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ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  م��ن  االق���را����ض   : الكتلة 

امل��دي��ون��ي��ة م����ن  ي�����س��ت��ث��ن��ى  ال  ال�������س���م���ان 

دائ�����رة ال��اج��ئ��ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن »ع�������ودة«: وك���ال���ة ال���غ���وث ال��دول��ي��ة 

اخل��دم��ات  تقلي�ض  وع����دم  ال��ت��م��وي��ل  ا���س��ت��دام��ة  امل��ط��ل��وب  )االون�������روا( 

اللبنانية  بالحكومة  بيروت  مرفأ  في  الكارثي  االنفجار  أطاح 
يواصل  بينما  اشهر،  بضعة  تشكيلها  على  يمض  لم  التي 
اسموه  ما  احتجاجاتهم ضد  اللبناني  الشارع  في  المتظاهرون 
التدهور  حالة  الى  ادت  التي  الفاسدة،  السياسية  بالطبقة 

المأساوي التي يشهدها العالم اجمع.
يحتل  وان  بد  ال  والطائفي،  العنصري  السياسي  النظام  في 
الفساد مكانة مركزية في بنية الدولة فهو ناتج طبيعي لمثل 

هذا النظام سواء كان في لبنان او في اي بلد آخر.
اال ان ما وقع في لبنان في السنوات االخيرة، بالتداخل مع 
التجاذبات واالستقطابات السياسية والمذهبية الحادة ، والدور 
فئات  ميز  قد  ذلك  كل   ، االحتالل  لدولة  المتواصل  العدواني 
الفاسدين في لبنان عن غيرهم في البلدان االخرى، حيث تتوطد 
تحالفاتهم ليس فقط مع رموز الليبرالية المتوحشة في العالم 
ولكن وحسب وقائع تاريخية لن ننساها، اثبتت تحالف بعضهم 
إلخضاعه  ويسعى  بلبنان  يتربص  الذي  الصهيوني  العدو  مع 

لهيمنته ومشاريعه التوسعية.
الفساد المحلي المتوحش ال تقل خطورته على وجود الدولة 
الوطنية عن ادوات الرأسمالية العالمية التي فتكت بالشعوب 
العربية ونهبت وأفقرت واستنزفت مصادر الطاقة االستراتيجية 

في بلدانها.
ال بل ان هؤالء الطغاة المحليين / يتحالفون مع هذه االدوات 
 ، واالقتصادية  السياسية  التكلفة  كانت  ومهما  بلدانهم  ضد 
فهل يعقل ان نسمع من هؤالء دعوات متكررة لتدويل التحقيق 
الوطن  مؤسسات  الى  العودة  من  بدال  االنفجار  جريمة  في 

القضائية والدستورية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة؟؟
للتحقيق  انشئت  التي  الدولية  المحكمة  ان  فقط  لنتذكر 
في اغتيال رفيق الحريري عام ٢٠٠٥م لم تصدر حكمها حتى 
الدولة  خزينة  وكلفت  عاما  عشر  خمسة  بعد  يعني  اللحظة، 

اللبنانية مليار دوالر بالتمام والكمال!!!
امام  وتهون  االس��اس،  هي  ليست  المالية  التكلفة  ان  اال 
التكلفة الوطنية والسياسية حيث ستحول الوطن الى اداة بيد 
ومنجزاته  بسيادته  استهتار  من  ذلك  يعنيه  ما  بكل  الدول، 

ومقدراته ، وتعريضه ألسوأ انواع التبعية.
الفساد هو الذي يقوض الدولة الوطنية ويسعى لتدميرها ايا 
كانت هذه الدولة، فعندما يغيب العدل، ال بد وان يحل الطغيان 

والتبعية لالجنبي ومتالزمات الفقر والجوع والجهل والمرض.
انها دروس صالحة لتتعظ بها كل الدول، وخصوصا دولنا 
الفاسدين  ان  اذ  الخارجي،  االستعمار  من  دوم��ا  المهددة 
مصالح  على  يؤتمنوا  ان  يمكن  ال  العام،  للمال  والنهابين 
الشعب والوطن وال يكترثون لوجود او قوة او ضعف او غياب 

مؤسسات الدولة الوطنية.
الدولة  األشد على وجود  الخطر  الذين يشكلون  هؤالء هم 

الوطنية
فهل في درس لبنان عظة؟

الفا�سدون : هم اخلطر الداهم على الدولة الوطنية

بعد قبول املحكمة طلب االإع�سار

- »ال فارج« تتن�سل من االلتزامات واالتفاقيات مع البلدية والنقابة

ال����دف����اع ع����ن ح��ق��وق��ه��ا وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ال��ف��ح��ي�����ض ت���وا����س���ل   -

 هل ميكن للدولة الواحدة اأن تكون بديًا عن حل الدولتن؟

ت�����ون�����������ض:»ح�����ك�����وم�����ة ال�����رئ�����ي�����������ض2«.. 

����س���ع���ّي���د ُي�������س���ّع���د امل����واج����ه����ة م����ع ال����رمل����ان!

 ائ���ت���اف االح������زاب ال��ق��وم��ي��ة 
حماية  ����س���رورة  وال��ي�����س��اري��ة: 
من  و�سونها  ال�سعبية  املوؤ�س�سات 
اج����راءات امل�����س��ادرة واالع��ت��داء

�سامل  �سيا�سي  انفجار 

ال�����س��ق��ي��ق ل��ب��ن��ان  يف 

ن�سبة  م��ن  زادت  ال���دف���اع  اوام����ر 

العمالية احل��ق��وق  على  ال��ت��ع��دي��ات 
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   -  على وقع الكارثة االنسانية 
إثر  الشقيق  بلبنان  حلت  التي  والمدنية 
 4 مساء  بيروت  ميناء  في  الهائل  االنفجار 
االحزاب  ائتالف  في  فاننا  2020م.    /  8  /
تضامننا  عن  نعلن  واليسارية  القومية 
الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ونتوجه 
بالتعازي الحارة لعائالت الضحايا واالمنيات 

الخالصة بشفاء الجرحى والمصابين.
ان الشعب االردني الذي طالما وقف مع 
لبنان الشقيق في كل قضاياه الوطنية ضد 
المتواصل  واستهدافه  الصهيوني  االحتالل 

يؤكد  فانه  وسيادته,  وارضه  لبنان  لوحدة 
االشقاء  جانب  إل��ى  ايضا  ال��ي��وم  وق��وف��ه 
بأقل  الفاجعة  تنتهي  أن  آملين  لبنان  في 
الخسائر الممكنة وأن يستعيد لبنان عافيته 
مواجهة  في  وتماسكهم  ابنائه  بوحدة 
الوطنية  الدولة  تتهدد  التي  االخطار  جميع 
العربية  الدول  بجميع  نهيب  كما  اللبنانية. 
قواًل  محنته  في  لبنان  جانب  إلى  الوقوف 

وفعاًل.
حما اهلل لبنان الشقيق واعاد له عافيته 

وعزّته وكرامته 

األح��زاب  ائ��ت��الف  تلقى    -    
القرار  شديد  باستياء  واليسارية  القومية 
القاضي بتجميد صالحيات الهيئات القيادية 
المنتخبة في نقابة المعلمين ووقف النقابة 
عامين  لمدة  مقارها  واغ��الق  العمل  عن 

وتدين هذا القرار.
سياسة  إطار  في  يأتي  القرار  هذا  إن 
قصيرة  ليست  فترة  منذ  تمارس  ممنهجة 
من الزمن تستهدف التضييق على الحريات 
الديمقراطية والعامة، وخاصة حرية التعبير 

والتنظيم.
يوماً  يتوان  لم  الذي  أحزابنا  ائتالف  إن 
عدم  على  التنفيذية  السلطة  حض  عن 
انتهاك حريات وحقوق المواطنين المكفولة 
شأنه  من  إجراء  أي  وتجنيب  الدستور،  في 
أن يسيء الى هيبة وسمعة الدولة األردنية 
يدعو  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 
الى التراجع عن هذه الخطوة، ووقف العمل 
أقر  التي  األسباب  النتفاء  الدفاع  بقانون 
الماسة  الحاجة  تخدم  ال  ألنها  أجلها  من 

وتبديد حالة االحتقان المتنامية في البالد، 
 – االقتصادية  األزمة  اشتداد  عن  والناجمة 
ظل  في  تعمقت  التي  الخانقة  االجتماعية 

وباء كورونا.
واليسارية  القومية  أحزابنا  ائتالف  إن 
الموقوفين  جميع  س��راح  بإطالق  يطالب 
الذين  المعلمين  نقابة  قيادة  أعضاء  من 
تم توقيفهم على خلفية القرار آنف الذكر، 
وجميع الموقوفين من النشطاء السياسيين.

االح��زاب  ائتالف  عقد    -    
الدوري  اجتماعه  واليسارية  القومية 
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  مقر  في 
االردني “حشد”, حيث ناقش التطورات 
والعربية  الداخلية  الجارية:  السياسية 

وخلص إلى ما يلي:
احزاب  تعبرّ  الداخلي:  الصعيد  على 
االئتالف عن قلقها البالغ حيال استمرار 
وذلك  العامة,  الحريات  على  التضييق 
الحكومية  االج��راءات  عنها  عبرت  كما 
سواء  الدفاع  قانون  ظّل  في  المتتالية 
واالع��الم,  ال��رأي  بحرية  يتعلق  فيما 
النقابية  المؤسسات  على  التطاول  او 
في  السياسية,  االعتقاالت  او  المنتخبة 
االنتخابات  فيه  ستجري  الذي  الوقت 
الحالي,  العام  نهاية  قبل  النيابية 

كاستحقاق دستوري وديمقراطي.
تقتضي  الوطنية,  ال��ض��رورات  أن 
وقف  على  ف��وراً  الحكومة  تعمل  ان 
بكل  العامة  الحريات  على  التعدي 
واط���الق  ومتطلباتها  ع��ن��اص��ره��ا 
النشطاء  من  الموقوفين  كافة  سراح 
اجواء  وتوفير  والصحفيين  السياسيين 
مواجهة  في  الداخلي,  للتالحم  آمنة, 
واالقتصادية  السياسية  التهديدات 
ظل  في  للتفاقم  والمرشحّة  للبالد 

التطورات العربية واالقليمية.

على  ت��ؤك��د  اح��زاب��ن��ا  ف��إن  وعليه 
المؤسسات  بحماية  المتعلقة  مطالبها 
الشعبية وصونها من اجراءات المصادرة 
المنتخبة,  هيئاتها  على  واالع��ت��داء 
للتاريخ  تنكر  من  ذلك  يعنيه  ما  بكل 
الطويل من  االردني, وكفاحه  الشعبي 
السياسية  الديمقراطية  ترسيخ  اجل 
وبناء المؤسسات الجماهيرية التي كان 
النهوض  في  مشهود  تاريخي  دور  لها 

بالدولة الوطنية االردنية الحديثة.
فيه  اكدت  الذي  الوقت  في  لبنان: 
إلى  وقوفها  وتؤكد  االئتالف  اح��زاب 
جانب لبنان الشقيق في محنته الناجمة 
فإن  بيروت,  مرفأ  انفجار  كارثة  عن 
احزابنا تضمّ صوتها إلى اصوات القوى 
لسياسات  الرافضة  اللبنانية  الوطنية 
إعادة  نحو  المأساة  وتوظيف  التدويل 
أدوات  وهيمنة   االستعمار  ان��ت��اج 

الرأسمالية على لبنان الشقيق.
يعبر  المؤلمة,  المناسبة  هذه  في 

العالي  تقديره  عن  االح��زاب  ائتالف 
الميداني  المستشفى  بأرسال  للمبادرة 
االردني بسرعة قياسية تلبية لنداءات 
والمساهمة  اللبنانية  الرسمية  الجهات 
في مدّ يد العون والنجاة آلالف الجرحى, 
الى  يدعونا  األل��ي��م  ال��ح��دث  ه��ذا  ان 
العربي  للعمل  االعتبار  إعادة  ضرورة 
المشروع  م��واج��ه��ة  ف��ي  المشترك 
يستهدف  ال��ذي  الكبير  االستعماري 
كما  فلسطين  المركزية  االمة  قضية 
يستهدف إخضاع لبنان وسوريا والعراق 
ومصر وليبيا كما يستهدف االردن ايضا 
الكبرى  اسرائيل  يُسمى  ما  نطاق  في 
والعودة بوطننا العربي الكبير إلى عهد 
الصراعات  ومتوالية  والتفتت  العبودية 
احزابنا  تدعو  كما  الداخلية,  الفئوية 
المجتمع  ومؤسسات  النقابات  كافة 
نجدة  الى  تهب  ان  بلدنا  في  المدني 
الجريح وتقديم كل  لبنان  االشقاء في 

عون ومساعدة ممكنه.

وعليه فاننا ندعو الحكومة الى:
تغليب لغة الحوار الوطني فميا   •
واالفراج  المعلمين  نقابة  بأزمة  يتعلق 
وتلبية  النقابة,  مجلس  اعضاء  عن 
بالعالوات  المتعلقة  المعلمين  مطالب 
الحكومة,  مع  الموقع  االتفاق  حسب 
وفتح المجال لتطوير قانون انتخاباتها 
التمثيلية  للمشاركة  المجال  إلفساح 
ونبذ  القيادية,  هيئاتها  في  الواسعة 

العنف بين طرفي االزمة.
االف���ص���اح ع���ن االج������راءات   •
الفساد  مكافحة  بخصوص  الحكومية 
ومحاسبة النهّابين للمال العام, وشمول 
هذه االجراءات لكل الذين افقروا خزينة 
اموال  التطاول على  الدولة, واستمرأوا 
انتهاج  شأن  من  إن  وحقوقهم.  الناس 
مكافحة  على  تقوم  رسمية  سياسة 
الفساد بصورة منهجية ودائمة وشاملة 
الرسمية  المؤسسات  دور  تكرس  أن 

للدولة وتعيد الثقة الشعبية لها.

 ائتاف االحزاب القومية والي�سارية: �سرورة حماية املوؤ�س�سات 

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنيال�سعبية و�سونها من اجراءات امل�سادرة واالعتداء

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

والي�سارية”:الوقوف  “القومية 
اىل جانب لبنان يف حمنته الكرى

التعبري  حرية  والي�سارية”:اإطاق  “القومية 
والتنظيم وترميم الوحدة الداخلية يف الباد
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بالرغم من انهم لم ينقطعوا عن عملهم الشاق 
فيها  تم  التي   ، ومخاطرها  ك��ورون��ا  ازم��ة  ط��وال 
تعطيل دوام كافة المؤسسات، وباعتبارهم من اهم  
الوطن  عمال  ان  اال  الضرورية،  الخدمية  القطاعات 
رواتبهم  يتسلموا  لم  ومناطقها  ارب��د  بلدية  في 
كانوا  حيث  االضافية،  العمل  ساعات  عن  واجورهم 
يعملون يوميا ألكثرمن �14 ساعة دون كلل او ملل 
هدفهم األساسي خدمة المواطن واالهتمام بنظافة 

مناطقهم.
مناطقها  وكافة  الكبرى  اربد  بلدية  في  ويعمل 
من  المئات  يعيلون  الذين  الوطن  عمال  من  المئات 
األسروالذين يعملون لساعات تصل الى اكثر من 14 
ساعة عمل في مختلف مناطق المحافظة، من خالل 
النفايات  وطحن  الحاويات  وجمع  المناطق  تنظيف 

بآلياتها المستخدمة لذلك.
الساعات  تلك  رغم  انهم  الوطن  عاملوا  ويؤكد 
الطويلة الشاقة للعمل ووسط ظروف صعبة وبدون 
يحصلوا  لم  بالكورونا،  مخاطراالصابة  من  حماية 
االضافي  العمل  واجورهم عن ساعا  رواتبهم   على 
امس  في  هم  ال��ذي  الوقت  في  طويلة،  فترة  من 
الحاجة لها مثل بقية العاملين بالبلدية، السيما وان 
االغذية  من  احتياجاتها  توفير  تنتظر  اسر  لديهم 
بتقديم  قامت  قد  اربد  بلدية  بان  علما  الضرورية 
الوعود لهم بصرف بدل عدوى وحوافز وبدل اضافي 

ويمضي اكثر من اربعة اشهر والبلدية تماطلهم في 
يتم  البلدية  في  للمسؤولين  مراجعتهم  وعند  ذلك 
ادارة  الى أخرى ومن قسم آلخر دون  تحويلهم من 
انصافهم ، فالجميع يتهرب من مسؤوليته تجاههم.

وقال العامل احد العمال من سكان منطقة حكما ، 
انه يعمل  في بلدية اربد منذ فترة طويلة، ولم يأخذ 

مخصصاته المالية المستحقة حتى اآلن .
ازمة  خالل  عمله  عن  ينقطع  لم  انه  الى  مشيرا 
الكورونا، التي شهدت اغالق كافة المحافظة، مشيرا 
الوقت  بهذا  يقومون  كانوا  النظافة  عمال  ان  الى 
انهم  اال  وخطيرة  صعبة  ظروف  في  النفايات  برفع 
عن  بديال  اضافية  مالية  مبالغ  اي  على  يحصلوا  لم 

عملهم االضافي، وخارج الوقت المعتمد رسميا.
فيما يقول احد العمال من سكان منطقة ايدون ان 
النظافة مواطنين،  الرسمية ال تعتبر عمال  االجهزة 
وخصوصا  االم��راض،  من  الحماية  في  الحق  ولهم 
كورونا، التي أرعبت الجميع باستثناء عمال النظافة، 
الذين كانوا يجوبون الشوارع واالحياء لرفع النفايات 

حرصا على سالمة المواطنين.
مطالبا  بسالمتهم،  يهتم  لم  احدا  ان  الى  وأشار 
الجهات الرسمية بالعمل على اعطاء العمال رواتبهم 
العمل  بدل  على  الحصول  من  وتمكينهم  المتأخرة 
االضافي، السيما وانهم يعملون ألكثر من 14 ساعة 

عمل متواصلة.
اسمه  نشر  عدم  طلب  وافد  نظافة  عامل  وقال 

يحصل  لم  اآلن  حتى  انه  للمساءلة،  تعرضه  خشية 
على راتبه، في الوقت الذي يعمل فيه لوقت طويل 
بناء على طلب المسؤولين بالبلدية، مشيرا الى انه 
واحيانا  متواصلة  عمل  ساعة   12 من  ألكثر  يعمل 
في الليل بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها البلد 

حاليا.
مختلفة  ب��أوق��ات  العمل  منه  يطلب  ان��ه  واك��د 
الفتا  واالنهاك،  بالتعب  له  تسبب  ما  والنهار،  بالليل 
لصرفبدل  ماسة  بحاجة  بالبلدية  العاملين  ان  الى 
العمل االضافي، اضافة الى االهتمام اإلنساني بهم 
عن  المستحقة  رواتبهم  صرف  مجال  في  وخصوصا 
االوقات والساعات الطويلة التي يقضونها في العمل 
ذلك  التهرب من  الرسمي وعدم  الدوام  اوقات  خارج 

والمماطلة فيها. 
برئيس  اإلتصال   “ “األهالي  حاولت  جهتها  من 
بلدية اربد مرارا وتكرارا لإلستفسار عن هذه القضية 

ولكن هاتفه مغلق.
الوطن سواء  عمال  المئات من  ان هنالك  ويذكر 
اكانت عمالة محلية او وافدة يعملون في بلدية اربد 
وكافة مناطقها وهي ) القصبة ،حكما ، كفريوبا، كفر 
جايز، بشرى، سال ، المغير ،سوم ، زحر ، بيت راس 
، الصريح ، الحصن ، حوارة، كتم، النعيمه، شطنا ، 

ايدون ،علعال، الطيبه وغيرها (. 

 - تؤكد البيانات الصادرة عن الحكومة 
انها ال تلتفت الى تفاقم المشكالت االقتصادية 
والتداعيات المترتبة عليها بارتفاعات في نسبة 
مما  النمو  نسبة   وانخفاض  والبطالة  الفقر 
اتخذت  فالحكومة  االجتماعية  التوازنات  يهدد 
به  تضمن  مالي  استقرار  الى  تهدف  اج��راءات 
التمويل  لتغطية  الخارجية  المساعدات  تدفق 
الحصول  من  تمكنت  حيث  السيولة  من  المالي 
على تغطية سندات )اليورونيد( والبالغة قيمتها 
1،٧٥ مليار دينار بسعر فائدة ٥،8 ستقوم من 
تقدر  بقيمة  حكومية  سندات  باطفاء  خاللها 
بحوالي 800 مليون لن تصدر الحكومة مقابلها 
سندات اخرى بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص 

من السيولة المتاحة.
هذه  على  الحصول  ان  الحكومة  واعتبرت 
انجاز كبير حققته جراء االصالحات  المساعدات 

البنك  االقتصادية في الوقت نفسه الذي يؤكد 
أن  المعطيات  ضوء  على  يتوقع  بانه  الدولي 
تراجع  اي   ٪٥،8 بمعدل  النمو  نسبة  تتراجع 
الى  يؤشر  مما  النسبة  بنفس  المحلي  الناتج 
القطاع  في  لوظائفهم  عامل  الف   8٥ فقدان 
الخاص المنظم وغيرالمنظم لترتفع البطالة من 
ما نسبته 1٩٪ الى ما نسبته 24٪ والفقر الى ما 
نسبته ٥3٪ وهم نسبة االسر التي يقل دخلها 
عن ٦00 دينار قبل التخفيضات على الدخول في 
والخاص مما اسهم في ضعف  العام  القطاعين 
القوة الشرائية على السلع ليفاقم من مشكالت 
العديد  خروج  الى  ادى  مما  االنتاجية  القطاعات 
الضريبية  االي��رادات  ولتنخفض  الشركات  من 
سواء المباشرة على المبيعات او ضريبة الدخل 
التعطل  على  المترتبة  المالية  للخسائر  اضافة 
الى  الحكومة  لتذهب  الموازنة  عجز  من  لتزيد 

االقتراض سواء الخارجي والذي وصل الى ٩،12 
 18،٩3 المقدر  الداخلي  الدين  او  دينار  مليار 
حتى  بلغت  عنها  المعلن  المساعدات  الن  مليار 
نهاية حزيران  ٥٦4 منها 222 مليون قروض 
بقيمة  ميسرة  قروض  اي  جديدة  ومساعدات 
1،٦ مليار دينار تصرف ٧0٪ منهافقط لتغطية 
العجز في الموازنة و 30٪ لدعم الخطة االردنية 
مع  والمتالزمة  السورية  لالزمة  لالستجابة 
الدولية  العمل  ومنظمة  الدولي  البنك  اعالن 
عن استحداث فرص عمل للعمالة السورية في 
انه  يؤكد  وهذا  والخدمية  االنتاجية  القطاعات 
للتشغيل  وطنية  خطة  الحكومة  لدى  يوجد  ال 
القطاعات  في  لالستثمار  محفزة  توجهات  او 

المولدة لفرص العمل.

عمال الوطن يف اربد ومناطقها ي�سكون املماطلة يف �سرف خم�س�ساتهم املالية خال اأزمة كورونا

  ال�ستمرارها يف النهج القائم على املعاجلة املالية:

احلكومة مل تلتفت اىل االزمة االقت�سادية وتداعياتها
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ج��ذور  جمعية  وجهت   -    
د. فوزي  يرأسها  التي  المواطن  لحقوق 
الوزراء  رئيس  الى  رسالة  السمهوري 
الشامل،  الصحي  النظام  تطبيق  حول 
الصحية  الخدمات  تطوير  وض���رورة 
المواطنين.  لجميع  وشمولية  بكفاءة 

اهم ما جاء في الرسالة:�
تطبيق  في  ورصدنا  متابعتنا  “من 
نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمنين 
من  نلتمس  فإننا    30 المادة  بموجب 
الالزمة  التدابير  باتخاذ  اإليعاز  دولتكم 

لتطوير الخدمات المقدمة وذلك : 
  أوال : معاملة المشمولين بالتأمين 
نفس   30 ال��م��ادة  بموجب  الصحي 
حيث  من  للتأمين  الخاضعين  معاملة 
التغطية العالجية في المشافي كافة  . 
  ثانيا  :  اإليعاز بضرورة منح األولوية 
لحياة المريض بعيدا عن الكلفة المالية 
قد  بأمراض  اإلصابة  حال  في  وخاصة 

تهدد الحياة كمرض السرطان  .

  حيث تم رصد بعض الحاالت التي 
وبعض  إع��الم  وسائل  عنها  تحدثت 
رفض  عن  رصدها  تم  التي  الحاالت 
الكلفة  ذا  المطلوب  ال��ع��الج  تقديم 
تناسب  لعدم  تقديرهم  حسب  العالية 
الكلفة المالية “ حسب إعتققادهم “ مع 
الفترة الزمنية لبقاء المريض على قيد 

الحياة  .
  هذه السياسة تتناقض مع :

اهلل  بيد  األع��م��ار  ب��أن  إيماننا   ---
الحاالت  م��ن  فكم  وتعالى  سبحانه 
حياة  لمعدل  الطبية  التقديرات  خالفت 

المريض .
كافة  بتلقي  المريض  ح��ق    ---

أنواع العالجات  المتاحة علميا  قديمها 
الكلفة   ع��ن  النظر  بغض   وحديثها 
وتسمو  أغلى  اإلنسان  فحياة  المادية 
وإال ما معنى إرسال أشخاص للعالج في 
وصندوق  الحكومة  حساب  على  الخارج 

التأمين الصحي  ؟ 
--- حق المريض بالتمتع بأكبر قدر 
ما  المعاناة  من  قدر  وأقل  الصحة  من 

بقي له من الحياة  .
توفير  ضمان  على  العمل    ---  
االمراض  لكافة  العالجية  اإلمكانيات 
والقلب   ال��س��رط��ان  أم���راض  وخ��اص��ة 
بكافة مستشفيات المملكة الحكومية  .

---  تحديد  أسعار العالجات الحديثة 
باسعارها  المبالغ  الخاص  القطاع  في 
قبل  من  مباشرة  باستيرادها  وااليعاز 
لعموم  توفيرها  بهدف  الصحة  وزارة 
ضريبة  إلغاء  مع  مترافقة  المرضى 

المفروضة عليها.” المبيعات 

 جمعية جذور: �سرورة تطوير اخلدمات ال�سحية بكفاءة 

و�سمولية جلميع املواطنن

معظم  في  المرصودة  العامة  االقتصادية  االزم��ة 
سواء  والنسبة،  بالرقم  االساسية  ونشاطاتها  فرعها 
االزمة المتحققة قبل تفشي وباء الكورونا في بداية سنة 
تقتصر  لم  تزال،  وال  بعدها  انفجرت  التي  وتلك   ،2020
الصميم  في  ايضا  اصابت  بل  االردن��ي،  االقتصاد  على 
اقتصاديات رأسمالية دولية في مختلف مواقعها وجوانبها، 

ونركز في الرصد هنا على االزمة المتفاقمة االميركية.
بشدة  ضربت  الدولية  الرأسمالية  االقتصادية  االزمة 
في العديد من مفاصل ومرتكزات االقتصاد االميركي، في 
فروعه االنتاجية، واكثر في فروعه الخدمية، في اوضاعه 
التأزم  حدث  وحيث  الخارجية،  عالقاته  في   كما  الداخلية 
وتصاعد وامتد ايضا افقيا ورأسيا في فترة زمنية قصيرة، 
)3٪( خالل سنة  قاربت  نمو  انتقاله من نسبة  وللمفارقة 
خالل   )٪٦،1( بحدود  )تباطؤ(  انكماش  نسبة  الى   201٩

الفترة االولى من العام الحالي سنة 2020.
في ظروف ومناخات االنكماش والتراجع لم يكن مفاجئا 
حدوث توقف شركات ومؤسسات وفعاليات عن النشاط، او 
في احسن الفروض لجوئها الى تخفيض مستوى نشاطها 
في  وخاصة  للعمالة  واسعة  تسريحات  بحركة  وقيامها 
بازمة  غيرها  من  اكثر  تأثرت  التي  والنشاطات  الشركات 
الكورونا الصحية، ليتوازى مع ذلك تحقق ارتفاع او تفاقم 
مسبوق  غير  رقم  الى  نسبتها  وارتفاع  البطالة،  ازم��ة 
وبحدود )13،4٪( عدا تعطل العاملين في النشاطات غير 
المنظمة، ومن ثم ارتفاع طلبات صرف مخصصات تأمين 

البطالة.
دوالر  تريليون   )4( يقارب  ما  رصد  ورغم  اآلن،  وحتى 

على  تظهر  لم  المطلوبة  نتائجه  فإن  االضافي،  لالنفاق 
ارض الواقع.

ارتفع   2020 سنة  فترة  في  االميركية  الموازنة  عجز 
العسكري  وخاصة  االنفاق  زي��ادة  "نتيجة   ٪18 بنسبة 
لينعكس  منها(  الضريبة  وخاصة  االي��رادات  وانخفاض 
االميركي  العام  الدين  حجم  في  تورم  حدوث  في  ذلك 
)المديونية( الى حوالي )2٦( تريليون دوالر حاليا ، وبنسبة 

تقارب )112٪( من الناتج المحلي االجمالي!!.
االنكماش في االقتصاد االميركي استمر وتصاعد رغم 
قيام بنك االحتياط الفيدرالي "المركزي االميركي" باجراء 
اسعار  في  مسبوقة  وغير  متتابعة  قياسية  تخفيضات 
الفائدة االساسية لتصل الى ما يقارب الصفر او حتى فائدة 
سلبية، الى جانب تعهده باالستمرار في انفاق )٦0( مليار 
دوالر شهريا في شراء اصول لشركات، وبعضها متعثر او 
بانفاق  المركزي  اي  تعهده  وايضا  ذلك،  الى  طريقه  في 

)40( مليار دوالر لشراء اوراق مالية لشركات اخرى.
من  بانه  مؤخرا  صرح  باوز  الفيدرالي  البنك  محافظ 

الصعيد بمكان القول بان االقتصاد بدأ في التعافي.
اتفاقيات  من  لالنسحاب  الدونكيشوتية  ال��ق��رارات 
واتفاقية  المناخ،  اتفاقية  مثل  هامة  دولية  ومنظمات 
الصحة العالمية، والنووي واتفاقيات عسكرية، وتخمة من 
االوضاع  مجمل  تحسين  في  تسعف  لم  العقوبات  قرارات 
المالية واالقتصادية واالجتماعية بل بالعكس ساهمت في 

تفاقم الوضع الداخلي، وفي توتير العالقات الدولية.
اتخاذ  الى  ترامب  الرئيس  سارع  رئاسته  بداية  في 
الى  جديدة  عالية  جمركية  رس��وم  بفرض  بائس  ق��رار 

جانب رفع معدالت رسوم قائمة على المستوردات بهدف 
من  الخارج  مع  المزمن  االميركي  التجاري  العجز  تقليص 
كوسيلة  او  الخارج،  منافسة  من  الحد  من  وكشكل  جهة، 
كان  ما  عكس  الواقع  في  النتائج  لتكون  ولكن  عقابية، 
العجز  بلغ  ايار سنة 2020  )في شهر  ومستهدفا  مطلوبا 

في الميزان التجاري االميركي )2٩( مليار دوالر(.
االقتصاديات الرأسمالية الدولية االخرى وخاصة االكبر 
منها عانت بدورها وال تزال من ازمة اقتصادية مزمنة قبل 
كورونا وايضا بعدها، وال تزال ونكتفي هنا بذكر معدالت " 
االنكماش" المتحقق في سنة 2020 في معظمها )3،٦٪( 
البريطاني  االقتصاد  في   )٪4( االلماني،  االقتصاد  في 
اقتصاديات  في   )٪8،٧( الفرنسي،  االقتصاد  في   )٪٥،8(

منطقة اليورو مجتمعة.

احمد النمري

االزمة االقت�سادية تت�سارع  2 / ٣ يف االقت�ساديات الدولية
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الرسمية  البالغات  تؤكد      
ان  برغم  انه  العمل  وزارة  عن  الصادرة 
تحمل  لم   ”٩“ و    ”٦“ رقم  الدفاع  اوام��ر 
من   ٪20 نسبته  ما  اال  العمل  اصحاب 
المتعطلة  المؤسسات  في  العاملين  اجور 
 ٪30 بنسبة  االج��ور  بتخفيض  وسمحت 
العمل  قانون  من   ٥0 المادة  تعطيل  بعد 
اال  العاملين  اج��ور  بتخفيض  المتعلقة 
الحقوق  على  التعدي  وتيرة  ارتفعت  انه 
  ٥٦٧٦ خدمات   انهاء  الى  لتصل  العمالية 
اعتبرته   1٦٥3 منهم  العمل  وزارة  حسب 
مع  تعارضه  لعدم  قانوني  العمل  وزارة 
فصال  ال��وزارة  تعتبره  ولم  الدفاع  اوام��ر 
في  ال��واردة  الحيثيات  بتعطيلها  تعسفيا 
المتعلقة  العمل  قانون  من   28 المادة 
بالفصل التعسفي في حين تمكنت الوزارة 
لمخالفة  عملهم  ال��ى   3883 اع��ادة  من 
الفصل اوامر الدفاع مما يؤشر ان اصحاب 
بالتعدي  الدفاع  اوام��ر  يستغلون  العمل 
 13٥0 للوزارة  وردت  حيث  الحقوق  على 

وعلى  الخاصة  بالمدارس  متعلقة  شكوى 
على  االلتفاف  بمحاولة  نماذج  نورد  هذا 
حقوق العاملين من خالل تجديد العقود او 

الحسم من الرواتب االساسية منها:�

 انهاء خدمات ع�سرين عاما 

يف املعماري
انهت شركة المعماري خدمات عشرين 
المعدنية  الصناعات  شركة  في  عامال 
رواتبهم  بصرف  لمطالبتهم  لاللمنيوم 
العمل  قانون  وبحسب  المحدد  الوقت  في 
وعدم تأخيرها الكثر من اسبوعين دون ان 
ادارة  الرواتب وعليه اقدمت  تصرف كامل 
النقابية  اللجنة  اعضاء  بفصل  الشركة 
رئيس  فيهم  بمن  العاملين  من  وعشرة 

اللجنة النقابية رمضان القصير.

م�سنع )ريت�ض باين( يطلب 

خمال�سات النهاء عقود العمل
من  باين”  “ريتش  مصنع  ادارة  طلبت 

تعدادهم  والبالغ  االردنيين  العاملين 
ال  مالية  مخالصات  يتوقيع  عامال   4٦٦
عقد  توقيع  او  دينارا   2٥0 قيمتها  تتجاوز 
من  الشركة  لتحلل  واحد  شهر  لمدة  عمل 
العاملين  تجاه  عليها  المترتبة   االلتزامات 

بحجة  عملهم  انهاء  على  االقدام  حال  في 
العقد  تجديد  وفي حال  العمل  انتهاء عقد 
العاملين  حقوق  يسلب  االج��راء  هذا  فان 
في االستقرار الوظيفي اوالمطالبة بحقوق 

اضافية.

   
ارق���ام وم��ع��دالت وب��ي��ان��ات دائ��رة 
المدرجة  االردنية  العامة  االح��ص��اءات 
استمرار  اظهرت  الشهري  تقريرها  في 
كميات  في  الهبوطي  االتجاه  واشتداد 
شهر  خالل  االردن��ي  الصناعي  االنتاج 
كانون الثاني من هذا العام سنة 2020، 
الهبوط  تواصل  ويؤكده  ذلك  ويوضح 
لها  العام  القياسي  الرقم  مؤشر  في 
مسجلة  نقطة   )٩1،3( من  تراجع  الذي 
خالل شهر كانون ثاني من سنة 201٩ 
نفس  خالل  مسجلة  نقطة   )٧٩،4( الى 
 ،2020 سنة  الحالي  العام  من   الشهر 
 )11،٩( ي��ق��ارب  ملحوظ  وبانخفاض 
 ،)٪13( تقارب  تراجع  وبنسبة  نقطة، 
وهي نسبة هبوط عالية وخطرة تتحقق 

في شهر واحد فقط.
وأك��ث��ر خ��ط��ورة ان ي��ك��ون االت��ج��اه 
لم  الصناعي  االنتاج  لكميات  الهبوطي 
يتوقف منذ سنة 201٥ عندما انخفض 
خاللها بنسبة)٧،4٪( وبنسبة )- ٪2،1( 
 )٪0،٧  -( وبنسبة   ،  201٦ سنة  في 
، وبنسبة هبوط عالية  في سنة 201٧ 
من  والعديد   ،2018 سنة  في   )٪٦،1(
الوقائع ترجح تواصل الهبوط في فترات 
ارقام كميات  اكثر في  تركزه  مع  الحقة 
انتاج الصناعات التحويلية االكثر اهمية.

الهبوطي  االت��ج��اه  ت��واص��ل  واي��ض��ا 
في  الصناعيين  المنتجين  اسعار  في 
انخفض  ال��ذي  مؤشرها  رق��م  م���وازاة 
سنة  نهاية  في  نقطة   )121،3( من 
نهاية  في  نقطة   )11٩( الى   ،2018
نقطة   )1،8( وبانخفاض   ،201٩ سنة 

وبنسبة )٥،٪1(.
كميات  في  المزمن  التراجع  ازم��ة 
االنتاج الصناعي هي في جوهرها نتاج 
ليبرالي  اقتصادي  نهج  وتطبيق  تبني 
وضع  وتبعيته،  انفتاحه  ف��ي  مغرق 
االنتاجية  االقتصادية  القطاعات  ويضع 
)الزراعة والصناعة وما يتصل بهما( في 

المرتبة المتدنية من سلم اولوياته.

ومعيقات يف طريق ال�سناعة
والمعيقات  العقبات  وتنوعت  تعددت 
نمو  طريق  في  وضعت  او  وقفت  التي 
الصناعي  القطاع  وتطوير  وتوسيع 
ومكوناته،  فروعه  معظم  في  االردني 
نطاق  في  متتابعة  زمنية  فترات  وخالل 
حكومية  ومواقف  وسياسات  وتوجهات 
الصناعة  في  ت��رى  تكن  لم  ليبرالية 
االفضل  االقتصادي  وال��وض��ع  الخيار 

واالمثل لصالحها.
اكثر من صناعة تأسست في االردن 
كافيا،  حمائيا  وضعا  منتجاتها  تجد  لم 
منافسة  في  جمركي،  وغير  جمركيا 
سلع اجنبية مماثلة لها سواء في السوق 

االردني او / و في االسواق الخارجية.
حكومات  لجأت  بل  فقط  هذا  ليس 
وضرائب  رس��وم  فرض  على  متعاقبة 
على  المبيعات”  ضريبة  “ومنها  مختلفة 
الصناعي  االنتاج  مدخالت  من  الكثير 
االردني، وعلى المنتج الصناعي االردني 

فور انتاجه وقبل عرضه في االسواق.
ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي ت��ع��رض ال��ى 
التمويل  على  الحصول  في  صعوبات 
في  التجارية  البنوك  م��ن  االئتماني 

في  تم  وقد  التسويق،  في  كما  االنتاج 
تمويلية  واجهة  تأسيس   1٩٦٥ سنة 
جديدة تمثلت في بنك االنماء الصناعي 
الصناعي  التمويل  تأمين  في  ساهمت 
حيث  م��ن  ميسرة  ب��ش��روط  والحرفي 
مدة  وط��ول  الفائدة،  واس��ع��ار  القيمة 
النافذة  ه��ذه  ف��إن  ولالسف  االق��راض، 
 200٩ سنة  في  شطبها  تم  التمويلية 
وبمساهمة  تجاري  بنك  الى  وتحويلها 

غير اردنية عالية.
يشكل  ك��ان  الدولي  عمان  معرض 
م��دخ��ال رئ��ي��س��ا ف��ي دع���م وم��س��ان��دة 
في  والوسيطة،  الصناعية  المنتجات 
لها، وفي تسويقها، ولكن جرى  الترويج 
مشروع  الى  سنوات  منذ  ارضه  تحويل 
استثماري )القرية الملكية( ال زال متعثرا 

مع برج الدوار السادس!!

تغيريات املركزي ال�سعار 

الفائدة بغري املطلوب
بالقصيرة  ليست  زمنية  فترة  منذ 
اج��راء  االردن��ي  المركزي  البنك  يكرر 
الفائدة  اسعار  في  )تعديالت(  تغييرات 
اتجاه  في  النقدية  سياساته  ادوات  على 
احيانا  تخفيضه  او  احيانا  معدلها  رفع 
قيامه  عند  ذل��ك  ج��رى  وك��م��ا  اخ���رى، 
سنة  في  متتابعة  مرات   )3( بتخفيضها 
كل  ف��ي  نقطة   )2٥( بمقدار   201٩
بنسبة  آخر  تخفيض   في  وايضا  مرة، 
نصف٪ )٥0 نقطة( يوم الخميس ٥ / 3 
االساسي  الفائدة  ليصبح سعر   2020  /
لديه )3،٥٪(، وسعر فائدة اعادة الخصم 
 )٪4،2٥( الشراء  اعادة  وسعر   ،)٪4،٥(

واح��دة  لليلة  االي����داع  ف��ائ��دة  وس��ع��ر 
.)٪2،٧٥(

وال  كانت  السابقة  الفائدة  اسعار 
كثيرا  بعيدة  وتأثيرها  تزال في تحركها 
والمطبقة  السائدة  الفائدة  اسعار  عن 
البنوك  قبل  من  المصرفي  السوق  في 
فوائد  بمعدالت  المتصلة  تلك  وخاصة 
االيداع، واكثر فيما يتعلق باسعار الفائدة 
لكون  اساسا  يرجع  االقراض وذلك  على 
بفرض  يتدخل  يعد  لم  المركزي  البنك 
حدود )سقوف( دنيا وعليا للفائدة ملزمة 
التطبيق  في  المصرفي  الجهاز  لوحدات 
للبنوك  الكاملة  شبه  الحرية  يترك  اي   “
بتحديدها وتغييرها”، ليكون ذلك مدخال 
الختالل وعدم توازن بين اطراف وجهات 
نشوء  مع  واالنتاجي  المصرفي  النشاط 
اردني  مصرفي  فائدة  هامش  وتنامي 
مقابل  هنا   )٪٥ )يقارب  وثقيل  واسع 
هامش )1٪( او )2٪( في معظم االقطار 
اخرى  تداعيات  لذلك  وليكون  االخ��رى( 

سلبية اقتصادية واجتماعية خطرة.
البنك  اهتمام  ايضا  مفهوما  وليس 
وخطواته  توجهاته  تكون  بأن  المركزي 
مرتبطة  ادواته  فائدة  اسعار  تغيير  في 
بقرارات مماثلة لبنك االحتياط الفيدرالي 
“المركزي االميركي” من حيث التوقيت، 
ومن حيث نفس المضمون واالتجاه رغم 
البون الشاسع في المرتكزات والموجبات 
هنا  واالجتماعي  االقتصادية  والوقائع 

عما هي هناك.

اوامر الدفاع زادت من ن�سبة التعديات على احلقوق العمالية

كميات االنتاج ال�سناعي يف هبوط
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اموال  ان  العمالية  الوحدة  كتلة  اكدت   �  
ال  بامتياز  عمالية  ام��وال    هي  االجتماعي  الضمان 
يجوز المساس بها وان ما تقترضه الحكومة باذونات 
المركزية  المديونية  من  يحتسب  حكومية  سندات 
والتي وصلت حتى نهاية نيسان الى ما قيمته 31،3٩ 
مليار دينار او ما نسبته 101،٧٪ من الناتج المحلي 

المقدر بحوالي 20 مليار دينار.
على  ردا  الكتلة  عن  في تصريح صادر  ذلك  جاء 
ان  من  العسعس  محمد  المالية  وزير  به  صرح  ما 
ستعتمد  الدولي  النقد  صندوق  مع  باالتفاق  الوزارة 
باستثناء  المحلي  الناتج  من  الحكومة  دين  موشر 
والبالغة  الضمان  استثمار  صندوق  من  دينها  قيمة 
٦،٥ مليار من اجمالي دين داخلي يبلغ 18،٩ مليار 
المستقلة  والهيئات  للبلديات  دينها  استثناء  وكذلك 
وباستطاعة  للحكومة  تابعة  مؤسسات  انها  باعتبار 
الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند 

احتساب الدين الىالناتج المحلي.
بين  الخلط  تعمد  ال��وزي��ر  ان  الكتلة  وبينت 
البلديات المفرد لها ببند في نفقات الموازنات العامة 
عن  موازنتها  في  المستقلة  الحكومية  والوحدات 
تقع  مؤسسات  وهي  المركزية  الحكومية  الموازنة 

الحكومة  من  الممولة  المؤسسات  نطاق  ضمن 
مستقلة  مؤسسة  الضمان  استثمار  صندوق  فيما 
لعمال  اشتراكات  من  الضمان  مدخرات  على  تعتمد 
المتأتية من  المدخرات  واستثمارات  العمل  واصحاب 
مالي  رفد  الحكومة في  وال تسهم  االشتراكات  هذه 
التوسع  لها  ليتسنى  الدول  ببقية  اسوة  للمؤسسة 
البطالة  ضد  التأمين  وخاصة  التأمينات  برامج  في 
الى هذا  الحاجة  والتي اظهرت جائحة كورونا مقدار 
وعدم  العمل  عن  القسري  التعطل  لتغطية  التأمين 

وصلت  والتي  التغطية  عن  التعطل  صندوق  قدرة 
الى ما قيمته 80 مليون دينار اسهمت في تخفيض 
وعلى  دينار  مليار   11 بحوالي  المقدرة  الموجودات 
نشرة  في  ظهرت  كما  ليحتسب  الوزير  ذهب  ذلك 
او  مليار   24،8٦٦ العام  الدين  قيمة  المالية  وزارة 
المحلي بدال من 31،3٩  الناتج  ما نسبته 80٪ من 
للضمان  الخزينة  واذون��ات  سندات  مستثنية  مليار 
بدال  االقتراض  الحكومة  على  ليسهل  االجتماعي 
الذي  المالي  التصحيح  برنامج  فشل  يعلن  ان  من 
رفع من نسبة المديونية وخدمة الدين العام لتصل 
العامة  الموازنات  تتحملها  مليار   1،٥ يقارب  ما  الى 
الضرائب  خالل  من  المحدود  الدخل  ذوي  ليتحملها 
غير المباشرة التي خفضت في كل دول العالم بعد 

جائحة كورونا.
الدولي  البنك  لتوقعات  وفقا  بانه  الكتلة  واشارت 
مما   ٪٥،8 نسبته  ما  سيتراجع  النمو  معدل  فان 
يؤشر الى انخفاض من الناتج المحلي لترتفع نسبة 
المحلي  الناتج  من   ٪10٥ يقارب  ما  الى  المديونية 
هو الذي دفع الحكومة اعتماد منهج جديد الحتساب 

الدين العام وانكار الوقائع االقتصادية والمالية.

الكتلة : االقرا�ض من �سندوق ا�ستثمار ال�سمان ال ي�ستثنى من املديونية

اخلبري والنا�سط ال�سيا�سي فهمي الكتوت
صناديق  ليست  االجتماعي  الضمان  اموال  ان   
الضمان  ومنتسبي  للعمال  ام��وال  وهي  سيادية، 
اموال  على  الحكومة  تغول  وإن  عامة،  االجتماعي 
بلغ  حيث  الخاطىء،  التصور  هذا  من  نابع  الضمان 
 ٦,٥ الضمان  اموال  من  الحكومي  االقتراض  حجم 
اموال  استثمار  صندوق  تلزم  وهي  دينار،  مليار 
بفائدة  خزينة  سندات  بشراء  االجتماعي  الضمان 
الذي  االم��ر  السوق،  في  قيمتها  من  بكثير  اق��ل 
االجتماعي  الضمان  منتسبي  حقوق  من  ينتقص 
من  الشهري  االقتطاع  نسبة  ارتفاع  اثقلهم  الذين 
فوائد  من  المؤمن  عليه  يحصل  ما  فإن  رواتبهم. 
ورواتب تقاعدية ال يتناسب مع االشتراكات الشهرية 
التي تصل الى نسبة 21٪ من رواتب المشتركين، 
وان ثلث متقاعدي الضمان يحصلون على أقل من 

200 دينار شهريا. 
نسبة  تعديل  في  الحكومة  دوافع  ما هي  ثانيا: 
االجمالي،  المحلي  الناتج  الى  العام  الدين  احتساب 
وما هي دوافع صندوق النقد الدولي على التعديل. 
 31,3٩٥ بلغ  العام  الدين  قيمة  ان  المعروف  فمن 
وبنسبة   2020 نيسان  شهر  ف��ي  دي��ن��ار  مليار 
101,٧٪ من الناتج المحلي االجمالي، وبعد استثناء 
قيمة  نظريا  خفضت  الضمان  اموال  صندوق  دين 
الدين الى 24,8٦٦ مليار دينار وبنسبة 80,٥٪ من 
االجراء؛  هذا  من  والهدف  االجمالي،  المحلي  الناتج 
المؤسسات  عيون  واغماض  العام  للرأي  خ��داع 
وبموافقة  االردن،  م��الءة  تصنيف  في  المعنية 

صندوق النقد الدولي الفساح المجال امام الحكومة 
ذلك  يعنيه  وما  الخارجي،  االقتراض  مزيد من  الى 
من ابتزاز سياسي وخضوع إلمالءات صندوق النقد 
شديدة  سياسية  ظروف  ظل  في  الدوليين،  والبنك 
وضم  القرن  بصفقة  يسمى  ما  ابرزها  الحساسية؛ 
اما  الصهيوني،  للكيان  والمستوطنات  األردن  غور 
على  اضافيا  عبئا  يشكل  الدين  ارتفاع  فإن  محليا 

النفقات العامة حيث بلغت قيمة فائدة الدين العام 
سنويا  دينار  مليار   1,٥ نحو  ومؤسسات”  حكومة   “
تقتطع من جيوب المواطنين وعلى حساب الخدمات 

العامة.
اخلبري االقت�سادي زيان زوانه

أيا كانت الطريقة التي تتبعها الحكومة باحتساب 
المؤسسة  من  دينها  أدخلت  وسواء   ، العام  دينها 

العامة للضمان اإلجتماعي أم استثنته ، فإنه يبقى 
دينا على الخزينة التي يمولها األردنيون تدفع عليه 
فائدة  ، ويستحق في تاريخ معين ويستوجب عليها 
 ، تالال  الدين  ليتراكم   ،  ) جديد  )بقرض  تسديده 
 ، متأملة   ، النهج  طالما حكومتنا تسير على نفس 
دون مراعاة لواقع اقتصادنا ، اإلصالح من وصفات 
 ، الديون  لجبال  المسببة   ، الدولي  النقد  صندوق 
وهذا النمو المتواضع واإليرادات العامة التي يأكلها 
العامة  النفقات  توزيع  وسوء  مثاال(  المياه   ( الهدر 
وتواضع عوائدها والجمود الضريبي وهيكله المعقد 
مثاال(  الكهرباء  إتفاقيات   ( العامة  اإلدارة  وسوء   ،
العمل  إدارة اختالالت سوق  ، وسوء  للكفؤ  الطاردة 
وتعليما  وصحة  وزراعة  سياحة  األردنية  والموارد 
للدين  المراكم  الفجّ  اإلستيراد  وسياسة   ، عاليا 
والمستنزف للعمالت األجنبية ، وإغراق سوقنا بسلع 
مدعومة من دول التجارة الحرة على حساب منتجنا 
المحلي الذي تقتله الضرائب والرسوم وارتفاع كلف 
والحديد مثاال(  ) األسمنت  الرقابة  التشغيل وغياب 
وتلهّي الحكومة بإنجازات ال اثر حقيقي لها ) إتفاقية 
وسياسة   ، األوروب��ي(  اإلتحاد  مع  المنشأ  شهادات 
عامة  مدارس  في  ليقبع  تميزه  غادر  الذي  التعليم 
مكتظة ، وخاصة لنخبة النخبة ، ممهدة بذلك ألجيال 
الطاقة  في  اإلستثمار  وتعطيلها   ، جامع  يجمعها  ال 
 ، الخاص  القطاع  ، ما أنهك  البديلة والمياه والنقل 

مكتفية بعزف لحن شراكتها غير المتحققة معه.

قرار املالية �سيزيد الدين واأعباءه
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العام  بدء  تعلن  الربية  • وزارة 
الدرا�سي با ا�س�ض وا�سحة

أن  النعيمي،  تيسير  والتعليم  التربية  وزير  اكد 
الحكومة حددت األول من أيلول/سبتمبر لبدء دوام 
الجيدة  المحلية  الوبائية  الحالة  ضوء  في  المدارس 
التدريسية  الهيئات  حاليا، وهو ما يتطلب بدء دوام 
آب/ األخيرة من شهر  أيام  العشرة  للمدارس خالل 

الطابور  تنظيم  عدم  قررت  كما  الحالي.  أغسطس 
الصباحي في المدارس الفتا إلى أنه تم تقليل فترة 

االستراحة
الستثناء  تسعى  »الحكومة  إن  النعيمي  وأضاف 
القطاعات  فتح  خطة  مصفوفة  من  المدارس  فتح 

في حال لم يتم الوصول إلى المرحلة الخضراء«.
وأكد أن جهود الحكومة تتركز اآلن على التحضير 
من  والتأكد  الجديد  الدراسي  للعام  واالستعداد 
جاهزية جميع المدارس والمعاهد والجامعات وسائر 
المتطلبات  جميع  وتوافر  التعليمية  المؤسسات 
التعليمية  العملية  الستئناف  واالحترازية  الصحية 
في  تغيرات  أي  لمواجهة  بروتوكوالت  ووضع  فيها 
أولوية عاجلة  الوبائية، مشددا على أن هذه  الحالة 
للحكومة ألن سالمة البيئة التعليمية )والتي تتضمن 
األقران عن  مع  والتفاعل  والمعلم،  الصفية،  البيئة 

قرب( تشكل عناصر أساسية في تعلم الطالب
القرار  تنفيذ  تواجه  التي  الصعوبات  ورغ��م 
وعدم  الصفية  للغرف  الهائل  االكتظاظ  حيث  من 
تنفيذ  ف��ان  للطلبة  كافية  صحية  مرافق  توفر 
خطر  وربما  صعوبة  او  شك  موضع  سيصبح  القرار 
الرسمية  التقارير  اشارت  فقد   ، الطلبة  صحة  على 
الصادرة عن مديرية الصحة المدرسية الى ضرورة  
غير  وهو  طالب  خمسين  لكل  صحية  وحدة  توفير 
نصف  الن  الرسمية  التقارير  بحسب   ، حاليا  متوفر 
المدارس تعاني من سلبيات بيئية ٥3٪ نهاية عام ، 
وتركزت التوصيات الصادرة في التقرير الى ضرورة 
على  والحفاظ  الشرب  مياه  وخزانات  ابار  تنظيف 
سالمة ونظافة البيئة المدرسية زيادة عدد الوحدات 
الصحية  المرافق  وصيانة  المياه  وحنفيات  الصحية 
هذه  وكل   ، للمدارس  الصحي  الصرف  وخطوط 
التوصيات بحاجة لمخصصات مالية وطرح عطاءات 

لتنفيذها 201٧.
اأ�س�ض  تكر�ض  العايل  التعليم  • وزارة 

القبول واال�ستثناءات غري العادلة
الواقع على  الظلم  برفع  المتكرر  الطالبات  رغم 
يكرس  الزي  الموحد  القبول  نظام  وانهاء  الطلبة 
حيث  للدستور  المخالفة  واالمتيازات  االستثناءات 
يحصر التنافس على 30٪ من مقاعد الجامعات, اكد 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي 
ومعايير  أسس  في  تغيير  وجود  عدم  توق،  الدين 

القبول الجامعي للعام الدراسي القادم.
أع��داد  إن  صحفية  تصريحات  في  ت��وق  وق��ال 
»الطلب«،  على  تعتمد  القبول  ومعدالت  المقبولين 
مؤكدا أن معظم اجراءات القبول الجامعي مؤتمتة.

االلتحاق  طلبات  تقديم  باب  فتح  أن  إلى  وأشار 
بالجامعات سيكون بعد منتصف شهر آب، وبعد أيام 
قليلة من اعالن نتائج الثانوية العامة، الفتا إلى أنه 
سيتمّ استقبال طلبات الطلبة األردنيين والمغتربين 
طلبة  باستثناء  واحد،  وقت  في  الوافدين  والطلبة 
بتقديم  لهم  السماح  سيتمّ  حيث  الكويت  دول��ة 
طلبات التحاق بالجامعات لغاية نهاية دوام األسبوع 
الثانوية  نتائج  لكون  الجامعي،  ال��دوام  من  األول 
العامة لديهم ستصدر في األسبوع الثالث من شهر 

أيلول.
لن  العالي  التعليم  مجلس  أن  على  توق  وشدد 
االستيعابية  الطاقة  بتجاوز  السنة  هذه  في  يسمح 
بيانات  إلى  استنادا  وذلك  الجامعات،  مختلف  في 
هيئة االعتماد، مبيّنا أن جامعات األطراف تقبل أقّل 
من الطاقة االستيعابية، بينما تشهد جامعات أخرى 

اكتظاظا.
أيضا  لن يسمح  العالي  التعليم  أن مجلس  وأكد 
في  به  المسموح  الحدّ  عن  اضافية  أع��داد  بقبول 

البرنامج الموازي.
وحول طبيعة التعليم في المرحلة القادمة، قال 
توق إن التوجّه اآلن هو نحو اعتماد التعليم عن بُعد 
والكلية،  الجامعة  لمساقات متطلبات  »االلكتروني« 
من  كبيرة  اع��داد  فيها  يسجّل  التي  والمساقات 
متطلبات  لمساقات  التدريس  يكون  فيما  الطلبة، 

التخصص وجاهيا »مباشرا«.
الكترونية  ستكون  االمتحانات  أن  إلى  ولفت 
التي  والمساقات  الكترونيا،  تدرس  التي  للمساقات 
في  اختباراتها  ستكون  الجامعي  الحرم  في  تُدرّس 

الجامعات

يطالبون  الريموك  جامعة  •طلبة 
بتوفري حزم االنرنت

اشتكى طلبة جامعة اليرموك من التكلفة العالية 
المواد  متابعة  من  تمكنهم  التي  االنترنت  لحزم 
رغم  االلكترونية  المحاضرات  ومتطلبات  الدراسية 
التزام الجامعة وتعهدها بتوفير حزم انترنت للطلبة 
يتبق سوى  لم  انه  واكدوا   ، الصيفي  الفصل  خالل 
ثالثة  االسابيع عن انتهاء الفصل الصيفي وما زلنا 
االنترنت  بإرسال حزمة  الجامعة  تقوم  بإن  ننتظر  
لمتابعة المحاضرات واالمتحانات  حيث صرح الناطق 
الرسمي بإسم جامعة اليرموك واتحاد الجامعة قبل 
اسبوع انه سوف يتم ارسال هذه الحزم بعد العيد، 
ورغم تقديم امتحانات منتصف الفصل   واستمرار 
استهلكوا  الطالب  اغلب  فإن  المحاضرات,   متابعة 
وما  وونصف،  شهر  من  باقل  بطاقات   3 من  اكثر 

زالوا بانتظار التزام الجامعة بتعهداتها.
طالبات السكنات الداخلية وارتفاع الرسوم  •

االرتفاع  االردن��ي��ة  الجامعة  طالبات  وصفت 
الفصل  خالل  للغرف  اليومية  االسعار  في  الجنوني 

الصيفي بالفنادق   ........
حيث أعلنت سكنات  الجامعة األردنية  تكاليفها 
اليومية لحجز الليلة أثناء فترة االمتحانات )المبيت(. 
الجديد,   للنظام  الواحدة  الليلة  في  دنانير  عشرة 
القديم,   للنظام  الواحدة  الليلة  في  دنانير  وستة 
فإن  األيام،  في هذه  منها  أعفاؤهم  يتم  أن  بدل 
ادارة السكنات تطبق أنظمة فندقية داخل الجامعة 
تامين  عن  واسرهم  الطلبة  يعجز  الذي  الوقت  في 
االقتصادية  الظروف  بسبب  الرسوم  متطلبات 

الصعبة
لقرارات  ت�ستجيب  ال  •اجلامعات 

الوزارة باإعادة اموال للطلبة!
الدين  محي  األستاذ  العالي  التعليم  وزير  قام 
توق بإرسال كتاب للجامعات إلعادة جزءا من رسوم 
الطلبة عن األشهر ) 3، 4، ٥ ( لعدم تقديم الخدمات 
استخدامهم  وعدم  الفترة،  تلك  في  لهم  الالزمة 
عن  يعبر  ال  القرار  هذا  ان  ورغم  الجامعة،  لمرافق 
الدراسية  الرسوم  بإلغاء  الطالبية  المطالب  جوهر 
فان ادارات الجامعة لم تقم باعادة او ترصيد هذه 
التسجيل  منعت  بل   ، الطلبة  حسابات  في  المبالغ 

للفصل الدراسي المقبل دون دفع الرسوم كاملة.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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احلزب ال�سيوعي اللبناين

يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن الكارثة 
مرفأ  تدمير  عن  نتجت  التي  الكبرى  الوطنية 
بيروت وأحياء عديدة من العاصمة والتي أودت 
بحياة اكثر من مئة من المواطنين اللبنانيين 
ال  الجرحى،  آالف  ال��ى  باالضافة  واألج��ان��ب 
الوطن  اال جريمة كبرى بحق  اعتبارها  يمكن 
وبحق الشعب اللبناني من قبل سلطة أمعنت 
تقويض  وفي  الكفاءة  وإنعدام  اإلهمال  في 
في  التنفيذية.  ومؤسساتها  الدولة  مقومات 
بأحرّ  الشيوعي  الحزب  يتقدّم  االط��ار،  هذا 
الذي فقدوا  والمقيمين  اللبنانيين  الى  تعازيه 
أحباءهم وأقاربهم وأصدقاءهم ويتضامن مع 
التبعات  اليوم يتحملون  الذين  عشرات االالف 
الكارثة  لهذه  والحياتية  االقتصادية  والتكلفة 

الوطنية، مؤكدّا على األمور التالية:
مهما  الكارثة-الجريمة  ه��ذه  إن   .1
تتحمل  والتقنية  المباشرة  أسبابها  كانت 
الحكومة  واالدارية  السياسية  مسؤوليتها 
ومجالسها  المتعاقبة  والحكومات  الحالية 
منذ  بل   2014 منذ  فقط  ليس  النيابية 
السلطوية  المنظومة  انها   .1٩٩2 عام 
يتحمل  من  القاتل  بنظامها  المتمسكة 
المسؤولية فهي التي جعلت الدولة مساحة 
للمحاصصة المذهبية والحزبية، وبتبعيتها 
من  المزيد  امام  البالد  كشفت  ألوصيائها 
األميركية  والضغوط  الخارجية  التدخالت 
مما أضعف القدرة على مقاومتها وأفقدها 
االقتصادية  المرتكزات  بناء  امكانيات  كل 
واالجتماعية األساسية التي تلبّي احتياجات 
القدرة على مواجهة  المواطنين، بما فيها 
الكوارث. وفي هذا السياق، تندرج حلقات 
االنهيار االقتصادي والمالي الراهن والعجز 
الفاضح عن تأمين أبسط الخدمات العامة 
ازمة  واستفحال  الكورونا  وباء  لمواجهة 
الكهرباء والمحروقات، وهذه كّلها مقدمّات 
مرفأ  زلزال  توّجها  التي  الكبرى  للكارثة 
بيروت باألمس الذي من تداعياته المزيد 
هنا  من  والمالي.  االقتصادي  االنهيار  من 

يجدد الحزب الشيوعي اللبناني موقفه بأن 
طائفي  سياسي  نظام  هكذا  بمثل  ليس 
ومنظومة سلطوية تابعة نقاوم المشروع 
يليق  ونبني وطنا  الصهيوني   – األميركي 
أن  الشهداء؟  ودم��اء  شعبنا  بتضحيات 
المهمة األساسية اليوم أمام قوى التغيير 
العمل على إسقاط هذه  الديمقراطي هو 
انتقالية  مستقلة  حكومة  وقيام  الحكومة 

في  يكون  الحاكمة  المنظومة  خارج  من 
طليعة أولوياتها تصفية النظام السياسي 
الحالي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية 
أزم��ة  مواجهة  على  ال��ق��ادرة  الحديثة 
في  والمتمّثلة  األبعاد،  الثالثية  البالد 
واآلثار  الكورونا  ووباء  االقتصادي  االنهيار 
واالجتماعية  واالع��م��اري��ة  االقتصادية 
االطار  هذا  وفي  المدمّر.  المرفأ  النفجار 
أصبحوا  اليوم  اللبنانيين  أن  الحزب  يؤكد 
أمام مفترق طرق تاريخي ال يمكن العودة 
المرفأ  انفجار  وأن  ال��وراء،  إلى  بعده  من 
وس��رّع  ج��دي��دة  نوعية  مرحلة  فتح  ق��د 
الخيار الوحيد أمامهم اآلن هو التقدم الى 
األمام لبناء هذه الدولة والعقد االجتماعي 

الجديد.
اللبناني  الشيوعي  ال��ح��زب  أن   .2

أي  رفض  إلى  اللبنانيين  ويدعو  يرفض 
بهم  التي حّلت  الكارثة  محاولة الستغالل 
حوافز  تحويل  بغية  تمييز،  وبدون  جميعا 
من  وقواهم  جهودهم  وتضافر  توحدّهم 
مناسبة  إلى  أفضل،  مستقبل  بناء  اجل 
والمناطقي  والمذهبي  الطائفي  للتشظي 
والذي تحاول بعض القوى أن تحققه عبر 
إثارة النعرات الطائفية والمناطقية وإعادة 

أن  اللبنانيين.  بين  المرفوض  االنقسام 
للوحدة  هو  اآلن  الوقت  ان  يؤكد  الحزب 
خطاب  ألي  وليس  الوطني  وللتضامن 
تقسيمي أو عنصري أو إقصائي. ويرفض 
االستغالل  محاوالت  كل  بالتحديد  الحزب 
الجريمة  لهذه  الطائفي  أو  السياسي 
ألغراض تتصل بتعديل موازين القوى بين 
لمشاريع  خدمة  الداخلية  السلطة  أطراف 
سلطوية أو مشاريع خارجية مشبوهة، من 
والعمل  التحريض  حمالت  تسعير  خالل 

على استدراج قوى الخارج.
 - اللبناني  الشيوعي  الحزب  يدعو   .3
المنظومة  في  ثقة  وجود  عدم  ظل  في 
مدنية  تحقيق  لجنة  قيام  إلى   - الحاكمة 
من  السياسية  السلطة  ع��ن  مستقلة 
المسؤولية  موقع  من  الحقيقة  جالء  اجل 

العام،  والحق  الضحايا  أسر  تجاه  الوطنية 
وصوال الى كشف كّل من اهمل أوتغاضى 
أو أسهم في حصول الكارثة، على أن يتمّ 
فعال سوق هؤالء إلى العدالة وإنزال العقاب 
المدنية  اللجنة  ه��ذه  ان  فيهم.  ال��رادع 
للبنانيين  الضمانة  بمثابة  هي  المستقلة 
ويجب  والمحاسبة،  الحقيقة  إلى  للوصول 
وقانونية  وطنية  شخصيات  تضم  أن 
بمهنيتها  ل��ه��ا  م��ش��ه��ود  وم��ؤس��س��ات 
موجودون  وهم  أكثرهم  وما  واستقاللها 
في قلب االنتفاضة. ويرى الحزب أن هذه 
اللبنانيين  وامتالك  إحاطة  تضمن  اللجنة 
بعيدا  والعدالة  التحقيق  لمسار  مجتمعين 
عن االنحياز والتعتيم والتدويل. وهو يرى 
دعم  للبنان  الفرنسي  الرئيس  زيارة  في 
وتعويم  الفاسدة  المنظومة  لهذه  سياسي 
لها كما فعلت القوى الخارجية عموماً ومنها 
 30 طوال  المتعاقبة  الفرنسية  السلطات 
عاما حيث أشرفت على تمويل فساد هذه 
مؤتمرات  في  بالمال  ودعمها  المنظومة 
ايضاً  ننسى  ان  بدون   ، و2و3   1 باريس 
الموقف الفرنسي المستمر باحتجاز جورج 
واضحة  بمخالفة  ظلماً  عبداهلل  ابراهيم 
تحت  الفرنسية،  القضائية  ل��ل��ق��رارات 

الضغط األميركي والصهيوني.
يدعو  اللبناني  الشيوعي  الحزب  إن   .4
التي  بوطنيتهم  التمسّك  إلى  اللبنانيين 
الظروف  في  األم��ان  صمام  أنها  برهنت 
الصعبة التي مرّ ويمر بها لبنان. وهو يرى 
الحديثة  المواطنة  دولة  بناء  مشروع  ان 
ترمي  محاولة  كل  فوق  يكون  أن  يجب 
الى استغالل األزمة لتصعيد الدعوات إلى 
اال وخيمة  نتائجه  لن تكون  الذي  التدويل 
على لبنان لجهة امعانها في إضعاف الدولة 
والوحدة.  الوطنية  السيادة  ومرتكزات 
التدويل  مشاريع  كل  ان  الحزب  وي��رى 
ليست اال مشاريع تقسيمية وجزء ال يتجزأ 
للنظام  والمضمرة  المعلنة  الموبقات  من 
الخارج.  من  قوّته  يستمدّ  الذي  الطائفي 
وفي الوقت نفسه يثمّن الحزب المساعدات 

ال�������س���ق���ي���ق ل�����ب�����ن�����ان  يف  ������س�����ام�����ل  �����س����ي����ا�����س����ي  ان������ف������ج������ار 
مرفأ  في  الرهيب  االنفجار   �  
على  واسعا  سياسيا  انفجارا  اشعل  لبنان 
والدولية   ، والعربية  المحلية  االص��ع��دة 
االنسانية،  المأساوية  النتائج  عن  وبعيدا 
التوحش  مخاطر  فإن  القلب  تدمي  التي 
الصهيوني  العدو  وتربص  االمبريالي، 
رموز  يتأخر  ولم  داهمة،  اصبحت  بلبنان 
كل منها عن محاولة فرض رؤيته في ظل 
ظرف يعاني منه لبنان قبل االنفجار وبعده 
مثيل  له  يسبق  لم  وتفككا  مهلكا،  ضعفا 

على صعيد مؤسسات الدولة.
بكل  لبنان  اخضاع  واضح:  االستهداف 
صفقة  مشروع  اصحاب  لهيمنة  مقدراته 
الواجب  ال���دور  غياب  واستثمار  ال��ق��رن، 
لمؤسسات الدولة، لتحل محلها قوى دولية 

معادية بطرق واشكال مختلفة .
العينية  المساعدات  عن  هنا  نتحدث  ال 
وال��دواء،  الغذاء  في  تحديدا  الضرورية، 
والمسؤوليات  الضرورات  تمليه  واجب  فهذا 
من  المحمومة  المحاوالت  ولكن  االنسانية، 
على  غير  ال  واحد  حل  وهيمنة  فرض  اجل 
لبنان  تحت عنوان االصالحات االقتصادية 
 � ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  ق���روض  وه��و 
وعلى  ماكرون  لسان  على  ذلك  جاء  كما 
تابعين   .� لبنان  في  كثر  مسؤولين  ألسنة 

ومروجين.
يعرف  بات  ما  في  الرموز  عشرات  لدى 
مئات  لبنان  ف��ي  السياسية  بالطبقة 
من  نهبها  تم  والتي  المهربة،  المليارات 
امتداد  على  اللبنانيين  المواطنين  جيوب 

هذه  تعود  ال  فلماذا  ال��زم��ن  م��ن  عقود 
باالقتصاد  للنهوض  موطنها،  الى  االموال 

والمشاريع االستثمارية؟؟
الغاز  من  هائل  مخزون  لبنان  ول��دى 
والنفط على ساحل المتوسط، فلماذا ال يتم 
مع  التواطؤ  من  بدال  واستخراجه  استثماره 
اعداء لبنان مقابل الرشاوي والسكوت على 
الوطنية االستراتيجية  الثروة  استثمار هذه 

؟؟
على  موزعة  بشرية  قوى  لبنان  لدى 
قارات العالم، وطاقات ابداعية في مجاالت 
وغيرها وهؤالء  واالقتصاد  والفنون  العلوم 
ال تتم  االستفادة من طاقاتهم اال من خالل 
ما يوردونه من العملة الصعبة لعائالتهم .

التي  االب��داع��ي��ة  الحلول  ه��ي  كثيرة 

الوطنية  القوى  من  العديد  بها  تقدمت 
وهم   � المبدعة  اللبنانية  والشخصيات 
تلقي  ال  السياسية  السلطة  ولكن   ،  � كثر 
الغرب  احد: هو  واحد  وتستمع لصوت  باال، 

االستعماري!!
جميعها  المحيطة  العربية  البلدان 
االردن   �: لبنان  في  سيجري  بما  ستتأثر 
سوريا  ولكن  التحديد،  وجه  على  وسوريا 
حجر  مرمى  على  تقع  والتي  المستهدفة 
السياسية  التكلفة  ستتحمل  لبنان،  من 
مزيد  نحو  الجارية،  التطورات  في  االكبر 
المتواصل لمساحاتها  والقضم  الحصار  من 

وثرواتها.
اللبنانية  السياسية  القوى  تقول  فماذا 

بعد هذا االنفجار الرهيب؟؟
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للدول  واألغاثية  والطبية  والعينية  المالية 
العالمية  األهلية  والمؤسسات  الصديقة 
اللبنانية في الخارج، والتي  وأفراد الجالية 
مع  األممي  التضامن  من  ج��زءا  تشكل 
لبنان، الذي يسعى الحزب إلى تعزيزه عبر 
واليسارية  الشيوعية  األحزاب  مع  عالقاته 

والصديقة حول العالم.
المادي  التعويض  إلى  الحزب  يدعو   .٥
وفتح  المتضررين،  كافة  على  السريع 
المواطنين  امام  الفارغة  والشقق  الفنادق 
الدولة،  نفقة  على  منازلهم  خسروا  الذين 
وتأمين دعم مادي وصحي واجتماعي في 
في  السكان  كل  وإعفاء  المنكوبة،  األحياء 
القريبة  والبلديات  بيروت  بلدية  نطاق 
والرسوم  الضرائب  كافة  من  المتضررة 

األشهر  خالل  والماء  والكهرباء  البلدية 
المقبلة.

يعتبر  ال��ذي  الشيوعي  الحزب  إن   .٦
التغيير  مرحلة  هي  الحالية  المرحلة  ان 
قاطعا  رفضا  يرفض  بامتياز  الديمقراطي 
الرسمي  التوجه  لتبرير  الكارثة  استغالل 
العامة  ال��ح��ري��ات  على  التضييق  نحو 
والتجمع  التظاهر  حقّ  وعلى  واإلعالمية 
والمدني.  والنقابي  السياسي  والعمل 
أن  أهمية  الحزب  يرى  االط��ار،  هذا  وفي 
ومحدودة  مؤقتة  الطوارىء  حالة  تكون 
من  شكل  في  تتعارض  واال  الصالحيات 

االشكال مع الحريات العامة والسياسية .
أن  اللبناني  الشيوعي  الحزب  يعتبر 
اليوم  مدعوة  الوطنية  االنتفاضة  قوى 

وتصعيد  الشارع  إلى  النبض  إع��ادة  إلى 
السلطوية  المنظومة  وجه  في  المواجهة 
البديل  برنامجها  طرح  خالل  من  الحاكمة 
تأخذ  بديلة  سلطة  تكوين  الى  الرامي 
حقوق  عن  ال��دف��اع  مهمة  عاتقها  على 
الوطنية  الدولة  بناء  عبر  اللبناني  الشعب 
نظام  ان��ق��اض  على  وال��ع��ادل��ة  ال��ق��ادرة 
الفاشل  واالرتهان  والتبعية  المحاصصة 
مرحلة  هي  القادمة  فالمرحلة  والقاتل. 
قوى  على  وبالتالي  الديمقراطي  التغيير 
طاقاتها  تجمع  أن  أكتوبر   1٧ انتفاضة 
أطر سياسية  قيام  على  وتعمل  وجهودها 
موحدة لقيادة االنتفاضة في هذه المرحلة 
الحزب  يدعو  االط��ار،  هذا  وفي  الدقيقة. 
الشهداء  ساحة  في  والتظاهر  التجمع  إلى 

الرابعة  الساعة  يوم السبت في 8 آب في 
وهو  الشعارات،  ه��ذه  تحت  الظهر  بعد 
على  واص��دق��اءه��م  الشيوعيين  ي��ح��ّث 
االنخراط اليوم بكل طاقاتهم في فعاليات 
الجرحى  ومساعدة  األنقاض  ورفع  االغاثة 
من  والمشردين  المنكوبين  واأله��ال��ي 
درجات  أعلى  إلى  يدعوهم  كما  منازلهم، 
التأهب السياسي والتنظيمي في المرحلة 
على  العمل  اج��ل  من  المقبلة  الدقيقة 
لالنتفاضة،  السياسية  األه��داف  تحقيق 
إلى  لبنان  ينقل  الذي  التغيير  أجل  أي من 
والديمقراطية  والحرية  التقدم  مرحلة 

والعدالة االجتماعية.

د. ماري نا�سيف – الدب�ض

لم تكن أصوات سيارات االسعاف، التي 
المستشفيات،  إلى  الجرحى  تنقل  كانت 
قد  البيروتيون  يكن  ولم  بعد،  قد خفتت 
استفاقوا بعد من هول الكارثة حتى بدأت 
الهشيم،  في  كالنار  تنتشر  التسريبات 
هذا  عن  المسؤولية  لدفع  محاولة  في 
وذاك من الذين تقع عليهم بشكل دامغ 

وصريح.
من  األطنان  آالف  إبقاء  يمكن  كيف 
رقم  العنبر  داخ��ل  األومنياك  نيترات 
الشعور  دون  س��ن��وات  س��ت  طيلة   12
خاصة  يحدث،  أن  يمكن  ما  بمسؤولية 
المسيطرة  الطبقة  قياديي  أح��د  وأن 
وفي  بالطويلة  ليست  مدة  منذ  تحدث، 
عن  الصهيوني،  الكيان  مواجهة  معرض 
صاروخ  »كم  الكثير  يتطلب  ال  األمر  أن 
في  األمونيا  ح��اوي��ات  زائ��د  عندنا  من 
ما  على  نووية«.  قنبلة  نتيجيتهم  حيفا، 
يبدو لم يسمع أحد الحديث أو أنه سمعه 
بيدههم  من  يحاول  ولم  عنه  وتغاضى 
والسياسي  والقضائي،  األمني  القرار 
خاصة أن يذّكروا أو يتذّكروا أن »القنبلة 
العنبر  في  قابعة  الموقوتة  النووية« 
أن  وذاك  األنكى من هذا  بل  رقم 12... 
من  هم  المرفأ  سالمة  عن  المسؤولين 
المذكور،  العنبر  »تحصين«  أمر  أعطى 
فأشعلوا الشرارة التي تحولت إلى حريق 
تاخروا في طلب عناصر االطفاء لحصره، 
واالستهتار عشرات  الفساد  وهكذا حصد 
القتلى وآالف الجرحى وأتى على األخضر 
ركام،  إلى  العاصمة  محوّال  واليابس، 
الشعبية  والمنطقة  المرفأ  بأحواض  بدءا 
وبناء  حي  كل  إل��ى  ووص��وال  المحيطة 
عن  عدا  هذا،  وضواحيها...  بيروت  في 
من  طن   2٧00 النفجار  الالحقة  النتائج 
الهواء  في  انتشرت  التي  السامة  المواد 

أن  بعد  وغرفة  بيت  كل  إل��ى  ودخلت 
بزلزال تفوق  الذي شبّه  االنفجار،  قضى 
على  ريختر،  مقياس  على  ال٥،4  قوته 
زجاج النوافذ وأبواب البيوت، إضافة إلى 
التي  والسيارات  انهارت  التي  الشرفات 

تطايرت أشالؤها.
بعد هذا الدمار العظيم اجتمع مجلس 
الطواريء  حالة  وأعلن  األعلى  الدفاع 

العاصمة«...  »لحماية  الجيش  ون��زول 
وهي أمور لم نفقه معناها وال ضرورتها.
م��اذا؟  وم��ن  ممن؟  العاصمة  حماية 
وماذا  مخبئة؟  أخ��رى  أشياء  هناك  هل 
األحياء  في  خاصة  بيروت،  أبناء  ينتظر 
أن قتل  أكثر مما يعانون، بعد  الشعبية، 
الخراب  وحل  المنازل  وانهارت  األبناء 
متاع  من  لهم  تبّقى  ما  على  الكامل 
بعد  بالزعرور،  النقل  فاكتمل  الدنيا... 
من  عمرهم  جنى  م��ص��ادرة  تمت  أن 
مؤسسات  في  المسؤولين  بعض  قبل 
أن  وبعد  المصارف،  مع  بالتواطؤ  الدولة 
من  اآلالف  مئات  الكيفي  الصرف  طال 
التغذية  سوء  اقترب  أن  وبعد  بينهم، 
منهم؛  كبير  عدد  من  للمجاعة  الممهّد 
التي  الكورونا  جائحة  مشكلة  عدا  هذا، 

بسبب  الهشيم  في  كالنار  اليوم  تنتشر 
إال  الفعلية،  الوقائية  التدابير  انعدام 
على  المنقولة  الصحفية  المؤتمرات  في 

شاشات التلفزيون...
الخطط  تهمل  ك��ي��ف  ننسى  وال 
العديدون  بها  يتقدم  التي  واالقتراحات 
التنفيذية  السلطتين  خ����ارج  م��ن 
والتشريعية من أجل منع االنهيار الشامل 

اقتصاديا واجتماعيا وماليا، بينما يستمر 
نهب البنزين والمازوت والفيول من قبل 
بعض المحاسيب، ومعه »السلة الغذائية 
المدعومة«. بل، ال ننسى ذكر كيف يجد 
 1٥ إلقرار  فقط  الوقت  ال��وزراء  مجلس 
الجامعة  الكليات في  فرعا جديدا لبعض 
ذات  المناطق  بين  وبالتساوي  اللبنانية، 
الصبغات الطائفية المختلفة، وال يجدون 
بشؤون  االعتناء  أج��ل  م��ن  ال��وق��ت  ه��ا 

المواطنين.
بكل األحوال، كل هذه التساؤالت لم 
الكبرى  الجريمة  تعد ذات قيمة في ظل 
ال  والتي  باألمس  بحقنا  ارتكبت  التي 
يمكن ألي كان من المسؤولين التعويض 
قبل  انطلقت  التي  ب«ال��زي��ارات«  عنها 
ظهر اليوم إلى المرفأ واألسواق والباخرة 

وربما  اث��ن��ان...  قتل  حيث  السياحية، 
قرب  بالمرور  الزيارات  تلك  ستستكمل 
التحتا  واألشرفية  المنكوبة  الكرنتينا 
الدفاع  مقر  ننسى  وال  ح��م��ود،  وب��رج 
ومن  أوال،  النيران،  جابه  الذي  المدني 
المنهارة  والشركات  والمتاجر  البيوت  ثم 
أن  عديده  نصيب  فكان  أصحابها،  على 
سبيل  في  استشهد  من  منهم  استشهد 
أطباء  قبلهم  من  استشهد  كما  الواجب، 
وممرضات في المستشفى الحكومي في 
أن يحصلوا على ما وعدهم  بيروت قبل 
التي  المقابلة  في  الجمهورية  رئيس  به 
أجراها معهم عبر السكايب )أو أي تقنية 

أخرى(...
لكل ذلك وغيره الكثير، نقول أن هذه 
الجريمة التي ارتكبت بحقنا، نحن الشعب 
اللبناني الذي حمل السالح مرارا وتكرارا 
دفاعا عن الوطن وفي المقاومة الوطنية 
الصهيونيين،  واالحتالل  العدوان  ضد 
قنابل  تركتها  التي  ال��ج��راح  كل  رغ��م 
منذ  منا،  العديد  في  ورصاصها  السلطة 
بطرس  وردة  قتلت  عندما   1٩4٦ العام 
المظاهرات  ف��ي  ب��ع��ده  وم��ن  ع��م��دا، 
الطالبية، وكذلك في 23 نيسان 1٩٦٩ 
ومظاهرات مزارعي التبغ وعمال غندور، 
الطائفي  القتل  حواجز  على  وخاصة 
أن  المدفعي،  والقصف  القنص  وبفعل 
هذه الجريمة هي جريمة ضد االنسانية، 
لن  ل��ذا،  جماعية...  إب���ادة  جريمة  ب��ل 
يجري  وأن  الكرام  مرور  تمر  بأن  نسمح 
الجرائم  كما في كل  بها  التحقيق  لفلفة 
السابقة. أقول ذلك وأنا ال أستبق األمور، 
بل أحّذر من محاولة اللفلفة، خاصة بعد 
أن بدأت التسريبات التي أشرت إليها في 

بداية حديثي.
للنضال  ولنستعد  متيقظين.  فلنكن 
الذي ال بد منه حتى ال تهدر دماء الشهداء 

مرة ثانية!

ال�������س���ق���ي���ق ل�����ب�����ن�����ان  يف  ������س�����ام�����ل  �����س����ي����ا�����س����ي  ان������ف������ج������ار 
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المحكمة طلب  قبول    -  -   خاص  
االسمنت  مصانع  شركة  تقدمت  الذي  االعسار 
عدم  من  الشركة  سيمكن  »الف��ارج«  االردنية 

الوفاء بالتزاماتها .
البلدي  المجلس  مع  التفاهم  مذكرة  في 
امتيازات  البلدي  المجلس  بموجبها  حصل  التي 
والمقدرة بحوالي 400 دونم اضافة لمبلغ مالي 
سيمكن  كما  جهة  من  سابقا  عليه  االتفاق  تم 
التزامها  من  التنصل  ثانية  جهة  من  الشركة 
الشركة  في  به  المعمول  الخاص  بالنظام 
والمؤكد عليه باتفاقيات جماعية تجاه العاملين 
بانهاء  للشركة  الحق  يعطي  كما  والمتقاعدين 
رأس  على  زال��وا  ال  ممن  عامال   324 خدمات 
الشركة  ان  سيما  عقودهم  تعديل   او  عملهم 
بالتنصل  كورونا  جائحة  استغالل  على  اقدمت 
العامة  النقابة  مع  الجماعية  االتفاقيات  من 
مما  للمتقاعدين  الصحي  بالتأمين  والمتعلقة 
استدعى من النقابة التقدم بشكوى رسمية الى 
وزارة العمل التي طالبت ادارة الشركة بتصويب 
المعمول  الخاص  بالنظام  وااللتزام  اوضاعها 
االضافية  العاملين  تعويضات  والمتضمن  به 
لم  وال��ذي  خدماتهم  عن  االستغناء  حال  في 
تتمكن الشركة من التنصل منه بقرار المحكمة 

الصناعية.
 اال�ستحقاقات الوطنية والعمالية 

هي التي دفعت

الفارج بالتقدم بطلب االع�سار
من  محاولة  وفي  االستحقاقات  هذه  ام��ام 
الشركة للتحلل من التزامها تقدمت بتاريخ ٧ / 
٧ / 2020 بالتقدم بطلب تطبيق قانون االعسار 
تداعيات  مستغلة   2018 لسنة   »21« رق��م 
خططها  تنفيذ  دون  حالت  كوروناالتي  جائحة 
التشغيلية  لالنشطة  الجزئي  التوقف  بسبب 
بالتزاماتها  الوفاء  على  قادرة  غير  جعلها  مما 
انها  يؤشر  مما  والمتقاعدين  موظفيها  تجاه 
ستتخذ الموافقة ذريعة للتنكر لحقوق العاملين 
تعتبر  االعسار  قانون  من   40 المادة  ان  مع 
انهاء  الناشئة عن  ومستحقاتهم  العاملين  اجور 
الذي  الضار  الفعل  عن  والتعويض  خدماتهم 
االعسار  اشهار  قبل  تغطى  المدين  به  تسبب 
مع العلم ان الخسائر التي اعلنت عنها الشركة 
ال تشكل ذرائع واقعية لتطبيق قانون االعسار 
الن طلب تقديم تطبيق االعسار جاء بمعزل عن 
المركز المالي سواء المتعلق باالصول »اراضي 
الفحيص« او التراكمات الرأسمالية التي حققتها 

الشركة خالل العقدين المقدرة بما يقارب مليار 
التي  المحاذير  وبرغم   ، دينار  الميار  ونصف 
لعمال  العامة  )النقابة  بها قوى عمالية  تقدمت 
بلدية  ومجلس  العمالية  الوحدة  كتلة  البناء 
طالبت  التي  المدني(  المجتمع  وقوى  الفحيص 
االسباب  مبينة  االعسار  قانون  تطبيق  بعدم 
بمشروع  والمتعلقة   الطلب  لرفض  الموجبة 
والتابعة  المصنع  المقام عليها  االراضي  تطوير 
له وهي من االستحقاقات المترتبة على الشركة 
قيمتها  اغفلت  التي  الفحيص  وبلدية  للحكومة 
من التكاليف الثابتة والمقدرة قيمتها بما يقارب 
ملياري دينار في عملية خصخصة المصانع في 
الملكية  اللجنة  العام  1٩٩8 كما اوضح تقرير 
التي  العام 2013  التخاصية في  لتقييم عملية 
رأس  من   ٪٥0،2 امتالك  من  »الف��ارج«  مكنت 
مال شركة االسمنت االردنية بعد بيع الحكومة 
مليون   80 بمبلغ  حصتها  من   ٪3٦ نسبته  ما 
االولى  السنة  في  ارباحا  الشركة  حققت  دينار 

بعد الخصخصة ما قيمته 240 مليون دينار.
تغطية  تستطيع  الشركة  ان  تبين  كما 
االحتياطي  ام���وال  م��ن  المالية  الصعوبات 
االجباري  والذي يصل الى 300 مليون فبالتالي 
مبيعات  تراجع  عن  الناتجة  المالية  الصعوبات 
لنهت  جديدة   لمصانع  التراخيص  بعد  الشركة 
احتكار       » الفارج« وخفضت من االرباح، فما 
سوى  االعسار  قانون  لتطبيق  للجوء  الداعي 
االراضي  التزامات ملف  للتحرر من    انه مؤشر 

لتستحوذ عليها متحررة من االلتزام في مذكرة 
التفاهم مع مجلس بلدية الفحيص اما من خالل 
بيعها او باستثمارات جديدة تعتمد عليها بدون 
تفرضها  التي  واالستحقاقات  االلتزامات  تنفيذ 

عليها القوانين االردنية.
الجديدة  التنفيذية  االدارة  ان  الوقائع  تبين 
الدكتور  برئاسة  اردنية  ادارة  )وهي  للشركة 
مهامها  تسلمها  بداية  منذ  انها  عناني«  جواد 
ليست راضية عن االتفاقية السابقة مع البلدية 
ال  كي  ون��اورت  علنا  ترفضها  لم  انها  برغم 
توقع االتفاقية النها كانت تحضر ملف االعسار 
بيد  الملف  من  جزءا  ليصبح  للمحكمة  لتقدمه 
القضاء وعلى ذلك ستلجأ الشركة اعتمادا على 
بعض  الطفاء  االصول  بعض  بتصفية  االعسار 
الديون من جهة واعادة هيكلة الشركة لطمأنة 
الدائنين الذي لهم حقوق عليها من جهة ثانية 
التي  واالراضي  العاملين  حقوق  ستطال  والتي 
يقام عليها المصنع واستخدامها اي ان الشركة 
ستنظم االراضي حسب االتفاق مع البلدية كما 
كانت في المشروع السابق مع بعض التعديالت 
حصلت  قد  كانت  التي  االمتيازات  دون  ولكن 
ذلك  وعلى  التفاهم  مذكرة  في  البلدية  عليها 
من  االستفادة  اال  البلدي  المجلس  امام  ليس 
وذلك  المحكمة  قرار  الستئناف  المتاحة  الفترة 
بالتوضيح للمحكمة ان المشروع الذي تضمنته 
من  الشركة  باخراج  كفيل  السابقة  االتفاقية 

ازمتها المالية وبذلك يتم ابطال قرار االعسار.

بعد قبول املحكمة طلب االإع�سار

»ال فارج« تتن�سل من االلتزامات واالتفاقيات مع البلدية والنقابة
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جائحة  بأن  لإلسمنت  الف��ارج  شركة  تدّعي 
كورونا، وما صاحبها من توقف للنشاطات، كانت 
 .2020/٧/٦ في  اإلعسار  لطلب  تقديمها  وراء 
لكن العديد من المراقبين يؤكدون بأن الجائحة 
ما هي إاّل ذريعة استغلتها الشركة؛ إذ أن العديد 
من المؤشرات تؤكد بأن توجهها لطلب اإلعسار 
كان قد بدأ قبل ذلك بوقت طويل. والدليل ، من 
بين أدلة عديدة ، أن طلب اإلعسار لشركة كبيرة 
مثل الفارج يحتاج إلى إعداد قد يأخذ أشهر تصل 
الحاجة لحصر ممتلكات وديون  إلى ستة بسبب 
المالية  بإلتزاماتها  عالقة  له  ما  وكل  الشركة، 
في  المنشورة  الدائنين  )قائمة  اآلخرين  تجاه 

»الرأي« 8/٦ وصلت الى 140٥ أسماء(.
في ضوء ذلك يتضح مدى التضليل والخداع 
مع  تعاملها  في  الشركة  انتهجتهما  اللذين 

مفاوضات  أن  المعروف  فمن  الفحيص.  بلدية 
كانت تجري بين الطرفين � تحت رعاية وإشراف 
الحكومة ، وهي مفاوضات قطعت شوطاً متقدماً 
الفحيص  بلدية  بها  بعثت  مذكرة  تؤكد  حسبما 
جاءت   .2020/٧/13 بتاريخ  الوزراء  رئيس  إلى 
تلك المفاوضات على قاعدة المحددات والشروط 
)ألية مشاريع مستقبلية( التي وضعتها الفحيص 
من خالل »حوار مجتمعي« أشرفت عليه البلدية 
العام الماضي، وقدّمت من خالل »مخرجات« ذلك 
الحوار »رؤية الفحيص لإلستخدامات المستقبلية 
مثلما  اإلسمنت«،  مصنع  عليها  المقام  لألراضي 
من  وقت سابق  في  البلدية  من  الحكومة  طلبت 

العام الماضي.
بلدية  عليها  س��ارت  التي  المنهجية  ه��ذه 
القوانين  تعتمد  منهجية  )وه���ي  الفحيص 
واألنظمة واحترام حقوق ومصالح جميع األطراف( 
شركة  إدارة  جانب  من  ومقاومة  إعراضاً  القت 
الفارج وبعض األوساط المتنفذة؛ ألنها، ببساطة، 
التزاماتها،  تنفيذ  الشركة  على  تفرض  سوف 
األراضي  تأهيل  إعادة  بينها  ومن  للقانون،  وفقاً 
التي دمّرتها الشركة ألغراض صناعة اإلسمنت. 
شركة  إليه  تسعى  تزال  وال  كانت  الذي  فالهدف 
»صفقة«  إلى  البلدية  مع  التوصل  هو  الف��ارج 
المعالم،  إلى »اتفاقية« واضحة  � وليس  غامضة 
يتم بموجبها انتزاع »قرار تنظيم األراضي« من 
البلدية، مقابل وعود ال أساس صلب لها، يمّكنها 
من التهرّب من اإلستحقاقات التي تفرضها عليها 
القوانين واألنظمة. لذلك، ليس من المبالغة في 
لسيناريو  تخطط  كانت  الفارج  بأن  القول  شيء 
الطريق  هذا  مثل  ألن  طويل.  أمد  منذ  اإلعسار 
يساعدها في تحقيق ما تريده بواسطة القضاء؛ 
فيما  واستحقاقاتها  القوانين  عن  تقفز  وبذلك 

مصنع  عليها  المقام  الفحيص  بأراضي  يتعلق 
اإلسمنت.

البنوك  توقف  كانت  اإلع��س��ار  نتائج  أول��ى 
لما  الصحية  التأمينات  صرف  التأمين  وشركات 
يزيد عن 8٥00 متقاعداً من الشركة، وكذلك ما 
بعدما سرّحت   � الشركة  تبقى من موظفين في 
المئات منهم في األعوام الماضية. وهذا جزء من 
األهداف التي ترمي إليها الفارج من وراء اإلعسار 
التزاماتها  أو على األقل تقليص   ، التخلص  أي  ؛ 
تجاه هؤالء الموظفين، وبالتالي خفض »اعبائها« 

المالية !
لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المراقبين 
ان  أم  اإلعسار،  تعاني الفارج من  : هل حقاً  هو 
محمد  األستاذ  كشف  )كما  بفساد  يتعلق  األمر 
وهدر  إدارة  وسوء   ،  )2020/٧/24 في  داودية 
ألموال الشركة ؟ صحيح أن اوضاع الشركة كانت 
في تراجع منذ ان اصبحت المنافسة شديدة في 
ألربع  الترخيص  بعد  األردن��ي  اإلسمنت  سوق 
منذ  الحكومة  قبل  من  لإلسمنت  جديدة  مصانع 
عام 2010؛ لكن في ظل هذه األوضاع : ما هو 
ألعضاء  الخيالية  والمكافآت  للرواتب  التفسير 
بعين  تأخذ  لم  التي  الشركة  في  العليا  اإلدارة 
اإلعتبار مصالح المساهمين في الشركة والديون 

المتراكمة عليها ؟ 
سبيل  على  أقلها،  وليس  كثيرة؛  التفاصيل 
أسهم  بيع  عند  الفحيص  أراض��ي  بأن  المثال، 
الفارج  لشركة  األردنية  اإلسمنت  مصانع  شركة 
الفرنسية عام 1٩٩8 )بموجب عملية الخصخصة(  
؛ لكن بعد 22 سنة  سُجّلت قيمتها )صفر( دينار 
قيمتها،  اصبحت  الجائر  والتعدين  التجريف  من 
بقدرة قادر، 11٩ مليون دينار، كما هو وارد في 
فماذا  فساداً،  هذا  يكن  لم  إذا   ! الشركة  بيانات 

يسمّى ؟ 
منذ اليوم األول لورود المعلومات عن تقديم 
طلب اإلعسار، تحركت الفحيص بكافة مكوناتها 
أصدرت  إذ  الطلب؛  برفض  للمطالبة  اإلجتماعية 
مؤسسات المجتمع المدني والعديد من الجمعيات 
لإلعسار،  رفضها  فيها  تعلن  بيانات  العشائرية 
أوردنا  التي  للحيثيات  قبوله  بعدم  والمطالبة 
بعضاً منها؛ وأطلقت مجموعة »عريضة« مشابهة 
الكترونياً  عليها  للتوقيع  الحكومة  رئيس  الى 
حظيت بآالف التواقيع. وبعد قبول محكمة السلط 
في  عفوية  مظاهرة  خرجت  اإلع��س��ار،  لطلب 
القبول  إعالن  من  التالي  اليوم  مساء  الفحيص 
المطلق  المدينة  )2020/٧/2٧( تؤكد على حق 
المقام  الفحيص  أراض��ي  مستقبل  تحديد  في 
عليها مصنع اإلسمنت. وتحركت بلدية الفحيص 
للمعركة  التحضير  أج��ل  من  صعد  ع��دة  على 
القانونية العتيدة؛ كما خاطبت مؤسسات المجتمع 
إعادة  قيمة  تحديد  أجل  من  البيئة  وزير  المحلي 
تأهيل األراضي، والطلب منه إبالغ وكيل اإلعسار 
المطلوب لذلك على ذمة  المبلغ  بذلك وتسجيل 
األراضي  تأهيل  بإعادة  الملزمة  الفارج  شركة 
بقوة:  اآلن  يطرح  الذي  والسؤال  للقانون.  وفقاً 
البلدية  بين  التفاوضي«  »المسار  مصير  هو  ما 
وحيلها  الف��ارج  مناورات  ستعيد  هل  والشركة؟ 
القضية برمتها إلى نقطة الصفر؟ وما هو موقف 
الحكومة التي تمتلك � من خالل مؤسسة الضمان 

اإلجتماعي � نحو 20 ٪ من أسهم الشركة ؟ 
لكن الفحيص في معركتها هذه ال تدافع عن 
نفسها فقط، بل عن الوطن ومقدراته. وال ننسى 
كل  في  موجودة  الفحيص  تراب  من  حفنة  بأن 
الفحيص  تناشد  اإلسمنت.  من  شُيّد  أردني  بيت 
أبناء وبنات األردن وجميع القوى الحيّة من أحزاب 
للتضامن  مدني  مجتمع  ومؤسسات  ونقابات 
من  مهمة  شريحة  ومع  وحقوقها،  الفحيص  مع 
عمال الوطن الذين أصبحوا محرومين من العالج 
والدواء والرعاية الصحية وأصبح الغموض يحيق 
مستقبل  إن  عائالتهم.  ومستقبل  بمستقبلهم 
التلوث  من  طوياًل  عانت  متميزة  أردنية  مدينة 
البيئي وقدمت الكثير للوطن على مدى ٦٥ عاماً، 
إنقاذ  من  أهم  والموظفين  العمال  آالف  وحياة 
شركة خاصة أجنبية حققت األرباح الطائلة على 
من  بالمزيد  تطمع  تزال  وال   ... الوطن  حساب 
خالل المتاجرة بأراضي اآلباء واألجداد للخروج من 

»إعسارها« ! 

بعد قبول طلب اإع�سار �سركة »ال فارج«

الفحي�ض توا�سل الدفاع عن حقوقها وم�ستقبلها
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م�سوؤول  حمو:  حممد  الرفيق 
دائرة الاجئن

ان ما يروج له اعالميا من خالل   
الصهاينة واالمريكان وبعض االعالم 
الرجعي العربي بايقاف عملية الضم 
المحتلة  االغوار  الراضي  الصهيونية 
بالعيون ،ألن  الرماد  ما هو سوى ذر 
استيالء  من  االرض  على  يجري  ما 
لبناء  الدونمات  بمئات  اراضي  على 
المزيد من المستعمرات االستيطانية 
في كافة ارجاء االراضي الفلسطينية 
المحتلة عام ٦٧ وخاصة في مدينة 
واصدار  وضواحيها  المحتلة  القدس 
فورا  تنفذ  التي  المنازل  هدم  اوامر 
منازلهم  هدم  على  االهالي  ويجبر 
دفع  على  مقدرتهم  لعدم  بايديهم 
تكاليف الهدم لصالح الكيان الغاصب  
من  الفلسطيني  لتهجير  يؤدي   مما 
اخرى  مناطق  الى  وقراها  القدس 
االستيطانية  الكتل  ضم  سياق  وفي 
المدينة  ال��ى  ال��ق��دس  محيط  ف��ي 
تسميه  لما  وصوال  حدودها  لتوسيع 
وكخطوة  الكبرى(  )القدس  اسرائيل 
اولى في عملية الضم وتطبيق رؤية 
نتنياهو   � ترامب  االمريكي  الرئيس 

وفصل  الغربية  الضفة  بتمزيق 
جنوبها  عن  الضفة  ووس��ط  شمال 
ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة 
تنفيذ  يتم  وكذلك  للحياة،  وقابلة 
التوسع  عملية  في  الضم  مخطط 
التي  الخليل  االستيطاني في مدينة 
الى  االبراهيمي  ال��ح��رم  ض��م  ت��م 
بلدية  عن  وفصله  االحتالل  بلدية 
مساحات  على  االستيالء  مع  الخليل 
في  وال��ش��روع  االراض��ي  من  كبيرة 
توسع  او  جديدة  مستوطنات  بناء 
وف��رض  ال��ق��ائ��م��ة  للمستوطنات 
القوانين االسرائيلية بعد ان تم منح 
مجلس التخطيط االعلى االسرائيلي 

بالحرم  والتصرف  الضم  صالحيات 
االبراهيمي.

 ومن عمليات الضم لهذا االسبوع:�
� وافقت حكومة االحتالل على   1
بناء الف وحدة استيطانية على ارض 
وابو  العيزرية   � عناتا   � الطور  وقرى 
 )  E1( المسماة  المنطقة  في  ديس 

ضمن مشروع القدس الكبرى.
شرق  ضخم  م��ش��روع  بناء   �  2
المنطقة  ح��س��اب  ع��ل��ى  ال��ق��دس 
الصناعية من فنادق ومحال تجارية 

على مساحة 300 الف متر مربع.
هذا  من  االول  النصف  خالل   �  3
 30 منها  هدم  عملية   ٧4 تم  العام 

عملية  هدم ذاتي ووزعت ٥3 اخطارا 
بالهدم ووقف البناء.

لحم  بيت  في  االستيالء  تم   �  4
على مئات الدونمات من اراضي قرية 
وحدات  القامة  دونما   32٧ كيسان 
استيطانية لتوسيع مستوطنة )ايبي 
هناحل( و ٧00 دونم في محيط قرية 
فراسين في منطقة يعبد غرب جنين 
بالقرية  مياه  واب��ار  منشآت  وه��دم 
الفلسطينيين  واقتالع  تهجير  بهدف 

من اراضيهم.
وفي ظل ما يجري من ضم فعلي 
الفلسطينية  لالراضي  االرض  على 
العربية  لتحمل  المحتلة ندعوالدول 
والقومية ووقف  الوطنية  مسؤوليتها 
الموقعة  المعاهدات  كافة  والغاء 
ونتوجه  الجارية  التطبيع  وعمليات 
اشكال  كافة  بوقف  االوروبية  للدول 
تماشيا  الغاصب  الكيان  مع  التعامل 
مع مواقفها المُدينة لالحتالل ليخضع 
وتنفيذها  الدولية  الشرعية  لقرارات 
من اجل عودة الالجئين الفلسطينيين 
عام  منها  هجروا  التي  ديارهم  الى 
الفلسطينية  الدولة  واقامة   1٩48

المستقلة وعاصمتها القدس.

االخيرة  اآلون��ة  -شهدت   
سلسلة من االجتماعات والمؤتمرات 
الدولية والعربية بحثت في تداعيات 
وكالة  تعيشها  التي  المالية  االزمة 
ال��غ��وث ال��دول��ي��ة )االون�����روا( منذ 
سنوات وتفاقمت مع اجراءات االدارة 
المالي  دعمها  بايقاف  االمريكية 
واجمعت  دوالر  مليون   3٦0 المقدر 
طريقة  ايجاد  على  اللقاءات  هذه 
المتحدة  االم���م  قبل  م��ن  دائ��م��ة 
بحيث  )االون��روا(  تمويل  الستدامة 
موازنة  من  دعمها  من  جزءا  يصبح 
استمرار  جانب  الى  المتحدة  االمم 
المنح الدولية المالية من اجل حماية 

االبتزاز  من  الدولية  الغوث  وكالة 
االدارة  قبل  من  والسياسي  المالي 

االمريكية والصهيونية.
وق����د اص�����در م��ج��م��وع��ة من 
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن وال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن 
استمرارية  يساند  بيانا  الدوليين 
عمل وكالة الغوث الدولية )االونروا( 
دول  غالبية  ثقة  على  التأكيد  مع 
الهام  ودورها  الغوث  بوكالة  العالم 
لماليين  ال��خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  ف��ي 
الالجئين الفلسطينيين وعلى قاعدة 

استمرارية دور الوكالة.
االسرائيلي  الفلسطيني  الصراع 
قائم وهذه احدى مسؤوليات الجمعية 

ولمواجهة  المتحدة  لالمم  العامة 
الصهيونية   � االمريكية  الخطط 
الهادفة الى انهاء والغاء وكالة الغوث 
)االونروا( ال بد لجامعة الدول العربية 
ودول  االسالمية  التعاون  ومنظمة 
هاما  دورا  تلعب  ان  االنحياز  عدم 
في مواجهة تصفية االونروا وخاصة 
غالبية  تأييد  على  حصلت  بعدما 
المتحدة  االمم  في  االعضاء  ال��دول 

باالستمرار بعملها ودعمها ماليا.
وكالة  ادارة  م��واج��ه��ة  وي��ج��ب 
الهادفة  برامجها  الدولية في  الغوث 
االساسية  الخدمات  تقليص  ال��ى 
وخاصة  الفلسطينيين  لالجئين 

وكذلك  المحاصر  غ��زة  قطاع  في 
 ٥0 اس��م��اء  تغيير  ف��ي  ن��واي��اه��ا 
عرب  شهداء  اسماء  تحمل  مدرسة 
وفلسطينيين بما ينطوي على هذه 
تستهدف  مخاطر  م��ن  االج����راءات 
وح��ق  الفلسطينيين  ال��الج��ئ��ي��ن 
ممارسة  وان  ديارهم  الى  العودة 
خضوع  سياسة  هي  االجراءات  هذه 
االمريكية  الصهيونية  ل��الم��الءات 
التي تستهدف تصفية وكالة الغوث 
الفلسطينية  الوطنية  والقضية 
والحقوق الوطنية المشروعةللشعب 
متمسكا  زال  ما  الذي  الفلسطيني 

بالعودة.  

دائرة الاجئن الفل�سطينين )عودة( ح�سد

اط�����اق م�����س��روع اال���س��ت��ع��م��ار اال���س��ت��ي��ط��اين يف ك���اف���ة االرا�����س����ي امل��ح��ت��ل��ة 

ف��ل�����س��ط��ن ل����دول����ة  االب����دي����ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ال���ق���د����ض  ف��ي��ه��ا  ٦٧ مب����ا  ع�����ام 

دائرة الاجئن الفل�سطينين »عودة«

وكالة الغوث الدولية )االونروا( املطلوب ا�ستدامة التمويل وعدم تقلي�ض اخلدمات 
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فوؤاد حمجوب

واالئتالفات  »النهضة«  حشر  المشيشي  تكليف 
القريبة منها في زاوية ضيقة، إذ جعلها أمام خيارين 

أحالهما مرّ!
أبدت غالبية األحزاب األساسية في تونس، ترحيباً 
حذراً بقرار الرئيس قيس سعيّد تكليف وزير الداخلية 
هشام المشيشي )٧/2٥(، وهو من الكفاءات المستقلة 
خلفاً  جديدة  حكومة  تشكيل  التونسية،  اإلدارة  في 
لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة. إذ تم تكليفه من 
والكتل  األحزاب  قدمتها  التي  الترشيحات  دائرة  خارج 

البرلمانية، مما شكل مفاجأة ألغلب تلك القوى.
ويُنظر للمشيشي باعتباره مقرباً من سعيد، وكان 
بالهيئة  عضواً  كان  كما  السابق.  في  له  مستشاراً 
الوطنية لمحاربة الفساد التي تشكلت عقب ثورة يناير 
أنه رجل قانون، وليست  إليه على  يُنظر  2011. كما 
العامة  »المالية  اقتصادية، في وقت تعاني  له خلفية 
إلصالحات  البالد  فيه  وتحتاج  للغاية،  حرجاً  وضعاً 
عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون«. لكنّ البعض 
رأى في تكليفه ردّاً مباشراً على تصريحات للغنوشي، 
اعتبر فيها أن »تونس بحاجة إلى رجل اقتصاد، وليس 

رجل قانون لرئاسة الحكومة«.
 4٦( المشيشي  اختيار  يضع  أن  التونسيون  ويأمل 
ظل  في  بتونس،  تعصف  سياسية  ألزمة  حداً  عاماً(، 
وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في 
حدود ٦,٥ ٪، وزيادة متوقعة لنسبة البطالة إلى أكثر 
بعض  في   ٪30 إلى  النسبة  هذه  وتصل   ،٪  20 من 
البالد  جنوب  شهد  األخيرة،  األسابيع  وفي  المناطق. 
التهميش.  وسياسة  البطالة  ضدّ  احتجاجيّة  تحرّكات 
عجزت  الثورة،  بعد  ما  المتعاقبة  الحكومات  أّن  علماً 
بين  التنمية  واختالالت  البطالة  من  »التخفيف  عن 
حسب  التجاري«،  والعجز  المالي  والتضخّم  المناطق 

قول »الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسان«.
موقف األحزاب؟

في  الشريك  )القومية(  الشعب«  »حركة  بخالف 
الرسمية  موافقتها  أبدت  والتي  المستقيلة،  الحكومة 
التونسية  األحزاب  باقي  فإن  المشيشي،  تعيين  على 
الديمقراطي«  »التيار  حزب  وقال  بتحفظ«.  »رحبت 
»سيعلن  إنه  أيضاً،  المستقيلة  الحكومة  في  الشريك 

موقفه رسمياً بعد لقائه بالمشيشي«.
كما قالت »حركة النهضة« بأنها »ستحدّد موقفها 
إدارة  في  طريقته  بحسب  المشيشي  من  النهائي 
المشاورات«. لكنها دعت، في الوقت نفسه، إلى حكومة 
»وحدة وطنية سياسية«، وليس حكومة كفاءات، وهو 

ما يتعارض مع نوايا الرئيس سعيّد ورجله المكلف.
اعتراضاً  يُبدِ  لم  فإنه  تونس«،  »قلب  حزب  أما 
الحزب  كتلة  رئيس  لكن  المشيشي.  تكليف  على 
خارج  جاء  الذي  التحول  قال: »سنتابع هذا  البرلمانية 
أي تحفظ على شخص  لدينا  المشاورات، ليس  مسار 
المشيشي. نتمنى أن يحقق االستقرار السياسي الالزم 

لالنصراف إلى ما ينفع الناس..«.
الموقف الواضح بجالء جاء من سيف الدين مخلوف، 
القيادي في »اِئتالف الكرامة« )المتشدّد( والمُقرب من 
حركة النهضة، حيث اعتبر أن »رئيس الدولة تحوّل إلى 
عبء حقيقي على االنتقال الديمقراطي في تونس«!.

من  ع��دد  شنه  ال��ذي  الهجوم  اعتبار  يمكن  كما 
مؤشر  بمثابة  الجمهورية،  رئيس  على  النهضة  نواب 

على شعور الحركة بأن سعيّد قد »انضم إلى الجبهة 
المعارضة الستمرار حركة النهضة في المشاركة في 
اختيار  أن  اعتقادهم  عن  مراقبون  وأعرب  الحكم«. 
بات  الذي  السياسي  القلق  درجة  من  رفع  المشيشي 
»قرار  أن  باعتبار  الغنوشي؛  ورئيسها  النهضة  ينتاب 
في  منها،  القريبة  واالئتالفات  هي  حشرها  التكليف 

زاوية ضيقة جعلتها أمام خيارين أحالهما مرّ«!.
ويتعلق الخيار األول بقبول المشيشي، والتصويت 
بغض  سيُشكله،  ال��ذي  الحكومي  فريقه  لصالح 
االقتصادية  وأولوياته  السياسية  توجهاته  عن  النظر 
متردّدة  »النهضة«  فيه  تبدو  وقت  في  واالجتماعية، 
السلطة  بقيادة  سعيّد  للرئيس  التسليم  في  وحذرة 
ظّلت  أن  بعد  والحكومة،  الرئاسة  بشقيها؛  التنفيذية 
وتضع  شروطها،  تفرض  تقريباً  سنوات  عشر  خالل 
الحكومة تحت إمرة البرلمان. بينما يتعلق الخيار الثاني 
وبالتالي  البرلمان،  في  حكومته  وإسقاط  برفضه، 
والذهاب نحو حل  المُترتبة على ذلك،  النتائج  تحمل 
المبكرة. وهو خيار ال تحبذه، ال  واالنتخابات  البرلمان 

النهضة، وال أغلب أحزاب ونواب البرلمان.
أبعاد أخرى للتكليف!

وإلى ذلك، فقد أعرب البعض عن خشيتهم من أن 
التونسي  الرئيس  المشيشي يكشف عن رغبة  اختيار 
في االبتعاد عن األحزاب في »حكومة الرئيس2«، بعد 
على  األولى  حكومته  بناء  في  عليها  رهانه  فشل  أن 
قاعدة »مقاومة الفساد«، ليكتشف في األخير أن رئيس 
الحكومة نفسه »تثار حوله شكوك الفساد«، على نحو 
كان سيضرّ ب�»مصداقية الرئيس ووعوده وشعاراته«.

يسعى  الرئيس  إن  القول  حد  بعضهم  ويذهب 
لتهميش األحزاب في المرحلة القادمة، من منطلق أّن 
التونسيين »يكفيهم ما تحملوا من صراعاتها وتصفية 
الحساب فيما بينها«، ولعّل ذلك يقرّبه من تحقيق ما 
كان يدعو إليه من فكرة »التمثيل الشعبي المباشر«!. 
إجراء  إلى  يبادر  أن  هو  ذل��ك،  من  واألخطر  واأله��م 
استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي، و»الخروج به 
إلى نظام رئاسي  )يراه مشوّهاً(،  من نظام برلماني، 
أفكاره  تنفيذ  في  أكبر  دور  لعب  من  يمّكنه  مباشر«، 

بشأن الملفات االقتصادية واالجتماعية.
 بعد لقائه أرملة البراهمي.. هل هي القطيعة بين 

سعيّد و»النهضة«؟          
في ذكرى اغتيال القيادي )اليساري القومي( محمد 
 ،2013 يوليو  تموز/   2٥ في  حدث  الذي  البراهمي، 
عواينية،  مباركة  أرملته،  الرئيس قيس سعيّد  التقى 
النائب السابق في البرلمان التونسي. وُذكِرَ أنه اطلع 
منها على »آخر المستجدات المتعلقة بقضية االغتيال، 
والعراقيل التي حالت دون الكشف عن الحقيقة«. وأكد 
لها حرصه على أن »توفر الدولة كل إمكانياتها لكشف 
البراهمي،  باغتيال  يتصل  فيما  كاملة«،  الحقيقة 
قبله،  بلعيد،  شكري  البارز  اليساري  بالقيادي  وكذلك 
مُجدّداً حرصه على »تطبيق القانون على الجميع دون 

استثناء«.
يُعدّ  اللقاء  هذا  أن  تونسية  سياسية  أوساط  ورأت 
أن  تعتقد  كانت  التي  النهضة«  إلى  مباشرة  »رسالة 
القضية قد طويت، وكأنها قضية عادية وليست قضية 
استقرار تونس على فك غموضها  سياسية، »يرتهن 
أصدرت  اللقاء،  وبعد  وداعميهم«.  المنفذين  ومعاقبة 
»النهضة« بيانا هاجمت فيه إعادة فتح الموضوع وما 
قضية  في  واالستثمار  اإلعالمي  »التوظيف  أسمته 

المعنيّة  القضائية  الهيئات  مكان  والحلول  االغتياالت، 
وإطالق االتهامات جزافاً«!.

حكم  خالل  حدثت  التي  االغتياالت  قضية  ومثلت 
 ،)2013( »النهضة«  من  عليه  المهيمن  »الترويكا« 
التي  المنفذين والجهات  الكشف عن  من دون أن يتم 
»النهضة«  على  قوي  ضغط  عامل  وراءه��م،  تقف 
بينها  تنازالت،  تقديمها  إلى  أدّت  حينه،  في  وقادتها 
القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط اتهامات 
لها ب�»التدخل في المسار القضائي إلفراغ القضية من 

بعدها السياسي«.
حالياً  سعيّد  الرئيس  إثارة  أّن  المصادر  وأضافت 
بين  المواجهة  أّن  على  مؤشراً  يشكل  القضية  هذه 
مؤسسة الرئاسة وحركة النهضة، باتت وشيكة بسبب 
اختالفات كثيرة في المواقف والتحالفات والصالحيات 
إّن  المصادر  وقالت  البالد.  ألزمات  الحل  مقاربة  وفي 
الرئيس،  على  المحسوبة  الفخفاخ  حكومة  نهاية 
»دشنت مرحلة القطيعة بين سعيّد والنهضة«، بعد أن 
بذلت األخيرة ما في وسعها إلسقاط الحكومة وتفكيك 

التحالف الحزبي الداعم لها.
إخفاء  مسألة  ذلك،  قبل  أثار  سعيّد  الرئيس  وكان 
ملف قضائي يتعلق بحادث سيارة لوزير نهضاوي فيه 
حركة  في  القضية«،  تفاصيل  على  وتستر  »تدليس 
قوية  إش��ارات  توجيه  منها  الهدف  إن  مراقبون  قال 
كل  ستفتح  الجمهورية  »رئاسة  أن  مفادها  للنهضة 
الضغوط  من  القضاء  وستحرر  الشكوك  مثار  الملفات 

والتوظيف السياسي«.
الرئاسة  المواجهة بين مؤسسة  الحديث عن  وبات 
السياسية  الساحة  في  شائعاً  البرلمان  ورئ��اس��ة 
السياسي  الشابي،  نجيب  أحمد  حذر  فقد  التونسية، 
من  السابق،  العهد  في  البارز  والمعارض  المخضرم 
وحمّل  حامية.  مواجهة  إلى  بينهما  الخالفات  تقود  أن 
»األزم��ة  مسؤولية  السياسي«  »اإلس���الم  الشابي 
السياسية منذ سنة 2011، ومصادرة الدولة وإخضاعها 
إلى المحاصصات الحزبية«، إال أنه تمنى على رئيس 
على  المحمول  وهو  الصراع،  هذا  يتزعم  »أال  الدولة 
وصون  أبنائها،  وحرية  وسالمتها  البالد  وحدة  صيانة 

أمنها القومي من كل تهديد«.
على  النهضة  تعمل  التصعيد،  هذا  مقابل  وفي 
التهدئة بكل الطرق. وجاء في بيان لها )٧/2٥(، أنها 
إلى  السياسية  الساحة  مكونات  كل  دعوتها  »تؤكد 
ودعم  التوافق  بنهج  االلتزام  وإلى  والحوار،  التهدئة 
وتجنب  االستقرار،  وعوامل  الوطنية  الوحدة  مقومات 

التحريض ونزوعات اإلقصاء«.
التهدئة هذه  تنفع دعوات  مراقبون، هل  وتساءل 
مواقع  عبر  النهضة،  أنصار  يشنّه  الذي  الهجوم  بعد 
والتشكيك  سعيد  الرئيس  على  االجتماعي،  التواصل 
في خبراته وقدرته على إدارة الملفات، وخاصة الملف 
على  التعدّي  الغنوشي  فيه  ح��اول  ال��ذي  الخارجي 
على  إقليمية  أجندات  وف��رض  الرئاسة،  صالحيات 

تونس.
على  وعمل  بقوة،  ردّ  التونسي  الرئيس   لكن 
اإلمساك بمختلف الملفات الدبلوماسية، وآخر خطواته 
أي  أمام  الطريق  لقطع  الخارجية،  وزير  إقالة  كانت 
رخاوة في الموقف التونسي من الملف الليبي، بوصفه 
قضية حسّاسة، يمكن أن تستغله »النهضة« للتدخل، 

وجرّ تونس إلى سياسة المحاور!.

تون�ض:»حكومة الرئي�ض2«.. �سعّيد ُي�سّعد املواجهة مع الرملان!
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 اإبراهيم اأبرا�ض - كاتب فل�سطيني
طرح فكرة الدولة الواحدة ثنائية 
القومية كما يقترح مثقفون ومحللون 
سياسيون ويهدد سياسيون وقيادات 
كرد  التحرير  ومنظمة  السلطة  في 
خيار  ووصول  إسرائيل  تعنت  على 
حل الدولتين لطريق مسدود مغامرة 
أن  صحيح  النتائج،  مضمونة  غير 
الحل  هذا  سابقاً  رفضت  إسرائيل 
بحل  إسرائيل  قبلت  لو  ماذا  ولكن 
للتفاوض  كأساس  الواحدة  الدولة 
جرى  كما  ال��م��ن��اورة  م��ن  وك��ن��وع 
وأوسلو  مدريد  في  مشاركتها  مع 
مقابل  )األرض  فكرة  من  انطالقاً 
سيتم  الحالة  ه��ذه  ال��س��الم(؟!!ف��ي 
تجاوز حل الدولتين ونهاية المشروع 
سنوات  وسنشهد  التحرري  الوطني 
لن  التي  العبثية  المفاوضات  من 
ستواصل  وخاللها  شيء  إلى  تؤدي 
دام  ما  والضم  االستيطان  إسرائيل 
يسمى  سراب  المفاوضات  أفق  في 

الدولة الواحدة!!!.
مع احترامنا لذوي النوايا الوطنية 
فكرة  يطرحون  ممن  وال��ص��ادق��ة 
الدولة  حل  أن  ومع  الواحدة  الدولة 
أخالقية  حمولة  يتضمن  ال��واح��دة 
وي��ت��واف��ق م��ع م��ا ه��و م��وج��ود في 
العالم حيث تتعايش  كثير من دول 
دولة  في  متعددة  وطوائف  قوميات 
لتفكير  يحتاج  األم��ر  أن  إال  واح��دة، 
إسرائيل  دولة  بسبب طبيعة  عميق 
والكراهية  العنصرية  اليهودية 
من  اليهود  عند  التاريخي  والخوف 
مع  إسرائيل  تعامل  وكيفية  األغيار 

المواطنين العرب فيها.
حل الدولة الواحدة ليس بالجديد 
به  المطالبة  أو  ط��رح��ه  ت��م  فقد 
بصياغات مختلفة في أوقات سابقة 
من عدة جهات فلسطينية وإسرائيلية 
كانت  الطروحات  وبعض  ودول��ي��ة 
الصادر  التقسيم 181  لقرار  سابقة 
حل  لفكرة  أسس  الذي   1٩4٧ عام 
الدولتين – ويمكن الرجوع في ذلك  
إلى مقال موسع ومتميز للدكتور عز 
الدين المناصرة تم نشره في مارس 
الدولة  2018 تحت عنوان )مشروع 
وإعادة  القومية(،   ثنائية  الواحدة- 
تداوله اآلن يثير كثيراً من القلق ألنه 
ضعف  بل  قوة  موقع  من  ينطلق  ال 
شديد للنظام السياسي الفلسطيني 
وضياع  تخبط  حالة  يعكس  كما 
السياسي  المشهد  ف��ي  البوصلة 

الفلسطينية  الساحة  أصبحت  حيث 
ح��ق��ل ت��ج��ارب ل��م��ش��اري��ع وأف��ك��ار 

وأيديولوجيات متعددة ومتضاربة.
ف��ال��رئ��ي��س أب���و م���ازن وال��خ��ط 
يحاربون في  المنظمة  الرسمي في 
دولة  لتثبيت  ودولياً  المتحدة  األمم 
والقطاع،  الضفة  ف��ي  فلسطين 
اإلخوان  من  وبدعم  حماس  وحركة 
غزة  تحويل  على  تعمل  المسلمين 
 ٪1,٥( كلم2   3٦0 مساحتها  التي 
لدولة/إمارة  فلسطين(  مساحة  من 
اإلسالمية  الخالفة  من  جزءاً  تكون 
غزة  لتوسيع  ومخطط  ال��ق��ادم��ة، 
سياق  في  سيناء  من  جزءاً  لتشمل 
أوسع،  أمريكي  إسرائيلي  مخطط 
وجماعات مصالح تشتغل في الضفة 
إلدارة ما قد يتبقى من الضفة بعد 
وآخرون  اإلسرائيلي،  الضم  تنفيذ 
الكونفدرالية  مشروع  يقترحون 
التي  الثالثية  أو  األردن  مع  الثنائية 
إلى  باإلضافة  أيضاً،  إسرائيل  تضم 
طرح الفيدرالية بين األردن والضفة، 
الواحدة  الدولة  فكرة  طرح  ويأتي 
أرض  على  القومية  الثنائية  أو 
المشهد  ليزيد  التاريخية  فلسطين 

السياسي تعقيداً وارباكاً .
نهاية  فتح  حركة  طرحت  عندما 
فلسطين  دول��ة  فكرة  الستينيات 
ت��راب  كامل  على  الديمقراطية 
تبنيها  وت��م  التاريخية  فلسطين 
المجلس  م��ق��ررات  ضمن  رسمياً 
 ،1٩٧1 عام  الفلسطيني  الوطني 

الفكرة  أن  فتح  ح��رك��ة  اع��ت��ق��دت 
ستجد استحساناً من أطراف يهودية 
هذه  ألن  دول��ي��ة  وأط���راف  عالمية 
الدولة ستمنح اليهود المقيمين في 
فلسطين نفس الحقوق التي للعرب 
الحركة:  قالت  حيث  الفلسطينيين 
دولة  إقامة  سبيل  في  نقاتل  )نحن 
يعيش  ديمقراطية  فلسطينية 
طوائفهم  بكل  الفلسطينيون  فيها 
ويهود  ومسيحيين  مسلمين   …
تقدمي،  ديمقراطي  مجتمع  ف��ي 
وأعمالهم  عباداتهم  ويمارسون 
متساوية  بحقوق  يتمتعون  مثلما 
إنسانية  على  فتح  من  وتأكيداً   .)
قائال  البيان  نفس  استطرد  الهدف 
:)إن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها 
الذين  اإلنسان  بني  لكل  وفكرها 
المجتمع  في  يعيشوا  أن  يريدون 
وأن  الديمقراطي  الحر  الفلسطيني 
النظر  بصرف  سبيله  في  يناضلوا 

عن اللون أو الدين أو العرق(.
للمجلس  السادسة  ال��دورة  وفي 
الوطني الفلسطيني سبتمبر 1٩٦٩ 
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  قدمت 
حددت  للمجلس  مذكرة  فلسطين 
فيها أن هدف النضال الفلسطيني : 
بعد  الموحدة  فلسطين  دولة  )إقامة 
وتقضي  اإلسرائيلي  الكيان  إزال��ة 
والعنصري،  العرقي  التمييز  على 
وتعتمد على حل ديمقراطي للتناحر 
الشعبين  إلى تعايش  القائم يستند 
الموقف  نفس  واليهودي(،  العربي 

التي   الشعبية  الجبهة  ات��خ��ذت��ه 
األيديولوجي  المضمون  على  أكدت 
ستحكمها  التي  الغد  لفلسطين 
التي  اللينينية  الماركسية  المبادئ 
التحرير  مرحلة  في  عنها  خيار  ال 
وال��ن��ض��ال وف���ي م��رح��ل��ة م��ا بعد 
التحرير: )فلسطين المحررة ستكون 
ث��وري  ع��رب��ي  مجتمع  م��ن  ج���زءاً 
فلسطين  في  اليهود  وأن  جديد… 
بعد التحرر سيمارسون شأنهم شأن 
غيرهم كافة حقوقهم الديمقراطية 
ديمقراطي  مجتمع  في  كمواطنين 

اشتراكي(.
ألهمية  ت��ج��اه��ل��ن��ا  ع���دم  م���ع 
هدف  تبني  في  اإلنساني  العامل 
وعقالنية  الديمقراطية”  “فلسطين 
هذا العامل آنذاك في إطار التعامل 
أن  نعتقد  أننا  إال  دولياً،  القضية  مع 
هذا  تبني  وراء  الرئيسي  ال��داف��ع 
بعض  تلمس  هو  والهدف  الشعار 
وفي  م.ت.ف.  في  القيادية  العناصر 
بين  ما  الكبيرة  الفجوة  تحديداً  فتح 
إمكانيات الثورة والشعب الفلسطيني 
من جهة وتحرير فلسطين عسكرياً 
وإرجاع اليهود من حيث أتوا من جهة 

أخري.
»فلسطين  ه��دف  تبني  ك��ان   
التفكير  منطلق  الديمقراطية« 
الثورة  أن  من  بالرغم  وسط  بحلول 
كانتا  العربية  والحالة  الفلسطينية 
أنه  إال  اليوم،  عليه  هي  مما  أفضل 
المُتضمن  التنازل  م��ن  وبالرغم 

 هل ميكن للدولة الواحدة اأن تكون بديًا عن حل الدولتن؟ 
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 هل ميكن للدولة الواحدة اأن تكون بديًا عن حل الدولتن؟ 
الديمقراطية،  فلسطين  هدف  في 
اليهود  مع  بالتعايش  القبول  وهو 
وليس  فلسطين  في  المتواجدين 
الميثاق  ينص  كما  منها  طردهم 
الصهيوني  الكيان  أن  إال  الوطني، 
ال����ذي ق���ام ع��ل��ى ع��ق��ي��دة شعب 
الموقف  ه��ذا  رف��ض  المختار  اهلل 
وصفة  اعتبره  حيث  الفلسطيني 
وألنه  الصهيوني  المشروع  إلنهاء 
نقية  يهودية  دول��ة  إق��ام��ة  يريد 

خالصة.
وحل  أوسلو  تسوية  فشل  بعد 
ووصول  االنقسام  وبعد  الدولتين 
بشقيه  التحرري  الوطني  المشروع 
المقاوم والسلمي لطريق مسدود عاد 
الحديث عن الدولة الواحدة أو الدولة 
ثنائية القومية، والملفت لالنتباه أن 
ُكتاب  الواحدة  جاء من  الدولة  طرح 
في  قيادات  ط��رف  وم��ن  ومثقفين 
منهم  التحرير  ومنظمة  فتح  حركة 
المفاوضين  كبير  قريع  أحمد  السيد 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  وعضو 
عن  تحدث  ال��ذي  آن���ذاك،  التحرير 
الموضوع ألول مرة في يناير 200٥ 
وعندما  للوزراء  رئيساً  كان  عندما 
كانت المفاوضات تمر بمأزق، وكرره 
بعد ذلك في أغسطس 2008 وأخيراً 
 2012 الماضي  13سبتمبر  ف��ي 
حيث قال في تصريح له خالل لقاء 
مضي  بمناسبة  صهاينة  صحفيين 
اتفاق  تسعة عشر عاماً على توقيع 
أوسلو ونشرت اإلذاعة العبرية جزءاً 
مستعدون  الفلسطينيين  “إن   : منه 
إسرائيل  م��ع  مباحثات  ل��خ��وض 
القومية”،  ثنائية  دولة  إنشاء  حول 
وك��ان أب��و ع��الء  قريع  وص��ف في 
نفس  من  أبريل  شهر  في  له  مقال 
ما  “أقرب  بأنه  الدولتين  حل  العام 
لم  إن  البحر،  في  حرث  إلى  يكون 
كما  طويلة”،  سياسية  ملهاة  أقل 
صيغة  يشبه  بما  للموضوع  تطرق 
عريقات  صائب  إلسرائيل  التهديد 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمين سر 
يخرج  وال  الفلسطينية،  التحرير 
بصيغة  كان  وإن  السياق  هذا  عن 
مازن  أبو  الرئيس  حديث  مختلفة 
عن حل السلطة أو تسليم المفاتيح 
الرئيس  يقول  فعندما  إلسرائيل، 
لحالة  العودة  يُعلن  أن  دون  بذلك 
بالحل  ويتمسك  الوطني  التحرر 
الدولة  خيار  يتبنى  فكأنه  السلمي 
الواحدة. وعاد الموضوع للنقاش من 
بعد  والسياسيين  المثقفين  عديد 

أجزاء من  اإلعالن عن مشروع ضم 
بما  األط��راف  أغلب  وتأكيد  الضفة 
باستحالة  الفلسطينية  القيادة  فيها 
بالرؤية  ال��دول��ت��ي��ن  ح��ل  تطبيق 

الفلسطينية.
من  ال��م��راد  إن  قائل  يقول  قد 
من  القومية  ثنائية  للدولة  الدعوة 
طرف مثقفين ووطنيين فلسطينيين 
تعثر  على  احتجاج  رس��ال��ة  تبليغ 
لحل  التوصل  واستحالة  المفاوضات 
لإلسرائيليين  وتهديد  الدولتين 
الديمغرافي  الخطر  من  بتخويفهم 
أو قطع الطريق على يهودية الدولة 
التصريحات  هذه  صدور  أن  إال  الخ، 
أو  التحرير  منظمة  في  قيادات  من 
تبنيه  الفلسطينية  القيادة  تفكر  أن 
اآلن سينبني عليها تداعيات خطيرة 
منا  تستدعي  م��ؤش��رات  ويعطي 
الدولة  فكرة  وعند  عندها  التوقف 

الواحدة بشكل عام:
بالحقوق  التالعب  يجوز  ال     -1
الفلسطينية وبهدف النضال الوطني 
آلخر  هدف  من  االنتقال  يتم  بحيث 
فشلت  أو  المفاوضات  تعثرت  كلما 
تحقيق  ف��ي  السياسية  النخبة 
الطبيعي  فالوضع  الوطني،  الهدف 
القيادات  تفشل  عندما  والعقالني 
أن  األه��داف  تحقيق  في  السياسية 
تراجع  أن  أو  مواقعها  عن  تتنحى 
تقدير،  أق��ل  على  عملها  أدوات 
وليس تغيير األهداف مع بقاء نفس 

القيادات.
التهديد  للضعيف  يجوز  ال    -2
الحد  يمثل  ه��دف  م��ن  باالنتقال 
-1٩٦٧ حدود  على  دولة   – األدنى 

الواحدة-وفي  –الدولة  أعلى  إلى حد 
الضعيف  الفلسطيني  الوضع  ظل 
الدولة  ورقة  استعمال  فإن  الراهن 
وتخويف إلسرائيل  كتهديد  الواحدة 

لن تنجح.
الواحدة  الدولة  فكرة  طرح     -3
سيُحدث ارباكاً في الموقف الرسمي 
سنوات  طوال  القيادة  تتبناه  الذي 
دولي  اع��ت��راف  على  يقوم  وال��ذي 
بدولة وطنية خالصة للفلسطينيين 
ق��رارات  وتطبيق   ٦٧ ح��دود  على 
الشرعية الدولية حول فلسطين كما 
يُضعف تحرك الرئيس أبو مازن في 
رؤية  غياب  ويكشف  المتحدة  األمم 

مشتركة عند الفلسطينيين.
4-   طرح الفكرة اليوم وصيرورتها 
عند  وال��ج��دل  للحديث  م��وض��وع��اً 
السياسيين والمثقفين الفلسطينيين 

يعني إسقاط هدف الدولة المستقلة 
أو تجاوز المشروع  في الضفة وغزة 
وُضِعت  الذي  الفلسطيني  الوطني 
الوطني  المجلس  دورة  في  أسسه 

في الجزائر 1٩88.
عندما  الفكرة  فشلت  لقد     -٥
إسرائيل  في  السائد  الفكر  ك��ان 
معتداًل ومتفتحا، فهل للفكرة نصيب 
من النجاح اليوم في ظل فكر ديني 
المؤسسة  على  يسيطر  ت��ورات��ي 
الرسمية اإلسرائيلية ويعم إسرائيل 
أنها دولة يهودية  التي تعلن رسمياً 

خالصة.
إسرائيل  ستقبل  كيف     -٦  
ماليين  خ��م��س��ة  م���ع  ال��ت��ع��اي��ش 
على  ق��ادرة  غير  وه��ي  فلسطيني 
من  أق��ل  م��ع  والتكيف  التعايش 
فيها  متواجدين  فلسطيني  مليوني 
وتمارس  عاما  وسبعين  اثنين  منذ 
حالة  وف���ي  ال��ع��ن��ص��ري��ة؟  معهم 
لتضم  إسرائيل  جغرافيا  توسيع 
دولة  فستكون  بعضها  أو  الضفة 
دولة  وليس  أيضاً  عنصرية  يهودية 

ديمقراطية ثنائية القومية.
٧-   إن خطورة طرح الفكرة اليوم 
تكمن في تجاوز كل قرارات الشرعية 
الدولية والعربية، من قرار التقسيم 
حتى المبادرة العربية وحل الدولتين، 
والتأسيس لشرعية ومرجعية جديدة 
ال نعتقد أن الوضع الدولي والعربي 
على  وق��ادر  مستعد  والفلسطيني 
وما هو  مقاصدها.  ونجاح  تأسيسها 
الدولية  الشرعية  ق���رارات  مصير 
العالم  دول  واعترافات  الدولة  حول 
واالتفاقات  السفارات  ومصير  بها 
الدولة  باسم  توقيعها  ت��م  التي 

الفلسطينية؟!.
فشل  حالة  في  أنه  شك  ال     -8
أمام  ليس  التسوية  خ��ي��ارات  كل 
الفلسطينيين أصحاب األرض والحق 
فرض  ولكن  بأرضهم  التشبث  إال 
بالرؤية  القومية  ثنائية  الدولة  حل 
عن  يقل  ال  لنضال  يحتاج  الوطنية 
المستقلة  الدولة  أجل  من  النضال 
استراتيجية  وج��ود  يتطلب  وه��ذا 
الهدف  هذا  حول  واحدة  فلسطينية 
القريب إمكانية  وال يبدو في المدى 
وخصوصاً  االستراتيجية  هذه  وجود 

مع االنقسام.
٩-   إن من يفكرون بحل الدولة 
الخيارات  كل  فشلت  إن  ال��واح��دة 
أول  بأن  يعلموا  أن  عليهم  األخرى 
خطوة بهذا االتجاه هو حل السلطة 

كما  والضفة  غزة  في  بحكومتيها 
قطاع  احتالل  ع��ودة  أيضا  يتطلب 
غزة حتى يكون العامل الديمغرافي 

مؤثراً وضاغطاً على إسرائيل.
منفصاًل  بقاء قطاع غزة  10-مع 
ضم  ومع  الوطنية  المعادلة  وخارج 
قد  الغور  ومنطقة  المستوطنات 
تقبل إسرائيل بفكرة الدولة ثنائية 
جديدة  لتسوية  كأساس  القومية 
السكانية  األغلبية  تملك  دامت  ما 
الدولتين  حل  إلفشال  وكمناورة 
وتجاوز كل قرارات الشرعية الدولية.

ال��دول��ة  إل��ى  ال��وص��ول  11-إن 
ال����واح����دة ب���ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
لحرب  إم��ا  يحتاج  الفلسطينية 
شاملة تُهزم فيها إسرائيل ويفرض 
أو  وإرادتهم،  رؤيتهم  الفلسطينيون 
استراتيجي  وتفاهم  شامل  سالم 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين 
يسمح  واليهود  المسلمين  وبين 
الظروف  وضمن  الدولة،  هذه  بقيام 
أي  تحقق  إمكانية  نرى  ال  الحالية 
الدولة  يجعل  مما  االحتمالين،  من 

الواحدة فكرة طوباوية.
يؤدي طرح  أن  ما نخشاه  12-إن 
حالة  ظل  في  الواحدة  الدولة  فكرة 
ما  والفصل  الفلسطيني  الضعف 
تآكل  واستمرار  والضفة  غزة  بين 
الضفة  في  الفلسطينية  السلطة 
عدد  وتزايد  االستيطان  واستمرار 
المستوطنين أن تقتصر فكرة الدولة 
الواحدة ثنائية القومية على الضفة 
منه  أمر حذرنا  الغربية فقط، وهذا 
مراكز  ب��أن  ونعتقد  س��ن��وات  منذ 
تفكر  إسرائيلية  استراتيجي  تفكير 
يشكل  قد  والذي  األمر  بهذا  اليوم 

بدياًل عن سياسة الضم.
مالحظاتنا  من  ن��روم  ال  وأخيراً 
السابقة أن تستمر األمور على حالها 
أو أن حل الدولتين بالمفهوم الوطني 
قريب اإلنجاز، بل التحذير من حالة 
الحقوق  وصيرورة  السياسي  التيه 
وأهمية  مساومة،  ورق��ة  الوطنية 
وضرورة إعادة بناء النظام السياسي 
وطنية  استراتيجية  على  والتوافق 
الجميع.  من  عليها  االشتغال  يتم 
الفلسطينيين  أمام  إن كان ال يوجد 
غير خيار الدولة الواحدة فيجب وضع 
األمر  لدراسة  وطنية  استراتيجية 
ال  بما  تحقيقها  كيفية  في  والبحث 
الوصول  ألن  الوطني  الوجود  يهدد 
لها لن يتم عن طريق مفاوضات مع 
إسرائيل بل من خالل نضال متعدد 
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في  الفلسطينيون  الالجئون  عبر   -  

االنفجار  ضحايا  مع  تضامنهم  عن  لبنان  مخيمات 
خالل  من  )بيروت(  اللبنانية  العاصمة  هز  ال��ذي 
وقفات رمزية للتضامن مع الجرحى ومساندة اهالي 
الوقفات  على  القائمون  وأكد  االنفجار،  اثر  الشهداء 
واللبناني  الفلسطيني  الشعب  ان  على  التضامنية 
الشعب  ان  ويذكر  واحدة  المأساة  وان  واحد  شعب 
اللحظة  منذ  اشقائه  لمساعدة  هب  الفلسطيني 
االولى لالنفجار عبر التبرع بالدم من خالل طواقم 
الهالل االحمر الفلسطيني وجمعية الشفاء وعناصر 

الدفاع المدني وغيرها من المؤسسات االغاثية على 
االرض.

واضاءوا الشموع ورفعوا االعالم اللبنانية كرسالة 

حب ووفاء للشعب اللبناني بالرغم من هول الفاجعة 
الذي  اللبناني  الشعب  عضد  من   تنال  فلن  وعمقها 
كما  قوة  اكثر  منها  وسيخرج  المحنة  سيتخطى هذه 

عهدناه مندفعا نحو عملية البناء واالعمار واالزدهار

االخيرة

إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  أعربت    -  

األدنى،  الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين  وتشغيل 
االنفجار  بعد  اللبناني  الشعب  مع  تضامنها  عن 

المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت.
هذا  عواقب  أن  خشيتها  عن  وع��ب��رت األون��روا 
االنفجار ستصيب المجتمعات المعرضة للمخاطر في 
الجئي  مثل  بالناس  وتدفع  حدة  أكثر  بشكل  لبنان 

فلسطين نحو المزيد من اليأس.
آب  الرابع من  بيروت في  الذي هز  االنفجار  وأدى 
بعدما  الحبوب  من  لبنان  مخزون  معظم  تدمير  إلى 
إلى  فيها  الحبوب  تخزن  كانت  التي  الصوامع  انهارت 
جانب معظم ميناء بيروت. ويعد الميناء نقطة الدخول 
التجاري الرئيسة إلى لبنان، ذلك البلد الذي يستورد 

معظم ما يستهلكه سكانه.
ويعد هذا الحادث المأساوي األحدث في سلسلة من 
الحوادث التي أغرقت لبنان في أخطر أزمة وجودية له 
في تاريخه الحديث، ويأتي في أعقاب اآلثار المدمرة 
صحة  على  االقتصادية  واألزمة  كوفيد-1٩  لجائحة 

الناس وسبل معيشتهم.
جراء  بأكملها  البالد  اهتزت  »لقد  االونروا:  وقالت 
حجم الدمار، وهو أمر نخشى أنه سيضيف المزيد من 
المصاعب على المجتمعات المعرضة أصال للمخاطر«، 
في  األون��روا  شؤون  مدير  كوردوني  كالوديو  يقول 
لبنان مضيفا بأن »الجئي فلسطين هم أصال من بين 
منهم  والعديدون  البالد،  في  للمخاطر  عرضة  األشد 
يعتمدون بشكل كبير على المعونة النقدية الطارئة 
من  يتمكنوا  لكي  الوكالة  من  عليها  يحصلون  التي 

إطعام عائالتهم«.

واالقتصادية  المالية  التحديات  أن  إلى  وأش��ارت 
نسبة  وضع  إلى  أدت  قد  البالد  تجتاح  التي  الضخمة 
كبيرة من السكان تحت خط الفقر؛ فيما أدى اإلغالق 
إلى  المستجد  كورونا  فيروس  عن  الناجمة  والقيود 
ذلك  في  بما  للمخاطر،  المعرضة  المجتمعات  حرمان 
الجئي فلسطين، من الوصول الضئيل لفرص العمل. 
تأثير  له  يكن  لم  المرفأ  انفجار  أن  من  الرغم  وعلى 
وعلى  فلسطين  الجئي  مخيمات  على  كبير  م��ادي 
منشآت األونروا، إال أن التأثير العام على البالد سيؤثر 
على األرجح وبشكل أكبر على المجتمعات المعرضة 

للمخاطر.
لبنان  في  شخص  كل  »يحتاج  وقال كوردوني: 
بمن  الصادم،  الحدث  هذا  أعقاب  في  الدعم  إلى 
بشكل  يحتاجون  الذين  فلسطين،  الجئو  ذلك  في 
على  »يجب  بأنه  مضيفا  للحياة«،  شريان  إلى  خاص 
فلسطين  الجئي  يدرج  أن  الدولية  المعونة  مجتمع 
هنا  ومن  الطوارئ،  لحاالت  الفورية  استجابته  في 
تأتي الحاجة إلى ضمان استمرار تلقيهم للمساعدات 
النقدية التي هم في أمس الحاجة إليها حتى يتمكنوا 
دوالر  كل  إن  آمنين.  البقاء  ومن  الطعام  شراء  من 
عائالت  لدعم  سيخصص  لبنان  في  األون��روا  تتلقاه 
إلى  أيضا  األون��روا  تحتاج  سوف  فلسطين.  الجئي 
وسبل  االقتصادي  االنتعاش  لتعزيز  المالي  الدعم 

العيش لالجئي فلسطين«.
وكانت األونروا قد عملت على توفير مستودعاتها 
الطبية واللوجستية، وهي ال تزال على أهبة االستعداد 
للمساهمة في الجهود اإلنسانية األممية الشاملة في 

البالد.

االأون���������روا ت�����س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ح���اج���ة ع���ائ���ات الج��ئ��ي 

ف��ل�����س��ط��ن امل��ع��ر���س��ة ل��ل��م��خ��اط��ر يف اأع���ق���اب ان��ف��ج��ار ب���ريوت

موعد  تقرر  وق��د  أم��ا 
النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 
 ،2020  /11/10 بتاريخ 
ف��ق��د أص���ب���ح ال��م��ن��اخ 
االنتخابي يفرض حضوره 
الدوائر  من  العديد  في 
عن  والحديث  االنتخابية، 
المحتملين  المرشحين 
وف�����رص ال���ف���وز ب��ات 
بين  الدائر  الكالم  م��دار 
النظر  بغض  المواطنين، 

قانون  ظل  في  االنتخابية  العملية  بجدوى  قناعتهم  عن 
االنتخاب الحالي ونظامه االنتخابي، فالحديث عن االنتخابات 
عبر  الحق  هذا  لممارسة  الناس  توجه  بالضرورة  يعني  ال 
الصناديق، وقد أشَّرَت تجارب انتخابات الدورات السابقة وما 
بعد انتخابات عام 1٩8٩، على تدني نسبة االقتراع خاصة 
عمان  ففي   201٦ عام  آخرها  كان  الرئيسية،  المدن  في 
كانت النسبة 23,٥٪، والزرقاء 2٥,٩3٪، اما النسبة العامة 
لعدد المقترعين في المملكة لذلك العام فقد كانت 1,٪3٧.

عن  الناس  وإحجام  عزوف  في  عوامل  عدة  أثرت  وقد 
كرس  الذي  االنتخابات  قانون  منها  لالنتخابات،  الذهاب 
الخدمات،  ونواب  والعشائري،  المالي،  النفوذ  نواب  حضور 
والتشريع،  الوطن،  نواب  حضور  من  كبيرة  درجة  إلى  وحَدَّ 
وأصحاب البرامج، والمواقف المبدأية الواضحة، باإلضافة إلى 
عامل مهم جداً وهو وجود المال االنتخابي الفاسد والمفسد 
الناس  المرشحين، حيث جرى تشويه وعي  من قبل بعض 
على مدار الدورات االنتخابية المتعاقبة، وبداًل من االحتكام 
النائب، أصبح االحتكام  التي يحملها  البرامج، والخطط  إلى 
الضائقة  مستغاًل  للناخب،  المال  من  يدفع  ما  مقدار  إلى 
لتسيير  المال  إلى  وحاجتهم  للمواطنين،  الصعبة  المعيشية 
أمورهم المعيشية، باإلضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة 

على من يثبت تورطه في الفساد واإلفساد المالي.
القاتمة عن االنتخابات في  ثمة مخرج من هذه الصورة 
بالدنا، وذلك من خالل تغيير قانون انتخابات الصوت الواحد 
بالقائمة  الكامل  النسبي  التمثيل  نحو  واالتجاه  ومشتقاته، 
المغلقة، وتطويرالنظام المالي لدعم األحزاب بشكل مجزي 
بما يمكن المرشحين الديمقراطيين والجادين في الدفاع عن 
قضايا الناس من خوض االنتخابات، ومحاصرة المال الفاسد 
بيئة  وتوفير  يمارسه،  العقوبات على من  بتغليظ  والمفسد 
ممارسة حقهم  المواطنين على  العامة تشجع  الحريات  من 

االنتخابي.  

خليل ال�سيد

الف�ساد املايل يف االنتخابات النيابية

وق�����ف�����ات ت�������س���ام���ن���ي���ة م�����ع ����س���ح���اي���ا ت���ف���ج���ري ب�����ريوت 
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