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ال��ب��ط��ال��ة ت�����ض��خ��م  م�����ض��ب��وق��ه يف  ق���ف���زة غ���ر 

»ات�����ف�����اق اأب���������راه���������ام«.. الأب�����ع�����اد 

ال���ب���ع���ي���دة وال����ق����ري����ب����ة ل��ل�����ص��ف��ق��ة!

ستكون لدينا بحكم الدستور حكومة جديدة خالل ساعات 
تنفيذية،  ايضا كسلطة  وادواتها  برنامجها  لها  وسيكون 
دولية  عاصفة، في ظل ضغوط  انتقالية  مرحلة  في  تأتي 
واقليمية تريد لالردن ان يصبح اداة لتمرير مشروع صفقة 
قد  الخارجية  السياسية  المناورة  هامش  كان  واذا  القرن، 
ضاق الى الحدود القصوى، فان الوضع الداخلي المزدحم 
انقاذ  »برنامج  الحتضان  ذراعيه  يفتح  الشائكة  بالملفات 
للوطن والشعب« وبرنامج يشرع في مهام تنموية سياسية 
واقتصادية شاملة، دون ان يفلت منه شيء بدءا من البدء 
المشاركة  السياسية واستهداف توسيع  القوانين  باصالح 
والزراعة  والمواصالت  الطاقة  بملفات  مرورا  الشعبية، 
والسياحة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والطوارىء 
المفروضة علينا في قطاعي الصحة والتعليم بسبب الوباء، 
والفقر،  والبطالة   ، الحريات  وملف  العام،  القطاع  وتطوير 
الدارتها  الناظم  هي  والحكومة  ومتعددة،  ثقيلة  الملفات 
جميعها بصفتها التشريعية المنصوص عليها في الدستور.
متعددة  البالد،  بها  تمر  التي  الحادة  الوطنية  االزمة 
االتجاهات والزوايا، ولن تتمكن اية سلطة تنفيذية مهما 
كانت قدرات اعضائها على ان تغطي استحقاقات المرحلة 
توفرت  اذا  اال  الحالكة  فصولها  نعيش  التي  السياسية 
تقلل  ان  هذه  والحالة  يمكن  حيث  قوية،  داخلية  شروط 

من حجم المخاطر الوجودية على البالد.
ان المطالبة الدائمة بتغيير النهج االقتصادي والسياسي 
ومحقه  وصحيحة  مشروعة  تبقى  االزم��ات،  مواجهة  في 
المشاركة  تفعيل  على  االعتماد  هو:  المطلوب  والنهج 
على  الوطني  االقتصاد  اركان  ودعم  المؤسسية  الشعبية 

طريق التحرر من التبعية االقتصادية.
وطنية  لمعركة  عناوين  يشكالن  الشرطان  ه��ذان 
الدنيا من  الحدود  على  للحفاظ  بد من خوضها  ال  كبرى 
السالمة الوطنية، وهي معركة تحتاج لجهود كل الطاقات 
واالمكانات الداخلية والسير بخطى حثيثة واثقة من اجل 
االستعماري  الغرب  مع  وجودية  معارك  االردن  تجنيب 

والمشروع الصهيوني االحاللي.

مطلوب من احلكومة اجلديدة

برنامج انقاذ للوطن وال�صعب

اإىل  ت����دع����و  ك���وي���ت���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة   41
جت���رمي ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال���ع���دو ال�����ص��ه��ي��وين

الثانية مئويته  ب��داي��ة  يف  ال��ك��ب��ر«  »ل��ب��ن��ان 
اجلحيم« يف  »ال�صقوط  اأو  الطائفية  املحا�ص�صة 

ائتالف الحزاب القومية والي�صارية:

اىل  ال�������ص���ب���اب  ن���دع���و 

يف  امل�صاركة  ح��ق  ممار�صة 

النتخابات النيابية القادمة

ال���ر����ص���م���ي  ال���ت���ط���ب���ي���ع  ي����ت����ح����ول  ل�����ن   

�صعبي ت��ط��ب��ي��ع  اىل  ال�����ص��ه��ي��وين  ال���ع���رب���ي 

ال���������ص����ي����ا�����ص����ات احل���ك���وم���ي���ة 

ت�����ص��ع��ف ال��ب��ن��ي��ة ال���ص��ت��ث��م��اري��ة

قلق يف انتظار قوائم القبول املوحد وال�ص�س غر وا�صحة
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  ـ    اعترض عدد من أعضاء النقابة 
والتخليص في  الموانئ  للعاملين في  العامة 
نائب  قيام  على  العقبة  حاويات  ميناء  شركة 
النقابية  اللجنة  العامة بفصل  النقابة  رئيس 

السابقة وتعيين لجنة نقابية جديدة.
أشخاص  تعيين  من  العاملون  واســتــاء 
وتكليفهم بالمفاوضات والنزاعات، المرتبطة 
وذلك  فقط  العقبة،  حاويات  ميناء  بشركة 
سابقا  معهودا  كان  كما  انتخابات  إجراء  دون 
دون  الــشــأن،  بهذا  المختصة  اللجان  فــي 

الرجوع إلى الهيئة العامة. 
الشكوى،  على  الموقعون  األعضاء  وأشار 
أن األعضاء المعيَنين ال يمثلونهم وأنه ليس 
متعلق  ِشأن  بأي  المفاوضة  في  الحق  لهم 

بهم. 
النقابة  عــمــل  يــهــدف  الــســيــاق،  وفـــي 
الموانئ  في  العاملين  مصالح  رعاية  إلى 
حقوقهم،  عن  والدفاع  والتخليص  البحرية 
واالجتماعية  الصحية  الخدمات  وتقديم 

الطبية  العيادات  وإنشاء  للنقابة  المنتسبين  للعمال 
لهم،  واالستهالكية  االجتماعية  الرعاية  ومؤسسات 
والمهني  االقتصادي  المستوى  رفع  على  والعمل 
التجاري  البحري  النقل  في  للعاملين  والثقافي 

البحرية،  والمنازل  الموانئ  وإدارة  والخاص، وصيانة 
والعمليات  والتخليص  والتفريغ  الشحن  وعمليات 
المماثلة كافة، وصيانة وإصالح وسائل النقل البري، 

كما يصل عدد األعضاء فيها إلى 5000 عضو.  

   �   / اربد
والحظر  االغــالقــات  تلك  أكلها  تأتي  لم 
الحكومة  فرضتها  التي  الشعبيه  لألسواق 
بفيروس  اإلصابة  معدالت  زادت  بل  مؤخرا 
كورونا وتفاقمت األرقام بشكل هائل والحبل 

على الجرار..
بالمحصله كان أصحاب البسطات والعربات 
في  بالذات  الشعبيه  باألسواق  يعملون  الذين 
ارزاقهم  قطع  تم  حيث  تضررا  األكثر  اربد 
العيش  لقمة  على  الحصول  من  ومنعهم 

اليومية القليلة التي يحصلون عليها..
التل  بآلة  ســوق  في  البسطات  أصحاب 
قطع  تــم  ــه  ان االهــالــي  ل  اكـــدوا  والحسبة 
الذي  الوقت  في  واطفالها  واسرهم  ارزاقهم 
األخرى  والمحالت  للموالت  فيه  السماح  تم 
فاالقبال  التناقض  ماهذا  متساءلين  بالعمل 
هو  والمواطن  وهنالك  هنا  موجود  الشعبي 
واتباع  نفسة  حماية  يستطيع  نفسه  ملك 
البسطات  بعكس  الصحية  الوقاية  اجــراءات 

حيث اإلقبال عليها اقل.
انه  بسطة  صاحب  الجمرة(  احمد   ( ويقول 
قطع  االغالق  وقرار  لاليجار  بيت  في  يعيش 
رزقه َوال يستطيع تغطية أجرة البيت أو حتى 

الحصول على لقمة العيش..
عامل  ويعمل  ابوالرب(  نايف  يقول)  فيما 
البسطة  مالك  ان  مياومة عند صاحب بسطة 
رفض اعطاءه نصف األجرة على االقل بحجة 

ان الضرر قد وقع عليهم جميعا..
يذوقون  والــعــربــات  البسطات  أصــحــاب 
األمرين بينما يأتي موظفو بلدية اربد إليهم 
بفتح  قاموا  اذا  ومعاقبتهم  لمراقبتهم  يوميا 
االبدان  له  يقشعر  منظر  وفي  بسطاتهم.. 
التل  قام عدد من اصحاب البسطات في بالة 
للسماح  البلدية  لموظفي  الشديد  بالتوسل 
فقط  ساعة  لمدة  والترزق  بالبيع  فقط  لهم 
الطفالهم  خبز  رغيف  شراء  يستطيعوا  حتى  

لكن توسالتهم ذهبت عبثا.
ان إتباع اسلوب قطع أرزاق هؤالء المساكين 
لم  كورونا  لمواجهة  أمرهم  على  المغلوب 
ان  الحكومة  من  فاألحرى  نفعا..  يجدي  ولن 
تبحث عن آلية جديدة وسريعة للتصدي لهذه 
المواطن  يضطر  ان  دون  المعيشية  الظروف 
الفقير الن يكون كبش فداء لذنب لم يقترفه.

تعرت�س امل��وان��ىء  يف  العامة   النقابة 

 ع���ل���ى ح����ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة

اأ�صحاب الب�صطات والعربات يف الأ�صواق ال�صعبيه 

ي�صكون قطع اررزاقهم..

وأسس  قواعد  تغيرت  لقد 
مع  المتحده  الــواليــات  عالقة 
فمن   ، ترامب  بعهد  حلفاءها 
ترامب  يؤمن  ال  الشكل   حيث 
الحلفاء  مع  بالعالقه  بالسريه 
وبشكل  عنه  يعُلن  شي  فكل   ،
فج ومباشر أحيانا ، مما ساهم 
باحراج الحلفاء أمام شعوبهم ، 

وكشف طبيعه العالقه كما هي دون تزويق أو تشذيب . 
المتحده  للواليات  والثابت  القوي  الحليف   ، واالردن 
منذ نهايه الخمسينيات ، حيث لم تشهد هذه العالقه أي 
اضطراب حقيقي ، واتسمت بالثبات واالنسجام واالحتراف 
، وكانت الواليات المتحده حريصه على استقرار االردن ، 
وعدم احراجه وتفضيله على باقي الحلفاء باغلب االحيان 
، الى أن جاء ترامب ، الذي غير من شكل وجوهر عالقه 

الواليات المتحده مع شركاءها وحلفائها .
موجه التطبيع بين الدول العربيه والكيان الصهيوني 
الفلسطينيين  بين  المباشر  التفاوض  آالية  تجاوز   ،
كقاعده  االسرائيلي  أالمــن  اعتماد   ، واالسرائيليين 
الغاء   ، بالصراع  المتعلقه  االمريكيه  للسياسه  ومرجعيه 
المظله الدوليه ، وتجاوز المظله العربيه ، هذه مجتمعه 
هي سياسه ترامب المتعلقه بالصراع ، وهي سياسه أذا 
فانها  ترامب  نجاح  حال  في  القادمه  بالمرحله  استمرت 
الذي  الضرر  عن  يقل  ال  ــاالردن  ب بالغا  ضــرراً  ستلحق 

سيلحق بقضيه الشعب الفلسطيني .
يراعي  وال   ، الحلفاء  مع  الحوار  يعتمد  ال   ، ترامب 
ما  يمُلي  هو   ، شعوبهم  أمام  موقفهم  وال   ، مشاعرهم 
دوال  دفع  ما  وهذا   ، مواربه  دون  التنفيذ  ويطلب  يريد 
عربيه لعقد اتفاقيات مع الكيان الصهيوني دون مواربه أو 
اي محاوله للشرح أو التبرير ، وعوده ترامب تعني مزيدا 
من الدول المطبعه ، ومزيدا من االتفاقيات ، ومزيدا من 
بملف  يتعلق  فيما  جغرافيته   ) وتجاوز   ( االردن  تهميش 

الصراع العربي – االسرائيلي .
عودة  ،مع  السياق  بهذا  االردن  من  مطلوب  هو  ما 
الملفات  بعض  مع  بالتعامل  سيتعلق   ، المرجحه  ترامب 
وخصوصا  أالمن  وملف   ، الالجئين  ملف  واولها  العالقه 
أمن منطقه االغوار ، وملف القدس الذي قد يجُبر االردن 
على الخروج منه لصالح صيغه اخرى ، مع ضمان السياده 

االسرائيليه على كامل القدس .
مصالح  الثانيه  بواليته  القادم  ترامب  يراعي  لن   
الطويل حين يتعلق  العالقه  ، ولن يحفل بتاريخ  االردن 
 – الفلسطيني  الصراع  وتصفيه  اسرائيل  بأمن  االمر 
تداعيات  احتواء  على  االردن  يجُبر  وسوف   ، االسرائيلي 
احداث تغيير  أالمر  اقتضى  لو  ، حتى  التصفيه بأي ثمن 
كل  دمج  وباتجاه  السياسي  النظام  بنيه  على  نوعي 
السياسيه  الصيغه  وتجاوز   ، االردنــي  الشعب  مكونات 

للنظام القائم منذ مطلع السبعينيات .

كمال م�ضاعني

الردن وعودة ترامب
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   ـ  
القومية  االحــزاب  ائتالف  عقد 
لمتابعة  دورياً  اجتماعاً  واليسارية 
لــلــمــشــاركــة في  ــتــحــضــيــرات  ال
القادمة,  النيابية  االنــتــخــابــات 
واصدر في ختام اجتماعه التصريح 

التالي: الصحفي 
االستحقاق   موعد  اقتراب  مع 
االنتخابات  ــاجــراء  ب الــدســتــوري 
عشر,  التاسع  للمجلس  النيابية 
ــن نــعــيــش مــرحــلــة تــحــول  ــح ون
تاريخي, مثقلة باالزمات السياسية 
شديدة  وتداعياتها  واالقتصادية 
العامة  ـــاع  االوض على  السلبية 
االردنــي  شعبنا  وعلى  البالد  في 
المتوسطة  فــئــاتــه  وتــحــديــداً 
والفقيرة. االمر الذي فاقم الشعور 
العامة  بالمؤسسات  الثقة  بعدم 
ظل  في  والتشريعية  التنفيذية 
لمجلس  الحقيقي  الـــدور  غياب 
اننا  والرقابة.  التشريع  في  النواب 

نعتقد أن االصرار على بقاء قانون 
االنتخابات الذي يعيد انتاج الصوت 
الواحد, هو المسؤول عن غياب دور 
تستجب  لم  حيث  النواب,  مجلس 
االحزاب  لمطالب  الرسمية  الجهات 
القائمة  باعتماد  السياسية  والقوى 
الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي 
حجم  توسيع  اجــل  مــن  الشامل 
والسياسية  التمثيلية  المشاركة 

في البرلمان.
الوطنية  المسؤولية  موقع  ومن 
شعبنا  جماهير  إلى  نتوجه  فاننا 
وخصوصا  وافــراده,  فئاته  بجميع 

جيل الشباب فيه إلى:
المشاركة في  ممارسة حق   -

مشروعة  اداة  واعتباره  االنتخابات 
وضاغطة من اجل التغيير في وقت 
الوطن  لحماية  الحاجة  فيه  تشتد 
من المشاريع االستعمارية الخبيثة, 
للعمل  أيضاً  الحاجة  فيه  وتشتد 
ديمقراطي  وطني  وبأفق  الجاد 
العامة  الحريات  حماية  اجل  من 
لجميع  اآلمن  والعيش  العمل  وحق 

المواطنين على حدّ سواّء..
إيصال  في  الحق  ممارسة   -
الصوت إلى صندوق االقتراع وفي 
اختيار القائمة التي يعبر برنامجها 
وطني  اردن  نحو  تطلعاتنا  عن 

وديمقراطي.
لن  لألفضل  التغيير  ان   -

شعبية  مــشــاركــة  دون  يتحقق 
والتفاعل  االنتخابات,  في  واسعة 
كل  ومقاومة  مجرياتها,  كل  مع 
حياتنا  افسدت  التي  الممارسات 
السياسية وافسدت عالقة المرشح 
المال  باستخدام  بدءاً  الناخب,  مع 
للمرشح  باالنحياز  ومروراً  االسود, 
وقدرته  كفاءته  عن  النظر  بغض 
الحداث  الوطن  قضايا  عن  للدفاع 
النواب من  بنية مجلس  تغيير في 

نواب خدمات الى نواب وطن.
على  وقدرته  بشعبنا  ثقة  كلنا 
مثل  في  الوطنية  خياراته  تحديد 
هذه الظروف الحرجة التي تعيشها 

البالد.

ائتالف الحزاب القومية والي�صارية:

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنيندعو ال�صباب اىل ممار�صة حق امل�صاركة يف النتخابات النيابية القادمة

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

لدائرة  االخــيــر  الشهري  التقرير 
اظهر  ــة  ــي االردن العامة  ــاءات  ــص االح
بــوضــوح وبـــدون رتــوش زيـــادة غير 
المتحقق  البطالة  معدل  في  عادية 
العام سنة  الثاني من هذا  الربع  خالل 
٢0٢0، وبحدود )٣،٨٪( لتصل نسبتها 
ارتفاعا   )٪٢٣( الى  حزيران  نهاية  في 
من )١٩،٢٪( جرى احتسابها في نهاية 
الربع الثاني المقابل من السنة السابقة 

سنة ٢0١٩.
عند  قتامة  اكــثــر  تــبــدو  ــصــورة  ال
المشار  البطالة  معدل   بتحليل  القيام 
عامة  نسبة  هــو  الــذي   )٪٢٣( اليه 
ذلك  ومن  التفصيلية،  مكوناتها  الى 
جانب  من  اكثر  في  اعلى  نسبي  رصد 
عندما  الخطورة  قمة  في  ،وبعضها 
وصول  االحصاءات  دائرة  تقرير  يؤكد 
معدل البطالة الى »٢٦،٦٪« في الربع 
الثاني من  السنة الحالية، صفوف حملة 
الشهادات الجامعية )االفراد المتعطلون 
بكالوريوس  شــهــادة  يحملون  ممن 
واعلى مقسوما على قوة العمل لنفس 

بالمستويات  وقياسا  العلمي،  المؤهل 
العلمية االخرى(.

حملة  بين  البطالة  نسبة   )٪٢٦،٦(
من  بأكثر  تعتبر  الجامعية  الشهادات 
كما  االرتــفــاع  بالغة  وتفسير  معيار 
رقمها  حيث  من  الخطورة  عالية  هي 
اجتماعية  المرتفع في صفوف شريحة 
وتعليمية محورية من جهة، ومن جهة 
خالل  تصاعدها  تسارع  مخاطر  اخرى 
 )٪١5( حوالي  من  السابقة  السنوات 
الى   ٢0١٧ سنة  من  الثاني  الربع  في 
المعدل الحالي )٢٦،٦٪( في الشريحة 
ـ ١٩ » سنة ترتفع  العمرية »بين ١5 
االحصاءات  تقرير  )في  البطالة  نسبة 
الشريحة  وفي   ،)٪5٧،٧( الى  العامة« 
نسبة  ترتفع  ـ ٢٤( سنة   ٢0( العمرية 

البطالة )٤٢،٢٪(.
بالمعيار  المتحققة  البطالة  نسبة 
المحافظات«  مستوى  »على  الجغرافي 
محافظة  من  والتفاوت  بالعلو  اتسمت 
البالغ  اعالها  تحقق  وقد  اخــرى،  الى 
)٢5،٨٪( في محافظة العاصمة عمان، 

بطالة  نسبة  ادنــى  تسجيل  تم  فيما 
الكرك،  محافظة  في   )٪١٤،٧( البالغ 
وهذا التفاوت بدوره يكشف او باالحرى 
يؤكد حالة اختاللية اخرى في االقتصاد 
االردني، والتي يمكن ان توصف بكون 
وبأن  متوازنة،  غير  االقتصاد  هيكلية 
مخرجاتها تشكل في معظمها اوضاعا 
مختله  صعبة  واجتماعية  اقتصادية 
على  والمدقع  المطلق  الفقر  ويقف 

رأسها.
اختالالت ومخاطر اخرى تالحظ عند 
لمعدالت  والتقييم  التحليل  من  مزيد 
للبطالة،  االخرى  التفاصيل  ومكونات 
واهمها تحقق تفاوت كبير في معدالت 
البطالة بين الذكور واالناث في البالد، 
تصب  بانها  عموما  تتسم  ــتــي  وال
يظهر  كما  الذكور  مصلحة  خانة  في 
ارقــام  فــي  ايضا  والتدني  االخــتــالل 
االقتصادية«  »المشاركة  ومعدالت 
المرأة  مشاركة  تزيد  ال  حيث  بشقيها 
المرأة  تزد مشاركة  لم  او   ،)٪١٤( عن 

عن هذه النسبة منذ سنوات!!

االردنــي  االقــتــصــاد  فــي  البطالة 
حيث  االكبر  والجائحة  االزمــة  تعتبر 
والمتداد  االرتفاع  في  استمرت  انها 
كانت  والتي  الماضية،  السنوات  طيلة 
بمكافحتها  تتعهدباستمرار  الحكومات 
بل  جدوى  وبدون  لها،  الحلول  وايجاد 
العكس كان الحصاد على ارض الواقع!!

جوانبها  معظم  ــي  ف الــبــطــالــة 
نهج  وتطبيق  تبني  نتاج  وتداعياتها 
اقتصادي رأسمالي ليبرالي مفرط في 
انفتاحه واختالله، ويصبح وضع البطالة 
في  ايضا  وثقال  وطأة  أشد  االردن  في 
غياب برنامج وتشريع شمولي للتأمين 
لمخاطرها  واالقتصادي  االجتماعي 

المتعددة.

احمد النمري

قفزة غر م�ضبوقه يف ت�ضخم البطالة
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املر�صد العّمايل الأردين- بالكاد خرجت منطقة 

الشامل  الحظر  معاناة  من  الجنوبية  األغــوار 
الماضي، حتى دخلت في حظر  آذار  الكلي في 
فيروس  ــاء  وب تفشي  بعد  ــد،  األح يــوم  ــر،  آخ
وارتفاع عدد  المنطقة،  المستجد” في  “كورونا 

المصابين فيها.
تبدأ هذه األيّام بعض المحاصيل بالنضوج 
عمليات  تجري  بينما  الجنوبيّة،  المناطق  في 
زراعة لمحاصيل يُنتظر نُضْجها الشهر المقبل، 
وسط حظر التجوّل الذي فرضَ على العاملين 
الزراعي عاداتٍ جديدة،  القطاع  والعامالت في 

تتعّلق بحياتهم وبزراعة المحاصيل وجنيها.
معظم  منه  يأتي  الــذي  الصافي  غور  في 
الغذائية،  األصناف  بعض  من  األردن  محصول 
على  المحليين  السُكان  من  بالمئة   ٦5 يعتمد 

الزراعة كمصدر رزق وحيد لهم.
ساعات  مع  عادًة،  المياومة  عمّال  يوم  يبدأ 
ارتفاع  قبل  العمل  من  االنتهاء  بهدف  الفجر، 
الظهيرة،  مع  المنطقة،  في  الحرارة  درجــات 
وعندما ترتفع الشمس يأتي باص صغير ويأخذ 
ظروف  تصير  إذ  بيوتهم  إلى  المياومة  عمّال 
تقدمت  كلما  خاصة  هناك  مستحيلة  العمل 
األيّام باتجاه فصل الصيف حيث ترتفع درجات 
الذي يرفع من  الحرارة وتنتشر األفاعي، األمر 

خطورة العمل.
الشامل  الحظر  يضاعف  أن  المتوقع  ومن 
ظروف  قسوة  من  المنطقة  على  المفروض 
العمل الزراعي، وذلك بسبب تقييد حرية حركة 
النقل للمزارعين والعمالة اليومية في المزارع 

الممتدة على طول منطقة األغوار الجنوبية.
أمام مواقع الجهات الرسمية، شَِهد )محمد(، 
المواطنين  من  طوابير  مزرعة،  في  عامل 
والمزارعين الراغبين بالحصول على التصاريح 
والحاكم  الــزراعــة  مديرية  قبل  من  للتنقل 
اإلداري بالمنطقة، فور اإلعالن عن بدء الحظر 

الشامل في مناطق األغوار.
يرى )محمد(، أن الحالة الوبائية التي فرضت 
الحظر الشامل على المنطقة، زادت من مخاوف 
العاملين في الزراعة، باعتبار أن الوضع المادي 
مسؤولون  وغالبيتهم  جدًا،  ضعيف  للمزارعين 
بالحماية  يتمتعون  وال  وبيوت،  عائالت  عن 
االجتماعية مثل الضمان االجتماعي أو التأمين 

صحي.
التصاريح  على  الحصول  آللــيــة  ــا  ــًق ووف

التجوّل،  حظر  فرض  من  باالستثناء  الخاصة 
من  احتياجاته  بتقديم  المزرعة  صاحب  يقوم 
العمالة الزراعية لمتصرّف اللواء ومدير الزراعة 

للحصول على تصاريح لهم.
)إبراهيم(  المزارع  بيّن  السياق،  هذا  في 
المزارعين  أوضاع  أن  إلى  المزرعة،  غور  من 
ليس  المزارعين  مئات  أن  خصوصًا  “مرتبكة”، 
الجهات  من  تنّقل  تصاريح  األصل  في  لديهم 
على  الحصول  صعوبة  إلى  مشيرًا  الرسمية، 
طلب  بسبب  المزارع  لخدمة  للتنقل  التصاريح 
عمّالة  والتي هي  العمالة  من  الوطنية  األرقام 

متحركة ويومية وليست ثابتة طوال الوقت.
المعضالت  العديد من  إلى  )إبراهيم(  ولفت 
حالة  أن  أبرزها:  من  المزارعين،  تواجه  التي 
أو  الجزئي  سواء  ُفرضت  التي  الشامل  الحظر 
الكلي، منعت من الحركة للحصول على المواد 
وصواًل  واالشتال،  كالبذور  المطلوبة  الزراعية 
غاية  في  مواد  وهي  والسماد،  المبيدات  إلى 

الضرورة الستكمال العناصر الزراعية.
)منير( عامل في إحدى مزارع الغور الصافي، 
نظام  من  قلقون  المزارعين  غالبية  أن  يُبين 
من  ومتخوفون  حديًثا،  به  المعمول  التصاريح 
أعمالهم،  تعطل  وبالتالي  فيه،  شمولهم  عدم 
وتوّقف مصدر رزقهم الوحيد، مشيرًا أنه ينتظر 
االستمرار  لهما  يسمح  تصريح  إصدار  وزوجته 

في عملهما.
من جانبه أكد مدير زراعة األغوار الجنوبية، 
ياسين الكساسبة، أن هناك اجراءات للتسهيل 
والمستأجرين  المالكين  من  المزارعين  على 
للمزارع، وممن لديهم تصاريح سابقة للتنقل 
زودت  المديرية  أن  إلــى  مشيرا  الكترونية، 
على  للحصول  المزارعين  بأسماء  المتصرفية 

التصاريح الخاصة بهم.
وأشار إلى أنه بإمكان العمالة اليومية المحلية 
العاملة بالمزارع تقديم الطلبات لمديرية زراعة 
األغوار، من خالل استدعاء رسمي من المزارع، 
أو مالك المزرعة، يحدد فيه عدد العمالة التي 
يحتاجها، حتى يقوم المتصرف بتزويد المزارع 
حسب  الطلب  يغطي  للعمّالة  رسمي  بتصريح 

العدد.
القطاع  في  العاملين  عدد  أن  بالذكر  جديرٌ 
عاماًل  يبلغ ٣٣٤٧0  األردّن  وادي  الزراعي في 
أردني، منهم ٨٢١٧  أردنيّ وغير  وعاملة بين 

عاملة بين أردنيّة وغير أردنية.

يف ظل احلظر ال�صامل ونظام الت�صاريح .. 

ما هو حال مزارعي الأغوار اجلنوبية؟

الجتماع العربي الوروبي 

ومنتدى غاز املتو�صط
  - خا�س

العربي  لالجتماع  الختامي  البيان  انتزع  ـ   ١
 /  ٢٤   ( بتاريخ  عمان  في  عقد  الذي  االوروبــي 
ومصر  والمانيا  فرنسا  وبحضور   )   ٢0٢0  /  ٩
واالردن، تمريرا واعترافا باالتفاقات التي عقدت 
دولة  مع  والبحرين  االمارات  دولتي  بين  مؤخرا 
المنحوته  النصوص  خالل  من  وذلك  االحتالل 
البند   / المشترك  البيان  في  ـــواردة  وال بدقه 
يلي:ـ"نؤكد  ما  على  ينص  الذي  منه/  السادس 
بين  السالم  اتفاقات  تسهم  ان  اهمية  على 
االتفاقيتان  فيها  بما  واسرائيل  العربية  الدول 
اللتان وقعتا مؤخرا في حل الصراع الفلسطيني 
اجل  من  الدولتين  حل  اساس  على  االسرائيلي 
ختام  وفي  والدائم"  الشامل  السالم  يتحقق  ان 

البيان جاء النص التالي:ـ
"وندعو جميع االطراف الى االلتزام باالتفاقات 
اساسها  على  جــادة  محادثات  ــدء  وب السابقة 
ــراف  االط جميع  ومــع  معا  بالعمل  وسنستمر 

المعنية من اجل استئناف هذه المفاوضات" !!
المتوازنة  : اصبحت االتفاقات غير  هكذا اذن 
المشتركة  المصالح  تحقيق  على  تؤكد  والتي 
لسالم  المرجعية  هي  ـالصهيونية  االمريكية 
عادل وشامل !! وليس قرارات الشرعية الدولية 
في  حال  كل  على  االربعة  الدول  شاركت  التي 

التوقيع عليها، في هيئة االمم المتحدة.
٢ـ  وفي تاريخ ) ٢٢ / ٩ / ٢0٢0 (، وقع اجتماع 
فيه  اعلن  القاهرة  في  السياق  نفس  في  آخر 
اسم  تحت  اقليمية  منظمة  تشكيل  عن  رسميا 
منتدى غاز المتوسط ويضم )االردن ، فلسطين 
 ، قبرص   ، اليونان   ، مصر  االحــتــالل،  دولــة   ،
دولة  ليست  االردن  ان  العلم  مع  هذا  وايطاليا( 
مشاطئة للبحر االبيض المتوسط، اضافة الى ان 

االردن مستهلك للغاز وليس منتجا له.
وقد انتقد كثير من الخبراء االردنيين انضمام 
لنا  ناقة  ال  الــذي  المنتتدى  هذا  لمثل  االردن 
اقتصادية  فوائد  اية  توجد  وال  جمل،  وال  فيه 
اطار هذا  في  التحالف  غايات  ولكن   . ترجىمنه 
حول  وتتمحور  باالساس  سياسية  هي  المنتدى 
الغاز  عن  للتنقيب  الجارية  االقليمية  الصراعات 
في المتوسط، وليس هناك مصلحة لالردن في 
الدخول في اي محور من محاور هذه الصراعات، 
خصوصا وان الدول المنضوية في هذا المنتدى 
اللتين  وروســيــا  تركيا  مــن  الضد  على  تقف 
تربطهما عالقة صداقة وعالقات تجارية واسعة 

مع االردن.
ان التحالفات االقليمية المفروضة على االردن، 
االردن  على  كبرى  بمخاطر  االخرى  هي  تنبىء 

ومستقبله وسيادة قراره الوطني.



دد1287االهاليالخميس1-10-2020مشؤون محلية
5الع

 - خا�س 
تؤشر البيانات المتعلقة بالموازنة 
ــراءات  االج ان   ٢0٢0 للعام  العامة 
العجوزات  مــن  فاقمت  الحكومية 
زاد  العامة  الموازنة  في  المزمنة 
الحكومية  االجـــراءات  تفاقمها  من 
واعتمادها  كورونا  بازمة  المتعلقة 
بشكل اساسي على سندات الخزينة 
المركزي  البنك  خالل  من  تتم  التي 
مستفيدة  السيولة  بذلك  لتسحب 
في  االستثمارية  البنية  ضعف  من 
للنمو  المولدة  االنتاجية  المؤسسات 
في  النمو  ليتباطأ  العمل  ــرص  وف
الى  الثابتة  باالسعار  المحلي  الناتج 
العام  مــن  االول  الــربــع  فــي   ٪١،٣
الجاري مقارنة مع ٢٪ لما كان عليه 
خالل الفترة نفسها من العام الماضي 
وبالتالي  االستهالك  معدالت  لتراجع 
معدالت االنتاج والمبيعات المحصلة. 
 ٪٢٤ نسبته  ما  الى  البطالة  الرتفاع 
اوامر  بموجب  االفــراد  اجور  وتدني 
رفع  تقل عن ٪50  ال  بنسبة  الدفاع 
من نسبة الركود االقتصادي ، ليدخل 
االقتصاد االردني في فترات انكماش 
النظام  مراجعة  تطلب  اقتصادي 
ببقية  اسوة  به  المعمول  الضريبي 
الضريبة  من  خفضت  التي  البلدان 
والرسوم  والمبيعات  الدخل  على 
انعاش  في  اثر  من  له  لما  الجمركية 
المشاريع  ومساعدة  السوق  حركة 
الصغيرة وفتح مشاريع جديدة توفر 
من  تخفف  العمل  فرص  من  المزيد 
حدة البطالة والمحافظة على مستوى 

معيشي لالفراد.
فاعادة النظر في النظام الضريبي 
ال يؤثر على االيرادات الضريبية في 
الضريبي  النظام  هيكلة  اعادة  حال 
تصاعدية  بضريبة  عــلــىالــدخــل 
لتزيد  المبيعات  ضريبة  وتخفيض 
وبالتالي  االستهالك  معدالت  مــن  
المبيعات والنمو. وتخفيض الضريبة 
كالضريبة  االنتاجية  القطاعات  على 
التي  الزراعي  االنتاج  مدخالت  على 
تصل ١٦٪ وضريبة قطاع االتصاالت 
ما  وهذا   ٪٢٤ تصل  التي  والطاقة 
االقتصاديون  الخبراء  عليه  يؤكد 
منحنى  بين  عكسية  العالقة  ان 
الضرائب والنمو في فترة االنكماش 

االقتصادي.

موؤ�صرات ال�صتثمار يف ال�صندات 

احلكومية
ــم االكـــتـــتـــاب في  ــج يــؤشــر ح
السندات الحكومية الى ضعف البنية 
القطاعات االنتاجية  االستثمارية في 

المولدة للنمو و فرص  العمل.
ــدات  ــن ــس ــار فـــي ال ــم ــث ــت ــاالس ف
للبنوك  عــوائــد  تحقق  الحكومية 
الضمان  استثمار  وصندوق  التجارية 
اعلى  مــن  ــي  وه  ٪٦،١ قيمته  مــا 
االدوات  تحققها  الــتــي  ــعــوائــد  ال
قبل  من  بها  المستثمر  االستثمارية 
تدني  الى  اضافة  الضمان  صندوق 
نسبة المخاطر المرتبطة باالستثمار 
اال في حالة عدم قدرة الحكومة على 

االلتزام بما عليها من ديون وفوائد.
السندات  فان  الحكومة  جانب  من 
مصدرا  للحكومة   تؤمن  الحكومية 
مرتبط  غير  وهو  المالية  للسيولة 
مالية  سياسة   فهي  كورونا  بازمة 
طويل  زمــن  منذ  متبعة  حكومية 
الموازنات  في  العجوزات  لتغطية 
العامة حيث تشير البيانات بان حجم 
اكتتاب البنوك التجارية في السندات 
وحجم   دينار  مليار   ٨ حوالي  يبلغ 
الضمان  استثمار  لصندوق  االكتتاب 
يبلغ ٦،5 ملييار دينار تحقق عائدات 
استثمار  وصندوق  التجارية  للبنوك  
في  االستثمار  حساب  على  الضمان 
في  وتسهم  االنتاجية  القطاعات 

سحب السيولة المالية من البنوك .

في  التحويل  على  يــؤشــر  مما 
او  الصغيرة  االنتاجية  القطاعات 
يؤكد  ومــمــا  االفـــــراد.  مــؤســســات 
جدواها  وعدم  االستثمار  محدودية 
الضمان  استثمار  ــدوق  صــن رفــع 
السندات لديه من ما قيمته ٦0٪ الى 
االقتراض  الحكومة  وتعتمد   .٪٦5
من الضمان النها اتبعت نهج ال تعتبر 
الديون المحلية من مؤسسة الضمان 
العامة  المديونية  مــن  ــزء  ج هــي 

لتسحب نسبة المديونية
وصلت  والتي  المحلي  الناتج  من 
ما  او  دينار  مليار   ٣٤ يقارب  لما 
نسبته١١0٪ من الناتج المحلي منها 
محلية  ديون  مليار   ١٨،5 يقارب  ما 
 ٦،٧ منها  المالية  وزارة  تحتسب  ال 
عليها  لتسهل  المديونية  على  مليار 

االقتراض الخارجي.
المتعلقة  الــمــعــطــيــات  ــد  ــؤك ت
ان  العامة  الموازنة  في  بالعجوزات 
المالية  السياسة  تراجع  لن  الحكومة 
معتمدة نهجها القائم على االقتراض 
لتغطية العجز مما سيسهم في تفاقم 
االنكماش  عن  الناتجة  المشكالت 
والركود االقتصادي. يؤكد عليه العجز 
ومصادر   ٢0٢0 موازنة  في  البائن 
التغطية الخارجية في موازنة ٢0٢١ 
التي تجد الحكومة في اعدادها امام 
الخيارات جراء تراجع في  انعدام في 
الدين  نسبة  في  وارتفاع  االيــرادات 
العام وقفزة في نسبة الفقر والبطالة 

االيـــرادات  تكون  ان  التوقع  ضمن 
دفع  بالتالي   ٢0٢0 العام  من  اقل 
االقتراض  من  مزيد  الى  الحكومة 
مليار   ١،٢٤٧ بحوالي  مقدر  فالعجز 
بنحو  النفقات  قــدرت  حيث   ، دينار 
٨،٣٨٣ مليون دينار مسجلة ارتفاعا 
بنحو ٤١٤ مليون دينار عن مستواها 
النفقات  في  وزيــادة  تقديره  المعاد 
قيمته  ما  او  بنسبة ٣٣٪  الرأسمالية 
١،٢٤5 مليون دينار  دون ان يرافقها 
وحول  التشغيل،  نسبة  في  ــادة  زي
توقعت  العامة  ــرادات  االي تقديرات 
 ٧،٨٢5 مع  مقارنة   ٨،5٦١ تبلغ  ان 
 ٧٣٦ مقدارها  بزيادة  دينار  مليون 
النسبة  تستحوذ   ٪٩،٤ نسبته  ما  او 
ــادة مــن ضريبة  ــزي ال االعــظــم فــي 
المبيعات مع ان وزير المالية يتحدث 
مليون   500 الحكومة  تسديد  عن 
ان ذلك لم  اال  الخاص  للقطاع  دينار 
ورغم  المالية،  النشرات  في  يظهر 
مليون   ٧٣٦ ــرادات  االي في  الزيادة 
 ١،٢٤٧ عجز  رافقه  انــه  اال  دينار 
سيدفع  العجز  وهــذا  دينار.  مليون 
الداخلي  االقــتــراض  الــى  الحكومة 
الحكومة  بين  الموقع  االتفاق  الن 
اربع  لمدة  الدولي  النقد  وصندوق 
دينار  مليار   ”١،٣“ بقيمة  سنوات 
 ٣٩٦ بقيمة  قرضا  االردن  ومنح 
مالية  حاجات  لتغطية  دينار  مليون 
اال نسبة ضئيلة من  ملحة ال تغطي 
االتفاق من  يتطلبه  ما  اضافة  العجز 
اصالحات هيكلية كشرط لالستمرار 
في تدفق القرض بدأت آثارها باعادة 
والمياه  الكهرباء  مؤسسة  هيكلة 
ارتفاعات على  وما يترتب عليها من 
وضرائب  والكهرباء  المياه  فاتورة 
اضافية على المسقفات والعقار وهي 
من المؤشرات االضافية في تخفيض 
الطلب الكلي وتعثر آليات السوق مما 
على  حتى  االضافي  بالركود  ينذر 
السلع المعيشية دون ان تسهم هذه 
السياسات في حل المشكالت المالية.

ال�صيا�صات احلكومية ت�صعف البنية ال�صتثمارية
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ــام  واالرق البيانات  اخــرى  مــرة 
والربعية  الشهرية  والــمــعــدالت 
وتنشرها  تعدها  التي  والسنوية 
اظهرت  العامة،  االحصاءات  دائرة 
في  التضخم  لحالة  ضعيفا  وضعا 
السعار  القياسي  )الــرقــم  البالد 

المستهلك(.
ــم الــقــيــاســي الســعــار  ــرق ــال ف
هامشيا  ارتفاعا  عكس  المستهلك 
نقطة   )١00،٤١( ومــن  محدودا 
السبعة  االشــهــر  خــالل  متحققة 
سنة  السابقة  السنة  من  ــى  االول
٢0١٩ الى رقم قياسي متحقق في 
اشهر”  “سبعة  الفترة  نفس  نهاية 
من سنة ٢0٢0 بحدود “١0١،١0” 
او   )0،٦٩( يقارب  وبارتفاع  نقطة، 

اقل من الواحد الصحيح.
ضعف حالة التضخم في االردن 
تتضح ايضا عندما تالحظ ان نسبته 
السبعة  االشهر  خالل  المتحققة 
٢0٢0منخفضة  سنة  من  االولــى 
بنسبة  تضخم  نسبة  عن  كثيرا 
الشهرين  خــالل  سجلت   )٪١،٧(
االولين من هذا العام سنة ٢0٢0.

ايضا عند مقارنة  ويالحظ ذلك 
 ٢0٢0 سنة  تموز  شهر  بيانات 
تموز  شهر  بيانات  مقارنة  لوحده 
المقابل في سنة ٢0١٩ اذ انخفض 
 )١0١،١٦( من  القياسي  الرقم 
الى   ٢0١٩ سنة  تموز  في  نقطة 
هذا  تموز  في  نقطة   )١00،5٩(
وبانخفاض   ٢0٢0 سنة  الــعــام 

يقارب )٪0،5٦(.
في  الكبير  االنخفاض  وبتأثير 
ومشتقاته  الخام  النفط  اسعار 
والنقل”  واالضــاءة  الوقود  “اسعار 
اتجهت نسبة التضخم الى الهبوط 
كمحصلة رغم حدوث ارتفاع بدرجة 
مجموعات  اســعــار  فــي  ملموسة 
ـ  البيض  ـ  “االلبان  رئيسة  سلعية 

الفواكه ـ الخضروات مثاال”!!
اسعار  احتساب  استبعاد  ولوتم 
نسبة  فان  والنقل  واالنارة  الوقود 
ترتفع  كمحصلة  العامة  التضخم 

الى )٩٦،٪0(.
انكماشه  ــم  ث الــنــمــو  تــبــاطــؤ 

وال  كان  ذلك  وتداعيات  وبتسارع 
محدودية  في  رئيسيا  سببا  يزال 
الدفع  وفي  العام،  الطلب  وهبوط 
بنسبة التضخم الى التراجع وكجزء 
االقتصاد  في  العامة  االزمــة  من 

الكلي.
من ال�صد العايل اىل �صد ب�صرتي

البنك  مــن  التمويل  وجــوهــر 
الدولي

في سنة ١٩5٤، وبعد اتصاالت 
ومفاوضات مطولة، وافقت كل من 
الى  المتحدة  والواليات  بريطانيا 
جانب البنك الدولي على المشاركة 
في تمويل مشروع مائي وكهربائي 
النيل عرف  مصري كبير على نهر 
وبشروط  العالي”  “السد  باسم 
المنح  في  تفضيلية  وغير  تجارية 

كما في السداد.
اتباع  ــاع  اوض وفــي  ــك،  ذل بعد 
لتوجهات  يوليو   ٢٣ ثورة  حكومة 
واستغاللية  وطنية  وســيــاســات 
تدخل  ألي  ورفــضــهــا  متقدمه، 
واقتصادية  سياسية  هيمنة  او 
التمويل  ثالثي  ــدم  اق خارجية، 
ــغــاء(  )ال سحب  على  مجتمعين 

تعدهم بالمشاركة التمويلية.
السريع  المصري  الــرد  ليكون 
قائد  اطلقه  ــرار  ــق ب ذلــك  على 
التاريخي  خطابه  في  جمال  الثورة 

 ،١٩5٦ سنة  تموز   )٢٦( مساء 
لقناة  العالمية  الشركة  بتأميم 
عائداتها  والستخدام  السويس، 
مع  الالحق  وبالتعاون  الكبيرة، 
استكمال  في  السوفييتي،  االتحاد 
فعال في سنة  تم  الذي  السد  بناء 

.١٩٦٤
وامل�صاركة يف متويل �صد ب�صرتي 

اللبناين

سنوات  خمسة  يقارب  ما  وقبل 
بالمشاركة  الدولي  البنك  تعهد 
في  مائي  سد  اقامة  تمويل  في 
بستري”  “سد  باسم  عرف  لبنان 
تجارية  ــزات  ــك ــرت وم ــروط  ــش وب
الشهر  خالل  ليقدم  ولكن  عادية، 
مع  واضــح  تناغم  وفي   ، السابق 
والعقوبات  والضغوط  التدخالت 
الى  الهادفة  لبنان  على  االميركية 
وسياسات  مواقف  بقبول  دفعه 
تمس سيادته، نقول ليقوم البنك 
الدولي في موازاة ما سبق باعالن 
قراره بوقف او باالحرى قراره بعدم 
هذا،  المشروع  تمويل  استكمال 
قرار  هكذا  يلقى  ان  غريبا  وليس 
واسع  لبنانيا  واعتراضا  استنكارا 

النطاق.
وما ا�صبه اليوم بالبارحة

هبوط حاد يف ا�صعار النفط

من  حزيران  شهر  اواســط  منذ 
تواصل   ٢0٢0 سنة  العام  هــذا 

توقف  وبدون  التصاعدي،  االتجاه 
الخام  النفط  اسعار  في  تقريبا، 
السعار  بالنسبة  وخاصة  الدولية، 
نايمكس   “ و   ، “بــرنــت”  نوعية 
برميل   سعر  ليصل  االمــيــركــي” 
حوالي  ــى  ال ارتفاعه  فــي  االول 
“٤5” دوالر يوم الخميس ٣ ايلول، 
وليرتفع سعر برميل النفط الثاني 
الى  الفترة  نفس  في  )نايمكس( 

حوالي )٤٣( دوالر.
المتصاعد  ــجــاه  االت وبعكس 
اسعار  تعرضت  لالسعار  السابق 
هبوط  الى  ذلك  بعد  الخام  النفط 
الى  ايلول   )٣( بين  ومتسارع  حاد 
اذ  ايــلــول،   )١0( الخميس  ــوم  ي
برنت  نفط  برميل  سعر  انخفض 
خالل الفترة هذه من حوالي )٤5( 
وبما  دوالر   )٤0( حوالي  الى  دوالر 
انخفض  فيما   ، دوالر   )5( يقارب 
 ”٤٣“ من  نايمكس  برميل  سعر 
دوالر الى حوالي “٣٨” دوالر، وايضا 
بانخفاض يقارب )5( دوالرات، ومن 
برنت  نفط  برميل  يكون سعر  ثم 
قد هبط بنسبة )١١٪(، وانخفاض 
نفط نايمكس )١١،٦٪(.وحيث لم 
انتاج  كميات  في  زيادة  اي  يحدث 
المنتجة  ــدول  ال قبل  من  النفط 
سنة  حزيران  من  لها  سبق  التي 
بتخفيض  الــتــزمــت  ان   ٢0٢0
قياسي بحدود )١0( ماليين برميل 
نقول  قائما،  يزال  وال  يوميا  نفط 
تدهور  فان  ذلك،  يحدث  لم  حيث 
فترة  فــي  النفط  برميل   سعر 
او  ناجم عن  اليها  المشار  االسبوع 
واختالالت  انكماش  بازمة  يتصل 
التي  الرأسمالية  االقتصاديات 
 ، الطلب  بضعف  اقتصادها  يتسم 
وتباطؤ النمو )بل تراجعه(، وتنامي 
منه  المجمعه  المعروضة  الكميات 
تقديرات  جانب  الى  االســواق  في 
الكورونا  جائحة  وتعمق  بتوسع 
المستقبل  السلبية في  وتداعياتها 
القريب، وليس البعيد، ويتوازى مع 
ذلك تصفية او افالس عدد متزايد 
وخاصة  النفطية  الشركات  من 

االميركية منها.

ت�صخم �صعيف وانكما�س متعمق
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تاجيل دفع الر�صوم مطلب اجلميع 

ول جتاوب من التعليم العايل
الجامعات  في  طلبة  ذوو  طالب 
التعليم  ــر  وزي الرسمية  األردنــيــة 
توق  الدين  محي  الدكتور  العالي 
بالتدخل واصدار قرار يُلزم الجامعات 
لحين  الطلبة  رســوم  دفع  بتأجيل 

صدور قوائم التنسيق الموحد.
ويشار إن  عددا كبيرا من الطلبة 
الجامعية،  الــدراســة  مقاعد  على 
الثانوية  شهادة  المتحان  تقدموا 
تخصصاتهم  تغيير  بهدف  العامة 
إلى تخصصات أعلى مثل )الطب أو 
الصيدلة( عبر القبول الموحّد، وهم 
اآلن مطالبون بدفع رسوم تسجيل 
األسبوع  نهاية  قبل  األول  الفصل 
الحالي، فيما ستصدر قوائم القبول 
دفع  إن  المقبل.  األسبوع  الموحّد 
مع  المبلغ  خسارة  يعني  الرسوم 
تكبيدهم رسوم التخصص الجديد، 
إعـــادة  الــجــامــعــات  تستطيع  وال 
بتأجيل  مطالبين  القديمة،  الرسوم 
الدفع أسبوعا واحدا مراعاة لظروف 

الطلبة االستثنائية.
قلق يف انتظار قوائم القبول 

املوحد وال�ص�س غر وا�صحة .
العادي  غير  لــالرتــفــاع  نتيجة 
القبول  لمعدالت  الدنيا  بالحدود 
التكتم  ظــل  وفــي  بــالــجــامــعــات، 
الشديد على الحدود الدنيا لمعدالت 
االختيار  مسيئي  فئة  ان  القبول 
للعام الحالي ستصل الى ما ال يقل 
عن نحو االلفي طالب وطالبة وهم 
ولم  عالية  معدالت  على  الحاصلون 
التي  بالكليات  مقاعد  على  يحصلوا 
سجلوا رغبتهم للدراسة فيها بسبب 
رئيسي.  بشكل  المعدالت  ارتفاع 
المعدالت  ــان  ف للمصادر  ووفــقــا 
من  حيث  مرتفعة،  ارقاما  ستطال 
المتوقع ان يصل الحد االدنى للطب 
عن  يزيد  ما  الى  االردنية  بالجامعة 
٩٩,5 ٪ وسيبقى المعدل حول ذلك 
في الجامعات االردنية الست ليصل 

في مؤته الى نحو الـ ٩٨,٦ ٪ ، وهو 
االمر الذي يبعد اصحاب معدالت الـ 
٩٧ ٪ عن القبول بالطب في اي من 

الجامعات االردنية .
لقبول  ـــى  االدن الــحــد  إن  كما 
المصادر، سيكون  الطب وفقا لذات 
االدبية  التخصصات  لبعض  موازيا 
االنجليزية  اللغة  تخصص  فــي 
سيقل  حيث  واللغات  التطبيقية 
بعشرين اثنين او ثالثة أعشار عن 
الحد االدنى لقبول الطب او يقترب 
من الطب، حيث أن حوالي ٨٣ طالبا 
حصلوا  االدبي  بالتخصص  وطالبة 
والحاصلون   ٪ فوق٩٩  معدل  على 
على ٩٨ ٪ فما فوق وصل الى ٣٨٩ 

.
القبول  نتائج  لتحليل  ووفــقــا 
أصحاب  من  العديد  فــان  الموحد 
المعدالت التي تصل بين الثمانيات 
معدالت  ــاب  ــح واص ومنتصفها، 
السبعينات، لن يجدوا مقعدا جامعيا 
من خالل الوحدة ، بسبب التنافس 
حيث   ، التخصصات  على  الشديد 
حصلوا  وطالبة  طالبا   ١5٣٦٦ ان 
على معدل ٩0 ٪ فما فوق بامتحان 
البعثات  وحــول   ، العامة  الثانوية 
الخارجية ورغم تاكيد وزارة التعليم 
عن  ـــالن  االع سيتم  ــه  ان الــعــالــي 
منها  المستفيدين  الطلبة  اسماء 
الموحد  القبول  قائمة  اعالن  فور 
بسرعة  يطالبون  الطلبة  ــان  ف

من  ليتمكنوا  النتائج  عن  االعالن 
تقدم  انه   علما  خياراتهم  تحديد 
طالب  االف  اربعة  حوالي  للبعثات 
وطالبة يتنافسون على ١٢5 مقعدا 
الطب  تخصصات  على  موزعين 
ارمينيا،  االسنان في كل من  وطب 
مصر ، تونس ، رومانيا ، المغرب . 

ا�صرتاطات تعجيزية وكلف 

ا�صافية من جيوب الطلبة
اصدرت جامعة الحسين بن طالل  
مجموعة من القرارات واالشتراطات 
باستخدام  للطالبات  للسماح 
الطالبات  ، محملة  الداخلي   السكن 
ودفع  الكورونا  فحص  رسوم  دفع 
الفصلين  على  المترتبة  الرسوم 
السكنات  اغــالق  رغــم  الماضيين 
لتوقف  نتيجة  استعمالها  ــدم  وع
عن  التعلم  نظام  واعتماد  الــدوام 

بعد واشترطت ما يلي :-
عن  الكشف  فحص  إحضار   .١

فيروس كورونا .
تدخل  من  كل  حرارة  قياس   .٢

إلى السكن الجامعي .
٣. االلتزام في ارتداء الكمامة.

المتعلقة  باإلرشادات  االلتزام   .٤
بالتباعد الجسدي، بحسب توصيات 

الجهات الصحية المعنية.
الطالبات  الجامعة  وطــالــبــت 
شركة  سكنات  يستخدمن  اللواتي 
تطوير معان دفع الرسوم المترتبة 
للشركة  سابقة  لفصول  عليهن 

استخدام  لهن  السماح  يتم  لن  واال 
الرسوم  دفع  دون  المساكن  مرافق 
من  واسع  عدد  عبر  وقد  المتراكمة 
القرار   لهذا  رفضهم  عن  الطالبات 
اقتصادية  اعباء  الطلبة  يكلف  الذي 

اضافية . 

طلبة البادية ال�صمالية و�صعوبات 

التعلم عن بعد

اشتكى عدد واسع من طلبة قرى 
البادية الشمالية من عدم االستفادة 
بسبب  بعد  عن  التعلم  نظام  من 
التي تحول دون  التقنية  الصعوبات 
بسبب   ، النظام  االستفادة من هذا 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
يعيشها أهالي قرى البادية الشمالية 
التي تفتقد لتوفير امكانيات التعلم 
عن بعد من انترنت و أجهزة محوسبة 
وتداخل للشبكات السورية االردنية 
المتكرر  االنــقــطــاع  عــن  ناهيك 
لساعات  يمتد  ـــذي  وال للكهرباء 
طويلة  ويشار أن من أهم متطلبات 
األساسية  البنية  توفر  التعلم  هذا 
مساواة  على  والعمل  المرحلة  لهذه 
مع  تنميًة  االقــل  المناطق  ودعــم 

باقي مناطق المملكة .
وزارة  على  ان  االهــالــي  واكــد 
التربية  تطوير شبكة البث وتعزيز 
ابراج االرسال وتوفير اجهزة للطلبة 
التجربة،  هــذه  انــجــاح  ارادت  اذا 
انجاح  ــى  إل الحاجة  كماأصبحت 
في  مُلحة  بُعد  عن  التعلُّم  تجربة 
ضوء الزيادات بـ االصابات بفايروس 
هذه  تأمين  تتطلب  والتي  كورونا 
وشبكات  بحواسيب  النائية  القرى 

انترنت قوية النجاحها.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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رئي�س  العرموطي/  احمد  ال�صتاذ 

جلنة مقاومة التطبيع

قامت بعض دول الخليج العربي بتوقيع  ما 
سمي باتفاقيات سالم مع الكيان الصهيوني 

واقامة عالقات معه في كل المجاالت 
الوقت  االتفاقيات في  توقيع هذه  وياتي 
الذي تسعى فيه االدارة االمريكية لتنفيذ  ما 
سمي بصفقة القرن التي تهدف الى تصفية 
البديل   الوطن  واقامة  الفلسطينية  القضية 
واالستيالء على مناطق االغوار واجزاء كبيرة. 

الفلسطيني من مدنه  الشعب  وتهجير  المحتلة  الغربية  الضفة  اراضي  من 
وقراه واالستيالء عليها في مناطق فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨

العدو الصهيوني وتوسيع  ان هذه االتفاقية تساهم في تحقيق اهداف 
العربية في  التاريخي لالمة  الحق  مجال سيطرته وتاثيرة وهي تنازل عن 

فلسطين كل فلسطين  
ان هذه االنظمة وغيرها كشفت عن عالقاتها المخفية مع العدو الصهيوني 

فهذه العالقات ليست جديدة  بل قديمة لكنها كانت سرية 
الصهيوني  الكيان  مع  الموقعة  االتفاقيات  كل   تعتبر  العربيه  امتنا  ان 
باطلة وال تمثل شعبنا العربي ابدا وستبقى امتنا متمسكة بحقها التاريخي 
في فلسطين من البحر الى النهر وان المقاومة المسلحة هي الطريق للتحرير 
واستعادة حقوق االمة التاريخية واعادة الشعب الفلسطيني الى ارضه معززا 

مكرما

 لن يتحول التطبيع الر�صمي العربي ال�صهيوين اىل تطبيع �صعبي!!
  - لن يتحول التطبيع الرسمي العربي الصهيوني الى تطبيع شعبي!! هكذا قالت وقررت الشعوب العربية منذ معاهدة كامب ديفيد 

عام ١٩٧٩ وحتى يومنا. اليوم تدرك المجتمعات العربية اكثر من اي وقت مضى وبعد مرور ٤١ عاما على اول معاهدة اقرار بالهزيمة 
عقدت بين النظام المصري ودولة االحتالل، تلتها معاهدات اوسلو ووادي عربة وانتهت باالتفاقيتين اللتين عقدتا مؤخرا، ان الصراع القومي 

مستمر ال محالة بسبب وجود وتمدد المشروع الصهيوني واالعالن دون تستر عن مخاطره الكبرى على الوطن العربي بكامله.
القوى السياسية والنخب المثقفه تتولى اآلن مقاومة التطبيع الثقافي والسياسي مع العدو بشجاعة والتزام ، فشكرا ، لكل من بادر 
وساهم وشارك  وال زال يؤمن بان االستسالم هو عدو آخر للشعوب وان المقاومة بكل السبل هي الحل في ظل ظروف امنية وسياسية 

حالكة.

الحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب: 

موقفنا من فل�صطني ثابت ومقاومة التطبيع خيارنا القومي

 - جدد االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، التأكيد على ثبات 

موقفه من القضية الفلسطينية 
المركزية  القضية  بصفتها 
القضايا  رأس  على  تأتي  التي 
العربية قاطبًة، ذلك ألنها قضية 
األول،  مقامها  فــي  إنسانية 
تُترجمُ موقف الضمير اإلنساني 
حول حق شعب استُلِبتْ حقوقه 
مستوى  على  وهــي  وأراضــيــه، 
العرب  يبذل  عربية  قضية  ثان 
لها من عام ١٩٤٨ حتى اآلن ما 
يبذله الفلسطينيون على جميع 

المستويات المعنوية قبل المادية، وهي قضية فلسطينية على مستوى 
ثالث ترتبط بحقوق العودة لمن استُلِب حُقهم اإلنساني في الحياة على 

أرضهم المغتصبة.
الثقافية  المنتديات  شهدتها  التي  والرفض  الغضب  مظاهر  وثمن 
والفكرية، ووسائل التواصل من جموع المثقفين والهيئات والمؤسسات 
الثقافية والسياسية واإلعالمية من الخليج إلى المحيط ضد هذه المبادرة 
التطبيعية، وقال: إننا لن نغير موقًفا تجاه ثابت أصيل من ثوابت الثقافة 
العربية في زمن االلتباسات والصفقات، ومؤمنين بأن مقاومة التطبيع 
لتاريخنا  أعباءها حمايًة  العربي  المثقف  هي قضية وجود، يتحمل معنا 
انتماءاتها  في  العربية  الثقافية  للهوية  وصونًا  والحضاري،  الثقافي 

التاريخية الصحيحة والراسخة.
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اتفاقيات »ال�صالم« من اجل ال�صالم!؟
حممد الب�صر / رئي�س امللتقى الوطني للحريات

غير  تاريخية  لعالقة  استمراراً 
العربي  الرسمي  النظام  بين  معلنة، 
بوابة  عبر  الصهيوني  الكيان  مع 
بتجليات  امتنا  وقف ضد  الذي  الغرب 
بوعد  عالقة  ذات  كانت  ســواء  عدة 
سايكس/بيكو  باتفاقيات  او  بلفور 
لالنظمة  االستبدادي  النهج  بدعم  او 
الرسمية العربية تأكيداً لتجزأة امتنا، 

الذي استخدمته ضد القوى الوطنية والقومية التي حاولت ان تحكم وطننا الكبير 
عبر دولته الوطنية نحو المنعة والتنمية المستقلة وبناء دولة النموذج من كافة 
النواحي السياسية، االقتصادية واالجتماعية، هذا الدعم الغربي ساهم في ايصالنا 
الى ما نحن فيه من تراجع على كافة الصعد فبقاء االستبداد والغاء االخر وانتشار 
الى  ادى  واالقتصادية  المالية  المؤشرات  كافة  وتراجع  االقتصاد  وتخريب  الفساد 
تسهيل  مع  ترافق  ذلك  كل  الجريمة،  وانتشار  البطالة  ونسبة  المديونية  ارتفاع 
مهمة انشاء الدولة الصهيونية ودعمها، وفرضها على االنظمة العربية بالترغيب، 
سوريا  بمستقبل  العبث  العراق،  احتالل  والترهيب  والعسكري  المالي  الدعم 
نموذجاً، مروراً بفرض اتفاقيات كامب ديفد، اوسلو ووادي عربة، حيث جاءت هذه 
في حالة  ابداً  لم يكونا  اللذان  والبحرين  االمارات  التي وقعتها دولتي  االتفاقيات 
حرب او في حالة عداء مع الكيان الصهيوني فعلياً وواقعياً في ظل اجواء ارهابية 
صنعتها امريكا على وجه الخصوص في المنطقة ابتداًء من احتالل العراق، ليبيا 
ومحاولة تجفيف العمق االستراتيجي للمقاومة اللبنانية والفلسطينية التي ما زالت 

تقارع الكيان الصهيوني وتفرض ردعاً حقيقياً عليه رغم كل ما يحدث.
الكيان » بعد » كامب ديفيد » ووادي عربة واوسلو       ان ما حققته » دولة 
كان كبيراً اقتصادياً حيث ارتفعت االستثمارات العربية واالسالمية في فلسطين 
المحتلة )اسرائيل( الى ارقام كبيرة وبعالقة عكسية كانت االستثمارات هذه في 
الدول العربية الموقعة على اتفاقيات »السالم« !؟ متواضعة وال تساوي )١0٪( مما 
تم االعالن عنه في مؤتمرات الشرق االوسط وشمال افريقيا التي عقدتها الواليات 
المتحدة وحلفائها في الرباط/٩٤، عمان /٩5، القاهرة/٩٦ والدوحة عام ١٩٩٧ ال 
بل ان النمو في الناتج المحلي االجمالي للكيان الصهيوني ارتفع بمعدالت كبيرة 
الموقعة  الدول  وصلت الى )٨٪( للسنوات ما بعد االتفاقيات بينما لم تصل في 
وال  فحدث  الصهيونية  بالبضائع  وغزوها  االسواق  اما   )٪٢( الى  المعاهدات  على 
بالسلع  مليئة  مباشر  غير  او  مباشر  بشكل  العربية  اسواقنا  اصبحت  حيث  حرج، 
خدمة  الصهيونية  للبضائع  التصدير  دعم  صناديق  من  المدعومة  الصهيونية 

للتطبيع مع هذه االنظمة.
     نعلم ان جبهة مقاومة التطبيع التي سارت بخط متوازي مع خط المقاومة 
العموم،  وجه  على  والعربية  والفلسطينية  اللبنانية  المقاومة  له  تصدت  الذي 
دولية  انتصارات  وانتصاراتها  واحرزت بصمودها  كبيرة وعظيمة  نجاحات  حققت 
قضيتنا  وضع  وفي  التطبيع  مقاومة  في  حقيقياً  تجلياً  شكلت  مثاًل   )BDS( فالـ 
عالمياً على اكثر من اجندة مترافقاً ذلك مع اتساع المساحة الجغرافية التي يدور 

فيها الصراع مع عدونا.
     نعم نخلص الى ان هذه االنظمة العربية الرسمية هي مشكلتنا الحقيقية 
تسهيل  في  كبير  بشكل  وساهمت  اقوياء،  اعدائنا  من  جعلت  التي  نفسها  وهي 
مهمة هؤالء االعداء في ابقاء امتنا في خندق دول العالم الثالث المسكونة بالفقر 

والبطالة والجهل. 

)ل �صلح ، ل اعرتاف ، ل مفاو�صات ( لن يتحول التطبيع الر�صمي العربي ال�صهيوين اىل تطبيع �صعبي!!

د.احمد �صليم قادري / املنتدى العربي النا�صري الدميقراطي

االتفاقات  اناقش  ان  استطيع  لن 
المعقودة بين الدولة الصهيونية ودولتي 
االمارات والبحرين بشكل منفرد ألنني 
بأن  وأؤمــن   ، العربية  بالوحدة  اؤمــن 
 ، المستهدف  العربي هو  القومي  االمن 
الهدف   هو  العربي  االنسان  بأن  وأؤمن 
يتناقض  العربي  المشروع  بان  وأؤمن 

جذرياً مع المشروع الصهيوني.
من هنا ال بد لي ان اعود لشعارات االمة العربية )ال صلح ، ال اعتراف ، ال مفاوضات(، 
التوقيع على  منها  المطلوب  القادمة  الدولة  تكون  ان  اخشى  التي  الخرطوم  الى  احلق 

اتفاقيات مشابهه.
من الخرطوم انطلقت الالءات الثالث بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ هذه الالءات وجُدت 
محفورة في جينات ابناء هذه االمة وعبرت عنها جماهيرها وبعفوية نادره عندما انطلقت 

ترددها خلف زعيمها الراحل جمال عبد الناصر.
مكونات  أن  خليجنا  الى  محيطنا  من  الماء،  الى  الماء  من  العربية  جماهيرنا  أثبتت 
هذه االمة متالزمة مع هذه الالءات وانها تؤمن وعلى مر العقود والسنين ان المشروع 
النهضوي العربي في تصادم دائم مع المشروع الصهيوني الذي أُسس له على ارض 
فلسطين العربية . وأعتبرَ هذا التصادم تصادماً حتمياً ال محالة عنه لقناعة الجماهير 
يبقى هذا  لكي  تقول)   التي  الصهيوني   المشروع  بها  يتحرك  التي  بالمعادله  العربية 
العدو متفوقُا في مشروعه يجب ان يبقى محيطه العربي فاسداً ومفككاً وضعيفاً (. ولم 
تستطع معظم مكونات هذا النظام االنفالت من الدور الوظيفي الذي وقعت بها . وعشنا 
تجربه كامب ديفيد ، وادي عربة، اوسلو..................... التي حاولت ان تخرج عن ثوابت 

هذه االمة بأنه ال صلح ، ال اعتراف ، ال مفاوضات مع عدونا الصهيوني .
الذي تصدى بكل  العربي في مصر  العالقات مع شعبنا  وشاهدنا محاوالت لتطبيع 
المشهد محتفظاً  الشعبي نفسه على  الرفض  المحاوالت وفرض  لهذه  شجاعة وبسالة 

بجذوره وجيناته . 
وعشنا وادي عربه وكيف يكون الرد الشعبي في مقاومة التطبيع مع هذا العدو وفي 

جميع مناحي الحياه.
حتى اوسلو وعلى االرض الفلسطينية شعبنا العربي الفلسطيني يؤكد بأنه سيبقى 
خط الدفاع االول في التصادم وابقاء االشتباك التاريخي المفتوح مع العدو الصهيوني 

وخطاً متقدماً لحماية االرض العربية.
وفي هذه السنوات نشاهد المزيد من التراجع في مواقف االنظمة الرسمية العربية .
ويظهر المشهد قبيحاً وهو يسير في خطوات مركزها البيت االبيض االمريكي و حيث 
يعلن الرئيس االمريكي هذه االتفاقيات وكأنه وصياً على الحكام العرب ودون تحريك 
ساكن ال بل على العكس المباركه والتثمين من بعض االنظمة الرسمية العربية. ولن 
في  متقدمة  حالة  بل ستشكل  ال   ، االخيره  المحطات  والبحرين  االمارات  نكون محظة 
في  الصهيوني  الحلم  تحقيق  وبالتالي  العربي  الرسمي  النظام  بقيه  اخضاع  محاولة 
النيل الى الفرات وتحقيق حلمه في تحطيم ارداة الشعب العربي بعدما  مشروعه من 
تمكن من النظام الرسمي ان خطورة هذا التطبيع وفي هذا الوقت بالذات يشكل خنجراً 
مسموماً في ظهر الشعب العربي الفلسطيني وضربة لكفاحه ونضاله ورفضه لمشروع 

هذا العدو .
ان الرد الشعبي العربي والذي يرتسم على مساحات  النضال ما زال يُعبر عن الالءات 
على  نراهن  واننا  اللعين  التطبيع  هذا  يقبل  لن  االمارات  في  العربي  .فشعبنا  الثالث 
الحس القومي لشعبنا العربي في البحرين وفي كل االرض العربية بأننا سنجسد على 
االرض مبادئ المقاومة ورفض التطبيع واننا نرفض ان نكون عبيداً العداء هذه االمة كما 
يريدون ويرددون وعلى اعلى المستويات بأنه قد أتى الوقت لكي يدفع العرب تعويضات 
مالية للكيان الصهيوني .مطلوب ان تدفع مصر العروبه ، السعودية ، البحرين ، العراق ، 
وكل بقعه يدعون ان لهم حق تاريخي بها . ان الرهان االن على حراكنا الشعبي العربي 
الصهيوني  المشروع  مع  يتصادم  النهضوي  مشروعه  بأن  بعروبته،والمؤمن  المؤمن 
والمؤمن بأن صراعنا صراع وجود وليس حدود وسنبقى على العهد باننا لن نساوم على 

ذرة ارض سواء في فلسطين او ذرة رمل على شواطئ الخليج العربي .
سيبقى   . العربية  والكرامة   ، العربية  االرض  الصهاينة  اقدام  تدوس  ان  نقبل  لن 
 . الباطل  الحق على  انتصار  بحتميه  . مؤمنين  العدو  مع هذا  قائماً  التاريخي  اشتباكنا 

وبأننا نمتلك كل مقومات النهوض واستعادة الكرامة وتحرير كل االرض العربية 
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الــعــشــرات من  وّقـــع  ـ     
)بمن  العرب  والفنانات  الفنانين 
تعهّد  على  فلسطينيون/ات(  فيهم 
من  المدعومة  األنشطة  بمقاطعة 
اإلمارات، بعد إعالن األخير عن نيته 
اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.  توقيع 
التعهد  على  الموقعين  بين  ومن 
السينما  مجاالت  في  المعة  أسماٌء 
والفنون  والتصوير  والموسيقى 
األدائية وغيرها من الفنون. من أبرز 
هذه األسماء: مي مصري، هاني أبو 
أسعد، محمد بكري، رشيد قريشي، 
نبيل  ترزي،  ريما  منصور،  سليمان 

عناني، وكاميليا جبران.
فيما يلي نص التعهّد الذي أطلقته 
للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة 
مع   )PACBI( والثقافية  األكاديمية 
والخارج،  العربي  الوطن  في  شركاء 
الفنانين/ كل  الحملة  دعت  والذي 
لقضية  المؤيدين/ات  العرب  ات 
للتطبيع  والرافضين/ات  فلسطين 

للتوقيع عليه: 
في/من  فنانين/ات   بصفتنا 
ضمِننا  ومن  العربية]١[،  المنطقة 
فلسطينيون/ات، ننخرُط في بيئاتِنا 
من خالل خلق الفن، فإننا ملتزمون/
المجتمعيّ  والتغيير  بالعدالة  ات 
قِيَمِنا.  مع  يتماشى  بما  التقدميّ 
لذلك نؤيدُ النضال الفلسطينيّ من 
وعودة  المصير  وتقرير  التحرّر  أجل 

الالجئين إلى دياِرهم.
الصادِر عن  مع البيان  انسجاماً 
والجمعيّات  والنقابات  األحــــزاِب 
اإلنسان  حقوق  ومنّظمات  النسائية 
المنطقة  في  وغيرها  الرئيسيّة 
بين  التطبيع  اتفاقية  ضد  العربية 
االحتالل  ونظام  اإلماراتي  النظام 
اإلسرائيلي،  العنصري  والفصل 
وبناًء على فهمنا بأن شعبَ اإلمارات 
الشقيق لم يكن له رأيٌ في االتفاقية 
وبالكاد يمكنُه التعبير عن معارضتِه 

العلنية لها:
في  المشاركة  بــعــدم   نتعهد 
اإلمــارات  نظام  يرعاها  فعالية  أي 
مؤسسة  أو  شركة  أي  ترعاها  أو 
متواطئة في تنفيذ اتفاقية التطبيع 
تنهي  حتى  اإلماراتية-اإلسرائيلية، 

إسرائيل  مــع  تطبيعَها  ـــارات  اإلم
لحقوق  الجسيمة  انتهاكاتها  وتنهي 

اإلنسان.
العالمي  باإلعالن  التزاماً   ]١[
العنصرية  ندين  اإلنسان،  لحقوق 
األمــم  معايير  )حــســب  والتمييز 
ونرفض  أشكاله،  بجميع  المتحدة( 
إقصاء األقليات القومية/اإلثنية في 
كل  نرفض  كما  العربية،  المنطقة 
نفهم  ال  ضدّها.  اضطهاد  أو  تمييز 
»العروبة« بمعناها اإلثني أو القومي 

التقدمي  بمعناها  بــل  الضيق، 
الديمقراطية  للمواطنة  والشامل 
التي تعتبر األقليات القومية/اإلثنية 
المنطقة  تكوين  من  يتجزأ  ال  جزًءا 

العربية وشعوبها. 
 أولى التوقيعات:  

مي المصري )سينما(
هاني أبو أسعد )سينما(

محمد بكري )سينما(
رشيد قريشي )فنون بصرية(

سليمان منصور )فنون بصرية(
ريما ترزي )موسيقى(

نبيل عناني )فنون بصرية(
هاني زعرب )فنون بصرية(

كاميليا جبران )موسيقى(
أمل رمسيس )سينما(

صالح بكري )سينما(
عامر زهر )كوميديا(

سامية حلبي )فنون بصرية(
سناء موسى )موسيقى(

مي عودة )سينما(
رمزي أبو رضوان )موسيقى(

فيرا تماري )فنون بصرية(
ناصر السومي )فنون بصرية(

ناي البرغوثي )موسيقى(
 الفنانون/ الفنانات الموقعون/ات:

إبتسام أحمد )موسيقى(
إياد ستيتي )موسيقى(

إيليني مستكلم )موسيقى(
أحمد الجمل )موسيقى(

أكرم عبد الفتاح )موسيقى(
إيميل أندريه سابا )مسرح(

أيهم نادر )موسيقى(
تيريز سليمان )موسيقى(

جالل نادر جالل )موسيقى(
حبيب شحادة حنا )موسيقى(

حنين الرجوب )موسيقى(
خالد جرار )سينما(

رهام إسحق )مسرح(
زكريا إبراهيم )مسرح(

سامر جرادات )موسيقى(
طارق عبوشي )موسيقى(

عال طبري )سينما(
عالء عزام )موسيقى(

فتحي عبد الرحمن )مسرح(
فرح صالح )رقص(

محمد الرجوب )موسيقى(
محمد الغول )موسيقى(
محمد بدارنة )تصوير(

مدحت حسيني )موسيقى(
ميرا أبو هالل )موسيقى(
نضال خيري )كاريكاتير(

نقوال زرينة )سينما(
وليد بن سليم )موسيقى(

وليد عبد السالم )موسيقى(
تامر نصار )موسيقى(

يسار سعدات )موسيقى(
المؤسسات/ الفرق/ المجموعات الموقعة:

اتجاه – ثقافة مستقلة
المسرح الشعبي

أيام المسرح
عشتار إلنتاج وتدريب المسرح

فرحة وشاح للرقص الشعبي
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

فرقة نقش للفنون الشعبية
مدرسة السيرك الفلسطيني

مركز الفن الشعبي
مسرح الحارة 

مسرح الحرية 
مسرح نعم 

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى
مؤسسة الكمنجاتي

نوى - المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية

ع�صرات الفنانني العرب يتعهدون: 

»فل�صطني �صتبقى البو�صلة«

الأطر واملوؤ�ص�صات ال�صحفية بغزة ترف�س 

التطبيع الإعالمي والثقايف مع الحتالل

على ضوء عقد لقاء اعالمي تطبيعي عبر برنامج )زوم( بين مجموعة 
االطر  الصهيوني اصدرت  الكيان  العرب ومسؤولين من  الصحفيين  من 
االحتالل  دولة  مع  للتطبيع  رفضا  صحفيا  بيانا  الصحفية  والمؤسسات 
وفي  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  الشكال  المطلق  رفضها  وجددت 
مقدمتها التطبيع االعالمي والثقافي الذي ترى فيه خروجا عن االجماع 
ضرورة  البيان  وطالب  للتطبيع  الرافض  العربي  واالعالمي  الشعبي 
محاسبة الذين شاركوا في اللقاء التطبيعي ودعت مثقفي االمة االحرار 
الكيان  مع  التطبيع  عن  الناجمة  المخاطر  على  الضوء  تسليط  الى 
بهذا  وترويضها  ويحاول تدجينها  االمة  الذي يستهدف وعي  الصهيوني 

الكيان في قلب االمة.
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منظمة   ٤١ ـــدعــت     
إلى  البالد  برلمان  الكويت،  في 
مع  التطبيع  “يجرم”  قانون  إقرار 

إسرائيل.
مشترك  بيان  فــي  ــك  ذل جــاء 
غير  المنظمات  هذه  عن  صــادر 
“جمعية  ــا:  ــرزه وأب الحكومية، 
المعلمين”،  و”جمعية  المحامين”، 
و”الجمعية االقتصادية الكويتية”.

“نضم  المنظمات:  ــت  ــال وق
الكويتي  الشعب  أبناء  إلى  صوتنا 
ــر بـــدعـــوة مــجــلــس األمـــة  ــح ال
سرعة  إلى  والحكومة،  )البرلمان( 
مع  التطبيع  تجريم  قانون  إقرار 

دولة االحتالل”.

وشــــددت عــلــى “رفـــض كل 

أو  إسرائيل  مع  التطبيع  أشكال 

سالم  اتفاقية  أي  على  التوقيع 

معها مهما كانت األسباب”.

أنها  الـ٤١  المنظمات  وأكدت 

“ترفض كل المحاوالت التي تريد 

جر الكويت لهذا المستنقع النتن، 
الرسمي  الموقف  مــع  تماشياً 

والشعبي الكويتي”.
زال  وما  “موقفنا كان  وتابعت: 
الكيان  هذا  رفض  هو  وسيبقى 
حتى  به  االعتراف  وعــدم  ونبذه 

تحرير فلسطين”.
المرسوم  إلى  البيان،  وأشــار 
يونيو/   ٦ في  الصادر  األميري 
إلى  والمستمر   ،١٩٦٧ حزيران 
اليوم، والذي نص على أن “دولة 
منذ  دفاعية  حــرب  في  الكويت 
صــدوره(  )تــاريــخ  الــيــوم  صباح 
في  الصهيونية  العصابات  مع 

فلسطين المحتلة”.

التجمع  أدان  ـ      
عدد  لقاء  الديمقراطي  اإلعالمي 
ما  مــع  الــعــرب  الصحفيين  مــن 
االقليمي  التعاون  وزيــر  يسمى 
اوفير  لدولة االحتالل االسرائيلي 
لكل  رفضه  مــؤكــداً  اكونيس، 
أشكال التطبيع مع دولة االحتالل.

على  اإلعالمي  التجمع  وشدد 
اتحاد  بميثاق  االلــتــزام  ــرورة  ض
يصدر  ومــا  الــعــرب  الصحفيين 
التطبيع،  تجرم  قرارات  من  عنه 
ــدد من  ــى أن إقـــدام ع إل الفــتــاً 
الصحفيين العرب على مثل هذه 
للرواية  تشجيع  يعتبر  اللقاءات 
للممارسات  وتبرير  اإلسرائيلية، 
المرتكبة  اإلسرائيلية  والجرائم 

بحق شعبنا الفلسطيني.
الصحفيين  اتحاد  التجمع  ودعا 
المتورطين  محاسبة  إلى  العرب 
جموع  مطالباً  التطبيع،  بجريمة 
الصحفيين األحرار بعدم االنجرار 
التطبيعية،  اللقاءات  هذه  خلف 
والعمل فورا على فضح المطبعين 

مع دولة االحتالل.
موافقة  أن  إلى  التجمع  وأشار 
هذه  على  الــعــرب  الصحفيين 
لنضاالت  خيانة  يعتبر  اللقاءات 
وموافقة  الفلسطيني،  الشعب 
دولة  به  تقوم  ما  على  علنية 
تصفوية  مشاريع  من  االحتالل 

بحق الفلسطينيين.

شؤؤن  فلسطينية

41 منظمة كويتية تدعو اإىل جترمي التطبيع مع “اإ�صرائيل”

التجمع الإعالمي الدميقراطي يدين لقاء 

»تطبيعيا« لعدد من ال�صحفيني العرب

اللقاء الي�صاري العربي ال�صرتايل 

يدعو اىل رف�س التطبيع

ـ على ضوء التهافت لبعض دول المنطقة باقامة عالقات     
التجمع اليساري العربي  طبيعية مع الكيان الصهيوني )التطبيع( اصدر 
االتفاقات  من  وارتداداتها  القرن  صفقة  فيه  يرفض  بيان  االسترالي  ـ 
التطبيع  ان  البيان  وجاء في  الدول  الرسمي من بعض  التطبيع  وخاصة 
مرفوض شعبيا باغلبية ساحقة وذكر البيان ان االتصاالت كانت قائمة 
منذ النصف االول من ثمانيات القرن الماضي وذكر انه ستتخذ خطوات 
تدريجية ابتداء من توقيع عريضة من ابناء الجالية العربية تكون الخطوة 
الحقوق  وتأكيد  التطبيع  لخطوات  رافض  واسع  عربي  تجمع  بناء  في 

الثابتة للشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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التونسية   العاصمة  في  انطلقت  ـ     
التي  التطبيعية  باالتفاقيات  منددة  فعاليات 
وذلك  االحتالل،  مع  والبحرين  اإلمارات  عقدتها 
بهدف  التونسية  الشبكة  من  لدعوة  تلبية 

التصدي لمنظومة التطبيع.
كلمة  في  محمد،  يحيى  الشبكة  عضو  وقال 
وللقيادة  للشعب  دعمنا  نؤكد  بالفعالية،  له 
بتحقيق  ونطالبهم  الفلسطينية  والمقاومة 
الوحدة ونؤكد رفضنا شتى أشكال التطبيع على 
مستوى أمتنا العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أن 
التطبيع  لمنظومة  للتصدي  التونسية  الشبكة 
نظمت مجموعة من التظاهرات رفضا للتطبيع.

الصهيونية تشكل خطرا على  أن  إلى  ولفت 
ورام  القدس  في  الصامد  الفلسطيني  الشعب 
أن  موضحا  فلسطين،  في  بقعة  كل  وفي  اهلل 
مطالبات رفعت للبرلمان التونسي لسن قانون 

يجرم التطبيع.
صدرت  االتفاق  عن  اإلعالن  ومنذ  أنه  يذكر 
العديد من البيانات من مختلف األحزاب السياسية 

أشكال  ورفضت  نددت  التونسي  البرلمان  ومن 

التطبيع العربي مع اسرائيل.

بالتطبيع  مــنــددة  فعاليات  أن  إلــى  يشار 

االماراتي البحريني، انطلقت في مخيمات لبنان 

والجليل،  والبداوي،  الحلوة،  عين  مخيم  مثل: 

والرشيدية.

الفعاليات  تتواصل  ـ     
المنددة،  المغرب   في  الشعبية 
اإلمــاراتــي  التطبيع  بــاتــفــاق 
الصهوني  االحــتــالل  البحريني 
المغاربة،  مئات  شــارك  حيث   ،
وقفة  فــي   ، الماضية  الجمعة 
الرباط،  بالعاصمة  احتجاجية 
ورفضا  فلسطين،  مع  تضامنا 
للتطبيع اإلماراتي والبحريني مع 

االحتالل.

مبنى  أمــام  الوقفة  ونظمت 
»فلسطين  شعار  تحت  البرلمان 
بدعوة  خيانة«،  والتطبيع  أمانة 

من ٢٨ جمعية وهيئة بالبالد.
شعارات  المشاركون  وردد 
لصفقة  إدانــة  ــة  »إدان قبيل  من 
تطبيع  ال  احتالل  و«ال  الخيانة«، 
فلسطين ماشي )ليست( للبيع«، 
والتطبيع  أمــانــة  و«الــمــقــاومــة 

خيانة«.

ـ  تظاهر االآلف من     
مدينة  وفــي  تعز  مدنية  ابناء 
جنوب  أبين  بمحافظة  الوضيع 
دعما   ، الماضية  الجمعة  اليمن  
للتطبيع  ورفــضــا  لفلسطين 
االحتالل  البحريني مع  اإلماراتي 

الصهيوني .
بشوارع  سارالمتظاهرون  و 
تندد  الفتات  رافعين  المدينة 
باتفاقي تطبيع اإلمارات والبحرين 
مع االحتالل  الصهيوني، إضافة 
تواجد  أي  ترفض  شعارات  إلى 
»إسرائيلي« في أرخبيل سقطرى 

)جنوب شرق(.
أعــالم  المتظاهرون  ورفـــع 
المسجد  ــــور  وص فــلــســطــيــن 
األقصى، ورددوا شعارات رافضة 
للتطبيع، محذرين من أي خطوة 

مماثلة على األراضي اليمنية.
العربية  الشعوب  وطــالــبــوا 

وجه  في  بالوقوف  واإلسالمية 
»خيانة  ذلك  معتبرين  التطبيع، 

للدين والمعتقدات اإلسالمية«.
نسوية  مسيرة  نددت  كذلك 
»زنــجــبــار«  أبــيــن  عاصمة  فــي 
الصهوني،  العدو  مع  بالتطبيع 
عن  المشاركات  خاللها  عبّرت 
االستعمارية«  »المشاريع  رفض 
سقطرى.وتشهد  جــزيــرة  فــي 
أسبوعية  مسيرات   ، زنجبار 
ــددة  ــن وم للتطبيع،  رافــضــة 
تقدمها  ــي  ــت ال بالتسهيالت 
بحسب  األرخبيل،  في  اإلمــارات 

مشاركين فيها.
يمنية  محافظات  وشــهــدت 
خالل  وتعز،  وعــدن  شبوة  منها 
األسبوعين الماضيين، تظاهرات 
باتفاقي   تــنــديــدا  احتجاجية 
العدو  مع  البحرين  و  االمـــارات 

الصيوني  ورفضا للتطبيع .  

انطالق فعاليات يف تون�س رف�صا للتطبيع مع دولة الحتالل

املغرب : توا�صل الفعاليات ال�صعبية املنددة، باتفاق 

التطبيع الإماراتي البحريني مع الحتالل ال�صهيوين

اليمن.. توا�صل امل�صرات املنددة باتفاقي تطبيع 

الإمارات والبحرين مع العدو ال�صهيوين
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»يف منت�صف طريق احلياة، وجدت نف�صي

الطريق  فيها  �صاع  مظلمة  غابة  داخل 

القومي«

)دانتي األيغيري(

الجمهورية  رئيس  مقارنة  ذّكرتني 
إليه  سنصل  الــذي  للواقع  اللبنانية 
الطبقة  أخفقت  حــال  في  ب«جهنّم«، 
جديدة،  حكومة  تأليف  في  المسيطرة 
التي  االلهية  للكوميديا  األول  بالكتاب 
القرن  بدايات  أليغييري في  دانتي  كتبها 
الجحيم  وصف  في  فأسهب  عشر،  الرابع 
بأنه  يدخله  من  محّذرا  التسعة،  ودوائره 
سينسيه  الذي  اليأس  إال  فيه  يلقى  لن 

الرجاء.
الجحيم  دخــل  قد  دانتي  كــان  وإذا 
ــره  ودوائ حلقاته  إلــى  ليتعرّف  بــإرادتــه 
كل  من  المجرمين  من  فيها  يقبع  ومن 
الخصوص،  وجه  على  فيهم،  بمن  نوع، 
أو  الفاسدين  والمسؤولين  السياسيين 
الذين يسهّلون فساد اآلخرين أو، خاصة، 
ما  فإن  والوطن،  الشعب  خانوا  الذين 
هو  لبنان  جمهورية  رئيس  عنه  يتحدث 

شيء آخر.
نعم، ما يتحدث عنه رئيس الجمهورية 
كل  يحاسب  حيث  دانتي  »جهنم«  ليس 
بحق  ارتكبها  التي  الجرائم  عن  مسؤول 
السحيقة  الهاوية  تلك  عن  بل  الشعب، 
التي ستدفع إليها الطبقة المسيطرة، من 
اللبناني  الشعب  وخارجه،  الحكم  داخل 
بفعل  نفسه  على  المنقسم  إنما  الجائع 
سيطرة  ونتيجة  جهة،  من  الطائفية، 
واستخدامها  الدولة  على  الطوائف  أمراء 
من  الزبائنية،  عبر  بخناقه،  لالمساك 
جهة ثانية. لذا كانت ردة الفعل السلبية 

الكبيرة على خطابه...
وحامي  البالد  رئيس  مبدئيا،  فهو، 
الشعب،  عن  األول  والمدافع  الدستور 
يحلل  صحافيا̋  أو  أجنبيا̋  خبيرا̋  وليس 
صحيفة  في  مقالة  عبر  البالد  ــاع  أوض
ليس  مسؤول،  هو  آخر،  بمعنى  يومية. 
عن  بل  للواقع،  صــورة  رسم  عن  فقط 
وتالفي  لتغييره  الناجعة  الحلول  وضع 
جحيم  فــي  الشعب  جماهير  إســقــاط 
المجاعة، بل الموت جوعا، بعد أن وقعوا 

وضعوا  حيث  والفاقة  العوز  حفرة  في 
ومالية  إقتصادية  سياسات  بفعل  قسرا 
إلى  وأدّت  عقود  ثالثة  طــوال  مورست 
والرواتب  األجور  انهيار  من  إليه  أدّت  ما 
واالستيالء  التقاعدية،  والــمــعــاشــات 
للضمان  الوطني  الصندوق  أموال  على 
االجتماعي ومعها أموال صغار المودعين 
في المصارف )فالكبار هرّبوا أموالهم إلى 
أميركا وأوروبا وكل الجنّات الضريبية منذ 
أوائل العام ٢0١٩(، وإقفال عشرات آالف 
الصغيرة  االنتاجية والتجارية  المؤسسات 
سكان  نصف  حوالي  ورمي  والمتوسطة، 
لبنان في البطالة وتحويلهم إلى فقراء... 
والمالية  االنسانية  النتائج  عــن  عــدا 
ومعه  بــيــروت،  مرفأ  لتفجير  الكارثية 
عشرات آالف المساكن، في ٤ آب الماضي 
وما تبعه من حرائق أكلت نيرانها بعض 
وآالت  وزيوت  غذائية  مواد  من  تبّقى  ما 

كهربائية وإطارات مستوردة. 
الوضع  رسم  في  نستطرد  ال  وحتى 
يقارب  ما  لبنان  سيكّلف  الذي  المعروف، 
إلى  تضاف  جديدة  دوالر  مليار  أربعين 
العامة  األمـــوال  ونــهــب  الــعــام  الــديــن 
رئيس  أن  نقول  الخارج،  إلى  وتحويلها 
الجمهورية مسؤول عما جرى ويجري في 
كل  مسؤولية  توازي  ومسؤوليته  البالد. 
داخل  اآلخرين  المسيطرة  الطبقة  أفراد 
ال  الذين  استثناء،  دون  وخارجه  الحكم 
زالوا يتقاتلون على المناصب والحصص 
وكيفية توزيعها في ما بينهم، والذين ال 
زالوا يستقوون باألجنبي البعيد والقريب 

ويطالبونه باستالم زمام األمور. 
فالرئيس مسؤول عمّا آلت إليه البالد 
يكفي  وال  األخيرة؛  الخمس  السنوات  في 

في  العصي  وضع  من  هناك  بأن  القول 
عن  المسؤولية  تنتفي  حتى  الدواليب 
المسؤول األول الذي كان بإمكانه فضح 
ما يجري حوله ورمي قفاز االستقالة في 
وجه المعرقلين مترافقا مع الدعوة لعقد 
مؤتمر تأسيسي وإعادة صياغة الخطوط 

العامة لنظام جديد في لبنان.
ال  أن  جيدا  نعرف  ونحن  هذا  نقول 
رئيس الجمهورية وال أي واحد من الذين 
أو  األساسية  المسؤوليات  على  تناوبوا 
مواقعهم  في  مستمرين  بقوا  الذين 
مستعدّ للتنازل عن الكرسي الذي يحتّله 
نعرف  إننا  بل  الوطن.  إنقاذ  سبيل  في 
الحروب  إلى  العودة  بإمكانهم  أن  جيدا 
الحفاظ  سبيل  في  والطائفية  المذهبية 
بدأت  عودة  وهي  الكراسي،  هذه  على 
عبر  المكفهر  الوطني  األفق  في  تلوح 
تصاريح وتصاريح مضادة ال يخلو بعضها 
في  الصهيوني  العدو  مقاومة  حشر  من 
اقتسام  صراع هو باألساس على كيفية 
ثــروات  من  اكتشف  ومــا  وشعبه  لبنان 
جديدة في بحره. ثروات تثير شهية من 
بيدهم المسؤولية... علما أنها تكفي، إن 
كان هناك من يحسن استخدامها، لتأمين 

نهضة لبنان إلى أبد اآلبدين.
ما  أن  جيدا  نعرف  ونحن  هذا  نقول 
صورة  من  الجمهورية  رئيس  رسمه 
توصيفا  يشّكل  تنتظرنا  التي   »جهنم« 
المال  نفذ  أن  بعد  لــلــواقــع،  صحيحا 
إلى  السلطة  تعمد  أن  دون  االحتياطي 
يعني  الــذي  األمــر  السرقات،  استرجاع 
المزيد من انهيار الليرة وبالمقابل تفلت 
المؤسسات  وإقفال  الدوالر،  سعر صرف  
وعائالتهم  والمستخدمين  العمال  ورمي 

تأمين  عن  الدولة  وتمنّع  المجهول،  في 
مترافق  ذلك  كل  والمعاشات...  الرواتب 
والطبية  الغذائية  الــمــواد  نــدرة  ــع   م
والــمــوت...  المرض  وتفشي  واألدويـــة، 
خاصة وأن حكامنا خرّبوا ما كان قد تبقى 
الحرب  نهاية  المنتجة في  القطاعات  من 

األهلية.
نقول هذا ونحن نعرف جيدا  وأن كل 
بصندوق  بــدءا  المقترحة،  المساعدات 
ــدول  ال مــن  ومكوناته  ــي  ــدول ال النقد 
عروض  إلى  ووصوال  الكبرى  الرأسمالية 
وأهدافها  أجنداتها  لها  وإيــران،  تركيا 
غير الخفية على أحد. كما نعرف جيدا أن 
البكاء على األطالل ال يجدي نفعا، وكذلك 
أو  التلهي بشعارات جوفاء  االستمرار في 
بتحركات هي أدنى مستوى من المطلوب 
لالنقاذ. بل إنها ال تبعد عن شعبنا خطر 
إسقاط  بدال من  الجحيم«  »السقوط في 

الفاسدين والمفسدين فيه. 
ما العمل اإذا؟

شمل  جمع  أجل  من  السريع  التحرك 
والشعبية  والنقابية  السياسية  القوى 
يمثل  تأسيسي  مؤتمر  وعقد  الجذرية، 

هذه القوى...
 الهدف من المؤتمر التأسيسي؟

ديمقراطية  وطنية  قــيــادة  إنــجــاز   
لالنقاذ  ــى  األدن الحد  برنامج  وصياغة 
ركيزتين  ـــى  إل الــمــســتــنــد  ــي  ــوطــن ال
للبالد  جديد  دستور  صياغة  أساسيتين: 
خــارج  الحكم  مؤسسات  ــع  وض يــؤّكــد 
المحاصصات الطائفية )مع ما يترافق مع 
انتخاب  قانون  صياغة  ضرورة  من  ذلك 
تلك  يعيد تشكيل  ديمقراطي ال طائفي 
موحّد  مدني  قانون  وإقرار  المؤسسات(، 
الشرذمة  حالة  ينهي  الشخصية  لألحوال 
المستقبل  طريق  على  البالد  ويضع 

المشرق.

ماري نا�صيف – الدب�س
بروت يف 25 اأيلول 2020

عربي ودولي

»لبنان الكبر« يف بداية مئويته الثانية

املحا�ص�صة الطائفية اأو »ال�صقوط يف اجلحيم«
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    في�صل علو�س

»التطبيع العلني« إذن مع إسرائيل، وتوسيع 
الرئيسي  العنوان  هو  معها،  المطبّعين  دائرة 
الواليات  تبذلها  التي  الديبلوماسية  للجهود 
للشق  انــفــاذاً  الــراهــن،  الوقت  في  المتحدة 
دونالد  األميركي  الرئيس  خطة  من  اإلقليمي 
والتي  القرن«،  بـ»صفقة  المعروفة  ترامب 
تغيير  على  الرئيسة  جوانبها  أحد  في  تشتمل 
خارطة التحالفات في المنطقة، لتصبح إسرائيل 
صديقة وحليفة، والمضي في مشروع »تحالف 
يضم  أن  على  االستراتيجي«،  األوسط  الشرق 
دول الخليج إضافة إلى مصر واألردن وإسرائيل، 
التي  والجماعات  العدو«،  »إيران/  مواجهة  في 

تُصنّف أميركياً على أنها متطرّفة. 
مع  اإلمارات  وقعته  الذي  »أبراهام«  واتفاق 
إسرائيل، قبل أن تلحق بها البحرين على عجٍل، 
)أو أي اتفاقات أخرى قد تعقد على غراره مع دول 
عربية أخرى في المستقبل القريب(، يندرج في 
إطار هذه الخطة. فالطرفان العربيان الموقعان 
عليه يعتبران نفسيهما »شريكان إلسرائيل في 
العداء إليران«. كما أنه يساهم في تعزيز قدرة 
األمر،  لزم  إن  وعسكرياً  استخباراتياً،  إسرائيل 
مع ما يسمّى »التهديد اإليراني«، في وقت يمرّ 
فيه العالم العربي بمرحلة غاية في السوء، أقّل 
تُغيظ  وال  صديقاً  تُسرّ  »ال  أنها  فيها  يقال  ما 

عدو«!.
الدول  أغلب  ألن  العلني  التطبيع  ونقول 
الخليجية تقيم في األساس عالقات سرية مع 
»أبراهام«  اتفاق  وليس  عقود،  منذ  إسرائيل 
التوقيع عليه، سوى »حفلة هزلية«  ورهموجة 
المفضوحة  العرفي«  »الــزواج  عالقات  لتثبيت 
التي كانت قائمة، وإشهارها على المأل ال أكثر. 
طبيعية  صيرورة  محصلته،  في  يمثل،  وهذا 
المسيطرة،  العربية  السلطات  وتوجهات  لمآل 
لديها،  ليست  والتي  الخليج،  وغير  الخليج  في 
ولم يكن لديها مشكلة مع إسرائيل، إال بمقدار 
ما يشكله ذلك إحراجاً لها أمام شعوبها والشعب 
الفلسطيني، ويبدو أن هذا اإلحراج قد زال اآلن 

وانتهى أوانه!.
الموقعة  األطـــراف  ــإّن  ف ــك،  ذل ــى  وإل لكن 
مدفوعة  تبدو  العلني،  التطبيع  »صفقة«  على 
هي  مما  أكثر  الراهنة،  المباشرة  باحتياجاتها 
مدفوعة بتصورات ورؤى استراتيجية وعقالنية 
لحلول مقبولة وقابلة للحياة للصراعات القائمة 
في المنطقة. ولعّله ذو مغزى، في هذا الصدد، ما 
نقلته مراسلة صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
من  التوقيع(،  من  ساعات  )قبل  النــداو،  نوعا 

ماذا  يعرف  يكن  لم  البحرين  خارجية  وزير  أّن 
في  سيوقعها  التي  الوثيقة  بالضبط  تتضمن 
البيت األبيض، والتي يبدو أّن ترامب ونتنياهو 
عليها  ويوقع  هو  ليأتي  سلفاً،  أعدّاها  قد  كانا 

فحسب.
»�صوء اأخ�صر« �صعودي

أوســاط  استبعدت  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
اسرائيلية  إعالم  ووسائل  عربية،  دبلوماسية 
خط  على  المنامة  ــول  دخ يكون  أن  كذلك، 
اإلعالن العلني للتطبيع مع إسرائيل، ليمرّ لو لم 
تحصل على ضوء أخضر من القيادة السعودية، 
التي وإن كانت تعلن تمسكها بالمبادرة العربية 
للسالم، إال أنها لم تعترض على مسار التطبيع 
المكان  كانت  البحرين  أّن  هنا  يذكر  الجديد. 
»الشق  إلطــالق  ترامب  إدارة  اختارته  الــذي 

االقتصادي« من خطتها المشار إليها آنفاً.
وكانت السعودية، )صاحبة أكبر اقتصاد في 
العالم العربي(، من أهم القوى الخليجية التي 
 ١0 قيمتها  مالية  مساعدات  بتقديم  تعهّدت 
التي  للبحرين   ٢0١٨ العام  في  دوالر  مليارات 
قوّاتها  تدخلت  كما  مالية.  ضائقة  من  تعاني 
خضم  في  المنامة  لدعم   ٢0١١ العام  في 

االحتجاجات المطالبة باإلصالح آنئذٍ.
تدل  التي  المؤشرات  من  العديد  وجود  ومع 
على إمكان وجود عالقات دبلوماسية واقتصادية 
وأمنية محتملة بين السعودية وإسرائيل، إال أن 
ألوانه  السابق  من  أنه  اعتبرت  ذاتها  األوساط 
للتطبيع،  علني  اتفاق  أي  الرياض في  انخراط 

ألنها ليست على عجلة من أمرها، وتدرس هذه 
النقلة بروية، بعد أن أفسحت في المجال أمام 
تقدم  وقد  فيها،  للمضي  والبحرين  اإلمــارات 

عليها الحقاً سلطنة عُمان.
سمحت  الرياض  كانت  الفتة،  خطوة  وفي 
للرحالت الجوية بين إسرائيل واإلمارات بالعبور 
فوق أجوائها. غير أن دخولها على خط التطبيع 
دبلوماسية  »جائزة  بمثابة  يكون  قد  المعلن 
من  العديد  وصفها  كما  إلسرائيل«،  كبرى 
السعودي  الملك  أن  إلى  بالنظر  المراقبين، 
يحمل لقب »خادم الحرمين الشريفين« ويحكم 

أكبر دول العالم المصدرة للنفط.
ويبدو أن القيادة السعودية قد شرعت بجس 
من  فعلهم،  ردود  واختبار  السعوديين  نبض 
الحرم  إمام  يلقيها  التي  الدينية  الخطب  خالل 
البارزين،  المسؤولين  من  يُعدّ  الذي  المكي، 
الرسمية  الدينية  المؤسسة  آراء  ويعكس 

والديوان الملكي في آن معاً.
تنّكر للق�صية الفل�صطينية

حديقة  في  جرى  ما  فإن  األحوال،  كّل  وفي 
مستوى  إلى  يرقى  ال   ،)٩/١5( األبيض  البيت 
الحدث الذي يمكن أن يساهم بصناعة السالم، 
بالتأكيد،  األوســط  الشرق  سالم  »ليس  وهو 
األوســـط«.  الــشــرق  فــي  ســالمــاً  حتى  وليس 
فالبلدان المعنيان )اإلمارات والبحرين( لم يكونا 
ودوافعهما  إسرائيل،  مع  حرب  حالة  في  يوماً 
لعقد االتفاقات معها ال عالقة لها؛ ال من بعيد 
وال من قريب، بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 

»اتفاق اأبراهام«.. الأبعاد البعيدة والقريبة لل�صفقة!
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»اتفاق اأبراهام«.. الأبعاد البعيدة والقريبة لل�صفقة!
تماماً  يتنكران  أخيراً  الموقعان  واالتفاقان 
اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  ولمسألة  لفلسطين 
ولم  االستيطان،  ووقف  الفلسطينية،  لألراضي 
يرد فيهما أي بند يتضمن التزام إسرائيل بوقف 
حتى  أو  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي  ضم 

تأجيلها، كما حاولوا أن يروّجوا لهما!.
القضية  الرئيسية،  المعضلة  أّن  يعني  ما 
حّل، وستستمر  دون  الفلسطينية، ستبقى من 
بؤرة للتوتر والحروب في المنطقة، هذا فضاًل 
مكان  غير  في  الناشبة  الفظيعة  الحروب  عن 
أن  به  فيُفترض  الحقيقي  السالم  أما  منها!. 
يعالج مشكلة ماليين الفلسطينيين في الضفة 
الشتات  مناطق  وباقي  غزة،  وقطاع  الغربية 
لديهم  يكون  أن  إلى  يتطلعون  الذين  واللجوء، 
األرض،  شعوب  كّل  مثل  المستقلة،  دولتهم 
حال  تجد  حتى  مستمرة  مأساتهم  وستظل 

مقبواًل لها، عاجاًل أم آجاًل. 
وسيجري  جرى،  ما  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
قريباً مع دول عربية أخرى، كما تشير المعطيات 
تماماً  يجسّد  ونتنياهو،  ترامب  يُبشرّنا  وكما 
رواية اليمين الصهيوني، بشأن »السالم مقابل 
)كما  األرض«،  مقابل  السالم  وليس  السالم، 
األقل(.  على  للسالم  العربية  المبادرة  نصّت 
دول  مع  منفردة  معاهدات  عقد  »يمكن  وبأنه 
وشعبها  فلسطين  قضية  عن  بعيداً  عربية، 

وأراضيها المحتلة«.
المبادرة  أن  هنا،  التذكير  المفيد  من  ولعله 
العربية للسالم التي طرحت في القمة العربية 
إسرائيل  ستمنح  كانت   ،)٢00٢ )بــيــروت 
تطبيعاً كاماًل في حال التزامها بإعادة األراضي 
فلسطينية  دولة  وإقامة  المحتلة،  الفلسطينية 
على حدود عام ١٩٦٧، لكن إسرائيل رفضتها. 
وهي مستمرة برفض أية مقترحات بشأن الدولة 
وشروطها،  طبيعتها  كانت  مهما  الفلسطينية 

حتى لو طرحت من قبل إدارة ترامب نفسها!.
نقطة حتول فا�صلة

وعلى ذلك، فما حصل يمكن اعتباره نقطة 
تحوّل فاصلة في سياسات المنطقة، وربما في 
التي  البنيوية  التغيرات  أنه يعكس  إذ  تاريخها، 
في  يقع  والتي  الماضية.  العقود  في  شهدتها 
صلبها أّن العواصم التي كانت تشكل مراكز ثقل 
السلطة في العالم العربي، تراجعت وتهمّشت، 
إلى  والهامش  األطراف  عواصم  انتقلت  بينما 

مركزها.
وترافق ذلك مع تراجع االهتمام العربي على 
العرب  بـ»قضية  والمستويات  الصعد  مختلف 
اإلسرائيلي  العربي  الصراع  أيّ  المركزية«، 

المؤشرات  أبلغ  ومن  الفلسطينية.  والقضية 
على ذلك هو مقدار التغيّر في موقف المنظومة 
التوقيع  الحدث األخير. فعندما تم  العربية من 
السادات  اتفاق »كامب ديفيد« بين مصر  على 
وإسرائيل في عام ١٩٧٩، سارعت جامعة الدول 
العربية إلى قطع عالقاتها مع مصر. بينما رأت 
»الجامعة« اآلن أّن اتفاق أبراهام »قرارٌ سيادي 

لدولة عربية، وأنها لن تتدخل فيه«!.
الــدول  ومصالح  ــع  دواف فــإّن  آخــر،  بمعنى 
الهمّ  على  تقدّمت  االتــفــاق  على  الموقعة 
الوقت  في  ذلك،  ولقي  الفلسطيني،  والشأن 
العربية.  المنظومة  قبل  من  »تفهماً«  عينه، 
»الخطر  أّن  إلى  مباشرة  تُحيل  هذا  و»ترجمة« 
وفق  ــرى،  األخ األخطار  من  وغيره  اإليراني« 
الخليجية وغيرها من  العواصم  رؤية وتصنيف 
هي  بل  األولوية،  لها  باتت  العربية،  العواصم 
األخطار المطروحة فقط، أما الخطر الصهيوني، 
وأضحت  إليها،  بالنسبة  أصاًل  قائماً  يعد  فلم 
مواجهة  في  الرهان«  »فــرس  هي  إسرائيل 

األخطار المحدقة!.
االتفاق  إن  القول  يمكن  الزاوية،  هذه  ومن 
الذي وقع أخيراً هو بمثابة نتيجة لعملية التحول 
في  وتأكيد  والتحالفات،  المصالح  في  العميقة 
في  السياسي  المشهد  تغيّر  لمدى  نفسه  اآلن 
العالم العربي. فإسرائيل »أصبحت العباً مرحباً 
و»الخطر  المنبوذ«!.  العدو  هي  تكون  أن  بدل 
بين  اليوم  يجمع  الــذي  المشترك«  اإليراني 
دول الخليج وإسرائيل، بات هو الدافع والعامل 
نشهدها  التي  »الهرولة«  وراء  الرئيس  المحدّد 
وراء التطبيع، منذ اتفاقات أوسلو عام ١٩٩٣، 

واتفاق »وادي عربة« عام ١٩٩٤.
تبادل منافع راهنة

يتعلق  حصل  ما  أّن  أيضاً،  يلغي  ال  وهــذا 
كذلك بعملية تبادل منافع راهنة بين األطراف 
على  المعلقين  أغلب  اتفق  وقد  المشاركة. 
الرئيس  رغبة  هو  االتفاق  أسباب  أهم  من  أّن 
األميركي بتحقيق »إنجاز دبلوماسي« يساعده 
وضعه  يبدو  وقت  في  القريبة،  االنتخابات  في 
فيها صعباً للغاية. والدول المعنية ال تمانع في 
ذلك، طبعاً، بل ولديها مصلحة في فوز ترامب 
يد  تقديم  إلى  سارعت  ولهذا  ثانية،  بوالية 
العون ومنحه هذه »الجائزة االنتخابية«، لعّلها 
وموقفها  سالم«!.  كـ»رجل  تقديمه  في  تفلح 
هذا يأتي كشكل من أشكال »ردّ الجميل« له، 
بالنظر إلى موقفه المتشدد من إيران، وخروجه 
باراك  سلفه  إدارة  وقعتها  التي  االتفاقية  من 

أوباما معها. 

أما بالنسبة لنتنياهو، فإن ردّ جميله ينبغي 
وقدّم  لترامب  سبق  فقد  مضاعفاً،  يكون  أن 
بإعالن  تمثلت  مجزية،  انتخابية«  »خدمات  له 
عشية  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  اعترافه 
إحدى الجوالت االنتخابية اإلسرائيلية، ومن ثم 
تأييده لضم الجوالن السوري المحتل، في جولة 
انتخابية ثانية. هذا فضاًل عن استفادة نتنياهو 
الكبيرة من موجة التطبيع الحالية، التي تمثل 
إليه، في وقت  بالنسبة  مكسباً سياسياً عظيماً 
يواجه فيه مشاكل داخلية جمّة؛ منها مالحقات 
على  حــادة  وانتقادات  فساد،  بتهم  قضائية 

خلفية سوء إدارته ألزمة وباء كورونا. 
جو  وصول  تودّ  ال  المعنية  األطراف  أّن  كما 
بايدن إلى البيت األبيض، وتخشى من سياساته 
من  عدد  وتجاه  إيــران  تجاه  حزبه  وسياسات 
الدول  من  بالموقف  المتصلة  األخرى  القضايا 

الخليجية وسياساتها الخارجية والداخلية. 
قد  اإلمــــارات  تكون  أن  مــراقــبــون  ـــح  ورجّ
»بوليصة  بمثابة  ليكون  االتفاق  استعجلت 
تأمين« لها ضد المخاطر المحتملة، ألنه سيعزّز 
النظر  بصرف  المتحدة،  الواليات  مع  روابطها 
أنه  معتبرين  األبيض.  البيت  إلى  يأتي  عمن 
في  »الديمقراطية«  االنتقادات  عنها  سيخفف 
االنتخابات  في  بايدن  فاز  لو  حتى  الكونغرس، 

القادمة.
أبراهام،  اتفاق  وعلى رغم ما ورد في نصّ 
بشأن إبداء استعداد األطراف الموقعة لالنضمام 
»أجندة  وإطالق  لتطوير  المتحدة  الواليات  إلى 
إستراتيجية للشرق األوسط«، من أجل توسيع 
من  وغيرها  والتجارية  الدبلوماسية  العالقات 
أّن ثمة من ذهب  التعاون اإلقليمي، إال  أشكال 
قبل  من  تحوّط  بمثابة  االتفاق  اعتبار  حدّ  إلى 
في  الحاكمة  ــر  األس وباقي  اإلمـــارات،  ــادة  ق
األميركي  االرتباط  فك  احتمال  ضد  الخليج، 
بالمنطقة، وذلك عبر سعيهم إلى »عالقة أمنية 
إستراتيجية« مع إحدى القوى اإلقليمية العظمى 

في المنطقة، وهي إسرائيل. 
قضية  تجاوز  هو  األمر،  في  ما  أخطر  ولعّل 
وعسكري  سياسي  تحالف  قيام  إلى  التطبيع 
على  االتفاق  فيه  نصّ  وقت  في  إسرائيل،  مع 
التزام  أي  في  الدخول  بعدم  أطرافه  »تعهد 

يتعارض معه«!.
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لالشتراك في صحيفة 

الموقع على االنترنتلالتصال:

الناصر  عبد  للرئيس  الــخــالــدة  ــرى  ــذك ال   -   
والديمقراطيين  الوطنيين  قلوب  في  حية  الدوام  على  ستبقى 
العادل  والسالم  اإلنسانية  أجل  من  والمناضلين  واليساريين 
مصر  تاريخ  في  فريدة  حالة  شكل  فلقد  اإلجتماعية.  والعدالة 

والمنطقة، وفي تاريخ حركات التحرر في العالم.
واإلستعمار  اإلقــطــاع  قيود  من  مصر  تحرير  في  نجح 
أصحابها  إلى  وإعادتها  السويس،  قناة  وتأميم  واإلمبريالية، 
الثالثي،  للعدوان  وتصدى  المناضل،  المصري  الشعب  أبناء 
وأجهض أهدافه، مؤكداً، كما فعل الشعب الكوبي الصديق في 
تثق بشعبها تستطيع  الوطنية حين  القيادة  أن  الخنازير  خليج 
على الدوام أن تلحق الهزيمة بأعدائها وخصومها، وأن تصون 
الكرامة الوطنية لشعبها ووطنها. كذلك، ورغم أنف اإلستعمار 
واإلمبريالية وصندوق النقد الدولي، بنى السد العالي، األهرام 
وأشاد  الزراعي،  اإلصالح  خطط  ونفذ  الناهضة،  لمصر  الرابع 
القطاع العام الذي لعب دوراً في بناء الطبقة العاملة المصرية 
وأصدر  لشعبها،  الغذائي  األمن  وتوفير  إقتصادها  وتطوير 
الغنية لتجربة  الدروس  التحوالت اإلشتراكية بناء على  قوانين 

اإلنفصال مع سورية.
وعلى الصعيد القومي نجح عبد الناصر في إطالق مشروعه 
القومي العربي، الذي استنهض قوى الشعوب العربية من الخليج 
إلى المحيط، وأنجز الوحدة مع سوريا، ودعم الحركات السياسية 
العربية الوطنية والقومية  والتقدمية، ودعا إلى الوحدة العربية 
والتحوالت  اإلستقالل  حروب  الوسائل  بكل  ودعم  الشاملة، 
السياسية في أكثر من قطر عربي كالجزائر، وتونس، واليمن، 
التاريخ  والعراق وغيرها. كما يسجل  والمغرب، وسوريا ولبنان 
لعبد الناصر أنه لعب الدور الكبير في بناء منظمة التحرير التي 
نجح الشعب الفلسطيني، بحيويته السياسية، في تحويلها إلى 
برنامجها  ظل  في  والوحيد  الشرعي  وممثله  السياسي  كيانه 
المرحلي. كما دعم المقاومة الفلسطينية بكل قواه ورأى فيها 

النور الساطع في ظالم هزيمة حزيران ٦٧.
لشعوب  القومية  الروح  استنهض  األممي  الصعيد  وعلى 
قادة  من  صف  مع  ونجح  الالتينية،  وأميركا  وإفريقيا  آسيا 
اإلنحياز  عدم  حركة  بناء  في  الثالث  القارات  في  الثالث  العالم 
السوفيتي  العالقات مع اإلتحاد  والحياد اإليجابي، وبنى أفضل 
والمنظومة اإلشتراكية، وناهض اإلستعمار واإلمبريالية العداء 
وروح  والقومية  الوطنية  للروح  عنواناً  وصار  مكان،  كل  في 

التحرر  والبناء والعدالة اإلجتماعية في كل مكان.

يف الذكرى ال�صبعني لرحيل القائد الوطني 

والقومي  الرئي�س جمال عبد النا�صر
كونجرس  أعلن  ـ     
بريطانيا،  لنقابات  العام  االتحاد 
أكثر  عضويته  في  يضم  الــذي 
من  عــضــو،  مــلــيــون   ١٢ ــن  م
الصحفيين  اتحاد  اعضاء  بينهم 
ــي واإليـــرلـــنـــدي،  ــان ــط ــري ــب ال
معارضته الكاملة لنية الحكومة 
لضم  المعلنة  اإلســرائــيــلــيــة 
الضفة  من  شاسعة  مساحات 

الغربية.
وقال بيان صادر عن مؤتمره 
٦٦، إن خطوة الضم اإلسرائيلية 
القانون  بموجب  قانونية  غير 
الدولي وتوضح أنه ال توجد نية 
اإلسرائيلية  الحكومة  جانب  من 
بحق  واالعتراف  االحتالل  إلنهاء 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب 
أخرى  خطوة  وستكون  المصير، 
الفصل  نظام  إنشاء  في  مهمة 

العنصري.
المجتمع  وقف  لقد    وأضاف، 
لفترة  األيــدي  مكتوفي  الدولي 
لدولة  سُمح  حيث  جــدًا  طويلة 
جرائمها،  بارتكاب  إسرائيل 

التسامح  يمكن  ال  أمــر  ــذا  وه
هناك  اآلن.  بعد  قبوله  أو  معه 
حاجة ماسة اآلن التخاذ إجراءات 
بأعمال  يتعلق  فيما  حاسمة 
ضد  القانونية  غير  إسرائيل 

الفلسطينيين.
بحسب  »الكونجرس«  وقرر 
الكامل  الدعم  تقديم  البيان، 
والقيام بدور نشط في إجراءات 
فلسطين  مع  التضامن  حملة 
الضم  ضد  واســع  تحالف  لبناء 
اإلسرائيلي المقترح، وحث جميع 
بالمثل،  القيام  على  المنتسبين 
وإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء 
باتخاذ  المتحدة  المملكة  تطالب 

إجراءات حازمة وحاسمة، بما في 
ذلك العقوبات، لضمان أن توقف 
غير  الضم  تلغي  أو  إسرائيل 
القانوني، وتنهي احتالل الضفة 
المفروض  والحصار  الغربية 
على غزة، وتحترم حق الالجئين 
ــعــودة،  ال فــي  الفلسطينيين 
إلى جميع  المؤتمر  ونقل موقف 
المراكز النقابية الوطنية األخرى 
الدولية  النقابية  االتحادات  في 
واألوروبية وحثها على االنضمام 
إلى الحملة الدولية لوقف الضم 

وإنهاء الفصل العنصري.
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