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ال�سيا�سية  الظروف  يف  الأردن  يحتاج  م�سى،  وقت  اأي  من  اكرث 

العا�سفة باملنطقة والقليم ، اىل اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية نه�سوية 

�سيا�سات  وانتهاج  ال�سيادي  ق��راره  حماية  على  ا�سا�سا  تقوم  جديدة، 

اآمنة بديلة لل�سيا�سات الر�سمية التي اوقعت البالد يف خماطر، تقرتب 

من تفكك بنى الدولة.

من  والتنفيذية  :الت�سريعية  احلليفتان  ال�سلطتان  ع��رت  لقد 

العامة  املوازنة  حول  الخ��رة،  املعتمدة  وال�سيا�سات  القرارات  خالل 

انهما  النيابية  النتخابات  قانون  تعديل  عدم  على  وال�سرار   ٢٠٢٠

جراء  البالد  تتهدد  التي  الكرى  املخاطر  مبواجهة  جديرتني  غر 

ا�ستحقاقات �سفقة القرن، او نتيجة ت�ساعد ال�سراعات الداخلية يف 

الدول العربية ال�سقيقة املحيطة.

نتوقف هنا قليال، اأمام و�سائل العالم الر�سمية التي تكرر اخطاء 

ال�سلطات التنفيذية، وتروج لها واأ�سد ما ُيغ�سب الراأي العام هو ترويع 

ال�سعب الردين مما يجري يف القليم واحتمالته اخلطرة على الردن، 

يف نف�س الوقت الذي يتجنب فيه العالم الرتكيز على ال�ستحقاقات 

الوطنية الداخلية املطلوبة.

يف هذا ال�سدد نقول:

يف  ال�سلمية  ال�سعبية  الحتجاجات  وت�ساعد  ا�ستمرار  اإن   : اول 

لبنان والعراق، لي�س هو م�سدر اخلطر على الردن، بل ان ال�سيا�سات 

اعادة  على  وت�سر  ال�سعبية  املطالب  تتجاهل  التي  العربية،  الر�سمية 

اىل  ذل��ك  ادى  لو  حتى  الطائفية  واملحا�س�سة  الف�ساد  نظام  انتاج 

الداهم على  لهذا اخلطر  الرئي�سي  امل�سدر  الوطان”!!! هو  “خراب 
اجلميع.

وغياب عوامل  املتفجر،  القليمي  امل�سهد  نرى  ان  لنا  كيف   : ثانيا 

عقود  يف  الردن  به  يتمتع  كان  ال��ذي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الأم��ان 

�سابقة، ثم ل نعمل على:

وت�سويبها على جميع  الر�سمية  لل�سيا�سات  �ساملة  اجراء مراجعة 

ال�سعدة، وتوفر كل عوامل ال�سمود والدفاع عن الذات الوطنية، بدل 

من اجلهود الدبلوما�سية املكوكية مع القوى ال�سيا�سية يف العراق ولبنان 

الوطني  للداخل  اللتفات  يتم  ل  مل��اذا  التدهور،  حالة  ووق��ف  وطلب 

الردين من اأجل حت�سينه ومتكني قدراته حيث ل يتم ذلك ال باجراء 

ا�سالحات �ساملة ووا�سعة على جميع ال�سعد.

اإن ا�ستمرار بث الذعر يف و�سائل العالم من تفاقم الحتجاجات 

ال�سعبية العربية وانعكا�ساتها على الو�سع الداخلي الردين لن ي�سهم يف 

معاجلة الزحف الرهابي  الذي يتحكم يف توجيهه التحالف ال�سهيوين 

المريكي وا�ستخدامه اداة تهديد فتاكة يف مواجهة املوقف ال�سيا�سي 

الراف�س مل�سروع ا�سرائيل الكرى.

ال�سيا�سة احلكيمة وال�سائبة هي التي تعتمد ا�سا�سا على متا�سك 

ووحدة الو�سع الداخلي، بتو�سيع امل�ساركة ال�سعبية التمثيلية يف القرار 

الوطني، وفك التبعية القت�سادية مع حلف العداء املوحد واملتما�سك.

انظمة الف�ساد واال�ستبداد وغياب البديل الوطني امل�ستقل

هي م�سادر اخلطر على ا�ستقرار الدولة الوطنية العربية

التمرد  ال�سودان: 

حلقة  امل�����س��ل��ح 

ن�ساط  يف  جديدة 

امل�سادة ال��ث��ورة 

النه�سة” التون�سية واال�ستقاالت.. حفريات ودالالت

�سيا�سات  ت�ستن�سخ  االأردن����ي����ة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 
الطلبة ج��ي��وب  م��ن  امل��ال��ي��ة  اأع��ب��ائ��ه��ا  �سد  يف  احل��ك��وم��ة 

ال�سني: وامل�سلمون االإيغور ... اأين احلقيقة؟

الرف�س ال�سعبي التفاقية الغاز يتوا�سل 

لتربيرها حكومي  نيابي  وت��واط��وؤ 
ت�سوير يو�سف الغزاوي

)غاز العدو اإحتالل( ...واالإحتالل ي�ستدعي مقاومة !

احلكومة مل تلتفت اىل االزمة االقت�سادية مبوؤ�سرات املوازنة

العايل  التعليم  وزارة  ال�سباب:  رابطة 

التعليم  ف��ر���س��ة  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  حت���رم 

بع�سرة  تتق�سف  واحل��ك��وم��ة  اجل��ام��ع��ي 

الفقراء الطلبة  ح�ساب  على  م��الي��ني 

ال��وط��ن��ي:  للملتقى  التنفيذية  اللجنة 

 امل������وازن������ة ب���ب���ن���وده���ا امل���ع���رو����س���ة

ظ��ل  يف  ����س���ع���ب���ن���ا  ت�����خ�����دم  ال   

االإب�����ق�����اء ع���ل���ى ���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات

�سرخة لبنان االأخرية
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يف معر�س رد احلكومة 

على مناق�سة جمل�س النواب 

مل�سروع املوازنة العامة لعام 

احلكومة  اأع��ل��ن��ت   ،٢٠٢٠

املبيعات  �سريبة  تخفي�س 

على 76 �سلعة، حيث تراوح 

التخفي�س يف ن�سبته ما بني 

)٢ اإىل 1٠%( فقط، يف حني 

كان املطلب اجلماهري بهذا ال�ساأن اإلغاء ال�سريبة 

الغذائية  ال�سلة  من  اأ�سا�سية  م��واد  على  بالكامل 

التي يعتمد عليها املواطن يف حياته اليومية، وعلى 

ب�سكل  التخفي�س  جاء  لالأ�سف  لكن  اأي�سًا،  الدواء 

غر �سامل، وانح�سر ب76 �سلعة منها على �سبيل 

املثال: بع�س اللوازم املدر�سية، كاأقالم الر�سا�س، 

وم��ن اخل�سار  التلوين،  واأق��الم  اجل��اف،  واحل��ر 

الأ�سفر  واليمون  واجل���زر،  الج��ا���س،  وال��ف��واك��ه: 

والأخ�سر، ومن احلبوب واملعلبات: برغل، فريكة، 

ملح طعام، رّب البندورة، فول معلب، حم�س حب، 

مرتديال بقرية، ومن الألبان والأجبان: لنب رايب، 

لنب جميد، لبنة وخمي�س، اجلنب الطازج، واجلبنة 

حالوة  طحينية،  املح�سرة:  امل��واد  ومن  البي�ساء، 

باأنواعها،  معكرونة  باأنواعها،  �سعرية  طحينية، 

زيتون حم�سر وحمفوظ، لوبيا وفا�سوليا حم�سرة، 

بقوليات معلبة.

ال�سلع ذات طلب حمدود، ول ت�سكل ن�سبة  هذه 

مهمة وكبرة من �سّلة املواطن الغذائية، بالإ�سافة 

ي�سعر  لن   %1٠ اإىل   ٢ التخفي�س من  ن�سبة  اأّن  اإىل 

لل�سلعة، بل �ست�سكل فرقًا  بها املواطن عند �سرائه 

لتّجار اجلملة، وكبار امل�ستوردين، مبعنى مزيًدا من 

الفوارق الطبقية بني الفقراء والأغنياء، كما اأّن هذا 

الإجراء، لن ي�سهم يف تن�سيط الأ�سواق، واملفرت�س 

اأكرث  واإجراءات  اأن تقدم على قرارات  باحلكومة، 

�سريبة  تلغي  بحيث  للمواطن،  بالن�سبة  ج��دوى 

املبيعات عن �سلع اأ�سا�سية غذائية ودوائية والأدوات 

املدر�سية، وتفعل ال�سريبة الت�ساعدية على الدخل، 

الإيرادات  املبيعات من  ة �سريبة  واأّن ح�سّ خا�سة 

ال�سريبية يف املوازنة ت�سل اإىل حوايل 7٢% بينما 

يثقل كاهل  ٢7% مما  ال  الدخل يف حدود  �سريبة 

وذوي  الفقراء  املواطنني  من  ال�ساحقة  الغالبية 

الدخل املحدود، ويزيد من ثراء الأغنياء واأ�سحاب 

راأ�س املال، كما على احلكومة اأن تخف�س من كلف 

الطاقة، والر�سوم اجلمركية على مدخالت النتاج 

ال�سناعي والزراعي.

خليل ال�سيد

احلكومة تخف�س اأ�سعار �سلع... 

  -  يعر املكتب التنفيذي بدال من اعفائها من ال�سريبة

عن ا�ستنكاره واحتجاجه على ا�ستمرار 

احلكومة بال�ستقواء على حق الطلبة 

جمموع  وي�سارك  بالتعليم،  الفقراء 

�سدموا  ال��ذي��ن  املت�سررين  الطلبة 

يقدمها  التي  الداخلية  املنح  بنتائج 

���س��ن��دوق دع���م ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي، 

من  الع��ظ��م  ال�سواد  ا�ستثنت  وال��ت��ي 

وت�سنيفات  حجج  حت��ت  ال�ستفادة 

عزتها  مقبولة  غر  وتريرات  باهتة، 

وزارة التعليم العايل اىل ان ايرادات 

ا�سابها  احل���ايل  ل��ل��ع��ام  ال�����س��ن��دوق 

به  اخلا�سة  امل��وازن��ة  لتفي�س  العجز 

ع�����س��رة م��الي��ني دي��ن��ار، وه���و �سلوك 

ال�سعف  الفئة  ي�ستهدف  م��رر  غر 

علما  التعليم،  فر�سة  من  ويحرمها   ،

ال�سل  يف  ال�سندوق  ه��ذا  م��وارد  ان 

ت��ت��غ��ط��ى م���ن ���س��ري��ب��ة  ي��ف��رت���س ان 

اجلامعات و�سريبة املعارف.

الم����ر ال����ذي ي�����س��ت��دع��ي م���ن كل 

تتحمل  ان  ال�����س��ل��ة  ذات  اجل���ه���ات 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا وت�����س��وب ه���ذا اخللل 

الفادح مبا ميكن الطلبة من احل�سول 

الد�ستور،  كفلها  التي  حقوقهم  على 

ه���ذا اخللل  ت����دارك  ي��ت��م  ان  ام��ل��ني 

بال�سرعة املمكنة.

اعداد احمد النمري
بتقلبات  م��وؤخ��را  الزراعيني  املنتجني  ا�سعار  ات�سمت 

الن��خ��ف��ا���س،  الرت���ف���اع ويف  وا���س��ع��ة يف الجت���اه���ني، يف 

على  او  �سهري،  ا�سا�س  على  ذلك  كان  وا�سعة،  ومبعدلت 

�سعيد تراكمي لأكرث من  �سهر.

�سنة  ثاين  ت�سرين  �سهر  يف  االأ�سعار  انخفا�س 
٢٠١٩

الردنية  الح�ساءات  دائ��رة  ومعدلت  وارق��ام  بيانات 

املنتجني  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  تراجع  اظهرت  العامة 

الزراعيني من )1٢٤،٥( نقطة يف �سهر ت�سرين ثاين �سنة 

�سنة  من  املقابل  ال�سهر  يف  نقطة   )11٨،٥( اىل   ٢٠1٨

تقارب  هبوط  وبن�سبة   ، نقاط   )6( وبانخفا�س   ،٢٠1٩

.)%٤،٨(

ولكن اال�سعار ترتفع يف ت٢
عنها يف �سهر ت١ ال�سابق له

ولكن ا�سعار املنتجني الزراعيني قفزت يف اجتاه الرتفاع 

٢٠1٩ عما  �سنة  الثاين  ت�سرين  �سهر  بن�سبة )1٩،٥%( يف 

كانت عليه يف �سهر ت1 )ت�سرين الول �سنة ٢٠1٩(.

وارتفاع اال�سعار يف فرتة )١١( �سهرا
وعلى ال�سعيد الرتاكمي ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار 

خالل  حم�سوبة  نقطة   )1٠٣،٤( من  الزراعيني  املنتجني 

نقطة   )1٠6،٣( اىل   ٢٠1٨ �سنة  من  �سهر   )11( كامل 

حم�سوبة على نف�س الفرتة )11 �سهرا(، وبارتفاع )٢،٩( 

نقطة وبن�سبة )٢،٨%(.

ت�سوهات  تعك�س  ال���س��ع��ار  يف  وارت��ف��اع��ات  ت��ق��ل��ب��ات 

يدار  التي  ال�سيا�سات  ويف  الزراعي  القطاع  واختاللت يف 

مبوجبها.

�سادرات الزرقاء التجارية
ترتاجع بن�سبة ٢٥باملئة يف �سنة ٢٠١٩

ان��خ��ف�����س��ت ����س���ادرات ال���زرق���اء ال��ت��ج��اري��ة )اع����ادة 

كامل  خالل  حتققت  دينار  مليون   )٥٠1( من  الت�سدير( 

جتارية  ���س��ادرات  دينار  مليون   )٣7٢( اىل   ٢٠1٨ �سنة 

بحدود  ح��اد  وبانخفا�س   ٢٠1٩ �سنة  كامل  عن  حتققت 

اىل حوايل  و�سلت  انخفا�س  وبن�سبة  دينار  مليون   )1٢٩(

)٢6%( عما كانت عليه يف �سنة ٢٠1٨.

�سادرات الزرقاء التجارية يف �سنة ٢٠1٨ تعددت وحتى 

ال�سيارات  �سادرات  اهمها  وت�سمن  الكبر،  تراجعها  بعد 

والدوات  الكهربائية  والج��ه��زة  واللكرتونية  ولوازمها، 

التموينية  واملواد  اللب�سة  واكرث  املنزيل  والثاث  ال�سحية 

والغذائية والدوية.

 / ه��ذاال��ه��ب��وط  ي��ح��دث  ان  امل�ستغرب  او  وامل��ف��اج��ىء 

من  املتوقع  من  كان  فيما   ٢٠1٩ �سنة  يف  الكبر  الرتاجع 

اكرث من جهة معنية ومن قبل اكرث من درا�سة حتليلية، ان 

الناجمة  الرتانزيت  ارتفاع رغم جتارة  اي  العك�س  يحدث 

عن قرارين هامني اتخذا يف اواخر �سنة ٢٠1٨ وخالل �سنة 

وت�سغيل معر جابر ن�سيب مع  �سوريا  باعادة فتح   ٢٠1٩

وال�سيا�سية  والتجارية  املدنية  الغرا�س  ولكافة  ال�سقيقة 

طريبيل  الكرامة  معر  ت�سغيل  وتطوير  تو�سيع  جانب  اىل 

العراقي  و�سخامة جتارة ال�سيارات التي كان من املنتظر 

ان تتحقق من خالله مع العراق ال�سقيق.

اىل  فقط  يرجع  ال��رتاج��ع  ه��ذا  �سبب  ان  دقيقا  ولي�س 

اكرث  يرجع  بل  باملنطقة  تع�سف  التي  ال�سيا�سية  الو�ساع 

يف  مغرق  و�سيا�سي  واجتماعي  اقت�سادي  نهج  اتباع  اىل 

ليراليته وانفتاحه وتوجهاته على ال�ساحة الردنية وفو�سى 

الف�سل  الدارة  وفقدان  وال�سعار  التكلفة  وارتفاع  النتاج 

والقدر.

رابطة ال�سباب: وزارة التعليم العايل حترم الطلبة من فر�سة التعليم اجلامعي

واحلكومة تتق�سف بع�سرة ماليني على ح�ساب الطلبة الفقراء

ال��زراع��ي��ني امل��ن��ت��ج��ني  ا���س��ع��ار  ت��ق��ل��ب��ات يف 
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ت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

    -  اربد-  ف�سلت ادارة جامعة العلوم 

حا�سد  ع��م��ايل  اع��ت�����س��ام  م��ن��ع  يف  والتكنولوجيا 

ملوظفيها امام مبنى الرئا�سة وذلك احتجاجا على 

اعطائهم  يف  واملماطلة  وجتاهلها  حقوقهم  ه�سم 

ت�سرين  �سهر  منذ  اجلامعة  ادارة  قبل  من  اياها 

الثاين من العام املا�سي ورغم املحاولت التخريبية 

اع�سابهم  متالكوا  اجلامعة  موظفي  ان  ال  عليهم 

بان  علما  اعت�سامهم  تنفيذ  من  ومتكنوا  و�سمدوا 

ادارة اجلامعة قد قامت بطريقة ا�ستفزازية منعت 

الكامرات  ودخول  الت�سوير  من  منها  ال�سحفيني 

موبايالت  هنالك  ان  متنا�سية  اجلامعي  للحرم 

اعدادا  هنالك  وان  مبا�سرة  احلدث  لنقل  متطورة 

املحتجني  مع  ت�سامنوا  الذين  الطلبة  من  كبرة  

وقاموا بنقل احلدث اول باول.. وطالب املعت�سمون 

ال�سنوية  الجازات  وزيادة  �سنان  الإ تاأمني  بتعديل 

من ٢1 يومًا اإىل ٣٠ يومًا، واإن�ساء مدر�سة منوذجية 

تخدم اأبناء العاملني يف اجلامعة اأ�سوًة باجلامعات 

ال�سمان،  مظلة  يف  املوازي  عالوة  و�سمول  خرى  الأ

مبالغ  اأع�ساوؤها  يتقا�سى  التي  املوازي  جلنة  وحل 

األف دينار �سنويا، وت�سكيل   6٠ ال�  طائلة تزيد على 

عادة النظر يف طريقة  جلنة حمايدة من املوظفني لإ

متت  التي  واملكافاأة،  والعقود  املياومة  احت�ساب 

موؤخرا ومل تكن حمققة للعدالة بني املوظفني . كما 

من  املعتمدة  املهن  يف  العاملني  ب���اخ�ساع  طالبوا 

القانون  �سمن  خطرة  كمهن  الجتماعي،  ال�سمان 

اليزو  عالوة  و�سرف  لهم،  خا�سة  عالوة  و�سرف 

داريني اأ�سوة بعالوة اليزو اخلا�سة باأع�ساء هيئة  لالإ

الق�سم  اأو  الكلية  التدري�س، وهيعبارة عن ح�سول 

على اعتماد دويل يتم من خالله �سرف مبلغ يقدر 

بحوايل ٤٥٠ دينارا لكل ع�سو هيئة تدري�س يف تلك 

خرة  الكلية . واأ�ساروا اإىل اأن الزيادة املقطوعة الأ

دينارا   ٢٠ املوازي  عالوة  على  �سرفها  مت  التي 

والتي كانت قد اأقرت مبقدار 1٠٠ دينار على مدار 

كان  للجامعة،  ال�سابق  الرئي�س  عهد  يف  �سنوات   ٥

دارية  الإ الهيئتني  ع�ساء  لأ مت�ساوية  تكون  اإن  يجب 

العالوة  يف  م�سبقا  املتح�سل  فالفرق  والتدري�سية، 

يجب املحافظة عليه وعدم زيادته يف كل زيادة تتم 

العمل  بتعليمات  النظر  اإعادة  اأهمية  على  واأكدوا   .

�سايف، والتي و�سعت منذ زمن بعيد وحددت ب� ٤٨  الإ

�ساعة و ٢٥٠ دينارا، والتي تزامنت مع اعطاء 

اجتماعا  التنفيذية  اللجنة  عقدت    -       

ال�سبت  يوم  التقدمي  العربي  البعث  حزب  مقر  يف  دوريا 

٢٠٢٠/1/1٨ حيث ناق�س احل�سور ا�ستكمال ترتيب فروع 

اللجنة يف بع�س املحافظات وانتقلوا بعد ذلك اىل مناق�سة 

جدول العمال واملتعلق ب�سكل خا�س يف الو�ساع الداخلية 

يف الوطن وياأتي يف مقدمتها مو�سوع اتفاقية الغاز مع العدو 

ال�سهيوين نظرا ملخاطر هذه التفاقية على المن الوطني 

والقت�سادي،  الجتماعي  المن  على  ال�سلبية  وتاأثراتها 

بكل  التحكم  مب��ق��دوره  ال��غ��از  ي�����س��در  م��ن  وان  خ��ا���س��ة 

خمرجات الطاقة، من كهرباء، و�سناعة وغرها، اإ�سافة 

اىل خماطر التطبيع مع العدو ال�سهيوين بكل مندرجاته 

من  يعزز  ال�سهيوين  للعدو  م��ايل  م��ردود  للغاز  ك��ان  ومل��ا 

�سعبنا  ت�ستهدف  التي  القاتلة  وادواتها  الع�سكرية  قدرته 

العديد من اقطار  العربي يف  الفل�سطيني و�سعبنا  العربي 

الوطن العربي �سورية، لبنان، العراق، وطبعا بلدنا الأردن 

الذي يعتر جزءا من الوطن العربي والأمة العربية.

يف  ال�ستمرار  على  توؤكد  التنفيذية  اللجنة  ف��اإن  ل��ذا 

فاإنها  وعليه  ا�سقاطها  اىل  و�سول  التفاقية  مواجهة هذه 

نواب،  جمل�س  الأردين   العربي  �سعبنا  مكونات  كل  تدعو 

الوطنية  املوؤ�س�سات  وجلميع  وعمالية،  مهنية  نقابات 

هذه  الغاء  اىل  الو�سول  اجل  من  املواجهة  اىل  ال�سعبية 

خماطرها  وابعاد  التفاقية 

ع�����ن ال�����وط�����ن والأم����������ة. 

هذه  ان  املجتمعون  واعتر 

الت��ف��اق��ي��ة ت�����س��ك��ل خ��ط��وة 

تنفيذ  يف  عليها  البناء  يتم 

القرن  ب�سفقة  ي�سمى  م��ا 

الق�سية  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 

العدو  ل�سالح  الفل�سطينية 

ال�سهيوين.

باملوازنة  يتعلق  فيما  اما 

ق��رار  ان  اللجنة  راأت  فقد 

باعتماد  ال���ن���واب  جم��ل�����س 

املعرو�سة  ببنودها  املوازنة 

ل يخدم �سعبنا يف ظل الإبقاء على �سريبة املبيعات على 

الغذاء  �سيما  ل  املواطنني  ملعي�سة  �سرورية  وم��واد  �سلع 

امل��واد  ه��ذه  عن  ال�سريبة  هذ  الغاء  يجب  حيث  وال���دواء 

وال�سلع.

كما راأت ان من ال�سروري وخدمة للموازنة وتخفي�سا 

للنفقات دمج عدد من املوؤ�س�سات اخلا�سة لأنها ت�ستنزف 

�سرورة  على  اللجنة  توؤكد  كما  النفقات.  من  كبرًا  قدرًا 

يخدم  مبا  وال�سيا�سي  القت�سادي  الإ�سالح  نحو  التوجه 

م�سلحة ال�سعب ويخفف من اأعباء �سرورات احلياة على 

املواطنني.

هذا وقد توقف املجتمعون عند مو�سوع احلريات العامة 

احلريات  هذه  على  بالت�سييق  احلكومة  �سيا�سة  وبخا�سة 

العتقال  على  والق��دام  التعبر  حرية  منها  املقدمة  ويف 

ال�سعب وتوؤكد  ال�سيا�سي للمطالبني واملدافعني عن حقوق 

واملطالبة  احل��ري��ات  ه��ذه  ب��اح��رتام  الثابت  موقفها  على 

بالإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني كافة.

موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا يحتجون على ه�سم حقوقهم

 اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني: املوازنة ببنودها املعرو�سة

 ال تخدم �سعبنا يف ظل االإبقاء على �سريبة املبيعات

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

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

يف  والزم���ات  الرتاجعات  وتعمقت  وا�ستدت  توا�سلت 

�سابقة )فرتات  �سنوات  الفعلية طيلة  العامة  الردن  مالية 

بروز  يف  بو�سوح  وظهرت  منها،  الخرة  وخا�سة  �سابقة( 

خط بياين مت�ساعد بقيمة ومعدل العجز يف املوازنة الفعلية، 

العجز قبل احت�ساب “املنح وامل�ساعدات اخلارجية” او بعد 

او  نتيجة  كان  وال��ذي  الحت�ساب”،  يف  “ادخالها  اخذها 

حم�سلة لتباعد قيم النفقات الفعلية عن قيمة اليرادات 

النفقات  وبنود  عنا�سر  اي  بدورها  والتي  واملحلية،  الكلية 

ويف  اخلاطئة  وامل��واق��ع  الجت��اه��ات  يف  كانت  والي����رادات 

خيارات خمتلفة لعنا�سر النفقات واليرادات، ويف العالقة 

بني كل نوع منها، ويف دورها يف توليد وتنامي الدين العام 

رقمه  ت�سخم  واخلارجية” وا�ستمرار  الداخلية  )املديونية 

ونفقة خدمته عاما بعد عام.

عجز املوازنة بعد/ مع احت�ساب امل�ساعدات
قيمة  ادخ���ال  بعد  الفعلي  امل��وازن��ة  عجز  رق��م  ارت��ف��ع 

امل�ساعدات يف الحت�ساب من )7٨٤( مليون دينار متحقق 

مليون   )٩٩٨( اىل   ٢٠1٨ �سنة  من  الت�سعة  ال�سهر  خالل 

دينار عجز متحقق يف نف�س الفرتة )ت�سعة ا�سهر( من �سنة 

 )٢1٤( بحدود  العجز  يف  الزيادة  حجم  وليكون   ،٢٠1٩

مليون دينار وبن�سبة ارتفاع “٣،٢7%”.

ظهر العجز الفعلي املتحقق يف الفرتة الزمنية )ت�سعة 

البالغ )7٨٤( مليون دينار كمح�سلة   ٢٠1٨ ل�سنة  ا�سهر( 

مليون   )61٠٨( بقيمة  خاللها  كلية  نفقات  ب��ني  للفرق 

مليون   )٥1٢٤( بقيمة  كلية  اي��رادات  قيمة  منه  مطروحا 

دينار )ايرادات حملية + م�ساعدات(.

من  الت�سعة  ال�سهر  خالل  املتحقق  الفعلي  العجز  اما 

قيمة  نتاج  فكان  دينار،  مليون   )٩٩٨( البالغ   ٢٠1٩ �سنة 

نفقات كلية بقيمة )6٤7٤( مليون دينار مطروحا منه قيمة 

ايرادات كلية بقيمة )٥٤76( مليون دينار.

العجز  قيمة  ان  نبني  ان  والرتكيز  بال�سارة  اجلدير 

بعد املنح وامل�ساعدات املتحقق فعال بحدود )٩٩٨( مليون  

دينار يزيد كثرا عن رقم العجز املقدر يف املوازنة العامة 

بزيادة  اي  دينار  مليون  البالغ )6٤6(   ٢٠1٩ �سنة  لكامل  

)٣٥٢( مليون دينار، وهو فرق كبر يعك�س ف�سل ج�سيم يف 

احد تقديرات املوازنة العامة.

عجز املوازنة الفعلي بدون احت�ساب امل�ساعدات
ارتفع عجز املوازنة الفعلي خالل )٩(  ا�سهر من �سنة 

٢٠1٨ من )٩٨٤( مليون دينار اىل )11٩٨( مليون دينار 

�سنة  من  ا�سهر(  )ت�سعة  الفرتة  نف�س  متحقق خالل  عجز 

ارتفاع ت�سل  وبن�سبة  وبارتفاع )٢1٤( مليون دينار   ٢٠1٩

اىل “٢1،7%”.

البالغ   ٢٠1٨ �سنة  ف��رتة  خ��الل  الفعلي  امل��وازن��ة  عجز 

)٩٨٤( مليون دينار حتقق كمح�سلة للفرق بني نفقات كلية 

 � الكلية  )الي��رادات  دينار  مليون   )٥1٢٤( بقيمة  خاللها 

اليراد من املنح وامل�ساعدات = اليرادات املحلية(.

�سنة  الفرتة  نف�س  يف  الفعلي  العجز  حتقق  املقابل  يف 

بني  للفرق  كمح�سلة  دينار  مليون   )11٩٨( البالغ   ٢٠1٩

نفقات كلية بقيمة )6٤7٤( مليون دينار مطروحا فيه قيمة 

)الي��رادات  دينار  مليون  بقيمة )٥٢76(  اي��رادات حملية 

الكلية - امل�ساعدات = ٥٢76(.

العامة  املوازنة  يف  املقدر  العجز  رقم  ان  اي�سا  ن�سر 

فيما  دينار  مليون   )1٢٤6( اىل  ي�سل   ٢٠1٩ �سنة  لكامل 

و�سل رقم العجز الفعلي يف فرتة )٩( ت�سعة ا�سهر من �سنة 

٢٠1٩ اىل 11٩٨ مليون دينار وهو  رقم يقل عن رقم كامل 

�سنة ٢٠1٩ بحدود )٤٨( مليون دينار فقط!!

توزيع االيرادات من حملية ومنح وم�ساعدات
وملزيد من التو�سيح ن�سر اىل ان قيمة املنح وامل�ساعدات 

ت�ساوت يف الفرتتني وبحدود )٢٠٠( مليون دينار م�ستلمة 

لكل فرتة .

واي�سا وملزيد من التو�سيح ن�سر اىل ان قيمة اليرادات 

الكلية يف فرتة �سنة ٢٠1٨ البالغة ٥٣٢٤ بني ايرادات حملية 

بقيمة )٥1٢٤( مليون دينار، وايراد من املنح وامل�ساعدات 

بقيمة )٢٠٠( مليون دينار، فيما توزعت اليرادات الكلية 

حملية  اي���رادات  بني   ٢٠1٩ �سنة  ف��رتة  يف   ٥٤76 البالغة 

بقيمة )٥٢76( مليون دينار، وايراد من املنح وامل�ساعدات 

م�ستلمة بقيمة )٢٠٠( مليون دينار.

توزيع االنفاق الكلي بني جاري وراأ�سمايل
يف فرتة ال�سهر الت�سعة من �سنة ٢٠1٨ توزعت النفقات 

الكلية )الجمالية( البالغة )61٠7( مليون دينار بني نفقات 

جارية بقيمة )٥٥٥٨( مليون دينار ونفقات راأ�سمالية بقيمة 

خالل   الكلية  النفقات  توزعت  فيما  دينار  مليون   )٥٤٩(

الفرتة املقابلة من �سنة ٢٠1٩ البالغة )6٤7٣( مليون دينار 

ونفقات  دينار  مليون   )٥٩٣٩( بقيمة  جارية  نفقات  بني 

راأ�سمالية بقيمة “٥٣٤” مليون دينار.

املتحققة  الرئي�سة  ال�سلبيات  يك�سف احد  التوزيع  وهذا 

الراأ�سمالية  النفقات  قيمة  انخفا�س   يف  تتمثل  وال��ت��ي 

)الهم( بقيمة )1٥( مليون دينار بدل من الرتفاع، فيما 

النفقات اجلارية ارتفعت بقيمة )٣٨1( مليون دينار بدل 

من انخفا�سها.

توزيع االيرادات املحلية بني �سريبية وغري 
�سريبية

املحلية  املالية  الي��رادات  توزعت   ٢٠1٨ �سنة  فرتة  يف 

البالغة )٥1٢٤( مليون دينار بني ايرادات �سريبية بقيمة 

قيمة  من   )%66( تقارب  وبن�سبة  دينار  مليون   )٣٤٠٥(

غر  اي����رادات  مليون   )171٩( وب��ني  املحلية  الي����رادات 

ثقل  يعك�س  توزيع  وهو   ،)%٣٤( تقارب  وبن�سبة  �سريبية 

عندما  العبء  ويتفاقم  الكلية،  ال�سريبية  املنظومة  عبء 

يظهر ان ح�سيلة ومعدل �سريبة املبيعات املختلة اجتماعيا 

وبن�سبة  دينار  مليون   )٢٣٠6( لوحدها  بلغت  واقت�ساديا 

ت�سل اىل )6٨%( من اجمايل اليرادات ال�سريبية الكلية 

البالغة ٣٤٠٥ مليون دينار.

ويف فرتة �سنة ٢٠1٩ توزعت اليرادات املحلية املتحققة 

اي����رادات  ب��ني  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ب��ح��دود )٥٢76(  خ��الل��ه��ا 

 %66 �سريبية بقيمة )٣٤٥٨( مليون دينار وبن�سبة تقارب 

بقيمة  اي��رادات غر �سريبية  وبني  املحلية  الي��رادات  من 

)1٨1٨( مليون دينار وبن�سبة )٣٤%(، ما يك�سف ا�ستمرار 

اخ��رى  جهة  وم��ن  ج��ه��ة،  م��ن  ال�سريبية  الي����رادات  ثقل 

ح�سيلة  ان  اىل  ن�سر  عندما  ال�سريبي  العبء  ثقل  يزداد 

 )٢٢٩٩( اىل  ت�سل  لوحدها  املبيعات  �سريبة  م�ساهمة   /

اي�سا اىل )66%( من اجمايل  وبن�سبة ت�سل  مليون دينار 

اليراد ال�سريبي.

ارتفاع اجمايل الدين العام/ املديونية
اجمايل  حجم  ارتفع  امل��ايل  العجز  لرتفاع  كمح�سلة 

�سنة  نهاية  يف  دينار  مليون   )٢٨٣٠٨( من  العام   الدين 

 )٣٠٠٥1( اىل  املحلي  الناجت  من   %٩٤،٤ وبن�سبة   ٢٠1٨

وبن�سبة   ،  ٢٠1٩ �سنة  ايلول  �سهر  نهاية  حتى  دينار  مليون 

مليون   )17٤٣( وبزيادة  املقدر  املحلي  الناجت  من   %٩6،7

دينار وبن�سبة )٢،%6(.

وارتفاع موازي يف �سايف املديونية
من  )املديونية(  العام  الدين  �سايف  رقم  ارتفع  واي�سا 

 )%٨٩،7( وبن�سبة   ٢٠1٨ �سنة  نهاية  يف  مليون   )٢6٩٠1(

من الناجت املحلي الجمايل اىل )٢٨7٥٣( مليون دينار يف 

الناجت املحلي  ٢٠1٩ وبن�سبة )٩٢%( من  ايلول �سنة  نهاية 

الجمايل املقدر وبارتفاع ي�سل اىل )1٨٥٢( مليون دينار 

وبن�سبة زيادة بحدود )٩،%6(.

توزيع �سايف املديونية بني خارجية وداخلية
توزعت املديونية البالغة )٢6٩٠1( مليون يف نهاية �سنة 

٢٠1٨ بني مديونية خارجية بقيمة )1٢٠٨٨( مليون وبن�سبة 

)٤٠،٣%( ومديونية داخلية بقيمة )1٤٨1٣( مليون وبن�سبة 

.)%٤٩،٤(

كما توزعت املديونية البالغة )٢٨7٥٤( مليون دينار يف 

بقيمة  مديونية خارجية  بني   ٢٠1٩ �سنة  ايلول  �سهر  نهاية 

ومديونية   )%٤٠،٢( وبن�سبة   ، دينار  مليون   )1٢٥٠٠(

داخلية بقيمة )16٢٥٤( وبن�سبة ٥٢،٣%.

ارتفعت  اخلارجية  املديونية  ان  يالحظ  �سبق  ومم��ا 

 )٩( خالل   )%٣،٤( وبن�سبة  دينار  مليون   )٤1٢( بقيمة 

 )1٤٤1( بقيمة  الداخلية  املديونية  ارتفعت  فيما  ا�سهر 

مليون دينار وبن�سبة ارتفاع )٩،7%( خالل ت�سعة ا�سهر.

املوؤ�سرات الولية لأرقام ومعدلت م�سروع قانون املوازنة 

العامة ل�سنة ٢٠٢٠ وللوحدات وبعد اعتمادها، ترجح كثرا 

كون خمرجات �سنة ٢٠٢٠ يف التطبيق �ستكون خمتلة واكرث 

 )٩( البالغة  الفرتة  عن  التحليل  هذا  يف  ظهر  مما  �سوءا 

يف  اظهاره  �سيتم  ما  وهو   ،٢٠1٩ �سنة  ايلول  وحتى  ا�سهر 

درا�سة لحقة لأرقام ومعدلت املوازنة العامة الكلية ل�سنة 

�سندوقي  راأ�سمايل  نهج  على  ك�سابقاتها  املرتكزة   ٢٠٢٠

خمتل اجتماعيا واقت�ساديا.

اختناقات واختالالت فعلية 
خالل )٩( ا�سهر من �سنة ٢٠١٩

اأحمد النمري
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اإدارة اجلامعة االأردنية ت�ستن�سخ �سيا�سات 

احلكومة يف �سد اأعبائها املالية من جيوب 

الطلبة

الر�سوم  اإدارة اجلامعة الردنية  برفع  قامت 

احلقوق  تخ�س�سي  يف  الدكتوراة  برنامج  على 

دينار   ٢٠٠ اإىل  دي��ن��ار   1٢٠ م��ن  املناهج  وعلم 

الإب���داع  �سيا�سة  م��ن  جديد  حت��ّول  يف  لل�ساعة، 

اإىل  اجلامعة  م��وارد  من  والإ�ستفادة  والبتكار 

واأهاليهم  الطلبة  ح�ساب  على  اجلباية  �سيا�سة 

ل�سد اأعباء وعجز املوازنة.

تتابع  انها   الطالبية  القوى  واك��دت 

برتقب نية الدارة ا�ستحداث تخ�س�سات 

باأ�سماء جديدة وبذات امل�ساقات القدمية 

واحل�سول  عليها  الر�سوم  رف��ع  لغايات 

على اإيرادات مالية اأكر، عدا عن الأنباء 

التي تتواىل حول نية جمل�س المناء رفع 

الر�سوم على تخ�س�س العلوم ال�سيا�سية 

يدعو  ما  العلمية  التخ�س�سات  وبع�س 

التي  الطريقة  من  والتعجب  لال�ستغراب 

حا�سنة  م��ن  ونقلها  اجلامعة  بها  ُت���دار 

تربوية، اإىل حا�سنة ربحية، تتيح املقاعد 

ملن يدفع اأكرث.

وا�سحة  اإج���راءات  على  �ستعمل  انها  واك��دت 

اأن  على  وتوؤكد  ال��ق��رارات  هذه  مثل  مواجهة  يف 

توجه  اأي  تدعم  واأنها  اأحمر،  الطالب خّط  ر�سم 

تعزيز موازنة اجلامعة ودفعها لالمام  �سبيل  يف 

بالنهج  ا�سرار  دون  واملديونية  العجز  وتقلي�س 

يف  وامل�����س��اواة  ال��ع��دال��ة  على  املحافظ  ال��رتب��وي 

تقدمي اخلدمة التعليمية، ودون اأن ميتد اإىل جيب 

الطالب كاأق�سر احللول واأ�سرعها.

احتجاجات على الهيئة امل�ستقلة للمناهج 

ومطالب بعودتها ال�سراف وزارة الرتبية.

مدر�سة  يف  التدريب  تربويون  م�سرفون  قاطع 

ملبحثي  كولينز  مناهج  على  احل�سني  بن  �سكينة 

الريا�سيات والعلوم، حمتجني على وجود املركز 

الوطني للمناهج. ويف التفا�سيل، فاإن اأزمة وقعت 

�سالح  الدكتور  الوطني  املركز  رئي�س  نائب  بني 

بعدما  وذل��ك  متدربني،  وم�سرفني  الن�سرات 

اعتروه حماولة قمع من الن�سرات لحتجاجهم 

على وجود و�سيا�سات املركز.

اأقاموه  رم��زي  اعت�سام  يف  امل�سرفون  واأك��د 

رف�سهم وجود املركز الوطني للمناهج، مطالبني 

بالغاء هذه املوؤ�س�سة امل�ستقلة فورا، واعادة الولية 

وزارة  يف  املناهج  ادارة  اإىل  املناهج  تاأليف  على 

املركز  وج��ود  اأن  اإىل  ولفتوا  والتعليم.  الرتبية 

التي يقوم بها تخالف  للمناهج والأدوار  الوطني 

قانون الرتبية.

اهمال متزايد و�سالمة الطلبة يف خطر

انهيار  حادثة  بعد  املواطنني  �سكاوي  تزايدت 

�سور مدر�سة كفر راكب وما جنم عنها من وفاة 

ثالثة عمال ،وا�ستكى اأولياء اأمور طلبة مدر�ستي 

م���وؤاب  وم��در���س��ة  للبنني  ال��ث��ان��وي��ة  احل�سينية 

ال�سورين  قواعد  تاآكل  من  املختلطة  ال�سا�سية 

عر�سة  يجعلهما  م��ا  امل��در���س��ت��ني  يف  املحيطني 

لل�سقوط يف اأي حلظة، ويحدث ما ل حتمد عقباه.

تربية  ومدير  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ودع��وا 

واج���راء  ف���ورًا  للتحرك  اجلنوبي  امل���زار  تعليم 

ال�سيانة الالزمة لل�سورين ويف ال�سمال اكد ع�سو 

اربد رائد مقدادي ان مدار�س  جمل�س حمافظة 

جنني ال�سفا ومرحبا ودير ابي �سعيد وكفر راكب 

ت�سققات  لوجود  العينني بحاجة اىل �سيانة  وابو 

وت�سدعات يف مبانيها وا�سوارها اخلارجية

مدر�سة  �سور  ان  مواطنون  ا�سار  عمان  ويف 

القوي�سمة  ل��واء   - املختلطة  الثانوية  امل�ستندة 

معر�س لل�سقوط نتيجة وجود ت�سدعات وحفر يف 

ج�سم ال�سور ما ي�سكل خطرا حقيقيا 

على ارواح الطلبة. 

جامعة الريموك ترتاجع 

عن التزاماتها للطلبة 

العائدين من ال�سودان

من  العائدون  الطب  طلبة  �سكا 

الرموك  جامعة  انقالب  ال�سودان 

على اتفاق وقرار قبولهم يف اجلامعة 

وفق ن�سف ر�سوم الرنامج املوازي، 

الطالب  با�سرتاطها ح�سول  وذلك 

ع��ل��ى م��ع��دل ج��ي��د ج���دا ف��م��ا ف��وق 

ل�ستمرار ال�ستفادة من القرار.

بطريقة  تراجعت  اجلامعة  اإن  الطلبة  وق��ال 

ذكية عن قرارها من خالل و�سع �سرط تعجيزي 

وهو ان ل يقّل معدل الطالب عن جيد جدا، واإل 

فاإن ر�سومه ت�سبح م�ساوية للموازي.

الرابعة  ال�سنة  يف  امل��واد  جميع  اإن  واأ�سافوا 

فيها  ولي�س  للغاية  �سعبة  تخ�س�س  م��واد  تكون 

اأو  املعدل  لرفع  جامعة  متطلبات  اأو  ح��رة  م��واد 

معدل  على  احل�سول  يجعل  ما  عليه،  املحافظة 

جيد جدا اأمرا �سبه م�ستحيل.

وكاأنهم  معهم  التعامل  يتّم  اأن  وا�ستهجنوا 

اإذا  فيما  مت�سائلني  اآل��ي��ة«،  �سرافات  اأو  »بنوك 

من  مديونيتها  ل�سداد  ت�سعى  اجلامعة  ك��ان��ت 

جيوبهم املنهكة.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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�ش�ؤون حملية

  -  خا�س- مل ت�سر احلكومة اىل الزمة 

والبطالة  الف��راد  دخول  على  واآثارها  القت�سادية 

م�سروع  مع  تالزما  الوطني  القت�ساد  ومقومات 

اق��راره  مت  ال��ذي  النيابي  للمجل�س  املقدم  امل��وازن��ة 

بند  على  بالتعديالت  واكتفى  النيابية  بالغلبية 

واملتعلقة  املالية  اللجنة  قبل  من  املوازنة  بنود  من  

احلكومة  والتزام  الراأ�سمالية  النفقات  بتخفي�س 

بتخفي�س �سريبة املبيعات على بع�س ال�سلع من ٤% 

٢% بدل من تخفي�سها على ال�سلع التي تتحمل  اىل 

بانخفا�س  تتميز  والتي  املبيعات  �سريبة  من   %16

املواطن  اآث��اره��ا  يلم�س  لن  وبالتايل  عليها  املرونة 

النظر يف  التخفي�س يف �سياق اعادة  ياأتي هذا  ومل 

القت�ساد  مفردات  يخدم  مبا  ال�سريبية  املنظومة 

الوطني واعادة توزيع الدخل ب�سكل من�سف ممكن 

وتباطوؤ  النكما�س  تخفي�س  يف  ايجابيا  ي�سهم  ان 

النمو وان اعترت احلكومة ان هذا 

حزمة  �سياق  يف  ي��اأت��ي  التخفي�س 

اطلقتها  التي  القت�سادي  التحفيز 

من  هدفت  والتي  ا�سهر  ثالثة  قبل 

ال�ستقرار  على  املحافظة  خاللها 

الرواتب  على  بالزيادة  الجتماعي 

ملوظفي القطاع العام بحد ادنى ٣٤٠ 

التقاعدية  ال��روات��ب  وزي���ادة  دينار 

بحد ادنى ٣٠٠ دينار بكلفة  تقارب 

٤٥٠ مليون دينار ا�سهمت يف ارتفاع 

بند النفقات بعد ان مل�ست احلكومة 

ن�سيب  بانخفا�س  القت�سادية  الزم��ة  تداعيات 

 ٥6٠ اىل  دينار   ٨٠٠ من  املحلي  الناجت  من  الفرد 

كانت   %٣،٣ املقدرة  ال�سكانية  ال��زي��ادة  لأن  دينار 

الفقر  ن�سبة  وارتفاع   %1،٩ املتحقق  النمو  اكر من 

 ٢٠1٩ العام  ٣٣% يف  ٢٠1٣ اىل  العام  ٢٠% يف  من 

منذ التزام احلكومة برنامج الت�سحيح املايل.

ما هو برنامج اال�سالح املايل اجلديد 

واآثاره على االقت�ساد الوطني

� ورد يف قانون املوازنة باأن احلكومة �ستعتمد على 

القرتا�س لتغطية العجز يف املوازنة واملقدر بحوايل 

1،٢٤7 مليار دينار ا�سافة لت�سديد اق�ساط خارجية 

واق�ساط  دي��ن��ار  مليون   ٥٢٠،٩٨1 تبلغ  م�ستحقة 

من  وغرها  املياه  �سلطة  على  الداخلية  القرو�س 

تتعدى  ل  اخلارجية  القرو�س  ان  ليتبني  النفقات 

71،1٥٠ مليون دينار يقابلها ما يقارب ٣،77٥ مليار 

دينار قرو�س داخلية؟؟

معدلت  تخفي�س  يف  احلكومة  دور  على  توؤ�سر   �

مما  التمويل  يف  اخلا�س  القطاع  ملناف�ستها  النمو 

ي�سهم يف خف�س معدلت ال�ستثمار التي انخف�ست 

ال�سالح  برنامج  اعتماد  منذ   %٥٠ ن�سبته  ما  اىل 

جارية  نفقات  يف  املالية  ال�سيولة  وا�ستنزاف  املايل 

فاقمت من ازمة حتديات خدمة الدين العام وارتفاع 

حجم الدين العام من  ٣1 مليار دينار اىل ٣٤ مليار 

دينار لي�سكل ن�سبة تزيد عن 1٠٠% من الناجت املحلي 

وهو ينذر باخلطورة فاحلكومة بكل املوؤ�سرات توؤكد 

القت�سادية  للم�سكالت  الت�سدي  يف  ف�سلت  انها 

الذي  النهج  باأن  وزيراملالية  ل�سان  تعلن على  فحني 

يحمل املواطن تداعيات ال�سيا�سات ال�سالحية قد 

وىل فهو موؤ�سر على عدم قدرة الو�سع القت�سادي 

بتحمل اية تبعات �سريبية لكون اليرادات ال�سريبية 

ت�سكل  جمركية(  ور�سوم  )مبيعات  املبا�سرة  غر 

وبح�سب  ال�سريبية  الي���رادات  من   %7٢ ن�سبة  ما 

التقرير ال�سادر عن دائرة ال�سرة ان ٣7،7%  من 

ال�سر دخلها اقل من 6٢٥ دينار وان ٣1% من ال�سر 

املعيارية  ال�سرة  بح�سب  املحدد  الفقر  خط  دون 

لتغطية  البنكية  القرو�س  ن�سبة  وارتفاع  دينار   ٤٨٠

النظر  اع��ادة  يتطلب  ما  وهو  املعي�سية،  احلاجات 

ال�سمان  يف احلد الدنى لالجور من جهة وروات��ب 

الجتماعي لن ما ن�سبة ٢٠% رواتبهم اقل من ٣٠٠ 

العام  القطاع  موظفي  برواتب  ا�سوة  وذل��ك  دينار 

ومتقاعدي اخلدمة املدنية �سيما ان املوازنة العامة 

ل تتحمل اية تبعات مالية وخا�سة مبوؤ�سرات توجه 

احلكومة لالقرتا�س من اموال ال�سمان الجتماعي 

لل�سمان  املايل  املركز  على  اثرا  ت�سكل  ل  فالزيادة 

الجتماعي املحلي.

القطاعات  تنمية  يف  ت�سهم  ان  ب��دل  ف��امل��وازن��ة 

املناف�سة  من  لتمكينها  الدعم  خالل  من  النتاجية 

اخلارجية والداخلية والتو�سع يف النفقات الراأ�سمالية 

مبا ميكن احلكومة من امل�ساركة مع القطاع العام يف 

ال�ستثمارات املولدة للنمو وفر�س العمل.

التخا�سية  برنامج  اعتماد  ان  املعطيات  فتوؤكد   �

طريق  اىل  و�سل  القت�سادي  الت�سحيح  وبرنامج 

 ٢٠٠6 � م�سدود وان النو املتحقق يف العوام ٢٠٠٣ 

يعود بال�سل اىل عوائد التخا�سية من ال�ستثمارات 

ال��ت��ي كانت  ال��ق��ط��اع��ات الن��ت��اج��ي��ة  الج��ن��ب��ي��ة يف 

الن�سبة العظم منها والتي  ت�ستخوذ احلكومة على 

كانت ت�سهم يف خف�س العجز يف املوازنات العامة ، 

فعائدات النمو املتحقق ل يعاد ا�ستثمارها يف البالد 

الل��ت��زام  وم��ن��ذ  انتاجية  م�ساريع  يف 

تراجعت  امل��ايل  الت�سحيح  برنامج 

التدفقات ال�ستثمارية الجنبية بن�سبة 

الهيئات  على  للنفقات  ا�سافة   %٣٥

امل�ستقلة التي ت�سهم بن�سيب يف عجز 

املوازنة وتباطوؤ النمو.

اع�ساء  او  احل��ك��وم��ة  تلتفت  فلم 

املرتتبة  النفقات  اىل  النيابي  املجل�س 

والتي  امل�ستقلة  للهيئات  املوازنة  على 

اىل  تلتفت  ومل  م��ل��ي��ار   1،٥ ق��ارب��ت 

التي حققت منوا كالقطاع  القطاعات 

ن�سبته  ما  منو  حقق  ال��ذي  ال�سياحي 

٩% لي�سل ٣،7٩٩ مليار دينار وال�سادرات الوطنية 

التي ارتفعت مبا ن�سبة ٨،٢% ا�ستحوذ قطاع التعدين 

احلكومة  من  يتطلبه  وما  منه  الك��ر  الن�سبة  على 

نفقات راأ�سمالية ت�ستثمر يف هذه القطاعات ال ان 

القرتا�س احلكومي ل يهدف اىل ال�ستثمار املحلي 

املحلية  اخل��ام  للمواد  ال�ستخدام  من  ميكن  مما 

الجنبي  لال�ستثمار  الت�سهيالت  كل  تقدم  ولكنها 

يف هذه القطاعات وبدل من دعم موؤ�س�سة ال�سمان 

القطاعات  هذه  يف  مواردها  ل�ستثمار  الجتماعي 

تذهب  لالقرتا�س مناف�سة بذلك �سندوق ا�ستثمار 

ال�سمان .

ان حكومة الرزاز هي ا�ستمرارا لنهج احلكومات 

ال�سابقة تعتمد نف�س النهج القت�سادي القائم منذ 

عقود.

احلكومة مل تلتفت اىل االزمة االقت�سادية مبوؤ�سرات املوازنة
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�ش�ؤون حملية

العام  من  الأخ��ر  اليوم  حتى  البع�س،  راه��ن 

املا�سي، على اأن ال�سلطة احلاكمة قد تراجع قرارها 

وتلغي اتفاقية الغاز مع اإ�سرائيل، هذه الإتفاقية التي 

مت تعريتها �سعبيًا طوال ال�سنوات املا�سية؛ والأهم : 

اأنه مت تاأكيد الرف�س ال�سعبي والنيابي لها ، اإ�سافة 

منظمات  و�سائر  والنقابات  الأح��زاب  رف�س  اإىل 

املجتمع املدين. ويف النهاية، اأبت ال�سلطة احلاكمة 

وامل�سوؤولون اإّل اأن يوؤكدوا � من خالل اإ�سرارهم على 

الإتفاقية � باأنهم ُيقّدمون م�سالح العدو ال�سهيوين 

ذلك  ي�ساعدوا  اأن  اإّل  واأب��وا  الأردن.  م�سالح  على 

عنق  حول  الإتفاقية  م�سنقة  حبل  »لف  على  العدو 

ال�سعب الأردين«، على حد تعبر د. ه�سام ب�ستاين، 

لإ�سقاط  الأردنية  الوطنية  ل»احلملة  العام  املن�ّسق 

اتفاقية الغاز � )غاز العدو اإحتالل(«  !

ميكن اعتبار يوم الأول من كانون الثاين ٢٠٢٠ 

ال�سعب  من  امل�سروق  الغاز  تدفق  فيه  ب��داأ  ال��ذي 

الفل�سطيني اإىل الأردن يومًا اأ�سودًا كيوم ٢6 ت�سرين 

الأول 1٩٩٤، يوم التوقيع على اتفاقية وادي عربة؛ 

»اإحتالل«  بداية  ي�سكل  لنه  �سوادًا،  يفوقها  بل  ل 

ع�سكرية  ق��وات  وج��ود  ع��دم  من  بالرغم  ل���الأردن 

اإ�سرائيلية فوق الأرا�سي الأردنية. لقد ُجّن جنون 

الإ�سرائيليني عندما اكت�سفوا باأن اأغلبية الأردنيني 

عربة  وادي  اتفاقية  باإلغاء  يطالبون  ي��زال��ون  ل 

من  بالرغم  عمان  يف  الإ�سرائيلية  ال�سفارة  وطرد 

امل�سوؤومة.  التفاقية  توقيع  على  قرن  ربع  انق�ساء 

اأن  م��ن  وب���دًل  ب��الدن��ا،  يف  احلاكمة  ال�سلطة  ام��ا 

ت�ستخل�س الدرو�س الوطنية وال�سيا�سية ال�سحيحة 

الأردن،  جتاه  ا�سرائيل  عدوانية  مت��ادي  وراء  من 

غور  �سم  نيته  عن  وزرائها  رئي�س  اإعالن  واآخرها 

الأردن � من اجلانب الفل�سطيني � اإىل دولة الكيان 

الغا�سب املحتل... فاإنها ت�سر على اإتفاقية الإذلل 

لي�س  الأردن  ب��اأن  اقت�ساديون  خ��راء  اثبت  التي 

ومتوفرة،  عديدة  لها  البدائل  وب��اأن  اإليها  بحاجة 

ف�ساًل عن �سبهات الف�ساد والعيوب القانونية التي 

ك�سفت عنها م�سادر حملة )غاز العدو احتالل(. 

ماذا بعد ؟

من  ؟  الواقع  الأمر  بهذا  الأردنيون  �سيقبل  هل 

»حيثما  يقول  قانون  املعروفة  التاريخ  قوانني  بني 

يوجد احتالل فهناك مقاومة«. ومثلما قاوم اأغلبية 

مدى  على  عربة  وادي  اتفاقية  الأردين  ال�سعب 

ال�سعب  هذا  ينظم  اأن  املتوقع  من  ف��اإن  ق��رن،  ربع 

مقاومة اأكرث �سراوة واإ�سرارًا �سد احتالل اإرادته 

من  ال��ع��ام  مطلع  منذ  ذل��ك  ب��داأ  ب��ل��ده.  واقت�ساد 

خالل املظاهرة احلا�سدة التي �سهدتها عمان يوم 

التي  الإعت�سامات  خالل  ومن  الأ�سبق؛  اجلمعة 

املا�سي،   اجلمعة  يوم  اأردنية  مدن  عدة  �سهدتها 

تنظمها  التي  املتتالية  والعت�سامات  والن�سطة 

 “ احلملة الوطنية الردنية ل�سقاط اتفاقية الغاز 

احتالل”. العدو  “غاز 
تنفيذ  على  احلاكمة  ال�سلطة  اإ���س��رار  ُي�سّكل 

فارقة  عالمة  ال�سهيوين  العدو  مع  الغاز  اتفاقية 

عندها  يتوقفوا  اأن  لالأردنيني  بد  ل  حت��ّول  ونقطة 

مليًا. اإنها تعني، اأهم ما تعني، باأن ال�سلطة احلاكمة 

قد ك�سرت العقد املرم مع الأردنيني والذي قوامه 

الفل�سطيني  لل�سعب  التاريخية  احلقوق  اح��رتام   :

واح��رتام  الالجئني؛  حقوق  خ�سو�سًا  ال�سقيق، 

اإرادة ال�سعب الأردين. ُك�سر البند الأول من خالل 

الالجئني  حقوق  حّولت  التي  عربة  وادي  اتفاقية 

الفل�سطينيني اإىل ق�سية »اإن�سانية«، ولي�ست ق�سية 

خالل  م��ن  عنها  التخلي  ومت   . وطنية  �سيا�سية 

ال�سكوت ثم القبول مبماطالت ا�سرائيل ومناوراتها 

اأم��ام  الدولتني«  »ح��ل  ب  التم�سك  وب��ات  املعروفة؛ 

تو�سعية العدو وتدمره لأ�س�س هذا احلل على اأر�س 

الواقع عبارة عن »ورقة توت« تت�سرت على الإفال�س 

املطلق.   وعجزها  احلاكمة  ال�سلطة  ل�سيا�سة  التام 

وها هي اليوم تك�سر البند الثاين من العقد؛ فحتى 

الإنتقادات  من  وبالرغم   � احلايل  النواب  جمل�س 

ال�سعبية العديدة املوجهة اإليه � والذي يفرت�س فيه 

املجل�س مل تكرتث  ... هذا  الأردين  ال�سعب  متثيل 

باإلغاء  احلكومة  مطالبة  لقراره  احلاكمة  ال�سلطة 

برف�س   � املطالبة  ه��ذه  اأي   � م�سنودة  الإتفاقية، 

�سعبي مل ي�سبق له مثيل.

العقد  ال�سلطة احلاكمة عن  اإىل تخلي  ا�ستنادًا 

فاإن من  الدولة،  تاأ�سي�س  الأردنيني منذ  املرم مع 

الو�سائل  كافة  اإىل  يلجاأوا  اأن  اليوم  الأردنيني  حق 

احلاكمة  ال�سلطة  على  يفر�سوا  لكي  ال�سلمية 

اإرادتهم وتقدمي م�ساحلهم على م�سالح  احرتام 

ندعو  اإننا   ..  )! الإمي��ان  اأ�سعف  )وه��ذا  عدوهم 

الأح���زاب  خا�سة   � الأردن��ي��ة  الوطنية  الأح����زاب 

منظمات  و�سائر  والنقابات   � والقومية  الي�سارية 

املجتمع املدين اإىل البدء بتعبئة املواطنني من اأجل 

القيام بع�سيان مدين ميتنعون من خالله عن دفع 

ال�سرائب والر�سوم اإىل ان يتم اإلغاء اتفاقية الغاز 

حتويل  عن  والتوقف  املجرم،  التو�سعي  العدو  مع 

ال�سهاينة  املحتلني  جيوب  اىل  الأردن��ي��ني  اأم��وال 

امل�ستوطنات  بناء  على  ذلك  بعد  �ست�سرف  التي 

اإن  اأرا�سيه.  وم�سادرة  الفل�سطيني  ال�سعب  وقمع 

ومار�سته  دوليًا  به  معرتف  حق  امل��دين  الع�سيان 

�سعوب كثرة على مدى التاريخ. ويف حالة الأردن، 

بان  والداين  القا�سي  يعلم  ان  املهم جدًا  فاإن من 

عن  يزيد  مبا  الأردنية  الدولة  ميّول  الأردن  �سعب 

�سريبة  خالل  )من  الدولة  واردات  من   %  7٠ ال 

ومن  الأخ���رى..(.  وال�سرائب  والر�سوم  املبيعات 

حقه اأن تنتهج الدولة التي ميّولها �سيا�سات تن�سجم 

واإرادة  وفقًا مل�سالح  ولي�س  واإرادته،  مع م�ساحله 

الأقلية الفا�سدة املتنكرة مل�سالح ال�سعب والوطن. 

ال�سرائب  دف��ع  ع��ن  امل��واط��ن��ون  امتنع  ح��ال  ويف 

وممار�سة خمتلف ا�سكال الع�سيان املدين، ف�سوف 

جتد الطبقة احلاكمة نف�سها يف ماأزق، و�سوف تكون 

اأمام خيارين : اإما اأن تاأمر اعوانها من الفا�سدين 

تلغي  اأو  امل�سروق...  الغاز  ثمن  بدفع  والل�سو�س 

الإتفاقية !

عندما ي�سل ا�ستهتار ال�سلطة احلاكمة بال�سعب 

واإرادته اإىل هذا امل�ستوى من الإنحطاط، فال خيار 

والوطن  امل��واط��ن  كرامة   ... والكرامة  ال��ذل  بني 

اأوًل...       

)غاز العدو اإحتالل(
...واالإحتالل ي�ستدعي مقاومة !

د. �سليمان �سوي�س
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     -ت�ساعد موجة الرف�س ال�سعبي لتفاقية 

القطاعات  عنه  ع��رت   ، ال�سهيوين  العدو  مع  الغاز 

ال�سعبية والهيئات النقابية واحلزبية فقد �سهدت منطقة 

التوايل  على  الثاين  ولال�سبوع  عمان  يف  البلد  و�سط 

م�سرة �سعبية حا�سدة دعت لها احلملة الوطنية الردنية 

من  وحا�سدة  وا�سعة  ،مب�ساركة  الغاز  اتفاقية  ل�سقاط 

،ردد  واحلراكية  والنقابية  احلزبية  مكوناتها  خمتلف 

فيها امل�ساركون هتافات الدانة وال�ستنكار لكل ا�سكال 

رهن  م��ن  ،حم��ذري��ن  ال�سهيوين  ال��ع��دو  م��ع  التطبيع 

الردن ومقدراته بيد العدو ال�سهيوين ،داعني النواب 

النواب  جمل�س  وان  �سيما  التفاقية  لرف�س  واحلكومة 

الثقة  ل�سحب  والت�سريعية  الرقابية  ال�سالحية  ميلك 

باحلكومة يف حال ا�سرت على مترير التفاقية

وب��ع��د ت��داف��ع ب��ني امل�����س��ارك��ني وال��ق��وى الم��ن��ي��ة يف 

ا�سرار  اثر  املا�سي  اجلمعة  يوم  جرت  التي  التظاهرة 

القوى المنية على منع امل�ساركني من اكمال خط امل�سرة 

املقرر اىل �ساحة النخيل القى الدكتور ه�سام الب�ستاين 

كلمة احلملة موجها التحية والتقدير للجماهر الغفرة 

الراف�سة  ال�سيلة  الردنية  الوطنية  الروح  تعك�س  التي 

،داع��ي��ا  ال�سهيوين  ال��ع��دو  م��ع  التطبيع  ا���س��ك��ال  لكل 

الوطن  وحماية  اجلماهر  ملطالب  لال�ستماع  احلكومة 

الردن  ام��ن  وره��ن  ال�سهيوين  القت�ساد  تغلغل  من 

تغنينا  بدائل وطنية  لتوفر  بيد العداء م�سرا  وطاقته 

عن الغاز ال�سهيوين وطالب بو�سع جمل�س النّواب اأمام 

القيام  و  التفاقّية   باإ�سقاط هذه  التاريخّية  م�سوؤولّيته 

للحكومة  وملزمة  وحقيقّية  وحا�سمة  حازمة  بافعال 

ا  ب�سكل فورّي، دون ت�سويف اأو تاأجيل اأو متييع، خ�سو�سً

والرقابّية  الد�ستورّية  ال�سالحّيات  كامل  ميلك  واأّن��ه 

يوقف  اأن  عليه  ويتوّجب  لذلك،  الت�سريعّية  والأدوات 

الأردين،  لالقت�ساد  املتعّمد  اخليايّن  التخريب  ه��ذا 

ويوقف جرائم الإهدار الكامل لأموال املواطنني دافعي 

به  يقوم  الذي  ال�سهيوين،  الإره��اب  ودعم  ال�سرائب، 

وازع من  دون  واإجرامّي  ب�سكل خيايّن  القرار  اأ�سحاب 

�سمر اأو اأخالق.

ال�سعبية  اجلماهر  تدعو  احلملة  ان   اىل  م�سرا 

للم�ساركة الوا�سعة بالعت�سام وح�سور اجلل�سة الرقابية 

ل�سقاط  الردنية  الوطنية  احلملة  الح��د،واك��دت  يوم 

اتفاقية الغاز ان   جمل�س النّواب،هو املوؤ�س�سة الوحيدة 

الد�ستورّية  ال�سالحيات  كل  فعليا  متلك  التي  اليوم 

ليثبت  قوًل،  ل  فعاًل،  العدو  مع  الغاز  اتفاقّية  لإ�سقاط 

يف هذا امللّف اخلطر على اأمن البلد، اأّنه ميّثل ال�ّسعب 

على  متثيله  من  بدًل  �سوته،  بّح  حتى  كلمته  قال  الذي 

ال�ّسعب.

وا�سحة  ث��الث��ة  اأم���ور  غ���ًدا  املجل�س  م��ن  امل��ط��ل��وب 

م�ساريع  ل��وق��ف  الأخ����رة  الفر�سة  ت�سّكل  وحا�سمة 

اأ�سحاب القرار اإحلاق الأردن ب�سكل كامل وو�سعه حتت 

الإرهاب  ملياراته على دعم  واإهدار  ال�سهاينة،  رحمة 

ال�سهيوين :

ُيلغي  وفوري  ونهائي  وحا�سم  ملزم  قرار  اتخاذ   -1

اّتفاقّية الغاز مع العدو، ولي�س مترير م�سروع قانون ل 

لي�سر يف دهاليز  للحكومة  ويحّول  باأثر رجعي،  ي�سري 

وُين�سى  ويطوى  الطويلة،  الت�سريعّية  مبراحله  امل��رور 

ويو�سع يف الأدراج.

ال��رزاز  عمر  حكومة  من  و�سحبها  الثقة  ط��رح   -٢

واإ�سقاط هذه احلكومة التي ما زالت ت�سر قدًما بخدمة 

وم�سالح  اأمن  على  اإياها  مقّدمة  ال�سهيونية  امل�سالح 

يدفعون  ال��ذي��ن  ال�سرائب  داف��ع��ي  ومواطنيه  الأردن 

رواتبهم خلدمتهم وتنمية اقت�سادهم وتعزيز �سيادتهم، 

وم�ستوطنيهم  جي�سهم  ودع��م  ال�سهاينة  خلدمة  ل 

وم�ساريعهم التو�سعّية وال�ستجابة لل�سغوط الأمركية.

ة فوًرا، للتحقيق  ٣- ت�سكيل جلنة حتقيق نيابّية خا�سّ

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

على  والقت�سادّية  وال�سرتاتيجّية  المنّية  واآث��اره��ا 

الكيان  وحتويل  ال�سهيوين،  لالإرهاب  ودعمها  الأردن، 

ت�سريحات  بح�سب  الأردن  على  عظمى”  “قوة  اإىل 

الرف�س ال�سعبي التفاقية الغاز يتوا�سل وتواطوؤ نيابي حكومي لتربيرها
ت�سوير يو�سف الغزاوي
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للمحا�سبة  عنها  امل�سوؤولني  جميع  وحت��وي��ل  نتنياهو، 

موقع  اأي  ويف  ك��ان��وا،  من  كائًنا  والق�ساء،  وامل�ساءلة 

عن  العادل  جزاءهم  لينالوا  القرار،  �سنع  مواقع  من 

الأردن  ارتكبوها بحق  التي  العظمة واجلرائم  اخليانة 

ومواطنيه.

ذّمته  املجل�س  ي��ّراأ  اأن  اليوم  بعد  مقبوًل  يكون  لن 

مبوقف اعرتا�س كالمّي دون اأن يحّول هذا املوقف اإىل 

اإن ف�سل املجل�س غًدا يف الفعل الفورّي  اأّما  فعل ُملزم. 

العاجل، وبقي يف مربع ال�ستنكار والإدانة الكالمّية، اأو 

اتخذ م�سار الت�سويف والتاأجيل وترئة الذمة، ف�سنعتره 

الأردن  رقبة  و�سع  �سفقة  يف  ومتواطًئا  �سريًكا  جمل�ًسا 

لأ�سحاب  �سريًكا  ال�سهيويّن،  البتزاز  �سكاكني  حتت 

القرار يف اخليانة والإجرام.

اأمام  للتواجد  املواطنني،  جميع  احلملة  تدعو  كما 

جمل�س النواب متام ال�ساعة 10:00 من �سباح يوم غد 

يوم الأحد املوافق ٢٠٢٠/1/1٩ حل�سور جل�سة جمل�س 

النواب، وروؤية ما �سيفعله “ممثلّو ال�ّسعب” راأي العني، 

الد�ستورّية  �سالحّياته  ملمار�سة  املجل�س  على  ولل�سغط 

احلكومة،  واإ�سقاط  ق��وًل،  ل  فعاًل  التفاقية  باإ�سقاط 

ال�سفقة  ه���ذه  يف  الأردن  ورط  م��ن  ك���ّل  وحم��ا���س��ب��ة 

الإجرامية.

وعلى نف�س ال�سعيد منعت الجهزة المنية وبتعليمات 

من رئا�سة جمل�س النواب على حد تعبرهم من ح�سور 

اجلل�سة وبعد مفاو�سات مع من�سق احلملة لدخال عدد 

حمدد من امل�ساركني حل�سور اجلل�سة رف�س امل�ساركون 

هذه املزاجية املخالفة للقانون وا�سروا على العت�سام 

اىل  رقابية  من  جل�سته  ح��ول  ال��ذي  املجل�س  �ساحة  يف 

من  الغاز  ا�ستراد  مينع  قانون  م�سروع  واقر  ت�سريعية 

ل��الرادة  خمالف  منقو�س  ق��رار  يف  ال�سهيوين  الكيان 

�سالحياته  عن  النواب  جمل�س  لتخلي  ال�سعبية،ي�سر 

الرقابية والتناغم مع احلكومة لتمرير التفاقية 

ل�سقاط  الردن��ي��ة  الوطنية  احلملة  ا���س��درت  وق��د 

اتفاقية الغاز بيانا عرت فيه عن ادانتها ل�سلوك املجل�س 

املت�ساوق مع احلكومة وحتليه عن واجباته  الد�ستورية 

جاء فيه:

اتفاقية  لإ�سقاط  الأردن��ي��ة  الوطنية  احلملة  تدين 

الغاز مع الكيان ال�سهيوين )#غازالعدواحتالل( باأ�سد 

واأمانته  النواب  جمل�س  رئا�سة  ق��رار  الإدان���ة  عبارات 

للمواطنني  والقانوين  الد�ستوري  احل��ق  مبنع  العامة 

امل�سروق  الغاز  لتفاقية  النواب  نقا�س  جل�سة  حل�سور 

ال�ّسعب،  متثيل  ي��ّدع��ي  جمل�س  م��ن  بقي  م��اذا  ال��ي��وم. 

ومينعه من ح�سور جل�ساته والرقابة عليه؟ 

قبل  املجل�س  اتخذه  الذي  القرار  تعتر احلملة  كما 

من  الغاز  ا�ستراد  منع  قانون  م�سروع  بتحويل  قليل 

بكّل  كارثيًّا  ق��راًرا  احلكومة،  اإىل  ال�سهيوين  الكيان 

يف  ومتواطئ  �سريك  املجل�س  ه��ذا  اأن  يثبت  املعاير، 

خيانة رهن اأمن وم�ستقبل الأردن ومواطنيه لل�سهاينة، 

الأردنيني على دعم  املواطنني  وجرمية تبديد مليارات 

طوًعا  يتخلى  املجل�س  هذا  واأن  ال�سهيوين،  الإره��اب 

التي  والرقابية  الت�سريعية  الد�ستورّية  �سالحياته  عن 

لُيخرج  لها  معنى  ل  كالمية  مواقف  ل�سالح  ميلكها، 

نف�سه من املو�سوع، وهذا تواطوؤ و�سراكة يف الكارثة.

اكد  احلملة  عقدته  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ويف 

على  التاأكيد  النواب  جمل�س  مطالبته  احلملة  من�سق 

اعطاء  يت�سمن  ان  وا�سرتاط  لالتفاقية  التام  الرف�س 

ين�س  ان  على  القانون  ل�سن  للحكومة  حم��ددة  مهلة 

النواب  جمل�س  ودا  الغاز،  اتفاقية  على  وا�سح  ب�سكل 

لت�سكيل جلنة حتقيق نيابية حول م�سوؤولية املوقعني على 

الرفيق  دعا  بدوره  للمحاكم،  وحتويلهم  ال�سفقة  هذه 

حممد زرقان ع�سو جلنة املتابعة اىل موا�سلة ال�سغوط 

العدو  م��ع  التطبيع  ا�سكال  ك��ل  ان��ه��اء  حتى  ال�سعبية 

ال�سهيوين وانهاء معاهدة وادي عربة التي �سرعنت كل 

ا�سكال التطبيع مع العدو م�سرا ان احلكومة ت�ساوقت 

التغطية  جرمية  يف  �سوية  وت�ساركا  النواب  جمل�س  مع 

دوره  مي��ار���س  ان  املجل�س  وع��ل��ى  ال�سفقة  ه��ذه  على 

الرقابي لإجبار احلكومة على انهاء التفاقية.

الرف�س ال�سعبي التفاقية الغاز يتوا�سل وتواطوؤ نيابي حكومي لتربيرها
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�ش�ؤون حملية

وليد عبد احلي

خليط  التحليالت  اأغلب  ان�سرفت  الذي  الوقت  يف 

العالقة اجلديد بني م�سر والأردن واإ�سرائيل يف قطاع 

من  �سكل  باأي  اأعتقد  ل  فاإين  الغاز،  وحتديدا  الطاقة 

الأ�سكال باأن المر اأمر طاقة- باملعنى ال�سيق-  بخا�سة 

اأن البدائل للح�سول على الغاز من غر ا�سرائيل  اأكرث 

من اأن حت�سى.

ال�سرق  وم�سروع  البينلوك�س  م�سروع  اىل  يعود  من 

عام  يف  بريز  �سيمون  طرحه  ال��ذي  اجلديد  الو�سط 

يوم   : عنوان  حتت  احلديثة  الأزم��ن��ة  جملة  يف   1٩67

قريب ويوم بعيد، �سيجد ان الفكرة املركزية يف املقال 

هي ان على ا�سرائيل اأن جتعل من العالقة القت�سادية 

مع القليم هي الأ�سا�س الذي يتم من خالله امت�سا�س 

يف  م�ستقبلية  �سيا�سية  تغرات  اية  اآث��ار 

امل�سلحة  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن  املنطقة 

امل�سرتكة .

من  التجمع  ا�سدر   1٩6٨ ع��ام  ويف   

اأجل ال�سالم كتيبا حتت عنوان » ال�سرق 

الفكرة  وت��ق��وم   »٢٠٠٠ ع���ام  الو���س��ط 

تكون  اأن  ا���س��ا���س  ع��ل��ى  ف��ي��ه  امل��رك��زي��ة 

ال�سرق الو�سط   « ا�سرائيل هي » مركز 

اأبا  ق��ال   1٩7٤ ع��ام  ويف   ، القت�سادي 

ال�سرائيلي(  اخلارجية  وزي��ر   ( اأيبان 

بناء   « ه��و  ا���س��رائ��ي��ل  ل��ه  ت�سعى  م��ا  ان 

وا�سرائيل  العرب  بني  م�سرتكة  م�سالح 

وهو  والكثافة،  التنوع  �سمات  لها  تكون 

عام  ويف  ل�سرائيل«  ال�سالم  ي�سمن  ما 

1٩7٩ �ساركت ع�سرون موؤ�س�سة ر�سمية ومركز ابحاث 

امريكي  باجناز درا�سة عنوانها » التعاون القليمي يف 

ال�سرق الو�سط«، تقوم على تكاتف المكانيات العربية 

وال�سرائيلية وبطريقة تلجم اأية حماولة للعودة لل�سراع 

م�ستقبال، وهو المر الذي عاد �سيمون بريز عام 1٩٩٣ 

ليوؤكده يف كتابه » ال�سرق الو�سط اجلديد« والذي تلته 

وعمان  البي�ساء  الدار  يف  اقت�سادية  موؤمترات  �سل�سلة 

من  الت�سعينات  فرتة  طيلة  وبر�سلونة  وقطر   والقاهرة 

من  جمموعة  قامت   1٩٨٩ ع��ام  ويف  املا�سي.  القرن 

درا�سة حتت  بن�سر  والمريكيني  ال�سرائيليني  اخلراء 

الو�سط  ال�سرق  و�سالم  القت�سادي  التعاون  عنوان  

وم�سر  الردن  بني  التعاون  ت�سورات  �سرح  فيها  جرى 

وا�سرائيل يف جمالت الطاقة واملياه مع العمل لحقا يف 

تطوير النقل الري بني م�سر وا�سرائيل والردن وربطها 

ليتم النتقال بعد ذلك  ال�سكك احلديدية،  ب�سبكة من 

اىل جمالت النقل البحري واجلوي.، ويف املوؤمتر الذي 

عقد يف جامعة تل اأبيب عام 1٩٨6، خل�س املوؤمتر اىل 

ان القت�ساد مل يكن �سببا جوهريا يف ال�سراع العربي 

بني  ال�سالم  لرت�سيخ  ك��اأداة  جوهري  لكنه  ال�سهيوين 

امل�سرتكة.  امل�سلحة  دائرة  تو�سيع  خالل  من  الطرفني 

ويف عام 1٩٩٢ اكد تقرير لوزارة اخلارجية ال�سرائيلية 

على �سرورة تو�سيع دائرة العالقات العربية ال�سرائيلية 

بداية  نقطة  العقبة  تكون  ان  واق��رتح  بل  القت�سادية 

للتعاون يف جمال الطاقة وغرها.

 ( المريكي  اجلي�س  جملة  طرحت   1٩٩٥ عام  ويف 

ال�سرق  م�سروع   )Joint Force Quarterly

الو�سط الكبر) ويربط هذا امل�سروع بني الطاقة وطريق 

امل�سروع ال�سيني قد  احلرير ال�سيني) لحظ مل يكن 

معهد  ن�سر   1٩٩7 ع��ام  ويف   ، تركي  دور  وب��ني   ) تبلور 

بروكنجز درا�سة يف نف�س الجتاه ، تبعها درا�سة ملعهد 

 « عنوان  حتت  المريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  بحوث 

ال�سرق الو�سط الكبر عام ٢٠٢٥« وتقوم الدرا�سة على 

�سيناريوهني هما:�سيناريو ا�ستمرار احلروب و�سيناريو 

ا�ستثمار تبعات انهيار الحتاد ال�سوفييتي بتو�سيع دائرة 

هو  كما  ثم  امل�سرتكة،  ال�سرائيلية  العربية  امل�سالح 

مع  العربي  اجل��دار  يف  تتو�سع  ال�سقوق  ب��داأت  معروف 

على  الالحق  اخلليجي  والنفتاح  عربة  ووادي  او�سلو 

�سا�سات  على  ال�سرائيلي  ال�سيف  وا�سبح  ا�سرائيل 

والأنا�سيد  الريا�سية  والفرق  ماألوفا  م�سهدا  اجلزيرة 

ال�سهيونية وال�سياحة ...الخ تتزايد تدريجيا.

كيف كانت الأردن تتدبر امرها يف مو�سوع الطاقة 

قبل العالقة احلالية؟ من دول اخلليج ومن العراق ومن 

م�سر ، والبديل القطري واجلزائري والإيراين ل ت�سكل 

مو�سوعا  لي�س  الغاز  على  فالتفاق  مع�سلة...وعليه 

اقت�ساديا بحتا بل هو مو�سوع اقت�ساد �سيا�سي، ويعني 

اجلوانب  كل  يف  ا�سرائيل  مع  العالقات  جمال  تو�سيع 

والنقل  امل��ي��اه  يف  م�ساريع  حاليا  يجري  م��ا  )و�سيتبع 

ال�سرائيلي  وال��ه��دف  ..ال���خ،  وال�سياحة  واجل��ام��ع��ات 

ال�سرتاتيجي من كل ذلك هو حتديدا ما يلي:

ا�ستمرار  الط���الق  على  ت�سمن  ل  ا���س��رائ��ي��ل  اإن 

بال�سمانات  تثق  ل  وه��ي  احلالية،  العربية  الو���س��اع 

 ، جهة  اأية  من  وحمايته  لوجودها  المنية 

فماذا لو حدث حتول وعاد العرب لل�سراع 

م��ن ج��دي��د؟ ان اف�����س��ل ط��ري��ق��ة ه��ي ان 

تكون �سبكة امل�سالح العربية مع ا�سرائيل 

التجارية  القطاعات  من  قدر  اكر  تغطي 

 ، ناحية  من  ال�سرتاتيجية  والقت�سادية 

احلياة  تفا�سيل  امل�سالح  هذه  مت�س  واأن 

والطاقة  امل��اء   ( العربي  للفرد  اليومية 

والبحث  وال�ستثمار  والتجارة  والكهرباء 

من  وال�سناعة..الخ(  وال��زراع��ة  العلمي 

وطني   زعيم  اأي  فان  وبهذا  ثانية،  ناحية 

على  ت�ستويل  وطنية   �سيا�سية  حركة  او 

�ستجد  عربي  بلد  اأي  يف  لحقا  ال�سلطة 

امل�سالح  �سبكات  من  ال�سد  ه��ذا  امامها 

غاية  يف  اأم��را  م�سروعه  تفعيل  على  قدرته  جتعل  التي 

ب��ل هو   ، غ��از  ام��ر  لي�س  ف��الأم��ر  وعليه  ال�����س��ع��وب��ة... 

خطوة  من م�سروع ا�سرتاتيجي  يجري  العمل  فيه على 

حتويل ال�سراع من منظوره ال�سفري اىل منظوره غر 

ال�سفري، حيث تلجم امل�سالح املتداخلة بني الطرفني 

ان  بخا�سة  لل�سراع  العودة  نزعة  وال�سهيوين  العربي 

ال�سرائيليني تعلموا الدر�س التاريخي للمنطقة، فاحلل 

باأن ت�سبح ا�سرائيل �سمن الن�سيج القت�سادي والثقايف 

والتقني بل والتحالفات لحقا، وبهذا تنتقل املنطقة من 

التطبيع الفردي العاجز عن تر�سيخ املكانة ال�سرائيلية 

يف املنطقة اىل التطبيع ال�سرتاتيجي الذي يجعل منها 

» رب بيت ل مت�سلل«....رمبا.

خمتلفة روؤية  ُالغاِز:  اأَْلغاُز 
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حق الع�دة

  -جّدد املتحدث با�سم وكالة غوث 

)اأون���روا(،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

�سامي م�سع�سع، حتذيره من حماولت حثيثة 

تقوم بها اإ�سرائيل لإخراج الوكالة من القد�س.

وقال يف ت�سريحات لإذاعة )�سوت فل�سطني( 

الر�سمية: اإن هذه املحاولت م�ستمرة، وتوجت 

بالبدء  قريبًا  تنفيذها  �سيبداأ  بخطة  اأخ��رًا 

ببناء جممع مدار�س قرب خميم �سعفاط، يف 

حماولة لت�سجيع الأهايل على ت�سجيل الأبناء 

يف  القد�س،  يف  الح��ت��الل  بلدية  م��دار���س  يف 

حماولة لتجفيف مدار�س )اأون��روا(، ومن ثم 

العمل لإخراج الوكالة من القد�س، واملحاولت 

م�ستمرة.

تواجه  الوكالة،  اأن  على  م�سع�سع  و�سدد 

القد�س،  يف  الوجود  بتعزيز  املحاولت،  هذه 

الإ�سرائيلي  الطرف  اأن  ذل��ك  من  والأخ��ط��ر 

تر�سد  ل  كي  الأوروب��ي��ة،  الرملانات  مع  يعمل 

الأم����وال ل��ل��وك��ال��ة، وه���ذا خطر ج���دًا، لأن��ه 

يف  وال��ط��ارئ��ة  ال��ع��ادي��ة  عملياتنا  �سي�سيب 

حرج  موقف  يف  و�سي�سعنا  اخلم�س،  املناطق 

جدًا.

ويف �سوؤال ب�ساأن اإمكانية جتاوب الرملانات 

قال  الإ�سرائيلية:  امل��ح��اولت  م��ع  الأوروب��ي��ة 

املتحدث با�سم )اأونروا(: اإن هناك جمموعات 

جديدة، دخلت الرملات الأوروبية، والرملانات 

وهناك  الحت��اد،  يف  الأع�ساء  للدول  التابعة 

وهذه  و�سعبوية،  الطابع،  يف  ميينية  اأح��زاب 

التاأثر عليها يف هذا  ال�سهولة  الأحزاب، من 

ال�ساأن.

اأ���س��وات  وج��ود  اأن  على  م�سع�سع  و���س��ّدد 

الدعم  جتديد  بعدم  ت��ن��ادي  اأوروب����ا،  داخ��ل 

لأن  قليلة، هذا مقلق،  لو كانت  للوكالة، حتى 

للوكالة،  الأكر  املترع  اللحظة  حتى  الحتاد 

دعم  يف  ج��دًا  م��وؤث��رة  دول  الأع�ساء  وال���دول 

الوكالة، وهذا �سي�ستمر يف عام ٢٠٢٠، وناأمل 

اأن ي�ستمر.

القد�س م��ن  اإخ��راج��ه��ا  ب�����س��اأن حم����اوالت  ُت��وج��ه حت��ذي��رًا  اأون�����روا 

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

الكيان ال�سهيوين ي�سعى اىل انهاء عمل وكالة 

الغوث )االونروا(
الالجىء  وك��ال��ة   خدمات  ا�ستبدال  اىل  ي�سعى  ال�سهيوين  الح��ت��الل   -   

يف  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  من  بتفوي�س  للفل�سطينيني  تقدمها  التي  )الون��روا( 

القد�س ال�سرقية املحتلة بخدمات تقدمها منظماتها .

جاء ذلك يف مقابلة مع املدير املوؤقت لوكالة المم املتحدة وا�سار ان هناك جماعات 

الوروبية  الرملانات الجنبية وخا�سة  وتاأييد  ت�سعى حل�سد  ال�سهيوين  موؤيدة لالحتالل 

لوقف الترعات للمنظمة ويتوقع ان يكون عام )٢٠٢٠( اكرث �سعوبة من العام املا�سي 

نتيجة ال�سغوط التي متار�س من قبل الوليات املتحدة المريكية والكيان ال�سهيوين.

معركة القد�س هي معركة الفل�سطينيني اأينما كانوا
تواجه  املحتلة  للقد�س  املجاورة  البلدات  تعد من  التي  العي�ساوية  قرية    -   

وا�ستفزاز احتاللية غر م�سبوقة من فر�س  تنكيل  التوايل حمالت  ال�سابع على  ولل�سهر 

احل�سار اخلانق واغالق ال�سوارع واملرافق العامة واعتقال الع�سرات من ال�سبان والطفال 

واوامر البعاد وحمالت الدعم والتفتي�س الع�سوائية بال�سافة اىل عمليات تك�سر وحتطيم 

املمتلكات والتهديد ب�سحب الهويات املقد�سية.

وعلى هذا الواقع دعت هيئة التن�سيق املركزية للقوى الوطنية وال�سالمية اىل وقفة 

والعيزرية  دي�س  ابو  بلدتي  �سكان  من  العديد  فيها  �سارك  جماهرية  وم�سرة  ت�سامنية 

ووفود من طلبة جامعتي برزيت والقد�س والقيت الكلمات من قبل العديد من اجلهات 

الوطنية وذلك ت�سامنا مع قرية العي�ساوية.

وطالب املت�سامنون الهيئات واملوؤ�س�سات الدولية اىل تكثيف تدخالتها و�سغوطها على 

�سلطات الحتالل لرغامها على وقف الجراءات التع�سفية وحملها على احرتام القانون 

الدويل والن�ساين.

واأكد امل�ساركون على ان �سمود بلدة العي�ساوية واملقد�سيني ب�سكل عام هو ا�ستفتاء على 

الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  لكل  وهو حمفز  الفل�سطينيني  ومواطنيها  القد�س  مدينة  هوية 

البدية  العا�سمة  ب�سفتها  القد�س  مكانة  على  توؤكد  التي  الت�سامنية  فعالياتهم  لتكثيف 

لل�سعب الفل�سطيني ويف وجدان كل فل�سطيني.

جرائم الكيان ال�سهيوين م�ستمرة �سد ال�سعب الفل�سطيني

ال�سعب  على  العتداء  و�سائل  كافة  ميار�س  املحتل  ال�سهيوين  العدو    -   

الكيميائية  املبيدات  بر�س  الح��ت��الل  ط��ائ��رات  قيام  الع��ت��داءات  واآخ���ر  الفل�سطيني 

املائية  ال�سدود  فتح  بال�سافة اىل  �سرقي قطاع غزة  الزراعية  الرا�سي  امل�سرطنة على 

القطاع لحلاق خ�سائر  �سرقي  المطار  ومياه  العادمة  باملياه  املزارعني  ارا�سي  واغراق 

وهذا  ال�ستوي  احل�ساد  مو�سم  واف�ساد  الزراعية  املحا�سيل  واتالف  باملزارعني  فادحة 

يعتر انتهاك فا�سح للقانون الدويل والن�ساين والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية 

اجلنايات  حمكمة  لدفع  �ساملة  وطنية  خطة  وتنفيذ  بو�سع  الر�سمية  القيادة  ونطالب 

الدولية ملمار�سة �سالحياتها يف مالحقة امل�سوؤولني عن جرائم الكيان ال�سهيوين وتدعو 

املواطنني املت�سررين اىل تقدمي �سكاوى وبدعم مادي وقانوين من ال�سلطة الفل�سطينية.

هندورا�س والتفكري بنقل �سفارتها اىل مدينة القد�س املحتلة
  -يف اعالن لرئي�س دولة هندورا�س ان حكومته �ستنقل �سفارتها من تل ابيب 

اىل القد�س مبجرد ان تفتتح دولة الكيان ال�سهيوين �سفارة لها يف العا�سمة الهندورا�سية 

)تيغو�سيغالب( وهذا العالن يعتر م�سا خطرا بحق �سيادي لدولة فل�سطني يف ارا�سيها 

فاإن  . ومن هنا  العا�سمة البدية لدولة و�سعب فل�سطني  القد�س  املحتلة مبا فيها مدينة 

تفكر  دولة  اي  �سد  للتحرك  مدعوة  ال�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة 

بنقل �سفارتها اىل القد�س املحتلة واعتبار ذلك خروجا على القوانني وال�سرعية الدولية 

واعتداء على حق �سيادي لدولة فل�سطني حتت الحتالل.
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عربي ودويل

عبد احلليم قنديل � كاتب م�سري
حتى  ول  دي��اب،  ح�سان  حكومة  ت�سكيل  يكون  لن  رمبا 

نهاية  ب�سيطة،  باأغلبية  النواب  جمل�س  ثقة  على  ح�سولها 

الذهاب  من  املخاوف  وت�ساعف  والغ�سب،  القلق  ملوجات 

اإىل اإفال�س �سامل للدولة والقت�ساد اللبناين اله�س.

نفاد  بعد  ذات���ه،  يف  هدفا  احلكومة  ت�سكيل  ب��دا  فقد 

املمتد  الفراغ  من  ال�سجر  وتراكم  اللبناين،  ال�سارع  �سر 

ال�ستباكات  وترة  وتزايد  الأع�ساب،  وانفالت  املوح�س، 

بني املتظاهرين وقوات الأمن، و�سقوط ع�سرات اجلرحى، 

على  اخل�سن  والهجوم  الطرق،  قطع  اإىل  اللتجاء  وتواتر 

جتارية  حم��الت  واجهات  وحتطيم  وفروعها،  امل�سارف 

يف قلب بروت، مبا اأجج املخاوف العامة من انزلق اأمني 

اأهلية،  ح��رب  اأ�سباح  بحمل  ذاك��رت��ه  تنوء  بلد  يف  خطر، 

األف قتيل، عدا عن   1٢٠ انق�ست من عقود، و�سقط فيها 

وت�سع�سع  م��زده��رة،  كانت  حياة  ل�سور  ال�سامل  الدمار 

الثقة بني طوائف لبنان ال�سغر اجلميل، ما ا�ستلزم عقودا 

تالية، من اأعمال الرتميم، وحفظ حد مقبول من ال�سالم 

الداخلي، وبتكلفة باهظة موؤملة، ا�ستنزف فيها ف�ساد اأمراء 

الطوائف ق�سطا هائال من ثروات لبنان.

ال��ث��ورة  ���س��رة  ث��الث��ة �سهور م��ن  ي��زي��د على  وب��ع��د م��ا 

الأجمل يف حياة العرب الراهنة، ف�سل احلراك ال�سعبي 

اإليه  نبهنا  ما  وهو  العنيد،  الو�سول حللمه  اللبناين يف 

من البداية، يف مقالنا املعنون »الثورة الأجمل واحللم 

يف  �سارك  اللبناين  ال�سعب  ثلث  اأن  �سحيح  العنيد«، 

الثورة، وعلى نحو عظيم التح�سر، يليق ببلد، توافرت 

لكن  والتظاهر،  والتنظيم  التعبر  حريات  دائما  فيه 

ومل  مكانه،  يف  حمتجزا  ظل  العامة،  احلريات  توافر 

ينجح اأبدا يف اإقامة نظام دميقراطي، ب�سبب احلاجز 

الطائفي املد�سرت املقنن، منذ بداأت �سيغة لبنان احلايل 

اأوائ��ل  امليثاق  وو�سع  الفرن�سي،  الن��ت��داب  نهاية  بعد 

حكم،  ل�سيغة  وابتداعه  الع�سرين،  القرن  اأربعينيات 

وميتد  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  بني  املنا�سفة  مبداأ  يقرر 

بالتوزيع الطائفي اإىل منا�سب الإدارة العليا والو�سطى، 

يرز  وطائفي،  عائلي  نفوذ  م��زارع  اإىل  لبنان  ويحول 

لنظام  ديكورا  ويبني  اأح��زاب،  �سورة  يف  حمدثة  ب�سورة 

حكم، ياأخذ فيه املوارنة دائما من�سب رئي�س اجلمهورية، 

احلكومة،  رئي�س  من�سب  دائما  ال�سنة  امل�سلمون  وياأخذ 

وياأخذ امل�سلمون ال�سيعة دائما من�سب رئي�س الرملان، وهو 

الو�سع الذي ظل مثرا للمتاعب والأزمات، اإىل اأن انفجر 

يف زمن احلرب الأهلية املت�سلة ملدة 1٥ �سنة، انتهت بتوقيع 

التوزيع  �سيغة  على  بدوره  حافظ  الذي  الطائف«،  »اتفاق 

الطائفي، وعلى اأن�سبة الطوائف الكرى وال�سغرى البالغة 

1٨ طائفة رئي�سية وفرعية، واإن انطوى الإتفاق على تغير 

)ال�سني(،  احلكومة  رئي�س  �سلطات  فيه  زادت  جزئي، 

)امل��اروين(، مع  رئي�س اجلمهورية  �سلطات  فيه  وتراجعت 

وعد باهت باإلغاء النظام الطائفي تدريجيا يف قابل الأيام، 

لثورة  العميقة  الدواعي  وكان من  اأبدا،  يتحقق  ما مل  وهو 

ال�سعب اللبناين الأخرة، واإ�سهار الرغبة يف التقدم بلبنان 

من و�سع الدولة الطائفية اإىل و�سع الدولة الوطنية، واإقامة 

لبنان جديد على اأ�سا�س مبداأ املواطنة املت�ساوية، واخلال�س 

الكامل من تركة الأن�سبة واملحا�س�سات الطائفية، وبقدر 

�سعوبة  جم��ددا  ثبتت  فقد  وجميال،  حمقا  احللم  كان  ما 

حتقيقه، وحتى �سعوبة حتقق خطوات اإ�سالحية جزئية، من 

نوع اإقامة حكومة متخ�س�سني اأو تكنوقراط، رغم مبادرة 

وقت  بعد  حكومته،  ا�ستقالة  اإع��الن  اإىل  احلريري  �سعد 

ا�ستعداده  واإعالن  لبنان،  انتفا�سة  بدء  من  ن�سبيا  ق�سر 

الطبقة  عليه  عاقبته  ما  وهو  تكنوقراط،  حكومة  لت�سكيل 

لرئا�سة  الرت�سح  فر�سة  من  وحرمته  امل�سيطرة،  الطائفية 

طائفي  غ�سب  م�ساعر  وفاقم  اأيقظ  مبا  جديدة،  حكومة 

اأو�ساط ال�سنة، مل ترتدد يف الإعراب عن �سخطها من  يف 

اختيار ح�سان دياب، الذي ل يبدو مر�سيا عنه من املراجع 

برت�سيح  وج��اء  ال�سنية،  طائفته  يف  وال�سيا�سية  الدينية 

متواطاأ عليه من الأكرثية النيابية الب�سيطة )6٩ نائبا من 

جمموع 1٢٨(، ومن كتل مارونية و�سيعية بالأ�سا�س، وهو ما 

العام مع  توترا طائفيا، يت�سادم يف منطقه  �سنع وي�سنع 

غ�سب النتفا�سة، واإن التقي الطرفان على خط المتعا�س 

الأو�ساع  تراجع  من  املزيد  ح��دوث  مع  خ�سو�سا  العام، 

يف  ال�سحيح  ال��دولر  �سرف  �سعر  وت�ساعف  القت�سادية، 

امل�سارف والأ�سواق، وم�ساعفة م�ستويات الإفقار، وتف�سي 

البطالة  ن�سبة  زي��ادة  مع  الأ���س��ع��ار،  يف  الفلكي  الت�سخم 

املخيفة اأ�سال، وتردي اخلدمات الأ�سا�سية املنهارة ب�سدة، 

وبلوغ حجم ديون لبنان اإىل ما يقارب �سعف الناجت القومي 

�سيق  مع  الأع�ساب  انفالت  من  يزيد  ما  وهو  الإجمايل، 

املعاي�س، ويدفع اإىل �سلوك عنف ع�سوائي، ظهرت اأ�سراره 

�سراعا يف الأيام الأخرة، قبل اأن يتم الإعالن عن �سرعة 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

ال�سلوك  وانفالت  الإفال�س،  حافة  على  لبنان  اقت�ساد 

تفوق  درجة  اإىل  ت�سل  قد  الطرقات،  وعلى  املدن  قلب  يف 

طاقة احتمال اأجهزة الأمن املتما�سكة ب�سعوبة

ول يبدو لالأ�سف، اأن اإعالن حكومة ح�سان دياب، حتى 

اأن هذه  لو جرى اإمتام باقي الإجراءات ب�سال�سة، ل يبدو 

ت�ستجيب  اأنها  �سحيح  ملحوظ،  لنجاح  مر�سحة  احلكومة 

غالب  تعطي  متخ�س�سني،  حكومة  ت�سكيل  ملطلب  جزئيا 

جهدها ملهمة الإنقاذ القت�سادي العاجل، لكنها ت�سادف 

الهوى  م��ن  متاما  م���راأة  لي�ست  فهي  م�ستحكمة،  م���اآزق 

الطائفي واحلزبي، وحتافظ على مبداأ املنا�سفة الطائفية، 

الذين  املتخ�س�سني  ي�ستجلب  ���س��وري،  نحو  على  ول��و 

اإىل  بالطبيعة  وتفتقر  املوؤيدة،  الطوائف  اأحزاب  تر�سحهم 

الطائفة  من  خ�سو�سا  امل�ستبعدة،  الطوائف  اأحزاب  دعم 

من  »الكتائب«  وح��زب  جعجع  ح��زب  ج��وار  اإىل  ال�سنية، 

حري�سة  ع��داء  جبهة  ي�سكل  ما  وه��و  املارونية،  الطائفة 

يف  اأكيدة  ورغبة  عملها،  بداية  قبل  احلكومة  اإف�سال  على 

عرقلة مبادراتها اإن وجدت، اإ�سافة لأدوار اخلارج الدويل 

بلد  يف  التاأثر  وفادحة  عظيمة  وه��ي  املعيقة،  والإقليمي 

بظروف لبنان، يعتمد اأ�سا�سا على معونات وجندات مالية 

مفاتيحها،  اإىل  للو�سول  �سالكا  الطريق  يبدو  ل  خارجية، 

فالبلدان الداعمة اإقليميا، وعلى راأ�سها اململكة ال�سعودية، 

واأمريكا  الراهن،  الوقت  يف  لبنان  لدعم  م�ستعدة  تبدو  ل 

تبدو  ل  وبريطانيا،  واإيطاليا  كفرن�سا  املعنية  اأوروب��ا  ودول 

�سديد  ال�سبب  يخفى  ول  �سبقت،  بوعود  للوفاء  م�ستعدة 

الإيرانية،   � الأمريكية  للمواجهة  جارية  بوقائع  الرتباط 

فوا�سنطن ل تريد دورا حلزب اهلل يف اأي حكومة لبنانية، 

واختيار ح�سان دياب جاء مببادرة من حزب اهلل، ورغبة 

واملعادي  لإي���ران  امل��وايل  اهلل  ح��زب  معاقبة  يف  وا�سنطن 

اإىل �سلوك »مفرمل«  العقاب  باأثر  تنتهي  لإ�سرائيل، �سوف 

وا�سنطن،  موقف  على  دائما  وال�سعودية  دي��اب،  حلكومة 

وحرية اختيار الدول الأوروبية مقيدة، وقد ل تبادر غالبا 

غياب  مع  خا�سة  للحكومة،  موؤثرة  اقت�سادية  جندة  اإىل 

كبرة  فر�سة  ول  لبنانيا،  املف�سل  حليفها  احلريري  �سعد 

من  نظريا،  واردة  تبدو  لختيارات  اللجوء  يف  للحكومة 

نوع اللجوء لطلب قرو�س من �سندوق النقد الدويل مثال، 

تلبية  اإعاقة  عن  تغا�سيها  اأو  اأمريكا  ت�ساهل  وبافرتا�س 

فوق  تبدو  النقد،  �سندوق  من  قر�س  �سروط  فاإن  الطلب، 

ويف  املنهكة،  القت�سادية  ظروفه  يف  لبنان  حتمل  مقدرة 

تقبل  يف  عنده  فر�سة  ل  ط��اف��ح،  �سعبي  غ�سب  اأج���واء 

اإفقار  اأعباء  حتمل  يف  ول  م�ساف،  اقت�سادي  تق�سف 

تفكر  اأن  حتى  اجلديدة  للحكومة  ميكن  ل  قد  جديد، 

ل  القت�سادي،  الإن��ق��اذ  بوعد  جت��يء  التي  وه��ي  فيه، 

�ستزيد  اأنها  تعرف  �سعبة،  اإج���راءات  اتخاذ  بدواعي 

اللهب  على  بنزين  ب�سفائح  وتلقي  النا�س،  غ�سب  من 

لبنان،  ا�ستقرار  من  تبقي  ما  وتهدد  اأ�سال،  امل�ستعل 

الناهبني  اأم���وال  م�سادرة  فر�س  توا�سع  م��ع  خا�سة 

يف  الف�ساد  فبارونات  ال�سائعة،  لبنان  لرثوة  ال�سارقني 

حماية اأمراء الطوائف، واحلكومة قامت بالكاد باأغلبية 

ب�سعة اأ�سوات يف الرملان.

وقد يكون �سحيحا، اأن لبنان يف اأ�سواأ الأحوال، قد 

ل ينزلق جمددا اإىل حرب اأهلية بال�سورة التي �سلفت، 

يف  احلا�سرة  الذكريات  ب�ساعة  بينها  متعددة،  ولأ�سباب 

حزب  ل�سالح  الراجحة  القوة  واأهمها  اجلمعي،  الوجدان 

اهلل يف التكوين اللبناين الراهن، التي قد متنع اأي طرف 

يعرف  بال�سالح،  �سدام  اإىل  باللجوء  التفكر  من  اآخ��ر 

نتائجه �سلفا، ويتخوف من عواقبها، لكن ذلك كله،  الكل 

الداخلي  لبنان  ا�ستقرار  اأن  اأهميته املرئية، ل يعني  وعلى 

لي�س مهددا، واإن بدرجات اأخف وطاأة من احلرب الأهلية 

والأو�ساع  اإفال�س،  حافة  على  لبنان  فاقت�ساد  املفتوحة، 

املتظاهرين  وه��ت��اف��ات  بالفو�سى،  م��ن��ذرة  الجتماعية 

واأ�سواتهم املبحوحة يف ال�سوارع، وانفالت ال�سلوك يف قلب 

تفوق  درجة  اإىل  باطراد  ت�سل  قد  الطرقات،  وعلى  املدن 

والق�سة  ب�سعوبة،  املتما�سكة  الأمن  اأجهزة  احتمال  طاقة 

اللبنانية كلها يف الو�سع املثقل بالهواج�س، اأ�سبه ب�سرخة 

من  العربي  عاملنا  يف  لالأ�سف  جتد  ل  الغرق،  قبل  اأخ��رة 

اليد  وقب�س  املكايدة،  �سيا�سات  عن  بعيدا  اإليها،  ينتبه 

عربي  بلد  لإنقاذ  بب�ساطة،  املمكنة  العاجلة  امل�ساعدة  عن 

الفا�سلة  الدول  هاوية  اإىل  بالنزلق  مهدد  الأهمية،  فائق 

والأزمات امل�ستحكمة، التي تنه�س خرائطنا يف غيبة الر�سد 

والوعي باملخاطر املهلكة.

�سرخة لبنان االأخرية
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عربي ودويل

د.هاين امل�سري
يعي�س معظم امل�سلمني الإيغور البالغ عددهم حوايل وفق 

امل�سادر الر�سمية ال�سينية 1٣ مليوًنا، يف اإقليم �سينجيانغ 

�سمال غرب ال�سني، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وي�سكل ُخم�س 

كالفحم  كبرة،  طبيعية  ث��روات  وميتلك  ال�سني،  م�ساحة 

والغاز الطبيعي والنفط. وما يجري فيها يتعر�س حلمالت 

الإع��الم  و�سائل  الأ�سا�سي  م�سدرها  م��رّك��زة،  اإعالمية 

و�سائل  على  ت�سيطر  التي  الأمريكية  ا  وخ�سو�سً الغربية، 

الإعالم يف العامل.

ومن اأبرز ما تركز عليه احلمالت الإعالمية اأن ال�سلطات 

تارة  ومليونني  ت��ارة،  الإيغور  من  مليوًنا  حتتجز  ال�سينية 

اأخرى، وماليني عدة تارة ثالثة يف مع�سكرات جماعية، واأن 

هناك اأعداًدا من الأطفال حتتجزهم احلكومة املحلية، 

اإ�سافة اإىل اأن الإيغور امل�سلمني م�سطهدون وممنوعون 

م�ساجدهم،  وتهدم  الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة  من 

عملية  وجتري  القومية،  حقوقهم  جت�سيد  من  ومينعون 

تذويبهم ودجمهم بال�سينيني باأ�سكال عدة، منها فر�س 

اللغة ال�سينية عليهم،.

وحملة  الدع��اءات  ال�سينية  الر�سمية  الرواية  ُتفّند 

مثل  كذبها،  على  الراهني  وتقدم  املتوا�سلة،  الت�سويه 

القول باأن الد�ستور ال�سيني يت�سمن تاأمني حرية الأديان، 

ال�سينية  احلكومة  واأن  الإ���س��الم��ي،  ال��دي��ن  فيها  مب��ا 

حتر�س على جت�سيد ذلك، بدليل وجود اأكرث من ٢٠ األف 

م�سجد، واأكرث من ٢٩ األف رجل دين، اإ�سافة اإىل 1٠٣ 

جمعيات اإ�سالمية تعمل يف الإقليم، و1٠ معاهد اإ�سالمية، 

الإيغورية،  اللغة  اإىل  وال�سنة  ال��ق��راآن  ترجمة  عن  ف�ساًل 

ووجود �سمانات كافية لأداء امل�سلمني الزكاة واحلج، حيث 

حّج اأكرث من ٥٠ األف م�سلم اإيغوري اإىل مكة املكرمة خالل 

ال�سنوات الأخرة.

اإذ زاره  كما ي�سهد الإقليم نه�سة يف خمتلف املجالت، 

وفق بع�س التقديرات ٢٠٠ مليون �سائح �سيني خالل العام 

املا�سي، وي�سهد تطوًرا اقت�سادًيا وتعليمًيا و�سحًيا وثقافًيا، 

والت�سغيل  املعي�سة  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  الأرق��ام  ت�سر  كما 

ومكافحة البطالة.

ال�سينية  احلكومة  نظمت  روايتها،  م�سداقية  ولإظهار 

زيارات لأكرث من األف �سخ�س من ٩٠ دولة لزيارة الإقليم، 

التعاون  منظمة  م��ن  لوفد  لالإقليم  ثانية  زي���ارة  ونظمت 

ُي��رّوج  ملا  خمالفة  اإيجابية  بانطباعات  وخ��رج  الإ�سالمي، 

تركية  اأ�سول  من  الأمل��اين  الالعب  احلكومة  دعت  كما  له. 

م�سعود اأوزيل لزيارة اإقليم �سينجيانغ، لرى احلقيقة على 

اأر�س الواقع خالًفا للتغريدة التي كتبها وكرر بها املزاعم 

املغلوطة حول ما يجري يف الإقليم.

باملاليني،  الكبرة  الأع���داد  لهذه  الحتجاز  ح��ول  اأم��ا 

ت�سدق،  اأن  م��ن  اأك���ر  واملتناق�سة  امل��ت��داول��ة  ف���الأرق���ام 

ب��رام��ج  اأن  فاحلقيقة  الأط���ف���ال،  اح��ت��ج��از  وب��خ�����س��و���س 

ولي�س  كافة،  النائية،  ال�سينية  املناطق  يف  الفقر  مكافحة 

التعليم، حيث  لدعم  برامج  على  فقط، حتتوي  الإقليم  يف 

�سرعت ال�سني ببناء جمموعة من املدار�س البتدائية منذ 

ت�سعينيات القرن املا�سي، ولقد كانت هذه املدار�س باأحجام 

الزمن  مع  اأفقدها  ما  ب�سيطة،  وجتهيزات  ن�سبًيا  �سغرة 

مزاياها وقدرتها التناف�سية، ما اأدى اإىل قيام بع�س املناطق 

بتوحيد املدار�س واإقامة مدار�س مركزية، وكان بينها عدد 

اإىل  يوم  كل  يعودون  ل  وتالميذها  الداخلية،  املدار�س  من 

املدار�س  من  النوع  هذا  ال�سبب يف ظهور  هو  وهذا  البيت، 

اأن غالبية  يف بع�س املناطق الفقرة يف �سينجيانغ، ويذكر 

الأ�سر امل�ستهدفة رحبت بنظام املدار�س املركزية.

اأما عن تعليم اللغة ال�سينية فهذا �سحيح، وهو �سروري، 

لأنهم يعي�سون يف بالد يتحدث �سكانها اللغة ال�سينية، واإذا 

يف  موؤثرة  وم�ساركتهم  دورهم  �سيكون  فكيف  يتعلمونها  مل 

البلد حالًيا ويف امل�ستقبل، فهم يتعلمونها اإىل جانب لغتهم 

الأ�سلية، هذا مع العلم اأن خمتلف املدار�س ال�سينية تقدم 

درو�ًسا يف اللغة الإجنليزية من اأجل اأن ينفتحوا على العامل.

واإذا  ال�سينية،  الرواية  ي�سدق  ل  من  هناك  يكون  قد 

ي�ستقي معلوماته من  اأن  ا على احلقيقة، عليه  كان حري�سً

يثق  من  ينتدب  اأو  الإقليم  ي��زور  اأن  اأو  حمايدة،  م�سادر 

ال�سني  اأعداء  يطلقها  التي  الرواية  تكرار  اأما  لزيارته.  به 

احلقيقة،  يعك�س  ل  فهذا  تدقيق،  دون  م��ن  وخ�سومها، 

ويجعله خادًما للغر.

يف  الإن�سان  حقوق  وجت�سيد  الدميقراطية  تكون  ل  قد 

اأف�سل �سورها يف ال�سني، كما اأن حياة امل�سلمني يف ال�سني 

بال�سورة  بالتاأكيد  لي�ست  ولكنها  بال�سرورة،  مثالية  لي�ست 

املليء  الغربي، والأمركي حتديًدا،  التي ي�سورها الإعالم 

بالأكاذيب لتحقيق اأهداف �سيا�سية عدة، ومنها:

امتداد  على  املرتكبة  اجلرائم  عن  الأنظار  اأوًل: حرف 

العامل، من خالل الرتكيز على “التمييز وال�سطهاد” بحق 

يف  املواطنني  بني  التمييز  اأن  حني  يف  وغرهم،  امل�سلمني 

البلد الواحد واإزاء بلدان �سعوب اأخرى، تتميز به اأمركا، 

التي قامت على اأ�سا�س التطهر العرقي �سد الهنود احلمر، 

ول يزال هناك يف اأمركا من مل يتخلى عن هذه ال�سيا�سة، 

به  تقوم  ما  دليل  واأك��ر  ترامب،  دونالد  عهد  يف  وخا�سة 

الإدارة الأمركية من دعم وتغطية ملا تقوم به اإ�سرائيل من 

كل اأنواع اجلرائم �سد الفل�سطينيني، م�سيحيني وم�سلمني، 

والتعامل معها كدولة فوق القانون بدًل من عقابها.

اأن  فلكها  يف  ي��دور  ومن  الأمركية  الإدارة  ثانًيا: تريد 

يبقى امل�سلمون الإيغور جرًحا نازًفا يف اجل�سم ال�سيني، من 

خالل ت�سجيع انف�ساله عن بكني، اأو اإبقائه على �سراع مع 

الإرهاب  ملوا�سلة  البيئة  لتوفر  وذلك  ال�سينية،  احلكومة 

الدموي هناك، مع العلم اأن الإقليم ا�ستطاع احلد من موجة 

ال�ستقرار من دون  نوًعا من  �سهد  اإذ  والتطرف،  الإرهاب 

عمليات اإرهابية ذات �ساأن يف ال�سنوات الثالث املا�سية.

فلكها  يف  ي���دور  وم��ن  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  ثالًثا: تريد 

تقدم  ظل  يف  ال�سني،  عن  وامل�سلمني  العرب  اإبعاد 

الذي  والقت�سادي،  التكنولوجي  وخا�سة  ال�سني، 

حقق معجزة يف العقود الأخرة، وبعد النمو الهائل 

مع  والإ�سالمية  العربية  ال��دول  بني  العالقات  يف 

على  والإب��ق��اء  الأ���س��واق  لحتكار  وذل��ك  ال�سني، 

وللحد  العامل،  على  الأمركية  الأحادية  ال�سيطرة 

من التقدم ال�سيني يف املناف�سة احلادة بينها وبني 

الوليات املتحدة على من الدولة العظمى الأقوى يف 

العامل.

املقال من دون  ننهي هذا  اأن  وختاًما، ل ميكن 

الإ�سارة اإىل اأن الكثر من امل�سلمني يقعون �سحايا 

عن  الدفاع  ثوب  لب�سة  اجلارية،  الت�سليل  لعملية 

الإ�سالم  ق��وى  بع�س  فيها  وي�سارك  وامل�سلمني،  الإ���س��الم 

ال�سيا�سي، عن ق�سد اأو عن جهل، التي ل عالقة لها بالإ�سالم 

وامل�سلمني، بل هي تكرار ملا جرى من جعل امل�سلمني وقوًدا 

ا الأمركيني، ولعّل اأفغان�ستان  يف حروب الآخرين، خ�سو�سً

وما جرى فيها جمرد مثال �سارخ على ذلك. وكان من بني 

هوؤلء ممن �ساهم يف احلملة �سد ال�سني تركيا، كون اأ�سل 

اإىل  دع��ت  فل�سطينية  وجمموعات  واأف���راد  تركي،  الإي��غ��ور 

الوقت  يف  معها،  العالقة  تطوير  من  بدًل  ال�سني  مقاطعة 

الذي مل ن�سمع اأنها دعت اإىل مقاومة الحتالل اأو مقاطعته، 

اأو اإىل مقاطعة الوليات املتحدة جراء ال�سيا�سات واجلرائم 

الفل�سطيني،  ال�سعب  �سد  عليها  �سجعت  اأو  ارتكبتها  التي 

وال�سعوب العربية والإ�سالمية وغرها.

على العرب وامل�سلمني اإقامة عالقاتهم مع خمتلف دول 

العامل يف �سوء ومدى اقرتابها اأو بعدها عن دعم ق�ساياهم، 

ا الق�سية الفل�سطينية اأوًل، ويف �سوء مدى خدمة  وخ�سو�سً

هذه العالقات ل�سعوبهم وبلدانهم ثانًيا.

اأن تبقى واأن ن�سعى لتبقى  كانت ال�سني ول تزال واآمل 

�سديقة لل�سعوب والبلدان الفقرة واملظلومة. كما كانت ول 

وهي  وق�سيته،  الفل�سطيني  لل�سعب  وداعمة  �سديقة  تزال 

البلدان  مع  وتقيم عالقاتها  ا�ستعماري،  ما�ٍس  لديها  لي�س 

على اأ�سا�س التعاون والقيم امل�سرتكة وتبادل امل�سالح.

ال�سني: وامل�سلمون االإيغور ... اأين احلقيقة؟
مقدمة من   -  يف زحمة امل�سائب التي حتيط 

جمتمعاته،  تنه�س  التي  والنق�سامات  العربي  بعاملنا 

العالم  و�سائل  ت�سنها  وا�سعة  اعالمية  بحملة  فوجئنا 

با�سطهاد   ي�سمى  ما  �سد  لها  املوالية  والعربية  الغربية 

امل�سلمني )الأيغور( يف ال�سني... وبدل من ان�سغال قوى 

ال�سالم ال�سيا�سي بالنت�سار للقوى املظلومة وامل�سطهدة 

تلملم �سفوفها املفككة،  العربي، وبدل من ان  يف عاملنا 

ال�سني  دول��ة  �سد  �سيا�سية  حمالت  ب�سن  ب���داأت  فقد 

ونظامها ال�سيا�سي: 

انقالب الولويات الوطنية وال�سيا�سية على نف�سها لن 

يوؤدي اىل رفع الظلم عن اليغور امل�سلمني يف ال�سني ، ان 

كانت املعلومات عن هذا املو�سوع من م�سادرها الغربية 

�سحيحة ا�سال. 

بل يت�ساوق متاما مع م�سالح الدارة المريكية التي 

تدير حربا ، اقت�سادية ل هوادة فيها �سد ال�سني، ويوؤدي 

اىل غ�س الطرف عن  ال�سيا�سات العن�سرية والعدوانية 

التي متار�سها هذه الدارة �سد �سعوبنا العربية و�سعوب 

العامل ال�ساعي نحو التحرر.
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 تاج ال�سر عثمان –كاتب ومفكر �سوداين 
لي�سكل  يناير   1٤ الثالثاء  امل�سلح  التمرد  ج��اء 

ال��ث��ورة  ن�ساط  �سل�سلة  يف  ج��دي��دة  خ��ط��رة  حلقة 

قام  ،حيث  النتقالية  الفرتة  ن�سف  بهدف  امل�سادة 

بعمل  الأمن  العمليات بجهاز  اأفراد من قوات هيئة 

تخريبي منظم يتعار�س مع د�ستور البالد، ول يرر 

النار  واط��الق   ، امل�سلح  التمرد  بحقوقهم  املطالبة 

و�سط الأحياء ال�سكنية واملدنيني، والعمل التخريبي 

باقتحام حقول النفط بغرب كردفان واغالق حقلي 

حديدة و�سفيان، والواقع اأنها كانت حماولة انقالبية 

يائ�سة علي احلكومة النتقالية، ادت ايل خ�سائر يف 

واملعدات  املمتلكات  يف  وخ�سائر  وجرحي،  الأرواح 

واملن�ساآت.

* ل ميكن عزل التمرد امل�سلح عن العمل 

اللجنة  قفز  منذ  امل�سادة  للثورة  ال��دوؤوب 

راأ���س  ازاح���ة  بعد  ال�سلطة  علي  الأم��ن��ي��ة 

الأ�ساليب من  كل  النظام، ومتت ممار�سة 

الفلول لوقف املد الثوري  مثل:-

والتغير،  الهجوم علي قوى احلرية      

دع��اوى  امل��ب��ك��رة،  لالنتخابات  ال��دع��وات 

يف  وا�سراكهم  الإ�سالمويني  مع  الت�سوية 

والهبوط  ،الت�سوية  ال�سيا�سية  العملية 

النظام  �سيا�سات  اإنتاج  اعاد  الذي  الناعم 

الع�سكرية  والتحالفات  القت�سادية  البائد 

اخلارجية والقمعية.

    الن�ساط املحموم لعبد احلي يو�سف 

علي  الهجوم  ال�سريعة،  ن�سرة  وم��واك��ب 

العت�سام، حتي جمزرة ف�سه،

اأبقت  التي  الد�ستورية  الوثيقة  علي  التوقيع      

ال�سرطة والدفاع  الع�سكري علي  علي هيمنة املكون 

والأمن، وتقنني قوات الدعم ال�سريع د�ستوريا. الخ.

    تاأجيج الفتنة القبلية يف �سرق ال�سودان ودارفور 

ع�سابات  وت�سجيع  اجلنينة،  يف  حدث  ما  واآخرها 

وم�سرات  املدن،  يف  املواطنني  “ النيقرز” لرتويع 
وكو�ستي  اخلرطوم  يف  امل�سلحة  الأخ�سر  الزحف 

ومدين وتهاون ال�سلطات معها

والطفيلية  الوطني  املوؤمتر  عنا�سر  زالت  ما      

والبنوك،  الأعمال  قطاع  علي  ت�سيطر  الإ�سالموية 

ال�سلع  تهريب  يف  ون�ساطهم   ، ل�سركاتهم  اإ�سافة 

ال�سرتاتيجية “ ذهب، وقود ، دقيق. الخ”، غ�سيل 

الأم��وال، ويلعبون دورا كبرا يف رفع �سعر الدولر، 

وا�ستمرار   ، الخ  الوقود واخلبز.  الأزم��ات يف  وخلق 

ارتفاع الأ�سعار وال�سلع ال�سرورية، وخلق الأزمات يف 

املو�سم  لف�سل  يوؤدى  مما  واجلازولني،  املوا�سالت، 

الياأ�س من  ن�سر  بهدف  ال�ستوي. كل ذلك  الزراعي 

جدوى القيام بالثورة، وخلق حالة من ال�سخط ، يتم 

ا�ستثمارها لن�سف الفرتة النتقالية.

كل ذلك مع تهاون من احلكومة لتخاذ اجراءات 

واخلدمات  ال�سلع  وتوفر  ال�سوق  ل�سبط  �سارمة 

باأ�سعار  و�سروريات احلياة من دواء ومواد غذائية 

معقولة.

*  ا�سرار وزير املالية علي رفع الدعم يف ميزانية 

عن  معلوماتها  حجب  اأو  بنودها  وغمو�س   ،  ٢٠٢٠

لن�سف  املخطط  ن��ار  يف  الزيت  لت�سب  اجلماهر 

الفرتة النتقالية

فيلم  “ الدواع�س” لعار�سي  لتهديد  ا�سافة    *

الوحدات  وحم��اولت  الع�سرين”،  قبل  �ستموت   “
كما  العنف  ا�ستخدام  الوطني  لطالب  اجلهادية 

حدث يف جامعة الأزهري وال�سالمية والهلية. الخ، 

الوحدات  منع  و�سرورة  بح�سم،  مواجهتهم  ومتت 

وحرق  اجلامعات،  وال�سالح يف  امل�سلحة   اجلهادية 

جناح الفكر اجلمهوري يف معر�س اخلرطوم الدويل 

يف اأكتوبر املا�سي، وتكفر عبد احلي يو�سف لوزيرة 

يف  ال�سيوعي  احل��زب  وتكفر  والريا�سة،  ال�سباب 

والفتنة  الكراهية  تثر  ال��ت��ي  م�سجده  يف  خطبه 

الدينية التي تتهاون ال�سلطات معها، رغم تعار�سها 

بزغردة   “ والتهديد  الد�ستورية”،  الوثيقة   “ مع 

ال�سالح قريب بعد حل املوؤمتر

كما يف  ال��ث��ورة  زخ��م  ا�ستمر  ذل���ك،  رغ��م    -   

الق�ساء  رئي�س  بتعيني  طالبت  ال��ت��ي  املليونيات 

والق�سا�س  الوطني،  املوؤمتر  وحل  العام،  والنائب 

امل�ستقلة،  الدولية  التحقيق  جلنة  وتكوين  لل�سهداء 

بالذكرى  والحتفال  اأكتوبر،   ٢1 بذكرى  والحتفال 

الوقفات  ملئات  اإ�سافة   ، الخ  دي�سمر.  لثورة  الأويل 

للتحقيق  والعت�سامات  واملظاهرات  الحتجاجية 

املن�ساأة  نقابة  قانو  والغاء  املختلفة،  الفئات  مطالب 

وا�ستقاللية  ودميقراطية  الفئة  لنقابة  وال��ع��ودة 

احلركة النقابية، ورف�س تدخل الدولة يف �سوؤونها، 

الأحياء  يف  املقاومة  جلان  ودميقراطية  وا�ستقالل 

وجمالت العمل والدرا�سة.

   يف هذا الإطار جاء التمرد امل�سلح، بعد تهاون 

النظام يف جمع ال�سالح منهم بعد ت�سريحهم، فكيف 

يتم الت�سريح بدون جمع ال�سالح؟.

ملواجهة  وال�ستعداد  اليقظة  يتطلب  �سبق  ما  كل 

وال��ف��رتة  ال��ث��ورة  لن�سف  امل�����س��ادة  ال��ث��ورة  خمطط 

النتقالية، وهذا يتطلب:

    اليقظة واملزيد من التنظيم والتعبئة ملواجهة 

هذا املخطط بنزول قوى الثورة لل�سارع ، وموا�سلة 

وقطع  الثورة،  اأه��داف  حتقيق  اأج��ل  من  املليونيات 

الطريق اأمام الثورة امل�سادة.

وتركيز  املعي�سية،  الأو���س��اع  حت�سني      

الأ���س��ع��ار و���س��ب��ط ال�����س��وق ، وجل���م ال��غ��الء 

وال��دولر  الت�سخم  يف  املتوا�سل  والرت��ف��اع 

ال��دويل  النقد  �سندوق  تو�سيات  ،ورف�����س 

العملة،  وتخفي�س  ال�سلع،  عن  الدعم  برفع 

العاملني  وت�����س��ري��د  اخل�سخ�سة  ورف�����س 

والتح�سر  والتعاوين،  العام  القطاع  وتقوية 

اجليد للموؤمتر القت�سادي، والتوجه لالإنتاج 

الزراعي وال�سناعي، وتاأهيل قطاع النقل “ 

وبحري”،  نهري  نقل  ، طران،  �سكة حديد 

اجلي�س،  �سركات  علي  يدها  الدولة  وو�سع 

واتخاذ اخلطوات اجلادة يف ا�ستعادة الأموال 

املنهوبة.

زال  ما  ال��ذي  الثورة  اإع��الم  وتطوير      حت�سني 

راأ�س  باعتباره  البائد  النظام  رموز  عليه  م�سيطرا 

الرمح يف املخطط ل�سرب الثورة.

جلمع  لي�سبح  الأم���ن  ج��ه��از  هيكلة  اإع����ادة      

 ، �سريع  دع��م   “ امللي�سيات  ك��ل  ،وح���ل  املعلومات 

الوحدات  الظل،  كتائب  الإ�سالمويني من  ملي�سيات 

اجلهادية الطالبية، الدفاع ال�سعبي. الخ”،  وو�سع 

الأمنية  الرتتيبات  بعد  اجلي�س  يد  يف  ال�سالح  كل 

املطلوبة

مبخاطبة  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم  حتقيق      

جذور امل�سكلة، واخلروج عن نهج النظام البائد يف 

وعودة   ، احلرب  اإنتاج  تعيد  التي  اجلزئية  احللول 

الب�سر  وت�سليم   ، وتعوي�سهم  لقراهم  النازحني 

واملطلوبني للجنائية، وعقد املوؤمتر الد�ستوري، وحل 

كل امللي�سيات وفقا لرتتيبات الأمنية..

حتي  اجلماهري  الن�سال  موا�سلة   ، واأخ��را    

وال�سالم  الدميقراطية  يف  اأهدافها  الثورة  حتقق 

وال�سيادة الوطنية.

ال�سودان: التمرد امل�سلح حلقة جديدة يف ن�ساط الثورة امل�سادة
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اأراء

املهدي مربوك - �سيا�سي تون�سي

مل يعد خافيًا على العيان اأن خالفاٍت حاّدة 

يف  يعد  مل  واأن��ه  حاليا،  النه�سة  حركة  ت�سّق 

اأ�سرارها  و�سع احلركة التي اأفلحت يف تهريب 

ذلك  اإنكار  ال�سر�سة  الأمنية  املالحقات  زمن 

الفارطة  القليلة  الأ�سهر  تواترت يف  اأو حجبه. 

اأحدثها  لعل  الثقيل،  ال���وزن  م��ن  ا���س��ت��ق��الٌت 

وعلى  ال��ع��ذاري.  زي��اد  العام  الأم��ني  ا�ستقالة 

املّرة  العذاري هذه  يُلذ  �سبقوه، مل  خالف من 

ال�ستقالة  تقدمي  ع�سية  تنّقل  بل  بال�سمت، 

خلفية  ل�سرح  اأخ���رى  اإىل  اإعالمية  قناة  م��ن 

مل  التي  املعلومات  م��ن  في�ٍس  وت��ق��دمي  ذل��ك، 

كان  ال��ذي  وه��و  اأ���س��ال،  الإع���الم  يطلبها منه 

ت�سريحات  تتالت  �سابقا.  دعوته  عن  ُيعر�س 

قياداٍت من ال�سف الأول، خرجت عن حتّفظها 

املواقف  مع  متناق�سة  مواقف  واأبدت  املعهود، 

اتهام  من  تخل  مل  اإنها  بل  للحركة،  الر�سمية 

هم  بع�سُ لها، فقد ذهب  الهياكل وجتريح  هذه 

اإىل اتهام “اإخوته” بالف�ساد واملحاباة، وذلك 

عليها  داأب��ت  التي  ال�ستقالة  اأدبيات  هتك  يف 

قيادات احلركة امل�ستقيلون. مل ي�ستوعب اأبناء 

“النه�سة” هذا الأمر، بعد هذه الت�سريحات، 
وا�ستقالة اأمينهم العام، وهو الذي كان مغمورا 

قبل الثورة، ومل تع�سره حمن الجتثاث الأمني 

اأذل،  اأو  قتل  اأو  �سّرد  التي لحقت غره، حتى 

املجد.  هذا  “النه�سة” كل  منحته  الذي  وهو 

القيادية،  الهياكل  كل  من  ا�ستقال  ذلك،  ومع 

و����س���ّوت ���س��د ح��ك��وم��ة احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي يف 

الرملان  يف  غليظا  ق��ول  فيه  وق��ال  ال��رمل��ان، 

يوم الت�سويت على منح الثقة له. على الرغم 

ا�ستقالة  على  جمّددا  ا�ستفاقوا  كله،  ذلك  من 

قياديني �ساّبنينْ ظال مي�سكان اجلناح الطالبي 

ه�سام  الأخ���رة،  ال�سنوات  خ��الل  وال�سبابي 

العري�س وزياد بو خملة. 

تاأتي  وهي  عميقة،  دللة  ال�ستقالت  لهذه 

من  الثالث  العقد  يتجاوز  مل  ���س��اٍبّ  جيل  من 

العمر. هذا

الأكر  الأزمة  املت�سارعة هي  “ال�ستقالت 
امت�سا�س  اعتادت على  التي  للحركة  بالن�سبة 

الهّزات الداخلية”

 اجليل الذي مل تطحنه املحنة تلك ب�سكل 

امل�سيمة  بحبل  مت�سبثا  ظ��ل  ولكنه  مبا�سر، 

الذي ربطه بحركة اآبائهم وعائالتهم، فه�سام 

العري�س هو جنل الأمني العام الأ�سبق للحركة، 

تقدمي  عن  يثنه  مل  هذا  ولكن  العري�س،  علي 

كاملرجل  يغلي  ما  �سيئا  اأن  يبدو  ال�ستقالة... 

التكتم  �سناديق  تعد  مل  “النه�سة”  داخ���ل 

التنظيمي قادرًة على جلمه. 

واملت�سارعة  املتتالية  ال�ستقالت  هذه  ُتعد 

يف الأ�سهر الأخرة الأق�سى على حركة النه�سة 

التي اعتادت على امت�سا�س الهّزات الداخلية، 

وتذويبها حد التهمي�س اأحيانا. حدثت ا�ستقالٌت 

غادرها  حني  ال�سبعينيات،  اأواخ���ر  يف  مهّمة 

اأحميدة  الأوائ��ل:  املوؤ�ّس�سني  من  بع�س  مبّكرا 

وال�ساب  اجل��ور���س��ي،  ال��دي��ن  ���س��الح  النيفر، 

خلفية  على  وغرهم،  كري�سان،  زي��اد  اآن��ذاك 

وت�سّلب  الإخ��واين،  الفكر  اأفق  ب�سيق  تّرمهم 

تيار  بعد  فيما  �سكلوا  وق��د  احل��رك��ة،  هياكل 

الي�سار الإ�سالمي )اأحيانا ينعتون بالإ�سالميني 

ال��ت��ق��ّدم��ي��ني...(. وك���ان ت��وج��ه ه���وؤلء اأق��رب 

عمارة  حممد  لأدبيات  اأيديولوجي  مزيج  اإىل 

على  العربي،  الي�سار  ومقولت  حنفي،  وح�سن 

غرار طيب تيزيني وح�سني مروة وحممد عابد 

اجلابري. ولكن احلركة ظلت بعدهم متما�سكًة 

من  وثلة  الغنو�سي،  را�سد  ال�سيخ  حول  ملتفة 

تنظيميا،  ت�سعيدها  التي مت  ال�سابة  القيادات 

العري�س،  وعلي  اجلبايل  حمادي  غ��رار  على 

غابت  ولكنها  اأهمية،  تقل  ل  اأخ��رى  واأ�سماء 

“النه�سة” لحقا  م��ّرت  الأح���داث.  يف زح��ام 

القرن  ت�سعينيات  خالل  ال�ستئ�سال،  مبحنة 

�سجن  من  و�سجن  هجر  من  فهجر  ال��ف��ارط، 

من القيادات التي حّملها النظام وزر ال�سراع 

تنج  مل  ذل��ك،  ومع  بينهما.  واملفتوح  الطاحن 

اختالفاٍت  من  املهجر  يف  وهي  حتى  احلركة، 

اإع��ادة قراءة  اإىل  ب��ادرت قياداٌت  ح��اّدة، حني 

املرحلة، وا�ستعادة املاآلت وتقييمها، والوقوف 

على اآثارها الرهيبة، خ�سو�سا الثمن الإن�ساين 

من  وهناك  منا�سلوها.  دفعه  ال��ذي  الباهظ 

ق���ّدم ق����راءاٍت حت��ّم��ل ق��ي��ادة امل��رح��ل��ة اآن���ذاك 

جزءا مهما من امل�سوؤولية، اإذ كانت القرارات، 

ح�سب تقديرهم، خاطئة. مت ا�ستبعاد بع�سهم 

وجتميد اآخرين، يف حني اأقدم ق�سم ثالث على 

ت�سوياٍت �سخ�سيٍة، عاد مبقت�ساها اإىل تون�س. 

قبول  املبادرات  هذه  يف  احلركة  قيادة  وراأت 

ب�سروط مذّلة ومهينة. 

ال�ستقالت  من  الثانية  املوجة  تلك  كانت 

الن�����س��ح��اب  م�سطلح  ول��ع��ل  ب�����س��م��ت.  ت��ت��م 

لدى  الت�سمية  ا�سرتاتيجيات  اأحد  �سّكل  الذي 

امل�ستقيلني  �سلوك  نعته  يف  بليغ  “النه�سة” 
�سجيج،  دون  من  الن�سحاب  يختارون  الذين 

باجلميع، عالوة  العدو يرتب�س  واأن  خ�سو�سا 

النفتاح،  هذا  بعد  ي�سهد  مل  الإع��الم  اأن  على 

و”النهم على اأخبار النه�سة”. 

اأن����ق����ذت ال����ث����ورة احل���رك���ة م���ن م����اآلت 

تع�سف  اأن  كادت  التي  والتفكك  الن�سقاقات 

اأن  احلركة  وا�ستطاعت  ريحها.  فتذهب  بها، 

ال�سيا�سي.  امل�سهد  يف  الأ�سعب  الرقم  ت�سبح 

وخلنا اأن ن�سوة النت�سار والثاأر من تاريخ ماكر 

قد التهم اإىل الأبد تلك اخلالفات. 

وال�سيا�سية،  الجتماعية  الأج�سام  تلوذ 

القا�سية،  والخ��ت��ب��ارات  امل��ح��ن  ت��واج��ه  وه��ي 

باأ�سكال خمتلفة من الت�سامن. ولذلك مل يكن 

غريبا على حركة النه�سة اأن حتتمي ب�سرديات 

ال�سحية، على �سحتها،

م���اآلت  م��ن  احل��رك��ة  ال���ث���ورة  “اأنقذت 
تع�سف  اأن  كادت  التي  والتفكك  الن�سقاقات 

بها”

منها  تنال  ل  �سميكة  جلدة  ت�سنع   حتى 

تغر�سها  التي  الوحدة  ثقافة  وكانت  النائبات. 

التن�سئة،  حلقات  يف  ترّدد  التي  وهي  احلركة، 

عليه  ال��ر���س��ول  ق���ول  اأب��ن��ائ��ه��ا،  م�سامع  ع��ل��ى 

الغنم  من  الذئب  ياأكل  “ل  وال�سالم  ال�سالة 

ماء،  اإل القا�سية”، مواد بناء تلك اللحمة ال�سّ

الن�سباط  اأجيالها:  عليها  رّب��ت  عما  ف�سال 

احلزبي امل�سبع بقيم الزهد والإيثار والن�سال. 

كان م�سطلح اجلماعة امل�ستعمل داخل اأدبيات 

احلركة عميقا ومثمرا يف تر�سيخ فكرة وحدة 

ال�ستقالت،  كل  وتبخي�س  احلركة وجتذيرها، 

غر اأن احلكم، مبحنه ومنحه، قد دفع احلركة 

اختبارات  م��ن  ت��خ��ُل  مل  خمتلفة  جت��رب��ٍة  اإىل 

اأجيال خمتلفة وروؤى  ع�سرة. لقد التقت فيها 

اإخوانية  رواف��د  متناق�سة:  وم��واق��ف  متباينة 

م�سروعيات  ذرائعية،  براغماتية  عقائدية، 

�سجنية  م�����س��روع��ي��ة  ب���ني  م���وزع���ة  م���ت���ع���ّددة 

وم�سروعية الكفاءة... اإلخ. 

ب���ادرت احل��رك��ة، وه��ي ت��دي��ر احل��ك��م، اأو 

ت�سارك فيه، اإىل اتخاد قراراٍت مهمة وخطرة، 

منها: القبول بخريطة الطريق التي “فر�سها” 

التوافق   ،٢٠1٤ �سنة  الوطني  للحوار  الرباعي 

رم��وز  م��ع  امل�ساحلة  تون�س،  ن���داء  ح��زب  م��ع 

اإّب��ان  ال�سيا�سية  التحالفات  ال�سابق،  النظام 

ذلك  واأججت  النتخابية...  املحطات  خمتلف 

للراأي  بداأت  التي  الختالفات  تدريجي  ب�سكل 

الذي  ال�ساد�س ع�سر  املوؤمتر  اإّبان  بارزًة  العام 

حتّول �سا�سة عاك�سة، على الرغم من غب�سها، 

لتلك ال�سراعات. وكان بع�سهم يعتقد، بعد اأن 

اإعالن  دون  ومن  “ب�سالم”،  املوؤمتر  انق�سى 

�ستنكّب  احلركة  قيادة  اأن  ما،  جناٍح  ان�سقاق 

اأج��ل  م��ن  لحقا  اخل��الف��ات  تلك  ح�سم  على 

غر  ال�سراعات،  من  مزيدا  احلركة  جتنيب 

تنه�سها  احلركة  وظلت  يحدث،  مل  ذل��ك  اأن 

امل�ستقيلون  يذكر  ول  وال�ستقالت.  اخلالفات 

اأ�سبابا ل�ستقالتهم.  “النه�سة” اإل ملاما  من 

ولكن الوا�سح اأنهم ل يحتّجون هذه املرة على 

مثال(،  اإخ��واين  �سلفي  )فكر  فكرية  خيارات 

ول على خيارات ا�سرتاتيجية كرى، ولكنهم، 

اأنهم يحتّجون على مواقف  فيما ذكروا، يبدو 

وقرارات ناجمة عن “افتقاد احلوكمة”. 

مل ت�سَلم حركة النه�سة، مثل بقية الأحزاب 

التي  ال�ستقالت  داء  من  الأخ��رى،  التون�سية 

على الرغم من ق�سوتها على اأي حركة، تظّل، 

تعميق  على  حاثة  قراءتها،  يح�سن  من  ل��دى 

احلوار الداخلي، وفر�سة نادرة لتو�سيع دائرة 

امل�ساركة يف اتخاد القرار. ل تتيح الدميقراطية 

بحرية،  اآرائهم  عن  التعبر  فقط  للمواطنني 

عن  التعبر  الأح��زاب  لأع�ساء  اأي�سا  تتيح  بل 

عن  بعيدا  ح��ري��ة،  بكل  ومواقفهم  اأف��ك��اره��م 

حتر�س  اأن  ممكنا  يعد  مل  والطاعة.  الو�ساية 

ال�سيا�سية  احل��ي��اة  دمقرطة  على  الأح����زاب 

الدميقراطية  اإىل  ت�ستند  مل  وه��ي  الوطنية، 

هياكلها.  وت�سير  توجهاتها  بلورة  يف  نف�سها 

مفرتق  اأم��ام  احلركة  املقبل  امل��وؤمت��ر  �سي�سع 

وح��دة  لهما:  ثالث  ل  خيارينْن  ير�سم  ط���رٍق، 

يتوافق  م��وؤمل��ة،  اإج����راءاٍت  اتخاذ  مع  احلركة 

عليها اجلميع اأو النق�سام. لقد فعلها يف تركيا 

اأردوغان بنجم الدين اأربكان. ولكن التاريخ ل 

ين�سخ اأحداثه، اإمنا يبتكرها يف جمرى تدفقه 

وان�سيابه يف ت�ساري�س حملية يف املقام الأول. 

ومع ذلك، كل الحتمالت واردة.

النه�سة” التون�سية واال�ستقاالت.. حفريات ودالالت
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

ال�شفحة االخرية

ي�شدرها

حزب ال�سعب 
الدميقراطي االردين

)ح�سد(

رئي�س التحرير 

عدنان خليفة

عمان - االردن - جبل احل�سني - �سارع الظاهر 

بيرب�ض - مقابل م�ست�سفى اال�ستقالل

املوقع على االنرتنت:

www.hashd-ahali.org.jo
ahali@go.com.jo :بريد الكرتوين 

hashdparty@gmail.com

املكاتب:

عمان: 5691451/2/ فاك�ض 5686857

اربد: 7273367 / الزرقاء: 05398486

مادبا: 05545354 / الكرك: 355091

طبعت يف مطابع  الغد

رقم االيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2002/38/د(

االخراج الفني

عبداهلل ابوكف

ال�ضف ال�ضوئي

منري عليا 

اال�شرتاكات

)40( دينار للموؤ�س�سات )30( دينار لالفراد

االدارة واملالية

خليل ال�ضيد

االزمة االقت�سادية اللبنانية ت�سيب خميمات اللجوء يف لبنان

  -نظم احتاد )جلان حق العودة( يف خميمات لبنان اعت�ساما جماهريا احتجاجا على الو�ساع 

املعت�سمون  وطالب  املعنية  اجلهات  من  العديد  فيه  �ساركت  الفل�سطينية  املخيمات  تعي�سها  التي  القت�سادية 

بالتدخل العاجل من قبل النروا ليجاد حلول �سريعة لتقدمي امل�ساعدات لتخفيف معاناة الالجئني نتيجة تزايد 

ن�سب الفقر والفقراء وانهيار الو�ساع القت�سادية.

ال�سرورة و�سع خطة  ا�سبح من  الفل�سطينيني  الالجئني  واغاثة  بت�سغيل  الغوث معنية  وكالة  ان عنوان  ومبا 

طوارىء اقت�سادية قبل ان ت�ستفحل المور اكرث وقبل ان تهدد المن وال�ستقرار الجتماعي.

لل�سعب  والوحيد  ال�سرعي  املمثل  باعتبارها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بتحمل  املعت�سمون  طالب  وكذلك 

الفل�سطيني م�سوؤوليتها جتاه الالجئني خا�سة يف لبنان.

)٣٤ ( ا�سقفا كاثوليكيا يزورون االرا�سي املحتلة

ويدعون بلدانهم لالعرتاف بدولة فل�سطني 

 -   

اط��ل��ق��ه��ا  دع�����وة  يف 

ال������س�����اق�����ف�����ة م��ن 

)التن�سيق  جمموعة 

مع الر�س املقد�سة( 

ا�سقفا   )٣٤( ح�سر 

عدة  م��ن  كاثوليكيا 

اوروب�����ا  يف  ك��ن��ائ�����س 

وامركا ال�سمالية وجنوب افريقيا وعقب جولة لهم يف املنطقة وزياراتهم اىل رام اهلل والقد�س واعربوا عن 

دعمهم للكني�سة املحلية يف تعزيز احلوار وال�سالم وا�سادوا بال�سمود ال�سطوري لال�سخا�س الذين قابلوهم 

يف غزة والقد�س ورام اهلل رغم تدهور الو�ساع فيها، وعلى �سوء الزيارة للوفد الزائر متت دعوة حكومات 

بالدهم اىل العرتاف بدولة فل�سطني و�سرورة تطبيق القانون الدويل.

كمال م�ساعني

تتعامل الدوله الردنيه مع النتخابات 

بالطار  ثابته  �سيغه  اأنها  على  النيابيه 

ال�����س��ي��غ��ه بع�س  ، حت��ت��م��ل ه���ذه  ال��ع��ام 

على  ت��وؤث��ر  ل  التي  التكتيكيه  التحولت 

بال�سياق  ال��رمل��ان  ودور  وم��وق��ع  وظيفه 

العام املرهون متاما لراده الدوله . 

ل تندرج النتخابات النيابيه �سمن العمليه الدميقراطيه التي 

ي�سكل الرملان ع�سبها الرئي�سي ، فهي عمومًا تخ�سع حل�سابات 

وتدخالت جتعل من و�سول نائب للرملان ب�سكل طبيعي اأمر �سبه 

الردنيه  بالدوله  والدوار  احل�س�س  تقا�سم  عمليه   ، م�ستحيل 

بني مراكز القوى تاأكل األخ�سر والياب�س ، وتلغي عمليه ال�سالح 

العمليه الدميقراطيه ، رغم كل ال�سخب والهمروجه  ، وتعطل 

العالميه التي تتغنى بالعمليه الدميقراطيه وحتث النا�س على 

امل�ساركه فيها . 

اأن  الدوله  ترى  ل   ، الت�سعينات  منت�سف  ومنذ   ، الآن  لغايه 

ال�سارع والقوى  هناك �سركاء طبيعيني  ميثلهم الرملان ، وهم 

ال�سيا�سيه والجتماعيه ، وما دامت عمليه النتخاب بحد ذاتها 

ل جترى باجواء نزيهه ، فاأن احلكم باأن القوى ال�سيا�سيه غر 

قادره على افراز نواب هو  حكم خاطىء ومغر�س ،  لن كامل 

مقاعد الرملان تخ�سع للتدخل ، فلو اأن هنالك ع�سره باملائه على 

األقل من املقاعد يتم فرزها بنزاهة ف�سيكون ثمه فر�سه للقوى 

ن��واب جبهه  وحتى   ، الق��ل  على  واح��د  نائب  لف��راز  ال�سيا�سيه 

م�سبقه  وت�سويات  مفاو�سات  عليهم  فتجري  ال�سالمي  العمل 

باأن احلركه ال�سالميه تفرز نوابا  اأو يتبجح  اأحد  حتى ل يقول 

حديث  فهذا   ، للرملان  نواب  اي�سال  امكانيه  على  دليل  وهذا 

خادع وكاذب . 

 ، املبداأ  حيث  من  و�سلبي  خاطىء  خيار  هو  املقاطعه  خيار 

ال�سيا�سيه والجتماعيه هم �سركاء طبيعيني  القوى  اأن  فال�سل 

القوى  ا�ستمرار  ولكن   ، والدميقراطيه  ال�سيا�سيه  بالعمليه 

ال�سيا�سيه بالتعاطي مع العمليه النتخابيه بنف�س الفكر والآليات 

�سيا�سي  موقف  من  تكون  والبدايه   ، خاطىء  اأم��ر  اأي�سا  فهذا 

موحد ، وتوافق على احلد الدنى من اخلطوط العامه ، وخو�س 

الوازنه  الجتماعيه  القوى  مع  والتفاهم  قوة،  بكل  النتخابات 

التي ل ميكن للدوله اأن تتجاوزها .

�ستجري النتخابات على نف�س القانون ، الذي اعطى اأجهزه 

وت�سكيل  النتخابيه  بالعمليه  للتدخل  وا�سعه  م�ساحه  الدوله 

الناجح  النائب  لفرز  الكتل  تفاهمات مع رموز  ، وعقد  القوائم 

، وهذا قل�س م�ساحه امل�ساركه وامكانيه اي�سال نائب اىل حد 

يقرتب من ال�سفر ، ولكنه اأي�سا خلق فر�سه ت�سكيل قائمه للقوى 

ال�سيا�سيه ميكنها املناف�سه واثبات احل�سور . 

على  والجتماعيه  ال�سيا�سيه  ال��ق��وى  ب��ني  املبكر  التفاهم 

هو  النتخابيه  بالعمليه  اأك��رث  جديه  واب��داء   ، العامه  اخلطوط 

ال�سبيل الوحيد املتاح لي�سال �سوت هذه القوى لقبه الرملان . 

االنتخابات لي�ست بديال لالإ�سالح


