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ترامب  مل�شروع  الراف�ض  الر�شمي  ال�شيا�شي  اخلطاب  يعد  مل 

التاريخية  يدركون بخربتهم  الذين  للنا�ض،  او مقنعًا  كافيا  نتنياهو 

ملمو�شة  بخطوات  يقرتن  ان  يجب  الرف�ض  ان  املبا�شرة  وجتاربهم 

اجرائية وعملية، لأن حجم الكارثة املتوقعة من امل�شروع ال�شهيوين 

على الردن لن يكون اأقل من اإحكام ال�شيطرة عليه واحلاقه بدولة 

الحتالل.

الظروف  مثل هذه  املمكن يف  البرز  العنوان  هو  »ال�شمود«  لعل 

الع�شيبة: فال�شمود القت�شادي يعني ابتداء اإعادة احياء مقّومات 

القت�شاد الوطني والعتماد على الذات، وبدء فك التبعية للموؤ�ش�شات 

تنفيذية  ادوات  انها  نعلم  العاملية ونحن جميعا  واملالية  القت�شادية 

العديد  العنوان هناك  العاملية، وحتت هذا  والراأ�شمالية  لال�شتعمار 

من التفا�شيل والجراءات املمكنة، بدءا من ان�شاء التعاونيات مرورًا 

وانتهاء مبراجعة كل  العدو  الزراعية من  املنتوجات  ا�شترياد  بوقف 

التفاقيات القت�شادية معه ومع اجلهات العاملية الخرى ) منظمة 

الذاتي  التدمري  �شرك  يف  البالد  اأوق��ع��ت  والتي  احل��رة(  التجارة 

لل�شناعة الوطنية والزراعة.

كذلك اخلطاب ال�شيا�شي الوطني الراف�ض للم�شروع الذي تتبناه 

املتخ�ش�شه ومبختلف  وهيئاتها  ونقاباتها  باحزابها  الوطنية  القوى 

والتحليل  التحري�ض  بجدوى  النا�ض  لإقناع  كافيًا  يعد  مل  تالوينها، 

ما مل يقرتن باجراءات ومهام عملية ن�شالية، لت�شتبك مبا�شرة مع 

عنا�شر م�شروع ترامب نتنياهو: اقت�شاديا و�شيا�شيا وثقافيا وتعليميا 

وقانونيا، حيث ان مثل هذه املهام ل بّد واأن تقع على عاتق اأو�شع فئات 

م�شاركة  حتقيق  يف  الف�شل  لها  و�شيكون  ممكنه،  اجتماعية  ونخب 

نطاق  ويف  مقدرته  ح�شب  كل  الجتماعية:  والقوى  املتخ�ش�شني 

احلّيز املهني واجلغرايف الذي ي�شغله .

وعدوانية  عن�شرية  من  يت�شمنه  ما  بكل  املطروح  امل�شروع  اإن 

مبا�شرة، يحتاج اىل مواجهة نوعية اي�شًا،

� ا�شافة اىل الحتجاجات ال�شعبية امليدانية التي يجب ان تبقى 

مل�شروع  املطلق  الرف�ض  عن  للتعبري  وم�شاركًة  حجمًا  وت��زداد  حّية 

البادة!!

� هناك العديد من املهام الوطنية املبا�شرة التي ميكن القيام بها 

من خالل اطر متخ�ش�شة: قانونية/ ثقافية/ وغريها..

الفنت  وبّث  التفتيت  ا�شرتاتيجية  : ويف مواجهة  اآخر  على �شعيد 

الواحد، ل تكفي املنا�شدات بالوحدة، وامنا يجب  ابناء الوطن  بني 

ت�شببها  التي  والنق�شامات  البالء  ا�شباب  احلفر عميقا يف مواجهة 

�شيا�شات الق�شاء والتهمي�ض والنحياز للمتاجرين باوطانهم ولقمة 

عي�ض الفقراء يف بلدهم: هوؤلء الذين يوا�شلون التطبيع مع العدو ول 

يبالون بنتائج كل ذلك على م�شري الجيال وكرامة الوطن.

امل�شروع ال�شتعماري الذي نحن ب�شدد مقاومته يحتاج اىل جهود 

ا�شتثنائية ونوعية، والعني دائما يجب ان تتجه �شوب م�شاركة او�شع 

عدد ممكن من النا�ض يف �شنع املقاومة، وتوفري مقومات ال�شمود.

 الت�سدي للمخاطر الكربى على الوطن

اح����ت����ج����اج����ات ع���م���ال���ي���ة ع���ل���ى ظ��������روف ال��ع��م��ل

ات���ف���اق���ي���ة ال�����غ�����از خ������رق ل���ل���ق���ان���ون ال������دويل

اإ�سرائيل ملقاطعة  حملة  تقود  اإ�سبانية  بلدية  وجمال�س  اأحزاب 

اأرت������ف������اع وت�������رة االإع�����ت�����ق�����االت ���س��د 

ال��ن��ا���س��ط��ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ن واحل���راك���ي���ن

م�سرات غ�سب يف 

عّمان واملحافظات 

ا ل�»�سفقة القرن«  رف�سً

�����س����ب����اب االئ�������ت�������اف ي������دع������ون الأو������س�����ع 

حت�����رك ���س��ع��ب��ي مل���ن���ع ال����ور�����س����ة ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي��ة

جلنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب مبنع م�ساركة 

الكيان ال�سهيوين يف “روؤية املتو�سط 2030”

امل��ل��ت��ق��ى ال���وط���ن���ي ل���ل���ق���وى واالح���������زاب وال�����س��خ�����س��ي��ات 

ال���ق���وم���ي���ة وال���ي�������س���اري���ة ي���ع���ق���د اج���ت���م���اع���ا ح���ا����س���دا

للت�سدي  وط��ن��ي  اط���ار  او���س��ع  اج��ل  م��ن   : �سعار  حت��ت 

مل�������س���روع ت���رام���ب ن��ت��ن��ي��اه��و )���س��ف��ق��ة ال���ق���رن(
ت�سوير يو�سف الغزاوي

احلملة الوطنية االأردنية الإ�سقاط اتفاقية الغاز مع الكيان ال�سهيوين:

الغاز  اتفاقّية  اإلغاء  من  ميّكننا  جديد  مدخل 
اأحد؟ �سيتحّرك  فهل  تبعات،  دون  العدو  مع 
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املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.joت�سدر عن حزب ال�سعب الدميقراطي االردين )ح�سد(

م�شروع  ع��ن  الع����الن  م��ن��ذ 

�شفقة   ( ن��ت��ي��ن��ي��اه��و  ت���رام���ب 

الفعاليات  تتوقف  مل  ال��ق��رن( 

ووقفات  م�شريات  من  املختلفة 

وغريها،  وملتقيات  احتجاجية 

ال�����ش��ف��ق��ة  م���واج���ه���ة ه����ذه  يف 

وب���اجت���اه ال��ت�����ش��دي ل��ه��ا على 

للق�شية  ت�شفوي  م�����ش��روع  كونها  ل�شقاطها،  ال��ط��ري��ق 

الفل�شطينية ظهر ب�شكل جديد وميتلك اآليات عمل لفر�شه 

على ار�ض الواقع، ولي�ض للتوقيع عليه من الطراف املعنية، 

يف مواجهة ذلك برزت التحركات اجلماهريية الكبرية يف 

اليمن ويف بلدان املغرب العربي، اأما يف فل�شطني والردن 

الطموح،  م�شتوى  اىل  اجلماهريية  الفعاليات  تتحول  فلم 

ميكن  بل  ق��درا  لي�شت  القرن  �شفقة  ف��اأن  ذلك  رغم  لكن 

ا�شقاطها، ولنا يف التاريخ الفل�شطيني ما يوؤكد على ذلك 

عندما اف�شلوا م�شاريع ت�شفوية �شابقة وفر�شوا على املحتل 

ه�شا�شة  ورغم  اذ   ، ال�شعبية  اجلماهري  ارادة  ال�شهيوين 

الو�شع الفل�شطيني الراهن، مل ي�شتطع احد الغاء وحدانية 

ورغم  للفل�شطينني،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  متثيل 

القتل والعتقال والبعاد مل يقدر احد على انتزاع ال�شعب 

املراكمة  هنا  املطلوب  وه��ك��ذا  ار���ش��ه،  م��ن  الفل�شطيني 

على ما جرى لكي تتحول التحركات والفعاليات اىل كتلة 

الالزمة  ال�شعبية  الر�شالة  تو�شل  �شاغطة  جماهريية 

والكافية لفر�ض موقف ر�شمي من�شجم ومتماهي متاما مع 

اأكرث  الفل�شطينية  احلالة  اأن  ن�شري  وهنا  ال�شعبي،  املوقف 

الفل�شطيني،  الو�شع  على  اجلاثم  النق�شام  بفعل  تعقيدا 

الفل�شطينني   ي�شتطيع  لكي  جت��اوزه  على  العمل  من  بد  ول 

واجلماهريية  الدبلوما�شية  ال�شبل  على  املواجهة  قيادة 

التاريخ در�ض عندما  ولنا يف  املقاومة،  اأ�شكال  وتفعيل كل 

�شكل الفل�شطينون القيادة املوحدة ابان انتفا�شة احلجارة 

وك�شبوا التاأيد الممي للق�شية الفل�شطينية.

باأن  ك��ربى  وطنية  م�شلحة  فلنا  الأردن  يف  نحن  اأم��ا 

يتوحد املوقف الر�شمي وال�شعبي بكل تفا�شيله على رف�ض 

الردن  نحمي  لكي  غمو�ض،  اأو  لب�ض  دون  ال�شفقة  ه��ذه 

لالجئني  ال��ع��ودة  ح��ق  ن�شمن  ولكي  البديل،  ال��وط��ن  م��ن 

على  الكاملة  بال�شيادة  الردن  يتمتع  ولكي  الفل�شطينني، 

ار�شه، ياأتي ذلك من خالل ال�شماح لل�شعب الردين بكل 

ولكل  لل�شفقة  رف�شا  رايه  عن  بالتعبري  واطيافه  تالوينه 

التفاقيات املذلة مع العدو ال�شهيوين، ومن خالل خطوات 

ر�شمية اردنية وا�شحة تبداأ بالغاء اتفاقية الغاز امل�شوؤومة، 

ال�شهيوين  العدو  مع  والعار   الذل  اتفاقية  بالغاء  وتنتهي 

اتفاقية وادي عربة.

خليل ال�سيد

�سفقة القرن...

ميكن ا�سقاطها

املحامي ب�سام الروا�سده

�شد  الإعتقالت  وت��رية  تزايد  الأخ��رية  الفرتة  يف  نالحظ   

ورواد  واحلراكيني  ال�شيا�شيني  الن�شطاء  وخا�شة  املواطنني 

و�شائل التوا�شل الإجتماعي الذين �شدت كل الآفاق يف وجههم، 

هو  من  يجد  مل  الذي  الغ�شب،والإحتجاج  اإل  اأمامهم  يبق  ومل 

اأو  اأو م�شرية  قادر على معاجلته وا�شتيعابه ، بحيث ل مير يوم 

وقفة اإحتجاجية اإل ويتم اإعتقال عدد من الن�شطاء واإحالتهم اإىل 

حمكمة اأمن الدولة اأو املدعي العام ثم اىل املحاكم اأو احلكام 

املا�شيني  الأ�شبوعني  خالل  اأعتقالهم  مت  من  واأخ��ر  الإداري���ني 

�شجن  املوقوفني يف  امل�شاقبه  ومالك   ، الروا�شده  ب�شار  النا�شط 

الطعام  عن  وامل�شربني  ا�شبوعني  على  تزيد  مدة  منذ  ال�شواقة 

اإحتجاجًا على توقيفهم ب�شكل تع�شفي.

املحاكمات  اأ���ش��ول  ق��ان��ون  م��ن    )114( امل���ادة  اأن  ورغ���م 

اإ�شتثنائي  تدبري  هو  التوقيف  اأن  على  ن�شت  الأردين  اجلزائية 

اأن  ورغم  بالقانون  اإل يف حالت حمددة  اإليه  اللجوء  يجوز  ول 

العام  للمدعي  اأجازت  القانون  ذات  من  مكررة(   114  ( املادة 

كالرقابة  اأخرى  بتدابري  التوقيف  عن  الإ�شتعا�شة  للمحكمة  اأو 

الإلكرتونية واملنع من ال�شفر والإقامة يف املنزل اأو الكفالة املالية 

والق�شاة يف معظم احلالت  العامني  املدعني  اأن  اإل  العدلية  اأو 

يلجوؤن للتوقيف ويرف�شون املوافقة على التدابري الأخرى 

املعاهدات  باأن  تقر  الأردنية  القوانني  اأن  من  الرغم  وعلى   

ومنها  الوطني  القانون  على  ت�شمو  الأردن  عليها  �شادق  التي 

 ، الإن�شان  وحقوق  باحلريات  املتعلقة  والإتفاقيات  املعاهدات 

املعمول  املحلية  الت�شريعات  من  العديد  فاإن  التطبيق  عند  لكن 

بها حاليًا مثل قانون اجلرائم الإلكرتونية وقانون منع اجلرائم 

القوانني  من  وغريها  العقوبات  قانون  ن�شو�ض  من  والكثري 

العديدة  ت�شرب بعر�ض احلائط باملبادئ واملعاهدات الدولية، 

وتتجاهل اللتزامات الدولية.

على  ن�ض   )1/15( امل��ادة  ويف  الأردين  الد�شتور  اأن  ورغ��م 

“ تكفل الدولة حرية الراأي ، ولكل اردين ان يعرب بحرية عن 
ب�شرط  التعبري  و�شائل  و�شائر  والت�شوير  والكتابة  بالقول  راأيه 

املحلية  القوانني  اأن  فاأننا جند  القانون” ،  يتجاوز حدود  ان ل 

قد خالفت هذا الن�ض الد�شتوري واأفرغته من م�شمونه وقيدته 

بال  وج��وده  واأ�شبح  الن�ض  هذا  تعطيل  مت  بحيث  وا�شعة  بقيود 

معنى اأو م�شمون. 

ل يليق بنا يف هذا الوطن ان يكون لدينا موقوفون ومعتقلون 

على خلفيات �شيا�شية، رغم نفي احلكومة لذلك خالفًا للواقع، 

اإذ يفرت�ض ان تكون الدولة الأم احلنون ملواطنيها واأن ل تخ�شى 

من راأي اأو هتاف اأو من�شور على �شفحات التوا�شل الإجتماعي اأو 

تعليق قيل يف �شاعة غ�شب اأو قهر ومعاناة ، اإل اإذا كنا قد و�شلنا 

اإىل ه�شا�شة غري م�شبوقة، ل نحتمل فيها اأحدا، ول نقبل �شططا، 

ول نريد راأيا خمتلفا.

ل يليق بدولة مثل دولتنا، ان يكون فيها موقوفون اأو معتقلون 

نظام  مناه�شة  مثل  خلفيات  على  املحاكمة  قيد  ا�شخا�ض  اأو 

احلكم، وتقوي�ض نظام احلكم ، اأو اإطالة الل�شان، اأو اأي ق�شايا 

اأخرى، فيما اخللفية الفعلية هي �شيا�شية، تتعلق بتعبريات الراأي 

�شلمية  م�شرية  يف  ي�شري  اأعزل  مواطن  اتهام  يتم  فكيف  العام، 

حماط باملئات من رجال الأمن مل يرفع �شالحا �شد الدولة، ومل 

يهدد بعمليات اإرهابية باأنه ي�شعى لتقوي�ض نظام حكم.

ل بد من طي كل هذه امللفات، ونحن اليوم، اأحوج ما نكون اإىل 

طي هذه امللفات، ب�شتى اأنواعها، واأن حتكم احلكومة العقل حيث 

اأن عاداتنا وتقاليدنا يف هذا الوطن جتعل التفاهم هو الأ�شا�ض 

مع اأ�شحاب الراأي والفكر، وهناك اإرث كبري من التفاهمات التي 

للمحاكم،  اح��الت  دون  بهدوء،  كثرية،  اإ�شكالت  حل  اإىل  اأدت 

يف  ال������زج   اأو 

ال�شجون.

الم���������������ر 

ان  الأه�������������م 

ال���������ظ���������رف 

ال������داخ������ل������ي 

والإق���ل���ي���م���ي، 

ترتيبا  ي��وج��ب 

ل�������ل�������داخ�������ل 

ين  د ر لأ ا

ب�����ط�����ري�����ق�����ة 

خم����ت����ل����ف����ة، 

فنحن امام اخطار كربى اهمها �شفقة القرن، جتعل كل واحد 

منا بحاجة لغريه، حتى لو اختلف معه �شيا�شيا، كما ان الدولة 

بع�ض  كانت  واذا  واأطيافهم،  الوانهم  ب�شتى  ملواطنيها،  بحاجة 

يف  جنوحا  اأو  كبريا،  جت��اوزا  حتمل  الق�شايا،  بع�ض  اأو  امللفات 

التعبريات ال�شيا�شية، اأو تطاول من حيث املفردات، فاإن هناك 

بدائل غري التوقيف اأو ال�شجن اأو املحاكمة، و ن�شري هنا، اإىل ان 

التوقيف على خلفيات �شيا�شية، وان كان حتت عناوين خمتلفة 

اإىل  يوؤد  مل   ، ود�شتوريتها  �شحتها  فر�ض  على  قوانني  ومبوجب 

تراجع عدد الذين يخرقون القواعد والقوانني املقيدة للحريات، 

بل زاد عددهم ويزداد يوما بعد يوم .

معي�شي  احتقان  وج��ود  اإىل  تتنبه  ان  ال��دول��ة  على  اأن  كما 

املواطن  بها  مير  جدا،  �شعبة  وظروف  اجتماعي،  و  و�شيا�شي، 

لكننا  مقبولة،  غري  اأحيانًا  ظواهر  ن�شوء  اإىل  ت��وؤدي  الأردين 

مبعنى  ج��ذره��ا،  نعالج  ول  امل�شكلة،  مظاهر  نعالج  لالأ�شف 

وجهة  من  احلمراء  اخلطوط  يتجاوز  ال��ذي  ال�شخ�ض  اإ�شكات 

نظر احلكومة، واخافته، اأو حماكمته بعد توقيفه، بدل من حل 

امل�شكلة الأ�شلية.

لهذا فاأن املطلوب من احلكومة االأردنية:
املخالفة  القانونية  والن�شو�ض  القوانني  كافة  اإلغاء   -1

عليها  املوقعة  الدولية  واملواثيق  واملعاهدات  الد�شتور  لن�شو�ض 

الأردن واملتعلقة بحقوق الإن�شان.  

اإعادة �شياغة القوانني املقيدة للحريات بحيث لجتعل   -2

من حرية الراأي والتعبري جرمًا يعاقب عليه واأن ل جتيز توقيف 

اأي �شخ�ض، حتت عناوين بديلة عن حماكمة الراأي ال�شيا�شي.

الراأي  اأ�شحاب  �شد  املوجهة  الإعتقالت  حملة  وقف   -3

والفكر وعدم اإحالتهم ملحاكم اأمن

اأمنيون  اأنهم معتقلون  اإعتبار  املدنية، على  الدولة واملحاكم 

جمرمون اأو اإرهابيون ملجّرد

م�شاركتهم يف م�شرياٍت �شلمية للتعبري عن الراأي اأو الكتابة 

على �شفحات التوا�شل الإجتماعي عن الأو�شاع العامة ..

اإغ���الق ك��ل ه��ذه امل��ل��ف��ات واإط����الق ���ش��راح املوقوفني   -4

لأ�شباب �شيا�شية تتعلق بحرية الراأي والتعبري ، ومنع تكرار هذا 

امل�شهد، يف دولة يفرت�ض اأن تكون ذات �شمعة ح�شنة اأمام العامل 

ميلك �شبابها طاقات علمية وثقافية تنت�شر يف كل العامل.

يف الأردن ي�شامح النا�ض بالدم، وق�شايا القتل، على فنجان 

قهوة بكل رقي وعفو، لكن حكومتنا ل يوجد عندها �شعة �شدر 

ول تعرف الت�شامح و�شعارها  اإياك اأن تخطئ، واإذا اأخطاأت فاإن 

م�شريك �شجن اجلويده وغريه.

“ع�شا” ال�شلطة لتفر�ض علينا  واأخريا فاأننا ل نحتاج اإىل 

ما نقول اأو نكتب اأو نلتزم ال�شمت جربًا فنحن كمواطنني نعرف 

لأحكام  وفقًا  ممار�شتها  عن  نرتاجع  ول��ن  وواجباتنا  حقوقنا 

الد�ستور.

اأرتفاع وترة االإعتقاالت �سد النا�سطن ال�سيا�سين واحلراكين
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   -عقد املكتب التنفيذي للملتقى الوطني 

للقوى والحزاب القومية والي�شارية، اجتماعًا بتاريخ 

وامل�شتجدات  التطورات  فيه  ناق�ض   2020  /  2  /  16

والعربية،  الداخلية  ب��الأو���ش��اع  املتعلقة  ال�شيا�شية 

وا�شدر يف ختام اجتماعه ما يلي:

العتقالت  �شيا�شة  ا�شتمرار  امللتقى  ي�شتنكر   -1

والت�شييق على احلريات العامة يف الوقت الذي حتتاج 

اإىل متتني  وقت م�شى  اي  واكرث من  الآن  البالد  فيه 

تنفيذ  �شروط  مواجهة  يف  الداخلية  اجلبهة  وتوحيد 

م�شروع ترامب نتنياهو واذ يتابع امللتقى الوطني بقلق 

التهم  وتوجيه  ال�شيا�شيني  النا�شطني  مالحقة  �شديد 

لهم وحتويلهم اإىل املحاكم ومنها حمكمة اأمن الدولة 

وكذلك احلالة ال�شحية ملعتقلي الراأي امل�شربني عن 

على  العمل  الر�شمية  باجلهات  يطالب  الطعام’ فاأنه 

الفراج الفوري عن كافة معتقلي الراأي.

الداري  التوقيف  �شالحيات  اأن  امللتقى  يوؤكد  كما 

واأن  والق�شاء،  العامة  بالنيابة  ال  تناط  ل  اأن  يجب 

تع�ّشف  ه��و  احلكومة  قبل  م��ن  توظيفه  يف  الم��ع��ان 

يتعار�ض مع مبادئ حقوق الن�شان واحلريات العامة.

يدين امللتقى الوطني با�شد العبارات الهجمة   -2

التطبيعية املمنهجة يف البالد والتي بداأت تت�شارع يف 

بكل  الت�شفوي،  نتنياهو  ترامب  اأعقاب طرح م�شروع 

على  وجودية  خماطر  من  امل�شروع  عليه  ينطوي  ما 

الردن يف اطار تنفيذ م�شروع )ا�شرائيل الكربى(.

كما يدين امللتقى تورط عدد من اجلهات الر�شمية 

املتو�شطي  احلوار  )بور�شة  ُي�شمى  ما  اإىل  الدعوة  يف 

الوروب��ي��ة  املفو�شية  ورع��اي��ة  بتنظيم  ل��ل��ح��ق��وق(، 

الور�شة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  ال�شباب  وا���ش��ت��ه��داف 

القليمية ذات الهداف امل�شمومة حيث �شي�شارك وفد 

دول  من  �شبابية  وفود  جانب  اإىل  الحتالل  دولة  من 

عربية اخرى مبا فيها الردن.

يف  ال�شيا�شات،  ه��ذه  مثل  يف  الردن  انخراط  اإن 

اطيافه  بكل  الردين  ال�شعب  فيه  ع��رّب  ال��ذي  الوقت 

اإمنا  نتنياهو،  ترامب  خلطة  وا�شتنكاره  رف�شه  عن 

امل�شروع  ل�شروط  لالن�شياع  �شريعًا  الطريق  ميهّد 

ال�شتعماري املطروح، ويهدد متا�شك اجلبهة الداخلية 

ووحدتها من اجل حماية الوطن والدفاع عن كرامته 

وا�شتقالله.

الع�شكري  ال��ع��دوان  الوطني  امللتقى  ي��دي��ن   -3

ودعم  ال�شقيقة،  �شوريا  ارا�شي  على  ال�شافر  الرتكي 

على  وي��وؤك��د  م��ع��ه��ا،  املتحالفة  الره����اب  منظمات 

ومواجهة  ارا�شيها  ووح��دة  ا�شتعادة  يف  �شوريا  حق 

العتداءات والطماع القليمية.

التطبيعية  اللقاءات  الوطني  امللتقى  يدين   -4

ال�شلطة  قبل  م��ن  م��وؤخ��رًا  ج��رت  التي  ال�شتفزازية 

اأن  امللتقى  ويوؤكد  ال�شهيوين،  العدّو  مع  الفل�شطينية 

ا�شتمرار الرهان على ما ُي�شمى ) بتحقيق اخرتاقات 

بعينه،  الت�شليل  هو  الحتالل  مع   ) ال�شالم  ل�شنع 

الكفاح  ل�شفحات من  فا�شحًا  اخرتاقا  ي�شكل  بل هو 

الوطني الفل�شطيني امل�شّرف �شد الحتالل، وكلنا ثقة 

بقدرة ال�شعب الفل�شطيني وقواه احلية على الت�شّدي 

ملثل هذه ال�شيا�شات املتخاذلة.

من  ح��ال  ب��اي  التفريط  م��ن  امللتقى  ي��ح��ذر   -5

حتت  احل�شاري  وت��راث��ه  الردن  مب��ق��درات  الح���وال 

جميع  ويدعو  المربيالية،   – ال�شهيونية  ال�شغوط 

م�شوؤولياتها  لتحمل  والت�شريعية  التنفيذية  املوؤ�ش�شات 

وال��ت�����ش��دي  وث���روات���ه  الردن  ���ش��ي��ادة  ع��ن  ل��ل��دف��اع 

يف  ج��اء  ما  �شروط  لتح�شني  ت��روج  التي  لالجتاهات 

م�شروع ترامب نتنياهو.

امللتقى الوطني للقوى واالحزاب ال�سخ�سيات القومية والي�سارية: 

ي�ستنكر ا�ستمرار �سيا�سة االعتقاالت والت�سييق على احلريات العامة

معاناة  على  الدالة  والوقائع  والرق��ام  املوؤ�شرات  تعددت 

تراجع  او  ت��ب��اط��وؤ  م��ن  الردين  الق��ت�����ش��اد  ج��وان��ب  معظم 

مت�شاعد يف او�شاع وم�شارات هامة، فرعية واأ�شا�شية، التي 

�شابقة  زمنية  لفرتات  201٩،وامتدادا  �شنة  خالل  تعاظمت 

ل  املثال  �شبيل  وعلى  يلي،  ما  منها  ونذكر  بالق�شرية  لي�شت 

احل�شر.

١ � هبوط كبر يف ا�ستهاك اال�سمنت
�شادر  بيان  يف  اأك��دت  ال�شمنت  لتجار  امل�شتقبل  جمعية 

عن رئي�شها حقيقة هبوط كميات ال�شمنت املباعة وامل�شنعة 

 ،201٨ �شنة  حمليا من حوايل )4،1( مليون طن مباعة يف 

 ،201٩ �شنة  خالل  م�شتهلكة  طن  مليون   )3،1( حوايل  اىل 

بحدود  عالية  وبن�شبة  ط��ن،  مليون   )1( ي��ق��ارب  وب��رتاج��ع 

)25٪( جنمت بدورها عن انكما�ض موازي يف حركة ن�شاط 

حجم  يف  ملمو�ض  ت��راج��ع  وح���دوث  ال��ع��ق��اري،  البناء  قطاع 

النفاق  لرتاجع  انعكا�شا  احلكومية،  الن�شائية  امل�شروعات 

الراأ�شمايل العام واخلا�ض، ومن ثم ا�شكالية تعر�ض النتاج 

املحلي من ال�شمنت اىل خماطر »فائ�ض« وا�شح يف انتاجه 

حمليا، ويف ال�شواق املجاورة.

2 � انخفا�س يف مبيعات احلديد
بيانات اح�شائية اخرى اأ�شارت اىل حدوث تباطوؤ وا�شح 

يف مبيعات )ا�شتهالك( احلديد بن�شبة تقارب )15٪( خالل 

 ،201٨ �شنة  ال�شابقة  ال�شنة  يف  عليه  كانت  عما   201٩ �سنة 

التي كانت بدورها مرتاجعة عما كانت عليه يف �شنة 201٧.

3 � تراجع قيا�سي يف جتارة االلب�سة
مرة اخرى واكرث من �شنوات �شابقة ل يزال قطاع اللب�شة 

يعاين من هبوط كبري يف مبيعات اللب�شة على انواعها، وبن�شبة 

التخفي�شات يف  تتح�شن رغم  والتي مل  اقرتبت من )٪30( 

 « مو�شم  من  اكرث  يف  »التنزيالت  والعامة  الفردية  ال�شعار 

عدد  ا�شطرار  عن  الناجمة  واخل�شارة  التباطوؤ  انعك�ض  وقد 

عن  التوقف  او  حمالتهم  اغ���الق  على  اللب�شة  جت��ار  م��ن 

لذلك  رئي�شا  �شببا  اللب�شة  جت��ار  جمعية  وع��زت  الن�شاط، 

يتمثل يف ن�شبة ال�شريبة العالية على اللب�شة التي اقرتبت من 

)50٪( اىل جانب ارتفاع التكلفة الت�شغيلية مع ارتفاع ا�شعار 

الكهرباء واخلدمات، وايجارات املحال التجارية املت�شاعدة 

والختالل املت�شم به قانون املالكني وامل�شتاأجرين لغري �شالح 

ت�شويب  ب�شرورة  اآخرين  مع  م��رارا  طالبو  الذين  الآخرين 

هذا الختالل يف القانون.

٤ � وارتفاع قيا�سي يف 
معدالت البطالة

القت�شاد  يف  التباطوؤ  حالة  وامتداد  ا�شتداد  م��وازاة  يف 

البطالة  ن�شبة  يف  املت�شاعد  الجت��اه  اي�شا  توا�شل  الردين 

201٨ اىل )1،٪1٩(  العامة، ومن )1٨،6٪( يف نهاية �شنة 

ان  كما   ،  201٩ �شنة  من  الوىل  الت�شعة  ال�شهر  نهاية  يف 

ن�شبة البطالة ا�شتمرت قبل ذلك يف ارتفاع مل يتوقف، ومن 

»13،1٪« يف �شنة 2015 اىل )15،3٪( يف �شنة 2016، واىل 

 201٨ �شنة  يف   )٪1٨،6( واىل    ،201٧ �شنة  يف   )٪1٨،3(

�شركة  من  اك��رث  يف  متتابعة  عمالية  لت�شريحات  كمح�شلة 

وقطاع من جانب، ومن جانب اآخر نتيجة تراجع زخم توليد 

فر�ض عمل جديدة يف ظروف تعمق التباطوؤ ال�شتثماري يف 

مناخات وتطبيقات نهج راأ�شمايل ليربايل جديد خمتل لتربز 

اىل ال�شطح ظاهرة مت�شاعدة ملحالت مغلقة جزئيا او كليا، 

واخرى فارغة تبحث عمن ي�شغلها فال جتد.

موؤ�سرات تباطوؤ يف االقت�ساد االردين

اأحمد النمري
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   - طالبت جلنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع 

م�شاركة  ملنع  الإج���راءات  كافة  باتخاذ  احلكومة  النقابية 

 ،”2030 املتو�شط  “روؤية  ور���ش��ات  يف  ال�شهيوين  الكيان 

واملقرر عقده يف العا�شمة عمان.

النقابية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  عنها  ���ش��ادر  ب��ي��ان  يف  ودع���ت 

والفعاليات  املجتمعية  وموؤ�ش�شات  وال�شبابية  واحلزبية 

املوؤمترات  يف  ال�شهيوين  الكيان  م�شاركة  برف�ض  ال�شعبية 

واللقاءات واجلل�شات احلوارية.

م�شاركة  مبنع  الوروب���ي  الحت��اد  مفو�شية  طالبت  كما 

بعني  والخ��ذ  الور�شات،  هذه  يف  العن�شري  الكيان  ممثلي 

العتبار مواقف دول الحتاد الوروبي من احتالل الرا�شي 

العربية.

وتاليا ن�ض البيان:

التطبيع  ومقاومة  الوطن  حماية  جلنة  عن  �شادر  بيان 

النقابية.

والتطبيع  ال�شهيوين  الكيان  لطاملا كانت حماولت دمج 

معه، كجزء من املنطقة العربية، هدفا ي�شعى له الكيان بكل 

ال�شبل والو�شائل لتبيي�ض جرائمه، وعك�ض �شورته التي متثل 

نظام ابرتهايد عن�شري قاتل وحمتل لالرا�شي العربية.

كنا يف جلنتنا قد تابعنا اعالن الحتاد الوروبي عزمه عقد 

“روؤية املتو�شط  ثالث ور�شات ت�شاورية �شبابية حتت عنوان 

ا�شتطاعت  حيث  ال�شقيقة،  تون�ض  يف  اول��ه��ا  ك��ان   ”2030

اجلهات املقاومة للتطبيع، ومن خالل ال�شغط على الحتاد 

الوروبي، منع م�شاركة ممثلي الكيان يف الور�شة التي اقيمت 

الثانية  الت�شاورية  اجلل�شة  موعد  اقرتب  وقد  تون�ض.اما  يف 

واملزمع عقدها يف عمان يف الفرتة من 26/2/2020 وحتى 

ولبنان  وفل�شطني  الردن  1/3/2020 مب�شاركة ممثلني من 

و�شوريا وم�شر وجالياتهم يف اخلارج ا�شافة اىل ممثلني من 

الكيان ال�سهيوين بعمر من 1٨ - 35 عاما.

النقابية  التطبيع  ومقاومة  الوطن  حماية  جلنة  يف  اننا 

كافة  ندعو  التطبيع  برف�ض  املبدئي  موقفنا  اىل  وا�شتنادا 

اجلهات النقابية واحلزبية وال�شبابية وموؤ�ش�شات املجتمعية 

يف  ال�شهيوين  الكيان  م�شاركة  برف�ض  ال�شعبية  والفعاليات 

املوؤمترات واللقاءات واجلل�شات احلوارية. كما ونتوجه اىل 

الت�شاورية  الور�شة  هذه  راعية  الوروب��ي  الحت��اد  مفو�شية 

مبنع م�شاركة ممثلي الكيان العن�شري والخذ بعني العتبار 

مواقف دول الحتاد الوروبي من احتالل الرا�شي العربية، 

العربي  وال�شعبي  واحل��زب��ي  النقابي  امل��وق��ف  اىل  ا�شافة 

ال�شرعي،  العن�شري غري  الكيان  هذا  مع  للتطبيع  الراف�ض 

كافة  تطبيق  حني  اىل  الدولية،  ال�شرعية  ق���رارات  ح�شب 

القرارات الدولية والتي تن�ض على الن�شحاب من الرا�شي 

ارا�شيهم  اىل  ال��الج��ئ��ني  ك��اف��ة  وع����ودة  املحتلة  ال��ع��رب��ي��ة 

وتعوي�سهم.

قتل،  ق��د  املحتل  الغا�شب  الكيان  ه��ذا  ان  ون��ذك��ر  كما 

ومياهنا  ار�شنا  وا�شتباح  العربي  �شعبنا  ابناء  ي��زال،  ول 

اعلنه  وما  الردن،  �شرق  يخفي مطامعه يف  ول  ومقدراتنا، 

ت�شلب  والتي  القرن  �شفقة  ي�شمى  مبا  نتنياهو   - ترامب 

وامل�شيحية،  ال�شالمية  املقد�شات  على  الها�شمية  الو�شاية 

لذا نتوجه بالطلب اىل �شاحب القرار يف احلكومة الردنية 

باأخذ كافة الجراءات ملنع م�شاركة الكيان على ار�ض عمان 

الطاهرة.

   - نحو حت�سن الوعي العربي �سد كل 

ا�سكال التطبيع
باأ�شد  ر�شاد  الردين  الدميقراطي  ال�شباب  رابطة  تدين 

العبارات ، الهجمة التطبيعية املمنهجة التي تقودها املفو�شية 

اإقامة  عن  باإعالنها  الأوروب���ي  لالحتاد  التابعة  الوروب��ي��ة 

“ور�شة ت�شاورية” يف عمان تبداأ “بح�شب الإعالن  ال�شادر 
عنهم  بتاريخ 26 / 2 / 2020 وتنتهي بتاريخ 1 / 3 / 2020، 

بحيث تهدف ور�شة العمل الت�شاورية هذه اإىل فتح النقا�ض يف 

منطقة امل�شرق حول م�شري منطقة البحر الأبي�ض املتو�شط 

واقت�شادًيا  و�شيا�شًيا  وثقافًيا  اجتماعًيا  حيًزا  باعتبارها 

م�شرتًكا، من اأجل اخلروج بروؤية م�شرتكة مل�شتقبل املنطقة.

كما ترافق هذا العالن امل�شتفز مل�شاعر ال�شعب الردين 

و يف هذا الظرف الدقيق والجماع الوطني ال�شعبي الردين 

م�شاركة  اىل  بالإ�شارة  القرن  �شفقة  خمرجات  رف�ض  على 

موؤ�ش�شات جمتمع مدين اردين يف هذه الور�شة ا�شافة ملمثلني 

من الكيان ال�سهيوين.

الور�شة وتوجيه دعوات خا�شة  اإقامة هذه  باأن  اإننا نرى 

جانب  اإىل  وم�شر،  و�شوريا  وفل�شطني  لبنان  من  كل  اإىل 

ممثلني عن الكيان ال�شهيوين ل تهدف اإّل اإىل اإدماج العدو 

واملجتمعات ال�������ش���ه���ي���وين يف  املنطقة 

امل��ح��ي��ط��ة م��ن ال�����ع�����رب�����ي�����ة 

مثل خ���������������الل  اإق���ام���ة 

ال�����ن�����دوات ه����������������ذه 

التطبيعية، واللقاءات 

ك��م��ا ون���رى 

ا���ش��ت��ه��داف ب�������������������اأن 

ال�شباب  اإّل فئة  ل����ي���������ض 

ل����ط����اق����ات����ه����م ا����ش���ت���خ���داًم���ا 

اإّل  تخدم  لن  ت�شعى لأغرا�ض  ال��ت��ي  الأه������داف 

تطبيعيا  اخ��رتاق��ا  ي�شكل  اأن��ه  كما  املمّولة.   اجلهات  اليها 

اجلهود  كل  وبذل  لخطاره  والتوعية  ف�شحه  علينا  فا�شحا 

املمكنة ملنعه بجهد وطني اردين م�شرتك جنبا اىل جنب مع 

التطبيع،  مناه�شة  وهيئات  وجلان  املقاطعة  حركات  جميع 

لن اقامة مثل هذه الن�شطة ي�شهل �شرعنة وت�شهيل الخرتاق 

غري  ب�شورة  ويكافئه  الردين  املجتمع  لبنية  ال�شهيوين 

وممار�شته  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  جرائمه  عن  مبا�شرة 

وعليه  العربية،  وال�شعوب  الردين  ال�شعب  جتاه  العدوانية 

املوقف  هذا  وتعميم  امل�شاركة  هذه  باأخطار  للتوعية  ندعو 

املرفو�شة  الن�شطة  لوقف هذه  واق�شى جهد ممكن  باأو�شع 

وف�شح كل من ي�شارك او ي�شهل امل�شاركة بها.

وهي  ر���ش��اد  الردين  الدميقراطي  ال�شباب  راب��ط��ة  ان 

تعلن رف�شها لهذا التدخل املرفو�ض يف حرف بو�شلة الوعي 

العدو  مع  التطبيع  ا�شكال  لكل  الراف�ض  الردين  ال�شعبي 

هذه  مثل  يف  امل�شاركة  لرف�ض  للتوحد  ،تدعو  ال�شهيوين 

الور�شات امل�شبوهة، وبذل كل اجلهود ملنع عقدها مب�شاركة 

ممثلني عن الكيان ال�شهيوين.

لئتالف  والطالبية  ال�شبابية  املكاتب  -تعرب     

ال�شديد  رف�شها  عن  الردنية  والي�شارية  القومية  الح��زاب 

تنظيم  عمان  يف  الوروب��ي��ة  املفو�شية  لقرار  وا�شتنكارها 

بتاريخ  عمان  يف  �شهيونية  مب�شاركة  اقليمية  �شبابية  ور�شة 

ومب�شاركة   )2030 املتو�شط  )روؤي��ة  عنوان  حتت  �شباط   26

موؤ�ش�شات جمتمع مدين من الأردن وم�شر وفل�شطني و�شوريا 

ولبنان ا�شافة مل�شاركني من الكيان ال�شهيوين.

  - بعد اعالن �شفقة )ترامب  املوؤمتر  انعقاد هذا  ياأتي   

نتنياهو( متجاهال املوقف الوروبي من الق�شية الفل�شطينية 

ال�شرعية الدولية، وعليه فاإننا نطالب  املن�شجم مع قرارات 

كما  ال�شهيوين  الوفد  م�شاركة  الغاء  الأوروب��ي��ة  املفو�شية 

الور�شة يف عمان  اقامة هذه  الردنية منع  نطالب احلكومة 

ان�شجامًا مع موقف ال�شعب الردين الراف�ض للتطبيع مع العدو 

والفعاليات  املهنية والحزاب  النقابات  ال�شهيوين ومواقف 

ال�شعبية وال�شبابية، وان تخطو احلكومة ان�شجامًا مع املوقف 

ال�شعبي نحو الغاء اتفاقية الغاز مع العدو ال�شهيوين وخا�شة 

بعد اعالن �شفقة القرن التي الغت كل التفاقيات مع العدو 

ال�سهيوين.

كما ندعو لتكاتف اجلهود وت�شافرها وتوحيد ال�شفوف 

الفرتة  خ��الل  الر����ض   على  الفعاليات  م��ن  العديد  لعمل 

تكمن  التي  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  انعقاد  دون  للحيلولة  ال��ق��ادم��ة 

ال�شعبية  املنظمات  على  والتاأثري  ال�شتهداف  يف  خطورتها 

وال�شبابية يف الردن وفل�شطني وبقية الدول العربية امل�شاركة 

يف هذه الور�شة.

عن  ال�شديد  والتكتم  احل��ك��وم��ي  ال�شمت  ن��دي��ن  ان��ن��ا 

�شعبي  حترك  لأو�شع  وندعو  الور�شة  يف  امل�شاركة  اجلهات 

املدان،  التطبيعي  الت�شلل  هذا  لوقف  املمكنة  الو�شائل  وبكل 

وال�شعبية  الوطنية  والهيئات  القوى  العمل مع كل  و�شنوا�شل 

لوقف كل ا�شكال التطبيع مع العدو ال�شهيوين.

جلنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب مبنع م�ساركة الكيان ال�سهيوين يف “روؤية املتو�سط 2030”

التطبيعية الور�سة  عقد  ملنع  اجلهود  كل  لبذل  “ر�ساد”تدعو 

�سباب االئتاف يدعون الأو�سع حترك �سعبي ملنع الور�سة التطبيعية
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اأ � يف الرقم كما يف امل�سمون
يف  ك��م��ا  م�����ش��روع��ه��ا  يف  الردن���ي���ة،  امل���وازن���ات  ات�شمت 

راأ�شمايل«  عنوان  »حتت  انفاق  بنود  واقرار  قانونها،بر�شد 

م�شمونها  يف  و�شعيفة  حجمها  يف  �شئيلة  او  حم���دود 

ومو�شوعها، وقد ا�شتمر ذلك طيلة �شنوات �شابقة، ولتو�شيح 

ذلك او لتاأكيد ذلك ندرج فيما يلي جدول بني ارقام النفاق 

الكلي وارقام النفاق الراأ�شمايل الفعلي لقرب مليون، ون�شبة 

الخري منه خالل ال�شنوات ما بني )2014 ( اىل 201٨.

�سنة 2014   �سنة 2015    �سنة 2016    �سنة 201٧    �سنة 

201٨

)1( حجم النفاق الكلي  ٧٨51  ٧٧22  ٧٩4٨   ٨1٧3   

٨56٧

    102٩    10٩٨    113٨ الراأ�شمايل  النفاق  قيمة   )2(

٩4٨   1060

ن�شبة )2( اىل )1(            ٪14،5   ٪14،2   ٩،٪12  

٪11،1     ٪13

ويالحظ من هذه الرقام اجتاها ت�شاعديا وا�شحا يف 

حجم النفاق الكلي الذي يتوازى مع اجتاه ت�شاعدي وا�شح 

 �  6٩1٩  �  6625  � النفاق اجل��اري )6٧14  ارق��ام  يف معظم 

التوايل، وثم  201٨ على   �  2014 لل�شنوات   )٧620  - ٧113

الو�شول  اليه يطرح الراأ�شمايل من الكلي فيما ي�شكل النفاق 

يف  هبوط  مع  �شنوات  خم�شة  طيلة  ن�شبيا  ثباتا  الراأ�شمايل 

رقمه خالل �شنة 201٨.

فاإن  رقمه،  يف  الراأ�شمايل  النفاق  �شعف  جانب  واىل 

اهميته ترتاجع اي�شا مبعيار م�شمونه اذ ان ارقامه تت�شمن 

ومن  واملكافاآت من جهة،  الرواتب  مثل  انفاق جاري  ابواب 

جهة اخرى يرتكز معظم النفاق يف م�شاريع البنية التحتية 

التي ل يحتل الكثري منها درجة متقدمة يف �شلم اللويات ، او 

تلك التي ل يكون من �شاأن انفاقها امل�شاهمة اكرث يف حتقيق 

تنمية اف�شل اقت�شاديا واجتماعيا.

ب � الفو�سفات زيادة يف االنتاج كما يف املبيعات
الدكتور  الفو�شفات  مناجم  �شركة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 

هذه  جن��اح  ل��ه  �شحفي  ت�شريح  يف  اك��د  الذنيبات  حممد 

ارقام  حتقيق  يف  لها  والتابعة  احلليفة  وال�شركات  ال�شركة 

ومعدلت قيا�شية يف الكثري من بنود القوائم املالية الولية، 

يف  زيادة  الأ�شا�شيني،  الن�شاط  ببعدي  يت�شل  فيما  وخا�شة 

يف  )الت�شديري  املبيعات  حجم  يف  واخ��رى  النتاج،  حجم 

معظمه(.

ح��وايل  م��ن  ت�شاعد  الفو�شفات  خ��ام��ات  م��ن  الن��ت��اج 

يف  طن  الف  وع�شرين  واثنان  ماليني  ثمانية   )٨،22،00(

٩،231،00 مليون طن منتجة  املالية �سنة 201٨ اىل  ال�سنة 

يف �شنة 201٩ وبارتفاع )1،20٩،00( مليون ،وبن�شبة زيادة 

بحدود )٪15،1(.

من  اخل��ام  الفو�شفات  مبيعات  حجم  ارتفع  املقابل  يف 

 »٩،0٧3،00« اىل   201٨ �شنة  يف  مليون   )٨،062،00(

ارتفاع  ومبعدل  مليون،   »1،011،00« بلغت  وبزيادة  مليون، 

.)٪12،5(

فقط  يقت�شر  واملبيعات مل  النتاج  امللحوظ يف  التح�شن 

وبيعها،  الفو�شفات  خامات  من  الأم  ال�شركة  انتاج  على 

حام�ض      ومبيعات  انتاج  يف  مماثلة  زي��ادة  اي�شا  حتقق  بل 

الفو�شفوريك املنتج من قبل ال�شركة التابع » ال�شركة الهندية 

احلليفة  ال�شركة  قبل  م��ن  واي�شا  للكيماويات«  الردن��ي��ة 

»الردنية الهندية � جيفكو«.

اخرى،  اولية  مالية  وارقام  ولبيانات  �شبق،  ملا  وا�شتنادا 

يتوقع ان حتقق ال�شركة ربحية اعلى مما �شبق الو�شول اليها 

يف ال�شنة ال�شابقة �شنة 201٨.

ج � ا�سعار املنتجن ال�سناعين يف انخفا�س
خال �سهر ت�سرين الثاين �سنة 20١٩

الردن��ي��ة  العامة  الح�����ش��اءات  دائ���رة  وارق���ام  بيانات 

اخرى  مرة  اظهرت  الخري  ال�شهري  تقريرها  يف  املن�شورة 

�شهر  خالل  املنتجني  ا�شعار  يف  الهبوطي  الجت��اه  ا�شتمرار 

ت�سرين ثاين �سنة 201٩ قيا�شا مبا كان عليه الو�شع يف نف�ض 

ال�شهر من ال�شنة ال�شابقة �شنة 201٨، وقد عك�ض ذلك هبوط 

الرقم القيا�شي ل�شعار املنتجني ال�شناعيني من )125،2( 

متحققة  نقطة   )11٧،3( اىل   201٨ �شنة  ف��رتة  يف  نقطة 

 )٧،٩( وبانخفا�ض  الثاين(،  )ت�شرين   201٩ �شنة  فرتة  يف 

نقطة، وبن�شبة هبوط عالية بحدود )٪6،3(.

�شاهمت   »٪٨6 الن�شبية  »الهمية  التحويلية  ال�شناعات 

نقطة   )5،66( وبن�شبة  النخفا�ض،  من  الك��رب  اجل��زء  يف 

مئوية فيما �شاهمت ال�شناعات ال�شتخراجية »اهمية ن�شبية 

٨،2٪« ارتفاع حمدود مع  م�شاهمة الكهرباء )اهمية ن�شبية 

5،٨٪(بحوايل )0،12( نقطة.

واي�شا حتقق النخفا�ض يف ا�شعار املنتجني ال�شناعيني 

يف �شهر ت�شرين ثاين بن�شبة )1،5٪( عما كان عليه يف �شهر 

ت�شرين اول �شنة 201٩.

النخفا�ض خالل كامل فرتة )11( �شهرا

انخفا�شا  اي�شا  اظهر  العامة  الح�شاءات  دائرة  تقرير 

�شهرا  ع�شر  الأح��د  خ��الل  ال�شناعيني  املنتجني  ا�شعار  يف 

نقطة مقابل  لي�شل اىل )66،11٩(   201٩ �شنة  الوىل من 

)121،25( نقطة لنف�ض الفرتة من �شنة 201٨، وبانخفا�ض 

)1،6( نقطة ، وبن�شبة تراجع تقارب )٪1،3(.

وحت��ق��ق��ت ن�����ش��ب��ة ال���ه���ب���وط ك��م��ح�����ش��ل��ة لن��خ��ف��ا���ض 

مئوية،  نقطة   )1،٨0( مبقدار  التحويلية  ا�شعارال�شناعة 

وانخفا�ض ا�شعار الكهرباء الهام�شي بحدود )0،0٩( نقطة 

ال�شتخراجية  ال�شناعات  ا�شعار  يف  الرتفاع  اقت�شر  فيما 

مبقدار   )0،5٨( نقطة مئوية.

د �  )١0،2٪ انخفا�س يف عدد ال�سقق املباعة
خال ١0 ا�سهر �سنة 20١٩

ومن  املباعة  ال�شقق  اعداد  يف  الهبوطي  الجتاه  توا�شل 

)2٨،5( الف �شقة مباعة خالل ال�شهر الع�شرة الوىل من 

الفرتة  نف�ض  يف  مباعة  �شقة  الف   )25،6( اىل   201٨ �سنة 

الف   )2،٩( وبانخفا�ض   201٩ ال�شنة  من  ا�شهر(  )ع�شرة 

�شقة وبن�شبة تراجع كبرية بحدود )٪10،2(.

بكافة  اأح����اط  امل��ب��اع��ة    ال�شقق  ع���دد  يف  الن��خ��ف��ا���ض 

م�شاحاتها )باملرت املربع(.

)120( من  اأق��ل  امل�شاحة  املباعةذات  ال�شقق  ف��اأع��داد 

 201٨ �شنة  ف��رتة  يف  �شقة  ال��ف   )٩،6( من  انخف�شت  م2 

201٩ )العداد  اىل )٨،٨( الف �شقة مباعة يف فرتة �شنة 

امل�شاحة  ال�شقق ذات  اما  وبانخفا�ض )٨00( �شقة  مقربة( 

تراجع عدد  فقد  اىل )150( م2  بني )120(  ت��رتاوح  التي 

�شنة  فرتة  يف  �شقة  الف   )10،1( من  منها  املباعة  ال�شقق 

 ،201٩ �شنة  ف��رتة  يف  مباعة  �شقة  ال��ف   )٨،٧( اىل   201٨

وبرتاجع )1،4( الف �شقة.

م2   )150( �شقف  م�شاحتها  تتجاوز  التي  ال�شقق  اأم��ا 

فقد تراجعت عدد املباع منها من )٨،٧( الف �شقة يف فرتة 

201٨ اىل )٨( اآلف �شقة  ال�شهر الع�شرة الوىل من �شنة 

مباعة يف فرتة �شنة 201٩ وبهبوط )٧00( �شقة.

بالفعل  يعك�ض  املباعة  ال�شقق  عدد  يف   الكبري  الهبوط 

جوانب  خمتلف  يف  ومت�شاعدة  فعلية  وازم���ات  اخ��ت��اللت 

جنمت  التي  الردن��ي��ة  والجتماعية  القت�شادية  الو���ش��اع 

اقت�شادية  و�شيا�شات  توجهات  وتنفيذ  تبني  عن  بدورها 

راأ�شمالية ليربالية مفرطة يف انفتاحها وتبعيتها.

ه� �  ن�سبة منو عالية يف اقت�ساديات اآ�سيوية
)١( منو قيا�سي يف االقت�ساد الفيتنامي

 »201٩  ،201٨« التوايل  على  الثاين  وللعام  اخرى،  مرة 

كبريا  من��وا  واملتقدم  امل�شتقل  الفيتنامي  القت�شاد  حقق 

يتجاوز �شقف )٧٪( ، واي�شا جتاوز قليال ال�شقف امل�شتهدف 

للنمو املدرج يف اخلطة القت�شادية العامة البالغ )٨،٪6(.

العالية،  النمو  ن�شبة  حتقق  على  يقت�شر  ل  الجن���از 

)قطاعات(  ف��روع  يف  اكرب  منو  ت�شجيل  واك��رث  واي�شا،  بل  

مقدمتها  ويف  ومنها  حمورية،  وخدمية  انتاجية  اقت�شادية 

التجهيزية  ال�شناعات  بن�شبة )٨،٩٪( يف قطاع  حتقق منو 

التحويلية التي تعترب حقيقة حمرك وحمفز النمو القت�شادي 

 )٪2،1( زي��ادة  حتقق  مع  بالتوازي  او  جانب  اىل  ال��ع��ام، 

القت�شادي  القطاع  منو  اىل  ا�شافة  الزراعي،  القطاع  يف 

اخلدمي بدوره بن�شبة )3،٧٪(.

واي�شا منا القت�شاد بن�شبة )6،٩٧٪( خالل الربع الرابع 

من �سنة 201٩ مقابل )٧،4٨٪( يف الربع الثالث ، فيما من 

الجمايل  املحلي  الناجت  يف  مماثل  منو  يتحقق  ان  املرجح 

خالل ال�شنة احلالية 2020.

)2( ومنو )٤،3٪( يف االقت�ساد املاليزي
الجمايل  املحلي  الناجت  يف  منو   201٩ �شنة  يف  حتقق 

اأمكن  ن�شبيا  عالية  ن�شبة  وه��ي   )٪4،3( بن�شبة  املاليزي 

اىل  وحزبه  حممد  مهاتري  الرئي�ض  عودة  مع  اليها  الو�شول 

املتوازنة  التنموية  �شدة احلكم، وتطبيق �شيا�شاته وبراجمه 

وامل�شتقلة.

حكومة مهاتري ت�شدت يف �شنة 1٩٩٧ لأزمة مالية عميقة 

احاطت باقت�شاديات منطقة جنوب �شرق اآ�شيا وا�شتندت يف 

مواجهتها والتغلب عليها على نهج وم�شار وطني ذاتي م�شتقل 

بعيدا عن توجهات وبرامج وامالءات �شندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل.

حمدودية االإنفاق الراأ�سمايل
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حموالت كهربائية داخل حرم املدار�س والطلبة 
ي�ستكون

بنات  مدر�شة  حرم  داخل  املوجود  الكهرباء  حمول  ي�شكل 

الرا�شديه مبحافظة العقبه خطرا على حياة طالبات املدر�شة 

ا�شرتاطات  وفق  له  الالزمة  احلماية  تاأمني  لعدم  واملجاورين 

و  الطالبات  حياة  يهدد  امل��ح��ول  ان  علما  العامة  ال�شالمة 

يعترب  الذي  املحول  اىل  الدخول  ل�شهولة  املجاورين  الطفال 

على  املوافقة  متت  كيف  مواطنون  وي�شتغرب  خطر.  م�شدر 

اإيجاد حمول كهربائي داخل حرم املدر�شة غري اآبهة مبدى 

اخلطورة التي قد تنجم عنه يف حال حدوث متا�ض كهربائي 

املدر�شة.  طلبة  على  الكهربائي  للتيار  الناقلة  اخلطوط  يف 

واكد اولياء امور طالبات ان املحول الكهربائي داخل حرم 

الطالبات  بناتهم  حياة  على  كبريا  خطرا  ي�شكل  املدر�شة 

املعنية  الجهزة  داخل احلي مطالبني  الطفال  وعلى حياة 

ارواح  على  حفاظا  املحول  بنقل  امل�شكلة  حل  على  العمل 

ابنائهم وبناتهم

مدار�س غر موؤهلة والطلبة يف خطر
حي  يف  ال��واق��ع��ة  املختلطة  ال�شا�شية  امل���رج  م��در���ش��ة 

بناء  ت�شغل  ال��ك��رك،  مبدينة  امل���رج  �شاحية  يف  ال���ش��ك��ان 

ك�شقق  لتكون  ا�شال  �شممت  طبقات  ثالث  من  م�شتاجرا 

الطفال  �شالمة  تهدد  لولبية  وادراج  �شيقة  غ��رف  �شكنية، 

عند  امور  اولياء  يقول  كما  والخطر  وهبوطهم  �شعودهم  يف 

تدافعهم ومزاحهم الربيء.

كل  يف  يح�شر  عددها  وحمدودية  ال�شفية  الغرف  ول�شيق 

برايهم  متاما  الطفال،  ع�شرات  المور  اولياء  بح�شب  غرفة 

ال�شردين،  علب  داخ��ل  ال�شغري  ال�شمك  يح�شر  كما  اول��ي��اء 

ال��رتب��وي  ال��غ��رف  يف  املخ�ش�ض  ال��واح��د  امل��ق��ع��د  ليتقا�شم 

ل�شخ�شني ثالثة اطفال ورمبا اكرث احيانا.

�شكان  م��ن��ازل  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  مفتوحة  اي�����ش��ا  امل��در���ش��ة 

جماورين، وعلى �شارع ي�شلكه املارة وال�شيارات، ثم ل ا�شوار، 

ول مرافق ول حتى �شاحة ا�شطفاف، ما يعر�ض حياة الطفال 

للخطر ويثري تذمر ال�شكان املجاورين الذين دائما ي�شكون ما 

يحدثه الطفال من �شخب وازعاج، ويف �شلب ماأ�شاة املدر�شة 

و�شلبيات بنائها تت�شدر �شكوى اولياء المور من عدم وجوب 

م�شارب مياه، ول دورات �شحية باملفهوم احل�شاري لها.

والتعليم  الرتبية  ومديرية  �شنوات  اأم��ور،  اولياء  يت�شاءل 

دون  عليها  تعاقبوا  مدير  من  اكرث  عهد  ويف  الكرك  لق�شبة 

متوفرة،  والر�ض  تعلن جاهزة  كما ظلت  فاملخططات  حلول، 

بيد ان الفرج الذي ب�شرت به املديرية مل يحن بعد. 

تق�سيط الر�سوم الدرا�سية يف اجلامعات مطلب حق 
من  العديد  ل��ن��داء  وتلبية  وذوي��ه��م  الطلبة  على  ت�شهيال 

بها  التي مير  ال�شعبة  القت�شادية  ومراعاة لالو�شاع  الطلبة 

بداية  من  اعتبارا  الها�شمية   اجلامعة  رئي�ض  قرر  املواطنني 

ويق�شي  احل��ايل،  الدرا�شي  للعام  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

العبد احلق،  فواز  الدكتور  رئي�ض اجلامعة  وقعه  الذي  القرار 

ال�شماح لطلبة اجلامعة بتق�شيط الر�شوم اجلامعية لأي ف�شل 

اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  بداية  من  درا�شي 

201٩-2020. و�شمح القرار بت�شديد ن�شبة 50 باملئة من قيمة 

الر�شوم امل�شتحقة عند بداية ت�شجيل الطالب لذلك الف�شل، 

النهائية  المتحانات  تقدمي  قبل  املتبقية  باملئة   50 وت�سديد 

للف�شل ذاته.

امل�شتحقة  اجلامعية  الر�شوم  تق�شيط  يتم  القرار  وبح�شب 

على الف�شول ال�شابقة قبل الف�شل الدرا�شي الثاين من العام 

اجلامعي 201٩/ 2020 على دفعات ول ي�شمح للطالب بالتخرج 

وا�شتالم �شهادته قبل ت�شديد هذه الر�شوم وفقا لالأ�شول قرار 

�شائب مطلوب ان ي�شمل كل اجلامعات حتى ل نحرم الطلبة 

من حقهم يف التعليم

وعود بحل م�سكلة الطلبة االردنين الدار�سن يف 
رومانيا.

اأنهى الأردن ا�شكالية عدد من الطلبة الأردنيني الدار�شني 

وذلك  باإبعادهم،  قرار  اتخذ  ممن  الرومانية،  اجلامعات  يف 

بعد جهود بذلتها ال�شفارة الأردنية يف رومانيا، حيث مت اإلغاء 

القرار وموا�شلة درا�شتهم يف رومانيا.

�شفيان  رومانيا،  ل��دى  املعتمد  الأردين  ال�شفري  وبح�شب 

الهجرة  قانون  ملخالفتهم  كان  ابعادهم  �شبب  فاإن  الق�شاة، 

الروماين، موؤكدا انه مت حّل هذا املو�شوع ب�شكل نهائي، بعدما 

الغاء  عنها  نتج  كبريا،  جتاوبا  لقت  بحلول  ال�شفارة  تقدمت 

قرار الإبعاد.

الإبعاد  ق��رارات  ا�شدرت  قد  الرومانية  احلكومة  وكانت 

بحجة ان  الطلبة الردنيني خمالفني لقانون الهجرة الروماين. 

االعرتا�سات على املنح تتزايد واحلكومة ال تقدم 
حلول

 حتى اللحظة مل تقدم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

ال���وزارة  طلبتها  التي  املبالغ  حولت  احلكومة  لأن  ي�شري  م��ا 

للعام احلايل.  والقرو�ض  املنح  امل�شتفيدين من  اأعداد  لزيادة 

فاإن  للوزارة  العالمي  للناطق  �شحفية  ت�شريحات  وبح�شب 

القوائم النهائية للم�شتفيدين من املنح والقرو�ض �شتعلن نهاية 

واملراجعة  التدقيق  عمليات  النتهاء من  بعد  الأ�شبوع احلايل 

على العرتا�شات التي تلقتها الوزارة.

املنح  من  امل�شتفيدين  اأع���داد  زي��ادة  عن  حديث  اأي  واأن 

رّد  لأوان��ه يف ظّل عدم  �شابق  والقرو�ض اجلامعية هو حديث 

5 مليون دينار  جمل�ض الوزراء على طلب الوزارة بتوفري مبلغ 

لزيادة اأعداد الطلبة الذين �شيتم �شمولهم باملنح والقرو�ض.

ازعاج وتلوث بيئي جماور ملدار�س وادي الريان
واول��ي��اء  وم��در���ش��ني  طلبة  ال��ري��ان  وادي  اه���ايل  ا�شتكى 

الريان،  مدر�شتني يف  باطون غرب  معمل  وجود   من  امور 

و�شمال البلدية. واأ�شاروا ان  ال�شجيج الناجت عن املكاب�ض 

الطلبة، ورغم خماطبة  ا�شتعاب  ويوؤثر على   ، ي�شم الذن 

البلدية ووزارة البيئة ال انه مل يتم اتخاذ قرار برتحيلهم ، 

وطالب الهايل بالراأفة بالطلبة واملعلمني من هذا الزعاج 

املتوا�شل والتلوث البيئي الذي يوؤثر على �شحتهم.

�سكاوي متوا�سلة لطالبات �سكنات اجلامعة 
االردنية الداخلية

الردنية  باجلامعة  الداخلي  ال�شكن  يف  طالبات  �شكت 

داخل  الأ�شا�شية  اخلدمات  ونق�ض  ال�شيئة  الظروف  من 

ي�شم  والذي  والأندل�ض(  )الزهراء  للجامعة  التابع  ال�شكن 

الطالبات الأردنيات من خمتلف املحافظات. وقالت الطالبات 

اإن املعاناة الرئي�شة تكمن يف عدم ت�شغيل التدفئة داخل ال�شكن 

�شديدة  الأج��واء  ظّل  يف  خا�شة  الطالبات،  مئات  ي�شم  الذي 

ا�شافة  فقط،  �شاعات  لأربع  تكون  ت�شغيلها  مت  واإذا  ال��ربودة، 

الطالبات  بع�ض  ي�شطر  ما  اأي�شا،  �شاخن  ماء  دون  لرتكهن 

للذهاب اإىل �شكن اآخر يتوفر فيه ماء �شاخن لال�شتحمام، اإىل 

جانب عدم توفري خدمة النرتنت رغم دفع ر�شوم ال�شرتاك 

ف�شليا من كل طالبة. واأ�شافت الطالبات اإن ال�شكنات تفتقد 

لأب�شط متطلبات النظافة، ول يتوفر فيها ماء نظيف لل�شرب، 

الدورية، ا�شافة اىل عدم توفري  ول تخ�شع الفالتر لل�شيانة 

ينتهك  ما  وغ��ريه��ا،  واملناخل  �شتائر  من  العادية  ال�شيانة 

تكون  ال�شيانة  اج��راء  حال  ويف  ال�شكن  داخل  خ�شو�شيتهن 

اأثناء تواجد الطالبات ما ي�شعهن يف مواقف حمرجة. وتابعن 

ادخ��ال  من  منعهن  يتم  حيث  كال�شجن،  اأ�شبح  ال�شكن  اإن 

بال�شافة  »الدلفري«،  والأدوية من اخلارج  وال�شراب  الطعام 

ل�شكاوى من القطط والفئران، وعدم �شيانة اأباريز الكهرباء 

اأجهزة  على  للدرا�شة  الرئي�شة  واملكتبة  الدرا�شة  قاعات  يف 

الالبتوب ونق�ض اخلدمات لذوي العاقة.

موؤخرا  منعت  اجلامعة  ادارة  ان  اىل  الطالبات  واأ�شارت 

احلرم  اإىل  بال�شكن  اخلا�شة  اجلامعة  بوابات  عرب  الدخول 

اجلامعي، ما يدفعهن اإىل اخلروج م�شافات طويلة، ويف حال 

حاولن تقدمي �شكوى ل يتم ا�شتقبالها.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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التي  العمل  ظ��روف  على  العمالية  الحتجاجات 

جراء  خدماتهم  عن  بال�شتغناء  العاملني  تهدد 

التي  املوؤ�ش�شات  تهدد  التي  القت�شادية  الو�شاع 

البطالة  ظاهرة  وا�شتفحال  جهة  من  بها  يعملون 

وتاأزمي �شوق العمل بالعمالة الوافدة لعدم تنظيم 

�شوق العمل لت�شكل �شالحا يف يد ا�شحاب العمل 

املطالبة  ح��ال  يف  الكيفي  بالت�شريح  بالتهديد 

بتح�شني الو�شاع املعي�شية لتتالءم مع �شلم غالء 

املعي�شة ف�شملت الحتجاجات:�

مطالب املمر�سون برفع العاوة الفنية 
نفذ الع�شرات من العاملني يف مهنة التمري�ض 

ال�شحة  وزارة  امام  اعت�شاما  الدبلوم  من حملة 

اىل  وان�شمامهم  الفنية  العالوة  برفع  مطالبني 

املمر�شني  بزمالئهم  ا���ش��وة  املمر�شني  نقابة 

العاملني يف وزارة ال�شحة.

والقابالت  املمر�شني  نقابة  حذرت  ذاته  ال�شياق  ويف 

القانونيات ادارة م�شت�شفى اجلامعة الردنية بعدم اللتزام 

بالتفاق املنعقد مع النقابة بخ�شو�ض املمر�شني العاملني 

واملكافاآت  احلوافز  ورفع  بتح�شني  واملتعلقة  امل�شت�شفى  يف 

يف  العاملني  من  منت�شبيها  او���ش��اع  وحت�شني  وال��ع��الوات 

 2013 ال��ع��ام  بعد  تعيينهم  مت  ال��ذي  واحل���اق  امل�شت�شفى 

احلوافز  نظام  نف�ض  لي�شملهم  العام  هذا  قبل  بزمالئهم 

 35 و  واملمر�شات  للممر�شني  دينار   50 بحوايل  واملقدر 

احلوافز  تلك  ان  النقابة  واك��دت  امل�شارك  للمر�ض  دينار 

النظام  وامنا عملية احلاق يف  نظام خا�ض  اىل  ل حتتاج 

مطلب  �شوى  تنفذ  مل  اجلامعة  ان  النقابة  وبينت  ال�شابق 

للمر�شني  دينار   50 �شرف  وهو  املطالب  هذه  من  واح��د 

مت  ال��ذي��ن  امل�شاركني  للمر�شني  دي��ن��ار   35 و  القانونيني 

تعيينهم بعد العام 2013.

احتجاج العاملون يف امانة عمان
طالب موظفو امانة عمان من حملة ال�شهادات بت�شويب 

معادلة ال�شهادات اجلامعية التي ح�شلوا عليها ملا 

نفذ عدد  وعليه  دور يف حت�شني دخولهم  لها من 

منهم وقفة احتجاجية امام املجل�ض النيابي للفت 

النظار اىل مطالبهم.

االغ��وار  يف  �ساحنات  �سائقي  اعت�سام 
اجلنوبية

يف  يعملون  �شاحنات  �شائقي  م��ن  ع��دد  نفذ 

ال�شركة الوروبية لنقل احلاويات وقفة احتجاجية 

امام �شركة الربومني الواقعة بالقرب من منطقة 

باإر�شاء  ال�شركة  على  احتجاجا  ال�شايف  غ��ور 

وطالبوا  عمان  يف  نقل  �شركة  على  نقل  عطاء 

وتوزيع  ال�شركتني  بني  وامل�شاواة  العدالة  بتحقيق 

العطاء منا�شفة بينهم حتى ل تلجاأ ال�شركة  من 

ال�شتغناء عن خدماتهم مما يهدد م�شدر رزقهم 

الوحيد.

املطالبة بتثبيت عمال املياومة
طالب عمال املياومة يف املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية 

باحلد  فقط  الل��ت��زام  من  ب��دل  ورفعها  رواتبهم  بتثبيت 

الدنى لالجور 220 دينار و معاملتهم ا�شوة ببقية موظفي 

الحتجاجات  وتوالت   . دينار   3٧0 اقر  كما  العام  القطاع 

بعد عمال الفئة الثالثة يف الرتبية لت�شمل عمال املياومة يف 

مطابع وزارة الوقاف الذين نفذوا اعت�شاما امام املجل�ض 

النيابي للفت النظر اىل مطالبهم.

البيانات  بح�شب  املالية  املعطيات  ت��وؤك��د   -    

�شالمة  على  الجتماعي  ال�شمان  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة 

املركز املايل ملوؤ�ش�شة ال�شمان واقتداره �شواء املتعلق بفوائ�ض 

التاأمينات املالية او �شندوق ا�شتثمارات ال�شمان مما يقت�شي 

اعادة النظر يف الزيادة ال�شنوية ملتقاعدي ال�شمان او اعادة 

النظر باحلد الدنى لالجور.

املالية  التاأمينات  فتوؤكد املعطيات ان فوائ�ض 

مليون   5٨0 ح���وايل   201٩ ال��ع��ام  خ��الل  بلغت 

٨04 ماليني  دينار حيث بلغت اليرادات مليار و 

مليون   230 و  مليار  التاأمينية  والنفقات  دينار 

بلغت موجودات  الفائ�ض فيما  لتحقق هذا  دينار 

مليار   10،٩٨0 ال�شمان حوايل  ا�شتثمار  �شندوق 

ارتفاع مببلغ  او   ٧،٨ يقارب  ما  بن�شبة منو  دينار 

القوائم  اىل  ا�شتنادا  دينار  مليون   ٧٩0 مقداره 

املالية وهي تتقارب من ن�شبة املوجودات الجنبية 

يقارب  ما  اىل  و�شلت  التي  امل��رك��زي  البنك  يف 

العام  يف   ٪5،2 ن�شبته  مبا  ارتفعت  والتي   11،6٨6

ال�شمان  ا�شتثمار  �شندوق  موجودات  حققت  فيما  املا�شي 

دخال بلغ 55٩ مليون دينار بن�شبة منو ٨٪ مقارنة مع العام 

فيما  مليون   434 يقارب  ما  دخ��ال  فيها  حتقق  التي   201٨

ثالثة  عن  املحلية  البنوك  يف  الجنبية  املوجودات  تزيد  مل 

ت�شتحوذ  مليون   5،5٨ اىل   5،55 من  ارتفعت  حيث  ماليني 

الن�شبة العلى  املالية  املوؤ�ش�شات  امل�شجلة على  الديون  قيمة 

من  رئي�شي  ب�شكل  ال�شتثمارات  عوائد  ج��اءت  فيما  منها 

التوزيعات  النقدية   للموؤ�ش�شات وال�شركات امل�شاهمة.

بغالء  املتعلقة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ع��ط��ي��ات  ف���ان  وع��ل��ي��ه 

العاملني  رواتب  زيادة  احلكومة  من  ا�شتدعت  التي  املعي�شة 

 34٧ و  دينار   300 ادنى  العام بحد  القطاع  واملتقاعدين يف 

دينار  مليون   450 بحوايل  تقدر  وبكلفة  التوايل.  دينار على 

برغم العجز يف املوازنة العامة للعام 2020 الذي ارتفع اىل 

ما يقارب ملياري دينار قبل امل�شاعدات واملنح وارتفاع ن�شبة 

مبا  ال�شتثمارية  التدفقات  وتراجع  الفقر  وجيوب  البطالة 

ن�شبته 35٪ وارتفاع ن�شبة املديونية اىل 33 مليار دينار او ما 

ن�شبته ٩٧٪ من الناجت املحلي.

برواتب  النظر  اع��ادة  تتطلب  املالية  املوؤ�شرات  هذه  ان 

باحل�شبة  النظر  واع���ادة  الجتماعي  ال�شمان  متقاعدي 

املتعلقة باحت�شاب الزيادة ال�شنوية ملتقاعدي ال�شمان.

بح�شب الت�شخم وارتفاع معدل الجور ايهما اقل بدل من 

النظر يف احلد الدنى  ربطهما ب�شلم غالء املعي�شة واعادة 

لالجور لن موؤ�ش�شة ال�شمان باعتمادها احلد الدنى للراتب 

التقاعدي الوجوبي 125 دينار اعتمدت فيه بارتباط معامل 

 220 ب�  واملحدد  به  املعمول  لالجور  الدن��ى  باحلد  املنفعة 

دينار ويف حالة ارتفاع احلد الدنى لالجور فان هذا يتطلب 

رفعه باحلد الدنى اىل 150 دينار.

عائدات  م��ن   ٪30 م��ن  اق��ل  ل��ل��زي��ادة  الج��م��ايل  الكلفة 

ا�شتثمار ال�شمان

بح�شب ما ت�شري اليه ارقام موؤ�ش�شة ال�شمان  فاإن الزيادة 

300 دينار  15٪ ممن تقل رواتبهم عن  ال�شنوية مبا ن�شبته 

 ٪23 ن�شبته  وما   ٪30 الجمالية  ن�شبتهم  ت�شكل  الذين 

10٪ ممن تقل  للعمالة املحلية وزيادة �شنوية ما ن�شبته 

رواتبهم عن 500 دينار والذين ي�شكلون ما ن�شبته 66^ 

 ٪5 ن�شبته  ما  وزي��ادة  الردنية  للعمالة   ٪63 ن�شبته  وما 

عمن  تقل رواتبهم عن الف دينار فان الكلفة الجمالية  

ن�شبته  ما  ت�شكل  ل  وهي  دينار  مليون  ع��ن150  تزيد  ل 

املقدرة  العام  القطاع  ملتقاعدي  الزيادة  كلفة  من   ٪30

450 مليون دينار وما يقارب 30٪ من عائدات ا�شتثمار 

وذلك  دينار  مليون   55٩ البالغة   201٩ للعام  ال�شمان 

والبالغ  ال�شمان  متقاعدي  تعداد  على  بالحت�شاب   

تعدادهم 242 الف متقاعد منهم 11٨ الف متقاعد مبكر 

اخل�شم  ن�شبة  اع��ادة  يتطلب  مما   ٪4٩ ن�شبته  ما  ي�شكلون 

1٨٪ من متقاعدي املبكر وهو ما تطالب به جمعية متقاعدي 

ال�سمان.

ان اعادة النظر مبا ميكن من حت�شني م�شتويات الجور 

احدى  الجتماعي وهي  التفاوت  تقليل  ي�شهم يف  املنخف�شة 

جهة  من  لجلها  ال�شمان  موؤ�ش�شة  ان�شئت  التي  اله��داف 

القت�شاد  يحفز  مما  ال�شرائية  القوة  تعزيز  يف  وال�شهام 

للمزيد من النمو وخا�شة القطاعات النتاجية.

احتجاجات عمالية على ظروف العمل

موؤ�سرات املركز املايل لل�سمان على االجور والزيادة ال�سنوية
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ال��وط��ن��ي  امل��ل��ت��ق��ى     - ع��ق��د 

القومية  وال�شخ�شيات  والح��زاب  للقوى 

 /  2  /  24 بتاريخ  مو�شعا  لقاء  والي�شارية 

املهنية  النقابات  جممع  مبنى  يف  2020م 

/ ع���م���ان/. وق���د ����ش���ارك يف الج��ت��م��اع 

ال�شتة،  امللتقى  ف��روع  جل��ان  اىل  ا�شافة 

ممثلون عن عدد من املوؤ�ش�شات والهيئات 

والعمالية  املهنية  وال��ن��ق��اب��ات  الوطنية 

م�شتقلة  وطنية  و�شخ�شيات  والن�شائية 

الجتماع  املحافظات.  جميع  من  وف��دت 

الب�شري:  حم��م��د  ال���ش��ت��اذ  اداره  ال����ذي 

م�����ش��وؤول جل��ن��ة ال��دف��اع ع��ن احل��ري��ات ، 

اثناء  وقدمت  ون�شف،  �شاعتني  ا�شتغرق 

ركزت  مداخلة  ثالثني  ح��وايل  الجتماع  

ال�شف،  وح��دة  اهمية  على  معظمها  يف 

للت�شدي  واجرائية،  عملية  مهام  وو�شع 

امل�شمى  ال�شهيوين  ال�شتعماري  للم�شروع 

���ش��ف��ق��ة ال���ق���رن، والن���ت���ق���ال ب��ال��ن�����ش��ال 

التو�شيف  حيز  من  واجلماهريي  الوطني 

الرد  حيز  اىل  وال�شتنكار  والت�شخي�ض 

باجتاه  ال�شعبي  ال�شغط  واهمية  والفعل، 

ال�شهيوين،  العدو  مع  الغاز  �شفقة  الغاء 

وعدم ال�شماح بارغام الردن على القبول 

الدولة  ملقومات  التدمريي  امل�شروع  بهذا 

الوطنية و�شيادتها واأمنها كما طالبت عدد 

من املداخالت بالرتقاء بالعمل والتن�شيق 

مواجهة  الفل�شطيني يف  الردين  امل�شرتك 

اخطار امل�شروع ال�شهيوين الذي ي�شتهدف 

الوطنية  وال�شيادة  الفل�شطينية  الق�شية 

الردنية .

واأكدت املداخالت ان حجر الزاوية يف 

احياء    يف  هو  العربي  النه�شوي  امل�شروع 

�شد  ا�شكالها  بكل  الفل�شطينية  املقاومة 

رح��اب  اىل  وال���ع���ودة  ال�شهيوين  ال��ع��دو 

الوحدة الوطنية وا�شقاط اتفاق او�شلو.

للملتقى: قدمت  التنفيذية  اللجنة  عن 

الر�شمي  الناطق  علبه  ابو  عبله  الرفيقة 

با�شم ائتالف الحزاب القومية والي�شارية  

مداخلة �شيا�شية عربت عن موقف امللتقى 

قدم  كما  نتنياهو،  ترامب  م�شروع  جت��اه 

م��داخ��ل��ة ح��ول  ال��ك��ت��وت  ال���ش��ت��اذ فهمي 

الخطار القت�شادية للم�شروع.

النقابات  ملمثلي  املداخالت  تتالت  ثم 

والهيئات الوطنية :� 

امل��ه��ن��د���ض ال��ن��ائ��ب خ��ال��د رم�����ش��ان، 

وال�شيدة اآمنه الزعبي، رئي�شة احتاد املراأة 

الزعبي  �شماره  احمد  واملهند�ض  الردنية 

الب�شتاين  ه�شام  ود.  املهند�شني،  نقيب 

من�شق حملة غاز العدو احتالل، وال�شتاذ 

عزام ال�شمادي عن النقابات امل�شتقلة.

ب��ع��د ذل���ك ق��دم��ت م���داخ���الت ف��روع 

امللتقى الوطني كالآتي:�

د. عبد القادر حبا�شنه قدم كلمة فرع 

الكرك 

قدم  زنيمة  ابو  الكرمي  عبد  املهند�ض 

كلمة فرع الغوار 

فرع  كلمة  قدم  الفايز:  فايز  املهند�ض 

مادبا

كلمة  قدم   : ديباجه  حممود  املهند�ض 

فرع اربد

ف��رع  ق���دم   : خليفة  حم��م��د  ال���ش��ت��اذ 

الزرقاء

فرع  كلمة  ق��دم   : ال��ق��ادري  احمد   . د 

عمان واملنتدى النا�شري

من  وا�شع  لعدد  املداخالت  وتوا�شلت 

ال�شخ�شيات :�

العليا  اللجنة  ال�شتاذ جمال غنيمات، 

حلماية الوطن وجمابهة التطبيع 

�شوكت  ه��ل�����ش��ه/  ���ش��رغ��ام  ال���ش��ت��اذ 

ال�شعدون، عليان عليان، جناح ابو الرب، 

د. �شليمان �شوي�ض، د. عبداهلل حمارنة، 

حممود �شوبا�ض.

نقيب  ار�شيدات  م��ازن  ال�شتاذ  وختم 

املحامني بكلمة موجهة اىل امللتقى الوطني 

واحزاب الئتالف .

يف نهاية الجتماع ، قدم ال�شتاذ حممد 

الكرك  يف  امللتقى  ف��رع  م�شوؤول  املعايطة 

املت�شمن  اخلتامي  البيان  ع��ن  ملخ�شا 

ابرز الق�شايا ال�شيا�شية الراهنة.

العدد  يف  اله���ايل  تن�شر   : مالحظة 

القادم مداخالت احل�شور وامل�شاركني يف 

الجتماع.

عن  ال�سادر  ال�سيا�سي  البيان 
االجتماع املو�سع للملتقى الوطني:

جنتمع اليوم ونحن يف مواجهة مبا�شرة 

الذي  الإح��اليل  ال�شتعماري  امل�شروع  مع 

يتبناه احللف المريكي ال�شهيوين، وذلك 

ا�شتمرارًا للحرب ال�شتعمارية التي بداأها 

بلفور قبل اكرث من مائة عام، حيث  وعد 

تاأتي �شفقة القرن لت�شتكمل حلقات ذلك 

الوعد امل�شوؤوم ب�شيا�شات تقوم على الكراه 

الوطنية  احلقوق  واإنكار  الوح�شية  بالقوة 

واقامة  والعربية  الفل�شطينية  والقومية 

 ( فل�شطني  ار�ض  لليهود على  قومي  وطن 

دولة يهودية (.

بعد العالن عن الوثيقة امل�شّماة �شفقة 

وال�شيا�شي،  القت�شادي  ب�شقيها  القرن 

فقد بات وا�شحا اأن ا�شتهدافاتها تتلخ�ض 

فيما يلي:

�شطب احلقوق الوطنية امل�شروعة   -1

يف  حقه  راأ�شها  وعلى  الفل�شطيني  لل�شعب 

تقرير  وحقه يف  ودي��اره  وطنه  اإىل  العودة 

م�شريه بنف�شه.

ا�شرائيل  مب�شروع  الأردن  اإحلاق   -2

خدمة  يف  ام��ك��ان��ي��ات��ه  وت�شخري  ال��ك��ربى 

اهدافه التو�شعية.

ث���روات  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  الهيمنة   -3

ال�شرتاتيجي  وم��وق��ع��ه  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 

ومقدراته ودوره احل�شاري والن�شاين.

م�شروع  ع��ن  الر�شمي  الع���الن  قبل 

ت���رام���ب ن��ت��ن��ي��اه��و، ف��ق��د ����ش���ارع احل��ل��ف 

وقائع  فر�ض  اإىل  ال�شهيوين  المريكي 

نوعّية جديدة على الر�ض بقوة الحتالل 

املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال�شيا�شي  وال��ن��ف��وذ 

الع�شكرية  الطويلة  واأذرع��ه��ا  المريكية 

والقت�شادية يف الوطن العربي متثلت مبا 

يلي: 

عدد  بني  التطبيع  وقائع  ت�شارع   -

والكيان  العربية  ال�شيا�شية  النظمة  من 

ال�شهيوين على م�شتويات �شتى اقت�شادية 

موؤمتر  يف  وق��ع  كما  واع��الم��ي��ة،  وثقافية 

املنامة الذي عقد يف حزيران عام 201٩، 

والذي طرح ال�شق القت�شادي من �شفقة 

و�شهيونية  عربية  وف��ود  بح�شور  ال��ق��رن 

ل��ل�����ش��رك��ات  وا����ش���ع  اإىل مت��ث��ي��ل  ا���ش��اف��ة 

الكربى  والقت�شادية  املالية  واملوؤ�ش�شات 

يف العامل.

بالقد�ض  الم��ري��ك��ي  الع����رتاف   -

ع��ا���ش��م��ة ل��ل��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين ب��ت��اري��خ 

)201٧/12/6م(.

ق�����رار ����ش���ّم اجل������ولن ال��ع��رب��ي   -

ال�����ش��وري ل��ل��ك��ي��ان ال�����ش��ه��ي��وين ب��ت��اري��خ 

)201٩/3/25م(.

ت�سوير يو�سف الغزاوي

امللتقى الوطني للقوى واالحزاب وال�سخ�سيات القومية والي�سارية يعقد اجتماعا حا�سدا

حتت �سعار : من اجل او�سع اطار وطني للت�سدي مل�سروع ترامب نتنياهو )�سفقة القرن(
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ث���م ال���ب���دء ب����اإج����راءات وا���ش��ع��ة   -

لالجئني  ال��ع��ودة  ح��ق  �شطب  ت�شتهدف 

الفل�شطينيني اىل وطنهم وديارهم.

توؤكد التطورات املت�شارعة التي �شبقت 

ل�شفقة  ال�شيا�شي  ال�شق  ع��ن  الع���الن 

لي�ض من اجل  امل�شروع املطروح  اأن  القرن 

من  بل  وم�شامينه  بنوده  على  التفاو�ض 

اجل الذعان له والتوقيع عليه حتت �شطوة 

املخاطر  عن  النظر  بغ�ض  الواقع،  الأم��ر 

امل�شالح  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

والردنية  الفل�شطينية  والقومية  الوطنية 

والعربية.

الق��ت�����ش��ادي  ب��اجل��ان��ب  يتعلق  ف��ي��م��ا 

�شلعة  لي�شت  ب��الدن��ا  ان  نقول  لل�شفقة، 

اية  دح�����ض  م��ن  ب��ّد  ول  للبيع،  م��ط��روح��ة 

من  حقيقية  ا�شتثمارات  ب��وج��ود  اوه���ام 

لالأردن؛  القت�شادية  امل�شاكل  حل  �شاأنها 

التي  القت�شادية  عمان  بقمة  نذكر  فاننا 

اتفاقية  1٩٩5 على خلفية  عقدت يف عام 

بقيمة  م�شاريع  طرحت  والتي  عربة  وادي 

50 مليار دولر ومل تر هذه امل�شاريع النور؛  

وموؤمتر  والدوحة  القاهرة   قمم  وتبعتها 

ال�شرق الو�شط و�شمال اأفريقيا بالإ�شافة 

اىل منتديات دافو�ض التي �شرعت للتطبيع 

اأية عوائق امام ال�شلع ال�شهيونية  واأزالت 

العدو  حقق  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ش��واق  يف 

جمال  يف  اقت�شاديا  اخرتاقا  ال�شهيوين 

ت�شدير املنتجات الزراعية لالأردن. واإن�شاء 

التي   )QIZ(املوؤهلة ال�شناعية  املناطق 

لالأردن  اقت�شادية  مكا�شب  اأية  حتقق  مل 

بقدر ما حققت تطبيعا جمانيا مع العدو.

فكانت  ؛  خطورة  الأك��رث  اخلطوة  اأم��ا 

ال�شهيوين  العدو  مع  الغاز  اتفاقية  توقيع 

يف  �شنة.   15 مل��دة  دولر  مليار   10 بقيمة 

ح��ني ل���دى ال���دول���ة ب��دائ��ل ع��دي��دة منها 

ال�شتجابة للعرو�ض املقدمة لتوليد الطاقة 

الكهربائية ال�شم�شية ب 14 فل�شا، يف حني 

الوطنية  ال�شركة  على  الكيلواط  تكلفة  ان 

للكهرباء حاليا بوا�شطة الغاز اكرث من ٨0 

فل�شًا.  

اأّما امل�شاريع ال�شتثمارية التي طرحت 

موؤمتر  يف  ال�شهيونية  المريكية  لل�شفقة 

مل��دة  دولر  م��ل��ي��ار   50 بقيمة  ال��ب��ح��ري��ن 

ق��رو���ض  ن�شفها  م��ن  اك���رث  ���ش��ن��وات   10

اإىل  ا�شا�شًا  الهادفة  ربحية،  وا�شتثمارات 

ت�شفية الق�شية الفل�شطينية، وموزعة على 

لأن�شاء  وم�شر  ولبنان  والردن  فل�شطني 

وربط  الالجئني،  لتوطني  التحتية  البنية 

ال�شهيوين،  الكيان  مع  العربي  القت�شاد 

 ٧.365 ال�شفقة  هذه  من  الردن  ن�شيب 

وم�شاريع  قرو�ض   ٪55 منها  دولر،  مليار 

ا�شتثمارية ربحية يف البنية التحتية، و ٪45 

موزعة  دولر  مليار   3.316 بقيمة   منح 

التحتية  البنية  اعوام، لن�شاء  على ع�شرة 

للم�شاعدة يف تغلغل الكيان ال�شهيوين يف 

مليار دولر   1.٨25 العربي، منها  الوطن 

لبناء �شبكة �شكك حديدية اردنية اقليمية 

و  ربحية  ا�شتثمارات  تكلفتها  ن�شف   ،

1.5  مليار دولر  لتح�شني الطرق ومعابر 

التجارة ن�شف التكلفة ا�شتثمارات ربحية، 

البا�ض  خط  لأن�شاء  دولر  مليون   150 و 

وعمان  ح�شني  امللك  ج�شر  ب��ني  ال�شريع 

مل�شروع  دولر  مليون  و550  وال���زرق���اء، 

امليت،  والبحر  الحمر  البحر  بني  الربط 

الردن،  نهر  لتح�شني  دولر  مليون   250 و 

لتطوير  دولر  مليون   650 بقيمة  وقر�ض 

اىل500  ا���ش��اف��ة  امل����ط����ارات،  وحت�����ش��ني 

املعلومات  لأم��ن  حتتية  بنية  دولر  مليون 

الوطنية وهو م�شروع ا�شتخباري جت�ش�شي، 

يف  منتجع  ب��ن��اء  م�����ش��روع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

العقبة وتطوير الكورني�ض بقيمة 1.4 مليار 

ربحية،  ا�شتثمارات  تكلفته  ن�شف  دولر 

مل�شروع   دولر  مليون   150 بقيمة  وقر�ض 

الطاقة ال�شم�شية. وقر�ض اخر بقيمة 125 

املتو�شطة  ال�شركات  لتمويل  دولر  مليون 

وال�شغرية. 

من هنا نالحظ ان معظم امل�شاريع  اما 

ا�شتثمارات ربحية غري موؤكدة التنفيذ اذا 

مل تخدم امل�شروع ال�شهيوين، واما قرو�ض 

لإغراق البالد مبزيد من الدين العام.

مل يكن ممكنا طرح مثل هذا امل�شروع 

ب�شقيه  العن�شري  ال�شتعماري  الت�شفوي 

الق��ت�����ش��ادي وال�����ش��ي��ا���ش��ي ل���و مل ت��وق��ع 

ووادي  او�شلو،  ديفيد،  كامب  معاهدات 

عربه، ومالحق كل منها، التي فتحت عهدًا 

جديدًا مظلمًا يف العالقة مع العدّو املحتل 

وغ��ري  ال�شمني  ال���ش��ت�����ش��الم  ع��ل��ى  ت��ق��وم 

التو�شعي،  ال�شهيوين  للم�شروع  ال�شمني 

وم�شروع ا�شرائيل الكربى.

كما وفرت عوامل النق�شام الفل�شطيني 

الداخلي، وترّدي الو�شاع الداخلية العربية 

ا�شتثنائية  فر�شة  امل�شتويات  جميع  على 

للعدّو املحتل وحلفائه لالنق�شا�ض على ما 

تبقى من حقوق فل�شطينية وعربية.

يف نف�ض الوقت فقد جاء هذا امل�شروع 

لل�شيا�شات  املتتاليه  الخ��ف��اق��ات  رغ���م 

اخلارجية العدوانية المريكية وحتديدًا يف 

وبلدان  ال�شقيق  والعراق  ال�شقيقة،  �شوريا 

رف�ض  ويف ظل  والعامل،  القليم  اخرى يف 

امل�شتويات  على  امل�شروع  لهذا  وا�شع  دويل 

الر�شمية وال�شعبية لأنها تقوم على تقوي�ض 

القوة  الدويل وتغلب منطق  القانون  ا�ش�ض 

ال��رواي��ة  وتتبنى  القبيحة  ال�شتعمارية 

بدًل  العقارات  لغة  وت�شتخدم  ال�شهيونية 

من لغة ال�شيا�شة واحلقوق، وتزّور التاريخ 

والهوية واحل�شارة العربية.

وما  ال�شتعماري  الزحف  هذا  ظل  يف 

ُي�شمى مب�شروع ا�شرائيل الكربى، فاإن خيار 

يبقى  الحتالل  �شد  ال�شبل  بكل  املقاومة 

هو الطريق الوحيد، وعلى ا�شا�ض برنامج 

�شامل  نه�شوي  وم�شروع  وا�شح  كفاحي 

الوطنية  امل�شالح  عن  الدفاع  بني  يجمع 

العي�ض  كرامة  عن  الدفاع  وبني  والقومية 

وحق امل�شاركة يف القرار الوطني مثلما ان 

اإىل  العدّو الداعية  الت�شدي ل�شرتاتيجية 

التفتيت والتق�شيم واإثارة الفنت والنزاعات 

عمل  يف  اول��وي��ة  حتتل  اأن  يجب  الداخلية 

احلركة اجلماهريية بكل قواها ال�شيا�شية 

والجتماعية املنظمة.

املتالحقة  ال�شيا�شية  ال��ت��ط��ورات  اإن 

بني  الكفاحية  العالقات  تعزيز  ت�شتدعي 

والفل�شطيني  الردين  ال�شقيقني  ال�شعبني 

تهديد  من  امل�شروع  هذا  ي�شكله  ملا  نظرًا 

لكال  والقومية  الوطنية  للم�شالح  مبا�شر 

قاعدة  وعلى  العربية.  ول��الأم��ة  ال�شعبني 

ال�شتعماري  امل�شروع  لهذا  املطلق  الرف�ض 

وبناء م�شروع كفاحي م�شرتك يف مواجهته 

الوطنية  باحلقوق  التم�ّشك  اإىل  ي�شتند 

وال��دف��اع  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�شروعة 

عنها دون م�شاومة على اأّي منها، والدفاع 

عن ال�شيادة الوطنية الردنية وحق الأردن 

يف �شون وحماية ا�شتقالله وحترره من كل 

ا�شكال التبعية لالأجنبي.

امللتقى الوطني للقوى واالحزاب وال�سخ�سيات القومية والي�سارية يعقد اجتماعا حا�سدا

حتت �سعار : من اجل او�سع اطار وطني للت�سدي مل�سروع ترامب نتنياهو )�سفقة القرن(
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اللف من طلبة  ع�شرات  ب��ات   - ارب��د    -    

كليات املجتمع وخريجيها ي�شكون اخلوف على م�شتقبلهم 

الر�شمية  اجلهات  واهمال  البطالة  من  معاناتهم  وتفاقم 

بع�شرات  املجتمع  كليات  فيه  تعج  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  لهم 

املنخف�شة  معدلتهم  اجربتهم  الذين  الطلبة  من  الآلف 

بان لم�شتقبل ول وظيفة  فيها رغم علمهم  الدرا�شة  على 

ب�شكل  اربد  ب�شكل عام ويف حماقظة  الطلبة  ويعاين  لهم. 

الدرا�شة  ي�شتطيعون  تعليمية  بيئة  وجود  عدم  من  خا�ض 

للطلبة  احتاد  وجود  وعدم  ومرتهلة  قدمية  واملباين  فيها 

حلمايتهم من اي انتقا�ض حلقوقهم الطالبية ورغم تبعية 

التطبيقية لكن هذا غري  البلقاء  الكليات اىل جامعة  هذه 

وتقنييني  كفنيني  للدرا�شة  ي�شطرون  فالطالب  لهم  كايف 

ملدة عامني ويجتازون عقبة المتحان ال�شامل الذين باتوا 

انف�شهم  يف  عقدة  وا�شبح  �شنيني  منذ  وجوده  من  يعانون 

لكن  اجلامعات  بطلبة  ا���ش��وة  بالغاءه  مطالبتهم  ورغ��م 

مطالبهم تذهب يف مهب الريح ا�شف اىل ذلك اىل قيام 

بع�ض الطلبة باجتياز امل�شافات الطويلة والبعيدة للدرا�شة 

يف هذة الكليات البعيدة عنهم فعلى �شبيل املثال الوية بني 

كنانه والكورة والغوار لتوجد فيها كليات وي�شطر الطلبة 

وهذا  فيها  للدرا�شة  اربد  و�شط  الكليات  اىل  اللجوء  اىل 

يكلفهم ماديا وتعبا ج�شديا. ناهيك على ان التخ�ش�شات 

املهنية والتطبيقية ل زالت تعاين من نظرة دونية �شواء من 

الناحية املادي ب�شبب تدين رواتبها او من ناحية الجتماعية 

زيادة على  دون عمل  ولو  ال�شهادة اجلامعية  التي عظمت 

من  املقدم  املادي  الدعم  �شيا�شة  تطبيق  عدم  ذلك  كل 

املجتمع  بكليات  امللتحقني  للطلبة  والقرو���ض  املنح  خالل 

املقدم  الدعم  من  اخلا�شة  الكليات  اوا�شتثناء  اخلا�شة 

احلكومية  الكليات  وحتى  تقدمها،  التي  الفريدة  للربامج 

باتت تعاين الهم ذاته من حيث عدم وجود الدعم املادي 

الكايف ووجود التخ�ش�شات الراكدة التي لت�شمن ولتغني 

واخلرجني هو حتملهم  الطلبة  اولياء  يقلق  وما  من جوع. 

لعباء مادية كبرية لتغطية ر�شوم درا�شة ابنائهم والنتيجة 

الباطن  من  ر�شمي  ق��رار  هنالك  وان  خا�شة  م�شتقبل  ل 

الطالب  وي�شري  الوظيفة.  من  املجتمع  كليات  طلبة  مينع 

التي  الر�شمية  الهبات  من  عدد  وج��ود  اىل  الطالب  احد 

�شهدها املجتمع الطالبي واخلريجني �شابقا منها الدعوات 

تنفيذ  مت  ح��دث  وم��اذا  لتوظيفهم  امل�شتويات  اعلى  وم��ن 

مربروب�شكل  دون  ذلك  توقف  ثم  ومن  موؤقته  لفرتة  ذلك 

ت�شغيلية  فر�ض  توفري  عن  احلكومة  اعلنت  كما  مفاجئ، 

ذهبت  اي�شا  ولكنها  الكليات  خلريجي  �شنة  ملدة  تدريبية 

ادراج الرياح وبقيت وعودا وهمية. فيما تت�شاءل ال�شيده ام 

حممد العبابنه / والدة احدى الطالبات- ما اجلدوى من 

الكليات غري املجدية، هل فقط وجودها  البقاء على هذه 

مع  لتعامل  اآليه  بو�شع  احلكومة  مطالبة  اجليوب،  لنهب 

طلبة الكليات بعدالة ا�شوة بطلبة اجلامعات وتوفري فر�ض 

العمل املنا�شبة لهم وحمايتهم من البطالة وان يكون نظام 

التج�شريلكمال درا�شتهم اجلامعية بر�شوم رمزية . ووفق 

اح�شائيات وزارة التعليم العايل فاإن عدد كليات املجتمع 

حاليًا يبلغ 54 ر�شمية وخا�شة، منها 14 كلية ر�شمية و 23 

كلية خا�شة، كما يبلغ عدد الطلبة امللتحقني بهذه الكليات 

مئة  من  اأكرث  على  يتوزعون  وطالبة  طالب  األف   2٨ نحو 

تخ�ش�ض. وعليه ويف ظل وجود هذا احلال املزري لطلبة 

على  التعديالت  لإج��راء  الدعوات  تتجدد  املجتمع  كليات 

نظام اخلدمة املدنية ب�شاأنهم واإعطائهم الو�شع الوظيفي 

املنا�شب لهم وذلك لت�شجيع الطلبة على اللتحاق بكليات 

وت�شبح  الكليات   هذه  تهوى  ان  قبل  وام��ان  بثقة  املجتمع 

مباين مهجورة.

واحلزبية  ال�شعبية  الفعاليات  نفذت    - ارب��د    -    

اجلليل  نادي  امام  حا�شدا  اعت�شاما  اربد  حمافظة  يف  والنقابية 

وذلك رف�شا ل�شفقة القرن وتاكيدا على حق العودة الذي ل بديل 

عنه . ودعا امل�شاركون يف العت�شام الذي نظمته امللتقى الوطني 

للنقابات والحزاب ال�شيا�شية وال�شخ�شيات امل�شتقلة وجلنة العمل 

الوطني يف خميم اربد واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وجلنة 

الوطنية  والفعاليات  اربد  خميم  يف  املحلي  املجتمع  جلان  تن�شيق 

الحتالل  مع  التفاقيات  كافة  “اإلغاء  اىل  املخيم  يف  وال�شعبية 

م�شوؤول  وقال  والغازامل�شروق”.  عربة  بوادي  واملتمثلة  ال�شهيوين 

ح�شد يف اربد الرفيق وليد عبد احلق يف كلمته با�شم جلنة الدفاع 

)�شفقة  المريكي _ال�شهيوين  الإع��الن  ان   ( العودة  عن حق 

القرن( جاء لت�شفية الق�شية الفل�شطينية يف ظل الرتاخي الر�شمي 

الإ�شتعماري  امل�شروع  هذا  مواجهة  واأن  الإرادة  امل�شلوب  العربي 

ال�شعب  حقوق  و�شطب  الفل�شطينية  الق�شية  لت�شفية  ال��ه��ادف 

الفل�شطيني التاريخي ل يتم فقط بال�شتنكار وال�شجب البائ�ض بل 

يجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية مابني احلركتني الوطنية 

الفل�شطينية والردنية على ا�شا�ض برنامج كفاح م�شرتك ملواجهة 

اخلطر المريكي ال�شهيوين على اوطاننا. وفل�شطينيا يجب انهاء 

النق�شام الفل�شطيني املدمر واخلروج من او�شلو والغاء العمل بكافة 

الت��ف��اق��ي��ات وال��ت��ف��اه��م��ات مع 

العدو ال�شهيوين ووقف التطبيع 

بكافة ا�شكاله و�شحب العرتاف 

ودعم  ال�شهيوين  الكيان  بدولة 

امل�شرتك  الفل�شطيني  الن�شال 

على قاعد برنامج وطني موحد 

الفعلي  ال���ش��ت��ب��اك  وت�����ش��ع��ي��د 

م��ع ال��ع��دو ال�����ش��ه��ي��وين ودع��م 

وا�شاف  املقاومة.  ا�شكال  كل 

م�شوؤول ح�شد يف اربد اننا نقول 

للنظام العربي الر�شمي ان لغة 

بائ�شة  لغة  وال�شجب  ال�شتنكار 

كل  وقف  على  العمل  عليكم  ويتوجب  العدو  هذا  مع  جمدية  غري 

الدبلوما�شية  الهيئات  وطرد  ال�شفارات  واغ��الق  التطبيع  ا�شكال 

والغاء كافة التفاقيات مع ال�شهاينه من )كامب ديفيد /او�شلو/ 

وال�شت�شالم  اخل�شوع  مظلة  حتت  من  واخل��روج  عربه(  ووادي 

واملعادية حلقوق �شعبنا العربي وحقوق ال�شعب الفل�شطيني والغاء 

كافة التفاقيات القت�شادية والتجارية وعلى را�شها اتفاقية الغاز 

العودة الالجئني  التم�شك بحق  امل�شروق. موؤكدا على  الفل�شطيني 

امل�شتقلة  الفل�شطينية  ال��دول��ة  واق��ام��ة  والتحرير  دي��اره��م  اىل 

العب�شي  ابراهيم  الرفيق  اك��د  جهته  من  القد�ض(.  وعا�شمتها 

امللتقى  ع��ن  كلمته  يف  ارب��د  يف  ال�شعبية  ال��وح��دة  ح��زب  م�شوؤول 

وانهاء  الوطنية  بالوحدة  والتم�شك  القرن  الوطني )رف�ض �شفقة 

حالة النق�شام واخلروج من او�شلوووقف التن�شيق المني مع العدو 

ووقف كافة ا�شكال التطبيع مع العدو ال�شهيوين والغاء التفاقيات 

مع هذا العدو والغاء اتفاقية الغازالفل�شطيني امل�شروق

طلبة كليات املجتمع ي�سكون تهمي�سهم وحرمانهم من الوظيفة.... 

الفعاليات ال�سعبية واحلزبية والنقابية يوؤكدون رف�سهم ل�سفقة القرن ومت�سكهم بحق العودة

الكرك:حملة ثالثة ملقاطعة 

ب�سائع االحتال
   -  اللجنة ال�شعبية ملقاطعة ب�شائع الحتالل 

الثالثة من حملتها  ن�شختها  اطلقت  الكرك  ال�شهيوين يف 

ملقاطعة ب�شائع الكيان ال�شهيوين يف ا�شواق الكرك وتهدف 

احلملة اىل توعية التجار بعدم اقتناء الب�شائع ال�شهيونية 

واملتجارة بها كونها تعزز اقت�شاد العدو ال�شهيوين.

امل�شاركني  الوطنية  ال�شخ�شيات  من  العديد  وحت��دث 

امللتقى  رئي�ض  املعايطة  حممد  املهند�ض  منهم  احلملة  يف 

والب  الذنيبات  وليد  الكرك  ومفتي  الكرك  يف  الوطني 

بالكرك  الردنيني  املزارعني  احت��اد  ورئي�ض  هل�شة  ف��ادي 

ان�ض  الكرك  يف  املعلمني  نقابة  ومندوب  املجايل  ع�شمت 

يف  املهند�شني  نقابة  فرع  رئي�ض  احلملة  ومن�شق  الع�شايلة 

الكرك املهند�ض و�شام املجايل والذي اكد انه �شي�شار من 

املحافظة  مناطق  كافة  يف  ميدانية  جولت  احلملة  خالل 

الب�شائع  مقاطعة  بخ�شو�ض  واملواطنني  التجار  لتوعية 

وعمل  توعوية  مهرجانات  اىلاقامة  بال�شافة  ال�شهيونية 

العدو  على  النفتاح  خماطر  تبني  ومل�شقات  من�شورات 

ال�شهيوين توزع على مواقع الت�شويق الرئي�شية يف املحافظة 

بهدف  الخ��رى  املحافظات  مع  التوا�شل  �شيتم  ان��ه  كما 

تعميم التجربة لتغطي ار�ض الوطن جميعه.
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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

حتت �سعار �سنقاوم امل�سروع الت�سفوي ال�سهيوين حتى العودة وتقرير امل�سر

ا ل�»�سفقة القرن«   م�سرات غ�سب يف عّمان واملحافظات رف�سً

   - انطلقت يف العا�شمة عمان، من امام اجلامع احل�شيني 

خطة  �شد  م�شريات  واملخيمات  املحافظات  من  عدد  ويف  البلد  و�شط  يف 

و  العودة  للدفاع عن حق  العليا  اللجنة  اليها  التي دعت  – نتناهو.  ترامب 

 احلملة الوطنية الأردنية لإ�شقاط اتفاقية الغاز مع الكيان ال�شهيوين “غاز 

الت�شفوي  امل�شروع  “�شنقاوم  �شعار  الغ�شب” حتت  احتالل” “يوم  العدو 

ال�شهيوين حتى العودة وتقرير امل�شري”.

الدارة  اعلنتها  التي  للخطة  رف�شهم  عن  امل�شرية  يف  امل�شاركون  وعرب 

الردن  مت��ر،  ل��ن  ال��ق��رن  �شفقة  عليها  كتب  �شعارات  ورف��ع��وا  الم��ريك��ي��ة، 

وفل�شطني �شعب واحد ل �شعبني.

ترامب  العودة اىل مواجهة خطة  للدفاع عن حق  العليا  اللجنة  ودعت 

– نتنياهو من خالل انهاء النق�شام الفل�شطيني ووقف التن�شيق المني مع 
الحتالل وفك الرتباط بالقت�شاد ال�شرائيلي وتوحيد الن�شال الفل�شطيني 

املقاومة  ا�شكال  كافة  ودع��م  تواجده  اماكن  كافة  يف  وطني  برنامج  على 

وقطع كافة العالقات العربية مع الكيان ال�شهيوين.

العليا  اللجنة  اليها   التي دعت  ويف حمافظة الزرقاء، نظمت م�شرية 

للدفاع عن حق العودة وامللتقى الوطني انطلقت بعد �شالة اجلمعة من اأمام 

– نتنياهو  للتنديد بخطة ترامب  م�شجد عمر بن اخلطاب و�شط املدينة 

املزعومة لل�شالم »�شفقة القرن«.

امل�شجد  وان  القد�ض  ع��روب��ة  على  ت��وؤك��د  يافطات  امل�شاركون  ورف��ع 

الق�شية  هي  الفل�شطينية  الق�شية  وان  اإ�شالميا  م�شجدا  �شيبقى  الأق�شى 

الأمريكية  الإدارة  مبوقف  منددين  والإ�شالمي،  العربي  للعامل  املركزية 

املتحيز ل�شرائيل على ح�شاب حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف اإقامة الدولة 

وفقا  ال�شريف  القد�ض  وعا�شمتها  ال�شيادة  وذات  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

عام  منها  هجر  التي  الديار  اىل  العودة  وحق  الدولية  ال�شرعية  لقرارات 

1٩٨4م.

واأ�شاروا اإىل �شرورة توحيد املوقف الفل�شطيني ونبذ اخلالفات والفرقة 

تلبي  ل  �شفقات  لأية  للت�شدي  واحد  فل�شطيني  وطني  برنامج  اأ�شا�ض  على 

حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف العودة واحلرية وال�شتقالل.

ويف حمافظة جر�ض / خميم �شوف اقامت اللجنة العليا للدفاع عن حق 

العودة وقفة احتجاجية كان �شعارها �شنقاوم امل�شروع الت�شفوي ال�شهيوين 

حتى العودة وتقرير امل�شري ويف نهاية العت�شام مت القاء كلمة اللجنة العليا 

للدفاع عن حق العودة.

العودة  للدفاع عن حق  العليا  اللجنة  نظمتها  التي  اربد،  ويف حمافظة 

وقفة  الكرمل  ن��ادي  ام��ام  اجلمعة،  اأم�����ض  املفتي  عزمي  ال�شهيد  مبخيم 

احتجاجية �شد خطة ترامب – نتنياهو.

وطالبوا ب�شرورة توحيد املوقف العربي ملواجهة تداعيات اخلطة التي 

وال�شالمية  العربية  ال��دول  وطالب  الفل�شطينية  الق�شية  لت�شفية  تهدف 

ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  ا�شكال  كافة  ووفق  التفاقيات  كافة  بالقاء 

واقامة �شندوق عربي ا�شالمي لدعم املقاومة وال�شعب الفل�شطيني لتجدير 

�شموده يف وجه الحتالل.

للكيان  املنحاز  الم��ريك��ي  امل��وق��ف  تدين  يافطات  امل�شاركون  وحمل 

ال�سهيوين.

ويف حمافظة ماأدبا، نظمت اللجنة العليا حلق العودة وقفة احتجاجية 

رفعوا  والتي  القرن.  �شفقة  �شد  مادبا  خميم  يف  ام�ض  اجلمعة  �شالة  بعد 

�شعارات ا�شقاط �شفقة القرن مرهون برف�ض اتفاقية الغاز

ل للتوطنب والوطن البديل ل للتطبيع نعم حلق العودة وتقرير امل�شري 

القد�ض  م�شجد  من  الطهر  �شالة  بعد  خرجت  التي  البقعة  خميم  يف  اما 

ورفع امل�شاركون يافطات توؤكد على عروبة القد�ض وان الق�شية الفل�شطينية 

الإدارة  مبوقف  منددين  والإ�شالمي،  العربي  للعامل  املركزية  الق�شية  هي 

الأمريكية املتحيز للكيان ال�شهيوين على ح�شاب حقوق ال�شعب الفل�شطيني 

القد�ض  وعا�شمتها  ال�شيادة  وذات  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  يف 

الذي  ال��ع��ودة  بحق  والتم�شك  الدولية  ال�شرعية  ل��ق��رارات  وفقا  ال�شريف 

لي�شقط بالتقادم ول جتوز به النابة وانه حق جماعي وفردي.

و�سط البلد

خميم البقعة جر�س

الزرقاء مادبا

ت�سوير يو�سف الغزاوي
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عمر  ال��دويل،  القانون  يف  اخلبري  -اكد    
بني  تكون  اأن  ينبغي  دولّية  اتفاقّية  اأّي��ة  اإن  اخلطايبة، 

الكيان  من  الغاز  ا�شترياد  اتفاقّية  اأن  حني  يف  دولتني، 

ال�شهيوين عقدت مع احتالل لي�ض له حّق الت�شّرف يف 

هذا الغاز امل�شروق.

ج���اء ه���ذا خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي حل��م��ل��ة “غاز 

احل��زب  مقر  يف  عقد  الإث��ن��ني،  ظهر  احتالل”  ال��ع��دو 

المني  بدايته  يف  رحب  الذي  الجتماعي  الدميقراطي 

العام للحزب جميل النمري باحل�شور واكد دعم احلزب 

للحملة وا�شتعداد كل القوى مبوا�شلة كل اجلهود املمكنة 

لرف�ض التفاقية. 

الدويل  ال�شلم  تهّدد  التفاقّية  هذه  اأن  على  اخلطايبة  و�شّدد 

وكذلك ال�شلم الإجتماعي، حيث اأّنها قائمة على نهب ثروات دولة 

حمتّلة، وبيع ماّدة م�شروقة لل�شعب الأردين، ما يخالف البند ال�شابع 

من ميثاق الأمم املّتحدة حول ال�شلم الدويل وحّق ال�شعوب يف تقرير 

م�شريها.

اخلارجّية،  ووزارة  الأردنّية،  على احلكومة  ال�شغط  اإىل  ودعا 

العدل  كمحكمة  دول��ّي��ة،  ملحكمة  ال�شت�شاري  ال���راأي  اإىل  للجوء 

التفاقّية،  بهذه  املتعّلقة  التزاماته  من  الأردن  يخرج  كّي  الدولّية، 

كما طالب اأي�شا باللجوء اإىل الق�شاء الأردين، ا�شتنادا اإىل املاّدة 

ال�شاد�شة من الد�شتور، واملتعلقة بال�شلم الإجتماعي.

الدنانري  مليارات  فاإن  التفاقّية،  هذه  مبوجب  اأّنه  اإىل  واأ�شار 

خمالفة  يف  ال�شتيطان،  تدعم  التي  ولل�شركات  للمحتل  �شتذهب 

املحلّية،  ال��ق��وان��ني  على  ي�شمو  ال��ذي  ال���دويل،  للقانون  وا�شحة 

كّل �شخ�ض يف  باأن  ال�شياق  التجارّية، منوها يف ذات  والتفاقّيات 

ال�شلم  يهّدد  ما  واملحروقات،  الغاز  فاتورة  بارتفاع  يتاأثر  الأردن 

الأهلي.

ومن جانبه قال من�ّشق احلملة، د. ه�شام الب�شتاين، اإن احلملة 

كّل  على  الإ�شتيطاين  ال�شتعماري  بامل�شروع  اإط��الق��ا  تعرتف  ل 

فل�شطني، لكن اإحدى ال�شركات ال� 112 املدرجة على قائمة الأمم 

وهي  لال�شتيطان،  دعمها  عرب  ال��دويل  القانون  تخرق  املّتحدة، 

ة من حقل ليڤياثان الذي  جمموعة “ديليك” التي تبلغ اأكرب ح�شّ

ي�شتخرج منه العدو ال�شهيوين الغاز امل�شروق، لبيعه لالأردن.

ة الأ�شد  ولفت الب�شتاين اإىل اأن جمموعة “ديليك” متلك ح�شّ

ة “نوبل اإينريجي”، حيث تبلغ  من هذا احلقل، وهي اأكرب من ح�شّ

ما ن�شبته 45٪، ما يعني اأن كّل ما �شدر عن اأ�شحاب القرار ووزارة 

يف  له  قيمة  ل  امل�شروع،  غري  الإ�شتيطان  ا�شتنكار  حول  اخلارجّية 

تدعم  ل�شركة  دولر  مليارات  ع�شرة  ذه��اب  ظ��ّل 

ال�شتيطان مبا�شرة.

القرن  �شفقة  ظّل  يف  الت�شليل  هذا  واأ�شاف: 

ا�شتنكار  على  م�����ش��ّددا  ج��دا،  خطري  وترتيباتها 

احلملة لهذا املوقف الر�شمي الت�شليلي، ومت�شائال: 

كيف ي�شتقيم كالم رئي�ض الوزراء ووزير اخلارجّية 

املليارات  من   ٪45 اأن  حني  يف  ال�شتيطان،  عن 

الع�شرة التي يدفعها الأردن مبوجب اتفاقّية الغاز 

تذهب لدعم الإ�شتيطان ب�شكل مبا�شر؟!

الذي  املو�شوع  هذا  اإن  بقوله  الب�شتاين  وختم 

ال��ق��رار  لأ���ش��ح��اب  يتيح  امل��ّت��ح��دة  الأمم  ك�شفته 

حيث  تبعات،  اأّي��ة  دون  الغاز  اتفاقّية  من  اخل��روج 

هذه  من  لالن�شحاب  ال�شتيطان  دع��م  م�شاألة  ا�شتخدام  ميكن 

التفاقّية دون اأّية غرامات اأو �شروط جزائّية، وذلك بحّجة وازنة 

على امل�شتوى الدويل.

للحملة  املتابعة  جلنة  ع�شو  زرق��ان  حممد  الرفيق  اكد  ب��دوره 

جلنة  ع�شو  الروا�شدة  ب�شار  الزميل  اعتقال  ل�شتمرار  ا�شتنكاره 

الراأي،  ت�شامن مع كل معتقلي  داعيا لو�شع حملة  متابعة احلملة 

تعدم  ولن  العمل  و�شتوا�شل  طريقها  يف  ما�شية  احلملة  ان  واكد 

باتفاقية  العمل  ليقاف  احلكومة  على  ال�شغط  لتكثيف  الو�شيلة 

القت�شادية  الفعاليات  لتو�شيع  داعيا  ال�شهيوين  العدو  مع  الغاز 

هذا  يف  الوطنية  م�شوؤولياتها  حتمل  والتجارة  ال�شناعة  غ��رف 

الظرف الدقيق وامل�شاركة يف اجلهود املبذولة ل�شقاط التفاقية. 

الالجئون ... وترامب ولغة التلعثم

القرار  اأ�شحاب  به  يقوم  ال��ذي  الت�شليل  اأن  -يبدو    
يتبّنونها بخ�شو�ض  التي  الهائلة يف املعايري  الأردن، والزدواجية  يف 

لها  ودعمهم  كالميًّا،  ال�شهيونّية  والنتهاكات  لال�شتيطان  اإدانتهم 

اإدانة اأ�شحاب القرار كالميًّا،  فعليًّا، ل حدود لها؛ فعلى الّرغم من 

املحتّلة،  القد�ض  يف  ال�شهيونّية  النتهاكات  ي��وم��ّي،  �شبه  وب�شكل 

ب�”�شفقة  ي�شمى  ما  )�شمن  ال�شهيونّية  وامل�شاريع  وال�شتيطان، 

اأرا���ش��ي  على  املقامة  وامل�شتوطنات  الردن  غ��ور  ب�شّم  القرن”( 

وا�شح  تهديد  يف  ال�شهيويّن،  للكيان   1٩6٧ عام  املحتلة  فل�شطني 

ومواطنيه؛  الأردن  واأمن  الأردنّية،  ال�شرتاتيجّية  للم�شالح  ومبا�شر 

من  الغاز  ا�شترياد  اتفاقّية  خالل  من  فعليًّا،  القرار  اأ�شحاب  يدعم 

ال�سهاينة، “ال�شتيطان غري امل�شروع على اأرا�شي ال�شّفة الغربّية” 

باملليارات من اأموال دافعي ال�شرائب الأردنيني، وب�شكل مبا�شر.

فقد ك�شفت القائمة التي اأ�شدرها مكتب املفّو�ض ال�شامي حلقوق 

الإن�شان التابع لالأمم املتحدة قبل اأيام، والتي احتوت على اأ�شماء 112 

الّدويل واتفاقّيات جنيف من خالل عملها يف  القانون  �شركة تخرق 

“م�شتوطنات ال�شفة الغربّية”، وبالتايل دعمها املبا�شر لال�شتيطان، 
 Delek ديليك”  “جمموعة  هي  ال�شركات  ه��ذه  اإح��دى  اأن  عن 

للغاز،  ليفاياثان  حقل  يف  ة  ح�شّ اأكرب  مالكة   ،Group Ltd
ال�شهيونّية  )ا�شًما(  الوطنّية  الكهرباء  �شركة  منه  ت�شتورد  ال��ذي 

الفل�شطينّي  الغاز  الأردن��ّي��ة،  للحكومة  بالكامل  واململوكة  )فعاًل(، 

امل�شروق، ب�10 مليار دولر من اأموال دافعي ال�شرائب الأردنيني.

ح�ش�ض  م��ن   ٪45.34 متلك  الإ�شرائيلّية  ديليك  جمموعة 

ال�شركاء يف حقل ليفايثان )من خالل ملكّيتها ل�شركتّي ديليك للحفر 

ة  ح�شّ اأكرب  وهي   ،)٪22.6٧ النفط  ل�شتك�شاف  واآف��ررِ   ،٪22.6٧

على الإطالق �شمن ملكّيات احلقل، اإذ متلك نوبل اإنرجي )اأمريكية( 

ن�شبة 3٩.66٪، ورا�شيو ل�شتك�شاف النفط )اإ�شرائيلّية( ن�شبة ٪15. 

الدويل  القانون  تخرق  ديليك” التي  “جمموعة  حتوز  املعنى،  بهذا 

الغربّية”،  ال�شّفة  اأرا�شي  على  امل�شروع  غري  “ال�شتيطان  وتدعم 

وجتعل  الغاز،  اتفاقّية  عن  الناجتة  الأرب��اح  من  الأ�شد  ة  ح�شّ على 

من اأ�شحاب القرار يف الأردن، الذين يقومون بتحويل اأموال دافعي 

بدورهم،  داعمني  اإىل  ال�شركة،  هذه  ل�شالح  الأردن��ي��ني  ال�شرائب 

وب�شكل مبا�شر، لال�شتيطان الذي يدينونه ليل نهار، خارقني بدورهم 

عام  الأردن  عليها  �شادق  التي  جنيف  واتفاقّيات  ال��دويل  القانون 

.1٩51

ال�شتعماري  امل�����ش��روع  ب�شرعّية  ت��ع��رتف  ل  احل��م��ل��ة  اأن  وم���ع 

عام  قبل  م��ا  منذ  امل�شتعمرة  الأرا����ش���ي  ك��ام��ل  على  ال�شتيطاين 

يف  حتى  اإجماًعا  هناك  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  املهم  من  لكن   ،1٩4٨

�شرعّية  بعدم  يفيد  الدولّية  العدل  وحمكمة  املّتحدة  الأمم  دوائ��ر 

واأن وجودها   ،1٩6٧ املحتلة عام  فل�شطني  اأرا�شي  امل�شتوطنات على 

ي�شّكل انتهاًكا ج�شيًما للقانون الدويل، ويخالف املادة 4٩ من اتفاقّية 

جنيف الرابعة، ويعترب “جرمية حرب” مبوجب نظام روما الأ�شا�شي 

الدولية عدم  العدل  اأّكدت حمكمة  كما  الدولّية،  اجلنائية  للمحكمة 

�شرعّية هذه امل�شتوطنات يف قرارها عام 2004.

هذه اخلروقات للقرارات والتفاقّيات الدولّية، قادرة وحدها على 

اإنهاء التزامات الأردن املتعّلقة باتفاقّية الغاز مع ال�شهاينة بالكامل، 

ودون تبعات اأو غرامات من اأي نوع، نظًرا لوجود “جمموعة ديليك” 

�شمن قائمة ال�شركات الداعمة لال�شتيطان ال�شهيوين ال�شادرة عن 

“جمموعة ديليك”، امل�شاهم  اأيام، ونظًرا لقيام  الأمم املّتحدة قبل 

الأكرب يف حقل ليفاياثان، بخرق القانون الدويل والتفاقّيات الدولّية 

الغربّية”،  ال�شّفة  اأرا�شي  على  امل�شروع  غري  ل�”ال�شتيطان  بدعمها 

لل�شري  الإرادة  القرار  اأ�شحاب  ال�شوؤال املطروح هنا: هل ميلك  لكن 

قدًما وو�شع م�شالح الأردن واأمن مواطنيه على راأ�ض اأولوّياتهم، اأم 

ت�شليم  م�شروع  ويكملون  ال�شهيونّية  امل�شالح  تنفيذ  يف  �شي�شتمّرون 

اإذ  علينا  ميار�شونه  الذي  الّدجل  يف  وي�شتمّرون  لل�شهاينة،  الأردن 

ال�شهاينة  انتهاكات  القرن” وعلى  “�شفقة  على  كالميًّا  يعرت�شون 

وم�شتوطناتهم وتهديدهم للم�شالح الأردنّية من جهة، ويدعمون هذه 

الأردنيني،  ال�شرائب  اأموال دافعي  باملليارات من  فعليًّا  امل�شتوطنات 

العدو، خارقني  بيد  ال�شياق،  نف�ض  الأردن يف  وم�شتقبل  اأمن  راهنني 

انتهاكه؟ على  يتباكون  الذي  الدويّل  القانون  الوقت-  نف�ض  –يف 

اتفاقية الغاز خرق للقانون الدويل

احلملة الوطنية االأردنية الإ�سقاط اتفاقية الغاز مع الكيان ال�سهيوين:

م��دخ��ل ج��دي��د مي��ّك��ن��ن��ا م���ن اإل���غ���اء ات��ف��اق��ّي��ة ال��غ��از 
اأح����د؟ ���س��ي��ت��ح��ّرك  ف��ه��ل  ت���ب���ع���ات،  دون  ال���ع���دو  م���ع 
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م�شروع  اع��الن    - على �شوء 
ننت  و�شريكه  )ترامب  المريكي  الرئي�ض 

اعربت  ال��ق��رن  ب�شفقة  ي�شمى  م��ا  ي��اه��و( 

جهات دولية رف�شها الكامل لهذا امل�شروع.

احتجاجية  وق��ف��ة  نظمت   �: ه��ول��ن��دا   �

العا�شمة  يف  ال��ه��ول��ن��دي  ال���ربمل���ان  ام���ام 

لهاي رف�شا ل�شفقة القرن التي اعلن عن 

والتي  المريكي  الرئي�ض  ال�شيا�شية  بنودها 

الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  اىل  تهدف 

الوطنية  احل��ق��وق  جميع  على  والل��ت��ف��اف 

لهذه  الدعوة  وج��اءت  الفل�شطيني  لل�شعب 

وهولندية  فل�شطينية  موؤ�ش�شات  من  الوقفة 

نا�شطني وحقوقيني ومت�شامنني  ومب�شاركة 

وح�شدا   )BDS( املقاطعة  ح��رك��ة  م��ن 

والعربية  الفل�شطينية  اجلالية  ابناء  من 

للربملان  احتجاج  مذكرة  املحتجون  وق��دم 

وتدعوه  ال��ق��رن  �شفقة  ترف�ض  الهولندي 

للتم�شك بقرارات ال�شرعية الدولية

� جنوب افريقيا

نظمت جمموعة من الحزاب ال�شيا�شية 

كيب  مدينة  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

افريقيا وقفة ت�شامنية مع  تاون يف جنوب 

الفل�شطيني  وال�شعب  الفل�شطينية  الق�شية 

للقانون  املخالفة  القرن  ل�شفقة  راف�شني 

معتربين  املتحدة  المم  وق��رارات  ال��دويل 

انها جت�شيد وا�شح لنظام الف�شاللعن�شري 

الذي عانوا منه طويال.

� الربتغال � ل�شبونة

عمال  ل��ن��ق��اب��ات  ال��ع��ام  الحت����اد  اأدان 

ال��ق��رن  �شفقة   )CGTP( ال��ربت��غ��ال 

بانهاء  وط��ال��ب  ال�شهيونية  الم��ري��ك��ي��ة 

الح���ت���الل ال�����ش��ه��ي��وين وال���وق���ف ال��ف��وري 

على  فل�شطينية  دول��ة  واقامة  لال�شتيطان 

حدود الرابع من حزيران وعا�شمتهاالقد�ض 

ال�شرعية  ب��ق��رارات  والل���ت���زام  ال�شرقية 

ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��راع ال��ع��رب��ي 

ال�سهيوين.

مواقف دولية برف�س ما ي�سمى �سفقة القرن

ب���راجم���ن���ا  يف  ال���ن���ظ���ر  ���س��ن��ع��ي��د  االأون�������������روا: 

ل��ل��ح��ي��اة ت�������س���ل���ح  ال  وغ��������زة  ال�����ع�����ام  ه�������ذا 
م�شطرة  �شتكون  الون�����روا   -   
م�شاريعها يف غزة  بع�ض  النظر يف  اعادة  اىل 

ل�شبب قلة الموال هذا ما جاء على ل�شان مدير 

�شمايل(  )ماتيا�ض  الون���روا  وك��ال��ة  عمليات 

املهددة  العاملة  امل�شاريع  ومن  غزة  قطاع  يف 

باليقاف )الربامج ان�شائية واذاعة ارادة(

ال��ع��م��ل��ي��ات ان ه��ن��اك دول  وا���ش��ار م��دي��ر 

وانها  لالونروا  حاجة  هناك  لي�ض  بانه  ت�شعر 

الوليات  الدول  هذه  ومن  امل�شكالت  كل  �شبب 

املتحدة المريكية واليكن ال�شهيوين علما ان 

)1٧0( دولة �شوتت لتجديد التفوي�ض للونروا 

وا�شتمرار عملها ويظهر ان التحالف ال�شهيوين 

وكالة  لت�شفية  جدية  وبكل  ي�شعى  المريكي 

الغوث والتي تعد ركنا ا�شا�شيا يف حق ال�شعب الفل�شطيني املهجر من ارا�شيه.

حت����ذي����ر م�����ن ت���غ���ي���ر امل�������س���م���ى ال���وظ���ي���ف���ي 

غ���زة وق����ط����اع  ال�����س��ف��ة  امل���خ���ي���م���ات يف  مل�������دراء 

وكالة  تداول م�شروع جديد وعلى نطاق �شيق بني بع�ض م�شوؤويل    - يجري 
جديد  م�شمى  اىل  خميم  مدير  من  الوظيفي  امل�شمى  لتغيري  الغربية  ال�شفة  يف  الغوث 

)مدير خدمات املجتمع املحلي( وهذا امر يبعث علىالقلق من اهداف هذا الجراء حيث 

مت اقرتاح نف�ض التدبري يف لبنان وتراجعت عنه الونروا ب�شبب رف�شه من قبل الالجئني 

الفل�شطينيني يف لبنان.

وي�شمى هذا التداول مع بع�ض املوؤ�شرات التي لي�شت بريئة بل تخدم هدف افراغ الونروا 

من م�شمونها العملي والفعلي ب�شكل تدريجي ويظهر ذلك من عدة حماولت منها:�

� �شطب كلمة )لجئني( يف بع�ض مدار�ض قطاع غزة.

لتجريد الونروا من  القد�ض  ال�شهيوين يف مدينة  الكيان  بها  التي يقوم  � الجراءات 

�شالحية ادارة اخلدمات ال�شا�شية.

� ا�شتمرار امل�شكلة املالية وارتفاع قيم العجز املايل.

ومن هذا الباب فاننا ندعو كل مكونات حركة الالجئني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

بع�ض  اىل  المريكي  امل�شروع  تغلغل  امكانية  من  اليقظة  اىل  امل�شيفة  العربية  الدول  ويف 

اىل  ت�شعى  �شهيونية(   � )امريكية  جهات  وجود  من  حمذرين  الوكالة  وموؤ�ش�شات  اجهزة 

الالجئني  لق�شية  والقانونية  ال�شيا�شية  باملكانات  امل�شا�ض  بهدف  الغوث  بوكالة  العبث 

الفل�شطينيني وحق العودة ويف مقدمتها وكالة الغوث بعناوينها املتعددة.

  - يقود حزبان اإ�شبانيان اتفاًقا 

مقاطعة  بهدف  وبلدية،  �شيا�شية  ق��وى  مع 

اإ�شرائيل. وان�شمت اإىل احلملة التي يقودها 

نحو   »PSOE»و  »Podemos« حزبا 

5٨ بلدية وكياًنا �شيا�شًيا اإ�شبانيا.

اإط����ار احلملة  وت��اأت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة يف 

الدولية ملقاطعة اإ�شرائيل التي تاأ�ش�شت عام 

منها  ال�شتثمارات  �شحب  بهدف  2005؛ 

واإدراج عقوبات بحقها.

وت��ط��ال��ب احل��م��ل��ة ب���الع���رتاف ب��دول��ة 

فل�شطني، من بني 

ت���داب���ري اأخ�����رى، 

وف��ًق��ا ل��ق��ائ��م��ة مت 

يف  عنها  الك�شف 

امل���وق���ع ال��ر���ش��م��ي 

للحملة.

وت�������ل�������ت�������زم 

احل����م����ل����ة ال���ت���ي 

ت��ق��وده��ا اأح����زاب 

موؤتلفة يف احلكومة بعدم ا�شتئجار �شركات 

اأو  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

�شراء منتجاتها 

وخدماتها.

وت���������ش����م����ل 

ق���������ائ���������م���������ة 

امل����ق����اط����ع����ني 

لإ������ش�����رائ�����ي�����ل 

م��������ن��������اط��������ق 

الأن������دل�������������ض، 

الكناري،  وج��زر  واأ���ش��ت��وري��ا���ض،  واأراغ����ون، 

اإي  وكا�شتيا  مان�شا،  ل  وكا�شتيا  وكانتابريا، 

ونافارا،  البا�شك،  واإقليم  وكاتالونيا،  ليون، 

البليار،  وجزر  وغالي�شيا،  واإك�شرتميادورا، 

ومدريد وفالن�سيا.

الأخ��رى  املهمة  البلدية  املجال�ض  وم��ن 

التي ان�شمت اإىل احلملة: قاد�ض، وبادالونا، 

كومبو�شتيال،  دي  و�شانتياغو  وك���ورف���ريا 

وكذلك جمل�ض مقاطعة فالن�شيا.

اأحزاب وجمال�س بلدية اإ�سبانية تقود حملة ملقاطعة اإ�سرائيل
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املهدي مربوك 

يقّدم رئي�ض احلكومة التون�شية املكلف، 

اإليا�ض الفخفاخ، حكومته، الأربعاء املقبل، 

وهو  تزكيته،  على  للح�شول  الربملان  اأمام 

الذي توقع  الد�شتور  الذي ن�ض عليه  احلل 

احلزب  فيها  يعجز  التي  احلالة  هذه  مثل 

النه�شة(  )حركة  النتخابات  يف  الفائز 

عن تكوين احلكومة، وذلك ما ح�شل فعال، 

خ�شو�شا يف ظل ت�شتت النخب ال�شيا�شية، 

نظام  وتعّقد  امل�شتفحل،  الناخبني  وعزوف 

القرتاع، وهند�شة النظام ال�شيا�شي برّمته 

اإىل  الأم��ر  اآل   .2014 د�شتور  �شاغه  كما 

رئي�ض اجلمهورية الذي اختار من بني ثالثة 

الفائزة،  الأح����زاب  �شّعدتهم  مر�شحني 

ماراثونا  الرجل  اأجرى  الفخفاخ.  اإليا�ض 

من اللقاءات امل�شنية، واأحيانا العبثية من 

امل�شاورات ال�شيا�شية، حتى كاد ي�شت�شلم، 

غ��ري اأن���ه ا���ش��ت��ع��اد امل���ب���ادرة يف الأم��ت��ار 

رئي�ض  اأ�شعفه  وق��د  خ�شو�شا  الأخ���رية، 

اجلمهورية يف هذه الأمتار، حينما رف�ض 

اجتهادات يف الد�شتور الذي يجيز، ح�شب 

من  الثقة  �شحب  الأح����زاب،  بع�ض  راأي 

رئي�ض احلكومة احلايل، يو�شف ال�شاهد، 

والذهاب مبا�شرة اإىل تعيني رئي�ض حكومة 

بتاأويله  اجلهورية  رئي�ض  مت�ّشك  جديد. 

القانون  اأ�شتاذ  وه��و  للد�شتور،  اخلا�ض 

املحكمة  غياب  يف  خ�شو�شا  الد�شتوري، 

ال��د���ش��ت��وري��ة، راف�����ش��ا تلك الج��ت��ه��ادات، 

الربملان  بحل  نف�شه،  الوقت  يف  وم��ه��ّددا، 

لأوانها...  �شابقة  انتخاباٍت  اإىل  والذهاب 

تتجاوز  ل  مهلٍة  اأم��ام  تقريبا  البالد  كانت 

وحدثت  احلكومة،  لتكوين  الثالثة  الأي��ام 

من  احلفرة  �شفا  على  واجلميع  املعجزة، 

يخ�شاه  الذي  ال�شيناريو  ذلك  يف  ال�شقوط 

اجلميع. 

ال�شيا�شيني  طبقة  م��ن  الفخفاخ  ُي��ع��د 

اأولئك  تدقيقا  اأو  بال�شيا�شة،  العهد  حديثي 

القادمني اإليها بعد الثورة 

النواب،  اأمام جمل�ض  “�شتمر احلكومة 
ولكن مهمة الفخفاخ �شتظل �شاّقة، بالنظر 

اإىل ه�شا�شة حكومته”

من م�شاراٍت مل يخو�شوا فيها ن�شالت 

خّريج  ك��ان  علي.  بن  نظام  ا�شتبداد  �شد 

اجلامعة التون�شية، ثم وا�شل تعليمه العايل 

الأع��م��ال  ع��امل  يف  ا�شتغل  ث��م  فرن�شا،  يف 

حزب  اإىل  ان�شم  تون�ض.  اإىل  يعود  اأن  قبل 

التكتل من اأجل العمل واحلريات بعد الثورة 

زعيمه  ح��ول  يلتف  ح��زب  وه��و  مبا�شرة، 

التاريخي، م�شطفى بن جعفر، الذي تراأ�ض 

 ،2011 �شنة  التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�ض 

�شكل مع حركة   ،2014 د�شتور  باأب  ويلقب 

النه�شة وحزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية 

حكمت  ال��ت��ي  “الرتويكا”  ث��الث��ي  حت��ال��ف 

تون�ض مبا�شرة بعد انتخابات 2011. وتوىل 

الرجل، يف اأثناء فرتة حكم الرتويكا، حقيبة 

ُعرف  لحقا.  ال�شياحة  ثم  املالية،  وزارة 

بهدوئه وانتمائه اإىل خط ليربايل، من دون 

الدميقراطية  العائلة  اإىل  ينتمي  اأنه  اإنكار 

الأعمال  ع��امل  من  فقدومه  الجتماعية، 

ذلك مل يقطعه عن هذه اخللفية ال�شرتاكية 

ال��ت��ي تلت  ال�����ش��ن��وات  اب��ت��ع��د يف  امل���رن���ة. 

انتخابات 2014 عن الأ�شواء لعدة اأ�شباب، 

امل�شهدين،  يف  حزبه  تراجع  مع  خ�شو�شا 

حا�شرا،  ظل  ولكنه  واحلزبي،  ال�شيا�شي 

الندوات  وح�شوره  الإعالمية  مب�شاهماته 

الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ت��ح��ولت  ال��ع��الق��ة  ذات 

بارز،  ب�شكل  عاد  املهمة.  وامللفات  الكربى 

وقدم  الرئا�شية،  النتخابات  حانت  حني 

النخب،  انتباه  ي�شّد  اأن  وا�شتطاع  تر�شحه، 

الإعالمي  واأدائه  خطابه،  لتميز  خ�شو�شا 

بامللفات  دقيق  واإملام  حا�شمة  نربة  اجليد: 

وا�شحة،  وروؤي��ة  والجتماعية  القت�شادية 

ن��اف�����ش��وه، حينما  ع��ل��ى خ���الف ع��دي��دي��ن 

مل  الق�شايا.  تعوم  خ�شبية  لغة  اإىل  ركنوا 

ولكنه  تلك،  النتخابات  يف  احلظ  يحالفه 

من  وا�شع  طيف  كان  جيدا.  انطباعا  ترك 

لأوان���ه  ال�شابق  م��ن  ي��ق��ول��ون رمب��ا  ال��ن��ا���ض 

ي�شلح  ولكنه  جمهورية،  رئي�ض  يكون  اأن 

احلبيب  له  حقق  حكومة.  رئي�ض  يكون  لأن 

النبوءة،  ه��ذه  حكومته  ب�شقوط  اجلملي 

فلم يرتدد يف تلبيتها، وقد ا�شطفاه رئي�ض 

ثالثة.  بني  من  �شعيد،  قي�ض  اجلمهورية، 

اأنه  اإع��الن  يف  الفخفاخ  اإليا�ض  ي��رتدد  مل 

�شمن  �شيكون  واأنه  �شعيد،  قي�ض  خط  على 

“خّطه التحريري”، وهو ما اأثار جملة من 
التحفظات، خ�شية “تغول” موؤ�ش�شة رئا�شة 

اجلمهورية، خ�شو�شا اأن الرئي�ض ل يخفي 

�شعبوية،  روؤى  لديه  تغّذيها  النزعات،  هذه 

ت�شتند اإىل فكرة الزعامة، بقطع النظر عن 

توفر �شروطها فيه. 

ان��دف��ع ال��ف��خ��ف��اخ حت��ت ال���وف���اء خلط 

للثورة”  “الوفاء  مع  متاهى  ال��ذي  �شعيد 

ات��خ��اذ م���ب���ادرات ج��ري��ئ��ة و���ش��ادم��ة  اإىل 

لبع�شهم اأحيانا، حني اأ�شّر، منذ ال�شاعات 

على  التكليف،  خطاب  تلقيه  على  الأوىل، 

اأن ي�شّكل حكومته مبن اأطلق عليهم “�شف 

الثورة”، م�شتبعدا �شراحة احلزبني، احلر 

الد�شتوري، لرتباطه الوثيق بنظام بن علي، 

الأيام  ولكن  بالف�شاد.  املتهم  تون�ض،  وقلب 

ت�شّقه  الثوري  ال�شف  هذا  اأن  لحقا  بّينت 

واأ�شر�ض  اأعنف  تكون  قد  ح��اّدة  �شراعات 

من �شراعاته مع خ�شوم الثورة واأعدائها. 

لعقت “النه�سة” جراح اإ�شقاط حكومتها، 

اأن  ت�شتطع  مل  ولكنها  قواها،  وا�شتجمعت 

اإزاحتهم  الثوري هذا  ال�شف  تغفر حللفاء 

حتت  املقرتحة  وحكومته  اجلملي  احلبيب 

قبة الربملان. لذلك 

بني  م�شتفحلة  زال��ت  ما  الثقة  “اأزمة 
امل�شتحيل  وم��ن  وخ�شومها،  “النه�سة” 

اإعادة بنائها مبثل هذا الي�شر”

حكومة  ت�شكيل  عن  “النه�سة”  بحثت 

وحدة وطنية، ت�شم فيها حزب قلب تون�ض، 

التي  وقد ذكرت ذلك مّرات عديدة، وهي 

مبحاربة  النتخابي،  خطابها  يف  وع��دت، 

الف�شاد.  ع��ن��وان  ب��اع��ت��ب��اره  احل���زب  ه��ذا 

من  جلملة  تلك،  وعودها  احلركة  تنا�شت 

الأ�شباب، لعل اأبرزها خ�شية من اأن ي�شتفرد 

حكومٍة  يف  فيعزلوها  الأم�ض،  خ�شوم  بها 

زالت  ما  الثقة  فاأزمة  اأقلية،  فيها  تبدو 

وخ�سومها،  “النه�سة”  بني  م�شتفحلة 

هذا  مبثل  بنائها  اإع��ادة  امل�شتحيل  وم��ن 

الي�شر. ال�شبب الثاين ح�شة احلركة التي 

النتخابي.  تراعي حجمها  ل  اأنها  تعتقد 

لذلك هي تلوم الفخفاخ على اأنه عاملها 

اأن  تخ�شى  واأخ����ريا،  الأح�����زاب.  كبقية 

ينقلب عليها حزب قلب تون�ض، وهو الذي 

النواب، حينما  رئا�شة جمل�ض  لها  اأهدى 

اآلت اإىل زعيم احلركة، را�شد الغنو�شي، 

احلزب  ال��ل��دود،  خ�شمها  مع  ويتحالف 

احلر الد�شتوري. 

ظل اإليا�ض الفخفاخ، نحو �شاعتني، قبل 

انق�شاء الآجال الد�شتورية، وهو ُيع�شر بني 

كوالي�ض  حّولوا  لفرقاء  متناق�شة  رغبات 

التفاو�ض اإىل �شاحٍة لت�شفيات ح�شاباتهم، 

خ�شو�شا اأن بينهم تراثا عميقا من انعدام 

ذل��ك،  م��ع  امل��ري��رة.  وال�����ش��راع��ات  الثقة 

ال��ن��واب،  جمل�ض  اأم����ام  احل��ك��وم��ة  �شتمر 

ولكن مهمة الفخفاخ �شتظل �شاّقة، بالنظر 

على  يعمل  اأن  عليه  حكومته.  ه�شا�شة  اإىل 

املعطلة،  الثورة  اأه��داف  حتقيق  واجهتني: 

اك��ت��وى  ال���ذي  لل�شباب  خ�شو�شا  ال��ع��م��ل 

بالبطالة واخلدمات الجتماعية اجليدة يف 

تنمية  املواطنني.  ولعموم  التعليم  قطاعات 

ر�شيد الثقة بني الفرقاء، وحتقيق ت�شامن 

حكومي، اأ�شا�شه الن�شجام.

تون�س وحكومة �سرورة احلد االأدنى
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اللغة املتلعثمة يف تناول حق العودة وق�سية الاجئن ت�سب يف م�ستنقع »روؤية ترامب«
معت�شم حمادة 

 ■ حتمت علّي »دكتاتورية اجلغرافيا 

مهجري  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اري  ال�شيا�شية« 

خميم الريموك، فقد فيه ثروته املكتبية، 

مبا  ومميزًا  ملحوظًا  اهتمامًا  اأب��دي  اأن 

 )2020/1/2٨( ترامب«  »روؤية  يف  جاء 

فرغت  وح��ني  الالجئني.  ق�شية  ب�شاأن 

كتاب  اإىل  عدت  والتدقيق،  القراءة  من 

»مكان حتت ال�شم�ض« لبنيامني نتنياهو. 

وا�شتعدت منه ما كان قد كتبه حني اعترب 

ما  هو  اخلبيث«  الفل�شطيني  »العقل  اأن 

اأنتج ما ي�شميه الفل�شطينيون »الربنامج 

لنتنياهو،  وال��ق��ول  لأن��ه��م،  امل��رح��ل��ي«، 

يريدون اأن يحتلوا القلعة )اأي اإ�شرائيل( 

من الداخل، من خالل اإغراقها مباليني 

)ه��ّج��روا( من  ف���ّروا  ال��ذي��ن  الالجئني 

واعترب   .1٩4٨ العام  حرب  يف  بالدهم 

لالجئني  بالعودة  ال�شماح  اأن  نتنياهو 

نقية  يهودية  اإ�شرائيل،  لدولة  اإعدام  هو 

)عن�شرية(.

اللجنة  اأع���م���ال  اإىل  ع���دت  ك��ذل��ك 

الإ�شرائيلية،   �� الفل�شطينية  الرباعية، 

يف  ت�شكلت  التي  امل�شرية،   ���� الأردن��ي��ة 

اأعقاب مفاو�شات مدريد، واتفاق اأو�شلو، 

لو�شع تعريف مييز بني الالجئ والنازح، 

النازحني  ع��ودة  يف  ال�شروع  يتم  بحيث 

)يونيو(  ح��زي��ران  ح��رب  مهجري  )اأي 

6٧( اإىل مناطق احلكم الإداري الذاتي 

الفل�شطيني، وترحل ق�شية الالجئني )اأي 

مفاو�شات  اإىل   )1٩4٨ العام  مهجري 

جنح  كيف  وا�شتذكرت،  ال��دائ��م.  احل��ل 

وحنكته،  خبثه  يف  ب��ريي�����ض،  ���ش��م��ع��ون 

اإذ  اللجنة،  عمل  اإف�شال  يف  ومناوراته، 

اإىل توافق على و�شف جممع  مل تتو�شل 

ل��الج��ئ.  اآخ���ر  وو���ش��ف  ل��ل��ن��ازح،  عليه 

العديد  تعطلت  كما  اللجنة،  وتعطلت 

من بنود اتفاق اأو�شلو، ومنها على �شبيل 

ب�  ي�شمى  ما  اإط��الق  احل�شر،  ل  املثال، 

حلت  التي  ال��دائ��م«،  احل��ل  »مفاو�شات 

حتت  جديد  ن��وع  من  مفاو�شات  حملها 

ال�شنع،  م�شبقة  ترامب«،  »روؤي��ة  �شقف 

الحتالل  وق��ائ��ع  تكري�ض  على  القائمة 

حاًل دائمًا للم�شاألة الفل�شطينية.

وهكذا، يلتقي العمل )يف زمن بريي�ض 

اأطراف  الليكود، وكل  ويف كل زمن( مع 

ومكونات احلالة ال�شيا�شية الإ�شرائيلية، 

اإ�شرائيل  مب�شوؤولية  العرتاف  رف�ض  يف 

ع���ن ق�����ش��ي��ة ال���الج���ئ���ني، وب��ح��ق��ه��م يف 

من  وب��غ��ريه   ،1٩4 وب��ال��ق��رار  ال���ع���ودة، 

وقد  ال�شلة.  ذات  ال��دول��ي��ة  ال��ق��رارات 

جاءت »روؤية ترامب« لترتجم هذا املوقف 

املوقف  وحدة  اإىل  م�شتندة  ال�شهيوين، 

امل�شاريع  �شل�شلة  واإىل  اإ�شرائيل،  داخل 

واآخ��ره��ا،  ال�شياق،  ه��ذا  يف  املطروحة 

م��ع��اي��ري ك��ل��ي��ن��ت��ون يف ر���ش��د م��ب��ل��غ 40 

والدول  لالجئني  تعوي�شات  دولر  مليار 

ت�شاهم يف  التي �شوف  وللدول  امل�شيفة، 

ا�شت�شافة من يرغب منهم يف الهجرة، 

ومنها كذلك م�شروع جنيف البحر امليت 

فل�شطينية  ر�شمية  وف��ود  �شاركت  ال��ذي 

ولدته  على  الإ�شراف  ويف  �شياغته،  يف 

ويف الرتحيب به، باعتباره م�شروعًا حلل 

ق�شية الالجئني، بدياًل  حلق العودة.

احلل الذي يطرحه ترامب يقوم على 

اعتبار الواقع هو الأ�شا�ض: ولي�ض العودة 

اإىل جذر الق�شية الفل�شطينية، كما يقوم 

على معيار يخالف فيه قرارات وقوانني 

بعدم  الدع���اء  ه��و  ال��دول��ي��ة،  ال�شرعية 

عودة عقارب ال�شاعة اإىل الوراء، وعدم 

اإىل  دوم��ًا  والتطلع  اخللف،  اإىل  النظر 

الأمام.

وبناء عليه، تنظر »روؤية ترامب« اإىل 

ل  )وه��ي  ال��ت��ايل  وف��ق  الالجئني  ق�شية 

متيز هنا بني لجئ ونازح(:

الق�شية  �شطب  على  احلل  يقوم   •
وبالتايل  الأعمال.  وج��دول  الوجود  من 

بنف�شها.  نف�شها  حلت  قد  الق�شية  تكون 

الرتجمة هي نفي وجود لجئني اأ�شا�شًا. 

ول��دوا  م��ن  ه��م  الالجئني  اأن  والدع����اء 

ولدوا  الذين  ذريتهم  اأم��ا  فل�شطني.  يف 

معايري  عليهم  تنطبق  فال  ال�شتات  يف 

الالجئني. ما يعني اأن العدد »احلقيقي« 

لالجئني هو حوايل 50 األف لجئ فقط. 

اأما الآخرون، فالطريف يف الأمر، بل قل 

اأن املاأ�شاة يف الأمر، اأنه اإذا كان الالجئ 

اجلن�شية،  ع���دمي  ي��ع��ت��رب  ال��ق��ان��ون  يف 

�شخ�شية  ب��ط��اق��ة  م��ن  ب����دًل  وي��ح��م��ل، 

�شادرة عن �شلطات دولته، بطاقة خا�شة 

بالالجئني، فاإن ترامب ل يكتفي باإعدام 

 6 ح��وايل  ب��اإع��دام  يقوم  بل  جن�شيتهم، 

ماليني لجئ، يدعو اإىل حل خا�ض بهم، 

لهم،  دائم  �شكن  مكان  البحث عن  وهو 

اإما يف الدول امل�شيفة لهم، اأو لدى دولة 

ثالثة، دون امل�ض ب�شيادة الدولة امل�شيفة. 

امل�شيفة،  ال��دول��ة  بيد  ال��ق��رار  يبقى  اأي 

م�شريه  يقرر  اأن  هنا  يحق  لالجئ  ول 

بنف�سه.

األفًا، الذين تعرتف  • اأما اخلم�شون 
)اأي  عودتهم  ف��اإن  بهم،  ترامب«  »روؤي��ة 

اأرا���ش��ي  ه��و  ال���دائ���م(  �شكنهم  م��ك��ان 

نظام  مبوجب  الفل�شطينية«،  »ال��دول��ة 

يتفق عليه بني الأطراف الثالثة )الدولة 

ال��ولي��ات  اإ���ش��رائ��ي��ل+   + الفل�شطينية 

الالجئني  ل��ه��وؤلء  فيه  ي�شمح  املتحدة( 

»ب��ال��ع��ودة« امل��ت��درج��ة، مب��وج��ب اأرق���ام 

واأعدادًا، تتنا�شب مع قدرة »الدولة« على 

ال�شتيعاب، )القدرة يحددها الأطراف 

ال���ث���الث���ة(. وب��ال��ت��ايل ق���د مت��ت��د ف��رتة 

اأكرث.  رمبا  �شنوات  ع�شر  اإىل  »ال��ع��ودة« 

حيث من املفرت�ض اأن يلعب الزمن دوره 

التام.  الإلغاء  حتى  العدد،  تقلي�ض  يف 

ف��اأك��رث ال��الج��ئ��ني »���ش��ب��اب��ًا« وف��ق معيار 

كحد  �شنة   ٧3 العمر  م��ن  يبلغ  ت��رام��ب 

اأدنى. ولنا اأن نتاأمل هذا احلل)!(

• التعوي�شات تعطى للدول امل�شيفة، 
�شكن  مكان  نف�شها  �شتقدم  التي  وللدول 

دائم ملن تبقى من املاليني ال�شتة ولأجل 

عليهم  تنطبق  ول  ال�شتيعاب  م�شاريع 

لهوؤلء  يقدم  وبع�شها  ت��رام��ب.  معايري 

)الالجئني مع وقف التنفيذ – اإذا جاز 

تعاونهم  على  لهم  مكافاأة  التعبري-( 

الإيجابي مع حلول ترامب.

ترامب«  »روؤية  اأن  للنظر  الالفت   •
»ل��ل��دول��ة«  »ت�����ش��م��ح«  معينة  اآل��ي��ة  ت�شع 

الفل�شطينيني  با�شتيعاب  الفل�شطينية 

على  )النازحون  اخل��ارج  من  القادمني 

ال�شياق،  ه��ذا  يف  لكنها  امل��ث��ال(.  �شبيل 

العامل،  اأط��راف  العائدين من  متيز بني 

وبني العائدين من لبنان و�شوريا، وتعترب 

و�شوريا  لبنان  من  القادمني  )اأي  هوؤلء 

ب�شكل خ��ا���ض واخل��ا���ض ج���دًا( ح��الت 

يكون  اأن  الحتالل  دولة  خطرة من حق 

عودة  قبول  يف  قرارها(  )اأي  راأيها  لها 

لنا  يتبني  ال��ت��دق��ي��ق  ويف  ل.  اأم  ه����وؤلء 

املقاومة  ك���وادر  ه��م  بهم  املق�شود  اأن 

العري�ض  وال�شف  وقادتها،  وف�شائلها 

الن�شال  م�����ش��ريات  يف  ا�شطفوا  مم��ن 

مازالت  ه���وؤلء  الطويلة.  �شنواته  ع��رب 

ترى فيهم اإ�شرائيل خطرًا عليها، لذلك 

تلجاأ، مع ترامب، اإىل معايري التمييز بني 

اجليد،  فالفل�شطيني  واآخ��ر.  فل�شطيني 

هو من ي�شلم ل�شفقة ترامب – نتنياهو، 

امل�شماة  الب�شر،  حظائر  اإىل  وين�شم 

فعليه  »ال�شيء«  الفل�شطيني  اأما  »دولة«، 

اأن يبقى طوال حياته �شحية الت�شرد.

ن��ح��ن اأم�����ام م�����ش��روع، ك���ل م���ا فيه 

الإن�������ش���ان  اإىل  وي���ن���ظ���ر  ع���ن�������ش���ري، 

من  جم��رد  دون��ي��ة،  ن��ظ��رة  الفل�شطيني 

ت�شنها  ك��م��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة  ك��ام��ل ح��ق��وق��ه 

القوانني الدولية. ومنها ق�شية الالجئني 

وكيفية ت�شنيفهم، وكيفية و�شع »حلول« 

اإن�شانيتهم  م��ن  جت��رده��م  لق�شيتهم 

واأدميتهم ووطنهم.

اللغة  تلك  كله،  هذا  يف  اخلطر  لكن 

اأمام  البع�ض  بها  ي�شتعني  التي  املتلعثمة 

نحو  ن��واي��ان��ا«  »ح�شن  لتاأكيد  الآخ��ري��ن 

اإ�شرائيل، عرب احلديث، يف تناول ق�شية 

الالجئني »عن حل يتوافق عليه املجتمع 

والإن�شانية  العدالة  على  يقوم  ال��دويل 

اللغة  ه��ذه  مثل  اأن  اأعتقد  وال�����ش��الم«. 

املتلعثمة، تخدم »روؤية ترامب« و�شيا�شات 

وحق  الالجئني  ق�شية  فمع  اإ�شرائيل. 

ال��ع��ودة واإدام����ة عمل وك��ال��ة ال��غ��وث ل 

املواقف  اإل  املعركة،  ت�شتقيم، يف خ�شم 

امل�شمون  وذات  واجل��ل��ي��ة،  ال��وا���ش��ح��ة 

اأو  لتف�شري  يحتاج  ل  وال��ذي  ال�شريح، 

تاأويالت.

نحن نتحدث هنا عن ق�شية يكون حلها 

بتطبيق القرار 1٩4 الذي يكفل لالجئني 

التي  واملمتلكات  الديار  اإىل  العودة  حق 

هجروا منها منذ العام 1٩4٨. الالجئون 

الغوث، ويف باقي  يف مناطق عمل وكالة 

الدول امل�شيفة، عربية كانت اأم اأجنبية، 

الالجئون  اأي�شًا  ه��وؤلء  من  القلب  ويف 

»املقتلعون«  ال���4٨،  داخل  الفل�شطينيون 

من  واملمنوعون  وبلداتهم،  قراهم  من 

اأن  ويكررون  يقرون  وهم  اإليها،  العودة 

ق�شيتهم هي جزء ل يتجزاأ من الق�شية 

العامة لالجئني الفل�شطينيني■
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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

كمال م�ساعني

التحديات  تواجه  العربيه  النظمه  زالت  ما 

عن  وال��رتاج��ع  الدميقراطيه  احل��ي��اه  بتعطيل 

التي  النظريه  وه��ذه   ، ممار�شتها   ا�شكال  كل 

تعطيل  اأي   ، املا�شيه  بالعقود  �شائده  ك��ان��ت 

كانت  الديكتاتوريه  وممار�شه  الدميقراطيه 

بحجه التفرغ ملقاومه العدو ال�شهيوين .

اأمرت ( النظمه العربيه بعدم  اأن الوليات املتحده )  اجلميع يعرف 

عن  احلديث  وجت��اوز  الج��واء  وتهدئه   ، القرن  �شفقه  ح��ول  �شجه  خلق 

ب�شكل  مواليه  اأنظمه  من  ومفهوم  معروف  اأمر  هذا   ، اأمكن  ما  ال�شفقه 

مطلق للوليات املتحده . 

ال��وزاري  بالتعديل  الدوله  نيه  فهم  ميكن  �شياق  ب��اأي   : ال�شوؤال  ولكن 

والتمديد للربملان احلايل ؟، هل هو للتفرغ ملواجهه تداعيات �شفقه القرن 

؟ ، اأم هو اخلوف من افرازات العمليه النتخابيه ) املُتحكم بها ( ؟، اأم 

هو العجز عن التحرك باأي اأجتاه ، والفتقاد لالراده واملبادره من مواجهه 

وهل  ؟،  ب��الردن  اخلليجيه   – المريكيه  املخططات  وتداعيات  مفاعيل 

يكون احلل بتجميد احلياه ؟ . 

ال�شالح متوقف منذ �شنوات طويله ، والعمليه الدميقراطيه متوقفه ، 

وتغيري احلكومه غري مطروح ، وماذا بعد ؟، وكيف ميكن اأن نفهم منطق 

التجميد يف ظل الوجود و�شط حميط اقليمي يغلي واأزمات دخلت خواتيمها 

مثل الزمه ال�شوريه ؟.

ل اأحد يرغب بالذهاب بعيدًا بالتحليل والو�شول لفكره اأن كل األنظمه 

العربيه ومنها ال�شلطه الفل�شطينيه اما متاآمره لتمرير ال�شفقه مثل م�شر 

كلتا  ويف   ، باحلكم  البقاء  مقابل  بعرقلتها  ترغب  ل  اأو   ، اخلليج  ودول 

ال�شفقه رغم كل اخلطابات  تواطوؤ على مترير  املح�شله  تكون  احلالتني 

وال�شعارات . 

 ، القرن  �شفقه  بتنفيذ  البدء  قبل  طويله  الطريق  زالت  ما   ، �شيا�شيًا 

تراها  التي  التعديالت  تُدخل  اأن  يجب  التي  الدوليه  الط��راف  فهناك 

منا�شبه ، وهناك مرحله القرار الدويل الذي يعطي لل�شفقه �شفه التنفيذ 

الردن  على  لكن اخلطوره   ، بالنتظار  زالت  ما  ت�شويات كربى  وهناك   ،

الوليات  وجناح  ال�شفقه  لتنفيذ  املناخات  خلق  بعمليه  تكمن  وفل�شطني 

املتحده باقناع املجتمع الدويل بها عرب خلق اأر�شيه مقنعه للتنفيذ ، والهم 

هو �شحب بع�ض امللفات من التداول مثل احلدود والالجئني عرب فر�ض اأمر 

واقع يوؤدي ل�شطبها وحلها على الر�ض عرب اتفاق الطراف املعنيه . 

يجب التفاق اأول على حقيقه اأن �شفقه القرن هي خطر على ال�شعب 

الفل�شطيني وحقوقه التاريخيه ، وخطر على الردن ، وخطر على ال�شلطه 

الفل�شطينيه والدوله الردنيه ، ومواجهتها ل تكون بالتجميد  ، بل بال�شالح 

والتعديل  النواب  ملجل�ض  والتمديد   ، املواجهه  فكره  يخدم  الذي  والتغيري 

احلكومي يخدم الجتاه املعاك�ض للمواجهه . 

التمديد ملجل�س النواب  

ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��وج��ه    -   

املركزية حلزب ال�شعب الدميقراطي 

التقدير  ب��ك��ل   ،  � ح�شد   � الردين 

والع���ت���زاز ل��ل��رف��اق امل��ن��ا���ش��ل��ني يف 

اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

فل�شطني، قيادة وكوادر واع�شاء،،

وي��زي��د  ق���رن  م���رور ن�شف  ب��ع��د 

الدميقراطي  الوطني  امل�شروع  على 

اجلبهة  ���ش��ن��ع��ت  ال����ذي  ال��ت��ق��دم��ي 

ف�شال  ب��وا���ش��ط��ت��ه  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

تاريخيا جميدا يف امل�شرية الن�شالية 

ال�شاقة الطويلة لل�شعب الفل�شطيني، 

بناء  اجل  من  باهظة  اثمانا  ودفعت 

ودوره  وا���ش��ت��م��راره  امل�����ش��روع  ه���ذا 

ب�شحة  تتعزز  ثقتنا  ف��اإن  ال��ري��ادي. 

واه���م���ي���ة ه����ذا امل�������ش���روع وق���درت���ه 

الوطني  ب��ال��ن�����ش��ال  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 

الوطنية  الوحدة  بتعزيز  الفل�شطيني 

و�شالبة  الدميقراطية  وال��ع��الق��ات 

الكربى  العقبات  مواجهة  املوقف يف 

ال���ت���ي ت��ع��رت���ض ط���ري���ق امل�����ش��روع 

التحرري الفل�شطيني.

ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���رح���ل���ة  يف ه����ذه 

م�شروع  م��واج��ه��ة  ويف   ، الع�شيبة 

ت��رام��ب ن��ت��ن��ي��اه��و وم��ع��ًا م��ع جميع 

يجد  املنا�شلة،  وال��ق��وى  الف�شائل 

ال�شعب الفل�شطيني نف�شه قادرًا على 

العن�شري،  امل�شروع  لهذا  الت�شدي 

مت�شلحا بقوى ثورية خا�شت جتارب 

ال�شعد،  جميع  على  وا�شعة  ن�شالية 

من  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  وم��ك��ن��ت 

مواجهة  يف  الن�شالية  ادوات��ه  تطوير 

امل�شروع ال�شهيوين العن�شري املمتد 

منذ اكرث من مائة عام.

الدميقراطي  ال�شعب  ح��زب  ان 

ع��الق��ات  ت��رب��ط��ه  ال�����ذي  الردين 

ك���ف���اح���ي���ة مم����ي����زة م�����ع اجل��ب��ه��ة 

فل�شطني،  لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

يرى انه قد اآن الوان لتطوير اآليات 

الردين  امل�شرتك  الن�شال  وو�شائل 

م�شروع  مواجهة  يف  الفل�شطيني   �

ترامب نتنياهو الذي ي�شتهدف اإلغاء 

الوجود الفل�شطيني واإحكام الهيمنة 

واملنطقة  الردن  على  ال�شتعمارية 

العربية بكاملها.

املجد لكم � واىل االمام

ح�سد يهنىء اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطن 

مبنا�سبة الذكرى ال� ٥١ على تاأ�سي�سها


