيه  تراجع  الذي   2019 العام 

نهاية يوم اخلمي�س 10 / 10 ، اىل حافة )1800( نقطة يف نهاية يوم 

اخلمي�س 30 / 10 / 2019 وبانخفا�س )28( نقطة ، وبن�ضبة انخفا�س 

تقارب )١،٥%(.

الهبوط ا�ضتمر اي�ضا من )1909( نقطة يف نهاية �ضنة 2018 بداية 

�ضنة 2019 اىل )1800( نقطة يف نهاية �ضهر ت1 �ضنة 2019 وبرتاجع 

)109( نقطة وبن�ضبة تراجع )٥،٧%(.

اال�ضعار  موؤ�ضر  رق��م  مقارنة  عند  الهبوط  ومعدل  رق��م  ويرتفع 

احلايل مع رقمه امل�ضجل يف نهاية �ضنة 2017 بداية �ضنة 2018 البالغ 

)2127( نقطة ، اذ ي�ضل رقم الرتاجع االآن اىل )218( نقطة وبن�ضبة 

هبوط )١١،9%( وعلى �ضبيل املثال.

2008 تراجع موؤ�ضر اال�ضعار العام من )4072(  ومنذ نهاية �ضنة 

العام  هذا  من  اول  ت�ضرين  �ضهر  نهاية  يف  نقطة   )1800( اىل  نقطة 

تقارب  هبوط  وبن�ضبة  نقطة،   )2272( اىل  ي�ضل  وبانخفا�س   2019

)٥٥،٨%( وكال ارقام الرتاجع ومعدالتها تعترب كبرية وثقيلة باأكر من 

معيار.

وازاه  بل  ال�ضعري،  البعد  على  يقت�ضر  مل  البور�ضة  يف  الرتاجع 

بدرجة كبرية هبوط يف ارقام موؤ�ضرات االأداء الثالث، حجم التداول 

بالدينار، وعدد اال�ضهم املتداولة، وعدد العقود املربمة، وكان الهبوط 

اكر و�ضوحا يف كامل �ضنة 2018، ويف اال�ضهر الع�ضرة االوىل من العام 

احلايل �ضنة 2019.

وتباطوؤ حاد وقيا�ضي يف ال�ضوق املايل االويل

ولعل االخطر من وقائع تباطوؤ وتراجع التداول واال�ضعار يف ال�ضوق 

اال�ضهم،  ت��داول  �ضوق  الثانوي  امل��ايل 

�ضوق  االويل،  املايل  ال�ضوق  ن�ضاط  ان 

زيادة  او/و  جديدة  �ضركات  تاأ�ضي�س 

ا�ضتمر  ال��ع��ام،  باالكتتاب  راأ�ضمالها 

بالغ  م�ضتوى  اىل  ال��رتاج��ع  يف  اي�ضا 

وهو  العدم،  من  يقرتب  الذي  التدين 

ما يعك�س ازمة بالغة يف االقت�ضاد الكلي كما انه يتاأثر بدوره بها.

يف تقييم الحق �ضيتم ر�ضد العوامل واال�ضباب التي تع�ضف بال�ضوق 

وم�ضار  بواقع  بع�ضها  يت�ضل  والتي  واالويل،  الثانوي  بفرعية  امل��ايل 

االقت�ضاد الكلي وبع�ضها االآخر نتاج ت�ضريعات خمتلة قائمة او جديدة 

او/ و الأ�ضباب ادارية هيكلية وب�ضرية خمتلة يف ادارة ال�ضوق املايل كما 

يف جمل�س ادارات �ضركات م�ضاهمة تعرت او اقرتبت من التعر، ومنها 

الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  قررت  عامة  م�ضاهمة  �ضركات  اربع 

ف�ضاد  او  ت�ضرف  �ضوء  موؤ�ضرات  لوجود  الق�ضاء  اىل  احالتها  موؤخرا 

وا�ضع متعدد اجلوانب يف ادارتها ومنذ فرتة زمنية لي�ضت بالق�ضرية.

ا�ستمرار التباطوؤ والرتاجع يف البور�سة اأحمد النمري

ادت ال�ضيا�ضات املالية التي اتبعتها احلكومات املتعاقبة اىل 

انكما�س اقت�ضادي كبري كان من ابرز جتلياته الت�ضخم باأعلى 

معدالته حيث اثر ذلك على القوة ال�ضرائية للمواطنني عمومًا، 

ال�ضيا�ضة  ادوات  من  ك��اأداة  العامة  النفقات  تعاظمت  ان  بعد 

احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  البع�س  روات��ب  ارتفاع  ب�ضبب  املالية، 

مظاهر  اىل  باال�ضافة  امل�ضتقلة  ال��وح��دات  يف  وم�ضاعفاتها 

الف�ضاد التي ا�ضبحت افقية بعد ان كانت لب�ضع عقود عمودية، 

على  عبئًا  اكر  احلكومية  امل�ضاريع  من  الكثري  ا�ضبحت  حيث 

املوازنة وا�ضبح الهدر يف نفقات اخرى �ضمة من �ضمات االدارة 

الذي ا�ضابها  احلكومية ب�ضكل عام مرتافقًا ذلك مع الرتهل 

ذلك  كل  اكر،  مقنعة  وبطالة  اقل  خدمات  على  انعك�س  مما 

لواردات  احلقيقي  اخلزان  اخلا�س  القطاع  على  ذاته  فر�س 

احلكومة التي ت�ضكل ال�ضرائب ما يزيد عن )72%( منها مما 

ادى اىل ارتفاع كلف ال�ضلع واخلدمات مع ثبات الدخول وهذا 

بدوره ادى اىل ارتفاع معدل الت�ضخم واىل مزيد من املعاناة 

ملختلف القطاعات وخا�ضة املوظفني العموميني.

يف ظل اعتداء �ضارخ على الوظيفة العامة من حيث رواتب 

فيها  العاملون  ا�ضبح  التي  امل�ضتقلة  ال��وح��دات  يف  العاملني 

الوحدات  باأ�ضعاف عن رواتب موظفي  يتمتعون برواتب تزيد 

هبطت  التي  العقود  مو�ضة  �ضيوع  اىل  باال�ضافة  احلكومية 

ابناء  امل�ضتقلة مل�ضلحة  الوحدات احلكومية غري  على موظفي 

وغّيب  وموؤ�ض�ضاتها  بالدولة  الثقة  اأزم��ة  فاقم  مما  ال���ذوات 

العدالة التي ا�ضبحت عاماًل مهمًا من عوامل عدم اال�ضتقرار 

يف هذه الوظيفة، خا�ضة بعد ان ا�ضبحت القلة القليلة حت�ضل 

الفروقات  من  عمقت  كبرية  ومكافاآت  وامتيازات  رواتب  على 

الوظيفية والطبقية بني املوظفني على حٍد �ضواء.

لقد تعر�س االردن خالل العقود الثالث املا�ضية اىل ادارة 

تات�ضر  اعتمدته  ال��ذي  بالنهج  موؤمنة  اقت�ضادية   / �ضيا�ضية 

بداية  يف  ونيك�ضون  املا�ضي  القرن  من  ال�ضبيعنيات  نهاية  يف 

الثمنينات والقائم على كف يد احلكومة يف التدخل يف �ضوؤون 

القطاع  دور  بتعظيم  ادارت��ه  يف  اخلفية  اليد  وترك  االقت�ضاد 

عن  احلكومة  تخلي  مع  االقت�ضادي  ال�ضاأن  ادارة  يف  اخلا�س 

وحتقيقًا  الكربى  االنتاجية  اال�ضتثمارية  امل�ضاريع  يف  ملكيتها 

بالوظيفة  يتعلق  ما  منها  خا�ضة  الت�ضريعات  تعديل  مت  لذلك 

العامة واالدارة احلكومية عرب الوحدات امل�ضتقلة او من خالل 

املبا�ضرة  غري  ال�ضريبة  احلت  التي  ال�ضريبية  الت�ضريعات 

ال�ضريبة  وتقلي�س ح�ضة  للخزينة  رئي�ضي  كمورد  )املبيعات( 

لالغنياء  خدمة  اخلزينة  واردات  من  )ال��دخ��ل(  املبا�ضرة 

برنامج  ملا ورد يف  وتنفيذًا  او معنويني  ا�ضخا�س طبيعيني  من 

الت�ضحيح االقت�ضادي املوقع مع �ضندوق النقد الدويل لل�ضنوات 

)1994 - 1996( حيث كانت ابرز النقاط على جدول اعماله 

ا�ضدار قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات، ترافق ذلك على 

الذي جرت  الواحد  ال�ضوت  قانون  باقرار  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد 

اقر  للنواب  جمل�ضًا  اف��رزت  التي   1993 انتخابات  مبوجبه 

قوانني احلزمة االقت�ضادية املتوافقة مع هذا النهج وتّوج ذلك 

باإقرار اتفاقية وادي عربة التي �ضاهمت مع اال�ضباب ال�ضابق 

ملفاته  فيه  تنزف  الذي  الواقع  اي�ضالنا اىل هذا  اىل  ذكرها 

ال�ضيا�ضية، االقت�ضادية واالجتماعية.

اقرار  العامة ومت  بالوظيفة  العبث  �ضبق مت  ما  متا�ضيًا مع 

قانون اخل�ضخ�ضة وقوانني الوحدات امل�ضتقلة وانظمتها ترافق 

االمريكية  للموؤ�ض�ضات  املختلفة  الدولة  دوائ��ر  فتح  مع  ذل��ك 

كالتعليم،  اخلدمية  ال��وزارات  تطوير  عنوان  حتت  واالوروبية 

رفع  ذل��ك  عن  نتج  حيث  والكهرباء،  املياه  النقل،  ال�ضحة، 

الر�ضوم والكلف واال�ضعار املتعلقة بهذه اخلدمات وهذه ال�ضلع 

حيث قامت هذه املوؤ�ض�ضة باال�ضتعانة ببع�س املهنيني االردنيني 

املنتفعني،  موؤ�ض�ضني لطبقة من  الذكر  �ضالف  بالنهج  املوؤمنني 

وجدت  والتي  املوؤ�ض�ضات  هذه  ن�ضاط  مع  م�ضلحة  لهم  الذين 

العموم  وجه  على  الغرب  مع  العالقة  وا�ضتمرارية  التعاون  ان 

وجه  على  ل��الردن  دعمًا  االكر  االمريكية  املتحدة  والواليات 

اخل�ضو�س و�ضيلتنا للنهو�س!؟

برئا�ضة  املدنية  اخلدمة  دي��وان  بادر   2010 عام  نهاية  يف 

مازن ال�ضاكت وم�ضاعدة االمني العام للديوان �ضامح النا�ضر 

الوظيفة  على  باالعتداء  املتمثلة  التحديات  هذه  مواجهة  اىل 

وافقية  عميقة  درا�ضة  وبعد  امل�ضتقلة  الوحدات  وواق��ع  العامة 

ت��و���ض��ل��ت ه�����ذه امل���ح���اول���ة اىل 

م��ع��اجل��ات م��ه��م��ة ل��ل��ث��غ��رة ال��ت��ي 

ي��ع��اين م��ن��ه��ا م��وظ��ف��ي اخل��دم��ة 

من  امل�ضتقلة  وال��وح��دات  املدنية 

بني  ال��ف��روق��ات  تقلي�س  خ���الل 

واحلاق  ه��وؤالء  وامتيازات  روات��ب 

فيها  الرواتب  بتقلي�س  او  املعنية  للوزارات  امل�ضتقلة  الوحدات 

ومبا يتفق مع نظام اخلدمة املدنية، اال ان اجلهات املت�ضررة 

م��ن ه��ذه امل��ح��اول��ة وق��ف��ت ام���ام ه��ذا امل�����ض��روع ال���ذي عرف 

)بالهيكلة( هيكلة الرواتب يف الوحدات احلكومية والوحدات 

امل�ضتقلة الذي كان هدفه الرئي�ضي توحيد ن�ضب العالوات بني 

واالنتاج  ب��االداء  مرتبطا  بينها  ما  الفروقات  وجعل  املهنيني 

دائمًا  ك��ان  والهدف  املعايري  من  وغريها  وال��ن��درة  واخلدمة 

العدالة مع الدعوة العادة الوحدات التي انتجتها حقبة ما بعد 

الت�ضعينات اىل الوزارات ذات العالقة.

نعم اجه�س هذا امل�ضروع وكلف املوازنة مبالغ طائلة و�ضلت 

اخلدمة  ديوان  اعلن  ان  بعد  �ضنويًا  دينار  مليون   )400( اىل 

املدنية ان كلفتها ال تزيد عن )79( مليون دينار ومن اجلدير 

ذكره ان بع�س النقابات لعبت دورًا رئي�ضيًا يف تعطيله بعد ان 

الدور  الهمية  حقها  من  انها  تعتقد  عالوة  ن�ضب  على  رت  ا�ضّ

والتنظيم الذي تقوم به على �ضعيد املجتمع والدولة على حٍد 

اخلا�ضة  امل�ضالح  حتقيق  مظاهر  �ضيوع  مع  وان�ضجامًا  �ضواء 

االجتماعية  التنظيمات  من  كثري  �ضلوك  على  �ضيطرت  التي 

واملهنية املختلفة.

وادوات  رواف��ع  اىل  حتتاج  نن�ضد  التي  اال�ضالح  ق�ضية  ان 

تنظيمية قادرة على التاأثري على القرار، خا�ضة قرار انتخاب 

التي  للقوانني  ال�ضرعية  يعطي  من  اللذين هم  ال�ضعب  ممثلي 

تهدد العدالة وتنت�ضر لطبقة على ح�ضاب طبقة اخرى وتعيق 

من ايجاد جمتمع االنتاج، التكافل و�ضيادة القانون.

اأزمة العدالة.. الرواتب امنوذجًا حممد الب�سيــر 
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حق الع�دة

للدفاع  العليا  اللجنة  اكدت   -   

الرابعة  اللجنة  ت�ضويت  ان  العودة  حق  عن 

انت�ضارًا  ي�ضكل  الغوث  لوكالة  التجديد  على 

ال��غ��وث  ول��وك��ال��ة  ال��الج��ئ��ني  لق�ضية  ك��ب��ريا 

وللدول العربية والعاملية التي ح�ضدت التاأييد 

اإىل جانب بقاء االنروا و�ضرورتها، كما ي�ضكل 

االمريكي  للم�ضروع  ذري��ع��ا  وف�ضال  هزمية 

اإىل  اال�ضاليب  بكل  �ضعى  ال��ذي  اال�ضرائيلي 

عدم  اج��ل  من  العامل  دول  وتهديد  اره��اب 

كمقدمة  االون��روا..  بقاء  ل�ضالح  الت�ضويت 

الإلغاء حق العودة من قرارات االمم املتحدة.

ان الت�ضويت بهذا العدد )غالبية موؤيدة 

والية  جتديد  ل�ضالح  �ضوتت  دولة   170 من 

�ضنوات  ث��الث  مل��دة  )اأون���روا(  الغوث  وكالة 

االحتالل  دولتني)دولة  معار�ضة  مقابل  يف 

 7 وامتناع  االمريكية(  املتحدة  وال��والي��ات 

دول عن الت�ضويت، وذلك يف اللجنة الرابعة 

متهيدا  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  يف 

يوؤكد  ال��ق��ادم(  ال�ضهر  اجلمعية  لت�ضويت 

من جديد ان امل�ضروع االمريكي اال�ضرائيلي 

ا�ضقاط  وب��االإم��ك��ان  حم��ت��وم��ا  ق���درا  لي�س 

تلو االخرى، خا�ضة  حلقاته املتعددة واحدة 

ان  تتوقع  تكن  مل  االمريكية  ال��دوائ��ر  وان 

ي�ضكل  ما  وهو  الرقم  هذا  اىل  العدد  ي�ضل 

الواليات  جلهود  قا�ضمة  �ضربة  جديد  من 

املتحدة وا�ضرائيل اللتني عملتا طيلة اال�ضهر 

املا�ضية على ثالثة خطوط:

الت�ضويت  ل��ع��دم  ال��ع��امل  دول  دف��ع   )1

ايجابا ل�ضالح التجديد للوكالة ب�ضكل نهائي 

وكالة  انتهاء  نظرهما  وجهة  من  يعني  ما 

الغوث ك�ضاهد تاريخي على ماأ�ضاة الالجئني 

الفل�ضطينيني.

عدد  م��ن  التقليل  الف�ضل،  ح��ال  يف   )2

وال��ل��ج��وء اىل  اي��ج��اب��ا  ال��ت��ي ت�ضوت  ال���دول 

)وهو  االكرب  امل�ضروع  لتمرير  متهد  االعيب 

اإلغاء قرار 194( الذي ين�ّس على حق عودة 

الالجئني اىل وطنهم وديارهم.

3( يف حال الف�ضل اي�ضا يتم العمل على 

اعوام  ثالثة  من  بدال  واحد  لعام  الت�ضويت 

مبا ميكن من العمل الحقا على افراغ الوكالة 

من اية م�ضامني �ضيا�ضية وقانونية..

كل هذه املحاوالت باءت بالف�ضل وننتظر 

اال�ضابيع القادمة التي �ضت�ضهد الت�ضويت يف 

فاأننا  الفرتة   تلك  وحتى  العامة.  اجلمعية 

العربية  اجلهود  ت�ضافر  اهمية  على  نوؤكد 

والفل�ضطينية بنف�س االجتاه.

جهود  فيه  نثمن  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اإن��ن��ا 

اإىل  وقفت  التي  واالجنبية  العربية  ال��دول 

نوؤكد على �ضرورة  جانب هذا القرار، فاإننا 

امل�ضاريع  مواجهة  يف  اجل��ه��ود  ه��ذه  تطوير 

ال�ضهيوين  االمريكي  للتحالف  الت�ضفويه 

واالنت�ضار للق�ضية الوطنية الفل�ضطينية.

  - رحب رئي�س الربملان العربي م�ضعل ال�ضلمي، بت�ضويت 

دول��ة(   170( �ضاحقة  باأغلبية  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 

ل�ضالح جتديد والية وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�ضغيل الالجئني 

الفل�ضطينيني )االأونروا(.

واعترب ال�ضلمي يف بيان �ضدر عنه، يوم ال�ضبت، اأن هذا الت�ضويت 

التاريخي يوؤكد مت�ضك املجتمع الدويل باحلقوق امل�ضروعة لالجئني 

الفل�ضطينيني وفقا للقانون الدويل وقرارت ال�ضرعية الدولية، وردا 

حا�ضما على حماوالت بع�س الدول الإنهاء عمل وكالة االأونروا، ودعما 

لعمل الوكالة التي تاأ�ض�ضت مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم )302( 

وتقدير  �ضكر  عن  واأع��رب   .1949 االأول/دي�ضمرب  كانون   8 بتاريخ 

على  م�ضددًا  القرار،  ل�ضالح  �ضوتت  التي  للدول  العربي  الربملان 

ال�ضامية،  ر�ضالتها  تقدمي  االأون��روا يف  لوكالة  العربي  الربملان  دعم 

وتنفيذ اأن�ضطتها وخدماتها االإن�ضانية ملاليني الالجئني الفل�ضطينني 

اإىل اأن يتم اإيجاد حل عادل ملعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم 

الفل�ضطينية امل�ضتقلة وعا�ضمتها مدينة القد�س.

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

الت�سويت اإىل جانب ا�ستمرار االأونروا انت�سار لق�سية حق عودة الالجئني اإىل وطنهم وديارهم

الربملان العربي: جتديد والية “االأونروا” يوؤكد مت�سك املجتمع الدويل 

باحلقوق امل�سروعة لالجئني الفل�سطينيني

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�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�سمنا عن حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن
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بعد ن�ضق ماراثوين من امل�ضاورات ب�ضاأن اختيار �ضخ�ضية 

حركة  تو�ضلت  اأع�ضائها  واختيار  احلكومة  برئا�ضة  تكلف 

االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��ز  )احل����زب  االإ���ض��الم��وي��ة  النه�ضة 

الت�ضريعية التون�ضية( اإىل تر�ضيح احلبيب اجلملي كاتب دولة 

�ضابق )عهد الرتويكا( اإىل هذا املن�ضب وقدمته اإىل رئي�س 

اجلمهورية قي�س �ضعيد الذي كلفه بدوره بت�ضكيل احلكومة.

اجلديدة  احلكومة  �ضتقود  التي  ال�ضخ�ضية  حتديد  ومع 

منها  االأح��زاب  مواقف  ب�ضاأن  ات�ضاعا  اجل��دل  دائ��رة  ت��زداد 

وم�ضتقبل خارطة التحالفات املحتملة مع من تراهم النه�ضة 

برناجمها  تنفيذ  يف  �ضركاء 

احلكومي.

واأرج���اأت معظم االأح��زاب 

ال�ضيا�ضية املعار�ضة والنقابات 

حكمها  ال��ت��ون�����ض��ي��ة  امل��ه��ن��ي��ة 

النهائي على احلبيب اجلملي 

رئي�س احلكومة املكلف، وملحت 

ال�ضيا�ضي  املا�ضي  �ضعف  اإىل 

ملر�ضح حركة النه�ضة لرئا�ضة 

احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة، واخل���ربة 

احلكومة  لقيادة  له  ال��الزم��ة 

املقبلة.

بولبابة  ال�ضيا�ضي  املحلل 

�ضامل ذهب يف قراءته ملالمح 

ال��ق��ادم��ة  احل��ك��وم��ة  ت�ضكيل 

ت�ضهد  ق��د  احل��ك��وم��ة  ه��ذه  اأن 

ان�ضمام حركة ال�ضعب والتيار الدميقراطي وائتالف الكرامة 

وحتيا تون�س خا�ضة بعد وجود ت�ضريحات من بع�س قياداتهم 

ت��دع��م ال��ت��ع��اون االي��ج��اب��ي وجت���اوز ���ض��راع رئا�ضة ال��ربمل��ان 

رغم  م�ضتقلة  �ضخ�ضية  اجلملي  احلبيب  اعتبار  وبالتايل 

تر�ضيحه من قبل حركة النه�ضة واأكد بولبابة �ضامل اأن دخول 

حتيا تون�س يف خارطة التحالفات ممكن جدا.

وزيرا  ال�ضاهد  يو�ضف  يكون  اأن  ال�ضيا�ضي  املحلل  وتوقع 

للخارجية اجلديد باقرتاح من رئي�س اجلمهورية قي�س �ضعيد، 

يبقى  احلكومة  اىل  تون�س  قلب  ان�ضمام  احتمال  اأن  م�ضيفا 

مدى  خا�ضة  االأخ��رى  االأح��زاب  مع  املفاو�ضات  ف�ضل  رهني 

�ضروط  مع  اجلملي  احلبيب  املكلف  احلكومة  رئي�س  تفاعل 

التيار وحركة ال�ضعب يف بع�س املنا�ضب.

اأن  اأعتقد  ل�”�ضبوتنيك”  ت�ضريحه  �ضامل  بولبابة  وختم 

ان�ضمام التيار الدميقراطي وحركة ال�ضعب للحكومة منتظر 

ب�ضدة”.

قلب تون�س يح�سم موقفه االأ�سبوع القادم

القيادي يف حزب قلب تون�س حممد ال�ضادق جبنون اأكد 

يف ت�ضريح لوكالة “�ضبوتنيك” اأن احلزب معني بامل�ضاورات 

املكتب  اأن  اإىل  م�ضريا  اجل��دي��دة،  احلكومة  ت�ضكيل  ب�ضاأن 

ال�ضيا�ضي لقلب تون�س �ضيجتمع االأ�ضبوع القادم لي�ضدر موقفا 

عدمها،  من  احلكومة  يف  م�ضاركته  اإمكانية  ب�ضاأن  نهائيا 

نبيل  احلزب  رئي�س  الفارط  االأ�ضبوع  جمع  لقاء  اأن  مو�ضحا 

القروي برئي�س حركة النه�ضة را�ضد الغنو�ضي وتناول وجهات 

النظر واملواقف من برنامج احلكومة هيكلتها.

البداية  منذ  ع��رب  تون�س  قلب  ح��زب  اأن  جبنون  وق���ال 

احلكومة  تراأ�س  اأن  ميكن  التي  ال�ضخ�ضية  موا�ضفات  عن 

والربنامج الذي يجب اأن تقوم عليه من بينه معاجلة امل�ضاكل 

االقت�ضادية واالجتماعية يف البالد كمقاومة الفقر وحت�ضني 

التداين  لنزيف  ح��د  وو���ض��ع  للمواطن  ال�ضرائية  امل��ق��درة 

اخلارجي وجمابهة الت�ضخم املايل.

التيار يرفع الفيتو يف وجه قلب تون�س

امل�ضاورات مع حركة  اأّن م�ضار  التيار الدميقراطي يعترب 

ل�”�ضبوتنيك”  به  �ضرح  ما  بح�ضب  وجيها  يكن  مل  النه�ضة 

ننازع  “واإّن كّنا ال  التيار ر�ضا الزغمي، م�ضيفا  القيادي يف 

حكومة  رئي�س  باختيار  الد�ضتوري  حّقها  يف  النه�ضة  حركة 

تراه �ضاحلا لقيادة املرحلة القادمة، فاإّننا و�ضعنا جمموعة 

االقت�ضادي  االق��الع  لتحقيق  �ضرورية  نعتربها  املعايري  من 

حركة  اأّن  غ��ري  املنتظر،  االجتماعي  واال�ضتقرار  املن�ضود 

بني  بف�ضلها  وامل�ضاورات  املفاو�ضات  اإدارة  اأ�ضاءت  النه�ضة 

الإيجاد  وامل�ضار احلكومي وذلك يف حماولة  الربملاين  امل�ضار 

حّل مل�ضاكلها الداخلية وتعيني رئي�س احلركة رئي�ضا للربملان 

وحتالفها مع حزب قلب تون�س من اأجل بلوغ هذا الهدف ثّم 

تعود اإىل امل�ضار احلكومي بتعيني رئي�س حكومة غري معروف 

وجتربته االإدارية والت�ضيريية لي�ضت على م�ضتوى عايل جّدا”.

ملرة  يجدد  �ضهرًا  املكلف  احلكومة  رئي�س  لدى  اأن  ويبقى 

ال�ضيا�ضية  االأط���راف  على  حكومته  ت�ضكيلة  لعر�س  واح��دة 

من  واختيار  التون�ضية 

���ض��ي��ت��ول��ون احل��ق��ائ��ب 

ح��ك��وم��ة  ال����وزاري����ة يف 

ت���ع���ه���د ل����ه����ا م���ل���ف���ات 

واقت�ضادية  اجتماعية 

احلبيب  وك��ان  �ضائكة. 

تكليفه  اإثر  اأكد  اجلملي 

ر�ضميًا من قبل الرئي�س 

�ضعيد  قي�س  التون�ضي 

اختيار  يف  املقيا�س  اأن 

اأع�����ض��اء احل��ك��وم��ة هو 

ال���ك���ف���اءة وال���ن���زاه���ة 

انتماءاتهم  كانت  مهما 

اإىل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة. ومل���ح 

�ضرورة تعاون املنظمات 

برنامج  لتنفيذ  الوطنية 

حكم م�ضرتك بني جميع مكونات املجتمع التون�ضي.

با�ضم  املتحدث  الطاهري،  �ضامي  اأكد  ال�ضاأن،  هذا  ويف 

القوي،  االجتماعي  الطرف  العمال(،  )نقابة  ال�ضغل  احتاد 

اختياراته  م�ضوؤولية  يتحمل  اأن  عليه  اجلملي  اختار  من  اأن 

»النه�ضة«  حتمل  ���ض��رورة  اإىل  اإ���ض��ارة  يف  تعبريه،  حد  على 

برامج  عر�س  �ضينتظر  ال�ضغل  احتاد  باأن  واأفاد  للم�ضوؤولية. 

الذي  احلكومي  والفريق  املكلف  احلكومة  رئي�س  واختيارات 

�ضي�ضكله لتنفيذ تلك اخليارات التخاذ موقف من احلكومة، 

االأعمال( فقد  والتجارة )جممع رجال  ال�ضناعة  اأما احتاد 

اأبدى بدوره حتفظه من مر�ضح حركة النه�ضة، وقال رئي�ضه 

�ضمري ماجول، اإنه كان يحبذ حكومة كفاءات، وذكر ب�ضرورة 

يكون  واأن  ا�ضتقالله،  على  املكلف  احلكومة  رئي�س  حمافظة 

»م�ضتقاًل بالفعل«، على حد تعبريه.

تون�س: تباين مواقف االأحزاب من مر�سح النه�سة لرئا�سة 

احلكومة..�سعيف وخربته ال�سيا�سية حمدودة
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علي �سكري
 / الثاين  ت�ضرين   10 ي��وم  انقالب  يف  به  االإط��اح��ة  قبل 

نوفمرب 2019، كان اإيفو مورالي�س منخرطًا يف م�ضروع بعيد 

املدى خللق دميقراطية اقت�ضادية واجتماعية يف بلده الذي 

اأن  اأن نتذكر  كان الأمد طويل �ضحية لال�ضتغالل. من املهم 

بها  قام  ما  وغالبًا  االنقالبات،  من  ب�ضل�ضلة  ابُتليت  بوليفيا 

املتعددة  التعدين  �ضركات  عن  نيابة  واالأوليغار�ضية  اجلي�س 

اجلن�ضيات. يف ال�ضابق، كانت هذه �ضركات تعدين الق�ضدير، 

بوليفيا.  يف  الرئي�س  الهدف  اليوم  يعد  مل  الق�ضدير  لكن 

ال�ضخمة من  الطبيعية  مواردها  االآن، هو  الرئي�س،  الهدف 

الليثيوم، املادة الالزمة يف �ضناعة ال�ضيارات الكهربائية.

مورالي�س  حاول  املا�ضية،  عامًا  ع�ضر  الثالثة  مدى  على 

عرب  وذل��ك  الطبيعية،  وم��وارده��ا  ب��الده  بني  العالقة  تغيري 

ت�ضتثمرها  اأن  بداًل من  املوارد  ت�ضتفيد من هذه  بالده  جعل 

�ضركات التعدين املتعددة اجلن�ضيات. وقد حتّقق هذا الوعد 

الدخل  وا�ضتخدام  الطبيعية،  املوارد  تاأميم  جزئيًا. فبف�ضل 

لتمويل التنمية االجتماعية، انخف�س م�ضتوى الفقر وحت�ضنت 

امل�ضتويات االجتماعية لل�ضكان. اإن هذا املوقف الذي اتخذته 

اأدى  اجلن�ضيات،  املتعددة  ال�ضركات  جتاه  مورالي�س  حكومة 

اإىل رد فعل قا�ٍس من قبلها، وكثري منها رفعت دعاوى �ضد 

حكومة بوليفيا.

يف ال�ضنوات االأخرية، كافحت بوليفيا من اأجل اال�ضتثمار 

اأرباحًا  حتقق  اأن  ميكن  بطريقة  الليثيوم  مناجم  تطوير  يف 

غار�ضيا  األفارو  الرئي�س  نائب  وق��ال  �ضكانها.  خلري  للبلد، 

لينريا اإن الليثيوم هو »الوقود الذي �ضيغّذي العامل«. مل ميكن 

اجلن�ضيات  املتعددة  الغربية  ال�ضركات  مع  التعامل  لبوليفيا 

ذلك  من  وب��داًل  الطرفني،  بني  واالأه��داف  امل�ضالح  لت�ضاّد 

وكانت هذه اخلطوة  ال�ضينية.  ال�ضركات  مع  التعاون  بداأت 

فقد  باالإ�ضقاط،  مهددة  مورالي�س  حكومة  جعلت  التي  هي 

الغرب  ب��ني  ج��دي��دة  ب���اردة  ح��رب  قلب  يف  نف�ضها  وج���دت 

دون  من  مورالي�س  على  االنقالب  فهم  ميكن  ال  وال�ضني. 

اإلقاء نظرة فاح�ضة على هذا ال�ضراع.

ال�ضراع مع ال�ضركات املتعددة اجلن�ضيات

ع��ن��دم��ا و���ض��ل اإي��ف��و م��ورال��ي�����س وح��رك��ت��ه اال���ض��رتاك��ي��ة 

احلكومة  حاولت   ،2006 عام  يف  ال�ضلطة  اإىل   )MAS(

على الفور اأن تقوم ب�ضيء اإزاء النهب الذي متار�ضه ال�ضركات 

ا�ضتحوذت على  اليوم.  اإىل  املتعددة اجلن�ضيات، منذ عقود 

االأك��ر  ال�ضركات  بع�س  من  التعدين  م�ضاريع  من  العديد 

اال�ضتغاللية  العالقة  اأن  ر�ضالة مفادها  بذلك  باعثة  نفوذًا، 

التي اعتادت ال�ضركات عليها لن ت�ضتمر. رغم ذلك وا�ضلت 

اأ�ضا�س  اأنحاء وا�ضعة من البالد على  ال�ضركات عملياتها يف 

االتفاقات ال�ضابقة.

على �ضبيل املثال، قبل و�ضول مورالي�س اإىل ال�ضلطة، يف 

South American Si 2003، اأ�ّض�ضت �ضركة -  اام

TriMetals Mi - ا�ضم  �ضركة حتت  الكندية   ver
اعتيادي  واالأنديوم )وهو معدن غري  الف�ضة  لتعدين   ،ing
يف  امل�ضّطحة(  التلفزيونية  ال�ضا�ضات  �ضناعة  يف  ُي�ضتخدم 

اأخذ  Malku Khota. بعد ذلك،  منطقة مالكو خوتا 

امتيازها،  منطقة  من  اأبعد  اإىل  بالتو�ضع  ال�ضركة  ن�ضاط 

البوليفيون،  االأ�ضليون  ال�ضكان  ي�ضكنها  اأرا���ض��َي  لي�ضمل 

وتخلق  املقّد�ضة  تدّمر مواقعهم  ال�ضركة  باأن  فا�ضتكى هوؤالء 

احلكومة،  األغت   ،2012 اأغ�ضط�س   / اآب   1 يف  عنف.  ثقافة 

فطالبت  ال�ضركة،  مع  االتفاقية  العليا،  املحكمة  من  بقرار 

احلكومة  ومار�ضت  مايل.  وتعوي�س  دويل  بتحكيم  االأخ��رية 

الكندية برئا�ضة جا�ضنت ترودو �ضغطًا �ضديدًا على بوليفيا، 

اأمريكا  الكندية يف  التعدين  ل�ضركات  اأكرب  كجزء من جهد 

اجلنوبية. ويف اآب / اأغ�ضط�س 2019، مت الرتا�ضي بني �ضركة 

مليون   25.8 مقابل  البوليفية  واحلكومة   TriMetals
دوالر كتعوي�س لل�ضركة، اأي حواىل ُع�ضر ما طلبته يف البداية.

�ضروري  وهو  الطبيعية  بوليفيا  موارد  اأهم  الليثيوم  ُيعّد 

ل�ضناعة ال�ضيارات الكهربائية

وهي   ،Jindal Steel �ضركة  جن��د  اآخ���ر،  مثال  يف 

�ضركة متعددة اجلن�ضيات مقّرها يف الهند، كانت قد عقدت 

 ،El Mutún اتفاقًا قدميًا ال�ضتخراج احلديد يف منطقة

بعد   .2007 ع��ام  االت��ف��اق  ه��ذا  مورالي�س  حكومة  فاأوقفت 

اتفاقيتها مع  ال�ضركة مبخالفة  ذلك بخم�س �ضنوات، قامت 

 ،2014 وتعوي�س. يف عام  بتحكيم دويل  احلكومة، وطالبت 

مت منح 22.5 مليون دوالر من بوليفيا لغرفة التجارة الدولية 

ومقّرها باري�س. ويف ق�ضية اأخرى �ضد بوليفيا، طالبت �ضركة 

دوالر. مليون   100 قدره  بتعوي�س   Jindal Steel
ثالثة م�ضانع  على  مورالي�س  ا�ضتحوذت حكومة  كذلك، 

اجلن�ضيات  املتعددة   Glencore التعدين  �ضركة  من 

ومقّرها يف �ضوي�ضرا، والتي ت�ضّم منجمًا للق�ضدير والزنك 

ا�ضتباكات  اأعقاب  يف  املنجم  م�ضادرة  متت  وم�ضهرين. 

املنجم.  وعمال  املنطقة  يف  الباطن  من  املقاول  بني  عنيفة 

املثال االأكر عدوانية هو �ضركة Pan America، التي 

مليار   1.5 بوليفيا مطالبة مببلغ  رفعت دعوى �ضد حكومة 

االأجنلو  ال�ضركة  حل�ضة  الدولة  م�ضادرة  اأج��ل  من  دوالر 

الطبيعي. يف  للغاز  املنتجة   Chaco �ضركة  اأرجنتينية يف 

النهاية، دفعت بوليفيا 357 مليون دوالر وذلك عام 2014.

تقدير  2014 جرى  تلك دفعات �ضخمة، ويف عام  كانت 

التاأميم  عمليات  تكلفتها  التي  واخلا�ضة  العامة  املدفوعات 

القومي  الناجت  )ك��ان  االأق��ل  على  دوالر  مليار   1.9 فبلغت 

لبوليفيا يف ذلك الوقت يبلغ 28 مليار دوالرًا(.

يف عام 2014، وجدت �ضحيفة »فاينن�ضال تاميز« نف�ضها 

م�ضطّرة لالإقرار باأن ا�ضرتاتيجية مورالي�س مل تكن خاطئة 

تثبت  االقت�ضادي  مورالي�س  من��وذج  جناحات  »اإن  متامًا. 

حقيقة اأنه منذ و�ضوله اإىل ال�ضلطة ت�ضاعف حجم االقت�ضاد 

ثالثة اأ�ضعاف وارتفع احتياطي النقد االأجنبي اىل م�ضتويات 

قيا�ضية«، تقول ال�ضحيفة.

الليثيوم

وهو  الطبيعية،  بوليفيا  موارد  اأهم  الليثيوم  عن�ضر  ُيعد 

وتقول  الكهربائية.  ال�ضيارات  ل�ضناعة  ���ض��روري  عن�ضر 

العامل،  يف  الليثيوم  احتياطيات  من   %70 لديها  اإن  بوليفيا 

معظمها يف �ضحراء �ضاالر دي اأيوين املاحلة. لكن بوليفيا مل 

يكن با�ضتطاعتها اأن تطّور �ضناعة الليثيوم من تلقاء نف�ضها 

ب�ضبب �ضعوبة التعدين والتكرير، فهذا املجال يتطّلب راأ�س 

املال، ويتطّلب اأي�ضًا اخلربة.

 3600 ارتفاع  على  العن�ضر  بهذا  الغنية  املرتفعات  تقع 

بهطول  تت�ضم  منطقة  يف  البحر،  �ضطح  م�ضتوى  ف��وق  مرت 

م�ضتمر لالأمطار. وهذا يجعل من ال�ضعب ا�ضتخدام اأ�ضلوب 

التبخري بالطاقة ال�ضم�ضية، فمثل هذه احللول الب�ضيطة قد 

ولكن  االأرجنتني،  اأو يف  �ضيلي  اأتاكاما يف  تنجح يف �ضحراء 

احللول  من  مزيد  اإىل  يحتاج  هنا  فاالأمر  بوليفيا،  يف  لي�س 

التقنية، وبالتايل اإىل مزيد من اال�ضتثمار.

اإن �ضيا�ضة التاأميم التي تتبعها حكومة مورالي�س، والتعقيد 

للكثري  ط��اردي��ن  عاملني  كانا  الليثيوم،  ملناطق  اجل��غ��رايف 

�ضركات  فف�ضلت  اجلن�ضيات،  املتعددة  التعدين  �ضركات  من 

يف  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  وال��والي��ات  فرن�ضا  من  تعدين 

اإبرام اتفاق مع بوليفيا، ووجهت ن�ضاطها بداًل من ذلك اىل 

االأرجنتني.

�ضوف  الليثيوم  تطوير  اأن جميع عمليات  اأعلن مورالي�س 

و�ضركة  البوليفية،   Comibol �ضركة  بني  بالتعاون  تتم 

Yacimientos de L -  للتعدين احلكومية، و�ضركة

الليثيوم  �ضركة  وهي   )tio Bolivianos )YLB
وّقعت  املا�ضي،  العام  يف  مت�ضاوين.  ك�ضركاء  احلكومية، 

بوليفيا،  مع  اتفاقية  االأملانية   ACI Systems �ضركة 

دي  �ضاالر  منطقة  �ضكان  من  احتجاجات  اأعقاب  يف  لكن 

اأويوين األغى مورالي�س االتفاقية يف 4 ت�ضرين الثاين / نوفمرب 

.2019

 )YLB( احلكومية  الليثيوم  �ضركة  وّقعت  واأخ���ريًا، 

 TBEA جمموعة  مثل  �ضينية،  �ضركات  م��ع  اتفاقيات 

China Machinery Enginee -  ��ضركة

اتفاقًا  تربم  �ضوف  احلكومية  ال�ضركة  باأن  ذكر  كما   ،ing
اأي�ضًا مع جمموعة Tianqi Lithium التي تن�ضط يف 

االأرجنتني.

اإن التعاون مع ال�ضركات ال�ضينية كان يعني تطورًا مهمًا 

من  كاًل  اأن  ذلك  االقت�ضادية،  اال�ضرتاتيجية  �ضعيد  على 

امل�ضتثمرين ال�ضينيني و�ضركة الليثيوم البوليفية مل يقت�ضروا 

واإمّن��ا  الليثيوم،  ال�ضتخال�س  ج��دي��دة  ط��رق  جتريب  على 

ظهور  يعني  ما  وهو  االأرب��اح،  لتوزيع  جديدًا  اأ�ضلوبًا  اأن�ضوؤوا 

عقد اجتماعي جديد الإنتاج اليثيوم، وهذا هو ال�ضيء الذي 

ال ت�ضمح به �ضركات التعدين الكربى املتعددة اجلن�ضيات.

اأبدت كل من �ضركة »ت�ضال« Tesla )الواليات املتحدة( 

)ك��ن��دا(   Pure Energy Minerals و���ض��رك��ة 

لكنهما  مبا�ضرة،  بوليفيا  ليثيوم  با�ضتخراج  كبريًا  اهتمامًا 

اإبرام اتفاق يتوافق مع املعايري التي و�ضعتها  مل تتمكنا من 

اأم��ام  مبا�ضرة  عقبة  نف�ضه  مورالي�س  ك��ان  لقد  احلكومة. 

خمزونات  على  اجلن�ضيات  املتعددة  ال�ضركات  ا�ضتحواذ 

الليثيوم. كانت اإزاحته من الطريق واجبة.

بعد االنقالب، ارتفعت اأ�ضهم �ضركة »ت�ضال« ب�ضكل كبري.

االنقالب يف بوليفيا: فّت�س عن �سركات الليثيوم
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االدارة واملالية

خليل ال�ضيد

  -وقف ن�ضطاء اأملان ون�ضطاء من حركة 

املقاطعة مب�ضاركة فل�ضطينية يف التا�ضع من نوفمرب/ 

ت�ضرين الثاين للمطالبة بهدم كل جدران الف�ضل من 

برلني  االأملانية  العا�ضمة  يف  املك�ضيك   اإىل  فل�ضطني 

وجاء ذلك مبنا�ضبة الذكرى الثالثني ل�ضقوط جدار 

برلني .

يف  امللية  جامعة  طلبة  �ضجاع،احتج  موقف  ويف 

الهند على ن�ضاط ت�ضرتك دولة االحتالل يف رعايته، 

�ضد  عنيفة  قمع  حملة  �ّضن  االأول  اجلامعة  رد  وكان 

املتظاهرين، الذين ا�ضتمروا يف اعت�ضام مفتوح ملدة 

اأنحاء  جميع  يف  النطاق  وا�ضع  بدعم  و  اأي��ام  ع�ضرة 

احلرم اجلامعي، اإال اأنها �ضرعان ما ر�ضخت ملطالب 

بدعم  ن�ضاطات  ا�ضت�ضافة  رف�س  فيها  مبا   ، الطلبة 

حكومي اإ�ضرائيلي .

�ضباح  يف  العليا  ال��ع��دل  حمكمة  �ضادقت  ق��د  و 

يوم الثالثاء 5 نوفمرب / ت�ضرين الثاين ، على ابعاد 

�ضاكر  عمر   ،» وت�س  »هيومرنايت�س  منظمة  مندوب 

تاأييده حلركة املقاطعة  من االأرا�ضي املحتلة  ب�ضبب 

يوما   20 مهلة  املحكمة  اأمهلته  قد  و   ،»  S.D.B«

للمغادرة ، يعترب هذا القرار االأول من نوعه، منذ اأن مت 

ت�ضريع تعديل على القانون الذي يحظر على االأجانب 

الذين يدعون ملقاطعة اإ�ضرائيل الدخول اإىل اأرا�ضيها 

اأو املكوث فيها .وانتقد ثالثة خرباء يف االأمم املتحدة 

العليا  املحكمة  قرار  االإن�ضان،  حقوق  مبجال  يعملون 

االإ�ضرائيلية املوؤيد لقرار احلكومة باإلغاء تاأ�ضرية عمر 

احلقوقية  »هيومرنايت�ضووت�س«  منظمة  مدير  �ضاكر، 

الدولية يف اإ�ضرائيل وفل�ضطني.

التون�ضية  احلملة  �ضمت  العربي  ال�ضعيد  وعلى 

TA - »للمقاطعة االأكادميية والثقافية الإ�ضرائيل 

BI« �ضوتها ل�ضوت احلملة املغربية ملقاطعة اإ�ضرائيل 
الفرن�ضية  ال�ضفارة  اإق���دام  لت�ضتنكر   »S.D.B«

اإىل  اإ�ضرائيليني  دع��وة  باملغرب  الفرن�ضي  املعهد  و 

لل�ضغط  املعنية  االأط��راف  جميع  دعت  وقد  املغرب، 

اإلغاء دعوة االإ�ضرائيليني ومقاطعة  اأجل  ال�ضلمي من 

املنتدى اإذا مل يتم التجاوب مع هذا الطلب ، كما دعت 

ال�ضلطات املغربية الر�ضمية اإىل منع االإ�ضرائيليني من 

الدخول اإىل الرتاب الوطني املغربي .

من  جمموعة  م�ضاركة  اأث��ارت  ال�ضياق  ذات  يف  و 

القد�س  »بينايل«  يف  املغاربة  الت�ضكيليني  الفنانني 

يف  ���ض��واء   ، االأف��ع��ال  ردود  م��ن  جمموعة  باإ�ضرائيل 

�ضفوف املهنيني الت�ضكيليني اأو حملة املقاطعة الثقافية 

اأدانوا  و االأكادميية الإ�ضرائيل »MACBI« الذين 

مع  تطبيعا  واعتربوها  الت�ضكيليني  ه��وؤالء  م�ضاركة 

الكيان ال�ضهيوين،و م�ضاهمة يف دعم خطته لتكري�س 

االحتالل و طم�س حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني .

حركة املقاطعة )B.D.S( : تنامي الدور وت�ساعد اال�ستهداف

كمال م�ساعني

حراكات  تباعًا  املمانعة  حمور  دول  ت�ضهد 

و�ضع  عملية  كانت  واأذا  وعنيفة،  قوية  �ضعبية 

واأممية  رو�ضية  برعاية  ل�ضوريا  جديد  د�ضتور 

تعترب تغيريًا جوهريا على بنية النظام ال�ضوري 

هذا  دول  باقي  ف��ان   ،1970 ع��ام  منذ  القائم 

املحور �ضوف تلتحق بركب التغيري حتت �ضغط 

يف  التوقعات  وف���اق  م�ضبوق  غ��ري  ج��م��اه��ريي 

لبنان والعراق وايران.

اأزمات املنطقة  اأنعقدت  اأن  اأنه التغيري ال�ضامل لدول املنطقة، فبعد 

باالأزمة ال�ضورية مو�ضوعيا، وبعد اأن دخلت هذه االأزمة مرحله النهايات، 

حمور  دول  وخ�ضو�ضًا  املنطقة،  ب��دول  التغيريات  لبدء  االوان  اآن  فقد 

تهيىء  اأن  املنطقة  دول  وعلى  اأنتهت،  ال�ضورية  االأزمة  املمانعة، فمرحلة 

املناخات املالئمة للت�ضوية الدولية – الدولية القادمة، والتي ال تن�ضجم 

بنية االنظمة ال�ضيا�ضية مع متطلباتها ومقت�ضيات تاأهيل بنيتها ال�ضيا�ضية. 

للتغيري، م�ضر،  تعر�ضت  اأو  �ضهدت  املنطقة  اأن جميع دول  احلقيقة 

حمور  دول  اأي  االخرى،  ال�ضفة  وعلى  باملقابل،  ال�ضودان..،  ال�ضعودية، 

�ضهدت  املحور  بهذا  ال�ضيا�ضية  النظم  فاأن   ، �ضوريا  وبا�ضتثناء  املمانعة، 

الت�ضوية  متطلبات  ولكن  �ضوريا،  على  املوؤامرة  بدء  منذ  جمودًا  اأو  ثباتا 

الدولية، م�ضافًا اليها اعتبارات تتعلق بالو�ضع االقت�ضادي وطبيعة النظم 

ال�ضيا�ضية غري الدميقراطية، مل يعد من املمكن اأدامة هذا الواقع، وقد 

جاءت حراكات �ضعوب هذه الدولة كبرية وعنيفة ب�ضبب ا�ضرار االآنظمة 

على اال�ضتئثار بال�ضلطة وغياب الدميقراطية وب�ضبب الو�ضع االقت�ضادي 

االآخذ بالرتدي بوترية �ضريعة.

لقد تغريت االأ�ض�س التي ي�ضتمد منها اأي نظام �ضيا�ضي �ضرعيته، وال 

دميقراطية  موؤ�ض�ضات  عرب  امل��رور  دون  �ضيا�ضي  نظام  الي  دويل  غطاء 

�ضعبية ومراعاة م�ضالح كل مكونات املجتمعات، هذه حقيقة  وم�ضاركة 

الواليات  خدمت  �ضيا�ضية  النظمة  مدويا  انهيارًا  �ضهدنا  وقد  �ضاطعة، 

ا�ضكاله  بكل  ال��دويل  الدعم  �ضحب  مت  كيف  و�ضهدنا  طوياًل،  املتحدة 

ال�ضكل  الآن  املتحدة،  للواليات  العبودية  حلد  موالية  �ضيا�ضية  النظمة 

التاريخية( ومطلوب �ضكال  ال�ضيا�ضية )اأنتهت وظيفته  القدمي لالنظمة 

ال  القاعدة  وهذه  مرونة،  واأك��ر  ف�ضادًا  واأق��ل  كلفة  اقل  جديدًا  �ضيا�ضيا 

ت�ضكيل  ماأزق  يعي�س  الذي  ال�ضهيوين  الكيان  فيها  مبا  فيها  ا�ضتثناءات 

حكومة الول مره بتاريخه ب�ضبب عدم توفر دعم امريكي مبا�ضر لطرف 

من اأالطراف لت�ضكيل حكومة.

ال عودة للما�ضي، وال �ضبيل الدامة االنظمة ال�ضيا�ضية الالدميقراطية، 

حقيقة  ا�ضبحت  هذه  القائمة،  ال�ضيا�ضية  االنظمة  ال�ضتمرار  �ضبيل  وال 

م�ضتوياتها،  النظر عن  بغ�س  للحكم  الدميقراطية  اأال  �ضبيل  وال  واقعة، 

وال �ضبيل الدامة ال�ضيغ الطائفية اأو املذهبية اأو تلك االنظمة التي حتتكر 

ادارة احلياة، وامل�ضاألة م�ضالة وقت ال اأكر.

دميقراطية،  نظم  باجتاه  �ضياغة  العادة  �ضتخ�ضع  املنطقة  دول  كل 

عرب  اأو  االق��رتاع  �ضناديق  عرب  اأو  بال�ضارع  اجلماهريي  ال�ضغط  عرب  

تغيريات كربى على طريقة بع�س دول اخلليج العربي، فهذه مقت�ضيات 

الت�ضوية الدولية – الدولية العادة �ضياغة املنطقة باكملها، ولبلوغ اأزمة 

انظمة الف�ضاد واال�ضتبداد ذروتها، حق ال�ضعوب بالدميقراطية واحلياة 

الكرمية هو �ضي مقد�س و�ضامي وت�ضقط دونه كل االعتبارات االخرى.

دول حمور املمانعة


