
ah
al

i@
go

.c
om

.jo
- 

ha
sh

dp
ar

ty
@

gm
ai

l.c
om

ين 
رتو

لك
د ا

ري
 ب

    
w

w
w

.h
as

hd
-a

ha
li.

or
g.

jo
ت 

رتن
الن

ى ا
عل

ع 
وق

 امل
     

�س
 فل

30
ن 0

ثم
 ال

ن   
ر و

ع�ش
 ال

  و
عة

ا�ش
الت

ة 
�شن

 ال
- 

2م
02

0/
2/

20
  -

م 
20

20
/2

/1
3  

�س
مي

خل
1 ا

27
د 0

عد
 ال

  
ة 

�سي
سيا

� ،
ية

وع
�سب

 اأ

راأي االهايل

جاء  ما  خطورة  م�ستوى  يف  العربي  ال�سعبي  ال��رّد  يكون  ال  مل��اذا 

يرد  مرير  �س�ؤال  القرن؟؟  �سفقة  امل�سماة  اال�ستعمارية  ال�ثيقة  يف 

على ل�سان ويف خاطر كل من يتابع ال�ساأن العام، دون ان تغيب عن 

حا�سرنا، ال�قائع والتط�رات املتتالية يف امليادين العربية، الراف�سة 

لهذا امل�سروع والتي ت�ؤكد عزمها على مقاومته الأنه ي�ستهدف وج�دها 

وكرامتها وان�سانيتها. فقد �سهد اال�سب�ع املا�سي تظاهرات �سخمة 

لتجمعات  نا�سجة  وحتركات  وال�س�دان،  العربي  املغرب  بلدان  يف 

ال�سعيد  على  اجلاري  التط�ر  اأن  �سحيح  املهجر،  بلدان  يف  عربية 

ال�سعبي بطيء ومتفرق ولكنه ال يت�قف، وعلينا ر�سد تط�راته الكمية 

مقاومة  يف  حا�سما  عن�سرا  ال�سعبي  ال��رّد  ي�سكل  حيث  والن�عية، 

يف  جاء  ما  على  اطلعنا  ان  بعد  خ�س��سا  نتنياه�،  ترامب  م�سروع 

م�اقف االنظمة الر�سمية ) اجتماع جامعة الدول العربية( ، وكذلك 

يف  عقد  ال��ذي  )االجتماع  العرب  الربملانيني  احت��اد  اجتماع  نتائج 

عمان م�ؤخرا(.

ال�سيا�سات اال�ستعمارية نف�سها واملتحالفة مع امل�سروع ال�سهي�ين، 

حقبة  يف  للدخ�ل  الت�سعينات  بداية  منذ  العربي  وطننا  اأخ�سعت 

الرئي�سية  املقّ�مات  تدمري   : الرئي�سية  �سماتها  ���س���داء،  تاريخية 

واالجهاز على املنجزات التاريخية القليلة منها والكثرية يف البلدان 

العربية: “تبعية اقت�سادية كاملة ونهب مت�ا�سل للرثوات ومنع وج�د 

الداخلي  االقتتال  ع�امل  كل  ت�فري  ثّم  وطنية،  تنم�ية  خطط  اية 

واعالمية  ثقافية  هيمنة  مع  مرتافق  ذلك  وكل  الذاتي،  والتدمري 

ال�سعبي  ال�عي  يف  هائلة  اخرتاقات  احداث  على  عملت  ا�ستعمارية 

العام.”

و�سلب  قبل  من  مثله  يحدث  مل  ومعي�سي  اقت�سادي  “انهاك 
ثقافة  وط��غ��ي��ان  ال��ع��ام��ة،  احل��ري��ات  فيها  مب��ا  ال���ط��ن��ي��ة  للحق�ق 

االره��اب  وح��روب  فردية  حل�ل  عن  والبحث  والتبعية  اال�ست�سالم 

راأ�س  على  وقعت  امل�سائب  هذه  الدول” وكل  دمرت  التي  الداخلية 

ال�سع�ب العربية دون ت�قف منذ بداية الت�سعينات حتى ي�منا...

التي تقف وراء  ت�سكل اال�سباب  وتبعاتها  الع�امل  واأن هذه  بّد  ال 

امل�ست�ى ال�سعيف من رّد الفعل على خطة ترامب � نتنياه� �.

وب��داأوا  احل��ال،  هذا  ا�ستمرار  على  يراهن�ن  الذين  على  ولكن: 

ينّظرون لال�ست�سالم واخلال�س الذاتي مهما كان الثمن ... عليهم 

على جتديد  دائما  قادرة  فال�سع�ب   ... اوهامهم  من  ي�ستيقظ�ا  ان 

ا�سكال  كل  �سد  ث�راتها  انتاج  اعادة  على  وقادرة   ... وق�تها  ق�اها 

ال�سلب والطغيان...  لي�س هذا ما نق�له نحن فقط بل ما قاله التاريخ 

اوراقها  ترتيب  تعيد  العربية  و�سع�بنا  لل�سع�ب،  الط�يل  الب�سري 

وت�ستجمع ق�اها ملعاركها الط�يلة القادمة...

وان غدا لناظره قريب.

الرد ال�سعبي العربي هو احلل

الفل�سطيني ال�سعب  على  م��وؤام��رة  ه��ذه  ال�����س��وداين:  ال�سيوعي 

القرن« »�سفقة  على  رٍدّ  اأف�سل  امل�ستمّرة  للنكبة  مقاومتنا 

القومية  واالح����زاب  للقوى  ال��وط��ن��ي  امللتقى 

للم�سروع  ال��ق��اط��ع  رف�سه  وال��ي�����س��اري��ة:ي��وؤك��د 

القرن �سفقة  امل�سمّى  ال�سهيوين  اال�ستعماري 

ح����وامت����ة ي��ك�����س��ف ل���ل���راأي 

الوطنية  اخل��ط��ة  ع��ن  ال��ع��ام 

الإ����س���ق���اط »روؤي������ة ت��رام��ب«

املكاتب ال�سبابية للقومية والي�سارية توؤكد رف�سها لتخلي 

الدولة املتدرج عن م�سوؤولياتها يف توفري فر�سة التعليم

فو�سى فواتري الكهرباء � ومزيدا من قهر املواطنني

نتائج موؤمتر الربملانات العربية: مل ترق اىل م�ستوى 

غ�سب ال�سعوب العربية �سد م�سروع ترامب - نتنياهو
ت�سوير يو�سف الغزاوي

َ
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    - مت تنظيم وقفة يف خميم 

القرن  �سفقة  اعالن  عن  احتجاجا  اربد 

احل�س�ر  وعرب   .٢.٢٠  /  ١  /  ٢٨ بتاريخ 

لهذه  وا�ستنكارهم  القاطع  رف�سهم  عن 

خط�رة  ع��ن  املتحدث�ن  واأك���د  ال�سفقة 

ال�سفقة على ال�طن الفل�سطيني مطالبني 

احلك�مة االردنية برف�سها والغاء اتفاقية 

الغاز ووادي عربة.

الزعبي  �سالح  النائب  حت��دث  حيث 

والغاء  ال�سفقة  برف�س  احلك�مة  مطالبا 

كل االتفاقيات مع العدو ال�سهي�ين ودعم 

ال�سعب الفل�سطيني. كما اكد الرفيق ح�سني 

الفل�سطيني  ال�سعب  رف�س  عن  اب���را���س 

التطبيع  ا�سكال  كل  ووقف  ال�سفقة  لهذه 

الرفيق  اكد  كما  الغاز.  اتفاقية  وا�سقاط 

عبد بكلمة امللتقى ال�طني رف�س امل�سروع 

القدمي  اجلديد  ال�سهي�ين  اال�ستعماري 

ال�سعب  ودع��م  القرن،  �سفقة  ي�سمى  مبا 

الفل�سطيني يف حقه امل�سروع بقيام الدولة 

ال�طني  ترابه  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

وعا�سمتها القد�س.

كما دعى اىل ت�حيد اجله�د ال�طنية 

يف ال���دف���اع ع��ن ح��ق ال���ع����دة وا���س��ق��اط 

الغاز  �سفقة  والغاء  عربة  وادي  اتفاقية 

امل�سب�هة وانهاء ملف امل�ساحلة ال�طنية 

ووقف  او�سل�  من  واخل��روج  الفل�سطينية 

ال�سهي�ين  ال��ع��دو  م��ع  االم��ن��ي  التن�سيق 

ال�سعب  احل�س�ر  حيا  الكلمة  نهاية  ويف 

الفل�سطيني وال�سعب االردين.

    - نفذ املئات 

الثانية  الفئة  ممر�سي  من 

ال�سحة  وزارة  يف  العاملني 

م�ساعد  مم��ر���س  ب�ظيفة 

وعامل  م�����س��ارك  ومم��ر���س 

احتجاجيه،  وقفة  متري�س 

االأربعاء املا�سي ، اأمام مبنى 

للمطالبة  ال�سحة  وزارة 

بتح�سني اأو�ساعهم املعي�سية 

وت��سيح م�سارهم املهني. 

او�ساعهم  بتح�سني  املمر�س�ن  وطالب 

دون  احل�افز  نقاط  برفع  وذل��ك  ال�ظيفية 

املمر�سني  لنقابة  واالنت�ساب  لها  اأعلى  حد 

واالإن���������س����اف يف ع�����الوة ب����دل االق��ت��ن��اء 

بزمالئهم  اأ�س�ة  االإ�سايف  وبدل  والتنقالت 

على  احلا�سلني  القان�نيني  املمر�سني  من 

�سهادات البكال�ري��س يف التمري�س.

ممر�سي  با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال 

وا���س��ح��ة  مطالبهم  “اأن  ال��ث��ان��ي��ة   ال��ف��ئ��ة 

الفنية  ال��ع��الوة  رف���ع  وه���ي  ج���دا  وب�سيطة 

وان�����س��م��ام��ه��م ل��ن��ق��اب��ة امل��م��ر���س��ني اأ���س���ة 

بزمالئهم من املمر�سني العاملني يف وزارة 

املكان  نف�س  يف  تعمل  فئة  ك�نهم  ال�سحة، 

بينهم يف  اأي فرق  ي�جد  وال  ال�ساحة  ونف�س 

�سهادات  حملة  من  اأنهم  اإال  العمل  طبيعة 

وهم  التمري�سية  وال��دورات  املجتمع  كليات 

اأمر  وهذا  البكال�ري��س  �سهادات  حملة  من 

ال ينق�س من حقهم �سيئًا”.

ل���زارة  ال��ع��ام  االأم���ني  �سرح  م��ن جهته 

فئات  “اأن  ال�سرفا  عمار  الدكت�ر  ال�سحة 

ال��ت��م��ري�����س مم��ر���س م�����س��اع��د ومم��ر���س 

خا�س  نظام  لهم  متري�س  وعامل  م�سارك 

�سمن قان�ن التمري�س، واأكد على اأن مطالب 

ممر�سي الفئة الثانية هي حق م�سروع لهم 

واأن ال�زارة �ستق�م بدرا�سة جميع مطالبهم 

التي تخ�سها وحتقيقها يف اأ�سرع وقت ممكن 

تع�د  فاإنها  االأخ��رى  املطالب  يخ�س  وفيما 

خماطبة  و�سيتم  اأخرى  وق�انني  لت�سريعات 

اجلهات املعنية ما اأمكن لتنفيذها”.

    -وا�سلت عامالت يف �سركة 

بل�اء  االألب�سة  ل�سناعة  التقليدية  االأزي���اء 

ب�سريا التابع ملحافظة الطفيلة، اعت�سامهّن 

داخل امل�سنع، احتجاجا على ظروف العمل.

اإدارة امل�سنع تق�م  اإن  العامالت  وقالت 

من  احل�سم  خ��الل  م��ن  عليهن  بالت�سييق 

كان  ح��ال  م��ربر مقب�ل، ويف  دون  ال��روات��ب 

العاملة  ف�سل  يتّم  اعرتا�سات  اأي��ة  هناك 

ب�سكل تع�ّسفي.

تنتهج  االإدارة  اإن  العامالت   واأ�سافت 

ال�افدة  العمالة  الإح��الل  التطفي�س  �سيا�سة 

من اجلن�سية البنغالية مكانهن، نظرا لك�ن 

ملكية امل�سنع تع�د مل�ستثمر هندي.

ب�سكاوى  ت��ق��دم��ن  اأن��ه��ن  اإىل  واأ����س���رن 

متعددة اإىل مكتب عمل الطفيلة ولكن ذلك 

مل يجد نفعا.

وطالنب وزارة العمل بالتدخل الإن�سافهن 

تدخل  التي  ال�افدة  العمالة  ت�سغيل  ووق��ف 

بدون ت�سريح عمل.

ن�سال  العمل  وزي���ر  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 

تق�م  العمل  عالقات  مديرية  اإن  البطاية 

عن  امل�سربات  ال��ع��ام��الت  ق�سية  مبتابعة 

فريق  اأن  م�ؤكدا   ب�سريا،  م�سنع  يف  العمل 

مطالب  اإىل  باال�ستماع  �سيق�م  ال�����زارة 

العامالت وحّل الق�سية مع ادارة امل�سنع.

ولفت اإىل اأن ال�زارة لن تتهاون يف حق�ق 

اإال  حل�ل  اأي��ة  هناك  يك�ن  ول��ن  العامالت 

مب�افقة امل�سربات.

بدعوة من امللتقى الوطني وجلنة 

العمل الوطني يف خميم اربد

اعت�سام ملمر�سي الفئة الثانية اأمام “ال�سحة”

عامالت م�سنع ب�سريا يوا�سلن اال�سراب 

عن العمل.. والبطاينة: �سنحّل الق�سية

ينعى امللتقى الوطني االردين

 وائتالف االحزاب القومية والي�سارية

الرفيق املنا�سل

املهند�س ابراهيم الدلقموين

ع�سو جلنة فرع امللتقى الوطني يف اربد ويتقدم من اهله وذويه 

ورفاقه باأ�سدق م�ساعر العزاء

لروحه الرحمة الوا�سعة

والأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان
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ت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

ال�طني بجميع مك�ناته  امللتقى  ي�ؤكد   -   

�سعبنا  جانب  اإىل  وق�فه  واالجتماعية،  ال�سيا�سية 

القاطع  رف�����س��ه  ع��ن  ع��رب  ال���ذي  اال���س��ي��ل،  االردين 

�سفقة  امل�سمّى  ال�سهي�ين  اال�ستعماري  للم�سروع 

ينط�ي  التي  اال�سرتاتيجية  للمخاطر  نظرًا  القرن: 

واق��ع  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  وال��ت��ه��دي��دات  عليها 

وم�ستقبل ال�طن العربي من حميطه اإىل خليجه. االآن 

مبحاورها  ال�سفقة  وثيقة  عن  االع��الن  مّت  اأن  وبعد 

وتفا�سيلها، ي�سجل امللتقى ال�طني ما يلي:

االردن،  امل�سروع خماطر كربى على  يت�سمن   -١

حيث ورد ن�ّس على : “ ت�طني الالجئني الفل�سطينيني 

يف اماكن ت�اجدهم “ مبا يعني انكار حقهم يف الع�دة 

منظمة  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  ودي��اره��م،  وطنهم  اإىل 

جزءًا  االحتالل  دولة  تك�ن  االقليمي  االمني  للتعاون 

االحتالل  خدمة  يف  وظائف  تقدمي  عن  ناهيك  منه، 

باإن�ساء م�ساريع  ُي�سمّى  ال�هم والت�سليل يف ما  مقابل 

احلركة  على  تلقي  وتبعاتها  املخاطر  هذه  اإن  كربى. 

ومقاومة  املت�ا�سل  الت�سدي  م�س�ؤولية  اجلماهريية 

االر�س  على  ال�طنية  اجله�د  بت�حيد  امل�سروع  هذا 

وو�سع برنامج عمل وطني ط�يل االأمد مب�ساركة او�سع 

الق�اعد ال�سعبية.

ار�س  على  الي�مية  ال�سيا�سية  ال�قائع  ت�ؤكد   -٢

تطبيق  ت�ا�سل  االح��ت��الل  دول��ة  اأن  املحتلة  فل�سطني 

املت�سارعة  اجراءاتها  خالل  من  القرن  �سفقة  بن�د 

والته�يد، كما اعلن عن  والتهجري  ال�سم  يف عمليات 

ما  لر�سم  امريكية((  ))ا�سرائيلية  جلنة  ت�سكيل 

ي�ستدعي  الذي  االمر  القرن،  �سفقة  بخرائط  ُي�سمى 

اال�سراع يف ت�حيد اجله�د ال�طنية الفل�سطينية على 

الفل�سطينية  قاعدة برنامج وطني ي�ستنه�س املقاومة 

بكل ا�سكالها �سد االحتالل.

واج��راءات  �سيا�سات  ال�طني  امللتقى  يدين   -3

ال�سهي�ين  ال��ع��دّو  م��ع  املت�سارعة  العربية  التطبيع 

واآخرها ما فعله املجل�س الع�سكري ال�س�داين. اننا يف 

ال�قت الذي نحذر فيه من هذا التده�ر غري امل�سب�ق 

ال�سهي�ين،  االحتالل  جت��اه  العربية  ال�سيا�سات  يف 

احليّة  وق�اها  العربية  ال�سع�ب  م�قف  نحيي  فاننا 

متامًا  الراف�سة  ال�سقيق  ال�س�داين  ال�سعب  فيها  مبا 

لهذه ال�سيا�سات اخلطرة واملتم�سكة بث�ابتها ال�طنية 

والق�مية.

على الرغم من رف�س م�ؤمتر الربملانيني العرب   -4

الذي عقد بتاريخ )٢٠٢٠/٢/٨( ل�سفقة القرن، اال 

البيان اخلتامي، خلت من  كما جاءت يف  النتائج  اأن 

اي م�سروع م�اجهة يعرب عن م�ست�ى الرف�س ال�سعبي 

العربي ال�سامل لهذا امل�سروع اال�ستعماري، اما البن�د 

املتعلقة بق�سايا �سراعية ج�هرية مثل ع�دة الالجئني 

ال�سهي�ين،  ال��ع��دّو  م��ع  والتطبيع  ال�سم  وعمليات 

ادانات  ت�جه  ومل  وت�سليلية  رخ�ة  ب�سيغ  جاءت  فقد 

 ١94 االمم��ي  ال��ق��رار  على  تن�س  مل  كما  للمطبعني 

اخلا�س بع�دة الالجئني اإىل وطنهم وديارهم.

ب��االأف��راج  احلك�مة  ال�طني  امللتقى  يطالب   -5

الن�سطاء  والت�قف عن مالحقة  العامة  عن احلريات 

يدين  كما  ال��راأي،  معتقلي  عن  واالف��راج  ال�سيا�سيني 

ه�  كما  العامة  احلريات  قمع  على  احلك�مة  اإ�سرار 

من�س��س عليها يف الد�ست�ر االردين م�ؤكدين ان االردن 

ال�سيا�سية  مك�ناته  جميع  وحدة  اإىل  احلاجة  باأم�س 

واالجتماعية يف مثل هذه الظروف الع�سيبة.

والفل�سطيني  االردين  ال���ط��ن��ي  الن�سال  ع��ا���س 

والعربي يف م�اجهة االحتالل وامل�ساريع اال�ستعمارية.

امللتقى الوطني للقوى واالحزاب القومية والي�سارية:يوؤكد رف�سه 

القاطع للم�سروع اال�ستعماري ال�سهيوين امل�سمّى �سفقة القرن

ون�سرة  املالية  وزارة  ارق���ام  بح�سب   -    

البنك املركزي  يتبني ان اجمايل ال�دائع االردنية يف 

البن�ك املحلية بلغ خالل العام احلايل ٣٥،٣٠٥ مليار 

مقارنة   دينار  مليار   ١،٤٥٧ مقدارها  بزيادة  دينار 

مب�ست�اه يف العام املا�سي التي كانت تبلغ ٣٣،٨٤ مليار 

دينار وبزيادة ن�سبتها ٤،٣٪ فيما بلغ الدين االجمايل 

الداخلي واخلارجي ٢٩،٣ مليار دينار بزيادة مقدارها 

العام  يف  عليه  كانت  عما  مقارنة  دينار  مليار   ٢،٣

املا�سي املقدر بح�ايل ٢٦،٩ مليار دينار.

 يتبني ان االرتفاع يف ن�سبة الدين اعلى من ن�سبة 

ارتفاع ال�دائع فالزيادة يف ن�سبة الدين العام م�سافا 

اليها خدمة الدين العام ٢،٣ مليار دينار فيما االرتفاع 

على ال�دائع ١،٤٥٧ مليار ولريتفع بذلك ن�سيب الفرد 

من الدين العام اىل ما ن�سبته ٦٪ حيث ارتفع عن ما 

كان عليه يف  العام احلايل مقارنة عما   399٦ قيمته 

ن�سبة  بذلك  لرتتفع  دينار   ٣٧٦٨ �سبقه  ال��ذي  العام 

اىل  لت�سل  املحلي  ال��ن��اجت  اىل  ال��ع��ام  ال��دي��ن  خدمة 

اىل  م�ؤ�سر  وه�  املحلي  الناجت  من   ٪٩٧،٣ ن�سبته  ما 

ارتفاعها اىل ما ن�سبته ١٠٠٪ يف العام ٢٠٢٠ .

من  يفاقم    ٪٢ ح���ل  النم�  ن�سبة  م��راوح��ة  ان 

امل�سكالت االقت�سادية املتعلقة بامل�ساركة االقت�سادية 

والتي ال تتعدى ما ن�سبته ٤٠٪ حيث يزيد من تفاقمها 

وبح�سب   ٪١٩،٥ ن�سبته  ما  اىل  البطالة  ن�سبة  ارتفاع 

العام  ارتفع  العام  الدين  �سايف  ف��اإن  االح�����س��اءات 

 ٢٩،٢ يقارب  ما  اىل  لي�سل   ٪٨،٥ ن�سبته  ما  املا�سي 

مما ي�ؤ�سران باأن االجراءات االقت�سادية التي اتبعتها 

احلك�مة التزاما بربنامج الت�سحيح فاقمت من ازمة 

الدين العام واالآثار املرتتبة عليه على امل�ست�ى الداخلي 

يف املناف�سة احلك�مية للقطاع اخلا�س مما ي�سهم يف 

ما  اىل  الداخلي  الدين  بلغ  حيث  اال�ستثمارات  تعطل 

يقارب ١٦،٧٥٪ يف حني ي�سل الدين اخلارجي ١٢،٤ 

مليار دينار يقابلها ودائع القطاع اخلا�س ٣١،١٧ حيث 

ت�سكل ما ن�سبته ٩٢،٧٪ من ال�دائع الكلية يف البن�ك 

املتحققة  االرب��اح  اعتماد  على  امل�ؤ�سرات  من  وه��ذه 

املتعلقة  اخل��ا���س  القطاع  ف���ائ��د  ���س���اء  الف�ائد  م��ن 

باالقرتا�سات او ف�ائد االقرتا�سات احلك�مية املغطاة 

ب�سندات واذونات اخلزينة، بدال من ا�ستثمار الف�ائ�س 

العمل  لفر�س  م���ل��دة  انتاجية  قطاعات  يف  املالية 

معاجلات  اىل  احلك�مة  تلجاأ  النم�  ن�سبة  من  وترفع 

كالزيادة  جديدة  ازمات  با�ستحداث  املالية  االزمات 

حتت  الكهربائية  التعرفة  على  ا�ستحدثتها      التي 

تلتفت  ان  دون  املقط�عة  الزيادة  او  الدعم  فرق  بند 

القطاعات  الزيادة على  االآثار املرتتبة على هذه  اىل 

ت�سكل  التي  ال�سناعي  القطاع  وباالخ�س  االنتاجية 

اعباء الطاقة ما ن�سبته ٤٠٪ من التكاليف ومع ذلك 

فاإن ال�س�ؤال يبقى معلقا ما هي الطرق وال��سيلة التي 

 ٢٠٢٠ م�ازنة  يف  العجز  ل�سد  احلك�مة  اليها  �ستلجاأ 

خا�سة حني ان تعلن انها لن تلجاأ لرفع ال�سرائب الن 

ال��سع االقت�سادي واالجتماعي ال يحتمل اية �سرائب 

ا�سافية يف حال مل تتمكن من االقرتا�س اخلارجي كما 

ت�ؤ�سر معطيات البنك الدويل فهل �ستلجاأ لالقرتا�س 

الداخلي واملغامرة بتفاقم امل�سكالت املالية.

ارتفاع خدمة الدين العام يهدد اال�ستقرار املايل
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 ازمة طلبة اجلامعات االلكرتونية
 تراوح مكانها

 وزير التعليم العايل يلتقي القائم باالعمال االوكراين 

الدار�سني  االأردنيني  الطلبة  لق�سية  اطار اجله�د حلل  يف 

اإىل  اإ�سافًة  ف�سلهم  مت  والذين  االأوكرانية  اجلامعات  يف 

نتيجة  م�سدقاتهم  حجز  مت  ال��ذي��ن  اخلريجني  الطلبة 

�سهادات  على  بناًء  االأوك��ران��ي��ة  اجلامعات  يف  ت�سجيلهم 

ثان�ية عامة مينية، اأو ليبية ح�سل�ا عليها من مدار�س يف 

اأوكرانيا ال تعرتف ب�سهاداتها ال�سلطات االأوكرانية.

وطالب ب�سرورة اأن تق�م اجلامعات االأوكرانية مبنح 

ت��سح  عالمات  ك�س�ف  املف�س�لني  االأردن��ي��ني  الطلبة 

اأن  كامل امل�ساقات الدرا�سية التي قام�ا بدرا�ستها على 

تك�ن م�سدقة من ال�سلطات االأوكرانية ح�سب االأ�س�ل، 

وذلك حتى يتمكن�ا من االلتحاق بجامعات اأخرى خارج 

اأوكرانيا الإ�ستكمال درا�ستهم، كما طالب اأي�سًا ب�سرورة 

ت�سليم اخلريجني �سهادات تخرجهم اإ�سافًة اإىل ك�س�ف 

عالماتهم م�سدقة ح�سب االأ�س�ل، مع احتفاظ الطلبة 

اجلامعات  مقا�ساة  يف  بحقهم  املت�سررين  االأردن��ي��ني 

االأوكرانية نتيجة ما حلق بهم من �سرر مادي ومعن�ي.

الرف�س الطالبي لتقلي�س املنح يت�ساعد 
ووعود باحلل

روؤ���س��اء  م��ع  لقائه  خ��الل  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  اك��د 

الالحتادات الطالبية يف اجلامعات

 انه فيما يتعلق باخليارات املتاحة لزيادة اأعداد الطلبة 

يف  الفائ�س  حت�يل  ه�  والقرو�س  املنح  من  امل�ستفيدين 

اأبناء  للطلبة  ال���زراء  جمل�س  خ�س�سها  التي  املنح  اأعداد 

اجلن�ب  جامعات  يف  الدار�سني  وال��سط  ال�سمال  اإقليمي 

اإىل قرو�س يتم ت�زيعها على الطلبة ح�سب نقاطهم، اإ�سافًة 

للجامعات  االإ���س��ايف  الدعم  من  ج��زء  ت�جيه  درا�سة  اإىل 

الذي اأقرته احلك�مة يف م�ازنة العام ٢٠٢٠ ل�سالح دعم 

اإج��راء  درا���س��ة  وكذلك  الطالب،  دع��م  �سندوق  ميزانية 

لت�جيه  اجلامعات  لدعم  املخ�س�سة  املبالغ  يف  مناقالت 

جزء من هذه املبالغ لدعم ميزانية �سندوق دعم الطالب 

علمًا باأن ال�سندوق يعاين هذا العام من عجز اإجمايل بلغ 

قرابة )٢٠( ملي�ن دينار اأردين، و�ستق�م ال�زارة باالإعالن 

عن هذه االإجراءات ب�س�رتها النهائية وذلك بعد االإنتهاء 

من درا�سة جميع االإعرتا�سات التي تقدم بها الطلبة

جامعة الريموك تفر�س ر�سوما للرت�سيح 
واحتاد الطلبة يحتج

فيه  رف�س  بيانا  الريم�ك  جامعة  طلبة  احتاد  ا�سدر   

ت�سييق اخلناق على الطلبة ومنعهم من الرت�سيح واأكد انه 

واثبات  الطلبة  حق�ق  مبطالبة  طلبتنا  اأحتاد  انتظام  بعد 

جدارته يف ميدان العمل الطالبي تقابلنا جامعتنا بفر�س 

تر�سيح  يتقدم بطلب  ان  يريد  لكل من  “٢5”دينار  ر�س�م 

للدورة القادمة لتعجيز طلبتنا من ممار�سة حق�قهم بكل 

مربرة  غري  بطلبات  عليهم  اخلناق  وت�سييق  دميقراطية 

“�سهادة عدم حمك�مية” وغريها حيث كل طلب ي�ست�يف 
ر�س�م معينة يف دوائر حك�مية اخرى...

اذا تقدم على فر�س ١٠٠ مر�سح على  باب اخر  ومن 

٧٨ ق�سم ت�سبح ايرادات خزينة اجلامعة ٢٥٠٠ دينار يعني 

�سر�سرة وتعجيز بنف�س ال�قت ..

ومن هذا الباب يطالب احتاد الطلبة اجلهات امل�س�ؤولة 

يف اجلامعة بن�سر خطة ميزانية نادي العاملني التي تتجاوز 

ورحل  اال�ستجمام  رح��ل  على  االالف  مئات  م�ساريفه 

طابا وتركيا ...

نفتح  همنا  وبنب�سركم   ، الطلبة  همم  تثبيط  همكم 

ملفات الف�ساد علني

اجلامعة االردنية ت�سر على فر�س منطق 
اجلباية

فرتة  اإنتهاء  عن  اجلامعة  يف  العام  امل�سجل  اعلن 

ال�سحب و االإ�سافة، مع ا�ستمرار خا�سية االإ�سافة للطلبة 

الذين األغيت لهم م�اد حتى ي�م اخلمي�س القادم.

اجلامعية  للر�س�م  امل�سددين  غري  الطلبة  على   -

با�ستثناء

١ - الطلبة امل�ؤجلني لر�س�مهم

٢ - احلا�سلني على منح/قرو�س من التعليم العايل

م�اد  اأي  اإلغاء  �سيتم  حيث  الر�س�م،  دفع  يف  االإ�سراع 

درا�سية غري حما�سب عليها، ولن يك�ن اأمام الطلبة فر�سة 

اإعادة ت�سجيلها الإنتهاء فرتة ال�سحب و االإ�سافة

من  امل�سجلني  الطلبة  ح��رم��ان  ب��ع��دم  تطالب  ر���س��اد 

م�ادهم وتاجيل الدفع واعطاء مهلة لهم حتى م�عد تقدمي 

االمتحانات النهائية وهذا حقهم امل�سروع.

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

    - تابعت املكاتب ال�سبابية 

الق�مية  االح���زاب  الئ��ت��الف  والطالبية 

ال���دوري   اجتماعها  خ���الل  وال��ي�����س��اري��ة 

الدميقراطي  ال�سعب  ح��زب  يف  املنعقد 

امل�����س��ت��ج��دات  اآخ����ر  »ح�����س��د«،  االردين 

ع��ل��ى م��������س����ع ح���رم���ان ال��ط��ل��ب��ة من 

�سندوق  يقدمها  التي  الدرا�سية  املنح 

دع���م ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي، واأك�����دت اأن 

االح��ت��ج��اج��ات ال��ط��الب��ي��ة ال���ا���س��ع��ة يف 

التعليم  وزارة  اأم��ام  او  الطالبية  امل�اقع 

الذي  ال�ا�سع  الظلم  حجم  ت�ؤكد  العايل 

حلق بالطلبة املت�سررين من هذا القرار 

االدن��ى  احل��د  بت�فري  مطالبة  ال��ظ��امل، 

التعليم  الد�ست�رية يف  الطلبة  من حق�ق 

الدولة  لتخلي  رف�سها  وم�ؤكدة  اجلامعي 

املتدرج عن م�س�ؤولياتها يف ت�فري فر�سة 

التعليم و عدم حتميل الطلبة نتائج عجز 

هذه  يف  الطالب  دع��م  �سندوق  ميزانية 

مير  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف 

بها الطلبة. 

كما تطالب اإدارات اجلامعات بت�سهيل 

الفر�س  وت�فري  الر�س�م  تق�سيط  اآليات 

العادلة واملتكافئة جلميع الطلبة لت�سجيل 

امل�اد دون ا�سرتاط الدفع امل�سبق

اجل��ام��ع��ات  طلبة  احت����ادات  وت��دع��� 

للقيام بدورهم النقابي املاأم�ل وال�سغط 

بكل ال��سائل املمكنة لتذليل كل العقبات 

التي حت�ل دون ت�سجيل الطلبة للم�اد او 

ال�ق�ف يف وجه اأي قرار ي�ؤدي حلرمانهم 

من اإكمال درا�ستهم

ك��م��ا ت��رف�����س امل���ك���ات���ب ال�����س��ب��اب��ي��ة 

الق�مية  االح���زاب  الئ��ت��الف  والطالبية 

االأمني  الت�سييق  اأ�سكال  كل  والي�سارية 

كل  وت��دي��ن   ، الطالبية  احل��ري��ات  على 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ع��رف��ي��ة  االإج������راءات 

الطالبي  العمل  ن�سطاء  على  الت�سييق 

للحكام  التح�يل  او  بالعق�بات  ���س���اء 

وم�س�ؤولة  ج��ادة  ل�قفة  داعية  االإداري���ني 

والقرارات  الت�سرفات  لهذه  حدا  ت�سع 

العرفية.

 عن حقوق الطلبة وحرياتهم:املكاتب ال�سبابية توؤكد رف�سها لتخلي الدولة املتدرج عن م�سوؤولياتها يف توفري فر�سة التعليم
ً
دفاعا
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اعداد احمد النمري

بيانات ومعدالت وردت يف التقرير ال�سهري االخري 

لدائرة االح�ساءات العامة اظهرت حمدودية وا�سحة 

يف ارتفاع الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك )الت�سخم 

/ الغالء( ومن )١٢٥،٠٩( نقطة متحققة خالل �سهر 

نقطة   )١٢٥،٢٧( اىل   ٢٠١٨ �سنة  من  االول  ت�سرين 

�سنة  العام  من  )ت١(  املقابل  ال�سهر  خالل  متحققة 

٢٠١٩، وبن�سبة ارتفاع �سعيفة بحدود )٠،١٪( واحد 

بالع�سرة يف املاية.

ال�سعار  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  اخ��رى  جهة  م��ن 

امل�ستهلك بن�سبة »٠،٣٪« خالل اال�سهر الع�سرة االوىل 

نف�س  يف  املتحققة  بالن�سبة  باملقارنة   ٢٠١٩ �سنة  من 

الفرتة من �سنة ٢٠١٨.

�ساهم يف هذا االرتفاع املحدود جمم�عة االيجارات 

مبقدار )٠،٤٢( نقطة مئ�ية )خالفا بت�قعات �سابقة 

�سجلته يف اجلانب ال�سلبية( ، فيما �ساهمت جمم�عة 

اخل�سار والبق�ل اجلافة مبقدار )٠،١٩( نقطة مئ�ية، 

والتعليم مبقدار )٠،١٠( نقطة مئ�ية.

يف  اخ��رى  �سلعية  جمم�عات  �ساهمت  املقابل  يف 

النقل  ا�سعار جم�عة  ومنها  الت�سخم،  ن�سبة  تخفي�س 

مبقدار )٠،٢٢( نقطة مئ�ية وعلى �سبيل املثال.

الهب�ط ال�ا�سح ملعدالت الت�سخم )الغالء( �س�اء 

قد  ال�سن�ي،  االحت�ساب  او  ال�سهري  امل�ست�ى  على 

امل�ستهلكني من احل�س�ل  امل�اطنني  ي�ساهم يف متكني 

ومنتجات  اق��ل  با�سعار  واخل��دم��ات  ال�سلع  نف�س  على 

اكرث بدون ان نن�سى ان الت�سخم املفرط يف تدنيه لي�س 

مطل�با او م�ستهدفا اذ يك�ن �سببه الرئي�س حالة تباط�ؤ 

او انكما�س  قائم يف االقت�ساد ويك�ن التحرك املطل�ب 

وم�لد  ومت�ازن  الرتكيز على حتقيق من� حقيقي  هنا 

للت�ظيف.

قطاع االثاث يف او�ساع �سعبة

لقاء �سحفي عقد يف مقر غرفة جتارة االردن  يف 

امل�ساكل  ع��ن  ي��سف  م��اه��ر  ال�سيد  ع�س�ها  حت��دث 

واملعيقات التي اأحاطت وال تزال حتيط بقطاع االثاث 

يف االردن، �س�اء الذي يتم ت�سنيعه حمليا او ذاك الذي 

تداعياتها �سعف  اهم  والتي كان من   ، ا�سترياده  يتم 

التي �ساهمت يف اغالق ما يقارب  �سديد يف املبيعات 

 )١١٦٠٠( ا�سل  من  اث��اث  ومتجر  �سركة   )١١٠٠(

كانت ت�ستخدم ح�ايل )٥٠٠٠( خم�سة االف عامل.

ع�س� جمل�س ادارة غرفة جتارة االردن، اكد اثناء 

اللقاء على اكرث من �سبب رئي�س لهذا التده�ر يف هذا 

قان�ن  بن�د  عدالة  وع��دم  ثقل  ومنها  الهام،  القطاع 

التطبيق،  يف  كما  الن�س  يف  وامل�ستاأجرين  املالكني 

وارتفاع تكلفة الكهرباء امل�ستخدمة، واىل ارتفاع كبري 

ومنها  املفرو�سة،  وال�سرائب  الر�س�م  م��ع��دالت  يف 

�سريبة املبيعات والتي ت�سل يف جمم�عها اىل ح�ايل 

تعيني  االث��اث  �سركات  بع�س  ال��زام  واخ��ريا   ،)٪٦٢(

امللحة  احلاجة  عدم  رغم  لل�سركات  قان�ين  م�ست�سار 

تنعك�س  ثقيلة  عالية  تكلفة  املح�سلة  لتك�ن  لذلك، 

القدرات  تتجاوز  عالية  ا�سعار  على  من طريقة  باكرث 

الدخ�ل  ا�سحاب  م��ن  امل�سرتين  لغالبية  ال�سرائية 

املتدنية واملت��سطة.

ت�سريحات عاملني يف االبي�س

م�سادر عمالية واخرى �سحفية وحك�مية حتدثت 

عن قيام ادارة �سركة »االبي�س لال�سمدة والكيماويات« 

او  بانهاء  ال�سحراوي،  الطريق  و�سعها قرب  االكائن 

العاملني  من   )٢٥٠( ح�ايل  خدمات  عن  باال�ستغناء 

لديها مرة واحدة.

ورغم ان مدير تفتي�س عمل الكرك اكد بان ال�زارة 

يف �س�رة ال��سع، وبانها �سرت�سل فريقا من قبلها ملقر 

امل�ستغرب  االج��راء  ومناق�سة  لبحث  بعمان  ال�سركة 

الذي اتخذته ال�سركة باال�ستغناء عن عاملني باجلملة، 

اع��ادة  يت�سمن  ت�فيقي  ح��ل  اىل  الت��سل  ومل��ح��اول��ة 

عندما  خا�سة  عملهم  م���اق��ع  اىل  عنهم  امل�ستغنى 

يندرج قرار اال�ستغناء حتت عن�ان »الف�سل التع�سفي« 

وتعار�سه مع ن�س�ل قان�نية وا�سحة يف قان�ن العمل، 

والت�سنيع  االنتاج  العمال  الثقيلة  الكلفة  جانب  اىل 

ملنتجات ال�سركة الناجمة عن وج�د امل�سنع يف منطقة 

االبي�س فيما االدارة تت�اجد يف عمان العا�سمة!!

ا�سعار الفائدة املتدنية

موؤ�سر لتباطوؤ اقت�ساديات راأ�سمالية

�سنة  يف  العاملية  املالية  االزم���ة  انفجار  وبعد  م��ع 

٢٠٠٨ لتطال اكرب االقت�ساديات الراأ�سمالية الكربى، 

اقت�ساد ال�اليات املتحدة كما يف اقت�ساديات اوروبية، 

وطبقت،  الراأ�سماليات  ه��ذه  تبنت  بريطانيا،  ويف 

منهجا  ليربالية،  اخ��رى  وم�سارات  خيارات  و�سمن 

الذي  النقدي«  »التي�سري  بعن�ان  ونقديا  اقت�ساديا 

تخفي�س  اجراء  اولهما  رئي�سيني،  يتك�ن من حم�رين 

اقرتبت  التي  املتدنية  الفائدة  ا�سعار  يف  م�سب�ق  غري 

ال�دائع( اىل  من ال�سفر )او حتى فائدة �سلبية على 

جانب قيام البن�ك املركزية ب�سراء �سندات ال�سركات 

وا�س�لها.

وم��ع ذل��ك ورغ��م ذل��ك مل يتم حتى االآن اخل��روج 

االقت�سادي،  التباط�ؤ  حالة  زجاجة  عنق  من  ال�ا�سح 

يف  لي�ستمر  مقب�لة  بدرجة  التباط�ؤ  تخفي�س  حتى  او 

حتى  النقدي  التي�سري  نهج  اىل  اللج�ء  ذلك  م���ازاة 

االآن، وغالبا لفرتة زمنية مقبلة.

بنك االحتياط الفيدرايل

ق��رر   ٢٠٢٠ �سنة  ال��ث��اين  ك��ان���ن  �سهر  ن��ه��اي��ة  يف 

اال�سا�سي  الفائدة  �سعر  تثبيت  االمريكي  الفيدرايل 

عند )١،٧٥٪( تخ�فا منه من ا�ستداد التباط�ؤ يف وقت 

الحق.

البنك املركزي االوروبي

الفائدة  �سعر  ابقاء  االوروبي  املركزي  قرر  وبدوره 

احلايل  املنخف�س  م�ست�اه  عند  تغيري  بدون  اال�سا�سي 

من  م��زي��دا  البنك  ي�ستبعد  ومل   ،)٪٠،٥٠( البالغ 

التخفي�س يف وقت الحق ، كما ارفق قرار بتثبيت �سعر 

الفائدة بتعهد وا�سح يت�سمن ا�ستمراره ب�سراء �سندات 

ال  ان  على  العمل  مع  �سهريا،  ي�رو  مليار  مببلغ )٢٠( 

يتخطى الت�سخم �سقف )٢٪( على امل�ست�ى االوروبي.

ويف بريطانيا

البنك املركزي الربيطاين مل يعلن بعد اي قرار له 

ب�ساأن �سعر الفائدة اال�سا�س حتى االآن علما باأن ال�سعر 

 ،)٪٠،٥٠( وبحدود  االنخفا�س  بالغ  املطبق  احلايل 

اي  اتخاذ  عن  الربيطاين  امل��رك��زي  تاأخر  ان  ويبدو 

الرتقب  حالة  اىل  يرجع  الفائدة  ب�ساأن  جديد  ق��رار 

واالنتظار ملا ميكن ان يرتتب من اهتزازات ومتغريات 

البدءء  بعد  الربيطاين  االقت�ساد  وم�سارات  وقائع  يف 

بتنفيذ خروج بريطانا من ع�س�ية املجم�عة االوروبية، 

اجلانبني  بني  �ستك�ن  التي  العالقات  وماهية  وطبيعة 

الحقا.

وتوجه بريطاين لت�سريح )٤٥٠( اذاعيا!!

 )BBC( املديرة العامة لدار االذاعة الربيطانية

اعلنت عن ت�جه ي�سل اىل مرتبة القرار الجراء اعادة 

�سطب  بهدف  االذاع���ة  يف  التحرير  الق�سام  هيكلة 

وظائف حتريرية، ومن ثم ت�سريح تدريجي ملا يقارب 

اىل  هذاالت�جه  املديرة  عزت  وفيما  م�ظف،   )٤٥٠(

ال�ا�سعة  التكن�ل�جية  املتغريات  مع  التم�سي  �سرورة 

وبروز قن�ات اعالمية جديدة مناف�سة يف م�ازاتها، فاإن 

الت�سريح ياأتي يف معظمه نتاج نهج راأ�سمايل ال يرتدد 

يف حتميل العمالة ثقل ازماته وف��ساه وتناق�ساته.

معدالت ت�سخم �سعيفة يف �سنة ٢٠١٩!!
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

االردنية ال�سقاط  ال�طنية     -  عقدت احلملة 

ال�سي�عي  احل��زب  مقر  يف  �سحفيا  م���ؤمت��را  الغاز  اتفاقية 

االردين ظهر االثنني املا�سي ابتداأ بكلمة ترحيبية من الرفيق 

رحب  االردين  ال�سي�عي  احل��زب  عام  امني  الطميزي  فرج 

فيها باحل�س�ر م�ؤكدا ان االردن يف خطر ويف عني العا�سفة، 

و�سفقة القرن ال تنف�سل عن مترير اتفاقية الغاز خ�س��سا 

الرجعي  االم��ري��ك��ي  ال�سهي�ين  التحالف  ا�ستنفار  بعد 

�سيادة  ال  ان  م�ؤكدا  ال�سفعة،  ال�سفقة  هذه  لتمرير  العربي 

االردن  حت�يل  يف  االمريكيني  ورغبة  الهيمنة  ظل  يف  وطنية 

من دول��ة وظيفية مانعة اىل دول��ة عابرة وه��ذا لن مير الن 

ال�سعب االردين مبجمله قال كلمته و�سيت�سدى لهذه امل�ؤامرة 

الدكت�ر  احلملة  من�سق  اكد  و   ، الخطارها  بال�عي  مت�سلحة 

االم���ر  ي�سمي  ال�سحفي  امل�ؤمتر  ه��ذا  ان  الب�ستاين  ه�سام 

حجم  بفجاجة  القرن  �سفقة  اعلنت  ان  بعد  مب�سمياتها، 

اخلطر الذي يحيط باالردن دولة ونظاما وم�اطنني باعتبار 

ل�سفقة  الكارثية  النتائج  احدى  الغاز  اتفاقية  على  الت�قيع 

القرن داعيا اجلهات احلك�مية حت�يل رف�سها الكالمي اىل 

العدو  التطبيع مع  ا�سكال  تبداأ من رف�س كل  م�اقف عملية 

ال�سهي�ين ، ورف�س مقررات �سفقة القرن التي حت�ل االردن 

اىل دولة ملحق بالكيان ال�سهي�ين ، داعيا احلك�مة االردنية 

باإلغاء هذه  الكفيلة  االجراءات  باتخاذ  الف�ري  ال�سروع  اىل 

م�ستنقعها  اىل  جرنا  يف  ا�سهم  من  كل  وحت�يل  االتفاقية 

للتحقيق، وم�ا�سلة العمل النهاء كل ا�سكال االرتباط بالكيان 

الهيمنة  اخطار  من  وم�اطنيه  االردن  وحماية  ال�سهي�ين 

ال�سهي�نية

مطالب  بعدة  ال��ن���اب  جمل�س  نف�سه  ال�قت  يف  مطالبا 

منها:�

ال��غ��از م��ن ادراج  ا���س��ت��رياد  ق��ان���ن منع  ا���س��ت��ع��ادة   -

الإلغاء  وا�سحا  ن�سا  مت�سمنا  نافذ  ب�سكل  واق��راره  احلك�مة 

اتفاقية الغاز

عن  امل�س�ؤولني  ملعرفة  نيابية  حتقيق  جلنة  ت�سكيل   -

ت�ريط االردن بهذه االتفاقية وحما�سبتهم

متابعة االخبار الذي قدمته احلملة للنائب العام  -

متابعة ال�سكاوي التي قدمتها احلملة لهيئة النزاهة   -

ومكافحة الف�ساد

مطالبة احلك�مة بت�سفية �سركة الكهرباء ال�طنية   -

مليار  ون�سف  خم�سة  اللحظة  حتى  خ�سائرها  بلغت  والتي 

دينار وهي حمل�لة حكما ا�ستنادا لقان�ن ال�سركات

ويف معر�س تقديره حلجم التاأثري للنقابات املهنية طالب 

الر�سمية  امل�ست�يات  كاملة  مقاطعة  باإعالن  النقباء  جمل�س 

واقل  عام  امني  م�ست�ى  يف  التعامل  وابقاء  العليا  احلك�مية 

الإنفاذ  داعيا  احلك�مية،  امل�ؤ�س�سات  مع  التداخل  حلجم 

ابرام  يف  ت�رط  نقابي  كل  وحما�سبة  التطبيع  مقاومة  ق�سم 

�سفقة الغاز او �سهل متريرها اىل جمال�س التاأديب النقابية، 

م�سريا ان النقابات بامكانها دعم وتنفيذ مبادرات مقاطعة 

فاعلة من ن�ع انزال القاطع الكهربائي ومقاطعة دفع ف�اتري 

الكهرباء

العامة  العمالية  النقابات  ان  الب�ستاين  الدكت�ر  واك��د 

التعدين  العاملني يف  للعاملني يف الكهرباء ونقابة  وامل�ستقلة 

ت�قف  الع���الن  العمال  همم  وت�سحذ  تت�انى  ال  ان  عليها 

تدريجي عن العمل و�س�ال اىل ا�سراب عام الإجبار �سركتي 

اتفاقيات  الغاء  العربية  الب�تا�س  و�سركة  ال�طنية  الكهرباء 

ا�سترياد الغاز امل�قعة مع الكيان ال�سهي�ين

التي  امل���اد  تكثيف  االعالميني  مداخلته  ختام  يف  ودع��ا 

تعزز وعي امل�اطن باالخطار التي ت�سكلها هذه االتفاقية على 

امن االردن وا�ستقالله م�جها الدع�ة الو�سع م�ساركة �سعبية 

يف امل�سرية اجلماهريية التي �ستنطلق ي�م اجلمعة من و�سط 

البلد.

الغاز  اتفاقية  الإ�سقاط  االأردنية  ال�طنية  احلملة  تدع�  و 

مع الكيان ال�سهي�ين )#غازالعدواحتالل( جميع م�اطنينا 

والنقابّية  احلزبّية  م�ؤ�س�ساتنا  وكل  واملحافظات،  عّمان  يف 

“الرّد على �سفقة  للم�ساركة يف م�سرية  وال�سعبية،  واالأهلّية 

القرن: اإ�سقاط اتفاقّية الغاز”، ي�م اجلمعة ١4 / ٢ / ٢٠٢٠، 

ال�ساعة ١٢:٣٠ ظهًرا، �ساحة امل�سجد احل�سيني، و�سط البلد، 

يف  وعملّية  فعلّية  م�اقف  اتخاذ  يف  التخاذل  الإدان��ة  عّمان. 

الكالمي  باال�ستنكار  واالكتفاء  القرن”،  “�سفقة  م�اجهة 

الفارغ، ما يعني �سراكة يف اجلرمية وت�اط�ؤًا معها.

يف  الي�م  للتحقيق  والقابلة  املمكنة  ال�حيدة  الرتجمة 

االأردن مل�اجهة “�سفقة القرن”، هي اإ�سقاط اتفاقّية الغاز، 

حالة  من  �سينقلنا  الذي  احلقيقّي  ال�سيا�سّي  الفعل  ه�  هذا 

الكالم الفارغ اإىل و�سعّية الفعل الفّعال، وهذا ما �سنطالب 

به ون�سغط من اأجله يف امل�سرية.

ل�”�سفقة القرن” وال اأحد يفعل  اإدانة و�سجب وا�ستنكار 

النّ�اب،  اأ�سحاب القرار، وال احلك�مة، وال جمل�س  �سيًئا: ال 

وال النقابات؛ وتتم “تربئة الذمة” هذه يف ال�قت الذي يدفع 

امل�اطنني  جي�ب  من  دوالر  مليار   ١٠ القرار  اأ�سحاب  فيه 

ال�سهي�ين  لالإرهاب  وفعليًّا  مبا�سًرا  ماليًّا  دعًما  االأردنيني 

العدو  ل�سالح  لبلدنا  ورهًنا  واإجرامه،  الت��سعّية  وم�ساريعه 

ال�سهي�ين، يف تنفيذ مبا�سر ووا�سح ملتطلبات �سفقة القرن: 

ق�ة عظمى �سهي�نّية تهيمن على حميط خانع.

الرد على �سفقة القرن ا�سقاط اتفاقية الغاز

فو�سى فواتري الكهرباء � ومزيدا من قهر املواطنني
   -عمت البالد اال�سب�ع املا�سي حالة وا�سعة من 

ال�سخط ب�سبب ارتفاعات غري منطقية على ف�اتري الكهرباء 

قيمة  دفعت  التي  العائالت  اذع���ان  اىل  معظمها  يف  ادت 

الف�اتري على ح�ساب ق�ت اطفالها. �سركة الكهرباء مل تقدم 

ردا مقنعا للم�اطنني الذين اأ�سهروا ف�اتري وارقام ال عالقة 

لها بزيادة اال�ستهالك وال باملنطق، والكثري قرر عدم الدفع 

حتى ل� ادى ذلك اىل قطع التيار!!!

ما الذي يجري، وملاذا تفتعل ال�سركات اخلدمية الكربى 

وا�سعة  احتجاجات  �سدرت  لقد  امل�اطنني؟!  مع  خ�س�مات 

من جهات عديدة بينها غرف ال�سناعة والتجارة وم�ؤ�س�سات 

االردنية  املحطات  بع�س  ا�ست�سافت  كما  وغريها،  �سعبية 

�سافيا  ج�ابا  يقدم�ا  مل  الذين  الكهرباء  ل�سركة  ممثلني 

لل�سبب الذي دفع ال�سركة لرفع اال�سعار اىل هذا احلد.

تنديدا باملمار�سات اال�ستفزازية ل�سركات اخلدمات

بيان  يف  امل�ستقبل  حل������ارات  ع��م��ان  جمعية  ح����ذرت 

اأ�سدرته من ممار�سات بع�س ال�سركات التي تقدم خدمات 

اأ�سا�سيًا يف خلق  والتي �سارت عاماًل  للم�اطن  ا�سرتاتيجية 

اأج�اء الت�تر يف البالد، وه� الت�تر الذي ينعك�س نقمة على 

يف  لل�سركات  الالمنطقية  الف�اتري  بفعل  خا�سة  ال��دول��ة، 

معظم االأحيان و�سيا�سة قطع اخلدمة يف كثري من االأحيان.

تتجاوز  للم�اطنني  اخلدمات  �سركات  بع�س  ابتزاز  اأن   

قيمة الف�اتري ال�سهرية وارتفاعها غري املربر اإىل ماه� اكرب 

مما �سيك�سف عنه الحقا، وتابعت اجلمعية يف بيانها:�

ال�سركات  بع�س  بها  تق�م  التي  املمار�سات  ه��ذه  اأن   

تتزامن مع االأزمة االقت�سادية القا�سية التي مير بها بلدنا، 

مما يثري اأع�ساب االأردنيني وي�سعهم يف حالة ت�تر ت�سيطر 

على حياتهم، يجري التعبري عنه ب�س�ر خمتلفة من العنف 

يف  امل�ساهمة  اجلميع  على  يفر�س  مما  وامل���ادي،  اللفظي 

التخفيف من اأج�اء الت�تر باالمتناع عن ما ي�ستفز اأع�ساب 

امل�اطنني ويدفعهم اإىل ممار�سة العنف، وه� ما يحدث من 

قبل الكثري من �سركات اخلدمات التي الغنى للم�اطن عنها، 

تت�سرف  ال�سركات  هذه  بع�س  ف��اإن  ذلك  من  العك�س  على 

نقمتهم  ومن  امل�اطنني،  ا�ستفزاز  حجم  من  تزيد  بطريقة 

على واقعهم ، مما يرتب مردودا �سيا�سيا واجتماعيا يجب 

كقطع  امل�ستفزة،  املمار�سات  هذه  مبنع  الدولة  له  تنتبه  اأن 

التيار الكهربائي ب�س�رة مفاجئة واحيانًا ملدد ط�يلة بحجج 

خمتلفة غري منطقية، وكذلك عدم انتظام و�س�ل املياه وه� 

ما ينطبق على قطاع االت�ساالت، دون النظر اإىل اخل�سائر 

التي  املمار�سات،  ه��ذه  ج��راء  امل�اطن�ن  لها  يتعر�س  التي 

حت�لت اإىل �س�ط عق�بة ت�قعها ال�سركات على امل�اطنني.

اإن اأهم ما ي�ستكي منه امل�اطن ه� تراكم الف�اتري وو�سع 

قطع  واإم��ا  ال��ف���ري  الدفع  اإم��ا  هما:  خيارين  اأم��ام  النا�س 

الف�اتري  قيمة  ت�فر  لعدم  القطع  يقع  الغالب  ويف  اخلدمة، 

املطل�بة، والتي مل ت�سل بانتظام الأ�سباب يق�ل بع�س العارفني 

اأنها مق�س�دة، بهدف زيادة دخل هذه ال�سركات من خالل 

�سريحة  اإىل  �سريحة  من  ونقلهم  امل�ستخدمني  �سرائح  رفع 

تتقا�ساها  التي  اخلدمة  اإع��ادة  ر�س�م  ا�ستيفاء  خالل  ومن 

ال�سركات  بع�س  ف�اتري  بن�د  قراءة  اأن  كما  ال�سركات،  هذه 

هي االأخرى ت�ستفز امل�اطن، فبع�س الف�اتري تت�سمن اج�را 

لعدادات يدفع عنها امل�اطن �سلفًا ، لكن الفات�رة ال�سهرية 

مما  �سهريًا  ال�سركة  تتقا�ساها  للعداد  اأجرة  خانة  تت�سمن 

يخالف املنطق؟ وانتهى البيان بالق�ل:�

الكثري من  �سيت�ل�ن مالحقة  القان�نيني   اأن فريقا من   

الق�سايا التي ت�سبب الظلم واالأذى للم�اطنني من قبل هذه 

ال�سركات. باالإ�سافة اإىل مراجعة العق�د بني هذه ال�سركات 

وامل�اطنني التي ميكن ت�سنيفها كعق�د االإذعان.
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�سوي�س �سليمان  د.  	•
ال �سك اأن امل�اطن العربي املقه�ر، ب�سبب متادي 

لل�سع�ب  عدائها  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال���الي��ات 

على  يطرح  الفل�سطيني،  ال�سعب  بخا�سة  العربية، 

نف�سه ال�س�ؤال : كيف ميكن لنا ك�سع�ب عربية اأن نرّد 

على هذا االإذالل الذي متار�سه تلك الدولة بحقنا بكل 

وقاحة وعجرفة ؟ ... تت�سمن االإجابة قائمة ط�يلة من 

التي قد تبداأ بقطع العالقات  القرارات واالإجراءات 

واإنتهاءًا  االإقت�سادية  باملقاطعة  مرورًا  الدبل�ما�سية، 

ب�سرب امل�سالح االأمريكية حيثما وجدت ف�ق االأر�س 

العربية. لكن كل من يعرف احلال � ول� باحلد االأدنى � 

يدرك باأن معظم االأنظمة العربية ال جتروؤ حاليًا على 

املتحدة،  ال�اليات  ملم��سة �سد  اإجراءات  اأية  اتخاذ 

بالرغم من عدائها املطلق للحق�ق وللم�سالح العربية 

الق�مية. وهذا بحد ذاته مدعاة للتفكري وا�ستخال�س 

الدرو�س من قبل جميع ال�طنيني والق�ميني العرب : 

وفقًا الأي منطق اأو مبداأ اأو حتى �سيا�سة ق�مية ميكن 

تربير �سك�ت اأنظمة تّدعي اأنها متثّل ال�سع�ب العربية 

وحق�ق  م�سالح  تنا�سب  اأجنبية  دولة  �سيا�سة  على   �

هذه ال�سع�ب العداء املطلق منذ عق�د ؟

االأنظمة، فماذا  اأيدينا من  ننف�س  ما دمنا  اإذن، 

ان  الأح��د  ميكن  ال  �سالح  بيدها  اإن  ؟  ال�سع�ب  عن 

ال��دف��اع عن  ب��اب  اإل��ي��ه، ول��� م��ن  مينعها م��ن اللج�ء 

الكرامة الق�مية؛ اأال وه� مقاطعة الب�سائع االأمريكية 

يف االأ�س�اق العربية. وهذا �سالٌح ا�ستعملته وت�ستعمله 

اأن  العربية  ال�سع�ب  ومن حق   ، و�سع�ب عديدة  دول 

يطرح  التي  االأوىل  امل��رة  هي  هذه  لي�ست  اإليه.  تلجاأ 

فيها هذا امل��س�ع يف االأردن اأو على ال�سعيد العربي؛ 

خمتلفة،  ف��رتات  يف  املقاطعة  ه��ذه  م�ر�ست  لقد  بل 

العراق  على  االأم��ري��ك��ي  ال��ع��دوان  بعد   ٢٠٠٣ كعام 

ال�سابقة  املفاطعة  حمالت  جاءت  املثال.  �سبيل  على 

كردات فعل حلظية على اأحداث معينة، ثم ما لبثت 

اأن �سعفت وتال�ست. ال �سك بان هناك حاجة لتقييم 

على  لل�ق�ف  املقاطعة  جمال  يف  ال�سابقة  املحاوالت 

العقبات والتحديات والع�امل التي حّدت من و�س�لها 

اإىل اأهدافها. 

�سحيٌح اأن ال�اليات املتحدة ق�ة اقت�سادية عظمى 

من  العديد  بان  اأي�سًا  و�سحيٌح  تكن�ل�جيًا؛  ومتقدمة 

من  وقرو�س  ومنح  م�ساعدات  تتلقى  العربية  ال��دول 

هي  باأكملها  دول  ث��روات  اأن  بل  املتحدة،  ال���الي��ات 

واخ��ريًا  م��ث��اًل.  كالنفط  االأم��ري��ك��ي��ة،  الهيمنة  حت��ت 

العربية  املجتمعات  �سرائح من  باأن  نعرتف  اأن  علينا 

تربطها و�سائج وم�سالح مع االإقت�ساد االأمريكي، وال 

جتد »تناق�سًا« بني امتهان ال�اليات املتحدة للكرامة 

وبني  الفل�سطيني من جهة،  ال�سعب  العربية وحلق�ق 

اأخرى!  جهة  من  معها  جتاريًا  اأو  اقت�ساديًا  تعاملها 

ت�سّكك  اأ�س�ات  دائمًا  وتربز  برزت  كله،  ذلك  وف�ق 

بفعالية املقاطعة � �س�اٌء عن ح�سن اأو �س�ء نّية. 

الكرامة  عن  دفاع  ق�سية  اأ�سا�سًا  هي  الق�سية  اإن 

العربية، واإ�سرار على احلفاظ على اله�ية وال�سيادة 

ال�طنية؛ والرد � ول� باأ�سعف االإميان � على االإ�ستهتار 

على  وال��ت��ط��اول  والفل�سطينية،  العربية  ب��احل��ق���ق 

القد�س،  املقد�سة يف  االأماكن  االأردنية على  ال��ساية 

والتاآمر مع العدو ال�سهي�ين على القد�س وفل�سطني، 

والت�سرف مع الق�سية الفل�سطينية ب�س�رة متناق�سة 

املتحدة،  االأمم  وق��رارات  ال��دويل  القان�ن  مع  متامًا 

منذ  متار�سه  االأمريكية  االإدارة  انفكت  ما  وال��ذي 

�سن�ات، واآخرها ما ي�سمى »�سفقة القرن«. 

عربي  نطاق  اأو�سع  على  ال�سفقة  هذه  رف�س  اإن 

االأ�سب�ع  خالل  برز  كما   � وعاملي  واأوروب��ي  واإ�سالمي 

مقاطعة  حلملة  اإ�سافيًا  م�سّ�غًا  يعطي   � املا�سي 

اأن تبداأ يف كل قطر  ال�اجب  للب�سائع االأمريكية من 

عربي � واأولها االأردن � الي�م قبل الغد. وحتى ال تك�ن 

املقاطعة »م��سمية«، فاإن من االأهمية مبكان اأن تلجاأ 

اإىل اأ�ساليب العمل املنظم وال�ا�سح يف روؤيته واأهدافه 

�ستني  �سن�ات  قبل  اأحد اخلرباء  ن�سر  لقد  املتدرجة؛ 

خط�ة ميكن اتباعها ملقاطعة اأمريكا. من ال�سروري 

االأمريكية،  للمنتجات  ال�طنية  البدائل  اأي�سًا حتديد 

وبذلك ال نقاطع ال�اليات املتحدة وح�سب، بل ون�سّجع 

من  كذلك  �سام.  وطني  هدف  وهذا  ال�طني،  املنتج 

املحتمل جدًا اأن ال يك�ن هناك نظري حملي اأو عربي 

احلالة  ه��ذه  مثل  يف  االأم��ري��ك��ي��ة؛  املنتجات  لبع�س 

ميكن ا�ستبدال هذه املنتجات مبنتجات دول �سديقة، 

كال�سني ورو�سيا وبع�س بلدان اأوروبا. ميكن اأن نبداأ 

ال�سيني،  »ه�اوي«  ب  واإ�ستبداله  »االآيف�ن«،  مبقاطعة 

مثاًل. 

اإذا  تنطلق  اأن  ومتعاظمة  دائمة  حلملة  ميكن  ال 

العام من  الراأي  التح�سري لها م�سبقًا وتهيئة  مل يتم 

عرب  خا�سة  االإع����الم،  و�سائل  ع��رب  ح��م��الت  خ��الل 

و�سائل الت�ا�سل االإجتماعي، وعرب االإت�سال بالتجار 

دول  من  لالإ�سترياد  اإقناعهم  وحماولة  وامل�ست�ردين 

اآخر،  �سعيد  على  املت��سط.  املدى  اأخرى �سديقة يف 

تلعب احلملة دورًا مهمًا يف رفع وعي امل�اطن العربي 

وباأهمية دوره يف ال�سراع مع اأعدائنا. 

اإننا على ثقة باأن عماًل دوؤوبًا ومت�ا�ساًل من قبل 

هيئات متخ�س�سة يف هذا املجال، تدعمها االأحزاب 

يحقق  �س�ف  امل��دين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  والنقابات 

على املديني املت��سط والبعيد نتائج مهمة للغاية . اإن 

احلملة العاملية ل�سحب االإ�ستثمارات ومعاقبة اإ�سرائيل 

وجناحاتها   )BDS( باإ�سم  املعروفة  ومقاطعتها 

الباهرة يجب اأن تلهم املنا�سلني العرب يف كل مكان. 

 � املقاطعة  من  �سن�ات  بعد   � اأمريكا  تكت�سف  عندما 

اإىل  انخف�ست  قد  العربية  االأ�س�اق  يف  مبيعاتها  بان 

الن�سف � اأو حتى الثلث �، فاإنها �ستقيم وزنًا للعرب عند 

حتديد �سيا�ساتها وم�اقفها جتاه الق�سايا العربية...

والتجارة  واالإقت�ساد  امل�سالح  فيه  تلعب  الي�م  فعامل 

الثقل االأكرب عند تقرير ال�سيا�سات.  ...واأخريًا األي�س 

»درهم فعل خرٌي من قنطار كالم«؟!   

مقاطعة الب�سائع االمريكية ... 

االإميان” “اأ�سعف 
كمال م�ضاعني

يبدو اأن االردن اآثر عدم الت�سعيد االعالمي 

�سد �سفقه ترامب ، وذلك ال�سباب لها عالقه 

امل���اق��ف  ازاء  ال�����س��ارم  االم��ري��ك��ان  مب���ق��ف 

 ، ال��ع��رب��ي��ه  االن��ظ��م��ه  م��ن  لل�سفقه  ال��راف�����س��ه 

وب�سبب �سعف امل�قف الر�سمي العربي ، وكذلك 

 ، – اخلليجي  االمريكي  ال�سغط  من  ملزيد  التعر�س  من  االردن  لتخ�ف 

وقد �ساهم م�قف ال�سلطه الفل�سطينيه ال�سعيف واملرتبك بخلق حاله من 

العذر  العربي عم�ما ،ومنح  ال�سارع  باو�ساط  الرتدد والرتقب واالحباط  

املجاين لالنظمه العربيه اأن ال تك�ن فل�سطينيه اأكرث من الفل�سطينيني . 

االآنتظار ه� ا�س�اأ اخليارات على االطالق ، والت�سليم بفكره اأن ال غطاء 

عربي لالعتماد عليه وال م�قف فل�سطيني ميكن املراهنه عليه ، ه� خيار 

تنفيذها  عن  النظر  بغ�س  احلل  وم�سار  روؤي��ه  حتدد   ، فال�سفقه   ، قاتل 

احلريف من عدمه . 

احلل يبداأ من فكره اأن االعرتاف باأن القائم باالردن يجب تغيريه ، من 

هنا يبداأ احلل ولي�س من اأي مكان اآخر ، ومدخل هذا احلل ه� بدميقراطيه 

بناءًا  ولي�س  القائم  ال��سع  ،ا�ستنادًا اىل حقائق  اال�سالح  حقيقيه حتقق 

على ال�سيغه ال�سيا�سيه الغري معلنه التي بداأت عام ٧١  وما زالت م�ستمره 

اىل االآن بتعبريات خمتلفه . 

 ، حقيقيه  دميقراطيه   ، بعيد  حد  اىل  ناجحه  كانت   ٨9 عام  جتربه 

امل�ساركه  بفكره  الدوله  وقب�ل   ، االقت�ساديه  االزم��ه  بحجم  م�سارحه 

وهذه   ، ج�انبها  بكل  احلياه  ادارة  واحتكار  ال��سايه  عقليه  عن  والتخلي 

 ، املت�سببني  وحما�سبه   ، اأالزم��ه  حجم  النا�س  ليعرف  �سروريه  مقدمه 

وتعديل النهج ، واال�ستعداد لدفع الثمن .

لهم  ولي�س   ، م�اطنتهم  من  متاما  متيقنني  لي�س�ا  االردنيني  ن�سف 

ح�سه م�ساركه اال عرب حاالت رمزيه ال اأكرث .. بع�س الن�اب او ال�زراء .. 

، وهنالك جزءًا   كبريا مهم�س اي�سا ي�سم�نه ) االطراف ( واقع حتت وطاأه 

الفقر والتهمي�س ، ودوله هذا حالها ال ميكنها الت�سدي ال�سغر التحديات 

ولي�س فقط مل�سروع ت�سفيه بحجم �سفقه القرن . 

باجلانب  الفل�سطينيه  وال�سلطه  االردن  بني  العالقه  تعريف  اع��اده 

الر�سمي وبني ال�سعبني االردين والفل�سطيني على قاعده الن�سال امل�سرتك 

، وهنا يكمن ال�سر بالتمييز بني م�سلحه النظام ال�سيا�سي وبني م�سلحه 

االردن ، فنحن نت�ه كثريًا بهذه امل�ساحه . 

عابره  ت�سريحات  من  ياأتى  ال  وهذا   ، االردنيه  الدوله  ث�ابت  حتديد 

ل�زير اخلارجيه ، بل باعالن دوله وعرب م�ؤ�س�ساتها ، كي يعرف ال�سارع اأين 

تقف الدوله مما يجري ، وكي نتيقن من اأن ال�سيا�سه التي متار�سها الدوله 

بالعلن هي ذاتها التي متار�سها بال�سر ، وكي منيز ت�سريحات اال�ستهالك 

من ت�سريحات اال�سرتاتيجيه ال�طنيه . 

كل احلل�ل تبداأ بالدميقراطيه واطالق طاقات ال�سارع للت�سدي ، ومن 

ا�سرتاتيجيه دوله وا�سحه ، ومن تطبيق مبداأ امل�ساركه ، ومن اعاده تعريف 

اال�سياء على �س�ء احلقائق ولي�س بت�سريحات لال�ستهالك ، ومن االميان 

اال�ستمرار  على  ا�سرت  واذا  احلايل  ب��سعها  االردنيه  الدوله  اأن  العميق 

او  الت�سدي  او  للرف�س  مق�مات  هنالك  فلي�س  العقليه  وهذه  النهج  بهذا 

امكانيه لدعم م�سالح االردن ودعم ال�سعب الفل�سطيني بالداخل .  

االردن باملرحله القادمه ٢/٢
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     البيان اخلتامي لالحتاد 

عمان  يف  عقد  ال��ذي  العربي  الربملاين 

بتاريخ ) ٨ / ٢/ ٢٠٢٠(        ت�سمن 

تقريبا  نف�سها  وال��ن��ت��ائ��ج  امل���ح���ددات 

اخلارجية  وزراء  م�ؤمتر  عن  ال�سادرة 

بتاريخ  القاهرة  يف  عقد  ال��ذي  العرب 

عن  �سدر  فقد      )٢٠٢٠  /  ٢  /  ١  (

كال االجتماعني �سيغة رف�س ملا ي�سمى 

وتاأكيدات على احلق�ق  القرن  ب�سفقة 

يقرتن  ان  دون  والعربية،  الفل�سطينية 

ه���ذا ال��رف�����س ب���ق���رار مل��ج��اب��ه��ة ه��ذا 

امل�سروع االخطر على ال�طن العربي يف 

من  الرغم  على  هذا  احلديث  تاريخنا 

ان  الدول العربية : حك�مات وبرملانات 

، هي امل�ستهدفة ا�سا�سا وح�سريا بهذا 

اال�ستعمارية  ال��دول  حل�ساب  امل�سروع 

وحلفائها.

الربملانيني  م�ؤمتر  نتائج  اىل  ع���دة 

العرب، الذي كان من املفرت�س ان يعرب 

التي  واملجتمعات  ال�سع�ب  �س�ت  عن 

انتخبتهم، فقد خال البيان اخلتامي من 

اية اجراءات او قرارات تتعلق مبقاومة 

امل�سروع الذي مت رف�سه، و�سرح اخطاره 

“ �سفقة  ان  ق��ال:  ال��ذي  البيان  ح�سب 

باجل�سم  وتنكيال  فتكا  اأ���س��ّد  ال��ق��رن 

العربي من وعد بلف�ر وخرائط �سايك�س 

ي�سدر  ان  الطبيعي  م��ن  ك��ان  بيك�”. 

هذه  واحل��ال��ة  الربملانيني  م���ؤمت��ر  ع��ن 

ال�طن  حلماية  مبا�سرة  م�اجهة  خطة 

والتق�سم  امل�سادرة  اخطار  من  العربي 

والهيمنة، ولكن ما ورد يف البيان مل يرق 

اىل م�ست�ى حتى اخلطط الدفاعية:-

١ � على �سبيل املثال القرار اخلا�س 

بع�دة الالجئني الفل�سطينيني ، مل يرد 

فيه اي ا�سارة للقرار االممي ١94 الذي 

ين�س على ع�دة الالجئني اىل وطنهم 

تن�س  رخ�ة  ب�سيغة  واكتفى  وديارهم 

وتتم�سك  والتع�ي�س  الع�دة  )حق  على 

كمرجعية  الدولية  ال�سرعية  بقرارات 

يف حفظ احلق�ق عرب حل عادل و�سامل 

 !!)

ن�س  ذكر  املجتمع�ن  جتنب  فلماذا 

١94 وه� االق�ى من بني قرارات  قرار 

فيما  واالو����س���ح  ال��دول��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة 

بع�دة  ال��دويل  املجتمع  ال��ت��زام  يخ�س 

الالجئني؟!!

التجاهل  هذا  تف�سري  جند  علنا   �  ٢

الربملانيني  مل���ؤمت��ر  ال��ت��ايل  ال��ق��رار  يف 

الذي ين�س على :” يتم�سك املجتمع�ن 

مبرجعيات القرارات االأممية واملبادرة 

اي  كاأ�سا�س ال�ستئناف  لل�سالم  العربية 

مفاو�سات �سيا�سية”!!!

ي��ع��ّ�ل���ن  ال��ربمل��ان��ي���ن  زال  ال  ف��ه��ل 

ا�سا�س  على  العدو  مع  مفاو�سات  على 

القرارات االأممية؟؟!!! يف ال�قت الذي 

او�سحت فيه وثيقة ترامب نتنياه�، مبا 

على طاولة  اجلل��س  ان  ال�سك  يقبل  ال 

القب�ل  ا�سا�س  �سيك�ن على  املفاو�سات 

بهذه ال�ثيقة و�سروطها، اي ان املطل�ب 

ه� االذعان والت�قيع على وثيقة ترامب 

نتنياه� ولي�س م�سم�حا التفاو�س ب�ساأن 

اأي من بن�دها التف�سيلية املنت�سرة على 

١٨١ �سفحة باللغة االجنليزية!!

جانب  من  والت�سليل  التجاهل  هذا 

م�ست�ساغا  يعد  مل  ال��ع��رب  الربملانيني 

بلداننا  فيه  تتعر�س  ال��ذي  ال���ق��ت  يف 

الفل�سطينية  ال�طنية  والق�سية  العربية 

الأخطار وج�دية.

نتائج  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  ال��ب��ن��د  يف   �  3

عن  “يبحث  ن�����س��ا  جن���د  امل�����ؤمت����ر، 

اجراءات قان�نية ت�سع حدا لال�ستيطان 

وم�سادرة االر�س” !!!

اال�ساو�س  الربملاني�ن  يعرف  ال  فهل 

على  اال�سرائيلية جتري  االجراءات  ان 

عمليات  ا�ستكمال  اجل  من  و�ساق  قدم 

واال�ستيطان،  وال�سم  االر�س  م�سادرة 

ا�سرائيلية  امريكية  ثنائية  جلنة  وان 

تلك هي التي و�سعت خرائط تف�سيلية 

ل�ثيقة �سفقة القرن، ت�ا�سل عملها االآن 

من اجل ا�ستكمال اخلرائط وبالت�ازي 

ت�سوير يو�سف الغزاوي

م�ستوى  اىل  ت����رَق  مل  ال��ع��رب��ي��ة:  ال���ربمل���ان���ات  م���وؤمت���ر  ن��ت��ائ��ج 

نتنياهو  - ت���رام���ب  م�����س��روع  ���س��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ع��وب  غ�����س��ب 
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مع بدء التنفيذ الذي �سيك�ن م�عده بعد 

اجراء االنتخابات اال�سرائيلية مبا�سرة 

ال�سادة  ان  ال��ق��ادم؟؟!! هل  اذار  اوائ��ل 

و�سائل  يبحث�ن عن  زال�ا  ال  الربملانيني 

قان�نية للمقاومة، بعد عق�د ط�يلة من 

اجلرائم ال�سهي�نية على االر�س والتي 

لل�سرعية  اهتمام  اي  يعري مرتكب�ها  ال 

الدولية والقان�نية؟!!

يف  ورد  فقد   : امل���ّرة  لل�سخرية   �  3

 ”�: يلي  ما  الربملانيني  م�ؤمتر  ق��رارات 

يطالب املجتمع�ن من اجلاليات العربية 

يف كل دول العامل تنظيم �سل�سلة وقفات 

الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  اأم��ام  احتجاجية 

اي�سال  لالحتالل  الب�سع  ال�جه  لتعرية 

ر���س��ال��ة ال��رف�����س ال��ع��رب��ي ع��ل��ى او���س��ع 

نطاق”.

للبعيد  م�ّجهة  الدع�ة  ان  لنالحظ 

ي�جه  ال  ومل��اذا  مل��اذا؟   !! للقريب  ولي�س 

الربملاني�ن الدع�ة ل�سع�ب بلدانهم من 

ورف�سهما  غ�سبهما  عن  التعبري  اج��ل 

لل�سفقة االمريكية � ال�سهي�نية؟! نحن 

تفعله  ان  ميكن  م��ا  ���س��اأن  م��ن  نقلل  ال 

اجلاليات العربية يف اخلارج، ومعظمها 

تقدير  حمط  هي  وطنية  بجه�د  يق�م 

تاأثريا،  واالأ�سد  االأوىل  ولكن  واح��رتام 

يف  ال�سع�ب  ب��ه  تق�م  ان  ميكن  م��ا  ه��� 

ميادينها و�ساحاتها، واالأهم اأن ال ت�اجه 

التي  ال�سلطة  و�سط�ة  بالقمع  حتركاتها 

تخ�سى على نف�سها من ال�سخط ال�سعبي 

ال�ا�سع على االنظمة ال�سيا�سية.

ال���اردة ح�ل  العبارات  القد�س:   �  4

ال��ق��د���س يف ال��ب��ن��د ال��راب��ع واخل��ام�����س 

وال�����س��اد���س م��ن ال���ق���رارات ت���ؤك��د على 

م�حدة  عا�سمة  القد�س  “ا�ستنكار 
الها�سمية  ال��ساية  وعلى  لالحتالل 

وامل�سيحية  اال�سالمية  املقد�سات  على 

القان�ين  بال��سع  العبث  عدم  واهمية 

ال�سرعية  ق����رارات  يف  وارد  ه���  ك��م��ا 

يعرف�ن  املجتمعني  وان  بّد  الدولية” ال 

ان كل هذه احلق�ق والث�ابت يف القد�س 

منذ  اي  ط�يل  زم��ن  منذ  انتهكت  ق��د 

االنتهاكات  ا�ستمرت  وقد   ،١٩٦٧ عام 

ووادي عربة،  او�سل�  اتفاقات  بعد  حتى 

خطري  و�سع  اىل  االم����ر  و�سلت  حتى 

م�سادرة  بعد  القد�س  مدينة  يف  متاما 

ال�سكان  ارا�سيها وته�يد معظم  معظم 

حميطها  ع��ن  املقد�سة  املدينة  وع��زل 

االق�سى  امل�سجد  حتت  نفقا   ١٦ وبناء 

وحدائق ت�راتية يعبث فيها امل�ست�طن�ن 

االق�سى  بامل�سجد  االخ��رى  هي  حتيط 

وكني�سة القيامة، بعد كل هذه احلقائق 

ي�سع امل�ؤمتر حال واحدا ح�سب ما ورد 

واج��ب  “علينا  يق�ل  ال��ذي  الن�س  يف 

والقان�نية  ال�سيا�سية  اجله�د  ا�ستنفار 

املدينة املقد�سة من اي عبث  لتح�سني 

عن�سري او طائفي يهدد امن وا�ستقرار 

ينته  ومل  ال��ن�����س،  انتهى  املنطقة”!! 

العبث باملدينة املقد�سة.

ا�ستخدام  يتم  مل  مل��اذا  ه�  ال�س�ؤال 

ال�����س��الح ال��ق��ان���ين وال�����س��ي��ا���س��ي منذ 

يف  ال�سالح  هذا  ان  وهل  ١٩٦٧؟؟  عام 

ميكن  ا�ستيطاين  جمرم  ع��دّو  م�اجهة 

ان يجدي نفعا االآن على كل حال ال �سك 

كل  يدرك�ن  القرارات  هذه  وا�سعي  ان 

هذا، ولكنهم ال يريدون التقدم نح� اية 

ال�سيا�سية  االنظمة  مع  ال   : م�اجهات 

العدّو  مع  وال  االمريكية  االدارة  مع  وال 

بيت  اىل  �سحبهم  ال���ذي  ال�سهي�ين 

غري  التطبيعية  الهرولة  بعد  العنكب�ت 

املح�س�بة!

5 � التطبيع مع االحتالل : هل علينا 

احل��ادي  البند  يف  ج��اء  م��ا  ن�سّدق  ان 

 “  : ي��ل��ي  ي��ن�����سّ ع��ل��ى م��ا  ال���ذي  ع�سر 

التطبيع ومت�ّسك  ا�سكال  رف�س خمتلف 

ال��ربمل��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة مب���ق��ف احل��زم 

او  التقارب  اب����اب  ك��ل  ب�سّد  والثبات 

الح��ظ���ا:  االحتالل”!!!  م��ع  التطبيع 

القرارات اتخذت باجماع ممثلي الدول 

عالقات  بع�سها  يقيم  التي  العربية، 

االتفاقات  بعد  االح��ت��الل  مع  مبا�سرة 

وادي  او�سل�،  ديفيد،  )كامب  الثنائية 

عربة(، والبع�س االآخر هرول بال ح�ساب 

لتطبيع عالقاته االقت�سادية وال�سيا�سية 

علنا و�سرا .. ماذا على ال�سع�ب العربية 

ان تفهم من هذا القرار؟؟ وهي ترى كل 

ي�م اجراءات جديدة وزيارات متبادلة، 

تدافع عن وج�د  اعالم عربية  وو�سائل 

ا�سرائيل، وممثلي دول كان�ا حا�سرين 

يف كرنفال البيت االبي�س وكاأن ا�سحابه 

ال يعلم�ن ما الذي جرى ويجري؟؟! يف 

املفت�حة  التطبيعية  العربية  ال�سيا�سات 

انه  على م�ساريعها مع االحتالل. حقا 

الفج�ر بعينه!!

العربية  ال��ربمل��ان��ات   : نق�ل  اأخ���ريا 

حليفة  جتعلها  فيها  ال��ق���ى  وم���ازي��ن 

لالنتقال  م�ؤهلة  غري  وهي  حلك�ماتها، 

اال�سا�س  حجر  فيه  تك�ن  م�ست�ى  اىل 

مل�����س��روع ن��ه�����س���ي حت����رري ع��رب��ي يف 

م����اج���ه���ة االح����ت����الل وال�����س��ي��ا���س��ات 

املنطقة  يف  االم��ري��ك��ي��ة  اال�ستعمارية 

ال���ط��ن��ي��ة  ال�������س���ع����ب واحل�����رك�����ات   .

القادرة  �ستك�ن  وحدها  واجلماهريية 

على فعل ذلك ول� بعد حني

م�ستوى  اىل  ت����رَق  مل  ال��ع��رب��ي��ة:  ال���ربمل���ان���ات  م���وؤمت���ر  ن��ت��ائ��ج 

نتنياهو  - ت���رام���ب  م�����س��روع  ���س��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ع��وب  غ�����س��ب 
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ال�������س���ادم  ال����ق����رار  ج�����اء   -   

ال�سق  اع����الن  ال�����س��ه��ي���ين ع��ن  االم��ري��ك��ي 

ال�سفقة  هذه  االقرن”  “ل�سفقة  ال�سيا�سي 

التي تتم �سياغتها من قبل اليمني اال�سرائيلي 

احلركة  اط��راف  من  �سناعتها  ومت  والديني 

للمجتمع  �سفعة  لت�سكل  العاملية  ال�سهي�نية 

بها  ملا  وقراراتها  الدولية  وال�سرعية  ال��دويل 

من جتاوزات لكل االعراف واحلق�ق الدولية 

فا�سية  عن�سرية  مفاهيم  وم��ن  واالن�سانية 

تنظر ل�سعبنا العربي الفل�سطيني نظرة دونية 

بال حق�ق وطنية م�سروعة تكفلها له قرارات 

ال�سرعية الدولية.

النهاء  ال��ه��ادف  امل�سروع  ه��ذا  ومل�اجهة 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل�����س��ال��ح ال��ك��ي��ان 

يجب  االح��ت��اليل  اال���س��ت��ع��م��اري  ال�سهي�ين 

اوال على القيادة الفل�سطينية ان تبا�سر ف�را 

وبخط�ات عملية على االر�س.

١ � انهاء االنق�سام الفل�سطيني املدمر

٢ � وقف التن�سيق االمني بكافة ا�سكاله

3 �فك االرتباط باالقت�ساد ال�سهي�ين

4 � التحرر من كافة قي�د او�سل� وبروتك�ل 

باري�س

5 � �سحب االعرتاف بدولة ا�سرائيل وابالغ 

املجتمع الدويل بذلك

�تحرير �سجل ال�سكان و�سجل االرا�سي   ٦

من االدارة املدنية ل�سلطة االحتالل

على  االحتالل  مع  الفعلي  اال�ستباك   �  ٧

وممار�سة  املقاومة  ا�سكال  كل  ودعم  االر�س 

الق�ات االمنية الفل�سطينية دورها يف حماية 

ابناء ال�سعب الفل�سطيني

على  الفل�سطيني  ال��ن�����س��ال  ت���ح��ي��د   �  ٨

كما  ت�اجده  اماكن  كافة  يف  وطني  برنامج 

اقرته املجال�س املركزية واملجل�س ال�طني

م.ت.ف  دور  تفعيل  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د   �  9

كافة  وا���س��راك  الفل�سطيني  لل�سعب  كقائد 

الق�ى ال�سيا�سية وال�طنية بها وانهاء التفرد 

من  الفل�سطيني  الكل  ل�سالح  واملحا�س�سة 

اجل الع�دة وتقرير امل�سري والتحرير.

عربيا وا�سالميا

نق�ل لكافة الدول العربية واال�سالمية ان 

هذا  مع  يجدي  يعد  مل  وال�سجب  اال�ستنكار 

العدو الغا�سب بل ا�سبحت هذه اللغة تريحه 

االر���س  على  عملية  خط�ات  ت�سنع  ال  النها 

ولذلك املطل�ب منها

١ � قطع كافة العالقات العربية واال�سالمية 

مع الكيان الغا�سب

٢ � الغاء كافة االتفاقيات “”كامب ديفيد 

واو�سل� وادي عربة” ووقف كل ا�سكال التطبيع 

ف�را وعلى راأ�سها اتفاقية الغاز

3 � اغالق ال�سفارات والهيئات الدبل�ما�سية 

ال�سهي�نية

املعامالت  ك��اف��ة  وق��ف  على  العمل   �  4  

والكيان  املتحدة  ال���الي��ات  مع  االقت�سادية 

الغا�سب

لدعم  ا�سالمي  عربي  �سندوق  ايجاد   �  5

ن�ساله �سد االحتالل  الفل�سطيني يف  ال�سعب 

وع�نه بال�سم�د

يف  اال�سالمي  العربي  امل�قف  ت�حيد   �  ٦

كافة  مل���اج��ه��ة  ال���دويل  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

املخططات االمريكية ال�سهي�نية.

� على الدول العربية اخلروج من حتت   ٧

الدولية  حتالفاتها  وتعيد  االمريكية  املظلة 

وال�سهي�ين  لالمربيالية  امل�اجهة  الق�ى  مع 

وا�ستغالل ثرواتها ل�سالح ال�سع�ب ووقف كل 

ا�سكال التبعية

هكذا ن�اجه م�سروع ترامب نتنياه� 

ا�سبح  الذي  واال�ستنكار  بال�سجب  ولي�س 

نهج االنظمة امل�ست�سلمة

  -  عقدت جلنة واع�ساء دائرة الالجئني ندوة 

على  وخماطرها  نتنياه�(   � )ترامب  م�سروع  ح�ل  ح�ارية 

الق�سية الفل�سطينية وانعكا�ساتها على الدول املجاورة )م�سر 

واالردن( مبا متثله من انتهاك لل�سيادة ال�طنية االردنية وحق 

الالجئني يف الع�دة اىل ديارهم وحق تقرير امل�سري.

الغاء  و���س��رورة  ال��ع���دة  حق  يف  التم�سك  احل�س�ر  واأك��د 

اتفاقية وادي عربة التي تلزم الدول امل�سيفة لالجئني باعادة 

تاأهيلهم وت�طينهم والغاء كل االتفاقيات مع العدو ال�سهي�ين 

وجترمي التطبيع والتاأكيد على ال�حدة ال�طنية ولدعم ال�سعب 

الفل�سطيني يف م�اجهة امل�سروع ال�سهي�ين االمريكي.

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

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

ال�������س���ه���ي���وين ن���ت���ن���ي���اه���و  ت�����رام�����ب  مل���������س����روع   ال 
امل�سري ووت��ق��ري��ر  ال���ع���ودة  اج���ل  م���ن  ل��ل��م��ق��اوم��ة  ن��ع��م 

دائرة الالجئني يف حمافظة اربد تعقد ندوة خا�سة حول )م�سروع ترامب � نتنياهو(



اخلمي�س13-2-2020م�ش�ؤون حملية د1270االهايل
د

ع
11ال

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

“�سفقة  للنقابات” يدين  العاملي  “االحتاد 
القرن” ويعلن فعاليات ت�سامنية مع �سعبنا

  - جدد 

اأم�����ني ع����ام االحت����اد 

العاملي لنقابات العمال 

 ”W F T U “
ج�����رج م��اف��ري��ك������س، 

االحت��اد  وادان���ة  رف�س 

القرن”،  ل�”�سفقة 

وال�س��يا�سات االمريكية 

اال����س���������������رائ���ي���ل���ي���ة 

منطقة  يف  الع��دوانية 

�سرق املت��سط.

بح�س�ر  العمال،  لنقابات  العاملي  االأوروب��ي لالحتاد  القطاع  كلمته مب�ؤمتر  مافريك��س يف  و�سدد 

�سفري فل�سطني لدى الي�نان مروان ط�با�سي، ومب�ساركة روؤ�ساء احتادات عمالية من ٢3 دولة اأوروبية، 

على ت�سامن االحتاد مع ال�سعب الفل�سطيني ون�ساله لنيل حق�قه امل�سروعة.

اأثينا، عن بدء برنامج فعاليات ت�سامنية  الي�نانية  العا�سمة  الذي عقد يف  امل�ؤمتر  واأعلن خالل 

دولية مع ال�سعب الفل�سطيني، اعتبارا من اال�سب�ع املقبل يف خمتلف دول العامل.

خ��دم��ة  يف  ت�����س��ب  ال���دول���ي���ة  امل����واق����ف 

ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وق�����س��ي��ت��ه
للرئي�س  م�جهة  ر�سالة  يف  امريكي�ن  ن�اب   )١٠٧( قبل  من  االمريكي  الرف�س   -   

االمريكي )دونالد ترامب( ورد فعل االحتاد االوروبي ازاء اخلطة )�سفقة القرن( برف�س االحتاد 

واالج��راءات  الدولية  ال�سرعية  اقرتها  كما  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  باحلق�ق  والتزامه  لها 

ب�سم  اذا ما قامت  دولة االحتالل  االوروب��ي �سد  يتم حت�سريها من قبل االحتاد  التي  ال�سارمة 

امل�ست�طنات حدها االدنى “االعرتاف بالدولة الفل�سطينية على حدود 4 حزيران ٦٧”.

وحدة  وان  ال�طنية  وحق�قه  الفل�سطيني  ال�سعب  م�سلحة  يف  ت�سب  وغريها  امل�اقف  هذه  ان 

املرحلي  بالربنامج  والتم�سك  )الروؤية(  رف�س  على  التام  الفل�سطيني  واالجماع  ال�طني  امل�قف 

)ال�طني( يف تقرير امل�سري واال�ستقالل والع�دة.

تون�س: م�سرية حا�سدة تنديدًا ب�«�سفقة القرن«

لل�سغل، م�سرية  الت�ن�سي  العام  االحتاد  بدع�ة من  املا�سي،  االأربعاء   -  خرجت،    

وحمامني  كافة  احلزبية  االنتماءات  من  �سيا�سيني  �سمت  ب�رقيبة،  احلبيب  �سارع  جابت  حا�سدة 

وق�ساة ومنظمات وم�اطنني ت�ن�سيني وفل�سطينيني، تنديدًا بخطة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

لت�سفية الق�سية الفل�سطينية واملعروفة ب�«�سفقة القرن«.  

لل�سعب  م�ساندة  �سعارات  القرن«،  »�سفقة  �سد  فيها  الت�ن�سي�ن  هتف  التي  امل�سرية،  ورفعت 

الفل�سطيني، اإ�سافة اإىل االأعالم الفل�سطينية والت�ن�سية.

الفل�سطينية،  بالق�سية  اأ�سّر  االنق�سام  الهمامي«،اإن  »حمة  العمال  حزب  يف  القيادي  وقال 

واملطل�ب الي�م ال�حدة العربية والتفاف الق�ى من اأجل حترير فل�سطني والت�سدي ل�«�سفقة القرن«. 

واأ�ساف الهمامي اأن االأمل يبقى قائمًا يف اإقامة الدولة الفل�سطينية التي يتعاي�س فيها اجلميع، 

والق�ساء على اال�ستعمار الغا�سب والكيان ال�سهي�ين، الفتًا اإىل اأنه ال بديل من املقاومة لتحقيق 

ذلك. 

واأ�ساف الهمامي اأن امل�قف الت�ن�سي الر�سمي تاأخر ن�سبيًا، ولكن على امل�ست�ى ال�سعبي ال تزال 

اأن  ُينتظر  الي�م،  ال�طنية  الق�ى  حترك  بعد  واأنه  االهتمامات،  �سدارة  يف  الفل�سطينية  الق�سية 

ال�سعب  تهّم  الق�سية م�سريية، وهي ال  الأن  الت�ن�سية،  املحافظات  والتنديد جميع  التحرك  ي�سمل 

الفل�سطيني فقط، بل جميع الدول العربية. 

الق�سية  مع  يتفاعل  الت�ن�سي  ال�سارع  اأن  القل�ي،  حممد  النه�سة،  حركة  يف  القيادي  وب��نّي 

واأي�سًا  اخلطابات،  م�ست�ى  على  �س�اء  التحركات،  من  اأكرث  الي�م  املطل�ب  ولكن  الفل�سطينية، 

احلركات املنددة، خا�سة يف ت�ن�س التي عا�ست ث�رة ورفعت �سعارات احلرية والدميقراطية.

واأفاد يف ت�سريح ل�ه باأن الر�سالة م�جهة اإىل ال�سعب الفل�سطيني، وج�هرها اأن وراءهم �سع�بًا 

عربية، فالق�سية �سامدة و�ستبقى يف قلب العرب ووجدانهم.

وبنّي القيادي يف اجلبهة ال�سعبية عمار عمرو�سية، اأن ال�سعب الت�ن�سي مع املقاومة و�سد �سفقة 

القرن و�سد التطبيع، واأن االنت�سار لن يتحقق اإال باملقاومة، م�سيفًا اأنه ال بد على جمل�س ال�سعب 

اأن ي�سّدق على قان�ن جترمي التطبيع.

ولفت اإىل اأن النظام العربي �سقط، لكن حركات ال�سع�ب وحركات املقاومة ال تزال م�ستمرة. 

واأكد العميد الفل�سطيني جابر فيا�س، اأن ت�ن�س �ساندت الق�سية الفل�سطينية منذ اأول ي�م، واأن 

التحركات الداعمة ال تت�قف، م�ؤكدًا اأنهم يعتزون مب�قف الرئي�س الت�ن�سي قي�س �سعيد الذي ندد 

بالتطبيع واعتربه خيانة عظمى.

وقال فيا�س اإن �سعيد رئي�س ق�مي ووطني وُيدافع عن �سرف االأمة العربية، واإن الفل�سطينيني 

لي�س�ا وحدهم وال خ�ف عليهم.

وقال املحامي ي��سف الباجي، اإن ر�سالة املحامني وال�سعب الت�ن�سي وا�سحة، واإن اخليار االأول 

واالأخري ه� املقاومة، واإنه لن ُتقَبل اأن�ساف احلل�ل، م�ؤكدًا اأن فل�سطني دولة حرة م�ستقلة، واأن دعم 

الق�سية مت�ا�سل وم�ستمر.

الأنها يف  الفل�سطينية لن مت�ت،  »الق�سية  اإن  الكراي،  اأمني  امل�سرية،  امل�ساركني يف  اأحد  وقال 

القلب«، م�سريًا اإىل اأن االأجيال احلالية وال�سع�ب العربية لن تفّرط بفل�سطني.

القرن �سفقة  �سد  املغرب  يف  مليونية  م�سرية 
  - الدور 

به  ي��ق���م  ال���ذي  املميز 

وق���اه  املغربي  ال�سعب 

واحلزبية  ال�سيا�سية 

اإ�سناد  يف  واملجتمعية 

الفل�سطينية  الق�سية 

فه�  التثمني  ي�ستحق 

لن�ساالت  دعما  ي�سكل 

ال�سعب الفل�سطيني من 

نيل حق�قه كاملة  اأجل 

يف تقرير امل�سري، والع�دة واال�ستقالل، يف دولة كاملة ال�سيادة، وعا�سمتها القد�س.

 امل�سرية امللي�نية التي انطلقت ي�م االأحد املا�سي ، يف العا�سمة املغربية، الرباط، وت�قفت اأمام 

جمل�س الن�اب املغربي، اكدت على  رف�س �سعب املغرب، وحك�مته، �سفقة القرن )روؤية ترامب( 

امل�افقة على  وامل�سلمة، كما اعتربت  العربية  واالأمتني  الفل�سطيني  ال�سعب  باإعتبارها عدوانًا على 

ال�سفقة خيانة، لي�س لفل�سطني وحدها، بل لل�طن املغربي ولالأمة العربية و�سع�بها.

م�قف  وم�سدره  �ساحبه  كان  اأيًا  متخاذل  م�قف  اأي  اأن  اخلتامي  بيانها  يف  امل�سرية  واأك��دت 

مدان، واأن من يخ�ن فل�سطني يخ�ن ال�طن واالأمة.

يدع�ها  للرباط  قدم  اأمريكي  عر�س  اإىل  ت�سري  هذا  م�قفها  يف  اجلماهريية  امل�سرية  وكانت 

لكن  ال�سحراء.  ق�سية  من  املغرب  مل�قف  وا�سنطن  تاأييد  مقابل  اإ�سرائيل  مع  عالقاتها  لتطبيع 

القيادة املغربية اأحبطت هذا امل�سروع ورف�سته يف التحام وا�سح بني ال�سعب واحلك�مة.

)روؤية  القرن  ل�سفقة  ورف�سه  الفل�سطيني،  ال�سعب  لق�سية  العربي  ال�سعبي  التاأييد  ت�ساعد   

»ال�سفقة«، حتى  واإف�سال  واالإ�ستيطان،  االإحتالل  اأن يعزز �سم�ده يف م�اجهة  �ساأنه  ترامب( من 

يحمل االإحتالل واالإ�ستيطان ع�ساه ويرحل عن كل �سرب من اأر�س فل�سطني املحتلة .
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اللجنة الوطنية الفل�سطينية للمقاطعة

يف  عملّيٍة  خطواٍت  اإىل  الرف�س  ترجمة  هو  املهم 

اأر�س  على  الفعلّية  االإ�سرائيلية  اخلطوات  مواجهة 

الواقع والت�سّدي لها، حتى حت�سيل حقوقنا الوطنية 

دون جتزئة.

ال�طنية  اللجنة  ت�����س��ّم    -   
القيادة  اإ�سرائيل،  ملقاطعة  الفل�سطينية 

 ،)BDS( املقاطعة  حلركة  الفل�سطينية 

�سعبنا  اأ���س���ات  م��ن  امل��الي��ني  اإىل  �س�تها 

يف  احل��ّرة  العربّية  و�سع�بنا  الفل�سطيني 

االإ�سرائيلية-االأمريكية  امل���ؤام��رة  رف�س 

التم�سك  ويف  ال��ق��رن«  »�سفقة  امل�����س��م��اة 

ب���احل���ق����ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة غ���ري ال��ق��اب��ل��ة 

ع�دة الجئينا  راأ�سها حق  وعلى  للت�سّرف، 

اإىل ديارهم.

اإن هذا ال�س�ت، الذي �سدح من اليمن 

ويف  لبنان  اإىل  الك�يت  ومن  اجلزائر  اإىل 

اأن  اأك��د  فل�سطني،  وق��رى  وم��دن  خميمات 

االإ�سرائيلية-االأمريكية  ال��ق��رن«  »�سفقة 

اأو اخلج�لة  العلنية  املباركة  رغم  لن متر، 

اال�ستبدادية،  العربية  االأنظمة  بع�س  من 

التي �ستحا�سبها �سع�بها ي�مًا ما على هذه 

الغالبية  �س�ت  ه��ذا  اأع���اد  كما  اخل��ي��ان��ة. 

على  التاأكيد  العربي  وطننا  يف  ال�سعبية 

الفل�سطينية  الق�سية  م��رك��زي��ة  بديهية 

وعدالتها.

 اإّن �سراعنا العربي مع العدو ال�سهي�يّن 

�سبعة  م��ن  اأك���رث  منذ  م�ستمٌرّ  ���س��راٌع  ه��� 

�سعبنا  و�سم�د  مقاومة  حالت  وقد  عق�ٍد، 

ال�سقيقة  العربية  وال�سع�ب  الفل�سطيني 

م�سقطًة  ال�سراع،  هذا  ح�سم  دون  خاللها 

التي حاولت  الت�س�ية  العديد من حماوالت 

التاريخية.  حق�قنا  ع��ن  تنازلنا  ف��ر���س 

قّدم  ال��ذي  احل��ّر،  الفل�سطيني  �سعبنا  اإّن 

حق�قه  ل�س�ن  الت�سحيات  واأغلى  االأرواح 

مقابل  اأر���س��ه  اأو  نف�سه  يبيع  لن  وكرامته 

بها  وعد  كالتي  االقت�سادية  املنافع  بع�س 

اأم���ال  له  ُقّدمت  ول���  االأمريكي،  الرئي�س 

الدنيا باأ�سرها.

»�سفقة  يف  جديد  ���س��يٌء  ثّمة  ك��ان  اإن 

ال���ق���رن« ف��ه��� ���س��ق���ط ال��ق��ن��اع ال���زائ���ف 

االأم��ري��ك��ي،  ال��ن��ظ��ام  م���ق��ف  حقيقة  ع��ن 

اال�ستعماري  امل�سروع  الع�س�ي يف  ال�سريك 

و�سيطًا  ي�مًا  يكن  مل  وال��ذي  ال�سهي�ين، 

باالإ�سافة  هذا  »ال�سالم«.  لتحقيق  نزيها 

لًة  مف�سّ �س�رًة  اخلّطة  اإع��الن  تقدمي  اإىل 

اال�ستعمار  نظام  اأجمع ح�ل حقيقة  للعامل 

يكابده  وم���ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  واالأب��ارت��ه��اي��د 

الفل�سطيني�ن وينا�سل�ن �سّده ب�سكٍل ي�مّي.

لعبه  ال��ذي  الكبري  ال��دور  يخفى  ال  كما 

�سّد  املنطقة  يف  ال�سعبي  والغ�سب  الغليان 

ال�سفقة يف اإجبار م�ؤمتر وزراء اخلارجية 

العربية على رف�س خطة  الدول  يف جامعة 

االأم��ني  اعتربها  ال��ت��ي  نتنياه�-ترامب، 

لنظام  ت��ع��زي��زًا  العربية  للجامعة  ال��ع��ام 

اإن  )االأب��ارت��ه��اي��د(.  العن�سري  الف�سل 

عليه،  نع�ل  ال  الذي  الرمزي،  امل�قف  هذا 

اأنظمة  من  متزايد  ع��دد  ت�اط�ؤ  رغ��م  اأت��ى 

اال�ستبداد العربي يف التطبيع مع اإ�سرائيل، 

اإظهار  االأنظمة من  مما يعك�س خ�ف هذه 

اأمام �سع�بها  خيانتها للق�سية الفل�سطينية 

الغا�سبة والراف�سة لال�سطهاد باأ�سكاله.

خط�اٍت  اإىل  الرف�س  ترجمة  ه�  املهم 

االإ�سرائيلية  اخلط�ات  م�اجهة  يف  عملّيٍة 

لها،  والت�سّدي  ال�اقع  اأر���س  على  الفعلّية 

حتى حت�سيل حق�قنا ال�طنية دون جتزئة. 

ال�طنية  اللجنة  تدع�  ذل��ك،  على  وب��ن��اًء 

اأو���س��ع  اإ���س��رائ��ي��ل،  ملقاطعة  الفل�سطينية 

ال�طن  يف  الفل�سطيني  املجتمع  يف  حتالف 

وال�ستات، اإىل:

فيها  مبا  ال�سعبية،  مقاومتنا  •ت�سعيد 
امل��ج��االت،  جميع  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  مقاطعة 

خمّططات  م��ق��اوم��ة  يف  �سعبنا  واإ���س��ن��اد 

ال��ع��رق��ي،  وال��ت��ط��ه��ري  واالق���ت���الع  التهجري 

والتي تفاقمت حتت غطاء اتفاقية اأو�سل�.

ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب��ي   •ال�سغط 

التطبيع  وق���ف  اأج����ل:  م��ن  الفل�سطينية 

اأواًل  ي�سمل  مبا  ف�ًرا،  الر�سمي  الفل�سطيني 

وقف »التن�سيق االأمني« ب�سكٍل فعلّي تنفيذًا 

وامل��رك��زي  ال���ط��ن��ي  املجل�سني  ل���ق���رارات 

ملنظمة التحرير، وترجمًة للم�قف الراف�س 

ل�«�سفقة القرن«. ال ي�سّكل التطبيع الر�سمي 

الن�سال  على  خ��ط��رًا  االأم��ن��ي  والتن�سيق 

ج�سٌر  اأي�سًا  ه�  اإمّنا  فح�سب،  الفل�سطيني 

تّ�ج  ال��ذي  العربي  الر�سمي  للتطبيع  مّهد 

مبباركة كٍلّ من اأنظمة االإمارات والبحرين 

االإ�سرائيلية-االأمريكية  للخطة  وُع��م��ان 

علنًا.

ال��ن��ظ��ام  اأّن  ع���ن  ف������رًا  •االإعالن 
االإدارة  م��ع  كاملة  ب�سراكة  االإ�سرائيلي، 

اتفاقية  على  نهائيًا  ق�سى  قد  االأمريكية، 

ال��ط��رف  ع��ل��ى  اأّن  ي��ع��ن��ي  م���ا  اأو����س���ل����، 

التزامه  وق��ف  وقعها  ال���ذي  الفل�سطيني 

جتاهها، االأمر الذي �سيفتح الباب اأمام بناء 

وحدة وطنية فل�سطينية حقيقية تق�م على 

ال�طن  �سعبنا يف  �سعبنا، كل  حماية حق�ق 

واالل��ت��زام  طم�حاته  وحتقيق  وال�����س��ت��ات، 

واإ�سالح  ب�سكل دميقراطي حّر،  يقرره  مبا 

الكّل  لت�سم  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

الفل�سطينّي، دون اإق�ساء ودون تفرد.

ال�سقيقة  العربية  ال�سع�ب  • ت�سعيد 
االأنظمة  على  وال�سغط  التطبيع  ملناه�سة 

اأجل  من  وال��سعية  اال�ستبدادية  العربية 

واالأمنية  الدبل�ما�سية  العالقات  كّل  وقف 

واالق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وال�سركات  االحتالل  دولة  مع  والريا�سية 

واملنظمات املت�اطئة يف جرائمها.

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  •دع�ة 
اإ�سرائيل  بحق  العقابية  االإجراءات  التخاذ 

للجرائم امل�ستمّرة التي اقرتفتها وتقرتفها 

العرقي،  التطهري  اأه��م��ه��ا  �سعبنا،  بحق 

ب��ال��ذات يف ال��ق��د���س وال��ن��ق��ب واالأغ������ار، 

واالأب���ارت���ه���اي���د )ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري( 

واحل�سار القاتل لغزة. اإّن هذه االإجراءات 

ل�قف  �سابقًا  اُتّخذت  التي  تلك  تقّل عن  ال 

نظام االأبارتهايد يف جن�ب اأفريق

مقاومتنا للنكبة امل�ستمّرة اأف�سل رٍدّ على »�سفقة القرن«

ام����ري����ك����ي����ني  ن������������واب   )١٠٧( م�������ن  ت�������رام�������ب  اىل  ر�������س������ال������ة 
  - من فمه ادينه )١٠٧( اع�ساء من جمل�س الن�اب االمريكي قام�ا بار�سال ر�سالة اىل الرئي�س االمريكي )دونالد ترامب( ادان�ا فيها ب�سدة خطة �سفقة القرن حلل ال�سراع الفل�سطيني 

ال�سهي�ين وتق�ل الر�سالة “اننا نر�سل هذه الر�سالة للتعبري عن معار�ستنا الق�ية خلطة ادارتكم التي تدعي انها اعدت من اجل الت��سل ل�سالم فل�سطيني � ا�سرائيلي اننا قلق�ن من م�سم�ن اخلطة التي 

�ست�سعد ال�سراع،علما انه اتخذ قرار �سابق يف عام )٢٠١٩( من الك�نغر�س مبعار�سة اية خط�ات احادية اجلانب ل�سم ال�سفة الغربية اىل الكيان ال�سهي�ين وا�سارت الر�سالة اىل ان اي خطة امريكية ذات 

م�سداقية تقرتحها ال�اليات املتحدة يجب ان تق�م على ا�سا�س حل الدولتني حيث هي ال��سيلة ال�حيدة النهاء ال�سراع و�سمان حق تقرير امل�سري ال�طني الفل�سطيني، وا�سار نائبني من الك�نغر�س اىل ان 

اخلطة )�سفقة القرن ( لي�ست باملحاولة اجلدية التي حتمل ن�ايا ح�سنة جللب �سالم حقيقي وم�ستدام بني الطرفني وا�سارت الر�سالة اىل ان اعالن�سفقة القرن متت بدون الت�ساور مع الفل�سطينيني وان من 

امل�ستحيل ان  تقبل اي قيادة فل�سطينية بهكذا خمطط ويف املقابل ميكن لهذا املخطط ان يثري العنف جمددا وقد تزعزع اال�ستقرار يف االردن وتعر�س معاهدات ال�سالم يف كل من م�سرواالردن للخطر كما 

انها �ستعمق م�ساعر العداء جتاه ال�اليات املتحدة عرب ال�سرق االو�سط.
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الي�م  واملتخاذل، والذي و�سل ذروة تخاذله 

جمل�س  رئي�س  جمع بني  تطبيعي  لقاء  خالل 

الربهان  الفتاح  عبد  ال�����س���داين  ال�سيادة 

بنيامني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  احل��ك���م��ة  ورئ��ي�����س 

كما  ال�س�داين  ال�سعب  وجدان  نتنياه�. فاإن 

يف  ال�����س���داين  ال�سي�عي  احل��زب  عنه  ع��رّب 

بيانه رًدا على “�سفقة القرن”.

وجاء يف ت�سريح ن�سره الناطق الر�سمي 

ال�س�داين د. فتحي  ال�سي�عي  با�سم احلزب 

ف�سل:

ا�ستمرار  هي  االأمريكية  اخلطة  “اإن 
مل��ح��اوالت ال��ق���ى ال��رج��ع��ي��ة وال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

وت�سفية  العربية  ال�سع�ب  حركة  الح��ت���اء 

الق�سية الفل�سطينية. 

اخلطة االأمريكية هي ا�ستمرار احلروب 

���س��د ���س��ع���ب امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي ب����دات منذ 

ا�ستمرار  هي  كما  االن  واىل  ١94٨م.  ع��ام 

بني  وال�سفقات  والد�سائ�س  ل��ل��م���ؤام��رات 

االأنظمة العربية واالإدارة االمريكية والدولة 

ال�سهي�نية، اخلطة تهدف لت�سفية الق�سية 

كدليل  وت��اأت��ي  كاملة  ت�سفية  الفل�سطينية 

العربية  احلك�مات  م�اقف  لتطابق  وا�سح 

مع اعداء �سع�بنا. 

الذي �سارت  النهج  تاكيد على  ويف ذلك 

مع  التطبيع  وعمليات  العربية  االأنظمة  علية 

العدو ال�سهي�ين من جهة و ا�سطهاد �سع�بنا 

وم���������س����ادره 

اأب�سط مظاهر 

الدميقراطية، 

اخل���ط���ة ت��ع��د 

خ����رق وا���س��ح 

ل��������ق��������رارات 

املتحدة  االأمم 

ق��رار  خا�ستا 

والقان�ن   ٢4٢

الدويل”.

وتابع: “يدين احلزب ال�سي�عي ال�س�داين 

هذه ال�سفقة ويدع� �سع�ب املنطقة وق�اها 

لهذا  للت�سدي  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���ط��ن��ي��ة 

الكامل  دعمنا  نعلن  كما  اجلديد  املخطط 

الفل�سطيني  ال�سعب  لن�سال  املطلق  وتاأييدنا 

امل�سروع  وحقة  اال�سرائيلي  االح��ت��الل  �سد 

على  امل�ستقلة  ال���ط��ن��ي��ة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف 

الالجئني  وح��ق  القد�س  وعا�سمتها  اأر���س��ه 

كما  وطنهم  اإىل  ال��ع���دة  يف  الفل�سطينيني 

نطالب احلك�مة املدنية باإدانة هذه امل�ؤامرة 

امل�اقف  وات��خ��اذ  الفل�سطيني  ال�سعب  على 

تعك�س  ال���ت���ي 

ت�����ط�����ل�����ع�����ات 

ال�����������س�����ع�����ب 

ال���������س�����داين 

وم�������اف������ق������ة 

ال���ت���اري���خ���ي���ة 

وم�����س��اه��م��ات��ه 

ال��ن�����س��ال  يف 

�سد  امل�سرتك 

ال�سهي�نية  والدولة  االأمريكية  االإمربيالية 

والرجعية العربية

تظاهرة يف ال�سودان رف�سًا للتطبيع 

مع دولة االحتالل ال�سهيوين 
االأح���د  ال�����س���دان��ي��ني،  اآالف  ت��ظ��اه��ر   

امل��ا���س��ي، ب��ال��ق��رب م���ن جم��ل�����س ال������زراء 

باخلرط�م، احتجاجًا على اللقاء الذي جمع 

عبد  اأول  الفريق  ال�سيادي  املجل�س  رئي�س 

الفتاح الربهان، برئي�س ال�زراء االإ�سرائيلي 

ورف�سًا  املا�سي،  االأ�سب�ع  نتنياه�،  بنيامني 

للتطبيع مع دولة االحتالل.

وقبيل التظاهرات، اأغلقت ق�ات ال�سرطة 

للق�سر  امل����ؤدي���ة  امل��ن��اف��ذ  جميع  واجل��ي�����س 

امل�سلحة،  ال��ق���ات  ق��ي��ادة  وم��ق��ر  ال��رئ��ا���س��ي 

اخلرط�م،  ب��سط  تام  �سلل  حالة  �سّبب  ما 

امل�اطن�ن  معه  ا�سطر  م��روري��ا،  وازدح��ام��ا 

لل�سري على اأقدامهم مل�سافات ط�يلة.

ت�سمية  م�كبهم  على  املتظاهرون  واأطلق 

م�ؤمتر  مع  متا�سيًا  الثالث«  الالءات  »م�كب 

�سد  ث��الث  الءات  رفعت  التي  العرب،  قمة 

اإ�سرائيل »ال �سلح، ال تفاو�س، ال اعرتاف«، 

كما حمل�ا الفتات كتبت عليها عبارات تندد 

»اإ�سرائيل«  �سد  هتافات  ورددوا  باإ�سرائيل، 

واحلك�مة..

ال�سيوعي ال�سوداين: هذه موؤامرة على ال�سعب الفل�سطيني

املهدي مربوك - العربي اجلديد
االأحد  الت�ن�سي، قي�س �سعيد،  الرئي�س  عاد 

املا�سي، من زيارته اجلزائر ب� “�سيد ثمني”. 

البالد،  خارج  ي�ؤّديها  ر�سميٍة  زيارة  اأول  كانت 

كما وعد يف اأثناء حملته االنتخابية، )با�ستثناء 

زيارته ُعمان للعزاء يف وفاة ال�سلطان قاب��س(. 

وعّدت زيارة مثمرة ل�سببني: التقارب يف وجهات 

النظر يف جل الق�سايا االإقليمية والدولية، ول� 

م��ن ب��اب امل��ج��ام��الت ال��ربوت���ك���ل��ي��ة، وتقدمي 

اجلزائر وديعة مالية قدرها ١٥٠ ملي�ن دوالر، 

الت�ن�سي.  املركزي  البنك  يف  حمف�ظة  �ستظل 

وهي الرابعة التي متنحها اجلزائر لت�ن�س )يف 

٢٠١١ بقيمة ٥٠ ملي�ن دوالر، مت ت�سديدها على 

بقيمة  فائدة، ويف ٢٠١٤  ب�سفر  �سن�ات  ع�سر 

نف�سها،  املالية  بال�سروط  دوالر  ملي�ن  مائة 

ال�ديعة اجلديدة يف  وتاأتي  وثالثة يف ٢٠١٥(. 

وقت حرج، ت�سهد فيه ت�ن�س اأزمة مالية خانقة، 

وتكل�س  اال���س��ت��دان��ة،  يف  اإغ��راق��ه��ا  ع��ن  ناجمة 

االإنتاح ب�سكل رهيب، ما اأحدث فج�ة كبرية بني 

م�ارد الدولة وم�ساريفها العاجلة وال�سرورية، 

اإذ تتحّدث اأو�ساط مالية حك�مية عن �سع�باٍت 

يف ���س��رف االأج������ر. ت��راج��ع اإن���ت���اج ال��ب��الد، 

وخ�س��سا الف��سفات، وعجز الدولة عن اإيجاد 

الفالحية  مل�ادها  جديدة  اأ�س�اق  وا�ستك�ساف 

التي اأتلف الفالح�ن بع�سها، احتجاجا على ما 

نعت�ه جتاهال من الدولة مل�ساحلهم احلي�ية، 

ولقطاع الفالحة عم�ما، جعل هذه ال�سع�بات 

االج��ت��م��اع��ي،  اال���س��ت��ق��رار  وت��ه��ّدد  ت�ستفحل، 

وال�سيا�سي عم�ما.

الت�ن�سي من عرثاٍت عّدة  يعاين االقت�ساد 

جميع  على  البالغ  ت��اأث��ريه��ا  انعك�س  مربكة، 

التي  خ�س��سا  والعامة،  الفردية  امل�ست�يات، 

ورمب��ا  وح��اج��ات��ه��م.  ال��ن��ا���س  مب��ع��ا���س  تعلقت 

االنتقال  تعرث  يف  حتديدا  العامل  هذا  �ساهم 

مغل�لة  الثانية  �ساقه  ظلت  الذي  الدميقراطي 

ومرتبكة. وقد غدا االإخفاق االقت�سادي الباب 

اإىل  الذي ت�سلل منه امللل من الث�رة، واحلنني 

ما �سبقها، بحجج واهية، يتم تقدميها من دون 

دّقة كافية: الرخاء االقت�سادي الذي حتقق يف 

فرتة اال�ستبداد. ومع ذلك، ال اأحد ينكر اأي�سا 

متزايدًة  اأوجد حاجًة  الدولة  م�ارد  تراجع  اأن 

لالقرتا�س واال�ستدانة ب�سفة عامة، حتى ت�فر 

ما ه� حمم�ٌل عليها. 

ح�سب  م�ستجّدة،  م�ساألة  اال�ستدانة  تعد  ال 

الدْين  كان  فقد  عديدين،  اقت�ساديني  خرباء 

العم�مي اأحد 

ح��اج��ًة  اأوج����د  ال���دول���ة  م�����ارد  “تراجع 
عامة،  ب�سفة  واال�ستدانة  لالقرتا�س  متزايدًة 

حتى ت�فر ما ه� حمم�ٌل عليها”

منذ  الت�ن�سي  لالقت�ساد  البارزة  ال�سمات 

اال�ستقالل )١95٦(، ومّ�لت به الدولة براجمها 

حماربة  التحية،  البنية  حت��دي��ث  املختلفة: 

ولئن  وغ��ريه��م��ا.  وال�سحة  التعليم  ال��ف��ق��ر، 

اأوا�سط  منذ  الف��ت،  ب�سكل  االق��رتا���س  تكر�س 

 ٢٠١١ العام  اأن  اإال  الفارط،  القرن  ت�سعينيات 

كان، الأكرث من �سبب، منعطفا مهما يف تاريخ 

الدْين العم�مي. ويبدو اأن املعطيات امل��س�عية 

التي ترد من جهاٍت ُي�سهد لها بامل��س�عية تقّر 

مثال باأن فج�ة التم�يل بني اال�ستثمار واالدخار 

ن�سبة  ا�ستمّرت  حيث  مت�سارع،  ب�سكل  تتفاقم 

اإىل  لت�سل  تنازيل،  منحًى  يف  اال�ستثمار  من� 

يف   ،٢٠١٠ يف   ٪٢4 مقابل   ٢٠١٨ يف   ٪١٨،٥

حني بقي االّدخ��ار يف م�ست�ًى منخف�س، حتت 

عتبة 9٪ من اإجمايل الدخل ال�طني املتاح. اأما 

يف  العجز  ات�ساع  يزال  فال  الدف�عات،  ميزان 

العمالت  خمزون  على  ي�ؤثر  اجلاري  احل�ساب 

خرباء  يفيد  الت�سّخم،  وبخ�س��س  االأجنبية. 

�سجل  االأ�سعار  ن�سبة من�  معدل  باأن  االقت�ساد 

تراجعا طفيفا، حيث بلغ معدل ارتفاعها ٦،٩٪ 

يف ٢٠١٩ مقابل ٧،٣٪ �سنة ٢٠١٨، ولكنه يبقى 

التقييدية  التدابري  من  الرغم  على  مرتفعا، 

على  وخ�س��سا  املركزي،  البنك  طّبقها  التي 

طلب  على  وال�سغط  الفائدة،  ن�سبة  م�ست�ى 

ال�سي�لة. 

اإىل  ال���رتاك���م���ات  ت��ل��ك  ك���ل  اأّدت  وق����د 

ال�سرورية  االآلية  وهي  اال�ستدانة،  “حتمية” 
ت���ازن��ات  الإع����ادة حتقيق  ه��ذه احل����االت،  يف 

وو�سع  ك��ل��ه،  ذل��ك  ي��ح��دث  العم�مية.  املالية 

ال�سيا�سي  وال�سياق  احل��ايل  العم�مية  املالية 

�سل�ك  ع��ل��ى  �سلبا  ي����ؤّث���ران  ال��ع��ام  ال���راه���ن 

املناخ  وعلى  فعلهم،  وردة  واجلماعات  االأفراد 

عدة  البالد  عرفت  حيث  ال��ع��ام،  االجتماعي 

تده�ر  على  عالوًة  واحتجاجات،  ا�سطرابات 

غرار  على  العم�مية،  االجتماعية  اخلدمات 

ال�سحة والتعليم .. اإلخ.

القليلة  االأي��ام  يف  الت�ن�سيني  اأنظار  وتتجه 

حيث  ق��رط��اج،  يف  ال�سيافة  دار  اإىل  املقبلة 

اإليا�س  احل��ك���م��ة،  بت�سكيل  املكلف  ي�ستقبل 

الربملانية،  والكتل  االأح��زاب  روؤ�ساء  الفخفاخ، 

ثم  واأول�ياتها،  احلك�مة  برنامج  على  لالتفاق 

على  اتفق  اجلميع  اأن  ويبدو  ال����زراء.  ت�سمية 

الذهاب  م�ستبعدين  ال�سرورية،  املهمة  ه��ذه 

اإىل انتخابات �سابقة الأوانها، حتى ول� تنكروا 

اجلميع،  يدرك  اأنف�سهم.  على  قطع�ها  ل�ع�ٍد 

ال  ت�ن�س  اأن  املانحة،  املنظمات  مقدمهم  ويف 

تتحّمل انتظار �سنة اأخرى لت�سكل حك�مة، اإذا 

ما مت اإقرار تلك االنتخابات، فالبالد على عتبة 

تعبئة  عن  العجز  ت�ا�سل  اإذا  االإفال�س،  خطر 

م�ارد اإ�سافية مليزانية الدولة، ول� باالقرتا�س. 

والكل يجمع على اأن “الدْين الكريه” ه� ال�سمة 

ح�كمة  غياب  يف  ت�ن�س،  اقرت�سته  ملا  البالغة 

تقطع  ث��روة  منه  جتعل  التي  العم�مي  الدين 

املفزعة،  احللقة  بهذه  االرتباط  مع  تدريجيا 

خ�س��سا واأن البالد تقرت�س لت�ستهلك. وتلتهم 

كتلة االأج�ر وم�سروفات ال عالقة لها بالتنمية 

اجلْزء االأكرب من تلك الدي�ن.

الوديعة اجلزائرية واالأزمة املالية يف تون�س
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

حوار عبد النبي م�سلوحي، رئي�س حترير »هو�سربي�س« 
الدميقراطية  للجبهة  العام  االأم��ني  حوامتة  نايف  مع 

لتحرير فل�سطني

القرن«؟ »�سفقة  الإ�سقاط  خطتكم  ■ ماهي 
اأن  ورف�سنا  »ال�سفقة«،  هذه  خلط�رة  تنبه  من  اأول  كنا   ■■
ما  ن�سف  على  تق�م  كانت  الأنها  القرن«  »�سفقة  اإ�سم  عليها  يطلق 

وق�انني  ق��رارات  من  والع�سرون،  وال�احد  الع�سرون،  القرن  اأنتجه 

دولية حلل امل�ساألة الفل�سطينية، مبا ي�سمن احلد االأدنى من احلق�ق 

امل�سروعة ل�سعبنا الفل�سطيني. لذلك طالبنا اأن ت�سمى باإ�سمها الفعلي 

ب� �سفقة »ترامب – نتنياه�« الأنها كانت م�سروعًا م�سرتكًا بني االإدارة 

حتالف  وحك�مة  ترامب،  اجلمه�ري  برئا�سة  اجلديدة،  االأمريكية 

اليمني واليمني املتطرف يف اإ�سرائيل بقيادة نتنياه�. وم�سروع ترامب 

ترامب مكررة ع�سرات  »روؤية«  ي�سميها  االإنكليزية  باللغة  ٨١ �سفحة 

املرات ويف كل �سفحة، ال ياأتي اإطالقًا على ذكر »�سفقة القرن«.

وق���رارات  ال��ق���ان��ني  ن�سف  على  ت��ق���م  كيف  »ال�سفقة«  ق��راأن��ا 

ال�سرعية الدولية، وتهدف اإىل تكري�س ال�اقع االحتاليل واال�ستعماري 

اال�ستيطاين، وما اأنتجه هذا ال�اقع من ظلم بحق�ق �سعبنا، حاًل دائمًا 

للم�ساألة الفل�سطينية، عرب ت�سفية حق�قنا امل�سروعة، واإقامة اإ�سرائيل 

والبانت��ستانات  الغيت�ات  من  جمم�عة  منها  القلب  ويف  الكربى، 

ال�سفة  من  متناثرة  اأج��زاء  على  باال�ستيطان،  واملحا�سرة  املغلقة 

الفل�سطينية«،  »ال��دول��ة  وبهتانًا  زورًا  عليها  يطلق  الفل�سطينية، 

احلياة  جماالت  كافة  يف  تخ�سع  ال�سيادة،  عالمات  كل  من  جمردة 

التمييز  على  يق�م  حل  االحتالل.  لدولة  الكاملة  والهيمنة  لل�سيطرة 

كرامته  وامتهان  الفل�سطيني،  ال�سعب  واإذالل  والفا�سية،  العن�سري، 

)اأو  ماليني  بب�سعة  �سخيفة  اإغ��راءات  مقابل  وال�سخ�سية،  ال�طنية 

وللحرية  واالأر����س،  لل�طن،  ثمنًا  ال���دوالرات،  من  مليارات(  حتى 

اأكرث  الأجله  �سعبنا  نا�سل  كله  هذا  ال�طنية.  وللكرامة  ولالإ�ستقالل، 

من مئة عام، وقدم يف �سياقه مئات اآالف ال�سهداء واجلرحى، وعانى 

والت�سرد  والعط�س  وال��ربد  واجل���ع  واال�ستبداد،  والقهر،  العذابات 

ال�سفقة  هذه  يدخل  الأن  ا�ستعداد  على  لي�س  ه�  وبالتايل  والدم�ع، 

�سعبنا  وحق�ق  الق�سية  ت�سفية  �سفقة  الأنها  فيها،  طرفًا  يك�ن  واأن 

الفل�سطيني، و�سفقة �سطب وج�ده على االأر�س.

واإذا كان بلف�ر قد قدم وعده للحركة ال�سهي�نية ب�طن ق�مي   

– نتنياه�،  ترامب  فاإن  �سعب«،  »اأر�سًا بال  باعتبارها  فل�سطني،  يف 

اأر�س«. من هنا، وباكرًا،  يعمالن على حت�يل �سعبنا اإىل »�سعب بال 

دع�نا لعدم الرهان على »حل مقب�ل« ياأتي من هذه ال�سفقة، ودع�نا 

على  الرهان  �سيا�سة  الفا�سلة:  الرهانات  �سيا�سة  من  للخروج  باكرًا 

كل  قدمت  الفا�سلة  املفاو�سات  على  قرن  ربع  من  اأك��رث  بعد  اأو�سل� 

الك�ارث؛  ب�سعبنا  واأحلقت  ف�سل،  اإىل  ف�سل  وم��ن  لالحتالل  �سيء 

الرعاية  حتت  الثنائية  املفاو�سات  ا�ستئناف  على  الرهان  �سيا�سة 

خارجية  وزي��ر  يد  على  اإفال�سها  اأعلنت  التي  املنفردة،  االأمريكية 

االإدارة االأمريكية ال�سابقة ج�ن كريي يف ني�سان/اأبريل ٢٠١٦، بعد 

ر�سمتها  كما  املفاو�سات  متطلبات  عند  النزول  نتنياه�  رف�س  اأن 

ال�اليات املتحدة نف�سها، وهي جتميد جزئي لال�ستيطان، ولي�س كليًا؛ 

�سيا�سة الرهان على دور ما للرباعية الدولية مار�س ٢٠٠٣ )ال�اليات 

لالأمم  العام  االأم��ني  االأوروب��ي،  االحت��اد  االحتادية،  رو�سيا  املتحدة، 

ال�اليات  هم�ستها  اأن  بعد  ال�سريري  امل�ت  يف  دخلت  التي  املتحدة( 

املتحدة واأق�ستها وعطلت عليها اأي دور يف رعاية العملية ال�سيا�سية؛ 

اأن احلل �سيك�ن على يد  اآخرًا، �سيا�سة الرهان على  واأخريًا، ولي�س 

ترامب و�سفقته.

 االآن ماذا يقدم لنا ترامب؟!
ه�  ب��ل  �سلميًا،  ح��اًل  لي�س  احلقيقة،  يف  ه���  ح���اًل،  لنا  ي��ق��دم 

وحق�قه  �سعبنا  على  املتحدة  ال�اليات  اإدارة  ت�سنها  ح��رب،  اإع��الن 

القد�س،  �سطب  على  يق�م  »حل«  االإ�سرائيلي.  االإحتالل  جانب  اإىل 

وته�يدها،  االأر���س،  و�سم  االإ�ستيطان  وت�سريع  الع�دة،  حق  و�سطب 

ال�سفة  من  اأج��زاء  على  ذات��ي  اإداري  بحكم  ذل��ك،  مقابل  والقب�ل، 

املتناثرة.  اجلغرافية  البقع  من  ل�سل�سلة  خارطة  يف  الفل�سطينية، 

واحل�اجز  وامل�اقع  االإلتفافية  والطرق  امل�ست�طنات،  بينها  تف�سل 

اخل�سبة  االأرا���س��ي  منها  انتزعت  واجل�س�ر،  واالأن��ف��اق  الع�سكرية 

والغنية باملياه. بال �سيادة فل�سطينية، فال�سيادة على االأر�س واالأمن 

كيفما  االإحتالل  ير�سمها  حدودها  االإ�سرائيلي.  لالحتالل  واملعابر 

ل�سلطة  تام  ب�سكل  نتنياه�«. تخ�سع  ترامب-  »روؤية  �ساء حتت خطة 

اإحتالل فا�سي بغي�س عن�سري بامتياز. قطعان من ال�سكان يعمل�ن 

يف خدمة االإقت�ساد االإ�سرائيلي، وحتت الهيمنة االإ�سرائيلية، ت�سطب 

ثقافتهم وتاريخهم ال�طني، وتزرع بداًل من هذا كل قيم االإ�ست�سالم، 

وفقدان  القاتل،  والياأ�س  والتبعية،  واخلن�ع  واخل��داع،  واالإنبطاح، 

هذا  من  اأدن��ى  علينا  معرو�س  ه�  ما  وطني.   م�ستقبل  ب��اأي  االأم��ل 

بكثري، قطعان من الب�سر، يف حظائر �سكانية، تدعى مدنًا اأو بلدات، 

يط�قها جي�س االإحتالل، ويفر�س عليها اإجراءاته الكيفية، والكيدية، 

اإ�سرائيل،  عزلة  ويفك  الفل�سطيني،  ال�ج�د  يلغي  »�سالم«  مقابل 

عربيًا، ودوليًا، ويدجمها يف املنطقة، ويعزز مكانتها، بل ويفتح الباب 

الالحمدود  واالإنحياز  الدعم  من  م�ستفيدة  املنطقة،  على  لت�سّيدها 

اللذين تقدمهما لها االإدارات االأمريكية )ال�سالح، املال، ال�سيا�سة(.

ما هو ردنا وما هي خطتنا ؟
الع�دة،  برنامج  ال�طني(  )بالربنامج  التم�سك   بب�ساطة،  ه�،  ردنا 

وتقرير امل�سري والدولة امل�ستقلة.

يف  ن�سالية،  كفاحية  مهام  اإىل  برناجمنا  لتح�يل  خطتنا،  عن  اأم��ا 

املناطق  يف  ال�طنية،  امل�ؤ�س�سات  ويف  اجلماهري،  بني  ال�طني،  ال�سف 

فاإننا  واللج�ء،  ال�ستات  4٨، ويف مناطق  ال�  املحتلة عام ٦٧، ويف مناطق 

�سبق واأن قدمناه يف اأكرث من حمطة للحركة ال�طنية الفل�سطينية وحلركة 

التحرر العربية، والأ�سدقائنا يف املجتمع الدويل، ونا�سلنا وما زلنا ننا�سل 

من اأجل حتقيقه. فنحن مل نع�س حلظة واحدة يف فراغ �سيا�سي، بل كنا 

ت�سكل هذه املحاور يف  اأكرث من حم�ر،  املعركة على  الدوام يف قلب  على 

»روؤي��ة«  االآن  باتت  )التي  نتنياه�   - ترامب  ل�سفقة  الت�سدي  جمم�عها 

ترامب - نتنياه�( كما مت عر�سها على الراأي العام يف امل�ؤمتر الذي عقده 

الثنائي، يف اجلناح ال�سرقي للبيت االأبي�س، يف ٢٠٢٠/١/٢٨.

الداخلي الوطني  ال�سعيد  	على  	•
م.  ف�سائل  بني  العالقات  ت�سحيح  اأجل  من  وننا�سل  نعمل   )١

ت. ف. وت�س�يبها، على اأ�س�س اإئتالفية، تق�م على مبادئ ال�سراكة 

ال�طنية، بدياًل عن �سيا�سة التفرد واالإ�ستفراد، واالإق�ساء والتهمي�س، 

ومبا يعيد لقيم االإئتالف ال�طني، وال�سراكة ال�طنية اإعتبارها؛ ومبا 

يعزز مفه�م ال�حدة ال�طنية.

٢( اإعادة االإعتبار للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

�سلتها  تعزز  التي  ال��دوائ��ر  وتفعيل  ت�سليحها  واإع���ادة  االإئتالفية، 

والدبل�ما�سي،  ال�سيا�سي  العمل  وميادين  اجلماهريية،  باحلركة 

والرتبية  والثقافية  الالجئني  �س�ؤون  ودائ��رة  ال�سيا�سية،  كالدائرة 

والتعليم واالإعالمية، واملنظمات ال�سعبية.

م. ت.  الق�مي يف  لل�سندوق  االإداري  املجل�س  ت�سكيل  اإعادة   )3

امل�ازنات  ي�فر  اأن  وظيفته  ل�سعبنا،  الق�مي  ال�سندوق  باعتباره  ف. 

مل�ؤ�س�سات م. ت. ف. وف�سائلها، واحتاداتها، مب�جب قرارات ير�سمها 

املجل�س ال�طني، ملزمة للجنة التنفيذية، مبا يعزز من �سم�د �سعبنا 

واحتاداته، ونقاباته، وجمعياته، واأحزابه وق�اه ال�سيا�سية.

الداخلية  ال�حدة  وا�ستعادة  االإنق�سام،  اإنهاء  اإىل  االإنتقال   )4

ال�سلطة،  رئا�سة  �ساملة،  اإنتخابات  عرب  دميقراطية،  اأ�س�س  على 

على  م.ت.ف(  )يف  وال�طني  ال�سلطة(  )يف  الت�سريعي  وللمجل�سني 

اأ�س�س دميقراطية، بنظام التمثيل الن�سبي، وبعتبة ح�سم ال تتجاوز ١ 

باملئة، كما مّت الت�افق عليه وطنيًا ومت جت�سيده بقان�ن اإنتخابي ملزم، 

وجلانه  اجلديدة  التنفيذية،  جلنته  انتخاب  ال�طني  املجل�س  يعيد 

الربنامج،  امل�ؤ�س�سة، ويف  �سعبنا، يف  ت�حيد  الربملانية، ما ميكن من 

ويف احلق�ق، وما يعزز امل�قع التمثيلي ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 

العمل  ف�سائل  لكل  اجلامع  االإط��ار  ل�سعبنا،  ووحيدًا  �سرعيًا  ممثاًل 

ال�طني، وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وتياراته ال�سيا�سية على اختالف 

وتقرير  الع�دة  ال�طني،  االإجماع  برنامج   ، �سقف  حتت  اجتاهاتها، 

امل�سري واالإ�ستقالل.

دميقراطية،  را�سخة،  اأ�س�س  على  القائمة  ال�طنية  ال�حدة  اإن 

االإئ��ت��الف  وم��ب��ادئ  ومفاهيم  قيم  وف��ق  برناجمية،  م�ؤ�س�ساتية، 

بدياًل  ال�طني،  التحرر  مرحلة  املرحلة،  هذه  يف  ال�طنية  وال�سراكة 

لالإ�ستئثار، والتفرد والتهمي�س واالإق�ساء، ه� املمر االإجباري ل�سمان 

الف�ز يف معركة اإ�سقاط »روؤية ترامب« وحت�سني البيت الفل�سطيني، 

ال�سمانات  وت�فري  ال�سعبية،  واحلركة  ال�طنية،  احلركة  وحت�سني 

الإغالق و�سد الثغرات والن�افذ، تت�سلل منها حماوالت العبث بال��سع 

الداخلي الفل�سطيني، وخلق االإنق�سامات يف �سف�فه، وحت�يل ق�سيته 

زج  يتم  اإقليمية،  و�سراعات  ح��روب  يف  و�سيلة  جمرد  اإىل  ال�طنية 

�سعبنا فيها على ح�ساب ق�سيته وحق�قه ال�طنية، كاأول�ية ق�س�ى، ال 

تعل� ف�قها اأية اأول�ية اأخرى.

اأما على ال�سعيد ال�سيا�سي فاإن برناجمنا ي�ستند اإىل اخلط�ات 

اأو�سل� واتفاقياته، وحتررنا من قي�ده والتزاماته،  التي تخرجنا من 

التاأكيد  اأعيد  ال�طني، كما  العمل والن�سال مبهام الربنامج  ل�سالح 

عليه يف قرارات املجل�س املركزي يف م.ت.ف يف ٢٠١٥/3/5، واأعيد 

املركزي  املجل�س  قرارات  يف  وتط�يرها  القرارات  هذه  على  التاأكيد 

يف ٢٠١٨/١/١5 واملجل�س ال�طني يف ٢٠١٨/4/٣٠ وتك�ن تف�سيلها 

كالتايل:

وبروت�ك�ل  اأو�سل�  باإتفاق  العمل  وقف  عن  ر�سميًا  االإع��الن   )١

باري�س االإقت�سادي، واإبالغ ذلك يف مذكرات ر�سمية، لدولة االإحتالل 

واملنظمات الدولية واالإقليمية كاالأمم املتحدة وجامعة الدول العربية 

واملجل�س  اله��اي،  يف  العليا  واملحكمة  الدولية  اجلنايات  وحمكمة 

العاملي حلق�ق االإن�سان وغريها.

وقفًا  االإ�ستيطان  ووق��ف  االإحتالل   بدولة  االإع��رتاف  �سحب   )٢

حوامتة يك�سف للراأي العام عن اخلطة الوطنية الإ�سقاط »روؤية ترامب«
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ت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد( www.hashd-ahali.org.jo املوقع على االنرتنت

وباإجماع  دي�سمرب٢٠١٦،  نهاية  يف  االأمن  جمل�س  بقرار  عماًل  تامًا، 

اأع�سائه، رقم ٢334. 

3( وقف التن�سيق االأمني مع �سلطات االإحتالل وقفًا تامًا، يف كافة 

�سعبنا  بحماية  االأمنية  االأجهزة  وتكليف  االأ�سكال.  وكافة  امليادين، 

�سد االأعمال العدوانية لق�ات االإحتالل وقطعان امل�ست�طنني.

االإقت�سادي  االإنفكاك  خلطة  م��درو���س  تطبيق  يف  ال�سروع   )4

قبل  من  املكلفة  الدرا�سة  جل��ان  ر�سمتها  كما  االإح��ت��الل،  دول��ة  عن 

رئي�س احلك�مة  اإحداها  �سارك يف  كان قد  والتي  التنفيذية،  اللجنة 

احلايل حممد ا�ستيه، وه� �ساحب االإقرتاح ب�قف التعامل بال�سيكل 

االإ�سرائيلي يف �سياق مقاطعة اإ�سرائيل اإقت�ساديًا.

5( وقف التن�سيق االأمني مع وكالة املخابرات االأمريكية، بذريعة 

جمابهة االإرهاب، يف ال�قت الذي ت�سم فيه ال�اليات املتحدة م. ت. 

ف. باأنها منظمة اإرهابية، واأغلقت لها مكتب مف��سيتها يف وا�سنطن. 

نحن حركة حترر وطني، تقدمية ث�رية يف م�سم�نها، من املعيب اأن 

تتعاون مع وكالة خمابرات، مهمتها االأبرز التخطيط للتخريب على 

ال�طنية،  والليربالية  والدميقراطية  التقدمية  الق�ى  وعلى  ال�سع�ب 

والق�ى ال�سديقة لنا يف العامل. 

٦( مد ال�الية القان�نية للمحاكم الفل�سطينية على كامل االأر�س 

املحتلة على حدود 4 حزيران )ي�ني�( ٦٧، ومقا�ساة كل من ينتهك 

وقطعان  االإح��ت��الل  ق����ات  يف  عنا�سر  م��ن  الفل�سطينية  ال��ق���ان��ني 

اجلنايات  حمكمة  وع��رب  االإن��رتب���ل،  عرب  ومطاردتهم  امل�ست�طنني 

الدولية.

٧( ا�سرتداد �سجل ال�سكان واالأرا�سي من االإدارة املدنية ل�سلطات 

ف.  ت.  م.  و�سيادة  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سيادة  لتاأكيد  االإحتالل، 

وال�سعب الفل�سطيني، على نف�سه وعلى اأر�سه.

٨( ن��ق��ل ج��رائ��م االإح���ت���الل واالإ���س��ت��ي��ط��ان واحل�����س��ار ل��غ��زة، 

واإنتهاك  ب��ارد،  ب��دم  ال�س�ارع  يف  والقتل  اجلماعية،  واالإع��ت��ق��االت 

ومتابعة  الدولية،  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الدولية،  ال�سرعية  قرارات 

اإجراءاتها اإىل اأن ميثل جمرم� احلرب االإ�سرائيلي�ن اأمام املحكمة، 

وينال�ا جزاءهم العادل عما ارتكب�ه بحق �سعبنا من جرائم تخالف 

القان�ن الدويل والقان�ن الدويل االإن�ساين.

املتحدة،  االأمم  يف  فل�سطني  لدولة  العاملة  الع�س�ية  طلب   )9

بالبناء على القرار ٦٧/١9 )ن�فمرب٢٠١٢(  للجمعية العامة، الذي 

منحها الع�س�ية املراقبة واعرتف بها دولة حتت االإحتالل، وعا�سمتها 

القد�س ، وحل ق�سية الالجئني مب�جب القرار ١94 الذي يكفل لهم 

حق الع�دة اإىل الديار واملمتلكات التي هجروا منها منذ العام ١94٨.

و�سد  االإح���ت���الل  ���س��د  ل�سعبنا  ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ط��ل��ب   )١٠

االإ�ستيطان.

حلل  دويل  م�ؤمتر  عقد  بطلب  املتحدة  االأمم  اإىل  التقدم   )١١

امل�ساألة ال�طنية الفل�سطينية، مب�جب قرارات ال�سرعية ذات ال�سلة، 

ل�سعبنا  ونتائج ملزمة، ما يكفل  ويف فرتة زمنية حمددة، وبقرارات 

كاملة  امل�ستقلة  بالدولة  والف�ز  واالإ�ستيطان،  االإحتالل  من  التحرر 

الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  وحل   ، القد�س  وعا�سمتها  ال�سيادة 

مب�جب القرار ١94 الذي يكفل لهم حق الع�دة اإىل الديار واملمتلكات 

التي هجروا منها منذ العام ١94٨.

ا�ستنها�س  كله،  ه��ذا  مقدمة  ويف  كله،  ه��ذا  قاعدة  وعلى   )١٢

نح�  واالإ�ستيطان،  االإحتالل  �سد  االأ�سكال،  بكل  ال�سعبية  املقاومة 

اإىل  يق�د  مبا  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  �ساملة،  اإنتفا�سة 

ع�ساه  واالإ�ستيطان  االإحتالل  يحمل  اأن  اإىل  �سامل،  وطني  ع�سيان 

ويرحل عن كل �سرب من اأر�سنا املحتلة .

اأما على ال�سعيد الوطني ال�سامل فاإننا:
اإىل م�ؤمتر وطني �سامل، يجمع ممثلني عن �سعبنا  	ندع�  	•
واملهجر،  ال�ستات  ويف   ،٦٧ عام  املحتلة  واملناطق   ،4٨ ال�  مناطق  يف 

وحدة  ي�سمن  مبا  الفل�سطيني،  ال�طني  الن�سال  برنامج  لت�حيد 

�سعبنا، ووحدة حق�قه ال�طنية وفق اخل�س��سية ال�سيا�سية والقان�نية 

واحلزبية وغريها، حتت راية م.ت.ف، ممثلنا ال�سرعي وال�حيد، يف 

م�اجهة العدو ال�احد، اإحتالل وا�ستعمار اإ�سرائيل.

العربي؟ املوقف  تقروؤون  ■ كيف 
الثاين  االإقليمي،  االأول  م�سارين.  على  ت�سري  ترامب«  ■■ »روؤية 
يف  الكفاحي  وبرناجمنا  خطتنا  عر�سنا  اإ�سرائيلي.   – فل�سطيني 

جمابهة الروؤية )اخلطة( يف امل�سار ال�طني الفل�سطيني.

اأما على امل�سار االإقليمي فاإن هدف اخلطة فه� اإقامة حلف اإقليمي 

عربي – اإ�سرائيلي، اأمريكي للهيمنة االإمربيالية على املنطقة، بذريعة 

ال�سيا�سي  واالإم��ت��داد  الن�وي  الربنامج  وتط�يق  االإره��اب،  مكافحة 

الإيران، م�سدر االإرهاب وحا�سنه الرئي�س، وفقًا ملعادالت ترامب.

ال تخفي اأن امل�سار االإقليمي تقدم على امل�سار ال�طني الفل�سطيني، 

اإ�سرائيل، كالبحرين، وقطر،  العربية على  االأنظمة  بع�س  اإنفتاح  يف 

ال�س�دان عبد  ال�سيادة يف  رئي�س جمل�س  اللقاء بني  واأخ��ريًا  وَعّمان، 

الفتاح الربهان، ورئي�س حك�مة االإحتالل نتنياه�.

اأدنى(  االإلتزام ) كحد  اإىل  العربية  الدول واالأنظمة  نحن ندع� 

والريا�س  َعّمان،  ويف   )٢٠٠٢( بريوت  يف  العربية  القم  قررته  مبا 

التي رهنت  اإلتزامها مببادرة ال�سالم العربية،  التي جددت  وت�ن�س، 

االأر�س  من  �سرب  كل  من  ال�سامل  باالإن�سحاب  اإ�سرائيل  مع  العالقة 

العربية املحتلة يف حرب حزيران العدوانية عام ١٩٦٧ )ال�سفة ويف 

القلب منها القد�س، واجل�الن ال�س�ري املحتل، ومزارع �سبعا وتالل 

العالقات  بقرار قطع  االإلتزام  اإىل  تدع�  كما  لبنان(،  �س�با يف  كفر 

وتنقل  الإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�س  تعرتف  دولة  اأية  مع  الدبل�ما�سية 

�سفارتها اإليها، وم�ا�سلة دعم الق�سية الفل�سطينية يف امليدان )ماليًا 

يف  الدولية،  املحافل  ويف  االإ�سرائيلي(  احل�سار  ظل  يف  واقت�ساديًا 

واال�ستقالل  امل�سري  تقرير  يف  كاماًل  حقه  اأج��ل  من  �سعبنا  ن�سال 

والع�دة.

■ ماهي التحديات التي يفر�سها الواقع اجلديد لل�سراع 
مع العدو االإ�سرائيلي؟

له.  ال�سابق  اال�سرائيلي  العدو  مع  لل�سراع  اجلديد  ال�اقع   ■■
امل�قف  مع  االأم��ريك��ي  امل�قف  فيه  يتطابق  حالة  اأم��ام  االآن  فنحن 

ديفيد  اإ�سرائيل،  يف  املتحدة  ال���الي��ات  �سفري  اإن  بل  االإ�سرائيلي. 

فريدمان، يتقدم على حك�مة االحتالل يف تطرفه �سد م�سالح �سعبنا 

فيه  يلتقي  اإ�سرائيلي  م�قف  اأمام  نف�سه،  ال�قت  يف  وبتنا،  وحق�قه. 

اليمني، مع اليمني املتطرف، مع ميني ال��سط، وحتى مع ال��سط، يف 

م�سروع �سم غ�ر االأردن و�سمال البحر امليت، وتطبيق ما جاء يف روؤية 

ترامب. وبالتايل بات هام�س املناورة اأمام احلالة ال�طنية الفل�سطينية 

اأمامها ه� االآخر حم��دودًا. ما  حم��دودًا، كما بات هام�س الرهانات 

مهرب  ال  حتمية،  ك�سرورة  ن�ستعيد،  اأن  كفل�سطينيني،  علينا،  يحتم 

وال�حدة  ال�سراكة  وبناء  االإنق�سام  باإنهاء  الداخلية  وحدتنا  منها، 

الفل�سطيني ه�  العامل  اأن  ت�ؤكد  التي  واأن ن�ستعيد القاعدة  ال�طنية، 

الف�ز  اإىل  ال�سبيل  امليدان، هي  املعركة يف  واأن  املعركة،  احلا�سم يف 

باحلق�ق، ما يحتم علينا و�سع كل الرهانات االأخرى جانبًا.

الثابت،  ال�سلب  بامل�قف  نتم�سك  ما  وبقدر  نت�حد،  ما  بقدر 

الق�مي  ال��دع��م  ا�ستنها�س  يف  ننجح  م��ا  بقدر  ن�سمد،  م��ا  وب��ق��در 

العديد  العربية، ويف  ال�سعبية  لق�سيتنا. يف احلركة  والدويل  العربي 

من الع�ا�سم العربية، خا�سة الدول املغاربية حيث عالمات النه�سة 

ا�ستقطاب  ننجح يف  وكذلك  تاأكيد،  اإىل  والق�مية ال حتتاج  ال�طنية 

التاأييد الدويل ال�سديق يف رو�سيا وال�سني وغريها. وما يجري االآن 

العام  اأن االجتاه  ي�ؤكد  ونقا�سات،  االأوروب��ي من تط�رات  يف االحتاد 

لدول االحتاد ه� االلتزام بقرارات ال�سرعية الدولية، التي تكفل لنا 

حقنا يف اخلال�س من االحتالل واال�ستيطان. وننظر اإىل ت�سريحات 

ال��ت��زام  يف  ب���ري��ل،  خ��سيه  ل��الحت��اد،  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  ممثل 

»االحتاد« ال�سرعية الدولية ورف�سه »روؤية ترامب« نظرة اإيجابية، كما 

فل�سطني  بدولة  باالعرتاف  الإ�سرائيل  اإىل حتذيرات »االحتاد«  ننظر 

وامل�قف  اأي�سًا،  اإيجابية  نظرة  امل�ست�طنات،  ب�سم  با�سرت  حال  يف 

االيجابي ل� )١٠٧( اأع�ساء ك�نغر�س اأمريكي دميقراطي، �سد خطة 

»روؤية ترامب« ومع حل الدولتني على اأ�سا�س قرارات ال�سرعية الدولية 

وقرارات االأمم املتحدة. وهذا بالطبع تراكم يف امل�قف نتيجة ل�سم�د 

�سعبنا وثباته ون�ساالته وت�سحياته الغالية.

املتحدة؟ الواليات  مع  العالقات  اآفاق  هي  ■ ما 
م�حدة  كتلة  باعتبارها  املتحدة  ال�اليات  اإىل  ننظر  ال  ■■ نحن 
االإدارة  بني  يجمع  متحركًا،  �سيا�سيًا  كيانًا  اإليها  ننظر  بل  �سماء. 

وبقدر  املجتمعية.  والفعاليات  والق�ى  والتيارات  واالأح��زاب  العليا، 

ما ننجح يف قراءة الل�حة وقراءة اخلارطة، بقدر ما ننجح يف ر�سم 

�سيا�سة �سائبة عرب اأكرث من حم�ر.

ب�ساأن االإدارة االأمريكية، فيجب اأن ن�سقط اأي رهان على اإمكانية 

اأن تعدل يف م�قفها، اإال اإذا ا�سطدمت، فل�سطينيًا مب�قف �سلب ثابت 

خارج اأي رهان على اإمكانية التقاطع مع »روؤية ترامب«.

الدائر يف �سف�فه بني  ال�سراع  الك�نغر�س فنحن نراقب  اأما يف 

جمه�ريني ودميقراطيني، يف اجلامعات والتيارات الفكرية ال�سيا�سية 

ونرى اأن على الدبل�ما�سية الفل�سطينية، والعربية، اأن جتيد التعامل 

مع هذا ال�سراع.

جالياتنا  ه��ن��اك  امل��ت��ح��دة،  ال���الي��ات  يف  ال�����س��ارع  �سعيد  على 

االأمريكية،  وامل��دن  ال���الي��ات  من  العديد  يف  والعربية  الفل�سطينية 

والق�ى ال�سديقة، التي ت�سكل يف جمم�عها راأ�س احلربة يف الن�سال 

ال�طني داخل ال�اليات املتحدة، لك�سف حقائق ال�سيا�سة االأمريكية، 

وك�سف زيف اإدعاءات الل�بي ال�سهي�ين.

اأي اإننا، مع ال�اليات املتحدة، يف معركة مركبة معقدة، ال تخا�س 

بلغة واحدة، وباأدوات واحدة، بل حتتاج اإىل اأكرث من لغة، واإىل تعدد 

والعربية  الفل�سطينية  الدبل�ما�سية  بحي�ية  ره��ن  وه��ذا  االأدوات، 

والدولية، ورهن بحي�ية اجلاليات الفل�سطينية وبحي�ية ف�سائل العمل 

اإعادة  اإىل  ال�طني يف كيفية تفاعلها مع هذه اجلاليات. هنا، ندع� 

اللجنة  من  انتزعت  التي  املغرتبني  �س�ؤون  دائ��رة  اأو�ساع  يف  النظر 

التنفيذية يف م. ت. ف. واأحيلت اإىل جهات اأخرى، ما عزلها عن اأن 

تك�ن جزءًا من ال�سيا�سة االإ�سرتاتيجية الفل�سطينية، وحّ�لها اإىل اأداة 

حزبية من ل�ن واحد، يف خدمة �سيا�سة الهيمنة والتفرد، على ح�ساب 

اأو�ساعها  بناء  يف  امل�ستقلة  واإرادت��ه��ا  الفل�سطينية  اجلاليات  وح��دة 

امل�سلحة  ويخدم  املحلية،  م�ساحلها  يخدم  دميقراطي  باأ�سل�ب 

واحلرية  امل�سري  بتقرير  فل�سطني  �سعب  حلق�ق  العليا  ال�طنية 

والدميقراطية  التقدم  يف  العربية  ال�سع�ب  وحق�ق  واالإ�ستقالل، 

والدولة املدنية ودولة احلق والقان�ن والعدالة االجتماعية■

حوامتة يك�سف للراأي العام عن اخلطة الوطنية الإ�سقاط »روؤية ترامب«
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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

ال�سن�ية لرحيل الرفيق املنا�سل �سامل النحا�س     - ت�ستدرجنا الذكرى 

اىل ما ه� اأجمل واعز يف التاريخ ال�طني االأردين. وملا كان التاريخ املقروء وامل�ثق 

تقت�سي  احلقيقة  فاإن  احلاكمة،  ال�سيا�سية  ال�سلطة  �سنع  من  دائمًا  ه�  واملتداول 

ا�ستعادة التاريخ والنظر له من زاوية اخرى كما �سنعه ال�سعب االأردين نف�سه الذي 

نه�س منذ البدايات، مقاومًا لكل ال�سيا�سات اال�ستعمارية يف املنطقة ومطالبًا بتنظيم 

احلياة ال�سيا�سية على اأ�س�س دميقراطية.

التي خا�ستها  ال�طني  الكفاح  واأ�سكال  بالن�ساالت،  ال�سعبية،  الذكريات  تزدحم 

االأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤمترات ال�طنية االأردنية منذ اوائل عهد االإمارة، كما تده�سنا 

كلما امعنا يف املطالعة، قدرة هذه االأحزاب والنخب ال�سيا�سية على حتديد االأول�يات 

ال�طنية، وتلم�س املخاطر املحدقة بال�سعب االأردين يف اإطاره العروبي والق�مي.

اأن الدكت�ر �سليمان �س�ي�س ه� الذي  يف هذا املقام، نتذكر جميعنا يف احلزب 

تيمنًا  – وذلك  االأردين  الدميقراطي  ال�سعب  – حزب  حزبنا  ت�سمية  علينا  اقرتح 

با�سم اول حزب اأردين تاأ�س�س يف ني�سان عام ١٩٢٧م.

يف العه�د ال�سيا�سية ال�سابقة اأبان االأحكام العرفية الط�يلة املدى، والتي عطلت 

النم� الطبيعي للحياة ال�سيا�سية يف البالد، تعر�س الرفيق �سامل ملا تعر�س له رفاقه 

واأ�سدقاوؤه املنا�سل�ن يف حزبنا واالأحزاب الدميقراطية والق�مية االأخرى، انها جتربة 

االعتقال التي اذكت لديه �سغفًا ا�ستثنائيًا للحرية، و�سالبة داخلية ال تهتز، واإحاطته 

باحرتام �سعبي و�سيا�سي فائق، وه� االأديب ال�سديد احل�سا�سية ملعاين حق�ق االإن�سان 

يف االإبداع واملعرفة االإن�سانية.

اما ما يجري الي�م يف العامل العربي، فه� يليق بان يك�ن ميدانًا لروايات �سامل 

النحا�س و�سعة خياله ال�سيا�سي..

اىل  تع�د  ان  ال�سعبية  للث�رات  بد  فال  الطريق،  �سلت  واأينما  تعرثت،  فمهما 

اأ�سالتها... وق�انينها الطبيعية بعيدا عن اال�ستهالك ال�سيا�سي وهيمنة الفئة، وتغ�ل 

مب�ست�ياتها  والث�رات  واالنتفا�سات  االحتجاجات  هذه  لكل  بد  ال  ال�احد،  القطب 

والكرامة  وامل�ساواة  العدالة واحلرية  امل�سروعة يف  اأن تقطف حق�قها  املختلفة، من 

ال�سلطة  واحتكار  واالق�ساء  التفرد  م��رارة  العربية  �سع�بنا  ذاقت  ان  بعد  ال�طنية 

وامل�ارد. وع�دة اال�ستعمار باأقبح وا�سر�س اأ�سكاله.

م�ا�سلة  على  العادية  والقدرة غري  الهائل  املخزون  هذا  كل  يت�فر  وعندما   -

الطريق وابتكار اأ�سكال التغيري والتعبري عن االحتجاج.

اأو عندما تنبت تربتنا العربية هذا القدر من املنا�سلني واالأكفاء وال�سمائر   -

النا�سعة، فال بد ان يطلع الفجر الذي طاملا ترقبناه دون اأن ياأتي.

لقد رحل عنا منا�سل�ن كرث لن نن�ساهم، ولن متّحي اجنازاتهم على طريق الكفاح 

ّعنا ان نفي لهم بال�عد فهم  ال�سعب الط�يل ومن حق كل املنا�سلني الذين رحل�ا 

الذين مهدوا الطريق للتح�ل نح� الدميقراطية على امتداد ع�سرات ال�سنني، دون 

ان ي�سجر ايهم من ظالم وظلم اال�ستبداد.. كان�ا متيقنني من قدوم الفجر الذي ال 

بّد واأن ياأتي بهيًا مثل اأرواحهم الطاهرة.

يف الذكرى ال�سنوية التا�سعة لرحيل املنا�سل واالأديب الكبري�سامل النحا�س

   -عقدت اللجنة العليا للدفاع عن حق الع�دة اجتماعها الدوري ي�م االحد 

املا�سي امل�افق 9 /٢ / ٢٠٢٠ يف مقر حزب ال�سعب الدميقراطي االردين ح�سد بح�س�ر 

القرن  �سفقة  فر�ستها  التي  ال�سيا�سية  االو�ساع  تدار�س  وبعد  املحافظات   مندوبي 

وخمرجاتها التي ال حتقق احلد االدنى من احلق�ق الفل�سطينية وحتديدا يف ق�سية حق 

الع�دة  فقد قررت اقامة فعاليات لدى فروع اللجنة العليا يف املحافظات  حتت �سعار :�

�سنقاوم امل�سروع الت�سفوي ال�سهيوين  حتى حتقيق عودتنا اىل الوطن والديار

وذلك يوم اجلمعة املوافق ١٤ / ٢ / ٢٠٢٠ ال�ساعة ١٢،٣٠ ظهرا
اىل  الع�دة  اهمية  على  وللتاأكيد  وخمرجاتها  القرن(  )�سفقة  رف�سه  عن  تعبريا   

ممار�سة كافة ا�سكال املقاومة والن�سال  �سد االحتالل ووحدة ال�سعب الفل�سطيني يف 

الداخل وال�ستات ووحدة امل�قف الراف�س لكل ا�سكال الت�طني والتطبيع واال�سرار على 

التم�سك بحق الع�دة اىل ال�طن والديار التي �سردوا منها عام ١94٨ وتقرير امل�سري 

واال�ستقالل. هذا وقد اعلنت اللجنة العليا ي�م اجلمعة القادم امل�افق ١4 / ٢ / ٢٠٢٠ 

ي�م غ�سب يف وجه ا�سحاب امل�سروع ال�سهي�ين العن�سري

اللجنة العليا حلق العودة تعلن يوم اجلمعة 

القرن �سفقة  �سد  غ�سب  يوم  القادم 


