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الواقع  وا�صرار  عمد  �صابق  عن  يتجاهل  �صوؤال،  من  له  يا 

القائم يف منطقتنا العربية، ذلك ان ال�صوؤال الأدق هو:

احل��روب  ه��و م�صري  وم��ا  ب��ع��د؟  تقع  احل���رب مل  ان  ه��ل 

منذ  الكبري  العربي  وطننا  يف  بحرية  واملتحركة  »ال�صغالة«، 

ال�صتعمارية  احلرب  جميعا  وقبلها  الزمان،  من  عقود  ثالثة 

الحتاللية على ار�ض فل�صطني؟..

يف  ومتوا�صلة،  وم�صتعلة  قائمة  العربي  وطننا  يف  احلروب 

الوقت الذي ت�صغل النخب ال�صيا�صية نف�صها ب�صوؤال : هل �صتقع 

حرب جديدة بني ايران والوليات املتحدة؟؟

١٩٩٠م  عام  منذ  ال�صقيق  العراق  يف  وقع  ما  ن�صمي  ماذا 

والعدوان المريكي املتكرر عليه ثم ح�صاره ثم  احتالله عام 

٢٠٠٣ حيث ن�صهد الآن الرتدادات الزلزالية لهذا الحتالل؟؟

وماذا ن�صمي احلروب املتتالية التي اأطاحت مبقومات دول 

عربية �صقيقة يف ليبيا واليمن ول تزال م�صتعرة حتى يومنا؟

الدويل  �صنوات والرهاب  الثماين  نقول عن حرب   وماذا 

معادلت  فر�صت  والتي  ال�صقيقة،  �صوريا  ار�ض  على  املنظم 

اقليمية ودولية جديدة يف منطقتنا؟

 وكيف لنا ان نتجاهل احلرب الحتاللية على ار�ض فل�صطني 

والتي مل تتوقف منذ عام النكبة القومية والوطنية الكربى عام 

١٩٤٨ حيث ن�صهد الآن، ا�صد ف�صولها مرارة تلك التي حملتها 

�صفقة القرن على يد التحالف المريكي ال�صهيوين لت�صفية 

احلقوق الوطنية امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني؟؟

امرا  ونعتربها  امل�صتعلة  احل��روب  هذه  لكل  ن�صت�صلم  فهل 

واقعا وانتهى المر؟

 ما دمنا نفتقد اىل وجود امل�صروع العربي النه�صوي القائم 

على مقاومة اطماع الغزاة التي تنه�ض بلداننا وخرياتنا من كل 

حدب و�صوب، فاإننا ل حمالة م�صت�صلمون للواقع الذي �صنعته 

الدول ال�صتعمارية وم�صاريعها يف املنطقة...

م�صاحتها على  وت��زداد  تتمدد احلروب  ان  يكن ممكنا  مل 

جادة  مقاومة  هناك  كانت  لو  الكبري  العربي  الوطن  ار���ض 

جميع  فيها  توظف  �صاملة  مقاومة  بل  ال�صتعمارية،  لالطماع 

هذه  ل�صد  الهائلة  وال��روات  والمكانات  الب�صرية  الطاقات 

احلروب املتكررة والتي ا�صبح عنوانها: حروبا تت�صارع فيها 

�صيا�صية  ق��وى  م��ع  بالتحالف  امل��غ��امن  على  والق��ال��ي��م  ال���دول 

حملية... دون ان تتورع هذه القوى عن ا�صتخدام كل ا�صكال 

البتزاز القت�صادي والرهاب امل�صلح والتهديد باحل�صار بكل 

ا�صكاله...

الر���ض،  على  ف�صولها  معظم  نفذت  التي  القرن  �صفقة 

هذه   ... جدا  قريبا  ال�صيا�صي  �صقها  عن  ا�صحابها  �صيعلن 

هي احلرب ال�صيا�صية الوطنية والقومية التي تتهدد منطقتنا 

عن  ال�صوؤال  لرتف  وقت  لدينا  لي�ض  ان  نعتقد  الآن،  العربية 

حروب اخرى يف القليم خ�صو�صا وان اطرافها تعرف كيف 

تتجنبها من اجل خو�ض حروب اكر اهمية على جبهات الغاز 

والبرتول واملياه...

هل �ستقع حرب جديدة؟؟

النه�شة” التون�سية 

ُت�سقط حكومتها

ليبيا ولعبة املحاور وامل�سالح 

الدولية واالإقليمية املتناق�سة!

امل��ن��ط��ق��ة؟ دول  ع��ل��ى  ن��ق��م��ة  اأم  ن��ع��م��ة  امل���ت���و����س���ط..  غ����از 

ا���س��ع��ار زراع���ي���ة م��ت��دن��ي��ة يف االغ������وار اجل��ن��وب��ي��ة

 ع�ام ج��ديد حافل باالنفج�ارات..
واال�س����رتاتيجية الفل�سطينية الغائب االأكرب

ت�ساعد الرف�س ال�سعبي التفاقية 

الغاز والنواب على املحك

ائتالف القومية والي�سارية: ي�سارك يف االجتماع امل�سرتك بني االحزاب 

واللجنة القانونية يف جمل�س النواب ويقدم مذكرة حول موازنة 2020

ار�سيدات : ت�سريحات ال�سهاينة تهديد لالأردن.. 

وعلى احلكومة اتخاذ اجراء رادع

الرفيق جميل طليب: 

وداعا للمنا�سل املحب 

ل�سعبه ووطنه
�س7
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يقا�ض مدى تقدم الدول 

التي  اخل��دم��ات  مب�صتوى 

�صواء  ملواطنيها،  تقدمها 

اخلدمات  اأو  العام،  النقل 

ال���ط���ب���ي���ة وال�������ص���ح���ي���ة، 

ت�����ص��ري��ف  ���ص��الح��ي��ة  اأو 

والت�صريف  املياه  �صبكات 

ويوفر  املواطنيني  حركة  ي�صهل  ما  وكل  ال�صحي، 

عليهم الوقت واجلهد.

لكن يف بلدنا يبدو انه ل يوجد اعتبار جدي لكل 

ذلك، فحدث ول حرج عن ازمات ال�صري الدائمة 

يف  متثلت  حلول  من  اقرتح  ما  ورغم  واملتوا�صلة، 

ن�صهد  مل  انه  ال  عمان،  وبا�ض  ال�صريع،  البا�ض 

وفيما  البالد،  يف  النقل  م�صتوى  يف  جديا  حت�صنا 

اأكر  امل�صكلة  ال�صحية،  اخلدمات  بقطاع  يتعلق 

تعقيدا ودائما ما ن�صمع عن عدم توفر الدوية يف 

الدائم  والكتظاظ  احلكومية،  ال�صحية  املراكز 

احلكومية،  امل�صت�صفيات  ويف  فيها  للمراجعني 

وامل��ع��دات  الطبي  ال��ك��ادر  يف  للنق�ض  بال�صافة 

الطبية املتطورة.

وال�صرف  املياه  ت�صريف  ب�صبكة  يتعلق  ما  اأما 

ول  متهالكة،  التحتية  بنيتها  زالت  فال  ال�صحي، 

تخدم ت�صريف م�صتوى عادي من الهطول املطري 

اأخ��رى،  دول  يف  عنها  نقراأ  م�صتويات  مع  مقارنة 

وهذه ال�صنة اي�صا ونتيجة الهطول املطري الخري، 

ال�����ص��ي��ول ت��داه��م و���ص��ط ال��ب��ل��د وت��غ��رق ١٠٤ من 

املحالت، يف م�صهد يتكرر كل عام، دون ان ت�صع 

امانة عمان حلول جذرية لهذه الكوارث التي حتل 

على املواطنيني وجتار و�صط البلد، وهناك العديد 

من احلوادث يف اماكن متعددة من البالد ا�صابها 

ما ا�صابها نتيجة غزارة المطارالتي تتكرر بهذه 

امل�صتويات كل عام تقريبا.

التي  ال�صرائب  ام��وال  اأي��ن  املواطنون  ي�صاأل 

بهم،  تليق  خدمات  يتلقوا  اأن  مقابل  يدفعونها 

عمان  اأم��ان��ة  ال�صوؤال  ه��ذا  على  بالجابة  املعني 

منا�صبة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  وع��ل��ي��ه��م  واحل��ك��وم��ة، 

ومريحة للمواطنيني يف كل املجالت.

خليل ال�سيد

�����س����رائ����ب م��رت��ف��ع��ة 

      - طالب رئي�ض جمل�ض وخ�����دم�����ات م��ت��ه��ال��ك��ة

الأردن��ي��ني  املحامني  نقيب  النقباء، 

م���ازن ار���ص��ي��دات، احل��ك��وم��ة بطرد 

اململكة  لدى  ال�صهيوين  الكيان  �صفري 

وا�صتدعاء ال�صفري الأردين من الكيان، 

وزراء  ت�صريحات  على  ردا  وذل���ك 

حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو.

اإن احل��ك��وم��ة  ار����ص���ي���دات   وق����ال 

عربة  وادي  معاهدة  بالغاء  مطالبة 

يف  بها  ملتزمة  تظّل  ل  واأن  امل�صوؤومة 

الكيان  حكومة  قبل  من  التمادي  ظل 

�صّم  اع��الن  اأن  اإىل  م�صريا  املحتل، 

اجلولن وغور الأردن، والت�صريحات 

املتحدة  ال��ولي��ات  ل�صفري  الأخ����رية 

الأردن  باأن  الحتالل  لدى  الأمريكية 

اأحد  قول  ثم  لفل�صطني،  حمتال  كان 

مثل  النهر  “�صرق  باأن  الكيان  وزراء 

اأمن  لنا” تهدد  بالن�صبة  النهر  غرب 

و�صيادة الأردن والنظام ب�صكل خا�ض.

و����ص���دد ع��ل��ى �����ص����رورة ات��خ��اذ 

احلكومة اجراء فوريا رادعا وحازما 

العدو  قبل  م��ن  ال��ت��ج��اوزات  ك��ل  على 

ال�����ص��ه��ي��وين، وع���دم الع��ت��م��اد على 

لتخاذ  والذهاب  الناعمة،  ال�صيا�صة 

ال��ت��ه��دي��دات  ت��ل��ك  بحجم  ق��ا���ٍض  رد 

والت�صريحات التي مت�ّض اأمن الأردن 

و�صالمة اأرا�صيه.

       - يوا�صل املهند�صون 

ال���ع���ام،  ال���ق���ط���اع  ال���ع���ام���ل���ون يف 

ا���ص��راب��ه��م اجل��زئ��ي ع��ن ال��ع��م��ل، 

ال��ث��الث��اءامل��ا���ص��ي، م���ن ال�����ص��اع��ة 

احل��ادي��ة  وح��ت��ى  �صباحًا  التا�صعة 

ع�صرة ا�صتجابة لقرار جمل�ض نقابة 

ال�صراب  اىل  الداعي  املهند�صني 

املتمثلة  ملطالبهم  ال�صتجابة  حلني 

بزيادة العالوة الفنية بن�صبة ١٨٠% 

املهني  امل�����ص��ار  ع����الوات  وت�����ص��ك��ني 

ح�صب الدرجات الوظيفية.

وقال نقيب املهند�صني الأردنيني، 

الزعبي  ���ص��م��ارة  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���ض 

على  تاأكيد  ه��و  ال���ص��راب  خيار  اأن 

املتم�صك  ال�صلمي  التعبري  ا�صتمرار 

العام  ال��ق��ط��اع  مهند�صي  مبطالب 

القرار  تبني ذلك  اأن  مبينا  العادلة، 

لي�ض �صعفا واإمنا حر�صا على اإي�صال 

باأن  القرار  ل�صناع  وا�صحة  ر�صائل 

جم��ل�����ض ال��ن��ق��اب��ة ي��ط��ل��ب احل���ق ول 

ير�صى بتعطيل م�صالح املواطنني.

ودع���ا ك��اف��ة م���دراء ال��دوائ��ر يف 

ال�����وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ك��اف��ة اإىل 

ت�صهيل مهمة الزمالء يف ال�صراب، 

م��ه��ي��ب��ا ب���ال���زم���ي���الت وال����زم����الء 

امل�صاركة  العام  القطاع  مهند�صي 

الفاعلة يف ال�صراب لإي�صال ر�صالة 

مطالبهم  على  باإ�صرارهم  وا�صحة 

املحقة والعادلة.

يف  العاملون  املهند�صون  وك��ان 

جزئيا  ا�صرابا  بداأوا  العام  القطاع 

من  املا�صي،  الأرب��ع��اء  العمل،  عن 

ال�صاعة احلادية ع�صرة حتى ال�صاعة 

الواحدة بعد الظهر.

ار�سيدات : ت�سريحات ال�سهاينة تهديد 

لالأردن.. وعلى احلكومة اتخاذ اجراء رادع

ا���س��ت��م��رار ا����س���راب م��ه��ن��د���س��ي ال��ق��ط��اع 

ال����ع����ام وت���ع���دي���ل م���وع���د اال�����س����راب
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      -  �صارك وفد من ائتالف الحزاب القومية 

والي�صارية، الجتماع الذي دعت له  اللجنة املالية يف جمل�ض 

وذلك   ،٢٠٢٠  /  ١  /  ٨ املوافق  الربعاء  ام�ض  يوم  النواب 

مع   ٢٠٢٠ العامة  املوازنة  قانون  م�صروع  مناق�صة  اط��ار  يف 

الحزاب ال�صيا�صية.

وقدم الئتالف مذكرة با�صم احزابه، مت ت�صليمها لرئي�ض 

املذكرة  ت�صمنت  حيث  البكار،  خالد  النائب  املالية  اللجنة 

املالحظات الرئي�صية لالئتالف على م�صروع قانون املوازنة 

٢٠٢٠ املقدم من احلكومة، كما دعت املذكرة يف خال�صتها 

الفادحة  الختاللت  ت�صويب  �صرورة  اإىل  النواب  جمل�ض 

الواردة يف م�صروع القانون مع التاأكيد على اأن طريق اخلروج 

يبداأ  البالد  يف  املتالحقة  واملالية  القت�صادية  الزمات  من 

عن  والنفكاك  �صاملة  تنموية   وطنية  ا�صرتاتيجية  باعتماد 

قيود التبعية مع �صندوق النقد الدويل واملوؤ�ص�صات الراأ�صمالية 

العاملية، والنهو�ض باركان القت�صاد الوطني امل�صتقل.

يف  املالية  اللجنة  اإىل  املقدمة  امل��ذك��رة  ن�ض  يلي  فيما 

جمل�ض النواب:

القومية  االح��زاب  ائتالف  من  مقدمة  مذكرة 

والي�سارية

اإىل اللجنة املالية يف جمل�س النواب

حول م�سروع قانون املوازنة العامة 2020
عند تقييم املوازنة العامة التي ت�صكل يف اأهميتها الع�صب 

املعايري  اعتماد  بد من  ل  الدولة،  �صوؤون  ادارة  الرئي�صي يف 

التالية:

�� النتائج املتوقعة لتطبيق حماورها وبنودها على الأو�صاع 

العدالة  مب��ب��ادئ  ال��ت��زام��ه��ا  ودرج���ة  للمواطنني  املعي�صية 

الفقر،  ا�صتداد  لظاهرتي  الت�صدي  على  وقدرتها  وامل�صاواة 

وارتفاع ن�صبة البطالة بني ال�صباب.

�� نتائج تطبيق املوازنة على ا�صتقاللية وتنمية القت�صاد 

الوطني ومبداأ العتماد على الذات.

�� ر�صد حركة املديونية اخلارجية واأثرها على ا�صتقاللية 

القرار ال�صيا�صي، ثم ر�صد م�صادر ت�صديدها، التي غالبا ما 

لإطفاء  القرتا�ض  او  الفقراء  املواطنني  جيوب  على  تعتمد 

خدمة الديون.

الزمة  عمق   ٢٠٢٠ لعام  املوازنة  قانون  م�صروع  يعك�ض 

املالية والقت�صادية التي تعي�صها البالد، وعلى الرغم من ان 

املوازنة تقليدية ول تختلف عن موازنات العوام ال�صابقة، ال 

ان تراكم الختاللت يفاقم الزمة التي باتت ت�صكل خطرا 

حقيقيا على ال�صتقرار الجتماعي، وهي ل تت�صمن اي روؤية 

لوقف حالة التدهور، فقد ارتفع الدين العام اىل نحو ٣٠.١ 

نهاية عام  ٩٤.٤% يف  ٩7% مقارنة مع  وبن�صبة  دينار  مليار 

احلكومة  على  العام  الدين  فوائد  قيمة  بلغت  كما   ،٢٠١٨

املركزية ١.٢5٤مليار دينار. 

املديونية
لقد اأعلنت احلكومة اأنها �صتقل�ض حجم املديونية العامة 

بالن�صبة للناجت املحلي الإجمايل، وذلك من خالل توقع ن�صبة 

النمو بحدود ٤%. هذا مع العلم اأن معدل النمو عام ٢٠١٩ مل 

يتجاوز ١.٩%. ول يتوفر هناك موؤ�صرات حمددة ت�صمح بهذا 

من  يعاين  زال  ما  القت�صاد  فان  العك�ض  بل  املرتفع  التّوقع 

القفزة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الركود.  من  وا�صحة  حالة 

لتخفي�ض  منا�صب  توقع  يقابلها  ل  العام  النفاق  الكبرية يف 

العجز، بل من الوا�صح اأن العجز �صيزداد الأمر الذي �صيدفع 

امل�صا�ض  ي�صعب  حيث  الراأ�صمايل،  النفاق  تخفي�ض  باجتاه 

الرواتب  قيمة   ت�صكل  الذي  اجل��اري  النفاق  عام يف  ب�صكل 

والأجور ما يزيد عن 5٠% منه!!!.

اإن انخفا�ض النفاق الراأ�صمايل يعني عدم حتقيق معدل 

احلادة  الق�صايا  مواجهة  على  املقدرة  وعدم  املتوقع  النمو 

كثريًا ح�صب معدل  معدله  يرتفع  الذي  الفقر  ويف مقدمتها 

البطالة الذي يتجاوز ١٩.٢%. علمًا اأن العديد من الدرا�صات 

من  بكثري  اأعلى  الفقر  ن�صبة  اأن  توؤكد  الباحثني  وتقديرات 

اأن  اىل  ت�صري  الدرا�صات  بع�ض  واإن  الر�صمية  التقديرات 

ح�صة الفرد من الدخل القومي تراجعت كثريًا، فبينما كانت 

١١٣٣7 دولر يف ال�صنة عام ٢٠١٣ فانها اأ�صبحت ٨٢6٨ عام 

٢٠١٨ وانتقل ترتيب الأردن بهذا اخل�صو�ض اىل املرتبة ١٠٢ 

 .٢٠١٣ 77 عام  العاملي بعد ان كان يف املرتبة  على النطاق 

الدخل  من  الفرد  ح�صة  يف  الكبري  الرتاجع  هذا  ويك�صف 

املرتفع  امل��ع��دل  يف  تتزايد  التي  املعي�صية  ال�صغوط  حجم 

للبطالة والفقر. وك�صفت اأخر التقارير ال�صادرة عن دائرة 

نفقات ودخل  ٢٠١٨/٢٠١7 حول م�صح  العامة  الإح�صاءات 

الأ�صرة اأن زيادة متو�صط تكلفة اإنفاق الأ�صرة بلغ حوايل ٣5% 

دينار   6٢5 اأقل من  الأردنية دخلها  الأ�صر  ٣7.6% من  وان 

�صهريًا وتعي�ض هذه الأ�صر حتت خط الفقر.

االيرادات املحلية
بلغت اليرادات املحلية املقدرة البالغة لعام ٢٠٢٠ مبلغ 

يف  حكومي  اق��رار  عن  تعرب  والتي  دينار  مليون   )775٤(

�صخ  على  قدرته  بعدم  املتمثل  القت�صادي  الو�صع  �صعوبة 

ايرادات اكر تتوافق مع النفقات العامة، وبقراءة لاليرادات 

ال�صريبية بلغت )565١( مليون  املحلية جند ان اليرادات 

مليون   )١٢67( مبلغ  )دخل(  مبا�صرة  �صريبة  منها  دينار 

وملكية(  وجمارك  )مبيعات  مبا�صرة  غري  و�صرائب  دينار 

واخلدمات  ال�صلع  على  �صرائب  منها  مليون   )٤٣٨٤( مبلغ 

ومبلغ )٣٩57( مليون دينار و�صرائب جمارك )٣٣١( مليون 

دينار  مليون   )٩6( مبلغ  )ارا�صي(  امللكية  و�صريبة  دينار 

حيث و�صلت ن�صبة اليرادات ال�صريبية اىل اليرادات الكلية 

فقد  والرا�صي  واجلمارك  املبيعات  �صريبة  اما   )%7٢.٩(

بلغت ما ن�صبته )%77.6(.

ا�صبح  امل��وازن��ة  ت�صمنته  ال��ذي  ال�صريبي  العبئ  ه��ذا   

الثقيل  عبئه  اىل  بال�صافة  برمته  الوطني  القت�صاد  يهدد 

املنتج  كلفة  رفع  اىل  الواقع  هذا  ادى  حيث  املواطن،  على 

انعكا�صًا  خدميًا  او  زراعيًا  او  �صناعيًا  كان  �صواء  الردين 

لرتفاع معدلت ال�صريبة على مدخالت النتاج وخ�صوعها 

تاجر  ع��رب  والت�صويق  الن��ت��اج  بعد  مرتفعة  م��ع��دلت  اىل 

على  املنتج  ه��ذا  ق���درة  م��ن  ا�صعف  مم��ا  وامل��ف��رق  اجلملة 

امام  ا�صواقنا  احلكومات  فتحت  ان  بعد  املحلية  املناف�صة 

ال�صلع الجنبية تنفيذًا لتفاقيات وقعتها مع منظمة التجارة 

مناف�صة  قدرة  عدم  على  اي�صًا  انطبق  المر  وهذا  العاملية 

املنتج الردين لل�صلع يف ال�صواق اخلارجية مما اخف�ض من 

على  ب��دوره  اثر  ال��ذي  النهائية  باملح�صلة  الت�صدير  حجم 

رفع  يف  اي�صًا  و�صاهم  املدفوعات  وميزان  التجارة  ميزان 

اجتماعية  امرا�ض  من  ي�صببهما  وما  والفقر  البطالة  ن�صبة 

وعنف �صهده جمتمعنا بالعقدين املا�صيني. 

يف حم�صلة هذه القراءة ال�صريعة لالجتاهات الرئي�صية 

يف موازنة ٢٠٢٠ فان نتائجها املتوقعة �صتكون موؤملة و�صديدة 

�صتوجه  كما  للمواطنني.  املعي�صية  الو���ص��اع  على  التاأثري 

�صربات قا�صمة جديدة لقطاعات الزراعة وال�صناعة ب�صبب 

املبا�صرة،  وغري  املبا�صرة  لل�صرائب  املتوا�صلة  الرتفاعات 

تطبيق  اعتمدت  ومنذ  فاحلكومات  الطاقة،  كلفة  وارتفاع 

اأداتني  �صوى  اأمامها  لي�ض  ال��دويل  النقد  �صندوق  �صيا�صات 

لتوفري اليرادات: ال�صرائب اأو ال�صتدانة.

اننا نرى اأن ل اإمكانية للخروج من الزمات القت�صادية 

تنموية  ا�صرتاتيجية  باعتماد  اإل  الراهنة  واملعي�صية  واملالية 

م�صتقل  وطني  اقت�صاد  مقومات  بناء  على  تقوم  �صاملة 

�صندوق  برامج  عن  بعيدًا  الوطنية،  ثرواتنا  على  اعتمادًا 

النقد الدويل و�صروطه التي اوقعت البالد يف فّخ كبري ا�صمه 

الجتماعي،  الأمن  لغياب  املرادف  القت�صاد  هيكلة  اإعادة 

وتدمري مقومات القت�صاد الوطني.

ندعو  فاننا  الردنية،  الوطنية  احلركة  يف  موقعنا  ومن 

جممل  ت�صويب  اإىل  ال��ن��واب  جمل�ض  يف  والخ���وة  الخ���وات 

الختاللت القائمة يف م�صروع املوازنة ٢٠٢٠ والعودة بنا اإىل 

رحاب الربنامج الوطني التنموي والعتماد فعاًل وحقًا على 

الذات الوطنية.

ائتالف القومية والي�سارية: ي�سارك يف االجتماع امل�سرتك بني االحزاب 

واللجنة القانونية يف جمل�س النواب ويقدم مذكرة حول موازنة 2020
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يف �سهر ت�سرين اول �سنة 20١٩

لكميات  العام  القيا�صي  الرقم  ينحدر  اخرى  مرة 

النتاج ال�صناعي، وكما ورد يف تقرير وقيا�صات دائرة 

نقطة   )٩٦،٤( وم��ن  الردن��ي��ة،  العامة  الح�����ص��اءات 

خالل �صهر ت�صرين الول من �صنة ٢٠١٨ اىل )٨٥،٧( 

�صنة  اول(  )ت�����ص��ري��ن  امل��ق��اب��ل  ال�صهر  خ���الل  نقطة 

واحد بحدود )١٠،٧(  �صهر  ثقيل يف  ٢٠١٩، وبرتاجع 

٨٥،٧ = )١٠،٧( نقطة وبن�صبة تقارب  ـ  نقطة  ٩٦،٤ 

.)%١١،١(

عندما  ويالحظ  يت�صح  والخطر  ال�صعب  الو�صع 

ت�صجل دائرة الح�صاءات ا�صكالية تركز هبوط الرقم 

)ذات  التحويلية  ال�صناعات  انتاج  لكميات  القيا�صي 

اعلى  بن�صبة   )%٨6( والكرب  العلى  الن�صبية  الهمية 

ال�صناعات  تراجع  ن�صبة  لت�صل  العامة،  الن�صبة  من 

حتقق  مقابل  يف  مئوية  نقطة   )١١،٥( اىل  التحويلية 

حت�صن حمدود بن�صبة )٠،٣٤( للرقم القيا�صي لكميات 

انتاج ال�صناعات ال�صتخراجية ذات الهمية الن�صبية 

البالغة )٨،٢%( فقط اىل جانب ارتفاع الرقم القيا�صي 

لكميات انتاج قطاعات الكهرباء )اهمية ن�صبية بحدود 

نقطة   )٠،٢( بحدود  التدين  بالغة  بن�صبة   )%٥،٨(

مئوية.

وخالل اال�سهر الع�سرة االوىل من �سنة 20١٩

الن��ت��اج  كميات  وقيا�صات  لرق���ام  احل���اد  ال��ت��دين 

واحد  �صهر  يف  حدوثه  يقت�صر  مل  الردين  ال�صناعي 

،وطبقا  اي�صا  حتقق  ان��ه  ب��ل   ٢٠١٩ �صنة  م��ن  فقط 

لبيانات وارقام وحتليالت دائرة الح�صاءات العامة، 

عندما   ٢٠١٩ عام  من  الوىل  الع�صرة  ال�صهر  خالل 

من  ال�صناعي  النتاج  لكميات  القيا�صي  الرقم  هبط 

الوىل  الع�صرة  ال�صهر  خالل  م�صجلة  نقطة   )٩١،١(

املقابلة  الفرتة  ٢٠١٨ اىل )٨٧،٦( نقطة يف  �صنة  من 

من �صنة ٢٠١٩ )ع�صرة ا�صهر(، وبهبوط )٣،٥( نقطة 

وبن�صبة تراجع تقارب )٣،٨%(.

ومرة اخرى يرتكز التدين يف ال�صناعات التحويلية

واي�صا ، ومرة اخرى، ووفقا لرقام ومعدلت دائرة 

التدين  تركز  وير�صد  يالحظ  العامة  الح�����ص��اءات 

يف  التحليل،  م��ن  امل��زي��د  عند  وخم��ت��ل  وا���ص��ح  ب�صكل 

ال�صناعات  انتاج  لكميات  القيا�صي  الرقم  انخفا�ض 

 )%٤،٥١( وبن�صبة   )%٨6 ن�صبية  )اهمية  التحويلية 

مقابل ارتفاع الرقم القيا�صي لكميات انتاج ال�صناعات 

 )٠،٤٥( بن�صبة   )%٨،٢ ن�صبية  “اهمية  ال�صتخراجية 

انتاج  لكميات  القيا�صي  الرقم  وارتفاع  مئوية،  نقطة 

 )٠،١٢( بن�صبة   )%٥،٨( ن�صبية  )اهمية  الكهرباء 

نقطة مئوية.

والجتاه الهبوطي متوا�صل منذ �صنة ٢٠١5 

النخفا�ض يف كميات النتاج ال�صناعي مل يقت�صر 

لوحظ  انه  بل   ،٢٠١٩ �صنة  من  الع�صرة  ال�صهر  على 

ومب��ع��دلت  ا�صتمرار  وت��اأك��د 

عالية ومت�صاعدة وبال توقف 

بلغت  التي   ٢٠١5 �صنة  منذ 

ال�صناعي  النتاج  كميات  يف  ال�صلبي  الرتاجع  ن�صبة 

�صنة  يف  الرتاجع  ن�صبة  ولت�صل   ،)%٧،٤  -( خاللها 

�صلبية حمدودة  ون�صبة  وبعدها   )%٢،١  -( اىل   ٢٠١6

)- ٠،٧( يف �صنة ٢٠١7، ولتقفز الن�صبة يف كامل �صنة 

٢٠١٨ اىل )- ٦،١%(!!

م�سوؤولية نهج وم�سار؟

توا�صل حتقق هبوط )انخفا�ض( يف كميات النتاج 

ازمة  بالتاأكيد  يعك�ض  توقف  وبدون  ال�صناعي الردين 

ال�صناعي  امل�صار  وم�صتقبل  وم�صار  واق��ع  يف  عميقة 

الرقم  يف  الهام  النتاجي  بعده  يف  وخا�صة  الردين، 

الكلي، وفيما يت�صل بتوزيعه غري املتوازن واملختل بني 

القطاعات ال�صناعية املتعددة من جهة اخرى، وفيما 

قدراته  و�صعف  املرتفعة  تكلفته  بواقع  اي�صا  يت�صل 

التناف�صية، وهذه الزمة العميقة هي يف جوهرها نتاج 

نهج اقت�صادي واجتماعي مغرق يف ليرباليته وانفتاحه 

ومرتكزاته ال�صندوقية والطواقم التي تديره وتتحكم 

يف مفا�صله.

هبوط حاد يف كميات االنتاج ال�سناعي

اأحمد النمري

جمعية متقاعدي ال�سمان تدعو 

ملوا�سلة االعت�سامات ال�سلمية

دع�����ت   -      

ملتقاعدي  الردن��ي��ة  اجلمعية 

بيان  يف  الجتماعي  ال�صمان 

موا�صلة  اىل  ع��ن��ه��ا  ���ص��ادر 

العت�صمات ال�صلمية حتى يتم 

متقاعدي  ملطالب  ال�صتجابة 

التي  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان 

م��ا بني  الت��ف��اق عليها  ج��رى 

احلكومة واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي وجلنة العمل النيابي.

روات��ب  بزيادة  املتعلقة  مطالبهم  لتلبية  اجلمعية  قبل  من  الدعوة  ه��ذه  وتاأتي 

الت�صخم  بزيادة  مرتبطة  غري  ا�صتثنائية  زي��ادة  الجتماعي  ال�صمان  متقاعدي 

وحت�صني ظروفهم.

 مطالب باإقرار قانون نقابة العاملني

 يف املهن الطبية امل�ساندة

اجلهات  امل�صاندة،  الطبية  للمهن  الوطنية  اللجنة  طالبت   -      

وال�صحية  الطبية  املهن  يف  العاملني  نقابة  قانون  اإق��رار  ب�صرورة  املعنية 

امل�صاندة ومبا يحفظ حقوق العاملني يف هذه املهن.

ومتثل اللجنة العاملني بتخ�ص�صات الأ�صعة، واملخترب والتخدير والعالج 

اأ�صنان،  فني  وتخ�ص�ض  ال�صحية،  والرقابة  الوظيفي  والعالج  الطبيعي 

ال�صناعية  الأط���راف  وتخ�ص�ض  والنطق،  وال�صمع  الطبية،  وال�صجالت 

والطوارئ، وتخ�ص�ض الب�صريات.

للعاملني  نقابة خا�صة  اإيجاد  اأهمية  العوران،  اللجنة ح�صني  رئي�ض  واأكد 

التي  من خ�صو�صية يف ظل اخلطورة  املهن  هذه  ت�صكله  ملا  الطبية،  باملهن 

يتعر�ض لها العاملون بها.
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جامعة الريموك تتجاهل مطالب الطلبة 
واالحتاد

ق��رار  ال��ريم��وك  جامعة  يف  طلبة  ا�صتهجن 

رئا�صة اجلامعة باعتماد حفل تخريج واحد لكافة 

باعتماد  حاليا  به  معمول  هو  مما  ب��دل  الطلبة 

فوجئوا  اإنهم  الطلبة  وق��ال  للتخريج.  الف�صلني 

بقرار اجلامعة واعالن اعتماد امللعب لذلك دون 

ومن  بينهم.  ا�صتفتاء  عمل  اأو  للطلبة  ال��رج��وع 

الريموك  جامعة  طلبة  احتاد  رئي�ض  نفى  جهته، 

همام القرعان اأن يكون الحتاد طلب من رئا�صة 

اجلامعة توحيد التخريج يف حفل واحد. وحتّدى 

القرعان اأحدا باثبات اأن يكون الحتاد قّدم مثل 

اأي  اأن  اإىل  هذا الطلب لرئا�صة اجلامعة، م�صريا 

الرئي�ض  مع  اأع�صاء   ٨ عليه  يوقع  اأن  يجب  ق��رار 

»وهو ما مل يحدث«.

واأو�صح اإن الرئا�صة طلبت اجتماعا مع الحتاد 

الحت��اد  رف�صه  »حيث  املو�صوع  ه��ذا  وعر�صت 

ب�صكل قاطع، بل وطلب تخ�صي�ض امللعب للتخريج 

ال�صتوي«،  للتخريج  اجلمباز  و�صالة  ال�صيفي 

�صبط  تريد  باأنها  الرئا�صة  م��ربرات  كانت  فيما 

لالحتاد.  الرجوع  دون  القرار  واتخذت  النفقات 

اأم��ام  الطلبة  احت��اد  تهمي�ض  حم��اولت  ان  واك��د 

ال�صارع الطالبي بهدف ا�صتنزاف قواهم ل يقدم 

ول يوؤخر من احلال �صيًئا ، �صنبقى نطالب بحقوق 

اأتينا  القانونية،  مدتنا  من  دقيقة  لآخ��ر  الطلبة 

لهذا املكان منتخبني باإرادة طالبية ، اأتينا بروح 

ال�صلم  لت�صلق  وا�صطات  م�ض  الطالبي  ال�صارع 

الوظيفي .

مطالب طلبة الدرا�سات العليا اجلامعة 
االردنية

اجلامعة  يف  العليا   الدرا�صات  طلبة  اجتمع 

وعميد  ونائبيه  اجلامعة  رئي�ض  بح�صور  الردنية 

لإيجاد  الطلبة  �صوؤون  وعميد  العليا  الدرا�صات 

طلبة  منها  يعاين  التي  وامل�صاكل  للق�صايا  حلول 

الدرا�صات العليا، حيث وعد الرئي�ض مبتابعة هذه 

يف  القريب،  امل�صتقبل  يف  حلول  وايجاد  الق�صايا 

حني خل�ض الطلبة مطالبهم بالنقاط التالية:

حمتوى  يف  للنظر  جلنة  بت�صكيل  الإي��ع��از   -١

وحماور امتحان الكفاءة لطلبة الدكتوراه

ومت  املجمدة  التخ�ص�صات  مو�صوع  حول   -٢

الوعد بدرا�صة اعادة فتحها

٣- الإيعاز من قبل الرئي�ض اإىل الأ�صاتذة نواب 

بالتعاون  وفعالة  �صريعة  حلول  لإيجاد  الرئي�ض 

امل�صرفني  توفر  يخ�ض  فيما  الكليات  عمداء  مع 

وت�صريع املوافقات يف عملية الإ�صراف

٤- �صيتم فتح خمترب الدرا�صات العليا م�صاًء 

لإتاحته لطلبة الدرا�صات العليا

قطاع  ك��ل  يف  ك�صك  بفتح  الي��ع��از  �صيتم   -5

خلدمة طلبة الدرا�صات العليا

ونواب  العمداء  ال�صادة  التوا�صل مع  6-�صيتم 

ُطرحت  التي  امل�صاكل  بكافة  املعنيني  الرئي�ض 

و�صيتم العمل على حلها

اللغات  خلريجي  ال�صماح  يخ�ض  فيما   -7

 ( التالية  املاج�صتري  برامج  بدرا�صة  امل�صرتكة 

�صيتم  واللغويات(  الإجنليزي  الأدب  الرتجمة، 

اخلطة  تغيري  �صوء  يف  وخا�صة  املو�صوع  درا�صة 

الدرا�صية حديثًا

ماج�صتري  برنامج  طرح  يف  البحث  �صيتم   -٨

الكلية  عميد  م��ع  الإ�صالمية  امل�����ص��ارف  لطلبة 

العليا  الدرا�صات  يف  ت�صجيلهم  اإمكانية  وم��دى 

لتخ�ص�صات ال�صريعة

اقرار ب�سرورة تعديل مناهج كولينز
الوطني  للمركز  العلى  املجل�ض  رئي�ض  اك��د  

انه  املحافظة  عزمي  الدكتور  املناهج  لتطوير 

�صيتم ا�صقاط جميع التعديالت واملقرتحات التي 

املالحظات  من  عدد  حيال  امليدان  من  خرجت 

طالت اجلزء الول من كتابي الريا�صيات والعلوم 

طبعة  يف  الب��ت��دائ��ي��ني  وال��راب��ع  الول  لل�صفني 

جديدة للكتابني يف العام الدرا�صي القادم.

جميع  معاجلة  مت  ان��ه  امل��ح��اف��ظ��ة   وا���ص��اف 

م�صريا  ميدانيا  حولهما  اثريت  التي  املالحظات 

بع�ض  ح��ول  مو�صوعية  مالحظات  ر�صد  مت  ان��ه 

الريا�صيات  كتابي  من  الول  اجلزء  يف  الق�صايا 

من  وغريها  والر�صومات  باللغة  تتعلق  والعلوم 

الق�صايا ال�صكلية مقابل مالحظات اعتربها غري 

عقائدية  لعوامل  ارجاعها  حتتمل  ول  مو�صوعية 

وتوزع  �صتطبع  التي  الكتب  ان  موؤكدا  قيمية،  او 

القادم عاجلت  الدرا�صي  العام  املدار�ض يف  على 

تري  جوانب  على  ورك��زت  ال�صكاليات  هذه  كل 

قدر  والبتعاد  والبداعي  الناقد  التفكري  عملية 

الإمكان عن التلقني والتدري�ض التقليدي يف اطار 

تقت�صر  ل  للتدري�ض  متكاملة  وطنية  ا�صرتاتيجية 

تعزيز  اىل  تتعداها  واإمن���ا  فقط  امل��ن��اه��ج  على 

التعليم التفاعلي وتو�صيع حلقات النقا�ض وتعزيز 

العلمية  اجلوانب البداعية لدى جمموع اطراف 

الرتبوية. 

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

كمال م�ساعني

اجليو�صيا�صيه  الخطار  �صخامه  رغم 

و�صوريا  ال��ع��راق  م��ن  الردن  ت��واج��ه  التي 

 – ال��ع��رب��ي  ال�����ص��راع  اأن م��ل��ف  ، ورغ����م 

ثانوي  ملف  اىل  حت��ول  ق��د  ال���ص��رائ��ي��ل��ي 

ه��ذا  اأن  ال   ، ال��ع��رب��ي��ه  ل��ل��دول  بالن�صبه 

رئي�صيًا  يبقى ملفًا  للالردن  بالن�صبه  امللف 

كون  ب�صبب  بل   ، ال�صيا�صيه  اجلغرافيا  قوانني  بحكم  فقط  لي�ض 

الطراف الدوليه ما زالت ت�صع الردن ا�صرتاتيجيا �صمن دائره 

ت�صويه ال�صراع الفل�صطيني – ال�صرائيلي ، والذي �صهد تغيريات 

جوهريه بال�صنوات القليله املا�صيه . 

حاله الفراغ ال�صيا�صي بفل�صطني املحتله ، هو اأخطر ما يواجه 

الأردن على الطالق ، وهذا الفراغ  الذي يتعمق كل يوم ل�صباب 

لها عالقه با�صتمرار النق�صام اجليو�صيا�صي ، وبفعل رهان �صلطه 

عبا�ض الكامل واملطلق على نهج املفاو�صات مع الكيان ال�صهيوين 

، وكذلك ب�صبب غياب احلامل العربي للحاله الفل�صطينيه ، وغياب 

اأي م�صروع دويل للت�صويه  . 

من  جديدًا  و�صكال  منطا  القادمه  باملرحله  الردن  �صي�صهد 

التعبري،  اذا �صح  الردنيه  بالهويه  الفل�صطيني  ال�صق  مع  التعامل 

بدءا باعاده انتاج نخب جديده، والتخلي عن احلذر ال�صديد من 

القرتاب من امللف الفل�صطيني على اأعتبار اأن ال�صلطه الفل�صطينيه 

املنبثقه عن او�صلو هي الوريث واملمثل لل�صعب الفل�صطيني ، لكن مع 

اعاده  على  جمربًا  نف�صه  الردن  �صيجد  واملتعمق  املتفاقم  الفراغ 

اتفاقيتي  توقيع  منذ  ا�صتمرت  التي  الفل�صطينيه  ب�صيا�صته  النظر 

او�صلو ووداي عربه . 

هي  النخب  م�صتوى  على  تغريًا  �صت�صهد  التي  الوىل  املحطه 

الفل�صطيني  امللف  يكون  و�صوف   ، القادمه  الربملانيه  النتخابات 

الوجوه  تلك  نواب جدد غري  بافراز  ومقت�صياته الردنيه حا�صرًا 

املاألوفه املكرره ، و�صوف يحمل هوؤلء النواب خطابا خمتلفًا حول 

اردنيون  مواطنون  اأنهم  موقع  ومن  الت�صويه،  من  الردين  املوقف 

لهم م�صالح بفل�صطني املحتله ، فملفات الو�صع النهائي هي اي�صًا 

ملفات اأردنيه ، ول ميكن قبول حلها بني الوليات املتحده والكيان 

ال�صهيوين وبظل عجز فل�صطيني �صبه مطلق . 

الأزم��ه  وحت��دي��دا   ، الردن  منها  يعاين  التي  الأزم���ات  باقي 

وتراجع   ، ال�صيا�صيه  بالت�صويه  مرتبطه  اأزم��ات  هي  القت�صاديه 

ال�صيا�صي  واحل�صار   ، ال�صياق  بهذا  ياأتي  اخلليجيه  امل�صاعدات 

والقت�صادي الذي ت�صربه الوليات املتحده وحلفاوؤها العرب على 

بت�صفيه  للقبول  لدفعها  الردن  ال�صغط على  ب�صياق  ياتي  الردن 

و�صوف   ، معاهدات  اأو  تفاو�صيه  عمليه  دون  الفل�صطيني  امللف 

ال�صارع  م�صارحه  على  جمربًا  الردن  �صيكون  حدًا  ال�صغط  يبلغ 

املفرت�ض  من  والتي   ، واأ�صبابها  وحجمها  الأزمه  بعمق  ال�صيا�صي 

اأن تفتح الباب اأمام نهج جديد باداره الدوله يقوم على ال�صراكه 

لداره  املطلق  الحتكار  عن  والتخلي  والدميقراطيه  وال�صالح 

الدوله ، والكذب والتدلي�ض واخفاء احلقائق والتعامل ب�صكل اأمني 

مع ال�صان العام . 

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

�ش�ؤون حملية

اعداد اأحمد النمري

اجلنوبية  الغ��وار  منطقة  مزارعي  من  العديد  ا�صتكى   

من ظاهرة حدوث تدين حاد ل�صعار منتجات زراعية �صتوية 

الكيلو  �صعر  ي��زد  مل  حيث  من  وال��ب��اذجن��ان  البندورة  مثل 

البندورة يف ال�صواق املركزية عن )٢٠( قر�صا، و�صعر  من 

اقل  ا�صعار  وهي  قر�صا،   )٢5( بحدود  الباذجنان  كيلو  بيع 

بالتاأكيد من �صعر التكلفة النتاجية ليكون ذلك �صببا رئي�صيا 

ال�صعار  تدهور  ان  واملفارقة  امل��وؤك��دة،  املزارعني  خل�صارة 

للمزروعات ال�صتوية حدث يف بداية طرحها يف ال�صواق ما 

التزامات  وتفاقم  للخ�صارة اجل�صيمة  رئي�صيا  ي�صكل مدخال 

وخ�صائر املزارعني بعك�ض ما كانت عليه ال�صعار يف املوا�صم 

ال�صتوية ال�صابقة تت�صم بدرجة من الرتفاع وتغطي التكلفة، 

ال�صري،  النفاق  من  ميكنهم  جيدا  ربحيا  هام�صا  وحتقق 

وال�صتمرار يف الن�صاط الزراعي بفرعيه النباتي واحليواين.

وحتى الآن ل تزال وزارة الزراعة واملوؤ�ص�صات والهيئات 

واآلم  ���ص��ك��اوي  معاجلة  ع��ن  بعيدة  احلكومية  ال��زراع��ي��ة 

املزراعني، وغياب تدخلها يف دعم وحماية الزراعة واملزارع، 

على  غ��اب  وبالعك�ض  بل  الزراعية،  املوؤ�ص�صات  تعزيز  ويف 

ال�صاحة بقرار خ�صخ�صة “�صركة ت�صنيع وت�صويق املنتجات 

ال��دور  وتقل�ض  ال��زراع��ي  الت�صويق  وموؤ�ص�صة  الزراعية” 

الر�صادي للمركز الوطني، يف جر�ض وحمافظاتها يف جر�ض 

ا�صتكى مزارعو الزيتون وا�صحاب معا�صره من ازمة خانقة 

لعدم التمكن من ت�صويق زيت الزيتون يف مو�صم ات�صم بغزارة 

املعا�صر  املرتاكم يف  الزيت  غزارة  ثم  ومن  الزيتون،  انتاج 

ولدى املوزعني التي مل جتد الطلب الكايف لها للو�صول اىل 

املزارعون  طالب  وقد  املنتظر،  الدخل  يحقق  جمدي  �صعر 

بتدخل حكومي ليجاد منافذ ومواقع ت�صديرية يف ال�صواق 

املحلية واكر يف ا�صواق خارجية غري تقليدية، متكنهم من 

املعا�صر  يف  موجودة  ت��زال  ل  التي  الزيت  كميات  ت�صريف 

واملتاجر يف اقرب وقت.

مطالب ا�سا�سية لقطاع التجارة
وزير  ن��دوة وح��وار مع  اك��ر من  لقاء، ويف  اك��ر من  يف 

حكومية  واط���راف  وجهات  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 

من  وال��ع��دي��د  والردن  عمان  جت��ارة  غرفة  اأك���دت  معنية، 

ممثلي القطاعات التجارية والنقابية وجمعية امل�صتهلك على 

�صرورة حترك احلكومة يف اجتاه حتقيق املطالب الآتية التي 

التباطوؤ املت�صاعد يف  �صكلت ول تزال ا�صباب رئي�صة حلالة 

ال�صواق والقت�صاد ويف م�صار وواقع الو�صع التجاري العام 

وانعكا�صاته الجتماعية وهي:

� املطالبة بتخفي�ض ملمو�ض يف معدلت �صريبة املبيعات 

بفروعها

� الغاء الر�صم بن�صبة )5%( على خدمات التخلي�ض

� اجراء تعديل وا�صع على اكر من مادة من مواد قانون 

املالكني وامل�صتاأجرين، وخا�صة ربط الزيادة يف اليجار مع 

وح�صب ن�صبة الغالء العامة املعتمدة من دائرة الح�صاءات 

العامة.

� اعادة النظر يف عدة قوانني ذات �صلة بالن�صاط التجاري 

بهدف ت�صهيل وتب�صيط الجراءات وازالة املعيقات يف النتاج 

والت�صدير وال�صترياد والتمويل.

تخفي�ض  اج���راء  مطلب  ان  والتذكري  بالذكر  اجل��دي��ر 

جذري يف معدلت �صريبة املبيعات ، واعتماد واعفاء ال�صلع 

ول  يحظى  كان  عليها  �صريانها  من  ال�صا�صية  واخلدمات 

وزراعية  �صناعية  ومنظمات  احزاب  وتاأييد  مب�صاندة  يزال 

وامتدت  وت�صخمت  ال�صريبة  ه��ذه  تورمت  ان  بعد  ومالية 

وا�صبحت ت�صكل مدخال رئي�صا ملعظم الختاللت والزمات 

والكلي  اجلزئي  الردين  بالقت�صاد  وحتيط  احاطت  التي 

م�صبوقة،  غري  بطالة  من  الوا�صعة  الجتماعية  وانعكا�صاته 

والناجمة  تداعياته،  وفقر مت�صاعد خطر يف م�صمونه ويف 

يف معظمها عن اتباع نهج ر�صمايل ليربايل مغرق يف انفتاحه 

واختاللته وازماته.

تعمق التباطوؤ يف ن�ساط التداول العقاري
التداول  عمليات  حجم  يف  ال��رتاج��ع(   ( التباطوؤ  ا�صتد 

العقاري يف الردن وبن�صبة هبوط )١٠%( خالل �صهر ايلول 

 )٣٩٤( بحدود  هابطة  قيمة  واىل   )٢٠١٩ )ل�صنة  املا�صي 

مليون دينار قيا�صا مبا كانت عليه يف ال�صهر املقابل من �صنة 

،٢٠١٨

واي�صا تفاقم الهبوط يف حجم التداول العقاري وبن�صبة 

الت�صعة الوىل من  اكرب واعم بحدود )١٩%(خالل ال�صهر 

)ت�صعة  الفرتة  نف�ض  يف  عليه  ك��ان  مبا  قيا�صا   ٢٠١٩ ع��ام  

ا�صهر( من �صنة ٢٠١٨ لت�صل قيمته يف فرتة �صنة ٢٠١٩ اىل 

)٣١٨٣( مليون دينار.

وكما يف �صنوات �صابقة تركزت عمليات التداول العقاري 

يف الفرتة الخرية يف حمافظة العا�صمة وبن�صبة و�صلت اىل 

)6٩%( من الرقم الجمايل للتداول فيما كان ن�صيب باقي 

يعك�ض حالة الختالل  بن�صبة )٣١%( ما  اململكة  حمافظات 

و�صرورة مواجهتها باعادة التوازن بني العا�صمة والطراف.

عمليات التداول العقاري يف الردن ي�صاهم فيها مواطنون 

وحملة  ال�صعودية،  اجلن�صية  حملة  يليهم  العراق،  من  عرب 

الوثيقة الغزاوية.

اىل  الر�صوم  من  الرا���ص��ي  دائ��رة  اي���رادات  وتراجعت 

عما   )%١٨( هبوط  وبن�صبة  دينار،  مليون   )١65( ح��وايل 

 ،٢٠١٨ كانت عليه يف نف�ض الفرتة )ت�صعة ا�صهر( من �صنة 

دينار  مليون   )٤٣( اىل  الع��ف��اءات  قيمة  تراجعت  فيما 

وبن�صبة هبوط )٢5%( عما كانت عليه يف نف�ض الفرتة من 

�صنة ٢٠١٨ ما يعك�ض ازمة مت�صاعدة متعددة اجلوانب.

ا�ستمرار التح�سن يف ن�ساط القطاع ال�سياحي ارتفاع 
رقم الدخل ال�سياحي

اظهرت البيانات والتحليالت الولية ال�صادرة عن البنك 

املركزي الردين ارتفاعا ملحوظا يف قيمة الدخل )العائد( 

اىل  رقمه  لي�صل  الوىل  الع�صرة  ال�صهر  خ��الل  ال�صياحي 

 )%٩،٤( بحدود  ارتفاع  وبن�صبة  دولر  مليار   )٤،٩( حوايل 

عما كان عليه م�صتوى الدخل ال�صياحي املتحقق خالل نف�ض 

الفرتة )ع�صرة ا�صهر( من �صنة  ٢٠١٩.

وارتفاع عدد ال�سياح الوافدين
عدد  يف  ارتفاع  اي�صا  حتقق  الدخل  زي��ادة  م��وازاة  ويف 

الع�صرة  ال�صهر  خ��الل  الباد  اىل  القادمني  الكلي  ال�صياح 

وبن�صبة  مليون   )٤،٥٤( حوايل  اىل   ٢٠١٩ �صنة  من  الوىل 

حت�صن )٧،٧%( عما كان عليه عدد ال�صائحني الوافدين يف 

نف�ض الفرتة )ع�صرة ا�صهر( من �صنة ٢٠١٨.

ارقام ومعدالت اف�سل يف �سهر ت١
�صياحيا  و�صعا  حتقق  اظهرت  املركزي  وارق��ام  بيانات 

اف�صل ن�صبيا خالل �صهر ت�صرين اول عام  ٢٠١٩ لو�صول رقم 

مرتفعا  دولر  مليون   )٤5٨( ح��وايل  اىل  ال�صياحي  الدخل 

بن�صبة )١٣،٤%( عما كان عليه اليراد خالل ال�صهر املقابل 

)ت١( من �صنة ٢٠١٨..

يف  البالد  اىل  القادمني  ال�صائحني  اع��داد  ارتفعت  كما 

�صهر ت١ بن�صبة )١5%( قيا�صا باعدادهم املتحققة يف نف�ض 

معظم  اىل  بوجهاتهم  وتوزعت  املا�صية  ال�صنة  من  ال�صهر 

نيبو  وجبل  وماأدبا  وجر�ض  البرتاء  ومنها  ال�صياحية  املواقع 

واملغط�ض ووادي رم والكرك.

ونحو ف�سل بيانات املغرتبني عن ال�سياح

ومن ال�صروري ومن املنطقي واملفيد على اكر من �صعيد 

املختلفة  والرق���ام  البيانات  لف�صل  �صريع  حت��رك  يتم  ان 

عن  اج���ازة  يف  للبالد  عودتهم  عند  الردن��ي��ني  للمغرتبني 

بيانات وارقام ال�صائحني القادمني!!

ارقام اقت�سادية �سينية متقدمة

ارتفاع يف احتياط العمالت االجنبية

زي��ادة  حتققت   ٢٠١٩ �صنة  الول  ك��ان��ون  �صهر  خ��الل 

)املركزي  ال�صني  احتياطي  يف  دولر  مليار   )١٢،٣( بقيمة 

ال�صيني( من العمالت الجنبية لي�صل رقمه يف نهاية �صنة 

٢٠١٩ اىل )٣،١٠٨( تريليون دولر )يالحظ تريليون ولي�ض 

مليار(.

اجلدير بالذكر اي�صا ان جممل الزيادة التي حتققت يف 

 )٣٥،٢( بلغت   ٢٠١٩ �صنة  كامل  خالل  العمالت  احتياطي 

يف  امل�صتثمرة  الحتياطات  قيمة  معظم  وان  دولر،  مليار 

ال�صني  داخ���ل  املجدية  ال�صتثمارية  امل��واق��ع  م��ن  العديد 

وخارجها.

ن�سبة منو بحدود ٪7

ن�صبة النمو يف الناجت املحلي الجمايل ال�صيني تاأرجحت 

يف  النمو  وت��وزع   )%7( اىل   )%٦،٣( بني   ٢٠١٩ �صنة  طوال 

معظمه يف القطاع ال�صناعي والزراعي ويف خدمات ا�صا�صية 

متعددة اجلوانب، وتبقى هذه الن�صب اكر من مقبولة خا�صة 

اذا قورنت بن�صب منو اقل بكثري يف العديد من القت�صاديات 

الراأ�صمالية المريكية والوروبية.

ا�ستمرار وارتفاع الفائ�س التجاري

اخلارجية  ال�صني  جت��ارة  يف  الفائ�ض  حتقق  وا�صتمر 

)م��ي��زان��ه��ا ال��ت��ج��اري ال���ذي ي��ر���ص��د ال��ف��رق ب��ني اج��م��ايل 

ال�صادرات مطروحا منها ارقام اجمايل امل�صتوردات( طيلة 

ومعظمه  دولر  مليار   )٢5( يقارب  ومبا   ٢٠١٩ �صنة  ا�صهر 

املتحدة  الوليات  مع  ال�صني  جتارة  يف  الفائ�ض  عن  ناجم 

الفا�صلة  المريكية  املحاولت  مع  حتى  �صلبا  يتاأثر  مل  الذي 

لتحقيق ذلك من خالل فر�ض ر�صوم جمركية �صاذة وعالية 

اىل  امل�صتوردة  ال�صينية  املنتجات  من  وا�صعة  �صل�صلة  على 

ال�صوق المريكية.

ا�سعار زراعية متدنية يف االغوار اجلنوبية
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حق الع�دة

م��رارة  نتجرع  ونحن  نقولها   -   

ل  كيف  املفاجىء  بالرحيل  الفادحة  خ�صارتنا 

وانت وا�صلت الن�صال من اجل الق�صية الوطنية 

قرن  ن�صف  من  يقارب  ما  منذ  الفل�صطينية، 

العودة  حق  عن  دفاعا   ... كلل  ول  توقف  دون 

واحللم الذي ل ينقطع بالوطن والديار..

تبادر وتتابع كل هموم الالجئني ومعاناتهم، 

حلت  التي  وامل�صائب  التحديات  توقفك  ول 

العربية  وال�����ص��ع��وب  الفل�صطيني  ب��ال�����ص��ع��ب 

كانت  وان  حتى  ال��ك��ف��اح،  يف  ال�صتمرار  ع��ن 

النت�صارات موؤجلة.

ينتاب  ال��ذي  العميق  احل��زن  جانب  اىل   

الرفاق جميعا، فاننا نعتز بك منا�صال 

برنامج حزبه  وامينا على  ورفيقا خمل�صا 

وم�صالح �صعبه ووطنه.

جمدي  ابو  رفيق  يا  اجلميع  �صيفتقدك 

وانت املحب لرفاقك واهلك.

الذين  وابنائك  الوفية  لعائلتك  �صكرا 

طبية  رعاية  اف�صل  تاأمني  اجل  من  جهدوا 

ال�صديدة مع  اثناء معاناتك  وعائلية ممكنة 

املر�ض...

لرتقد روحك ب�صالم وطماأنينة يف مزار 

الكرك ال�صم وحتت رعاية الرفاق الوفياء 

التي  بو�صيتك  والتزاما  و�صعبهم  لوطنهم 

ا�صتبقت فيها وقوعك حتت طائلة املر�ض

وداعا الرفيق احلبيب ابو جمدي.

ال�سعب  ح��زب   � العودة  دائ��رة 
الدميقراطي االردين � ح�سد � .

ووط��ن��ه ل�سعبه  امل��ح��ب  للمنا�سل  وداع����ا   : طليب  جميل  ال��رف��ي��ق 

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

حزب احلركة القومية 
اللجنة املركزية واأع�صاء املكتب ال�صيا�صي وكافة كوادر واأع�صاء حزب احلركة القومية 

يتقدمون من جماهري �صعبنا عامة ومن رفاقنا اأع�صاء اللجنة املركزية واملكتب ال�صيا�صي 

وكافة كوادر واأع�صاء حزب ال�صعب الدميقراطي الأردين)ح�صد(بانتقال املغفور له باذن 

اهلل الرفيق جميل طلب اأبو جمدي ع�صو املكتب ال�صيا�صي للحزب واأمني �صر اللجنة العليا 

للدفاع عن حق والعودة بعد حياة حافلة بالن�صال و الذي انتقل اإىل الرفيق الأعلى �صائلني 

املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته وان ي�صكنه ف�صيح جناته عظم اهلل اجركم واح�صن 

اهلل عزاكم والبقاء

نعي رفيق منا�سل
ينعى حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين )ح�سد( مبزيد من احلزن وعميق اال�سى

الرفيق املنا�سل جميل حممد طلب )ابو جمدي(
 ع�صو املكتب ال�صيا�صي حل�صد وامني �صر اللجنة العليا للدفاع

 عن حق العودة 

الذي رحل عنا بعد م�صرية ن�صال طويلة ق�صاها يف الدفاع عن ق�صايا وطنه وامته ويف 

الدفاع عن ق�صايا الالجئني الفل�صطينيني وحقهم يف العودة و�صكل رحيله خ�صارة كبرية 

للحركة الوطنية الردنية والفل�صطينية

الرحمة وال�صالم لروح الرفيق العزيز ابو جمدي ولرفاقه وا�صرته واآل طلب الكرام 

جميل ال�صرب وح�صن العزاء

حزب الوحدة ال�سعبية
ينعي الأمني العام حلزب الوحدة ال�صعبية الدميقراطي الأردين واأع�صاء املكتب 

ال�صيا�صي للحزب واأع�صاء اللجنة املركزية وعموم احلزب ببالغ احلزن والأ�صى

الرفيق املنا�سل جميل حممد طلب )ابو جمدي(
ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلزب ال�صعب الدميقراطي الأردين )ح�صد( وامني �صر اللجنة 

العليا للدفاع عن حق العودة الذي رحل عنا بعد م�صرية ن�صال طويلة ق�صاها يف الدفاع 

عن ق�صايا وطنه وامته ويف الدفاع عن ق�صايا الالجئني الفل�صطينيني وحقهم يف العودة

احلزب ال�سيوعي االردين
ببالغ احلزن وال�صى تلقينا خرب وفاة الرفيق ابو جمدي الذي جمعتنا واياه ومع حزبه 

�صنوات ن�صال طويلة، خربنا خاللها معدنه الوطني والتقدمي الأ�صيل، وتعرفنا على �صدق 

انتمائه ووفائه لق�صايا الوطن وهمومه ومعاناة �صعبه ربط بني كفاحه من اأجل اردن وطني 

دميقراطي والكفاح من اأجل عودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم وانتزاع ال�صعب 

الفل�صطيني حقوقه الوطنية اأمل�صروعة. للفقيد الرحمة ول�صرته ورفاقه وذويه اأ�صدق 

م�صاعر العزاء واملوا�صاة.

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني 
طلب  حممد  جميل  الرفيق  الكبري  املنا�صل  وفاة  نباأ  تلقينا  وال�صى،  احلزن  ببالغ 

الأردين )ح�صد(،  الدميقراطي  ال�صعب  ال�صيا�صي حلزب  املكتب  ع�صو  )اأبوجمدي(، 

واأمني �صر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، الذي وافته املنية بعد م�صرية ن�صالية 

طويلة، تخللها عمال ن�صاليا متفانيا وم�صوؤول، اإذ كان للرفيق اأبو جمدي ن�صاطا بارزا 

المة،  ق�صايا  وجميع  الفل�صطيني  وال�صعب  الفل�صطينية  الق�صية  اأجل  من  الن�صال  يف 

ودورا كبريا يف الدفاع عن ق�صايا الالجئني الفل�صطينيني وحقهم يف العودة اىل وطنهم، 

بحيث �صكل رحيله اليوم خ�صارة كبرية للن�صال الوطني الأردين والفل�صطيني، ملا مثله 

نتقدم  اإذ  والفل�صطينية  الأردنية  الوطنية  احلركة  يف  الن�صال  اأعمدة  كاأحد  الفقيد 

منكم وعربكم، لذوي الفقيد وعموم منا�صلي ومنا�صالت حزب ال�صعب الدميقراطي 

الأردين، واحلركة الوطنية الأردنية والفل�صطينية، بخال�ض العزاء واملوا�صاة، �صائلني 

للفقيد املجد واخللود، ومعاهدين بالبقاء على نف�ض الدرب الن�صايل حتى حتقيق جميع 

اأجلها  من  نا�صل  التي  العودة  الفل�صطيني ويف مقدمتها حق  لل�صعب  الوطنية  احلقوق 

الرفيق اأبو جمدي

اخللود لل�صهداء البرار
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لل�صمال،       -� اله��ايل -   من اجلنوب 

الردنيني  �صوت  هو  هذا  كان  اح��ت��الل...  العدو  غاز 

ل�صقاط  الردنية  الوطنية  احلملة  دعوة  لبوا  الذين 

اتفاقية الغاز للم�صاركة  يف جمعة الغ�صب اجلماهريي 

ال�صعبي  الرف�ض  عن  تعبريا  الأردن،  حمافظات  يف 

ال�صهيوين،فبعد  العدو  مع  الغاز  لتفاقية  الوا�صع 

�صهدت   ، عمان  يف  احلا�صدة  اجلماهريية  امل�صرية 

يف  احتجاجّية  ووقفات  م�صريات  الردن   حمافظات 

�صحاب،  الكرك،  الطفيلة،  العقبة،  مناطقها:  جميع 

الوحدات، حي نّزال، الزرقاء، اإربد، طالبت جميعها 

الأردن  ره��ن  اتفاقية  ال��ك��ارث��ة،  اتفاقية  ب��اإ���ص��ق��اط 

من  دولر  مليار   ١٠ اإهدار  اتفاقية  لل�صهاينة،  واأمنه 

اموال دافعي ال�صرائب الأردنيني على دعم الإرهاب 

ال�صهيوين.

كما طالبت امل�صريات مبحاكمة كل املجرمني اخلونة 

من اأ�صحاب القرار ممن كان لهم يد يف هذه اخليانة 

جماهريية  م�صرية  انطلقت  حيث  العظمى،  الوطنية 

حا�صدة يف الزرقاء مب�صاركة ممثلي القوى ال�صيا�صية 

فيها  الزرقاءعرب  بلدية  ورئي�ض  ال�صعبية  والفعاليات 

امل�صاركون عن ا�صرارهم على رف�ض التفاقية ووقف 

كل ا�صكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين، كما �صهدت 

وقفات  والعقبة  والطفيلة  الكرك  اجلنوب  حمافظات 

جماهريية حا�صدة دعت اجلميع لتحمل م�صوؤولياتهم 

الوطنية ووقف كل ا�صكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين 

الردن ح�صنا منيعا ل  بقاء  ،موؤكدين حر�صهم على 

اربد عرو�ض  ال�صهيوين،ويف  العدو  للتطبيع مع  ممرا 

اجلماهريية  ال��وق��ف��ة  يف  امل�����ص��ارك��ون  دع���ا  ال�����ص��م��ال 

احلا�صدة ملحا�صبة كافة امل�صوؤولني عن توقيع التفاقية 

يف  ال�صتمرار  ان  على  مواقعهم،و�صددوا  علت  مهما 

ال�صفقة رغم الرف�ض ال�صعبي الوا�صع،هو ا�صرار على 

دعم اقت�صاد الكيان ال�صهيوين الذي يحتل الرا�صي 

الفل�صطينية وي�صتهدف الردن اي�صا مبخططاته

وطالب ع�صو جلنة املتابعة للحملة الوطنية ل�صقاط 

اتفاقية الغاز الرفيق حممد زرقان يف كلمته يف الوقفة 

جمل�ض  طالب  عمان،  جنوب  الطيبة  يف  الحتجاجية 

التي  امل��وازن��ة  مترير  وع��دم  بحزم  بالوقوف  النواب 

خ�ص�صت ٨مليون دينار بدل ا�صتمالكات لتمرير خط 

والت�صريعي  الرقابي  دوره  لخذ  املجل�ض  الغاز،داعيا 

والتوافق مع الرف�ض ال�صعبي الوا�صع لالتفاقية،م�صريا 

لع�صاء  ر�صالة  ووج��ه��ت  بيانا  ا���ص��درت  احلملة  ان 

جمل�ض النواب هذا ن�صها:

العاّمة،  امل��وازن��ة  مت���ّرروا  ل  ال��ن��ّواب:  جمل�ض  ي��ا 

وا�صحبوا الثقة من حكومة الرزاز

حّلت الكارثة، وبدء تدّفق الغاز الفل�صطينّي امل�صروق 

اإىل الأردن، ومع بدء هذا التدّفق، التّف حبل م�صنقة 

يف  اأردين  مواطن  كل  عنق  حول  ال�صهيوين  الإبتزاز 

اأكرب تهديد اأمنّي وا�صرتاتيجّي يحّل على البالد.

ومع التمرير الإجرامّي واخلياين لأ�صحاب القرار 

لهذه الكارثة، فاإن جمل�ض النّواب هو املوؤ�ص�صة الوحيدة 

اإيقاف  الد�صتورّية  يقع �صمن �صالحّياتها  التي  اليوم 

احلملة  توّجه  لهذا،  واإلغائها،  التفاقّية  بهذه  العمل 

الكيان  مع  الغاز  اتفاقّية  لإ�صقاط  الأردنّية  الوطنّية 

ال�صهيوين )غاز العدو احتالل( ثالثة طلبات وا�صحة 

الرقابّية  �صالحّياتهم  �صمن  تقع  ف��ورّي��ة  وحم���ّددة 

العملّية )ل  والت�صريعّية، ومتّكنهم من بدء اخلطوات 

الكالمّية( لإ�صقاط لإ�صقاط ال�صفقة:

�صات  خم�صّ العامة  امل��وازن��ة  قانون  يت�صّمن   -١

مبا�صرة تتعّلق بتنفيذ هذه ال�صفقة الكارثّية والعبثّية 

لأنبوب  �صة  املخ�صّ الأرا�صي  ا�صتمالكات  وتعوي�صات 

�صات غري مبا�صرة تتعّلق  الغاز �صمال الأردن، وخم�صّ

وال�صت�صارات  الأن��ب��وب،  خط  حماية  �صات  مبخ�صّ

القانونّية واأجور املوّظفني احلكومّيني يف وزارة الطاقة 

والكفالة  امل��ل��ف،  ه��ذا  على  العاملني  املالّية  ووزارة 

�صتكّبد  التي  الوطنّية  الكهرباء  ل�صركة  احلكومّية 

ال�صرائب،  دافعي  اأموال  من  املليارات  الدولة  خزانة 

قانون  رّد  ال��ن��ّواب  جمل�ض  من  احلملة  تطلب  وعليه 

اإلغاء احلكومة  اإىل حني  املوافقة عليه  املوازنة وعدم 

ا، و�صطب جميع البنود الواردة  لتفاقّية الغاز اإلغاًء تامًّ

بهذه  املتعلقة  املبا�صرة،  وغري  املبا�صرة  املوازنة،  يف 

التفاقّية.

الرّزاز و�صحبها منه  الثقة بحكومة عمر  ٢- طرح 

�صاحبة  اجلهة  هي  باعتبارها   حكومته،  واإ�صقاط 

ت�����س��اع��د ال��رف�����س ال�����س��ع��ب��ي الت��ف��اق��ي��ة ال��غ��از وال���ن���واب ع��ل��ى املحك
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عن  املبا�صرة  وامل�����ص��وؤول��ة  الآن،  الد�صتورّية  ال��ولي��ة 

اإنفاذ �صفقة اخليانة والإجرام، �صفقة دعم الإرهاب 

ال�صهيوين باأموال دافعي ال�صرائب الأردنيني، ورهن 

الأردن واأمنه وم�صتقبله لل�صهاينة.

ة فوًرا، للتحقيق  ٣- ت�صكيل جلنة حتقيق نيابّية خا�صّ

وبنودها،  الكارثّية،  ال�صفقة  هذه  اإب��رام  حيثّيات  يف 

على  والقت�صادّية  وال�صرتاتيجّية  المنّية  واآث��اره��ا 

الأردن، ودعمها لالإرهاب ال�صهيوين، وحتويل الكيان 

ت�صريحات  بح�صب  الأردن  على  عظمى”  “قوة  اإىل 

للمحا�صبة  عنها  امل�صوؤولني  جميع  وحتويل  نتنياهو، 

موقع  اأي  ويف  كانوا،  من  كائًنا  والق�صاء،  وامل�صاءلة 

العادل عن  لينالوا جزاءهم  القرار،  من مواقع �صنع 

اخليانة العظمة واجلرائم التي ارتكبوها بحق الأردن 

ومواطنيه.

ننّوه للمّرة الألف، اإىل اأن �صفقة الغاز مع ال�صهاينة 

هي �صفقة عبثّية بكل املقايي�ض الأخالقّية وال�صيا�صّية 

اليوم  يحّقق  الأردن  اأن  اإذ  والأمنّية،  والقت�صادّية 

ا من الطاقة من امل�صادر املتاحة املختلفة )ميناء  فائ�صً

الغاز امل�صال يف العقبة، ا�صتئناف �صخ الغاز امل�صري، 

الزيتي،  ال�صخر  ال��ري��اح،  طاقة  ال�صم�صية،  الطاقة 

من  ا  فائ�صً ويحّقق  وغريها(،  الأردنّية،  الغاز  حقول 

له  يبحثون  ال���وزراء  �صار  ال��ذي  الكهربائّي  الإن��ت��اج 

الأردن  ال�صهاينة  يهّدد  بينما  لت�صريفه،  اأ�صواق  عن 

وا�صح  وب�صكل  بالقول،  ل  بالفعل  يوميًّا  ومواطنيه 

غور  �صم  مب�صاريع  وثانية  املياه،  بقطع  مّرة  وفا�صح، 

باعتقال  وثالثة  الغربّية،  ال�صفة  وم�صتوطنات  الأردن 

حول  للتفاو�ض  وا�صتخدامهم  ذن��ب  دون  مواطنينا 

اأو  رادع  بقتل مواطنينا دون  ورابعة  والغمر،  الباقورة 

حما�صبة، وخام�صة ببنائهم مطاًرا يهّدد اأمن مالحتنا 

الو�صاية  انتهاك  عرب  و�صاد�صة  العقبة،  يف  اجلوّية 

وب�صكل  يوميًّا  القد�ض  يف  املقّد�صات  على  الأردن��ّي��ة 

�صافر، وغريها، وغريها، وغريها.

بفعلتهم  القرار  اأ�صحاب  اأن  نن�صى  اأن  دون  هذا 

على  ال�صهيونية  امل�صالح  ق��ّدم��وا  ه��ذه،  الإج��رام��ّي��ة 

لوا �صحب  الأردن واقت�صاده ومواطنيه، وف�صّ م�صالح 

وموازنتنا  املُفقرة  املواطنني  جيوب  م��ن  امل��ل��ي��ارات 

املدينة، ل�صتثمارها يف امل�صتوطنني ال�صهاينة وكيانهم 

الغا�صب وحروبهم وعدوانهم امل�صتمّرين.

اإن احلملة الوطنّية الأردنّية لإ�صقاط اتفاقّية الغاز 

والتي  احتالل(،  العدو  )غ��از  ال�صهيويّن  الكيان  مع 

�صيا�صّية،  اأح���زاب  من  عري�ض  ائتالف  من  تت�صّكل 

وح��راك��ات  وجم��م��وع��ات  ومهنّية،  عمالّية  ون��ق��اب��ات 

ن�صائّية،  وفعالّيات  ع�صكرّيني،  ومتقاعدين  �صعبّية، 

اأمام  اليوم  النّواب  ت�صع جمل�ض  وطنّية،  و�صخ�صّيات 

م�صوؤولّيته التاريخّية باإ�صقاط هذه التفاقّية وحما�صبة 

القائمني عليها، وتطالبه اأن يحّول كالمه )الذي ل قيمة 

فعلّية له( اإىل اأفعال حازمة وحا�صمة وحقيقّية وملزمة 

ال�صالحّيات  كامل  ميلك  واأّن��ه  ا  خ�صو�صً للحكومة، 

لذلك،  الت�صريعّية  والأدوات  والرقابّية  الد�صتورّية 

ويتوّجب عليه اأن يوقف هذا التخريب اخليايّن املتعّمد 

الكامل  الإه��دار  جرائم  ويوقف  الأردين،  لالقت�صاد 

الإره��اب  ودعم  ال�صرائب،  دافعي  املواطنني  لأم��وال 

القرار دون وازع  اأ�صحاب  ال�صهيوين، الذي يقوم به 

من �صمري اأو اأخالق

على  ال�صعبي  ال�صغط  يتوا�صل  ان  املنتظر  وم��ن 

احلكومة وجمل�ض النواب ، حيث دعت احلملة الوطنية 

الردنية ل�صقاط اتفاقية الغاز اىل م�صرية جماهريية 

البلد ،كما حت�صر  القادمة يف و�صط  حا�صدة اجلمعة 

لعت�صام حا�صد امام جمل�ض النواب يوم الحد ٢/١٩ 

رئي�ض  لها  دع��ا  التي  الرقابية  اجلل�صة  عقد  مت  اذا 

جمل�ض النواب لبحث ملف الطاقة.

ت�����س��اع��د ال��رف�����س ال�����س��ع��ب��ي الت��ف��اق��ي��ة ال��غ��از وال���ن���واب ع��ل��ى املحك

االأحزاب القومية والي�سارية: �سرورة 

الت�سدي ال�سعبي التفاقية الغاز مع العدّو 
     - عقد اجتماع دوري يف مقر حزب البعث العربي التقدمي م�صاء يوم الثالثاء ال�صابع من �صهر كانون 

الثاين لعام ٢٠٢٠م ومتت مناق�صة الأو�صاع الداخلية بدءا مبو�صوع الغاز ال�صهيوين وابعاده وتداعياته وبخا�صة وان 

املردود املايل لهذا الغاز املنهوب من ال�صاطئ الفل�صطيني املحتل يعود للعدو ال�صهيوين. وبالتاأكيد فاإن العدو ال�صهيوين 

ي�صتخدم هذا املردود يف تثبيت احتالله لأر�ض فل�صطني العربية وارا�ض عربية اأخرى يف �صورية ولبنان، وكذلك زيادة 

قدرته الع�صكرية التي ت�صتهدف �صعبنا العربي الفل�صطيني وال�صعب العربي يف اقطار عربية اأخرى وبخا�صة �صورية، 

لبنان، العراق، وغريها.

الأردين  العربي  �صعبنا  الأحزاب تطالب جماهري  فاإن  امل�صروق  ال�صهيوين  الغاز  املخاطر لتفاقية  لهذه  وا�صتنادا 

وبكل تالوينه ومكوناته بالت�صدي لهذه التفاقية و�صول اىل وقفها والغائها. وتقدر احزابنا بكل من قام و�صيقوم مبثل 

هذه املواجهة تقديرًا عاليا، ويف ذلك خدمة ل�صعبنا ووطننا عرب هذا الت�صدي.

وقد ناق�ض املجتمعون احلريات العامة وال�صيا�صات التي تنال من هذه احلريات وبخا�صة حرية التعبري عن الراأي 

العتقالت  هذه  وقف  الأح��زاب  وتطالب  ال�صعب،  مب�صالح  يطالبون  نا�صطني  يطال  �صيا�صي  اعتقال  على  والق��دام 

والفراج عن كل املعتقلني ال�صيا�صيني. واعتربت الأحزاب ان النظام املايل اجلديد امنا ياأتي �صمن �صياق الت�صييق على 

حرية الأحزاب ون�صاطاتها وعملها املكر�ض كليا مل�صلحة �صعبنا.

اأمنها  ت�صتهدف  والتي  لالمة  املعادية  المريكية  ال�صيا�صات  مواجهة  �صرورة  على  املجتمعة  الح��زاب  اكدت  وقد 

وثرواتها وار�صها وان�صانها يف فل�صطني، يف العراق، يف �صورية، يف اليمن واقطار عربية واإ�صالمية.
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هكذا بداأ العام جممال بتطورات عا�صفة، تدق فيها 

اأرجائها حروب طاحنة،  وت�صتعل يف  بل  طبول احلرب، 

و�صردت  اقت�صاداتها،  ودم��رت  بالدم،  البالد  اأغرقت 

�صكانها، ومزقت ن�صيجها الجتماعي.

قائد  �صليماين،  قا�صم  اللواء  اغتيال  واقعة  ج��اءت 

لت�صب  اإي��ران،  يف  الثوري  للحر�ض  التابع  القد�ض  فيلق 

الزيت على النريان امل�صتعلة، ولت�صع املنطقة كلها اأمام 

اآفاقها،  تقدير  يف  اخلرباء  اأبرع  ي�صتطع  مل  احتمالت، 

خا�صة بعدما �صدر عن القيادات ال�صيا�صية والع�صكرية 

اإي��ران، وعن قادة املنظمات والأح��زاب املوالية لها،  يف 

ت�صريحات، راأت اأن الرد على جرمية الغتيال، �صيكون 

احلرب  واأن  املنطقة،  من  الأمريكية  اجليو�ض  برتحيل 

�صد الوليات املتحدة، �صتكون يف كل 

مكان، كما اأكدت على �صرورة اإعادة 

ال�صف الأو�صع من ع�صكريي الوليات 

املتحدة، �صباطًا وجنودًا، يف نعو�ض 

الأ�صرع  الو�صيلة  باعتبارها  مغلقة، 

والبنتاغون  ت��رام��ب،  اإدارة  لإق��ن��اع 

الأم����ريك����ي ب�����اأن الن�����ص��ح��اب من 

للنجاة  الوحيد  ال�صبيل  هو  املنطقة، 

بحياة اجلنود الأمريكيني. ما يعني، 

يف اخلال�صة، اأن املنطقة، وفقًا لهذه 

اإدارة  اأخذتها  والتي  الت�صريحات، 

باتت  قد  اجلد،  حممل  على  ترامب 

اإي��ران  بني  مفتوحة  حلرب  م�صرحًا 

الوليات  وب��ني  جهة،  من  وحلفائها 

اأخرى،  جهة  من  وحلفائها  املتحدة 

اإن كانت �صتدار  ل يدري املراقبون، 

بالوا�صطة اأم باملواجهة املبا�صرة 

)٢(

ياأتي هذا التطور املت�صارع وال�صاعق، يف وقت يعي�ض 

اأو�صاعًا �صاخنة، تطوراتها هي  اأكر من بلد عربي  فيه 

الأخرى مفتوحة على الحتمالت العديدة.

ليبيا، احتدمت معركة طرابل�ض، بني قوات  • ففي 
وبني  حفرت،  امل�صري  بقيادة  الليبي«  الوطني  »اجلي�ض 

على  دخ��ل  وق��د  ال�صراج.  بقيادة  الوفاق  حكومة  ق��وات 

امللف الليبي تطور اإقليمي موؤثر، متثل يف التدخل الرتكي 

اأقلق  الذي  الأمر  ال�صراج،  ل�صالح  املف�صوح يف احلرب 

دول اجلوار، من القاهرة اإىل ال�صودان، اإىل تون�ض اإىل 

املغاربي  الحت��اد  يف  ع�صو  ليبيا  واأن  خا�صة  اجلزائر، 

وتربطها بهذه الدول حدود م�صرتكة، من �صاأنها اأن حتمل 

التجاوري. وقد لقي  التفاعل  �صخونة احلرب على رياح 

التدخل الرتكي ردود فعل غا�صبة من القاهرة، وتتحدث 

من  »مرتزقة«  اأردوغ��ان  حكومة  اإر�صال  عن  املعلومات 

تتحدث  كما  ليبيا،  اإىل  اإدل��ب  يف  امل�صلحة  املجموعات 

يف  الإم��ارات��ي  احلربي  للطريان  ما  دور  عن  املعلومات 

اإىل  تتحول  بداأت  ليبيا  اأن  يعني  اإ�صناد قوات حفرت، ما 

مبناأى  اجلوار  يكون  لن  طاحنة،  اإقليمية  حلرب  م�صرح 

الالجئني  تدفق  حيث  من  اإن  املاأ�صاوية،  نتائجها  عن 

واملهجرين، اأو من حيث امتداد النريان ب�صكل اأو باآخر، 

هنا، وهناك. 

اجل����ه����ود ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة الخ�������رية يف م��و���ص��ك��و 

والتح�صريات ملوؤمتر برلني مل تت�صح نتائجها بعد و�صط 

ت�صابك امل�صالح القليمية املعقدة.

حالة  جماورة  دول  ثالث  تعي�ض  نف�صه،  الوقت  • يف 
وتون�س،  واجلزائر  ال�سودان،  ه��ي  انتقالية، 

التي  العقبات  لتتجاوز  الهدوء  اإىل  تكون  ما  اأحوج  وهي 

�صفحات  ل�صالح  املا�صي  �صفحة  تقلب  اأن  عليها  تعطل 

جديدة توفر لكل منها، ال�صتقرار والزدهار، والنتقال 

تتجاوز  جديدة،  معايري  وفق  الوطنية  الدولة  بناء  نحو 

�صلبيات املا�صي وثغراته، وف�صاده، وتخلفه. تاأتي احلرب 

الليبية، لت�صكل عامل ا�صغال وقلق لهذه الدول، خا�صة يف 

ظل تدخل تركي، يحمل يف جعبته اأحالمًا اإمرباطورية، 

تبحث لأنقرة عن دور اإقليمي يف �صوريا، العراق، وليبيا، 

ولدة  بعد  خا�صة  املتو�صط،  البحر  غ��از  ح���روب  ويف 

امل�صروع الثالثي )اليونان � قرب�ض � اإ�صرائيل(. اأردوغان 

ل  رئي�صيًا،  اإقليميًا  لعبًا  يكون  اأن  يف  �صك،  بال  يحلم 

عندما  والرو�صي،  الأمريكي  الالعبني  عن  اأهمية  يقل 

تو�صع بع�ض امللفات الإقليمية اإىل طاولة املفاو�صات. ما 

يعني يف ال�صياق، اأن اأحالم التدخل الرتكي ل تقف عند 

حدود ليبيا، واأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، يف مواجهة 

اأن جته�ض لأردوغان  �صاأنها  اأن من  تعتقد  اأية عراقيل، 

اأحالمه الكربى.

)٣(

اإىل  العربية  اخلارطة  غرب  من  انتقلنا  ما  ■ واإذا 
قلب  يف  اأنف�صنا  لوجدنا  بغداد  يف  وتوقفنا  �صرقها، 

اأتون م�صتعل، تغذي نريانه العديد من امللفات املتفجرة.

التي  ال�صابة  لالأجيال  ال�صعبية،  النتفا�صة  ملف   •
على  حتتج  ال�صيعة  مناطق  يف  رئي�ض  ب�صكل  انطلقت 

الأح����زاب  دور  وع��ل��ى  ال��ط��ائ��ف��ي��ة،  املحا�ص�صة  ن��ظ��ام 

وامل��ايل،  ال�صيا�صي  الف�صاد  بحر  يف  الغارقة  ال�صيعية 

متار�ض �صيا�صة النهب املنظمة ملوارد الدولة، يف الوقت 

غياب  وم��ن  ال��ب��ط��ال��ة،  م��ن  ال�صباب  فيه  ي�صكو  ال���ذي 

اخلدمات، وغياب الدولة الوطنية التي ت�صتلهم قرارها 

لل�صغوط  الر�صوخ  دون  �صعبها،  م�صالح  من  وبراجمها 

الإقليمية والدولية.

�صكلت  العراق،  يف  »داع�ض«  دولة  ولدة  جتربة  ولعل 

بنية  ه�صا�صة  مدى  اأك��دت  اإذ  العراقي،  لل�صعب  �صدمة 

ت�صكيالت  بناء  حتم  ما  جي�صها،  ذل��ك  يف  مبا  ال��دول��ة، 

ع�صكرية خارج نطاق الدولة، ب�صيغة معينة، حتت م�صمى 

»احل�صد ال�صعبي« اأ�صهمت بدعم ا�صتخباراتي وعملياتي، 

اإ�صقاط  العراق، يف  الأمريكي يف  الع�صكري  الوجود  من 

وقد  الإ�صالمية،  الدولة  م�صروع 

اأدى هذا ال�صقوط اإىل اإعادة خلط 

الأوراق يف البالد، بحيث حتول 

العراق من منطقة تعاي�ست 

املتحدة  ال���والي���ات  فيها 

يف  االإي���راين،  النفوذ  مع 

مواجهة داع�س، اإىل منطقة 

الطرفني،  بني  نفوذ  �سراع 
نفوذه  يعزز  اأن  لطرف  ميكن  ل 

الآخ��ر.  الطرف  ح�صاب  على  اإل 

وق���د ج���اء ان��ف��ج��ار الن��ت��ف��ا���ص��ة 

ال�صعبية على اأيدي جيل ال�صباب، 

ولي�صكل  احل�����ال،  واق����ع  ي��ع��ك�����ض 

اإىل  تهدف  ال��واق��ع،  على  ث��ورة 

خندق  من  العراق  اإخ��راج 

ال�سراع االإقليمي، نحو بناء الدولة الوطنية، 

نظام  خارج  ودميقراطية  مدنية  اأ�س�س  على 

املحا�س�سة الطائفية واملذهبية، ونظام النهب 

املنظم ملوارد الدولة مقابل جتويع ال�سعب.
ال�صراع  ن��ريان  ت�صاعدت  نف�صه،  ال�صياق  يف   •
يكون  اأن  املراقبون  يتوقع  وال��ذي  الأمريكي،   � الإي��راين 

وجود  ظل  يف  خا�صة  ال��ك��ربى،  م�صارحه  اأح��د  ال��ع��راق 

اأمريكية يف بالد ما بني النهرين، يقابلها وجود  قواعد 

املتحدثون  اأعلن  لطهران،  موالية  ع�صكرية  ت�صكيالت 

الع�صكري  ال���وج���ود  م��الح��ق��ة  ع��ل��ى  ع��زم��ه��م  با�صمها 

العراق. �صراع بال�صرورة  اأن يخرج من  اإىل  الأمريكي، 

�صتكون له تداعياته على اأو�صاع الدول اخلليجية، بكل ما 

يعنيه اخلليج من تر�صانات ع�صكرية، وم�صدر حلاجات 

خطورة  تقل  ل  اإقليمية،  و�صراعات  النفط،  من  العامل 

هي الأخرى، عما هو متوقع اأن ي�صهده العراق.
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زال  ما  ال��ذي  اليمن  اإىل  ينقلنا  ال��ذي  الأم��ر   •
اأطرافها  ت��دع��م  م��دي��دة،  اأهلية  ح��رب  ظ��ل  يف  ي��ن��زف 

والتكنولوجيا،  وال�صالح،  باملال  اجلوار،  دول  املتناحرة 

ليجعل  املحلي،  اإطارها  من  اليمنية  احل��رب  اأخ��رج  ما 

بينن  احل�صابات  لت�صفية  م�صرحًا  الأخ���رى  هي  منها 

هما  املنطقة  يف  امل�صالح  يتنازعان  رئي�صيني  طرفني 

الطرفان  جنح  وقد  خا�صة  ال�صعودية،  والعربية  اإي��ران 

�صراعًا  باعتباره  املذهبية  ال�صفة  نزاعهما   اإلبا�ض  يف 

اأ�صداوؤه اإىل دول اأخرى، منها  ����� �صنيًا، فامتدت  �صيعيًا 

تعر�صت  الذي  الق�صف  ولعل  لبنان.  املثال،  �صبيل  على 

�صواريخ  اإنها  وقيل  ال�صعودية،  يف  اأرام��ك��و  م�صفاة  له 

م�صدرها  اأي�صًا  وقيل   ( اليمن،  م�صدرها  بال�صتية 

بو�صوح  يوؤ�صر  العراق(  لإيران يف جنوب  موالية  قاعدة 

الإقليمي، وكيف حتولت  ال�صراع  اأي مدى ت�صاعد  اإىل 

الدولة  بناء  اإع��ادة  على  �صراع  ق�صية  اليمن من  ق�صية 

الوطنية، اإىل �صراعات اإقليمية ودولية، دخلت الوليات 

املتحدة على خطها، من خالل بع�ض عمليات الغتيال 

من  اأو  بالإرهاب،  املتحدة  الوليات  تتهمها  ل�صخ�صيات 

خالل الحتكاك البحري واجلوي، مع الوجود الإيراين 

يف اخلليج، لأكر من مرة.

التي  �سورية،  تبقى  اآخ����رًا،  ولي�ض  واأخ����ريًا،   •
امل�صلح  الوجود  اإنهاء  طريق  على  كربى  خطوات  خطت 

للقوى املعار�صة يف العديد من مناطق البالد، وانتقلت 

املعركة يف فا�صلها الأخري اإىل اإدلب، واملنطقة ال�صمالية 

ال�صرقية من البالد، ويف ظل الوجود الرو�صي والإيراين، 

يف �صوريا، بدعوة من الدولة ال�صورية، والوجود الرتكي 

والأمريكي، يف انتهاك لل�صيادة ال�صورية، ومع بقاء ق�صية 

حتولت  الدميقراطية(،  �صورية  )ق��وات  عالقة  الأك��راد 

ق�صية ال�صمال وال�صمال ال�صرقي يف �صوريا، اإىل م�صاألة 

اإقليمية دولية، ما زادها تعقيدًا، ورمبا ربط بينها وبني 

ملفات اإقليمية اأخرى. ما يعني اأن احتمال بقاء اجلرح 

ال�صوري مفتوحًا، لفرتة قادمة رمبا متتد قلياًل، �صيكون 

احتمال متوقعًا.

)٤(

يف خ�صم هذه الأحداث العا�صفة، واملر�صحة للمزيد 

من الت�صعيد، ن�صاأل عن موقع الق�صية الفل�صطينية، يف 

ح�صابات الأطراف الإقليمية، والدولية، وعن ا�صرتاتيجية 

ال�صلطة الفل�صطينية وقيادتها للعبور بالق�صية الوطنية، 

الهيجان،  �صديد  اإقليمي  بحر  يف   ،٢٠٢٠ العام  خ��الل 

وعوا�صف فلكية من �صاأنها اأن تقتلع اأنظمة �صيا�صية واأن 

تزرع بدًل منها اأنظمة بديلة.

ل ينطلق هذا ال�صوؤال من زاوية التحولت والتطورات 

الإق��ل��ي��م��ي��ة ف��ح�����ص��ب، ب��ل وك��ذل��ك م��ن ب��واب��ة ال��ت��ط��ور 

الإ�صرائيلي.

الأعمال  ت�صريف  حكومة  رئي�ض  اأن  وا�صحًا  • يبدو 
مكتوف  يقف  ل  نتنياهو  بنيامني  برئا�صة  الإ�صرائيلية 

حكومته  ترميم  ب�صدد  نتنياهو  اأن  فالوا�صح  الأي��دي، 

يف  اإل��ي��ه��ا،  امل��ت��ط��رف  اليمني  وزراء  م��ن  امل��زي��د  ب�صم 

يف  املتطرف  واليمني  اليمني  �صفوف  لرتتيب  حماولة 

بينما   .٢٠٢٠/٣/٢ يف  املتوقعة  الت�صريعية  النتخابات 

نتنياهو  راأ�صه  وعلى  الليكود،  اأن  ال�صتطالعات  تفيد 

حمتدم  تناف�ض  يف  املتقدم  موقعه  على  يحافظ  م��ازال 

اأزرق، رغم ما يحيط بنتنياهو من   ��� اأبي�ض  مع حتالف 

دعاوي ق�صائية بتهم خمتلفة، من بينها الف�صاد وخيانة 

نتنياهو  اأن يعود  ي�صتبعد املراقبون  الأمانة وغريها. ول 

اإىل  بادر  لذلك  اجلديدة.  الإ�صرائيلية  للحكومة  رئي�صًا 

يقوم  املنطقة  النزاع يف  النتخابي حلل  برناجمه  طرح 

حول �سم اأو�سع املناطق  على �صتة بنود، تدور كلها 

العودة،  الفل�سطينية، و�سطب حق  ال�سفة  من 

ومنع قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ل�سالح حكم 

اإداري ذاتي على ال�سكان، ودعم اأمريكي غري 

التطبيع  دائرة  تو�سيع  على  والعمل  حمدود، 

االإقليمي  احللف  اإطار  يف  العربية  الدول  مع 

الذي دعت له �سفقة القرن )�سفقة ترامب- 

يف  واإ�سرائيل  عربية  اأنظمة  بني  نتنياهو( 

مواجهة »االإرهاب وم�سدره الرئي�س طهران«.
ت�صتعيد  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��داأت  ال�صياق  ه��ذا  ويف 

حتركها لإحياء م�صروع �صفقة ترامب، من خالل عودة 

من  )ب��دًل  اجلديد  الأمريكي  املبعوث  بريكوفتي�ض،  اآيف 

غرينبالت( لإحياء املحادثات حول »ال�صفقة«، ودرا�صة 

مع  بالتفاهم  ال�صيا�صي،  �صقها  ع��ن  الإع����الن  م��وع��د 

الأطراف العربية، ومع حكومة اإ�صرائيل اجلديدة.

خلق  الحتالل  حكومة  توا�صل  نف�صه  الوقت  يف   •
وتو�صيع  م�صادرات،  من  الأر���ض،  على  ميدانية  وقائع 

واقتحام  الفل�صطينيني،  م��ن��ازل  وه��دم  امل�صتوطنات، 

يف  الإبراهيمي  احل��رم  يف  ال�صالة  وتعطيل  الأق�صى، 

وفر�ض  اجلماعية،  العتقال  حمالت  و���ص��ّن  اخلليل، 

الإقامة اجلربية على املواطنني يف املنازل، على غرار ما 

يجري يف العي�صاوية، وم�صادرة اأموال املقا�صة، وفر�ض 

احل�صار على قطاع غزة، واللعب على وتر النق�صام بني 

حركتي فتح وحما�ض.

ما يعني اأن الأو�صاع كلها متحركة، واإن احلديث عن 

احلياد، هو تهرب من امل�صوؤوليات الوطنية امللحة.

)5(

عن  ال�صادرة  الر�صمية  والت�صريحات  الوقائع  توؤكد 

ال�صلطة الفل�صطينية، اأنها مازالت تتم�صك باتفاق اأو�صلو، 

وتلتزم ا�صتحقاقاته، وتدعو ملا ت�صميه املقاومة ال�صلمية، 

الحتالل،  �صلطات  مع  �صدامية  اأ�صكال  اأي��ة  وترف�ض 

ميار�صه  ال��ذي  العنف  متجاهلة  العنف،  رف�ض  بادعاء 

يف  والع��ت��ق��الت  كالقتل  خمتلفة  ب��اأ���ص��ك��ال  الح��ت��الل 

اجلماعية،  والعتقالت  ال�صيا�صيني،  للنا�صطني  ال�صارع 

املنازل،  وهدم  ال�صتيطان  وتو�صيع  الأر���ض،  وم�صادرة 

تهويد  وا�صتكمال  غ��زة،  قطاع  على  احل�صار  وفر�ض 

وال�صروع  الوطنية،  هويتها  طم�ض  على  والعمل  القد�ض 

املقد�صات  وم�����ص��ادرة  اخلليل،  تهويد  على  العمل  يف 

اقتحامات  حماية  خالل  من  املدينتني،  يف  الإ�صالمية 

امل�صتوطنني لالأق�صى، واحلرم الإبراهيمي.

املفاو�صات  اإىل  ال��ع��ودة  يف  ت��رى  ال�صلطة  وم��ازال��ت 

اليومي  البناء  اأع��م��ال  متجاهلة  للحل،  وح��ي��دًا  �صبياًل 

واملكان،  الزمان  عن  انف�صال  يف  الإ�صرائيلية،  للوقائع  

ويف غيبوبة �صيا�صية، تك�صف مدى وحجم املاأزق ال�صيا�صي 

الذي اأدخلت فيه ال�صلطة نف�صها، واأدخلت معها امل�صروع 

الوطني، بالر�صوخ والإذعان لتفاقات اأو�صلو وبروتوكول 

باري�ض القت�صادي، تلجاأ اإىل الرف�ض الكالمي املجاين، 

والكتفاء بالبيانات والت�صريحات وال�صيا�صات اللفظية، 

بعد  يومًا  التحدي  �صقف  نتنياهو  حكومة  ترفع  فيما 

يوم، با�صتخفاف �صديد لردود فعل ال�صلطة، وردود فعل 

نتنياهو عن  يتوقف  ا�صرتاتيجية ل  قيادتها، ودومًا وفق 

اإعادة التاأكيد عليها، ي�صاعده يف ذلك اليمني املتطرف، 

ويلتقي معه يف ذلك حتالف اأزرق – اأبي�ض، يف التاأكيد 

اأن ال دولة ثالثة بني االأردن واإ�سرائيل، واأن 

�سقف احلل املقبول هو احلكم االإداري الذاتي 

الكربى«،  »اإ�سرائيل  هيمنة  حتت  لل�سكان، 

تطبيقًا ل�سفقة »ترامب – نتنياهو«، التي احتفل 
�صحايا الوهم ال�صيا�صي باإف�صالها، ليعيد مبعوث ترامب، 

اآيف بريكوفيت�ض نف�ض الغبار عنها، واإعادة اإطالقها مع 

يف  الت�صريعية،  الإ�صرائيلية  النتخابات  موعد  اق��رتاب 

.٢٠٢٠/٣/٢

من  وق��ي��ادت��ه��ا،  ال�صلطة  ت���درك  نف�صه  ال��وق��ت  يف 

ال�صيا�صي،  خطابها  اأن  ال�صيا�صي،  القرار  زمام  بيدها 

الذي  الفل�صطيني،  ال�صارع  يف  �صاغية  اآذان���ًا  يلقي  ل 

تبقى  مما  يديه  ونف�ض  التفاو�صية  بالعملية  الثقة  فقد 

ال�صلطة  وب��ني  بينه  امل�صافة  وب���داأت  اأو�صلو،  اتفاق  من 

يف  الكربى  ال�صرائح  لدى  وتعاظم  يوم،  بعد  يومًا  تت�صع 

ال�صارع الفل�صطيني، غياب اليقني، بقدرة  هذه ال�صلطة 

حماية  على  موؤ�ص�صاتها،  وعموم  وحكومتها،  و�صيا�صتها، 

الأر���ض،  حتمي  هي  فال  الفل�صطيني،  الوطني  امل�صروع 

ول هي حتمي ال�صكان، ول هي حتمي القت�صاد، ول هي 

تقود احلركة ال�صعبية يف معركة ت�صدي جدية ل�صيا�صات 

ال�صتعمارية  واإجراءاته  القمعية  وممار�صاته  الحتالل 

املكان«  »اإب��ادة  �صيا�صة  تعتمد  باتت  التي  ال�صتيطانية، 

يف   ١٩٤٨ ال��ع��ام  يف  جنحت  بعدما  ال����67،  مناطق  يف 

»اإبادة ال�صكان« لذلك، حتاول ال�صلطة اأن تداري ف�صلها 

فرتة  بني  »اأران��ب��ه��ا«  ا�صتح�صار   خ��الل  من  ال�صيا�صي 

واأخرى، لإ�صغال الراأي العام، والإيحاء باأن هناك عملية 

�صيا�صية تدب على الأر�ض.

)6(

٢٠١٩/7/٢5، وردًا على هدم �صلطات الحتالل  يف 
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  - اكدت الت�صريحات الخرية 

املتحدة يف دولة الحتالل  الوليات  ل�صفري 

العداء  حجم  على  فريدمان”،  “ديفيد 
الفل�صطينية،  الوطنية  للق�صية  ال�صافر 

واحتقار ال�صرعية الدولية.

ان ادارة ترامب التي اعرتفت بالقد�ض 

ع��ا���ص��م��ة ل���الح���ت���الل، و����ص���م اجل����ولن 

الالجئني  حق  وان��ك��رت  ال�صوري،  العربي 

الفل�صطينيني بالعودة اىل وطنهم وديارهم، 

الآن  تعلن  التي  نف�صها  ه��ي  الدارة  ه��ذه 

�صم  على  �صفريها  ل�صان  على  موافقتها 

البحر  و�صمايل  الردن  وغور  امل�صتوطنات 

ل��دول��ة الح���ت���الل، وذل����ك متهيدا  امل��ي��ت 

لالنتقال ل�صفحة جديدة يف �صفقة القرن، 

وم�صروع “ا�صرائيل الكربى”!!

المريكي  ال�صفري  ت�صريحات  وتتزامن 

جي�ض  لوزير  عدوانية  اكر  ت�صريحات  مع 

الغربية  ال�صفة  ارا���ص��ي  ح��ول  الح��ت��الل 

دول��ة  م��ن  ج��زء  باعتبارها  ج(،  )مناطق 

الحتالل.

لقد ا�صبح مطلوبا من ا�صحاب القرار 

ال�صيا�صي الفل�صطيني وال�صلطة الفل�صطينية 

رد  هناك  يكون  ان  اخل�صو�ض  وج��ه  على 

التن�صيق  فك  من  اأق��ل  لي�ض  وا�صح  عملي 

المني بكل ا�صكاله مع الحتالل، واخلروج 

من اتفاق او�صلو الكارثي ووقف كل ا�صكال 

الثابتة  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ق��وق  ع��ن  ال��رتاج��ع 

لل�صعب الفل�صطيني.

املطلوب فقط هو العودة اىل ا�صرتاتيجية 

املقاومة بكل ا�صكالها �صد الحتالل وتوحيد 

الفل�صطينية  الط��ر  يف  الفل�صطيني  الكل 

الوطنية  امل�صلحة  يخدم  مبا  الت�صاركية 

الوطنية  ب��احل��ق��وق  وال��ف��وز  الفل�صطينية 

راأ�صها  الفل�صطيني وعلى  لل�صعب  امل�صروعة 

وتقرير  وال��دي��ار،  الوطن  اىل  ال��ع��ودة  حق 

امل�صري وال�صتقالل وال�صيادة.

االم��ري��ك��ي  ال�����س��ف��ري  ت�����س��ري��ح��ات  ع��ل��ى  “َع��������ْودة”:ال��������رّد 
االح���ت���الل  ����س���د  امل���ق���اوم���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اىل  ب���ال���ع���ودة 

اأكر من مئة �صقة �صكنية ملواطنني فل�صطينيني يف اإحدى 

رام  يف  »قيادي«  اجتماع  قرر  القد�ض،  مدينة  �صواحي 

اهلل وقف العمل بالتفاقيات املوقعة مع اإ�صرائيل، و�صكل 

لدرا�صة  نوعها(  من  الثامنة  )هي  جلنة  الغر�ض،  لهذا 

والقت�صاد  ال�صيا�صة  يف  القرار  تطبيق  واآليات  خطط 

اللجنة حوايل  ت�صكيل هذه  والأم��ن. وها قد م�صى على 

به  العام مبا قامت  الراأي  اإبالغ  اأ�صهر كاملة، دون  �صتة 

وما  وتخطيطها،  درا�صتها  يف  تو�صلت  ما  واإىل  اللجنة، 

مع  املوقعة  بالتفاقيات  العمل  بوقف  القرار  م�صري  هو 

ما  ومع  الحتالل،  دولة  مع  العالقة  ا�صتمرت  اإ�صرائيل. 

�صمي الإدارة املدنية لالحتالل، وا�صتمر التن�صيق الأمني 

مع قواته، وتبخر قرار وقف العمل بالتفاقيات، وانحلت 

تكليف  دون  القرار،  لتنفيذ  بالتخطيط  املكلفة  اللجنة 

ال��ع��ام، م�صارحة  ل��ل��راأي  م��ن موقع الح���رتام  ال���ذات، 

التي  املعلومات  اأن  مع  باحلقيقة.  الفل�صطيني  ال�صارع 

ت�صربت من داخل اللجنة تفيد اأن ممثلي ال�صلطة فيها، 

كانوا �صريحني جدًا حني قالوا، يف اأول اجتماع اللجنة، 

يف ا�صتحالة وقف العمل بالتفاقيات، نظرًا لغياب القرار 

القرار.  زمام  بيدها  التي  القيادة  لدى  بذلك  ال�صيا�صي 

فاجتمعت اللجنة مرة واحدة، ثم ما لبثت اأن تبخرت.
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ال�صيا�صية  احل��ال��ة  ال�صلطة  رئي�ض  ف��اج��اأ  م��وؤخ��رًا 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأم��ام  خطابه  يف  الفل�صطينية 

يف  ورئا�صية  ت�صريعية  لنتخابات  ب��ال��دع��وة  امل��ت��ح��دة، 

ال�صلطة الفل�صطينية.

تباينت الآراء يف مدى جدية ال�صلطة يف دعوتها. لكن 

ح�صل باملقابل اإجماع على الرتحيب بالدعوة، على اأمل، 

اإىل �صندوق  واللجوء  النتخابات،  ت�صكل  اأن  رهان،  ويف 

من  ت��ق��رب  ال�صحيح،  الجت���اه  نحو  خ��ط��وة  الق����رتاع، 

املوؤ�ص�صة  وتوحيد  بناء  واإعادة  النق�صام،  اإنهاء  اإمكانية 

الفل�صطينية. يف هذا ال�صياق، حتركت جلنة النتخابات 

ح��وار وطني متهيدًا  اإىل  ال��دع��وة  م��ن  ب��دًل  امل��رك��زي��ة، 

لالأجواء اأمام جناح العملية النتخابية. من جانبه بعث 

بر�صالة،  كافة،  الفل�صطينية  القوى  اإىل  ال�صلطة  رئي�ض 

حملت عددًا من الأ�صئلة، حول مدى ا�صتعداد الف�صائل 

بنتائجها،  والقبول  و�صفافة،  نزيهة،  انتخابات  لتنظيم 

اأوًل، ثم  الت�صريعية  بالتتابع،  اأن جتري النتخابات  على 

الرئا�صية بفا�صل زمني ل يتجاوز الأ�صهر الثالثة. كافة 

الردود، باعرتاف رئي�ض ال�صلطة نف�صه، كانت اإيجابية، 

وبالتايل كان يفرت�ض اأن تكون اخلطوة الالحقة، ح�صب 

املر�صوم  اإ�صدار  هي  ال�صلطة،  رئي�ض  ر�صالة  يف  جاء  ما 

بالدعوة لالنتخابات.

ل��ن جت��ري  ب��دون��ه  ���ص��رط��ًا،  ال�صلطة  اأط��ل��ق��ت  ه��ن��ا 

يف  اأي�صًا  النتخابات  جت��ري  اأن  وه��و  األ  النتخابات، 

القد�ض«،  ب��دون  انتخابات  »ل  �صعار  ورفعت  القد�ض، 

ورف�صت قيادة ال�صلطة اإ�صدار املر�صوم اإل بعد اأن تعلن 

»يف  انتخابات  تنظيم  من  موافقتها  الحتالل  �صلطات 

الحتالل  �صلطات  فيه  ترف�ض  الذي  الوقت  يف  القد�ض« 

اأي ن�صاط فل�صطيني يف القد�ض باعتبارها عا�صمة الدولة 

وحتت ال�صيادة الإ�صرائيلية.

جتمع  بديلة  اقرتاحات  وال�صخ�صيات  القوى  قدمت 

بني النتخابات يف القد�ض، وباقي مناطق ال�صلطة، كاأن 

القيامة،  وكني�صة  الأق�صى  يف  الق��رتاع  �صناديق  تو�صع 

تتحمل �صلطات الحتالل بعدها م�صوؤولية التعطيل، لكن 

ال�صلطة رف�صت اإ�صدار املر�صوم، رغم النداءات الكثرية 

القد�ض،  معركة  تخا�ض  املر�صوم  راية  باإ�صداره، وحتت 

من موقع اأقوى، يوؤكد جدية ال�صلطة يف �صاأن النتخابات 

القد�ض  بني  تربط  �صاملة  ملعركة  عري�صًا  الباب  ويفتح 

والنتخابات.

املر�صوم،  اإ�صدار  ترف�ض  زال��ت  ما  ال�صلطة  اأن  غري 

متم�صكة ب�صعارها »ل انتخابات بدون القد�ض«. وبدًل من 

اأن ت�صع خطة وطنية �صاملة، لإرغام �صلطات الحتالل 

القد�ض،  يف  فل�صطينية  انتخابات  لتنظيم  الر�صوخ  على 

على  ال�صغط  ال��دويل  املجتمع  مبطالبة  ال�صلطة  اكتفت 

كان  اأي��ًا  ال�صغط،  هذا  اأن  ت��درك  التي  وهي  اإ�صرائيل، 

م�صتواه، فاإنه لن ياأتي بالنتيجة املطلوبة.

القد�ض، يحمل يف  ال�صلطة يف خو�ض معركة  اأ�صلوب 

ال�صغط  اأن  على  يراهن  فمن  خطرية.  موؤ�صرات  طياته 

القد�ض  ي���رى  ل��ن  ال��ق��د���ض،  �صيحرر  م��ن  ه��و  ال����دويل 

حمررة، ل الآن ول يف الغد البعيد. ومن يحاول اأن يعفي 

ره��ان  يف  القد�ض،  معركة  خو�ض  واج��ب��ات  م��ن  نف�صه 

ميلك  ل  ل�صتعادتها،  ال�صبيل  هي  املفاو�صات  اأن  على 

القد�ض  عا�صمة  ل�صتعادة  ال�صرورية  ال�صيا�صية  الإرادة 

الفل�صطينية.

ل  نقطتني:  يف  تتلخ�ض  لالنتخابات،  الدعوة  نتائج 

معركة  خلو�ض  ا�صرتاتيجية  ول  خطط  ول  انتخابات، 

القد�ض.
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باتت  ما  اإىل  ال�صلطة  اهتدت  اآخ��رًا،  ولي�ض  اأخ��ريًا، 

ت�صميه املعركة الدبلوما�صية. ا�صتندت يف ذلك اإىل �صل�صلة 

القرارات التي اتخذتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

عليها  التاأكيد  تعيد  ق��رارات  وهي  الأخ��رية.  دورتها  يف 

كل عام. كما ا�صتندت اإىل خطوة من حمكمة اجلنايات 

من  اأكر  دام  فل�صطيني  لتحرك  ثمرة  �صكلت  الدولية، 

هي  الدبلوما�صية  املعركة  باتت  وبالتايل  �صنوات.  اأرب��ع 

»احلل ال�صرتاتيجي« لدى ال�صلطة.

التحرك  ع��رب  ي��ك��ون  ال��ق��د���ض  ق�صية  ح��ل  ه��ل   •
الدبلوما�صي ورمي الكرة يف اأح�صان »املجتمع الدويل«.

• هل مواجهة ق�صايا ال�صتيطان، تكون عرب التحرك 
الدبلوما�صي ورمي الكرة يف اأح�صان »املجتمع الدويل«.

اأن  توؤكد  والعاملية،  الفل�صطينية،  التجارب،  اأن  علمًا 

ما ي�صمى ب�»املجتمع الدويل« لن يكون بدياًل عن املقاومة 

الوطنية لل�صعوب اأ�صحاب الق�صايا الواجب دعمها.

هذا ما �صهدناه عربيًا، يف اجلزائر، وتون�ض، وليبيا، 

واملغرب، و�صوريا، واليمن، والعراق وغريها.

هذا ما �صهدناه دوليًا، يف فيتنام وكوبا، وعموم دول 

اأمريكا الالتينية.

وهذا ما �صهدناه فل�صطينيًا، منذ اأن اأطلقت م.ت.ف 

النتفا�صة  لنطالقة  مقدمة  و�صكل  املرحلي،  برناجمها 

الوطنية الكربى عندها حترك املجتمع الدويل.

هو  للمقاومة،  بدياًل  ال��دويل  املجتمع  على  الرهان 

ال��دويل،  املجتمع  على  وال��ره��ان  املواجهة.  من  تهرب 

على  ره��ان  هو  باري�ض،  وبروتوكول  اأو�صلو  قيود  ظل  يف 

ال�صراب.

يف  املدنية  الإدارة  وزي��ر  نقل  املا�صيني،  اليومني  يف 

ال�صلطة، اأي �صابط الرتباط الأول مع �صلطة الحتالل، 

نتنياهو،  حكومة  اإىل  الفل�صطينية  القيادة  من  ر�صالة 

ال�صفة  يف  ال��و���ص��ع  ان��ف��ج��ار  ب��خ��ط��ورة  فيها  ي��ن��ذره��ا 

الفل�صطينية.

النفجار  �صيقع  من  وجه  »يف  يو�صح  مل  اخلرب  هذا 

الذي حتذر ال�صلطة الفل�صطينية من خطره؟« ■
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عربي ودويل

     - خا�س

ال�صدع  لراأب  ال�صعي  من  الأممي  املبعوث  مهمة   حتولت 

بني  ال�صدع  راأب  اإىل  ال�صعي  اإىل  الليبي،  الداخل  قوى  بني 

فتح  اإىل  ي��وؤدي  ذلك  لعّل  املعنية،  والدولية  الإقليمية  القوى 

م�صارات للت�صوية الليبية!

خارطة  بعناية  ير�صد  م��ن  اأّن  املراقبني  م��ن  كثري  ي��رى 

امل�صالح الإقليمية والدولية املتناق�صة داخل تطورات امل�صهد 

»اآليات  اأّن  مفادها  وقا�صية  خطرية  نتيجة  اإىل  ي�صل  الليبي، 

الليبيني،  الفرقاء  اأي��دي  من  خرجت  ليبيا  يف  احل��ل  و�صبل 

وباتت مرتبطة ب�صكل كامل باأجندات العوا�صم املعنية مبا�صرة 

بال�صاأن الليبي«.

عقده  املزمع  برلني  موؤمتر  اإن  دبلوما�صية  م�صادر  وتقول 

قريبًا حول ليبيا، يك�صف بجالء عن هذا الأمر. فاملوؤمتر كان 

فيما  الليبي،  بال�صاأن  معنية  دول  ع�صر  حت�صره  اأن  يفرت�ض 

تبحث مداولت جديدة تو�صيع احل�صور لي�صمل ١٣ دولة، دون 

اأي �صمانة من األ يتمدد العدد اإىل اأكر من ذلك.

وكان املبعوث الأممي اإىل ليبيا، غ�صان �صالمة، اعترب اأنه 

لو كان هناك توافق دويل حول الأزمة الليبية ملا و�صلت الأمور 

اإىل هذه امل�صتويات اخلطرية. وقد اأعرب عن غ�صبه ال�صديد 

ذات مرة، اإثر خروجه من جل�صة مغلقة عقدها جمل�ض الأمن 

الدويل ملناق�صة الو�صع يف ليبيا، اإزاء »عدم قدرة املجتمع 

الدويل على بلورة روؤية موحدة ب�صاأن احلل يف ليبيا، رغم 

اجتماع جمل�ض الأمن الدويل ١٤ مرة، منذ ني�صان/ اإبريل 

املا�صي«!.

مدى  املراقبني،  نظر  يف  �صالمة،  ت�صريحات  وتعك�ض 

التحول الكبري الذي طراأ على مقارباته التي كان يعتمدها 

للو�صول اإىل ت�صوية تنهي احلرب يف ليبيا. فقد بداأ مهمته 

يف املرحلة الأوىل من خالل مداولت �صملت فرقاء ال�صراع 

الليبية،  املناطق  على  جال  كما  ليبيا،  داخل  والزعامات 

حماولة  يف  وبنغازي  طرابل�ض  بني  مكوكية  برحالت  وقام 

لإيجاد قوا�صم م�صرتكة بني اأطراف ال�صراع، ل�صيما بني 

والربملان  جهة،  من  ال�صراج  فائز  برئا�صة  الوفاق  حكومة 

الليبي  الوطني  اجلي�ض  وقائد  �صالح،  عقيلة  برئا�صة  الليبي 

امل�صري خليفة حفرت من جهة ثانية.

»راأب ال�سدع« الداخلي اأم اخلارجي؟
بني  ال�صدع  ل��راأب  ال�صعي  من  �صالمة  مهمة  حتولت  وقد 

قوى الداخل اإىل ال�صعي، من خالل موؤمتر برلني، اإىل »راأب 

ال�صدع بني القوى الإقليمية والدولية، لعّل ذلك يوؤدي اإىل فتح 

م�صارات للت�صوية الليبية«!.

وقد فجرت »مذكرة التفاهم« حول احلدود البحرية، التي 

ال�صراج،  وفائز  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  وقعها 

رئي�ض حكومة الوفاق يف طرابل�ض، خالل �صهر ت�صرين الثاين/ 

تنذر  قد  غا�صبة  ودولية  اإقليمية  فعل  ردود  املا�صي،  نوفمرب 

بتوتر �صديد بني الدول املعنية بال�صاأن الليبي.

اأدوات ال�صغط التي متار�صها  اأداة من  وُتعّد هذه املذكرة 

تعترب  فيما  املتو�صط،  البحر  يف  الطاقة  خارطة  داخل  اأنقرة 

لقلب  ت�صعى  تركيا  ب��اأن  الغاز،  ب�صوق  املعنية  املتو�صط  دول 

�صرق  وتوزيعه يف  الغاز  التنقيب عن  الطاولة �صد كل خطط 

املتو�صط.

وقد برز موقف م�صري قرب�صي يوناين موّحد �صد ال�صلوك 

الرتكي، فيما بدا اأن الحتاد الأوروبي جممع على اإدانة تركيا 

ذلك  اإىل  ي�صاف  واليونان.  قرب�ض  مع  الكامل  والت�صامن 

حتفظ وا�صنطن على هذه التفاقية، مع ا�صتمرارها العرتاف 

بحكومة الوفاق برئا�صة ال�صراج.

ال�صوؤون  وفيما حتركت وا�صنطن منتقدة تدخل رو�صيا يف 

الليبية، فاإّن مو�صكو ما زالت تنفي اأي تدخل ع�صكري مبا�صر 

لها يف احلرب الداخلية يف ليبيا. ومعروف اأنه، وعلى الرغم 

من عالقات مو�صكو مع طرابل�ض، وعلى الرغم من الزيارات 

عن  عربت  مو�صكو  اأن  اإل  رو�صيا،  اإىل  ال�صراج  بها  قام  التي 

عالقة حتالف مع بنغازي ومع امل�صري حفرت بالذات.

خارطة املعركة الع�سكرية
الليبي  اجلي�ض  ا�صتمرار  ي�صري  امليدانية،  التقا�صيل  ويف 

املناطق  من  مزيد  على  �صيطرته  تو�صيع  يف  حفرت،  بقيادة 

املعركة ع�صكريًا، وهي، كما  اإ�صراره على ح�صم  اإىل  الليبية، 

يقول مراقبون، »فر�صته الأخرية لل�صيطرة على ليبيا موحدة«. 

فقد اأحكمت قواته اأخريًا �صيطرتها على مدينة �صرت، الواقعة 

على بعد ٤5٠ كيلومرتا �صرق طرابل�ض، ويريد اأن ينطلق منها 

تلميحات من م�صوؤولني  و�صط  املوؤجلة،  لفتح معركة م�صراتة 

املدينة،  اإىل  الدخول  تعتزم  قواته  باأن  جي�صه،  يف  ع�صكريني 

تركية،  ق��وات  اأي  لدخول  ا�صتباقًا  البالد،  غرب  يف  الواقعة 

وذلك يف اإطار التفاق الذي اأبرمته حكومة ال�صراج مع تركيا.

عدد  اأطلقها  دعوات  مع  حفرت  جي�ض  حتركات  وتت�صارب 

من الدول الأخرى، لوقف اإطالق النار وا�صتئناف املفاو�صات 

�صيا�صية  »واج��ه��ة  باتت  التي  ال��وف��اق،  وحكومة  اجلي�ض  بني 

يتخّفى خلفها الإ�صالميون«، كما ي�صفها مراقبون معار�صون 

حلركات الإ�صالم ال�صيا�صي.

الأخري  اأّن  حلفرت،  موؤيدة  ليبية  �صيا�صية  اأو�صاط  وتقول 

موقع  ل�صمان  اأ�صا�صا  تهدف  املحاولت  تلك  اأن  جيدا  يدرك 

قد  وكانوا  النتخابات،  اإج��راء  يرف�صون  الذين  لالإ�صالميني 

انقلبوا على نتائجها يف ٢٠١٤، يف اإطار ت�صوية �صيا�صية.

حتركاتها  ترتجمه  م��ا  وه��و  امل�صاعي  تلك  تركيا  وت��ق��ود 

الدبلوما�صية التي �صملت تون�ض واجلزائر اإ�صافة اإىل رو�صيا. 

كما يبدو وا�صحًا رهان اأنقرة على موؤمتر برلني حيث �صغطت 

على اأملانيا لإ�صراك اجلزائر وتون�ض وقطر فيه.

ويف املقابل، اأكد ال�صراج على اأهمية م�صاركة دول اجلوار، 

اأنها  معتربًا  املذكور،  املوؤمتر  يف  وتون�ض،  اجلزائر  وخا�صة 

»اأقرب من غريها، وجتمعها مع ليبيا على مر الزمن عالقات 

كيلومرت«.  الأل���ف  تفوق  وح���دود  م�صرتكة  وم�صالح  عميقة 

تبون  عبداملجيد  الرئي�ض  لقاء  عقب  اجل��زائ��ر،  واع��ت��ربت 

بال�صراج، اأن »العا�صمة الليبية خط اأحمر«، داعية املجموعة 

الدولية وخا�صة جمل�ض الأمن الدويل، اإىل »حتمل م�صوؤولياتهم 

يف فر�ض احرتام ال�صلم والأمن يف ليبيا«.

نظر  الدولية، يف  ال�صرعية  ويتماهى حديث اجلزائر عن 

حلكومة  املنحازة  ال��دول  مواقف  مع  وحلفائه،  حفرت  اأن�صار 

تربير  ع��ن  ت��ت��وق��ف  ل  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا  مقدمتها  ويف  ال���وف���اق، 

التفاقيات التي وقعتها مع حكومة ال�صراج باعتبارها »حكومة 

معرتفا بها دوليًا«.

من  لعنا�صر  اأو  جلنودها،  تركيا  ن�صر  اأن  مراقبون  ويرى 

جمال  لتو�صيع  يهدف  ل  ال�صورية«،  امل�صلحة  »املجموعات 

اإىل  احلايل،  الو�صع  لرت�صيخ  واإمنا  الوفاق،  حكومة  �صيطرة 

وت�صوية  النار  لإط��الق  وقفا  يفر�ض  دويل  موقف  تبلور  حني 

با�صم  املتحدث  اأك��ده  ما  وهو  فيها.  طرفًا  الإ�صالميون  يكون 

الرئا�صة الرتكية، اإبراهيم كالن )7/١(.

وكان الرئي�ض اأردوغان اأعلن )١/٤(، عن بدء ن�صر وحدات 

من اجلي�ض الرتكي يف العا�صمة الليبية طرابل�ض لدعم حكومة 

الربملان  منحه  الذي  الأخ�صر  ال�صوء  اإىل  »ا�صتنادًا  ال�صراج. 

ودولية«، يف  بانتقادات عربية  قوبل  والذي  اأيام،  قبل  الرتكي 

حكومة  لطلب  تنفيذًا  ياأتي  قرارهم  اأن  اأنقرة  قادة  اأكد  حني 

اأردوغ��ان  قال  كما  ال��دويل.  املجتمع  بها  يعرتف  التي  الوفاق 

اإن تركيا �صرت�صل اأي�صا كبار قادة اجلي�ض اإىل ليبيا يف مهمة 

تدريب.

وجاء الإعالن الرتكي على اإر�صال قوات اإىل ليبيا، بالتزامن 

الأملاين هايكو ما�ض، عن  وزير اخلارجية  اإعالن  مع 

اعتزام بالده »التوا�صل مع جميع الأطراف يف ليبيا، 

موؤكدًا اأن برلني تدعم العملية ال�صيا�صية هناك«.

املوقف امل�سري
تاأييدها  القاهرة  فيه  تنكر  ل  ال��ذي  الوقت  ويف 

تعلن  فاإنها  حفرت،  بقيادة  الليبي،  الوطني  للجي�ض 

يف  ال��رتك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  للتدخالت  رف�صها  ك��ذل��ك 

ال�صوؤون الليبية. وقد جتد القاهرة يف التدخل الرتكي 

اإىل »م�صتنقع جديد لأنقرة بعد  فر�صة لتحويل ليبيا 

م�صتنقع �صوريا الذي باتت تركيا تتحمل اأعباءه اأمنيا 

وارتباطها  �صورتها  تهاوي  عن  ف�صاًل  واقت�صاديا،  واإن�صانيا 

يقول  كما  واملوؤامرات«،  بالإرهاب  العاملية  الإعالم  و�صائل  يف 

معلقون م�صريون.

وكانت املعار�صة الرتكية اأعربت عن خماوفها من اأن يكون 

اأردوغان متريره يف الربملان؛  القانون الذي ا�صتطاع الرئي�ض 

»مطية تفتح اأمامه الطريق للتورط يف حرب طويلة الأمد يف 

يف  العثمانية  الهيمنة  اإحياء  باإعادة  املحمومة  رغبته  �صياق 

املتو�صط واأماكن اأخرى«.

با�صتن�صاخ  »التلويح  اأن  املعار�صة،  ه��ذه  اأو���ص��اط   وراأت 

الليبيني  ليبيا، �صيدفع  جتربة قرب�ض الرتكية النف�صالية يف 

يريد  الذي  الرتكي  الغازي  بوجه  ال�صالح  ورفع  الوحدة  اإىل 

ع�صكرية  ة  من�صّ اإىل  منها  ج��زء  وحت��وي��ل  ب��الده��م  تق�صيم 

اأجندات تو�صيع النفوذ الرتكي«، معربة عن خ�صيتها  لتحقيق 

لهما  بلدان  وهما  واجل��زائ��ر،  تون�ض  اإىل  الأم��ر  ميتد  اأن  من 

ب�صط  يف  ينجحوا  اأن  ب��دل  الذين  الأت���راك،  مع  مرير  تاريخ 

اأو  »الناعم« هنا  الدبلوما�صي  وتاأثريهم  القت�صادي  نفوذهم 

هناك، �صيجدون اأنف�صهم معزولني وبال اأ�صدقاء ول م�صاريع 

و�صط منطقة معادية؟!.

ليبيا ولعبة املحاور وامل�سالح الدولية واالإقليمية املتناق�سة!
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اأراء

فوؤاد حمجوب
�صرقي  الطبيعي  الغاز  احتياطات  اأوىل  اكت�صفت  عندما 

ب�صع  قبل  وم�صر  وقرب�ض  اإ�صرائيل  قبالة  املتو�صط،  البحر 

اخلرباء  لدى  املتناق�صة  امل�صاعر  من  مزيجًا  اأث��ارت  �صنوات، 

واملحللني؛ فهل �صيكون الغاز املكت�صف �صببًا لالزدهار والرخاء 

للتنازع  اإ�صافيا  �صببا  �صيكون  اأم  املنطقة؟  و�صعوب  دول  لدى 

واخلالفات واملزيد من الأزمات؟.

الغاز الطبيعي �صيظل، وفقًا خلرباء، م�صدرًا للطاقة على 

مدى ٢٠ اأو ٣٠ �صنة مقبلة، لكنه مل يعد »مادة اقت�صادية خام« 

فح�صب، بل غدا »مادة« قابلة للتوظيف وال�صتغالل ال�صيا�صي، 

املنطق  ب��ذات  حمكومًا  �صيكون  وبالتايل  النفط،  مثل  مثله 

والآليات التي حتّكمت يف ما م�صى مب�صادر الطاقة والروات 

عامة.

الغاز  ا�صتثمار  اإىل  اإ�صرائيل  ت�صعى  امل��ث��ال،  �صبيل  وعلى 

تدفق  �صمان  خ��الل  م��ن  اقت�صاديًا،  فقط  لي�ض  املكت�صف 

يرى  حيث  اأي�صًا،  و�صيا�صّيًا  بل  خلزينتها،  �صخمة  اإي��رادات 

الإقليمي  للتعاون  فر�صة  ي�صكل  »الغاز  اأن  اإ�صرائيليون  خرباء 

مع الدول العربية املجاورة لإ�صرائيل«، ف�صاًل عن اأنه �صيمّكنها 

كذلك من توثيق الروابط مع اجلانب الأوروبي اأكر.

يجدر بالذكر اأّن اإ�صرائيل حتّولت من م�صتوردة اإىل منتجة 

املتو�صط  �صرق  ال�صخمة  الكت�صافات  بف�صل  للغاز  وم�صّدرة 

الغاز  اأخريًا بت�صدير  ٢٠٠٩، و�صرعت  العام  التي بداأت منذ 

ليفياثان )اأكرب  اإنتاجها يف حقل  بدء  الطبيعي لالأردن، منذ 

مرت  مليار   5٣5 على  ويحتوي  الطبيعي،  للغاز  بحري  حقل 

معار�صة  و�صط  اجلاري،  العام  بداية  مع  الغاز(،  من  مكعب 

اأردنية �صديدة لهذا الأمر، �صواًء على ال�صعيد ال�صعبي اأم يف 

الربملان.

م�صر  اإىل  الإ�صرائيلي  الغاز  يتدفق  اأن  كذلك  املقرر  ومن 

خط  عرب  اأوروب��ا  اإىل  غازها  نقل  اإ�صرائيل  تعتزم  كما  قريبًا. 

اأنابيب هائل، اأطلق عليه »اإي�صت ميد«، وذلك اعتبارًا من عام 

٢٠٢5، وفقًا لالتفاق الثالثي )اليوناين الإ�صرائيلي القرب�صي( 

بح�صور   ،)١/٢( اأثينا  يف  ووق��ع  ب�»التاريخي«،  و�صف  ال��ذي 

ورئي�ض  ميت�صوتاكي�ض  كريياكو�ض  اليوناين  ال���وزراء  رئي�ض 

الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو والرئي�ض القرب�صي نيكو�ض 

اأنا�صتا�صيادي�ض.

و�صيمتد خط »اإي�صت ميد« من اإ�صرائيل عرب املياه الإقليمية 

القرب�صية، مرورًا بجزيرة »كريت« اليونانية اإىل الرب اليوناين 

اإيطاليا.  الأوروبية عرب  الغاز  اأنابيب  ل�صبكة  و�صوًل  الرئي�صي، 

وقد �صّكل هذا التفاق نقلة نوعية يف م�صاعي تل اأبيب لفر�ض 

ال�صعيد  على  لي�ض  الطاقة،  جم��ال  يف  رئي�صيًا  لعبًا  نف�صها 

�صربة  �صّكل  اأن��ه  حني  يف  اأي�صًا.  وال��دويل  بل  فقط،  الإقليمي 

لبع�ض القوى الإقليمية، ويف مقدمتها تركيا، التي كانت تطمح 

لفر�ض نف�صها مركزا اإقليميا للطاقة.

ويحظى م�صروع »اإي�صت ميد« بتاأييد كبري من قبل الوليات 

املتحدة والحتاد الأوروبي، اإذ من �صاأنه اأن يوّفر نحو ١٠ % من 

الحتياجات الأوروبية للغاز الطبيعي، وبالتايل تخفيف اعتماد 

القارة العجوز على الغاز الرو�صي.

م�سر املُحرجة!
لأن  م�صر  خطط  الت��ف��اق  ه��ذا  يقو�ض  ق��د  امل��ق��اب��ل،  ويف 

يعني  اأن  ميكن  لأن��ه  املنطقة،  يف  الغاز  لنقل  حمطة  ت�صبح 

لت�صديره  اإىل م�صر،  الغاز  ت�صليم  اتفاق  اإ�صرائيل من  ل  تن�صّ

اإىل الأ�صواق العاملية. وقد خيم ال�صمت على احلكومة امل�صرية 

ومل ي�صدر عنها اأي ت�صريح يف هذا ال�صاأن، بالنظر اإىل حجم 

لنف�صها  رّوج��ت  اأن  بعد  وخا�صة  له،  تعر�صت  ال��ذي  الإح��راج 

القيام بدور كبري يف جتارة الغاز العاملية، وعلى ذلك، ان�صمت 

اإىل »منتدى غاز البحر املتو�صط«، الذي ي�صم اإ�صرائيل وممثلني 

عن ال�صلطة الفل�صطينية والأردن واإيطاليا واليونان وقرب�ض.

اتفاقا  وكانت �صركة »دولفينو�ض« امل�صرية اخلا�صة وقعت 

الإ�صرائيلي  الطبيعي  الغاز  ل�صترياد   ٢٠١٨ عام  منت�صف  يف 

من اأجل اإعادة ت�صديره. وو�صف الرئي�ض عبدالفتاح ال�صي�صي 

اإطار �صعيها  اأحرزته م�صر«، يف  باأنها »هدف  ال�صفقة حينها 

�صرق  منطقة  يف  الطاقة  لتداول  اإقليمي  »مركز  اإىل  للتحول 

املتو�صط«!.

تركيا الغا�سبة
الإ�صرائيلي  الت��ف��اق  م��ن  غ�صبا  الأك���ر  ال�����ص��وت  وج���اء 

خط  ت�صييد  بقوة  رف�صت  التي  تركيا،  من  اليوناين  القرب�صي 

من  مب�صروعات  ت�صمح  »لن  اإنها  وقالت  ميد«،  »اإي�صت  اأنابيب 

موافقتها«،  اأو  م�صاركتها  دون  املتو�صط  �صرق  يف  النوع  ه��ذا 

معتربة التفاق حماولة لإخراجها، مع القبار�صة الأتراك، من 

املعادلة الإقليمية للطاقة، علمًا اأنها تقوم حتى الآن با�صترياد 

كّل احتياجاتها من النفط والغاز تقريبا.

فر�ض  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ض  ح��اول  وق��د 

حقائق على الأر�ض بالفعل، حيث تبحث �صفن تركية منذ اأ�صهر 

عن غاز طبيعي حول قرب�ض، من دون احل�صول على موافقتها، 

علمًا اأّن قرب�ض ع�صو يف الحتاد الأوروبي، الذي فر�ض عقوبات 

على تركيا لهذا ال�صبب بالفعل، يف متوز/ يوليو املا�صي.

اتفاق اأردوغان وال�سراج
يف غ�صون ذلك، وّقع الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان 

اتفاقية اأمنية مع »حكومة الوفاق« الليبية، برئا�صة فايز ال�صراج 

يف طرابل�ض )١١/٢7(، ت�صّمنت يف �صق منها تر�صيما للحدود 

البحرية بني البلدين. وقد لقيت هذه التفاقية معار�صة دولية 

يف  اأم  الأمني،  ال�صيا�صي  جانبها  يف  �صواًء  وا�صعة،  واإقليمية 

اأنقرة و�ّصعت، تبعًا لالتفاقية، من  اأّن  اإذ  جانبها القت�صادي، 

م�صاحة مياهها الإقليمية بنحو الثلث، ما يجعلها تطالب بح�صة 

وازنة من احتياطيات الطاقة املكت�صفة يف �صرق املتو�صط.

هذه  اأردوغ��ان  خطوة  اأن  وا�صع  نطاق  على  اعتقاد  وي�صود 

خط  م�صروع  على  الطريق  قطع  الرئي�صية  اأهدافها  من  كان 

عرب  مي��ّر  اأ�صبح  ال��ذي  ميد«،  »اإي�صت  الإ�صرائيلي  الأنابيب 

اأو  تاأخري امل�صروع  مناطق اقت�صادية متنازع عليها، )وبالتايل 

اأثينا  تعطيله(. كما ت�صّببت هذه اخلطوة يف حالة ا�صتنفار يف 

اأي�صًا، حيث ترى اليونان اأن هذه التفاقية املثرية جلدل هائل، 

اقتطاع  حق  تركيا  ومتنح  ال���دويل،  البحري  القانون  تنتهك 

اليونانية، مبا يف ذلك  القت�صادية  املنطقة  كبرية من  اأجزاء 

منها  �صيمر  التي  اليونانية،  كريت  جلزيرة  القت�صادية  املياه 

الأنبوب الإ�صرائيلي.

»اإن  الليبي  التفاق مع اجلانب  توقيع  اأردوغان عقب  وقال 

الآن  بعد  باإمكانها  يعد  مل  وقرب�ض  واليونان  وم�صر  اإ�صرائيل 

مّد خط ل�صخ الغاز دون موافقة تركيا، وكذلك اإجراء اأعمال 

اأنقرة  بني  البحري  التفاق  حددها  التي  املناطق  يف  التنقيب 

اأر�صلت،  تركيا  اأن  اإ�صرائيلية  م�صادر  وك�صفت  وطرابل�ض«. 

فيها  اأع��رب��ت  نتنياهو  حلكومة  ر�صالة  ذل��ك،  م��ع  بالتزامن 

الغاز  اإم��دادات  نقل  يف  اأبيب  تل  مع  للتعاون  »ا�صتعدادها  عن 

الإ�صرائيلية اإىل اأوروبا عرب الأرا�صي الرتكية«.

من  مفاو�صات  يف  �صنوات  قبل  واأن��ق��رة  اأبيب  تل  ودخلت 

مل  اأن��ه  بيد  الرتكية،  الأرا�صي  عرب  غاز  اأنبوب  خط  مّد  اأج��ل 

بينها  عدة  قوى  من  حتفظات  ظل  يف  اتفاق  اإىل  التو�صل  يتم 

الحتاد الأوروبي، الذي لطاملا ات�صمت عالقته مع تركيا يف عهد 

حكم حزب العدالة والتنمية بالتوتر. ويف �صوء ف�صل املحادثات 

اجتهت اإ�صرائيل �صوب اليونان وقرب�ض يف العام ٢٠١5، لبناء 

حتالف للطاقة ان�صمت له م�صر، وكان من ثماره اإن�صاء »منتدى 

غاز �صرق املتو�صط«.

النواب الأردين )١/5(، �صجاًل بني  �صهدت جل�صة ملجل�ض 

النواب انتهى بان�صحاب عدد منهم، على خلفية رف�ض رئا�صة 

اإىل »رقابية«، يتم فيها طرح الثقة يف  املجل�ض حتويل اجلل�صة 

احلكومة.

التي  اجلل�صة،  فعاليات  للمملكة  الر�صمي  التلفزيون  وبث 

علت خاللها اأ�صوات عدد من النواب، من اأجل حتويل اجلل�صة 

لرئي�ض  اأر�صلت  اإنها  قيل  �صابقة،  بناء على مذكرة  رقابية  اإىل 

جمل�ض النواب عاطف الطراونة.

طرح  مذكرة  اأن  ال��ط��راون��ة،  اإع��الن  بعد  ن��واب  وان�صحب 

الثقة باحلكومة مل ت�صل اإليه. وا�صفًا موقف النواب املطالبني 

بالتحويل الفوري للجل�صة اإىل رقابية، باأنها »ر�صائل �صعبوية«، 

وباأنه �صيتم حتديد جل�صة رقابية لحقة، م�صددًا على »موقفه 

الراف�ض لتفاقية الغاز«.

ل��الأردن  الطبيعي  الغاز  �صخ   ،)١/١( اإ�صرائيل  وب���داأت 

مع  عامًا   ١5 ملدة  دولر  مليارات  ع�صرة  قيمته  اتفاق  مبوجب 

�صركة »نوبل اإنريجي« لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

توقيعها  منذ  واإ�صرائيل  الأردن  بني  الغاز  اتفاقية  تلقى  ول 

والربملانية.  ال�صعبية  الأو�صاط  يف  قبوًل  اأعوام  ثالثة  نحو  قبل 

عّمان  العا�صمة  و���ص��ط   )١/٣( الأردن���ي���ني  م��ئ��ات  وت��ظ��اه��ر 

لالحتجاج على بدء تنفيذ التفاقية.

وكان جمل�ض النواب الأردين طالب يف اآذار/ مار�ض املا�صي 

احلكومة باإلغاء التفاقية. وحينها، قال رئي�ض املجل�ض عاطف 

الطراونة اإن »اتفاقية الغاز مع العدو املحتل مرفو�صة برملانيا 

و�صعبيا ويتوجب اإلغاوؤها«.

 ،٢٠١6 �صبتمرب  اأيلول/  يف  املوقعة  الغاز،  اتفاقية  وتن�ّض 

على تزويد الأردن بنحو ٤5 مليار مرت مكعب من الغاز، اعتبارا 

من ٢٠٢٠. وح�صبما اأعلنته �صركة الكهرباء الوطنية الأردنية، 

فاإن التفاقية �صتوفر ٣٠٠ مليون دولر �صنويًا من خالل �صرائها 

الغاز الإ�صرائيلي، قيا�صا ب�صرائه من الأ�صواق العاملية!.

غاز املتو�سط.. نعمة اأم نقمة على دول املنطقة؟
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اأراء

املهدي مربوك

النه�صة  ح��رك��ة  ح��ك��وم��ة  �صقطت 

ومل   ، املا�صي  اجلمعة  يوم  تون�ض،  يف 

حت�صل على ثقة جمل�ض نواب ال�صعب. 

ن��ائ��ب��ًا م��ن جملة   7٤ ح���ازت م��واف��ق��ة 

٢١7 )عدد نواب املجل�ض(. وهذا اأول 

النواب  جمل�ض  اأم��ام  حلكومة  �صقوط 

منذ �صنة ٢٠١١، وكان منتظرًا بالنظر 

التي  ال�صيا�صية  الأخ��ط��اء  تتايل  اإىل 

ارتكبتها “النه�صة” منذ اإعالن خو�ض 

والت�صريعية  الرئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات 

الذي تزامن مع رحيل الرئي�ض الباجي 

ق��ائ��د ال�����ص��ب�����ص��ي، اأح����د ك��ب��ار رج��ال 

قراءة  كانت  وقد  تون�ض.  يف  ال�صيا�صة 

م�صللة،  ال�صيا�صي  “النه�صة” الواقع 
ه��ذه  اأك���ر  ارت���ك���اب  اإىل  واأدت 

حزب  ان�صقاقات  فمع  الأخطاء. 

الكبار،  اآخر  ورحيل  تون�ض،  نداء 

ال�صاحة  اأن  احل��رك��ة  ت��وّه��م��ت 

خلت لها، واأنها احلاكم باأمرها، 

غري  احل��ال  واق��ع  اأن  يبدو  ولكن 

النتخابات  خا�صت  توّهمت.  ما 

م�صتندة  ثوري،  طهورٍيّ  بخطاٍب 

ومفرداتها،  الثورة  مرجعية  اإىل 

ع��ل��ه��ا مت���ح���و �����ص����ورة احل����زب 

اإىل  ي��ده  م��ّد  ال��ذي  الرباغماتي 

رم��وز  و�صالح  ال��ق��دمي،  النظام 

الدكتاتورية والف�صاد، ولكن ذلك 

اأن��ه  والأرج����ح  جُم��دي��ًا،  يكن  مل 

�صاعف اأ�صباب الإخفاق.

نتائج  “النه�صة”  ت�صّدرت 

�صعيفة،  بن�صب  ولكن  النتخابات، 

مقعدًا،   5٢ على  اإل  حت�صل  مل  اإذ 

مل  �صيا�صيًة  ق��وًى  ب��ج��واره��ا  ووج���دت 

حزبي  ح�صاب،  اأدنى  لها  حت�صب  تكن 

وحركة  الد�صتوري  واحلر  تون�ض  قلب 

وكلها  الدميقراطي،  والتيار  ال�صعب 

حتّولت،  ولكنها  ال��ث��ورة،  بعد  ن�صاأت 

ب��دائ��ل  اإىل  خم��ت��ل��ف��ة،  ���ص��ي��اق��اٍت  يف 

على  “النه�صة”،  تناف�ض  �صيا�صية 

الب�صرية  امل���وارد  اختالل  من  الرغم 

م�صاعيها  بداأت  اإن  ما  ولكن  واملادية. 

عن  غفلت  حتى  احلكومة،  ت�صكيل  يف 

مل  ال��ذي��ن  الفا�صدين  مبحاكمة  تلك 

حزب  واختارت  ت�صميتهم،  عن  تتوّرع 

قلب تون�ض رمزًا لهم. وبعد اأيام قليلة، 

نيل  اأج��ل  من  معه،  حم��ادث��ات  فتحت 

دع��م��ه، ح��ت��ى ت��ت��وىل رئ��ا���ص��ة جمل�ض 

را���ص��د  ال�صيخ  �صخ�ض  يف  ال���ن���واب، 

الغنو�صي.

ال��ذي  النتخابي  ال��ق��ان��ون  �صاهم 

ال�صيا�صي،  الت�صتت  ه��ذا  يف  اعُتمد 

احلزبية  الن�����ص��ق��اق��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

اإىل  اأّدت  التي  الداخلية  وال�صراعات 

جمل�ض  طبعت  التي  الف�صيف�صاء  هذه 

ولكن  احل��ال��ي��ة،  ن�صخته  يف  ال��ن��واب 

“النه�صة” تتحّمل امل�صوؤولية كاملة يف 
التي  �صقوط حكومتها املقرتحة. وهي 

التيار  ح��زب  ت�صم  اأن  على  حر�صت 

اإليها،  ال�صعب  وحركة  الدميقراطي 

حتى ت�صكل بهما حتالفًا انتخابيًا، 

الواقع  “النه�صة”  قراءة  “كانت 
ارتكاب  اإىل  واأدت  م�صللة،  ال�صيا�صي 

الكثري من الأخطاء”

على الرغم من اأنهما اأعلنا، والنتائج 

يتحالفا  لن  اأنهما  ر�صميًا،  ت�صدر  مل 

معها، لأ�صباب عديدة يقدمانها، تتعلق 

ب�صلوك احلركة ال�صيا�صي مند الثورة، 

وتقّربهما لأحزاب املنظومة القدمية، 

والجتماعية  ال�صيا�صية  ولختياراتها 

ثانيًا. ومع ذلك، ا�صتماتت “النه�صة” 

يف اإ�صراك احلزبني، و�صجعت خمتلف 

اإقناعهما، ومل توؤّد  اأجل  الو�صطاء من 

ما  ملمو�صة،  نتائج  اإىل  اجلهود  تلك 

اإىل  املكلف  احلكومة  رئي�ض  ا�صطر 

باعتبارها  املحاولت،  تلك  كل  تعليق 

م�صيعة للوقت، وا�صطر اإىل املرور اإىل 

املهلة الثانية والأخرية التي مينحها له 

حكومة  ت�صكيل  اإىل  فذهب  الد�صتور، 

ردود  اأث��ارت  امل�صتقلة،  الكفاءات  من 

بع�ض  ا�صتقاللية  يف  ت�صّكك  اأف��ع��ال 

اأع�صائها وكفاءتهم. 

اجلملي،  احل��ب��ي��ب  اخ��ت��ي��ار  وك���ان 

اإل  يخ�ض  مل  ال��ذي  املغمور  ال�صيا�صي 

الرتويكا،  حكومة  مع  ق�صرية  جتربة 

واختفى بعدها عن الأنظار قد �صاهم 

كفاءات  له  تكون  قد  احلل.  تعقيد  يف 

وخ�صال، لكن اأخطاء التوا�صل، وحتى 

ف�صاًل  اتبع،  ال��ذي  واملنهج  القرارات 

عن قدرات الفريق الذي اأحاطه خالل 

عوامل  ك��ان��ت  امل��ا���ص��ي��ني،  ال�صهرين 

مهمة يف ما اآلت اإليه الأمور.

ردود حركة  معرفة  مهمًا  يكون  لن 

وق��د  ال�����ص��ك��وك،  ه���ذه  ع��ل��ى  النه�صة 

اأن  ي��ب��دو  ول��ك��ن  احل��ك��وم��ة،  �صقطت 

به  تعرتف  اأن  تريد  ل  ال��ذي  ال�صبب 

�صرا�صة  ع��ن  النظر  بقطع  النه�صة 

خ�صومها، هو يف اعتقادي نوع املقاربة 

خو�ض  يف  النه�صة  اعتمدتها  ال��ت��ي 

من  خروجها  بعد  ال�صيا�صية  اللعبة 

جتربة الرتويكا. يبدو اأن الدر�ض الذي 

حر�صت على التزامه، هو التخل�ض من 

“خطاب الثورة “ والتحلي برباغماتية 
اأحيانًا منفرة دفعتها اىل الت�صالح مع 

رموزها، وهو ما فاقم الريب جتاهها، 

قياداتها  وحتى  ق��واع��ده��ا،  فيها  مب��ا 

اختالفاتهم  للعلن  تظهر  ب��داأت  التي 

الداخلية احلاّدة.

طول  يخ�صون  التون�صيون  يعد  “مل 

فرتة انتقالهم الدميقراطي، بل تعّره، 

ما يجعل احتمالت النكو�ض واردة”

اجلملي  احلبيب  حكومة  ت�صقط 

ح�صب  “النه�صة”،  ع��ي��ن��ت��ه  ال����ذي 

م���ا ي��ق��ت�����ص��ي ال���د����ص���ت���ور، وال���ب���الد 

احلاّدة،  القت�صادية  مثقلة باأزماتها 

وه��ي على ح��اّف��ة الإف��ال���ض، م��ا دفع 

فر�ض  اإىل  املانحة  الدولية  املنظمات 

�صروٍط خمّلة بقواعد ال�صيادة اأحيانًا. 

ملتهبة،  فهي  اجلنوبية،  حدودها  اأما 

جارتها  يف  طبولها  ت��ق��رع  واحل����رب 

و�صقيقتها ليبيا.

�صتذهب البالد اإىل ما ين�ض عليه 

رئي�ض  ���ص��ي��ت��وىل  اإذ  ال��د���ص��ت��ور، 

اجلمهورية تعيني �صخ�صية وطنية 

يقّدرها الأكفياء من اأجل ت�صكيل 

ه��ذه  بع�صهم  ���ص��م��ى  ح��ك��وم��ٍة، 

الفر�صية حكومة الرئي�ض، يف ظل 

بحكم  رئا�صي  تغّول  من  خماوف 

التو�صية  م��ن  املرتفعة  الّن�صبة 

التي حازتها، وبالنظر اأي�صًا اإىل 

الذي  ال�صيا�صي  الرئي�ض  �صلوك 

الآن حتفظًا جتاه  اإىل  فيه  اأب��دى 

الد�صتور ونظام القرتاع والنظام 

ينجح  وق���د  ب��رم��ت��ه.  ال�صيا�صي 

�صيختاره  من  خالل  من  الرئي�ض 

ت�صكيل  يف  الوطنية،  ال�صخ�صيات  من 

حتتاج  �صتظل  البالد  لكن  احلكومة، 

اإىل ا�صتقرار حكومي يف �صياق اإقليمي 

الرجل  اأن  وخ�صو�صًا  مرجله،  يغلي 

يعتقد اأن ح�صوله على تفوي�ض �صعبي، 

التي خلنا  الثوابت  كل  ن�صف  له  يجيز 

اأنها �صكلت ثقافة التون�صيني امل�صرتكة: 

ع��ل��وي��ة ال��د���ص��ت��ور، ه��ن��د���ص��ة ال��دول��ة 

الوطنية... 

طول  يخ�صون  التون�صيون  يعد  مل 

فرتة انتقالهم الدميقراطي، بل تعّره، 

ما يجعل احتمالت النكو�ض واردة.

النه�شة” التون�سية ُت�سقط حكومتها
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اال�شرتاكات
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االدارة واملالية

خليل ال�ضيد

نعي رفيق منا�صل

ينعى حزب ال�سعب الدميقراطي 

 االأردين )ح�سد( 

 مبزيد من احلزن وعميق ال�صى

الرفيق املنا�صل 

 خالد ال�سويكي

)ابو العبد(
ع�صو املكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية

الذي رحل عنا بعد م�صرية ن�صال طويلة ق�صاها يف الدفاع عن 

حقوق العمال يف قطاع املطابع و�صكل رحيله خ�صارة كبرية للحركة 

العمالية الردنية

الرحمة وال�صالم لروح الرفيق العزيز خالد ولرفاقه وا�صرته واآل 

ال�صويكي الكرام جميل ال�صرب وح�صن العزاء

نعي رفيق منا�صل

ينعى حزب ال�سعب الدميقراطي 

االأردين )ح�سد( 

مبزيد من احلزن وعميق ال�صى

الرفيق املنا�صل

 �سامي رم�سان عبد 

الوهاب 
ع�صو حملية البقعة  الذي رحل عنا بعد م�صرية ن�صالية يف العمل 

ال�صيا�صي والجتماعي يف لواء عني البا�صا

الرحمة وال�صالم لروح الرفيق العزيز�صامي ولرفاقه وا�صرته 

واهله الكرام جميل ال�صرب وح�صن العزاء

 ت��ت�����س��رف احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة االردن���ي���ة 

ال����س���ق���اط ات��ف��اق��ي��ة ال���غ���از دع��وت��ك��م

 ح�سور اجلل�سة الرقابية التي 

�سيعقدها جمل�س النواب 

والتواجد ال�ساعة العا�سرة �سباح االحد املوافق 

2020/١/١٩ والتاكيد على مطالبة جمل�س النواب الزام 

احلكومة بتنفيذ قراره بالغاء االتفاقية او �سحب الثقة

ال�سجر ال ينمو اال على تربته
لروح من غادرونا على مهل او متعجلني 

جميل طليب ، خالد ال�سويكي، �سامي رم�سان
هذه هي احلقيقة االبدية ، التي نطاردها او تطاردنا � 

نحاول ان نطارد عمرا ق�سريا مهما بدا طويال.
� دائما هناك �سيء ما ينتظرنا.

و�سيء ما يطاردنا � قد ياأتي من  مكان ال نراه
� هي الر�سالة االخرية � لنا � ال ر�سالة بعدها.

� كل �سيء على املدى ي�سري �سيئا اآخر.
مهما كان الوداع االخري.

اال اننا نبقى قادرين ان نعلق اآمالنا علىال�سرفات � 
و�سطوح البيوت.
اثر ال ميحى.

�سعاع نور ي�سيء الطريق
و�ساهد � بانهم كانو هنا � .....جذورا الغ�سان هذا 

ال�سجر.


