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�أي������ة ���س��ي��ا���س��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م����ع جم���يء 

؟! ت������ر�م������ب  ورح������ي������ل  ب������اي������دن 

بأمس  كنا  وطنية،  معركة   ، البالد  في  التشريعية  المؤسسة  خسرت 
مع  متواضعة  بحدود  ولو  يتناسب  فيها  نسبي  تقدم  لتحقيق  الحاجة 
استحقاقات المرحلة السياسية التي تداهم البالد وتفرض عليه مخاطر من 
السياسات  التشريع والرقابة واقرار  النواب هو اساس  . فمجلس  كل نوع 

العامة للدولة.
لم يتبادر الى ذهننا او تقديراتنا اية اوهام بأن موازين القوى يمكن 
االمين على  الحارس  ان  المجلس ١٩ ذلك  تتغير جوهريا في تركيبة  ان 
موازين القوى ـ لغير صالح قوى التقدم والتغيير ـ وهو قانون االنتخابات 
المنحازة  الرسمية  المؤسسة  برعاية  سيفه،  شاهرا  زال  ال  ـ  به  المعمول 

تماما للقوى المالية واالجتماعية المتنفذة في البالد.
في  حقها  موقع  من  المعركة  الوطنية  والقوى  االحزاب  خاضت  فقد 
المشاركة في القرار الوطني، واملها في تقديم عدد من الكفاءات الوطنية 
الي البرلمان القادم لتسهم في حمل عبء المرحلة القادمة التي يتحدث 
الجميع عن عسرها وصعوبتها الراهنة والمتوقعة على شعبنا وفئاته األشد 
احزابنا،  تبنته  الذي  السياسي  البرنامج  يعلو صوت  ان  وبدال من  فقرا… 
فقد هوجم هذا البرنامج علنا  اثناء التحضير لالنتخابات عبر وسائل االعالم 
من قبل شخصيات محسوبة على المؤسسة الرسمية، بل هوجمت االحزاب 
السياسية بسبب اندفاعها للمشاركة بدعوى ان هذه المشاركة مدفوعة 

بسبب النظام المالي العتيد!!! 
ان  السياسية  االحزاب  حق  من  ليس  انه   « يقول  الحال  لسان  وكأن   
تشارك في معركة تم االعداد سلفا لنتائجها« فقد عال صوت المال الفاسد، 
شراء  ظاهرة  الواحدة،واصبحت  القائمة  مكونات  بين  المرة  والصراعات 
الدور  من  ويأسهم  الناس  فقر  على  يعتاش  تقليدا  االنتخابية  االصوات 

الوطني المطلوب من مجلس النواب القادم.
والسؤال الهام هنا : لمصلحة من يجري كل هذا؟؟

اداة  يعتبر  والذي  المتخلف،  االقصائي  القانون  على  االصرار  من  بدءا 
إثارة للنزاعات والفتن الداخلية.

التي  الدعاوية  والحمالت  االنتخابية  العملية  سير  بمجريات  مــرورا 
وجه  على  السياسية  ــزاب  واالح المنظمة  السياسية  القوى  استهدفت 
الخصوص. وانتهاء بتكريس ظاهرة عدم ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.

المستويات،  جميع  وعلى  بالحاح  مطلوبة  الشاملة  الوطنية  المراجعة 
االحزاب  ولعل  ايضا،  واستهدافاتها  وقواعدها  معاييرها  المراجعة  ولهذه 
االجدر  النيابية، هي  االنتخابات  واثناء وبعد  قبل  والمستهدفة  السياسية 
التشكيك  وحمالت  المنظم  الهجوم  بعد  خصوصا  المبادرة  بهذه  للقيام 
التي تبناها كتاب من الوزن الثقيل في الصحف ووسائل االعالم.. ودعوا 
فيها الى الغاء وجود االحزاب دون ان يرف لهم جفن، ودون ادنى حساب 

لقيم التعددية والديمقراطية السياسية والمصالح الوطنية.
ليتصدر  اولوياتنا،  ترتيب  و  المراجعة  هذه  الى  الحاجة  بأمس  نحن 
الدفاع عن الوطن وسيادته وامنه االجتماعي  المهام اليومية المطلوبة. 
كما كان هذا شأننا دائما استعادة الوحدة الداخلية واعادة االعتبار الحترام 
قيم التعددية ، ورصد وتحليل المتغيرات السياسية دون اسقاطات واعادة 
قدرا  وتتطلب  متداخلة  اولويات  جميعها  السياسية:ـ  الحياة  وترميم  بناء 
ميدان  مغادرة  وعدم  الذاتية  المناعة  وتقوية  والصالبة  الثقة  واسعا من 
المكاسب  على  االستحواذ  اعتادوا  لمن   وتركه  واحباطا  يأسا  المعركة  

الذاتية واهمال مصالح الوطن.
مناعتنا  وسنقوّي  وقت  اي  في  الوطنية  المعارك  من  نهرب  ولن  لم   
االمر  للغاية،  فالقادم خطير  بالمستقبل.   ثقة  أوتينا من  ما  الذاتية بكل 
مواجهة  مكوناتها  بكل  االردنية  الوطنية  الحركة  على  يفرض  الــذي  

استحقاقات ضرورية وداهمة. 

نو��سل خو�ض �ملعارك �ل�سيا�سية بال كلل وال توقف

�ل�������س���ب���اب و�الن����ت����خ����اب����ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة

�مل�سكالت تفاقم  يف   2021 مو�زنة  �ست�سهم  هل 

�ل��دف��اع  �أم����ر  �أن  ت���وؤك���د  �مل��ح��ام��ن  ن��ق��اب��ة 
�ل��ق�����س��ائ��ي��ة �ل�����س��ل��ط��ة  ع��ل��ى  ت���غ���ول   21

»ح�������س���د«: ق�������ر�ءة �أول���ي���ة 

ون����ت����ائ����ج م�����ق�����دم�����ات  يف 

�نتخابات جمل�ض �لنو�ب �لتا�سع ع�سر

�مل��������ر�ة �الردن������ي������ة و�ن���ت���خ���اب���ات 

جم��ل�����ض �ل�����ن�����و�ب �ل���ت���ا����س���ع ع�����س��ر

كتلة �لوحدة �لعمالية: 60باملئة 

من �أ�سو�ت �ملقرتعن ذهبت هدرً�

�لوباء �نت�سار  ملو�جهة  و��سحة  خطة  المنلك  �لعرموطي:  د. 

�خلزينة مابن �سنديان �ملالية �لعامة ومطرقة كورونا!؟

�سيا�سة �حلكومات �الأردنية مع جائحة �لكورونا
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�لب�سري  حممد 

�ملحا�سب �لقانوين و�لباحث �القت�سادي

تعاني المالية العامة في االردن اختالالت جوهرية 
منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، انعكاساً لتعاون 
حتى  زال مستمراً  وما  الماضي  القرن  بداية  في  بدأ 
البنك  وتوأميه  الدولي  النقد  صندوق  مع  تاريخه 
على  آتت  الالتي  العالمية  التجارة  ومنظمة  الدولي 
التي  الجارية  النفقات  المالية من حيث تعظيم  هذه 
وبمعدل  االكبر  الحصة  ومشتقاتها  الرواتب  تحتل 
وبعالقة عكسية  النفقات،  بند  )70%( من  يزيد عن 
مع النفقات الرأسمالية التي كانت في تراجع مستمر 
الى  المتعاقبة  الحكومات  لجأت  كثيرة  حاالت  وفي 
النفقات  معدالت  ارتفاع  لمواجهة  بنودها  تجميد 
الجارية والتي تعتبر مع الرأسمالية اداة المالية العامة 
الحكومات  استجابة  بلة  الطين  من  زاد  ومما  االولى 
الثاني  البرنامج  او تنفيذ ما ورد في  الى توصيات و 
حول   )94  –  92( للفترة  النقد  صندوق  مع  الموقع 
والسلع  المستوردات  على  المبيعات  ضريبة  احالل 
الضريبة  من  بداًل  سواء  حدٍ  على  المباعة  والخدمات 
من  الخزينة  تحصيالت  اصبحت  بحيث  الدخل،  على 
تزيد  جمارك(   + )مبيعات  المباشرة  غير  الضرائب 
عبئاً  شكل  مما  الضريبية  االيرادات  من   )%70( عن 
التي  والمنشآت  للمواطنين  الشرائية  القوة  على 
انعسكت مباشرة على قانون العرض والطلب وادت 
النهائية حيث كانت  بالمحصلة  االنتاج  انخفاض  الى 
مدخالت  على  مبيعات  ضرائب  في  ذلك  تجليات 

االنتاج الصناعي والزراعي على وجه 
الخصوص وعلى الطاقة واالتصاالت 
الخدمات  منها  تفلت  ولم  عموماً، 
من  حصتها  تتراوح  التي  المهنية 
الناتج المحلي االجمالي ما يزيد عن 
ارتفاع  في  ساهم  ذلك  كل   )%10(
او  سلعياً  ك��ان  س��واء  المنتج  كلف 
باالداة  العبث  ان  يعني  وهذا  خدمياً 
)الضرائب(  المالية  للسياسة  الثانية 
تعاني  مستمرة  ازم��ة  في  ساهم 
العجز  تجلى في  العامة  المالية  منها 
سنة،  بعد  سنة  للموازنة  المتصاعد 
الحكومات  لجأت  ذل��ك  ولمواجهة 
االستخدام  الى  الفترة  هذه  خالل 
الثالثة  االداة  للمديونية  الخاطئ 
استخدامها  حيث  من  العامة  للمالية 

الجارية  النفقات  مواجهة  واو  العجز  معالجة هذا  في 
لدعم  المديونية  استخدام  من  بداًل  المتصاعدة، 
في  التحتية  للبنية  تعزيزاً  الرأسمالية  النفقات 
في  الهيكلية  االزمة  هذه  والتعليم،  الصحة  النقل، 
المالية العامة عكست نفسها على االقتصاد الجزئي 
االقتصاد  وضعت  حيث  وخدمات،  زراع��ة  صناعة، 
االردني في مصاف الدول غير المنافسة وفق منظمة 
التجارة العالمية مما ادى الى عجز مزمن في الميزان 
ومتالزمتها  البطالة  في  متزايد  وارتفاع  التجاري 
الفقر انعكاساً النكماش اقتصادي خفض من حصته 
االجمالي  المحلي  الناتج  من  وال��زراع��ة  الصناعة 
مقبرة  واللذان يشكالن  منه   )%31( تتجاوز  لم  التي 

البطالة.
آتت  التي  العاتية  الرياح  قبل  كان  ذلك  كل       
على  قاسية  مطرقة  كانت  والتي  كورونا  بفيروس 
بشكل  وكشفت  سواء  حدٍ  على  والمجتمع  الحكومة 
سواء  التحتية  البنية  في  الكبير  الخلل  متسارع 
كانت صحية او تعليمية او توعوية ذات عالقة بثقة 
الصحية،  منها  خاصة  واجهزتها  بالدولة  المواطن 
متواضعة  رأسمالية  لنفقات  اخ��رى  مرة  انعكاساً 
القطاع  على  الماضية  الثالثين  السنوات  خ��الل 
اسباب  من  كان  بدوره  والذي  التعليمي،  او  الصحي 
االستثمارات  وتراجع  المحلية  االستثمارات  هروب 
مشاريع  على  واقتصارها  سنة،  بعد  سنة  االجنبية 
في  تساهم  لم  التي  الطاقة  مشاريع  او  االنشاءات 
التي  الخدمي،  او  السلعي  المنتج  كلفة  انخفاض 
الثاني  العامل  المبيعات  ضريبة  بعد  الطاقة  تشكل 
العامل  التمويل  كلفة  تشكل  حيث  ارتفاعه،  في 
الثالث الرتفاعه، فاالردنيون منشآًة وافراداً مدينون 
كالدولة بما يقارب ال� )30( الثالثين مليار دينار وان 
بين  ما  يتراوح  القروض  هذه  على  الفائدة  معدل 
مثاًل،  العشرين  الدول  في  لمعدلها  خالفاً   )%12-6(
التي تتراوح معدالتها ما بين )الصفر الى 3%(. هذه 
باالضافة  تمويل(  طاقة،  مبيعات،  )ضريبة  العوامل 
الى فاتورة الضمان االجتماعي على الرواتب اصبحت 
قدرته  عدم  حيث  من  االقتصاد،  على  ثقياًل  عبئاً 
على  المفروضة  المستوردة  السلع  منافسة  على 

قدرتها  في  او  الحرة  التجارة  اتفاقية  وفق  االردن 
الخارجية  االسواق  االجنبية في  السلع  منافسة  على 
التي تصل الى )140( دولة في العالم حسب غرفة 

صناعة عمان.
    كل ذلك يتطلب معالجة جذرية لملف الضريبة 
غير  الضرائب  م��ن  امكن  م��ا  تخفيض  حيث  م��ن 
والزراعي،  الصناعي  االنتاج  مدخالت  على  المباشر 
بابناء  الواسع  المساس  ذات  المنتجة  السلع  وعلى 
تصنيف  جانب  الى  والفقيرة،  المتوسطة  الطبقة 
السلع )شعبية، رفاهية، فاخرة( بإعفاء االولى ورفع 
معدالتها على الثانية والثالثة بما في ذلك الخدمات 
او ذات عالقة  بمختلف مسمياتها سواء كانت مهنية 
بخدمات التأمين الصحي او غيرها من الخدمات، مع 
)ضرائب  عادلة  ضرائب  الى  العالية  الدخول  اخضاع 
تحصيالت  في  عجزاً  يحدث  ال  حتى  الدخل(،  على 
المنتجين  الطلب على سلع  ولرفع  الخزينة من جهة 
صناعياً وزراعياً من جهة اخرى كمدخل هام الحداث 
انعاش اقتصادي مترافقاً ذلك مع العودة الى التدخل 
باسعار فوائد الودائع وفوائد االئتمان التي مر عليها 
)30( عاماً وهي معومة ومتروكة لعالقة البنوك مع 
عمالئهم، مع اعادة دراسة كلفة الضمان االجتماعي 
كلفة  ارتفاع  على  وتأثيرها  واالجور  الرواتب  على 

السلع والخدمات على وجه العموم.
     ان تفشي الوباء عالمياً فرض على الدول اقفال 
الحدود والدعوى في ذات الوقت لالعتماد على الذات 
الوباء من جهة  في االنتاج كمدخل للحد من انتشار 
المتضررة من جهة اخرى وهذا  القطاعات  ولتشغيل 
يتطلب المعالجة الجذرية لالدوات الثالث )النفقات ، 
الضرائب، المديونية( التي ارهقت اقتصادنا وعمقت 
من فجوة الدخل بين االفراد والمنشآت على حدً سواء 
كمدخاًل العادة ثقة المواطن في دولته التي بحاجة 
الى فريق سياسي واقتصادي  اليوم 
قادر على وضع خطط واقعية لهذه 
المعالجة التي ال سبيل اال باتباعها 
النقد  صندوق  وصفات  عن  بعيداً 
ساهما  ال��ل��ذان  الدوليان  والبنك 
السياسية  الطبقة  تكوين  ف��ي 
من  اكثر  في  العدالة  غيبت  التي 
الفساد  انتشار  في  وساهمت  ملف 
النفقات  ارتفاع  الى  ادى  افقياً، مما 
كانت  التي  والمديونية،  الجارية 
على  العامة  للمالية  تهديم  معول 
الوطني  واالقتصاد  الخصوص  وجه 
خلاًل  اح��دث��ت  وال��ت��ي  ع��ام  بشكل 
السياسية  منظومتنا  في  حقيقياً 

واالجتماعية. واالقتصادية 

�خلزينة مابن �سنديان �ملالية �لعامة ومطرقة كورونا!؟
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�سوؤون  يف  باحث   / �لزعبي  حممد  �لدكتور 

و�ل�سحية �الجتماعية  �لتاأمينات 

استغالل  بل  للجائحة  التصدي  عدم 
هذه الجائحة لتمرير السياسات الحكومية 

للجماهير. المعادية 
العالمية  الصحة  منظمة  طرحت 
مع  للتعامل  البداية  منذ  واضحا  برنامجا 
حدة  تخفيف  إلى  يهدف  الكورونا،  جائحة 
الوبائي(  المنحنى  تسطيح  )أو  الوباء 
أربع  خالل  من  وذل��ك  الوفيات  وتقليل 

محاور هي :
من  ممكن  ع��دد  أكبر  أج���راء  أوال: 
للحاالت  السريع  لالكتشاف  الفحوصات 

المصابة.
ثانيا: عزل المصابين ومنع اختالطهم 

باألصحاء.
خالل  من  السن  كبار  حماية  ثالثا: 

برامج خاصة تشرف عليها الحكومات.
الصحية  ال��ق��درات  تعزيز  راب��ع��ا: 
لمواجهة األعداد المتزايدة من اإلصابات.

....
كان األردن أحد الدول التي استثناها 
معظم  ش��أن  شأنها  بدايته  في  الوباء 
النامية مما منحها فرصة عظيمة  الدول 
لمواجهته  الالزمة  االستعدادات  لعمل 
فاجأتها  التي  المتقدمة  ال��دول  بعكس 

األردنية  الحكومة  لكن  بشدة.  الجائحة 
لم تفعل ذلك بل استغلت الوباء لفرض 

السياسات التي كانت عالقة.
لخطر  انتباها  الحكومة  تعر  ل��م 
بمجيء  بالسماح  واستمرت  الفيروس، 
ولم  الحدود  تغلق  ولم  لألردن  القادمين 
تعزز قدراتها الكتشاف الحاالت المصابة، 
وال بعزلها ال بتعزيز قدرتها على فحص 
وال   ، بعزلها  وال  بها،  المشتبه  الحاالت 
احتمالية  لمجابهة  الصحة  وزارة  بدعم 
اإلعالن  أن  الكورونا، حتى  انتشار حاالت 
عن وجود إصابات في األردن قد أتى من 
واستغلت  وإسرائيل(.  كندا  من   ( الخارج 
المحاور  دون تطبيق خطة  اإلعالن،  هذا 

التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية.
الدفاع  قانون  لفرض  ف��ورا  ولجأت 
األمنية  السيطرة  تحت  البالد  ليضع 
التجول  حظر  ف��رض  وت��م  المطلقة، 
الكامل في كل أنحاء األردن، دون وجود 
لكنها  لذلك.  منطقي  مبرر  أو  حاجة  أي 
الحكومة  أجندة  الستكمال  استخدمتها 
في فرض توصيات صندوق النقد والبنك 
الدوليين من جهة، وخصوصا في مجاالت 
والصحة،  والتعليم  والضمان(   ( العمل 
في  تقف  التي  األرنية  المعارضة  وقمع 

وجه هذه األجندة.
وحظر  ال��دف��اع  ق��ان��ون  ف��رض  أدى 
التجول لنتائج سيئة في مستوى معيشة 
الكادحين وإلى صعوبات اقتصادية طالت 
الصغيرة  خصوصا  المنشآت  من  العديد 
الضمان  تحميل مؤسسة  تم  منها، حيث 
االجتماعي عبء تغطية جزء من خسارة 
العمال  مدخرات  حملت   لكنها  المنشآت، 
التي  أجورهم  تغطية  عبء  الضمان  في 

فقدوها.
أما في التعليم فقد عطلت المدارس 
ولجأت  الكلي  الحظر  انهاء  بعد  حتى 
عن  والتعليم   ، بعد  عن  التعليم  لتقوية 
إع��ادة  من  ج��زء  هو  يعرف  ال  لمن  بعد 

 ( عالمي  مستوى  على  التعليم  هيكلة 
بدأ  قد  كان  النيولبراليين(  من  بتوصية 
فلسفة  تهدف  عقود.  عدة  منذ  عالميا 
وظيفة  حصر  إل��ى  بعد  ع��ن  التعليم 
مهرة  وعمال  م��دراء  انتاج  في  التعليم 
في مجال تخصصهم، لكنهم ضعفاء في 
أن  وأكثر من ذلك  العام،  الوطني  الشأن 
التي  وللمنشآت  للنظام  يكونوا مطيعين 

سيعملون بها مستقبال.
الدولة  ب��دأت  التي  الصحة  في  أم��ا 
القطاع  لصالح  تدريجيا  عنها  تتخلى 
التي  بمنشآته  وخصوصا  الخاص  الطبي 
بدأت بالتحول إلى شركات ربحية عمالقة 
للرأسمال  الحاالت  من  كثير  في  خاضعة 
والتكنولوجية األجنبية في ظل العولمة. 
تم اهمال وزارة الصحة على مدى عقود 
تركها  على  أطباءها  أجبر  مما   ، متتالية 

للخارج أو للقطاع الخاص.
ويأتي في هذا السياق أن معظم أوامر 
االجتماعي،  الضمان  طالت  قد  الدفاع 
االحتجاجات  أشكال  لمنع  استخدم  وأنه 
التي   ( والوطنية  والمطلبية  العمالية 
االسبقين،  للعامين  خاصة  سمة  كانت 
لحل  خ��اص  بشكل  أيضا  واستخدامه 
التعليم  أي   ( واألطباء  المعلمين  نقابتي 

والصحة(.
........

أوامر  باستصدار  الحكومة  استمرت 
الدفاع ، لكنها أنهت حظر التجول الشامل 
اإلغالق  من  غريبة  بأشكال  واستبدلته 
األردنيين،  الجزئي كانت مدار تندر بين 
على  للحظر  السلبية  اآلث���ار  بحجة 
على  اصرت  ذلك  من  واكثر  االقتصاد. 
تحذير  رغم  النيابية  االنتخابات  إج��راء 
الكثيرين من خطر هذه االنتخابات على 

الوضع الصحي للمواطنين األردنيين.
الجزئي  اإلغ���الق  أش��ك��ال  تمنع  ل��م 
من  الفيروس  الجزئي(  االنفتاح  )أو 
على  انتشر  حيث  األردن  في  االنتشار 

وتسارع    8 بداية شهر  منذ  واسع  شكل 
 .10 و   9 شهري  في  صاروخي  بشكل 
من  العالمية  المراتب  في  األردن  وتقدم 
من  الوفيات  وعدد  اإلصابات  عدد  حيث 
األربعين  للمرتبة  ليصل   130 المرتبة 
الوفيات،  في  والخمسين  اإلصابات  في 
دولتين  أو  دول��ة  يوم  كل  يتجاوز  وهو 
النسب  أعلى  من  األردن  يعتبر  حيث   ،
اإلصابات  عدد  في   العالم  على مستوى 

والوفيات اليومية لكل مليون نسمة.
كان هذا االنتشار الواسع للجائحة في 
األردن نتيجة مباشرة لإلنفتاح “ الجزئي” 
االنتخابية،  للعملية  خ��اص  وبشكل 
والوفيات  اإلصابات  عدد  في  فالزيادة 
األيام  عدد  مع  تتناسب  كانت  اليومية 
االنتخابية  العملية  فيها  استمرت  التي 
أن  ويبدو   و  االنتخابات،  ليوم  وص��وال 
وتيرة زيادة هذه األعداد تتراجع ) مؤقتا( 
فصل  قبل  االنتخابات،  عملية  انتهاء  مع 
الذي يشكل خطرا حقيقيا  القادم  الشتاء 

لمزيد من انتشار الوباء.
.....

الحكومة  فشل  يتضح  تقدم  مما 
الكورونا  أزم��ة  معالجة  ف��ي  األردن��ي��ة 
عدد  في  المتسارعة  الزيادة  حيث  من 
الجهاز  وفشل  الوفيات،  وعدد  اإلصابات 
 ، الوفيات  نسبة  تخفيف  في  الصحي 
ومن حيث عدم قدرتها ) أو عدم إرادتها( 
العمل،  عن  للمتعطلين  الدعم  لتوفير 
وكونها  ال��خ،   .... المسنين  لحماية  أو 
لالستمرار  الجائحة  ه��ذه  استغلت  قد 
للكادحين  معادية  سياسات  فرض  في 
والعمل  والصحة  التعليم  مجاالت  في 
)الضمان االجتماعي( ، ولتشديد القبضة 
واسكات صوت  المواطنين،  على  األمنية 
ذلك  في  رافقها  أردن��ي،  معارض  كل 
إعالم رهن إشارة هذه الحكومات، يجيد 

النفاق وال يظهر الحقيقة للناس.

�سيا�سة �حلكومات �الأردنية مع جائحة �لكورونا

»�لقومية و�لي�سارية« حول �النتخابات �لنيابية:

�نتاج جمل�ض نو�ب �سعيف ال يدرك دوره يف �لرقابة و�لت�سريع
�ئ��ت��الف �الأح���ز�ب  �أ���س��در   -  
عقب  �سحفيا  ت�سريحا  و�لي�سارية  �لقومية 
�نتهاء �النتخابات �لنيابية �الخرية ومما جاء 

فيه:

انطالقا  ال��م��ش��ارك��ة  ه��ذه  ج���اءت 
السياسية  األح��زاب  ل��دور  ادراك��ن��ا  من 
الديمقراطية  المعارك  في  باالنخراط 
األحزاب  تمنح  التي  الهامة  الجماهيرية 
الفرصة  لطرح برامجها ورؤاها السياسية 
والتواصل مع الناس والتفاعل مع الحالة 

في  احزابنا  نجحت  وقد  هذا  الشعبية، 
تشكيل عدد من القوائم على المستوى 
المشترك  العمل  لتكريس  الوطني 

وتعزيز حضورنا.
دور  على  والرقابة  الجدية  وغياب   
شراء  ظاهرة  واتساع  الفاسد  المال 
مجلس  شرعية  تضرب  التي  األصوات 
النواب وتؤدي الى تشويه وعي الناس، 
سير  ع��ن  سلبية  ص���ورة  وت��ك��ري��س 
والتي  ومخرجاتها  االنتخابية  العملية 

التي  السابقة  المراحل  إلى  اعادتنا 
النيابية  االنتخابات  فيها  تدار  كانت 
والشفافية،  للنزاهة  تفتقد  بطريقة 
يدرك  ال  ضعيف  نواب  مجلس  النتاج 
ويفتقد  والرقابة  التشريع  في  دوره 
بحجم  ارتباطا  الشعبية  للشرعية 
التصويت  ونسبة  الواسع  المقاطعة 
مجموع  م��ن   %30 تتجاوز  ل��م  التي 
المسجلين في سجل الناخبين، ونسبة 
المدن  في   %11 تتجاوز  ال  تصويت 

الرئيسية.
القومية  األح���زاب  ائتالف  واعتبر 
واليسارية أن النهج السائد الذي أوصل 
نعيشها  التي  العامة  لألزمة  البالد 
واالقتصادي  السياسي  الصعيد  على 
في  التدخل   بهذا  أراد  واالجتماعي 
توجيه  االنتخابية  العملية  مجريات 
المنظمة  السياسية  للقوى  ضربة 
السلطة  في  وجودها  دون  والحيلولة 

التشريعية في البالد.
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�لدكتور �حمد �لعرموطي / نقيب �الطباء �ل�سابق

لقد تعاملت وزارة الصحة في االردن في بداية 
الشامل  الحظر  على  وعملت  كبير  بتشدد  الوباء 
والمدارس   الجامعات  واغلقت  أسبوعين    لمدة 
وحاولت ان تصل االصابات الى الصفر في وقت 
دول  وفي  ب��االردن  المحيطة  ال��دول  كل  كانت 
االصابات  االف  بل  ال  مئات  من  تعاني  العالم 
تتعدى  ال  اصابات  عن  يعلن  االردن  كان  فيما 
اليدين مما جعل الحكومة ووزارة الصحة  أصابع 
تتعامل بعدم اكتراث حول االجراءات االحتياطية 
ميدانية  مستشفيات  بناء  مثل  اتخاذها  الواجب 
وتجهيزها باجهزة التنفس االصطناعي وتدريب 

ومعالجة  التعامل  كيفية  على  الصحية  الكوادر 
مستشفى  في  عزل  غرف  وعمل  الكورونا  وباء 
البشير ال تتطابق مع الشروط العلمية  ولم تحدد 

مستشفى خاص لحاالت الكورونا 
وتفاجئنا بحاالت انتشار للوباء مثل عرس اربد 
الحدودية  المعابر  ان  ليتبين  الخناصري.  وسائق 
بين االردن والسعودية وسوريا وان السائقون قد 

ساهموا بشكل كبير في نقل العدوى
لم  ان  معظم  في  منتشرًا  الوباء  اصبح  االن 
المدارس  تعطيل  وتم  االردنية  المدن  كل  نقل 
واصبحت  متقطع  حظر  عمل  مع  والجامعات 
اكثر  الوفيات  وبلغت  ب��االالف  اليومية  الحاالت 
تأثر   مع  سوء  االم��ور  وازدادت  وف��اة   الفي  من 
قطاع االقتصاد والخدمات بشكل كبير كما تأثر 
مياومة  عمال  من  الخاص  القطاع  في  العاملون 
انعكس  مما  الصغيرة   الحرة  المهن  واصحاب 

سلبيا على الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل 
على  ق��ادرة  غير  الحكومةالجديدة  زالت  وال 
المرتبطة  واالقتصادية  الصحية  االم��ور  ضبط 
وارتفاع  والبطالة  الفقر  حدة  زاد  مما  بالوباء 
االسعار خاصة قبل وبعد ايام الحظر  وقد اتخذت 
الطريق  على  صغيرة  خطوات  الصحة  وزارة 

الصحيح منها وضع بروتوكول عالجي للمرضى 
وانشاء مستشفيات ميدانية ال زالت قيد االنشاء 
نقص  من  تعاني  الصحة  وزارة  زال��ت  ال  ولكن 
ونقص  والتمريضية    بالكوادرالطبية  شديد 
اختصاصيي االمراض الصدرية  وفنيي المعالجة 
وقد  التنفسية  المعالجة  واختصاصيي  التنفسية 
نذير  د  الصحة  وزير  بتكليف  الوزراء  رئيس  قام 
الخاصة  المستشفيات  على  اليد  بوضع  عبيدات 
جزئيا او كليا وهي خطوة لم تنفذ عمليا لحد االن 
اح��دى  ب��اس��ت��ئ��ج��ار  ال��ص��ح��ة  وزارة  ق��ام��ت 
وعينت  الكورونا   لمرضى  الخاصة  المستشفيات 

امينا عاما لوزير الصحة لشؤون االوبئة
ال زلنا لم نمتلك خطة واضحة للمواجهة وَلم 
المجتمع  مؤسسات  بمشاركة  اهتماما  نلمس 

المدني في مواجهة هذا الوباء 
وقد اجريت االنتخابات النيابية مؤخرا مما زاد 

االمر سوء
وأخيرا ال بد من وضع خطة وطنية تنسق بين 

جميع القطاعات الطبية  وتقليل االثار السلبي

من  ع����دد  اع��ت��ص��م   -

أصحاب األندية الرياضية والعاملين 
فيها، أمام وزارة الصناعة والتجارة، 
مطالبين بإنقاذ القطاع، وعمل خطة 
التي  الرياضية  األندية  فتح  إلعادة 
أغلقت مدة 3 أشهر في بداية األزمة 
وأعيد إغالقها من جديد بداية شهر 

تشرين الثاني. 
وكان قد قرر رئيس الوزراء، في 
األول من شهر تشرين الثاني إغالق 
والمسابح  البدنية  اللياقة  مراكز 

الفنادق  في  الموجودة  تلك  فيها  بما  العامة 
أنحاء  والسياحية في جميع  السكنية  والمجمعات 
والتسلية  الترفيه  مدن  إلى  باإلضافة  المملكة، 
الحكومة  إطار عمل  في  وذلك  آخر،  إشعار  حتى 

لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”. 
إلعادة  موعد  بتحديد  المعتصمون  وطالب 
اإلغالقات  فترة  كانت  إذا  الرياضية  األندية  فتح 
إنقاذ  طويلة، مشددين على ضرورة عمل خطة 
أصحاب  وبتعويض  الرياضية،  لألندية  وطوارئ 

األندية والعاملين فيها مقابل إغالقها. 
عشرات  الرياضية  األندية  قطاع  في  ويعمل 
اآلالف من العاملين والعامالت الذين تضرروا جراء 
اإلغالقات الحاصلة، ومنهم المدربون واإلداريون 
التغذية  وأخصائيو  واالستقبال  النظافة  وعاملو 
والعالج الطبيعي والعديد من القطاعات الصحية 

والرياضية المساندة لقطاع األندية الرياضية. 
تنظم  نقابة  أو  جمعية  وجود  عدم  ظل  وفي 
وتطالب  المملكة  في  الرياضية  األندية  عمل 
ال��ن��وادي  أص��ح��اب  م��ن  ع��دد  أطلق  بحقوقها؛ 

الرياضية والعاملين فيها وسما على مواقع 
#ال- عنوان  تحت  االجتماعي   التواصل 
#الرياضة- و  إلغالق-النوادي-الرياضية 

منشورات  ف��ي  قائلين  م��ص��در-رزق��ي، 
االجتماعي:  التواصل  مواقع  على  مختلفة 
“األندية مشاريع تجارية تدفع ضريبة دخل 
رخص  ولديها  بالضمان  ومسجلة  ومبيعات 
مهن بالتالي يلزم أن يكون في نقابة مهنية 

تدافع عن حقوقها”.  
الضمان  ال��ت��زام  ض��رورة  على  ش��ددوا  كما 
للموظفين  تعطل  روات���ب  بدفع  االجتماعي 
اشتراكات  دف��ع  إيقاف  أو  اإلغ��الق  فترة  خ��الل 
ولفتوا  االجتماعي خالل فترة تعطلهم،  الضمان 
رسوم  كافة  من  المنشآت  إعفاء  ض��رورة  إلى 
كافة  لدى  السنوية  واالشتراكات  التراخيص 
وإعادة  والمؤسسات خالل فترة اإلغالق،  الدوائر 

جدولة فواتير الكهرباء والماء.

د. �لعرموطي: المنلك خطة و��سحة ملو�جهة �نت�سار �لوباء

�لعاملون يف �الأندية �لريا�سية يعت�سمون للمطالبة بتعوي�سهم
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��ستياء �سعبي يف �ربد من �آلية وجمريات �لعملية �النتخابية

المحامين،  نقيب  أك��د    -

التام  النقابة  مازن إرشيدات، “رفض 
لتعطيل عمل المحاكم، وما تاله من 
 ،21 رقم  الدفاع  أمر  في  تفاصيل 
له  يحق  ال  ال��وزراء  “رئيس  إن  قائاًل 
أن  باعتبار   ،21 الدفاع  أمر  إص��دار 
السلطة  عمل  في  تدخاًل  يعد  ذلك 

القضائية، وهي سلطة مستقلة”.
كما أعرب قانونيون عن خشيتهم 
الذي  المحاكم،  تعطيل  تبعات  من 
حتى  ويستمر  التنفيذ،  حيز  دخ��ل، 
ال�24 من الشهر الحالي، محذرين في 
قانونية  إشكاليات  من  نفسه  الوقت 
“قد   ،21 رقم  الدفاع  أمر  تضمنها 

تمس بالعدالة وحقوق األفراد”.
أصدر،  القضائي  المجلس  وكان 
يوم الخميس الماضي، قرارًا بتعطيل 
عمل المحاكم في المملكة ابتداًء من 
صباح أمس، باستثناء مدة الطعن في 

صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
رئيس  إص��دار  القرار  هذا  ولحق 
الوزراء ألمر الدفاع رقم 21، والهادف 
إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر 
من  مراجعيها  المحاكم  في  اإلدارية 
كورونا  فيروس  بوباء  اإلصابة  خطر 
من  والحد   ”19 “كوفيد  المستجد 

انتشاره.

“اتخاذ  أن  اعتبروا  قانونيين  لكن 
عمل  تعطيل  يبرر  ال  االحتياطات 
المحاكم، والذي يعتبر تعطياًل لعمل 
القانون”، الفتين إلى أن “قرار “الدفاع 
21 يتضمن تعديًا على مبدأ الفصل 

بين السلطات واستقالل القضاء”.
 ،21 “ال��دف��اع  تضمنه  ما  وح��ول 
تتعلق  التي  لإلجراءات  تعديل  من 
التبليغات  واع��ت��م��اد  بالتبليغات 
النصية  وال���رس���ائ���ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
إرشيدات  قال  الذكية،  والتطبيقات 
وال  إجرائي،  قانون  في  تدخل  “هذا 
يحق التدخل به خصوصًا أنه ليس ذو 

عالقة بمكافحة الوباء”.
من   ) أ   ( الثانية  الفقرة  ونصت 
“يتم  أن���ه:  على   21 ال��دف��اع  أم��ر 
والمذكرات  القضائية  األوراق  تبليغ 
على  وكيله  أو  للخصم  والبينات 
برسالة  أو  اإللكتروني  البريد  عنوان 
نصية أو باستخدام تطبيق “واتساب” 
على الهاتف المتنقل المصرح به عند 

قيد الدعوى أو إيداع الوكالة”.
ولفت إرشيدات إلى أن أمر الدفاع 
القضائي  المجلس  بعمل  “يتدخل 
الجلسات  مواعيد  تحديد  خالل  من 
استقالل  مبدأ  مع  يتعارض  وه��ذا 
“لماذا  متسائاًل  القضائية”،  السلطة 

يكون تطبيق أمر الدفاع على قانون 
وليس  المدنية  المحاكمات  أص��ول 

الجزائية؟”.
كما تساءل “كيف تعطل المحاكم 
في جزء وتعمل في جزء آخر؟”، مشيرًا 
إلى أن “النيابة العامة والقضاة الذين 
االنتخابية  الطعون  في  سينظرون 
سيعملون، وباقي الجسم القضائي ال 
يعمل. وعليه هل كورونا فاعلة في 
أجزاء من الجسم القضائي فقط وفي 
أجزاء أخرى غير فاعلة ليتم تجزئتها 

بهذا الشكل؟”.

أم��ج��د بني  ال��م��ح��ام��ي  وات��ف��ق 
قائاًل  إرشيدات،  مع  الرأي  في  هاني 
تسيير  تعليمات  تصدر  أن  “يُفترض 
المجلس  قبل  من  المحاكم  عمل 
الوزراء  رئيس  قبل  من  ال  القضائي 
بموجب أمر دفاع”، معتبرًا “ما يجري 
تعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات 

واستقاللية السلطة القضائية”.
وزاد “الدفاع عن استمرارية عمل 
استقالل  ع��ن  دف��اع  ه��و  المحاكم 
عن  دف��اعً��ا  يكون  أن  قبل  القضاء 
حقوق المتقاضين أو قوت المحامين. 
نفسه  القضاء  يتصدى  أن  المفروض 
لهذا التحييد الواضح لدوره المحوري 
أهمية  تقل  ال  مستقلة،  كسلطة 
السلطة  أو  التنفيذية  السلطة  عن 
كل  مخالفة  ت��م  التي  التشريعية 
االكتراث  وع��دم  الطبية  التوصيات 
انتخابها  أجل  من  الوبائي  بالوضع 

وتشكيلها”.
“أغرب ما في األمر، أن قرار  وزاد 
التعطيل لم يشمل أي قطاع آخر، ما 
إجراءات تعسفية  التخوفات من  يثير 
إطار  في  تتخذ  قد  قانونية  غير  أو 

قانون الدفاع”.

نقابة �ملحامن توؤكد �أن �أمر �لدفاع 21 تغول على �ل�سلطة �لق�سائية

الستار  -   أس��دل  ارب��د    -

مؤخرا على نتائج اإلنتخابات النيابية 
التي  عشر  التاسع  النواب  لمجلس 
قسمت الشارع الشعبي مابين راض 
الذين  مرشحيهم  كون  النتائج  عن 
اخرين  بين  وما  ف��ازوا  قد  يرغبون 

استيائهم  اب���دوا  األغلبية  وه��م 
االنتخابات  ه��ذه  من  الشديد 

التي  والياتها  ومجرياتها 
اتسمت بالغموض .

في  المرشحين  ف��أح��د 
قصبة اربد فجر قضية هامة 
انتخابية  اوراق  وجود  وهي 
التي  الحاويات  داخ��ل  وف��رز 
مرشحين  لخدمة  تلفها  تم 

وقد  آخرين  واسقاط  معينين 
الى  الفور  على  الملف  ه��ذا  اوص��ل 
فيه  الفيصل  ليكون  األردني  القضاء 

في  المرشحات   اح��دى  اب��دت  كما 
الحسن  بمدينة  النهائي  الفرز  قاعة 
الرياضية استيائها من غياب اصواتها 
مع العلم وفق كالمها ان لديها قواعد 
وعندما  انتخابية  واص��وات  شعبية 
تم  بحقها  طالبت 

توقيفها في سجن الجويدة واتهامها 
داخل  والشغب  الفوضى  اثارت  بانها 

مركز الفرز النهائي.
ولم تراعي آلية االنتخاب الظروف 
السن  وك��ب��ار  للمرضى  االنسانية 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  والعجزة 
طوابق  لصعود  اض��ط��روا  ال��ذي��ن 

للقيام بواجبهم االنتخابي.
هيمن  آخر  سياق  في 
ال��م��ال األس���ود وش��راء 
األصوات على مجريات 
االنتخابية  العملية 
ف���ي اغ��ل��ب ال���دوائ���ر 
واستغل  االنتخابية 
والفقر  الحاجة  اصحابها 
المغلوبين  للناخبين 
ش��راء  وت��م  ام��ره��م  على 
سيدة  الحاجة  فكانت  اصواتهم 

المال  اصحابها  اختار  حيث  الموقف 
وتجاهلوا الشعارات السياسية  فقد 
الشرفاء  حيث  االسود  المال  حارب 
والقوائم  االحزاب  الفوز  يحالف  لم 

الوطنية الحقيقية.
وأيا كانت المشاهدات او الخروقات 
فقد قضي األمر واصبح وجود مجلس 
ويبقى  حقيقيا  عشر   التاسع  النواب 
القادمة  المرحلة  في  ال��دور  عليه 
جانب  الى  والوقوف  جدارته  الثبات 
المصيرية والمعيشية  قضايا الشعب 
القضايا  جانب  الى  الوقوف  كذلك 

العربية والدولية الهامة.
مجلس  ع��ات��ق  على  يلقى  كما 
النواب القادم المساهمة في تشريع 
المواطن  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ي��ن 
المجحفة  القرارات  لكافة  والتصدي 

بحقوقه.
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االرقام والوقائع والبيانات لمالية 
تراجعا  واك���دت  اظ��ه��رت  االردن 
االشهر  خالل  ثقيال  عجزا  في  حادا 
الحالية  السنة  من  االولى  الخمسة 
عليه  كان  بما  قياسا   2020 سنة 
السنة  منن  الفترة  نفس  خ��الل 
ذلك  يصبح   ،2019 سنة  السابقة 
وارقام  بيانات  في  ذلك  رصد  ويتم 
من  العامة  االي��رادات  جانب  ووقائع 
من  ذلك  ويتأكد  يصبح  كما  جهة، 
جهة اخرى في ارقام جانب »االنفاق 
ان  ولنالحظ  المتعددة،  النفقات(   (
محصلة ما سبق ستكون في تحقق 
قفزة واسعة في قيمة العجز »الفرق 
واالي���رادات  الكلية  النفقات  بين 
وتراجعات  اختالالت  مع  المحلية( 
وازمات متعددة في تفاصيل كل بند 

من بنودها في االيراد كما االنفاق.
1 � جانب �لنفقات

تر�جع حجم �النفاق �جلاري
الجارية  النفقات  قيمة  تراجعت 
متحققة  دينار  مليون   )3316( من 

من  االول��ى  الخمسة  االشهر  خالل 
السنة السابقة سنة 2019 متراجعة 
الخمسة  االشهر  )3274( خالل  الى 
 ،2020 سنة  العام  هذا  من  االولى 
دينار،  مليون   )42( وبانخفاض 

وبنسبة تراجع )%1،3(.
�النفاق  حجم  و�نخفا�ض   �  2

�لر�أ�سمايل
وان���خ���ف���ض ح��ج��م االن���ف���اق 
الرأسمالي الذي هو اقرب الى انفاق 
مليون   )288( من  التحتية  البنية 
دينار متحققة )منفقة( خالل االشهر 
 2019 سنة  من  االول��ى  الخمسة 
 ( متحققة  دينار  مليون   )1٥8( الى 
منفقة( خالل االشهر الخمسة االولى 

من السنة الحالية سنة 2020.
٣ � حجم �النفاق �لكلي

وبذلك يصل حجم االنفاق الكلي 
»النفقات الجارية + الرأسمالية( في 
مليون   )3604( الى   )2019 )سنة 
االنفاق  حجم  يصل  فيما  دي��ن��ار، 
الكلي في فترة االشهر الخمسة سنة 

دينار،  مليون   )2432( الى   2020
النفقات  تراجع  المحصلة  ولتكون 
بمبلغ   2020 فترة سنة  في  الكلية 
كانت  عما  دي��ن��ار  مليون   )172(
من  الفترة  نفس  في  القيمة  عليه 
تقارب  هبوط  وبنسبة   2019 سنة 

.)%4،8(
٤ � تدهور يف حجم �الير�د�ت 

�ملحلية
٥ � �لعجز �ملايل يف �لفرتتن 

بين  )الفرق  المالي  العجز  بلغ 
في  المحلية(  واالي���رادات  النفقات 
من  االول��ى  الخمسة  االشهر  نهاية 
مليون   )604( بحدود   2019 سنة 
دينار )الفرق بين نفقات كلية بقيمة 
محلية  اي��رادات   � مليون   )3604(

بقيمة 3000 مليون دينار(.
في حين قفز حجم العجز المالي 
االولى  الخمسة  االشهر  نهاية  في 
 2020 سنة  الحالي  العام  هذا  من 
)الفرق  دينار  مليون   )2247( الى 
منه  مطروحا  كلية  نفقات  بين 

بقيمة  وب��زي��ادة  محلية(،  اي���رادات 
قيمة  عن  دينار  مليون   »1643«
العجز المتحقق في نفس الفترة من 

سنة 2019.
ال��ح��اد  ال��ه��ب��وط  ان  وي��الح��ظ 
فترة  في  المحلية  االي��رادات  لرقم 
العام  ه��ذا  م��ن  الخمسة  االش��ه��ر 
الواسعة  االغ��الق  حالة  عن  نجم 
االقتصادية  النشاطات  كافة  في 
االيرادات  تراجع تحصيل  واكثر في 
نيسان  شهري  في  وخاصة  المحلية 
حجم  على  ذل��ك  وانعكس  واي���ار، 
جانب  الى  القياسي  المالي  العجز 
والتوجهات  بالنهج  تتصل  اسباب 
والمالية  االقتصادية  والتطبيقات 

والنقدية المختلة.

احمد النمري

عجز مايل ثقيل يف خم�سة ��سهر

المعطيات  -  تؤكد  / خاص     
موازنة  في  النهائي  العجز  ان  المالية 
يقارب  ما  الى  سيصل  المنح  2020بعد 
على  ي��ؤش��ر  مما   ، دي��ن��ار  مليار   2،2٥
العام  الدين  قيمة  في  اضافية  تراكمات 
العام  الدين  خدمة  في  تراكمات  وبالتالي 

والتي ستدور الى موازنة 2021 .
تستنزف من الخزينة ما يقارب ٥46،1 
على  المؤشرات  من  وهي  دينار  مليون 

عجوزات مسبقة في الموازنة القادمة.
هو   2020 م��وازن��ة  ف��ي  العجز  ه��ذا 
مؤشر على التداعيات االقتصادية المتبعة 
باالصل والتي زاد من حدتها جائحة كورونا 
واالجراءات الحكومية المترتبة عليها، حيث 
خفضت من االيرادات الضريبية )الضرائب 
صافي  ليتراجع  المباشرة  وغير  المباشرة 
والتي   %83 نسبته  بما  الشركات  ارب��اح 
السياحة  كقطاع  اساسية  قطاعات  ضربت 
وانخفضت  المؤسسات  في  واالت��ص��االت 
المبيعات،  ضريبة  من  المتأتية  االي��رادات 
في  الحكومة  اتبعتها  التي  الحلول  نتيجه 
العام  القطاعين  ف��ي  االج���ور  تخفيض 
التي   كما   %٥0  �  %  30 بين  ما  والخاص، 
مالية   تغطية  اية  في  الحكومة  اسهمت 

في  لتسهم  الشرائية  القوة  اضعف  مما 
تفاقم مشكالت الركود االقتصادي وارتفاع 
غير  نسب  ال��ى  والبطالة  الفقر  معدالت 
اضافة  التوالي  على   %24  %40 مسبوقة 
النخفاض الرسوم الجمركية بسبب توقف 
تحويالت  وانخفاض  والتصدير  االستيراد 

العاملين الى ما نسبته %12.
ان هذه المعطيات تشكل التحدي االكبر 
موازنة  في  الحكومة  ستواجهه  ما  ام��ام 
الضريبية  االي��رادات  ان  فالمرجح   2021

مليون   300 عن  يقل  ال  ما  الى  ستتراجع 
القطاعات  في  الحاد  التراجع  بسبب  دينار 
ذلك  يظهر  االستثمار  وضعف  االنتاجية 
الغرامات  حول  الضريبية  التسويات  في 
والفروقات التي لم يتحصل منها سوى 10 
مليون من ما قيمته 3٥0 مليون في العام 
2020 رغم النمو االستثنائي للتحصيالت 

الضريبية.
في  نقص  الى  المعطيات  تؤشر  كما 
المرجح  من  اذ  الضريبية  غير  االي��رادات 

المليار دينار مما  الى ما يقارب  ان تتراجع 
يعني صعوبة تصور فرضيات مالية للعام 
الحكومة  ان  يعني  الذي   مماالمر   2021
والتي  ال��دول��ي  النقد  لتصورات  تتركها 
االعتبار  دون  االرق��ام  لغة  عليها  تسيطر 
ومتطلباته  الوطني  االقتصاد  لمعطيات 
المراجعة  بعد  المالية  التسهيالت  لضمانة 
تستثني  والتي  النقد  صندوق  مع  االولى 
المديونية  من  االجتماعي  الضمان  ديون 
نسبة  لتنخفض  مليار   ٥،6 تصل  والتي 

المديونية الى 88% من الناتج المحلي.
وف���ي ه���ذا االط����ار ي��ؤك��د ال��خ��ب��راء 
االقتصاديون ان الهبوط في االداء الداخلي 
امام  االقتصاد  يضع  االردن��ي  لالقتصاد 
تحديات تفوق قدرة االقتصاد االردني على 
دولي  دعم  تلقي  دون  لوحده  مواجهتها 
لمؤشرات  االقتصادي  االستقرار  لتحقيق 

تزايد العجز في الموازنة القادمة.
ان هذه المؤشرات تؤكد على استمرارية 
الركود  على  المترتبة  المشكالت  تفاقم 
االقتصادي من فقر وبطالة وانخفاض في 
وديون  للحكومة  المديونية  وتزايد  نسبته 

االفراد.

بعد �لعجز يف مو�زنة 2020

هل �ست�سهم مو�زنة 2021 يف تفاقم �مل�سكالت
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مطالبات ب�سمول طلبة �ملو�زي باملنح 

�لدر��سية
الدارسين على حساب  طالب عدد واسع من  الطلبة 
المجال  فتح  العالي  التعليم  وزي��ر  الموازي  البرنامج 

أمامهم لالستفادة من المنح والقروض الجامعية.
المالية  األوضاع  يعانون من سوء  إنهم  الطلبه  واكد 
وباتوا عاجزين عن تأمين الرسوم الجامعية، خاصة في 
جائحة  فرضتها  التي  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  ظّل 

كورونا على أهاليهم.
على  الحاصلين  الطلبة  بتحويل  أيضا  طالبوا  كما 
معدالت مرتفعة )80% فما فوق( بعد السنة األولى إلى 
على  المقبولين  لتميز  حافزا  ليكون  العادي  البرنامج 

حساب البرنامج الموازي.

طلبة جامعة �لبلقاء يتخوفون من �أد�ء 

�المتحانات د�خل �جلامعة
أعرب طلبة دراسات عليا في جامعة البلقاء التطبيقية 

عن رفضهم ألداء االمتحانات الجامعية داخل الجامعة.
الطلبة في مذكره وجهت للجامعة إن الظروف  وقال 
الوبائية التي يمر بها األردن وزيادة عدد حاالت االصابة 
بفيروس كورونا يجعل احتمال تعرض أي منهم لالصابة 

بالفيروس أمراً وارداً.
عائالت  ولديهم  عليا  دراسات  طلبة  أنهم  وأضافوا 
فيروس  نقل  من  ويخشون  السن،  في  كبار  وذويهم 

كورونا لهم.
وأداء  بالقرار،  النظر  اع��ادة  إل��ى  الجامعة  ودع��وا 

االمتحانات عن بعد مثلما تم اعطاء المحاضرات لهم.

طلبة �جلامعات �الأردنية يحتجون على 

نظام �لتقييم
أبدى طلبة الجامعة االردنية استياءهم على منصات 
نظام  باعتماد  الجامعة  قرار  من  االجتماعي  التواصل 
)ون واي(، مطلقين حملة احتجاج الكترونية ترفض هذا 
متذرعين  عنه؛  بالعدول  الجامعة  ادارة  وتطالب  القرار 
بأنه تم تقليص مدة االمتحانات سابقا للحد من الغش، 
قبل  إجابته  صحة  من  يتأكد  أن  الطالب  حق  من  وانه 

انتهاء االمتحان.
الجامعي  الحرم  داخل  االمتحانات  بتقديم  وطالبوا 
والسالمة  الصحة  ش��روط  مراعاة  مع  الغش،  لضبط 
العامة، مضيفين أنه يصعب على بعض الطلبة السيطرة 
على  يؤثر  ما  االمتحانات،  تقديم  خالل  توترهم  على 

تحصيلهم النهائي.
على  عنها   صادر  بيان  في  الطالبية  الكتل  وأكدت 
رفضها لهذا القرار المتغوّل ودفاعها المستمر عن حقوق 
عنه  للعدول  الجامعة  عمداء  مجلس  ودع��ت  الطلبة  
والتوقف عن تشويش الطلبة باتخاذ قرارات مجحفة بين 

الحين واآلخر.
األردنية  الجامعات  طلبة  وجه  السياق  نفس  وفي 

مذكرة لوزير التعليم العالي طالبوا فيها:

بمنحهم خيار )ناجح /راسب(، وبما يضمن عدم تأثر 
بُعد،  عن  التعليم  إلى  التحوّل  من  التراكمية  معدالتهم 
التعلم  نظام  على  الكثيرة  المالحظات  ظّل  في  خاصة 

االلكتروني.
وقال الطلبة إن مطالبتهم تأتي انطالقا من حقيقة 
افتقار  إلى  باالضافة  االلكتروني،  التعليم  نجاعة  عدم 

الطالب امكانية التواصل المباشر مع أستاذه الجامعي.
وأكد الطلبة أن العدالة تقتضي إما عودة الطالب إلى 
منحه  أو  نوعيا،  مباشرا  تعليما  ليتلّقى  الجامعي  الحرم 
)ناجح/ راسب( حتى ال يتضرر معدّله  اعتماد مبدأ  خيار 
التراكمي نتيجة تدنّي قدرات الجامعات في توفير خدمة 
نصّ  في  جاء  ممّا  بعضاً  نورد  الئقة,  الكتروني  تعليم 

الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي:
الجامعات  طلبة  أبنائكم  إسعاف  معاليكم  من  نرجو 
الكارثة  من  ودبلوم(  وبكلوريس  وماجستير  )دكتوراة 
التراكمية  المعدالت  تدمير  وهي  اال  أيام  خالل  القادمة 
التعليم عن بعد وبنسبة %100  نتيجة التحول السلوب 
الجامعات  طلبة  منح  أعلنوا  المحاضرات،  مجموع  من 

خيار ناجح راسب اختياري...لألسباب اآلتية:
أساس  على  الجامعية  رسومنا  دفعنا  كطلبة  نحن 
أن يكون التعليم داخل الحرم الجامعي، ولو علم اغلبنا 
بتأجيل  لقمنا  البداية،  من  بعد  عن  سيكون  التعليم  ان 
الفصل، فال يوجد جامعة تدرس كل محاضرتها عن بعد، 
بعد 20% من مجموع  المحاضرات عن  فلو كانت نسبة 

المحاضرات لقبلنا الطرح الحالي لوزارة التعليم العالي.
هناك - على ما يبدو - من يحاول إيقاع الطلبة بفخ 
بكون  اختياري  راسب  ناجح  مبدأ  بربط  وذلك  الوقت 
امتحان الفاينل عن بعد! ، والمنطق يقول : بعدم وجود 
ناجح  مبدأ  وبين  بعد  عن  الفاينل  بين  مشتركة  عالقة 
راسب  ناجح  بمبدأ  مطالبتنا  فسبب  اختياري..  راسب 
كل  بجعل  علينا  الواقع  الجسيم  للضرر  عائد  اختياري 
العلمية  فالدراسات  وبنسبة%100،  بعد  عن  محاضرتنا 
عبر  بالدراسة  تدريجيا  يقل  الطلبة  تركيز  ان  تثبت 
الوسائل التواصلية الحديثة)عن بعد( ولهذا قامت معظم 
قليلة  بعد  المحاضرات عن  نسبة  بجعل  العالم  جامعات 
االستاذ  وأمام  الجامعة  داخل  المحاضرات  مع  بالمقارنة 

في القاعة الجامعية)التعليم المدمج المرن( .
لعدم  يضيع،  فمستقبلنا  لجامعاتنا  االن  أعيدونا 
في  التقيمية  عدالته  وع��دم  بعد  عن  التعلم  كفاءة 
ظل  في  للجامعات  رجوعنا  ان  نعلم  ونحن  االمتحانات 
دخولنا الموجة الثانية من الوباء يعد صعبا للغاية، ولكن 
والمتمثل  القادمة  األيام  خالل  اآلتي  الظلم  ان  اعلموا 
بخسف معدالتنا التراكمية، سيكون اكثر الماً من جائحة 

كورونا..

جامعات تورطت يف �لتطبيع و�أ�ساتذة 

جامعات يقاومون ويرف�سون �لتطبيع
دراسات  مركز  خالل  ومن  اليرموك  جامعة  ان  يبدو 
ارتباك، بعد ان وجدت  والنازحين، دخلت حالة  الالجئين 
نفسها شريكة في مشروع بحثي يوسم انه ” تطبيعي ” 

وشرعت مؤسسات مجتمع مناهضة للتطبيع واكاديميون 
استدعى  ما  وانتقاده،  عليه،  باالعتراض  الجامعة  في 
من ادارة المركز وبعد استشعارها موجات الرفض، الى 
سحبه عن موقع الجامعة بعد ان كانت قد ادرجته كقصة 

نجاح بحثي للمركز ومديره .
بين  المتوافرة  وثائقه  وفق  المشروع  في  ويشارك 
المسؤولية  تقع  وال��ذي  مباشر  بشكل  مديره   ، ايدينا 
من  اساتذة  واربعة   ، المشروع  بإقرار  عليه  المباشرة 
الكلية التي يعمل بها ) الحاسوب (، ولتشكل ذات الكلية 
جوريون«  »بن  وجامعة  اليرموك  بين  تطبيعيه  قناة 
وغريب  مختلط  بمشهد  الالجئين  مركز  خالل  ومن   ،
فيه  زال  ما  وق��ت  وف��ي  وتوزيعها،  المهام  حيث  من 
شديدة  مقاطعة  يفرض  البريطانية  الجامعات  اتحاد 
التعاون  اشكال  كل  وضد  االسرائيلية،  الجامعات  ضد 
من  الكثير  تفرض  كما  اإلسرائيليين،  االكاديميين  مع 
على  صارمة  مقاطعة  والغربية  االمريكية  الجامعات 

التعاون مع الجامعات االسرائيلية.
 المشروع يحمل عنوان ” التطرف في اوروبا ومحيطها 
: تحري االسباب وطرق العالج واعادة الدمج ” وهو ضمن 
مشاريع هورايزون 2020 الممولة من االتحاد االوروبي 
ويضم جامعات عديدة من دول العالم ” فرنسا والمانيا 
والنمسا وكوسوفو  وفنلندا  وبريطانيا وهنغاريا  وبولندا 
في  يظهر  الصهيوني  الكيان  ومن  وجورجيا،  وتركيا 

المشروع اسم جامعة بن غوريون “.
مشاركة اليرموك تتأتي عبر مركز دراسات الالجئين 
بين  البريء  غير  الربط  يبرز  وهنا   ، لديها  والنازحين 
والالجئين  واالرهاب  بالتطرف  المتصل  المشروع  عنوان 
تذهب  لم  المشاركين  اختيار  ان قضية  اذ   ، االردن  في 
ليشارك  السياسية  العلوم  او قسم  القانون  كلية  باتجاه 
يملكها  التي  النظرية  الخبرات  خالل  من  بالمشروع 
االول  المسؤول  على  االختيار  وقع  بل  فيها  العاملون 
والعنف  االره��اب  بين  دائما  ربطا  يكرس  ما  للمركز 
بين  ربطه  عن  ناهيك   ، االوس��ط  الشرق  ومجتمعات 

الالجئين لدينا وهذه الظواهر الشاّذة .
عمر  الدكتور  سجل  مشرف  وطني  موقف  وف��ي 
منشور  وعبر  الهاشمية  الجامعة  في  األستاذ  الصرايرة 
الكيان  زيارة  رفضه  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الصهيوني وعدم الموافقة على ثالث دعوات وجهت له 
محاضرة  لتقديم  الصهيوني  الكيان  جامعات  احدى  من 
كل  ويسقط  إسرائيل  تسقط  رده  وكان  هناك  بحثية 

مطبع.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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قر�ءة �أولية يف مقدمات ونتائج

�نتخابات جمل�ض �لنو�ب �لتا�سع ع�سر
�ملكتب �ل�سيا�سي حلزب �ل�سعب �لدميقر�طي �الأردين »ح�سد« 

النيابية  االنتخابات  الرسمية، في  المؤسسة   قدمت 
على  صارخاً  نموذجاً  عشر  التاسع  النواب  لمجلس 
وتطوير  بناء  وضرورات  الديمقراطية  الحقوق  تجاهل 
المشاركة  توسيع  تضمن  أسس  على  السياسية  الحياة 
التشريعية،  المؤسسة  لدور  االعتبار  وإعادة  التمثيلية 
مواجهة  في  وذلك  عام،  بشكل  الرسمية  والمؤسسات 

المخاطر الكبرى التي تتهدد الوطن على جميع الصعد.
البالد  له  تشهد  لم  الذي  العصيب  الظرف  هذا  في 
أجواء  وسط  النيابية  االنتخابات  جرت  قبل  من  مثيال 
شملت  متدهورة  معيشية  وأوض��اع  قاتمه،  شعبية 
السياسات  بسبب  األردني،  المجتمع  من  واسعة  فئات 
انسداد  وبسبب  الوباء،  وتبعات  الرسمية  االقتصادية 
األفق امام مشروع إصالحي وطني شامل، يشكل بدياًل 
الى  البالد  أوصلت  التي  القائمة  الرسمية  للسياسات 

مستويات غير مسبوقة من التدهور.
وبداًل من ان تتحمل السلطات التنفيذية مسؤوليتها 
تجاه هذه األوضاع وتباشر بتبني حلول لالستعصاءات 
اجراء  سبقت  التي  المرحلة  شهدت  فقد  المتفاقمة، 
االنتخابات النيابية، مزيداً من مصادرة الحريات العامة 
وتفاقما لالزمات االقتصادية والمالية وتدهوراً لألوضاع 

المعيشية واالجتماعية. 
ومثلما كان لحزبنا وأحزاب الحركة الوطنية األردنية 
المراحل  والمخاطر في جميع  للتحديات  التصدي  شرف 
السياسية السابقة, فقد خاض حزبنا بالمشاركة مع عدد 
من األحزاب والشخصيات والقوى, هذه المعركة الوطنية 
على أساس برنامج سياسي يعبر عن رؤية بديله للنهج 

السياسي واالقتصادي القائم.
ولن  سبيلنا،  زال  وال  كان  الديمقراطي  فالنضال 
وطني  أردن  إلى  الوصول  سبيل  في  غيره  درباً  نسلك 
بكل  واالستبداد  والظلم  القهر  من  خال  ديمقراطي 
أشكاله: هذا الهدف الذي كان وال زال محط آمال الشعب 
الوطنية  الدولة  تأسيس  بدايات  منذ  األصيل  األردني 

األردنية قبل حوالي مائة عام.
قبيل �جر�ء �النتخابات �لنيابية

لم  حدود  إلى  والبطالة  الفقر  معدالت  وصلت   •
عاشها  التي  السياسية  المراحل  أسوأ  في  حتى  تصلها 
تدهوراً  كافة  االقتصادية  القطاعات  وشهدت  األردن، 
وبعد  قبل  الرسمية  االقتصادية  السياسات  بسبب  حادّاً 
حجم  عن  الوباء  تبعات  كشفت  بل  ال  الوباء،  انتشار 
المخاطر التي تحيط بالمنظومتين الصحية والتعليمية، 
دورها  من  الدولة  وانسحاب  الخصخصة،  سياسات  إثر 
ذلك  تبع  وما  الحيويين  القطاعين  لهذين  ورعايتها 
بمصالح  االكتراث  وعدم  والفساد  االحتكار  ظواهر  من 
المواطنين ومقدرات وثروات الوطن الطبيعية والبشرية.
المواطنين  ثقة  تآكل  اي��ض��اً  واض��ح��اً  ك��ان   •

الدور  في  الحادّ  والتراجع  للدولة  الرسمية  بالمؤسسات 
في  عليه  منصوص  هو  كما  النواب  لمجلس  المطلوب 
الدستور، بعد ان شهد األردن أزمات حادة في السنوات 
دور  النواب  لمجلس  يكون  ان  دون  الماضية،  األربعة 
او ثانوي في حلها. وقد عبر تيار شعبي واسع  أساسي 
التواصل  وسائل  خالل  من  أو  الرأي  استطالعات  في 
بعدم  األوض��اع  هذه  على  االحتجاج  عن  االجتماعي، 
الوعي  عهده  ما  ظل  في  االنتخابات  في  المشاركة 
الجمعي من انتهاكات وتدخالت رسمية في إدارة الشأن 
لها  رصيد  ال  نيابية  لرموز  مفاجئ  وصعود  االنتخابي، 
أي  وغياب  األص��وات،  وش��راء  المال  رأس  توفر  سوى 
امتدت  لقد  البرلمان.  في  جادّ  رقابي  او  تشريعي  دور 
ظاهرة االستنكاف عن المشاركة في االنتخابات لتشمل 
الباب  فتح  الذي  االمر  قليلة  ليست  شعبية  قطاعات 
غالبية  قبل  من  السياسي  المشهد  احتكار  أمام  واسعاً 
او  األصوات  شراء  على  اعتمدوا  الذين  المرشحين  من 

النفوذ الجهوي والمناطقي.
في  بارز  دور  المفتوحة,  القائمة  لقانون  كان   •
القانون  هذا  االنتخابات,  عنها  تمخضت  التي  النتائج 
والذي   1989 عام  النيابية  الحياة  استعادة  منذ  األسوأ 
واالجتماعية  السياسية  المكونات  تمزيق  في  أمعن 
والمطالب  االحتجاجات  كل  تُجدِ  ولم  األردني,  للشعب 
الواسعة من اجل تغييره, نحو القائمة المغلقة والتمثيل 
النسبي الشامل, حيث ال يقدم قانون القائمة المفتوحة 
اجل  من  السياسية  وال��ق��وى  ل��ألح��زاب  ج��ادّة  فرصة 
على  عمل  انه  بل  البرلمان,  في  التمثيلية  المشاركة 
مدار دورتين على تعطيل هذه الفرصة, بسبب انحيازه 
للعدد  واقصائه  واالجتماعي  المالي  النفوذ  ألصحاب 

األكبر من مرشحي القوائم السياسية.
تشكيك  من  رافقها  ما  بكل  النتائج  هذه  مثل  إن 
وانتهاكات ظاهرة ومستترة، ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد 
من االزمات واالنقسامات الداخلية في وقت نحن احوج 

ما نكون فيه إلى الوحدة الداخلية.
الذمم  وش��راء  األس��ود  المال  ظاهرة  انتشرت   •
الجهات  إق��رار  ورغ��م  ومكشوف،  واس��ع  نطاق  على 
لم  اننا  اال  الظاهرة،  هذه  بوجود  والرقابية  الرسمية 
العقوبات  وايقاع  لصدّها  رادع��ة  إج��راءات  اية  نشهد 

على  تنمروا  الذين  القوائم  مرشحي  بحق  المناسبة 
واستغلوا  األخرى  القوائم  في  المرشحين  من  غيرهم 
فقر الناس وعوزهم، ثم جاءت النتيجة المتوقعة وهي 
فوزمعظمهم باالنتخابات. إن التغاضي عن انتشار هذا 
الشكل من الفساد المالي والسياسي من شأنه تقويض 
االجتماعية  الثقة  وتدهور  التشريعية  السلطة  شرعية 
لمجلس النواب، كما ان انتشار الظاهرة يشكل عدوانا 
سافراً على حقوق مرشحي القوائم السياسية وقواعدها 
يليق  ال  معيب  أخالقي  نموذج  وتكريس  االجتماعية 

بالشعب األردني وال بتاريخه الوطني المشرف.
القائمة  قانون  على  اإلص��رار  أّن:  نعتبر  إننا   •
األصوات  وبيع  شراء  ظاهرة  عن  والتغاضي  المفتوحة، 
االنتخابية، واالنتهاكات المتكررة للحريات العامة قبيل 
لدى  المعيشية  األوض��اع  وتدهور  االنتخابات،  اج��راء 
قطاعات شعبية واسعة، كلها قد شكلت عوامل أساسية 
الطبيعي  من  فان  لذلك  الرسمية..  السياسات  إلدانة 
عن   بالعودة  بالمطالبة  الجماهيرية  الحركة  تستمر  ان 
هذه السياسات ليكون المعيار دائماً هو مصلحة الوطن 
واستقراره وامنه االجتماعي والسياسي، وليس االنحياز 
من  كل  وإقصاء  الوطني  القرار  احتكار  اعتادت  لفئة 
يطالب بالتغيير والتطوير واستعادة الحقوق المنصوص 

عليها في الدستور.
األردنية  الوطنية  الحركة  في  احزابنا  ل��دى   •
التهميش  الرسمية، وسياسات  بالتدخالت  ذاكرة مثقله 
واالقصاء وحمالت التشويه والتحريض التي طالت حيزاً 
العوامل  كل  وبسبب  وعليه  العام.  الوعي  من  كبيراً 

المذكورة أعاله:
فاننا ندعو إلى التعامل بجدية بالغة وبدون مناورات 
او  المرشحين  المرفوعة من قبل عدد من  الطعون  مع 
الجهات التي تملك أدلة ملموسة ال يطالها الشك على 
التدخالت غير المشروعة في تحديد نتائج االنتخابات, 
وسالمة  النيابي  المجلس  شرعية  على  حرصا  وذلك 

مؤسسات الوطن واستقرارها.
كما ندعو إلى البتّ في أوضاع المرشحين الفائزين 
الذين احالتهم الهيئة المستقلة إلى القضاء وثبت لدى 
– الهيئة – تعاملهم مع شراء األصوات, هذا مع العلم أّن 
ارتكاب هذه الجرائم االنتخابية قد طالت العشرات من 

المرشحين الفائزين وغير الفائزين.
• أن األحزاب السياسية والقوى الجماهيرية المنظمة، 
تجربتها  ومراجعة  الصفوف  ل��رّص  جميعها  مدعوة 
الطويلة والهامة في ضوء الزالزل السياسية المحيطة بنا 
والمتغيرات المتسارعة على ارض الوطن وفي اإلقليم، 
واالستحقاقات المطلوبة وعلى رأسها العمل على وحدة 
الحركة الجماهيرية على أساس برنامجي متوافق عليه، 
مستمد من عزيمة الشعب األردني وقدرته على مقاومة 
الظلم والقهر، ومؤسس للدفاع عن سيادة الوطن وحق 

الشعب في المشاركة في القرار الوطني.

حـ�شـد

حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين
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�ملر�ة �الردنية و�نتخابات جمل�ض �لنو�ب �لتا�سع ع�سر

كتلة �لوحدة �لعمالية:

60باملئة من �أ�سو�ت �ملقرتعن ذهبت هدرً�

تكن  لم    - )رن��د(  �الردنيات  �لدميقر�طيات  �لن�ساء  ر�بطة 

في  عشر  التاسع  النواب  لمجلس  النيابية  االنتخابات 
التدهور  من  حالة  ظل  في  جرت  بل  عادية  ال��دورة  هذه 
للمواطنين  واالقتصادية  المعيشية  للحالة  المسبوق  غير 
كنتيجة حتمية لمجمل السياسات التي انتهجتها الحكومات 
خالل العقود السابقة اضافة الى ما فرضته جائحة كورونا  
والسياسية  االقتصادية  االوضاع  مجمل  على  وتداعياتها 

واالجتماعية والصحية للمواطنين وللمرأة بشكل خاص . 
لقد جرت العملية االنتخابية وفق قانون االنتخاب رقم 
المفتوحة  القائمة  نظام  يعتمد  الذي   ،2016 لعام   16
نص  بموجب  القانون  خصص  وقد  الدائرة  مستوى  على 
مقعدا  بواقع  مقعدا  عشر  خمسة  للنساء  8/ب   المادة 
بان  علما  التنافس  في  حقها  الى  باالضافة  محافظة  لكل 
!!.. وهي نسبة  غير عادلة  دائرة  الى 23  االردن قسمت 
وغير منصفة وال تتناسب مع  حجم وعطاء المرأة االردنية  

ودورها وامكانياتها. 
فقد  لالنتخاب،  المستقلة  الهيئة  ألرق��ام  وفقا    -
 2020 النيابية  االنتخابات  في  االق��ت��راع   نسبة  بلغت 
)29,90%( منها ) 26,11% ( لالناث و)34,12% ( للذكور، 
 )2,200,4٥6( منهم  ناخبا،   )  4,647,83٥  ( اصل)  من 
ذكور و )2,447,379( اناث في حين بلغ عدد المقترعين 
  )749،630 و)  إناث   ))638،081( منهم   )1،387،711(
مجموع  م��ن   %46 نسبته  م��ا  االن���اث  شكلت  ذك���ور، 
عن  النساء  تصويت  نسبة  تراجعت  حيث  المقترعين..،. 
في  االق��ت��راع   نسب  ادن��ى  من  السابقة  وهي  ال��دورات 
تاريخ االنتخابات ، ويرجع ذلك السباب عديدة لعل اهمها 

تراجع ثقة المواطنين في دور وآداء مجلس النواب خالل 
في  التغيير  عملية  بجدوى  الثقة  وعدم  السابقة  المرحلة 
ظل التدخالت ونفوذ المال السياسي اضافة الى العوامل 
االجتماعية   العدالة  وغياب  وبطالة  فقر  من  االقتصادية 
من  النساء  على  فرضه  وما  الوباء  ظ��روف  الى  اضافة 

مسؤوليات مضاعفة . 
- اما من حيث النتائج ونسبة تمثيل المرأة في مجلس 
المترشحات  عدد  ارتفاع  من  الرغم  على  الجديد   النواب 
ففي هذه االنتخابات حيث بلغ عدد المترشحات 364 من 
المرأة  تحصد  لم  لالسف  ومرشحة  مرشحا   1674 اصل 
االردنية في هذه االنتخابات سوى خمسة عشرمقعدا وهي 
تتمكن  ولم  الكوتا..  نظام   وفق  لها  المخصصة  المقاعد 
التنافس كما حصل في  الفوز في اي مقعد بواسطة  من 
حيث  عشر  الثامن  المجلس  في  تحديدا  سابقة  انتخابات 
التنافس وقد  تراجعت  حصدت خمسة مقاعد عن طريق 
نسبة تمثيلها في مجلس النواب  التاسع عشر الى  ٥ر%11 

بعد ان كانت 1٥,4 % في مجلس النواب السابق . 
باصحاب  السياسي  التمثيل  حصر  النتائج  اظهرت   -
المال والنفوذ السياسي  وقلص من فرص وصول النساء 
من  العديد  تتمكن  ولم  التنافس  طريق  عن  للبرلمان 

والتي  السياسية  االحزاب  قوائم  على  المرشحات  النساء 
تحمل برامج انتخابية ومن ذوات الخبرة والتجربة  وممن 
لهن باع طويل في الحياة السياسية والعامة من الوصول 

الى قبة البرلمان. 
عضوات  اداء  على  الحكم  االن  المبكر  من  يكون  -قد 
النساء  اغلب  ان  المالحظ  من  لكن  الجديد   البرلمان 
ندري  وال  جديدة  وجوه  هن  المجلس  بعضوية  الفائزات 
واقتصادية   واجتماعية  سياسية  برامج  لديهن  كان  ان 
تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  بمستوى  يكنَ  ان  نأمل 
وحقها  االردنية  المرأة  قضايا  تكون  بان  ونطالب  الوطن  
السياسية  الحياة  مناحي  كافة  في  الكاملة   المساواة  في 
واالقتصادية واالجتماعية في مقدمة القضايا على جدول 
اعمال مجلس النواب الجديد ومحط اهتمام النساء الالتي 

فزن في االنتخابات   . 
-نلفت النظر الى ان اآلداء المتقدم للنائب رجال كان أم 
امرأة يرتبط حكما بشرطين هما الكفاءة العلمية والمعرفية 
النائب في كتلة  انخراط  ، وامكانية  والسياسية من جهة  
بلغ  مهما  الجيد  الفردي  االداء  ألن  البرلمان  في  سياسية 
مستواه فلن يتعدى السمعة الحسنة ، أما الكتلة السياسية 
ومؤثر  التنفيذية  السلطة  على  وضاغط  منظم  دور  فلها 
على مستوى التصويت على القوانين داخل البرلمان ولهذا 
الى اعتماد  القانون  السبب نؤكد دائما على أهمية تغيير 
القائمة المغلقة والتمثيل النسبي الشامل الذي يؤمن فوز 
قوائم بكاملها أو اعداد وافرة من نفس القوائم تمكنها من 

تشكيل كتلة سياسية . 

 -تؤكد نتائج االنتخابات النيابية في األردن 
االنتخابي  النظام  ضمن   19 ال��دورة  النيابي  للمجلس 
مفتوحة  قوائم  اطار  في  الواحد  الصوت  على  القائم 
ان  االنتخابية   )23( والعشرين  الثالثة  الدوائر  كافة  في 
المقترعين  أصوات  من   %60 ان  النظام  هذا  نتائج  من 
الفائزين,  المرشحين  رصيد  في  تكن  ولم  هدراً  ذهبت 
وذلك باحتساب مجموع أصوات القوائم للفائزين والبالغ 
تعداد  مجموع  من   ٥79,789 أصواتهم  مجموع  تعداد 
المقترعين الذين ادلوا بأصواتهم ) 1,387 ( أي ما نسبته 
40% فقط من أصوات المقترعين بحسب تقرير اللجنة 
إناث   )749,630( ذكور  منهم  لالنتخابات  المستقلة 
)638,081( لتشكل ما نسبته 12,39% من مجموع من 
يحق لهم التصويت والبالغ تعدادهم أربعة مليون وست 
تعداد  مجموع  ليبلغ   )4,680,000( الف  وثمانون  مائة 
والمرشح  الكلية  القائمة  أصوات  بين  األصوات  فروقات 
الفائز ما مقدراه 80٥,324 صوتاً ذهبت هدراً بدون ان 
الفائز والتي تشكل  الفائز وغير  للمرشح  تشكل رصيداً 
انتخابياً  رصيداً  تشكل  ان  ممكن  والتي  نسبته %60  ما 
سواء  النسبية  القائمة  اعتماد  حال  في  للمرشح  إضافياً 
مستوى  او  المحافظة  مستوى  او  الدائرة  مستوى  على 

الوطن بتناسب عكسي فكل ما ارتفع المستوى ونطاق 
المهدورة  األص��وات  نسبة  انخفضت  النسبي  التمثيل 

وارتفعت نسبة رصيد من يمثلون الشعب.
نسبته  ما  الى  تصل  التي  النتائج  هذه  اسهمت  لقد 
12,39% من المجموع الكلي الذين يحق لهم التصويت 
او ما نسبته 40% من مجموع أصوات المقترعين الذين 
من   %29,9 نسبته  ما  يشكلون  الذين  بأصواتهم  ادلوا 

مجموع نتائج القوائم التي اعيد بها انتاج الصوت الواحد 
المجزوء أسهمت في تشتيت األصوات.

لالنتخابات:  النهائية  القوائم  تعداد  من  ذلك  يتضح 
294 قائمة تتنافس على 130 مقعدا موزعاً على دوائر 
المرشحين  تعداد  ليبلغ  المحافظات  كافة  في  انتخابية 
الدوائر  في  تتباين  مرشحاً   1692 القوائم  هذه  داخل 
االنتخابية في المحافظات في مقاعدها النيابية لترتفع 

الفروقات بين أصوات القائمة والمرشح الفائز.
ان إعادة تدوير الصوت الواحد والكثر من دوره انتخابية 
نيابية مصمما ألغالق الطريق الى المجلس النيابي امام 
الشرائح األكبر ذات المصلحة في الديمقراطية للمجتمع 
ما  هامش  على  اث��رت  مالية  طفيلية  شرائح  ولخدمة 
يفيض من جيب الحكومة من قروضها من صندوق النقد 
عطاءات  شكل  على  الشرائح  هذه  على  تتدفق  الدولي 
في مشاريع يدفع ثمنها في النهاية ذوي الدخل المحدود 
القوى  من  يتطلب  مما  مباشرة  وغير  مباشرة  بضرائب 
عمالية  ونقابات  مهنية  ونقابات  أحزاباً  الديمقراطية 
إعادة  قانون  لمغادرة  الحكومة  على  للضغط  العمل 

الصوت الواحد والقائمة المفتوحة.
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حممد زرقان �من �ملكتب �لتنفيذي لر�ساد
الشعبي  الحراك  انطالق  على  مضت  اع��وام  تسعة   
السلمي،  بالتغيير  المطالبة  المشاركين في  دائرة  وتوسع 
بسبب  المركبة  االقتصادية  السياسية  االزمة  تعمق  جراء 
وتقليص  الدولي  الصندوق  لسياسات  الكامل  االرتهان 
الصحة  مستوى  وت��راج��ع  االجتماعية  ال��دول��ة  خدمات 
الحريات  على  والتضييق  البطالة  نسب  وارتفاع  والتعليم 
التهميش  العامة ، هذه االعوام افرزت جيال شبابيا عانى 
رغبة  واقل   ، مستقبله  على  قلقا  واصبح  االفق  وانسداد 
الماثلة  المعاناة  بسبب  العامة  الحياة  في  المشاركة  في 
امامهم من استشراء الفساد وغياب العدالة . هذه العوامل 
عكستها نسبة المشاركة المتدنية في االنتخابات النيابية 
االخيرة 29,9% والتي عبرت عن حالة االحباط وعدم الثقة 
باالنتخابات نظرا لما شابها في الماضي من تدخالت، خلقت 
فجوة هائلة بين الطموح والواقع المعاش وخلفت المباالة 
سياسية بسبب انعدام الثقة في التغيير من خالل انتخابات 
مجلس النواب، وهذا يحتم على مؤسسات الدولة المعنية 
اسباب  في  المعمق  والبحث  سياساتها  مراجعة  بالشباب 
تدني مشاركة الشباب في العملية االنتخابية بشكل خاص 

ومجمل المشاركة في الحياة العامة بمنظورها االشمل 
وسيلة  بل  دستوري،  حق  فقط  ليست  فاالنتخابات  
المشكالت  لمواجهة  المجتمع  يمثل  من  أفضل  الختيار 
التي يعاني منها الوطن، وهي في أغلبها مشكالت تتعلق 
والفقر  والمسكن  التعليم  فرص  من  ابتداًء  بالشباب؛ 
والبطالة وصوال إلى خيارات السياسات الخارجية وغيرها، 
يمكن  الذي  األفضل  النائب  الختيار  فرصة  واالنتخابات 
أكثر  وأنهم  االجتماعية خاصة  القضايا  أن يسهم في حل 
فئة مستفيدة من التغيير نحو األفضل وهي الفئة األكثر 

تضرراً من وجود مجلس نواب ضعيف.
النيولبرالي  التيار  امعن  الماضيين  العقدين  مر  وعلى 
ليس  الشباب  مع  التعاطي  على  الدولة  مؤسسات  في 
التغيير  عبء  اكتافه  على  يقع  فاعال   قطاعا  باعتباره 
الشكلية  الفردية  للمعالجات  نزع  بل  التنمية،  واح��داث 
لتحقيق انجازات استعراضية لم تسهم في احداث التغيير 
المنشود، ومنذ تأسيس الهيئات المستقلة وانشاء المجلس 

ومساعدات  منح  من  الماليين  انهالت  للشباب  االعلى 
شكلية,  مشاريع  على  صرفها  تم  الشباب  بقطاع  للعناية 
وتم انشاء تشكيالت شبابية برعاية رسمية وتمويل غير 
محدود مقابل التضييق على القوى الشبابية الحزبية التي 
والطالب  الشباب  هموم  عن  الدفاع  عبء  وحدها  تحملت 
المطلبية والنقابية, وعبرت القوى الشبابية والحزبية عن 
افضت  والتي   ، العمل  من  البائسة  االشكال  لهذه  رفضها 
ذابت  حيث  االخيرة  النيابية  االنتخابات  في  ج��رى  لما 
العشائرية  مربعاتها  الى  وارتدت  الفوقية  الهياكل  هذه 
تبرز  ولم   ، االسود  المال  لوثة  في  غرقت  او  والمناطقية 
بقوائم شبابية كما كانوا يروجون لبرلمان الشباب وغيرها 
الذي  الوقت  ، وفي  المفرغة من مضمونها  المبادرات  من 
كان يتم الهدر على هذه المشاريع الشكلية ، شهد الشباب 
واجباتها في  الدولة بشكل متدرج عن  وعانوا من تخلي  
توفير فرص التعليم العادلة والمتكافئة ، وعانى الشباب 
توفير  اجل  لالقتراض من  ولجؤهم  الملموس  الظلم  من 
فرص التعليم، وارتفاع وازدياد نسب البطالة وعجز الدولة 
فرص  لخلق  ميسرة  بشروط  وتمويل  بدائل  تقديم  عن 
الرعاية الالزمة واسهمت  انتاجية ومشاريع لو توفرت لها 
العوامل  هذه  ازاء   ، والبطالة  الفقر  نسب  تقليص  في 

انقسم الشباب الى تيار قلق على مستقبله ال يجد نفسه 
نفسه  فأشغل  بالتغيير  امامه  امل  وال  المجتمع  هذا  في 
ان  لدرجة  العام  الهم  متابعة  عن  واالنكفاء  الهجرة  بحلم 
احد االحصائيات المنشورة ذكرت ان 63%يرون ان الشباب 
ليس  لهم دور فاعل في الحياة السياسية وان عدم الثقة 
في النواب والديمقراطية وبقانون االنتخاب اكثر االسباب 
الداعية لعدم المشاركة في االنتخابات )مركز عالم اآلراء 
الدكتور محمد القضاة(، وواصل الشباب الوطني الملتصق 
التغيير  مشروع  في  انخراطه  بالوعي  والمتسلح  بالوطن 
التي  الوطنية  والقوى  لالحزاب  بانتمائه  عنه  يعبر  الذي 
اجابات  الوطنية  للقوائم  وتشكيلها  مرشحيها  عبر  قدمت 
امنا  وممرا   ، المواطن  منها  يعاني  التي  لالزمات  وحلول 
والعدالة  المشاركة  افاق  الى  ازماته  من  بالوطن  للعبور 
البرلمان حتى  واستقراره، وعلى هذا  الوطن  امن  وحماية 
يكتسب ثقة الشباب ان يراعي ان عدة تشريعات وأنظمة 
وقوانين البد من التحرك العاجل من أجل تفعيلها وطرحها 
تحت قبة البرلمان، أهمها تلك التي تتعلق بحقوق المواطنة 
للعاملين الذين تعرضت مطالبهم وحقوقهم للتهميش من 
قبل أصحاب العمال تحت ذريعة أزمة كورونا، مما أدى إلى 
العديد منهم من قبل الشركات، ومما زاد معدالت  فصل 
المعيشية,  المواطنين  أحوال  وتدهور  والفقر،  البطالة 
وحق الطلبة في تعليم عصري عادل ومتاح للجميع ومن 
المواطنة  حقوق  إشكالية  بحث  ضرورة  بمكان  األهمية 
الفاعلة، وطرح مشاريع تضمن تمثيل الشباب بشكل أكبر 
حالة  هناك  حيث  العامة،  والحياة  السياسي،  المشهد  في 
من عزوف الشباب عن المشاركة، وهو ما تجسد عند قراءة 

مخرجات العملية االنتخابية األخيرة.
رغم ان المال االسود واستغالل فقر المواطن لم يتح 
للقوائم الحزبية الوطنية ان تمارس دورها في البرلمان 
على  تقع  مهمة  ستبقى  الوطنية  المسؤولية  هذه  فان 
عاتق الذين لن يتسرب اليأس لنفوسهم ، ولن يعدمون 
االمل في احداث التغيير ، واالدراك لثقل المهمات الملقاة 

على عاتقنا.

�ل�سباب و�النتخابات �لنيابية

كمال م�ساعن 
أذا  حقيقيه  مشكله  شخص  أو  طرف  أي  لدى  ليس 
هو  الخساره  أو  فالربح   ، النيابيه  باالنتخابات  خسر 
طبيعي ومتوقع باالنتخابات ، واذا كان حزب ما قد خسر 
دعايه  كسب  قد  أالق��ل  على  يكون  فأنه   ، االنتخابات 

لبرنامجه السياسي واالقتصادي والثقافي .
النيابيه  باالنتخابات  العبث  يتم  حين  خاسر  الجميع 
البرلمان  ومؤسسه   ، الديمقراطيه  هو  االول  والخاسر   ،
والخاسر   ، والدوليه  الشعبيه  الثقه  بها  تتزعزع  التي 
المساواه«  وانعدام  »الالعداله  هزمها  التي  االحزاب  هي 
قد  الرئيسيه  شرعيتها  أركان  أحد  الن  خاسره  والدوله   ،

اهتز .
النيابيه  االنتخابات  تجري  عاما  وثالثين  واحد  منذ 
قاد  الذي  واالردن   ، انقطاع طويل  بعد  استئنافها  منذ   ،

تداول  عمليه  أول  جرت  حين  بالخمسينات  رائده  تجربه 
 ٥6 عام  االقتراع  عبر صناديق  العربي  بالعالم  للسلطه 
بالعالم  ديمقراطيه  اعتى  هو  االردن  يكون  أن  وبدل   ،
العامه  السمه  هو  والنكوص  التراجع  أن  اال   ، العربي 
بالحياه الديمقراطيه منذ ذاك التاريخ ، وبدل أن نؤسس 
على تجربه الخمسينات ، ذهبت الدوله باالتجاه المعاكس 
حياه  قيام  دون  الحيلوله  هو  الوحيد  هاجسها  وأصبح 
برلمانيه صحيحه يكون لالحزاب أو للشخصيات الوطنيه 

مكان فيها .
أو  السياسيه  الكتل  تتنافس  أن  الطبيعي  م��ن 
اطار  ضمن  وذل��ك   ، دول��ه  بأي  االجتماعيه  التكوينات 
أن   ، ولكن   ، القانون  سقف  وتحت  الديمقراطيه  العمليه 
بفعل  االنتخابيه  العمليه  ب��اداره  بعينه  طرف  يستأثر 
للقلق  ويدعو  مخيف  شي  فهذا   ، الدوله  باجهزه  تحكمه 
اليه  يلجاء  الذي  االسود  المال  من  خطوره  أكثر  وهو   ،

محدود  هو  االسود  المال  تاثير  الن   ، المرشحين  بعض 
ماكينه  بعمق  يدخل  ال  وهو   ، محدده  انتخابيه  بدائره 

الديمقراطيه وحريه الناس باالختيار بعداله .
الجميع خاسر، واالخطر أن الدوله ليست حريصه ، ولو 
بالحد االدنى ، باالبقاء على شيء من مصداقيه العمليه 
للناس  المتبقي  الوحيد  الشيء  هي  والتي   ، االنتخابيه 
لممارسه حقهم الدستوري بانتخابات نزيهه ، وخصوصا 
في ظل توقف عملية توثق عملية السياسي منذ عقود .

 ، السياسي  لالصالح  توقف  باالردن هو  يجري  ما  أن 
واختطاف للعمليه الديمقراطيه ، وتراجع الحريات العامه 
احكام  بمرحله  ينذر  بات  بشكل  الناس  حقوق  وقضم   ،
عرفيه غير معلنه ، وهذا بحد ذاته خساره لجميع االطراف 
، خساره مباشره قصيره المدى وخساره غير مباشره على 

المدى الطويل .

من �خلا�سر باالنتخابات �لنيابيه �الخريه
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   �حذرت اللجنة العليا لحق العودة من الخطوات التي تلوح بها 
إدارة وكالة الغوث بخفض الرواتب خالل الشهرين القادمين بحجة عدم 
وجود أموال كافية لتغطية رواتب الموظفين البالغ عددهم في مناطق 
العمليات الخمسة 28 ألف موظف, هذا في الوقت الذي يتطلب فيه من 
األونروا اعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية وتعليمية في جميع مناطق 

العمليات.

 د�ئرة �لالجئن )عودة( ت�ستنكر عودة 

ُي�سمى بالتن�سيق �الأمني ما 
الفلسطينية  السلطة  قرار  )عودة(  الالجئين  دائرة  استنكرت  كما 
بالتنسيق  يُسمى  ما  وعودة  االحتالل  مع  عالقات  إقامة  إلى  بالعودة 
األمني، حيث تشكل هذه السياسة التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني 
السياسات  لكل  وتسهياًل  الفلسطيني  الوطني  البرنامج  على  وانقالباً 
الشعب  االحتالل ضد  يرتكبها  التي  والجرائم  واالنتهاكات  االستيطانية 

الفلسطيني.

�للجنة �لعليا حلق �لعودة حتذر من �مل�ّض برو�تب موظفي �لوكالة

من  ع���دد  اع��ت��ص��م   �    
)األون��روا(،  الغوث  وكالة  موظفي 
الثالثاء الماضي في مناطق مختلفة 
بالمملكة، احتجاجا على قرار اإلدارة 
العاملين  رواتب  من  جزء  باقتطاع 
وكانون  الثاني  تشرين  شهري  عن 
األول وتأجيل ما تبقى إلى أجل غير 

مسمى.
من  كل  االعتصام،  في  وشارك 
العاملون  الوكالة  موظفي  مكانه، 
والمسائية  الصباحية  المدارس  في 
والكليات  اإلق��ل��ي��م��ي  وال��م��ك��ت��ب 
ومكاتب المناطق والمراكز الصحية 
ودائ��رة  العامة  الخدمات  وعمال 
النقليات ودائرة التمويل الصغيرة. 

وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع 
لموظفين  لها  مماثلة  وقفات  عدة 
يعملون في مناطق عمليات الوكالة 
الخمس المتواجدة في سوريا ولبنان 

والضفة الغربية وغزة واألردن. 
المعتصمون على رفضهم  وأكد 
على  االع��ت��م��اد  ي��ك��ون  أن  ال��ت��ام 
الموظف في مواجهة األعباء المالية 
بعدم  مطالبين  ضعيفة  كحلقة 

اقتطاع الرواتب من العاملين. 
الفتات  المعتصمون  رف��ع  كما 
مثل  بحقوقهم  للمطالبة  عديدة 
للموظف«،  حياة  شريان  »الراتب 
أي  »اقتطاع  أحمر«  خط  »رواتبنا 
في  الموظفين  روات���ب  م��ن  ج��زء 
»موظفو  ج��ري��م��ة«،  يعد  األزم���ة 
دولية  هيئة  في  يعملون  االون��روا 
وليس بشركة خاصة ليتم التالعب 
برواتبهم«، »الدول المانحة تتغنى 
الطرف  وتغض  والحرية  بالعدالة 
وغيرها  رواتبنا«  على  الغول  عن 

من اليافطات.

عن  ممثل  زيغان،  رياض  وقال 
مباشر  بث  في  األون��روا  موظفي 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
موظف  ألف   28 نحو  »ينتفض  أنه 
عمليات  مناطق  خمس  في  اليوم 

لألونروا للمطالبة بحقوقهم«. 
بحسب  اإلدارة،  ق���رار  وج���اء 
مالي  عجز  نتيجة  المعتصمين، 
تواجهه األونروا يقدر ب�� 70 مليون 
من  تفاجئوا  أنهم  مضيفين  دوالر، 
على  الحل  يكون  وأن  القرار  هذا 

حساب الموظف وراتبه. 
العام  المؤتمر  أك��د  قد  وك��ان 

اتحاد  ومنهم  العاملين  التحادات 
بيان  في  )عمان(،  العامة  الرئاسة 
صدر نهاية األسبوع الماضي، على 
الرواتب  لتجزئة  القاطع  الرفض 
واعتبارها خطا احمر ال يمكن ألحد 
أن يتجاوزه، مقدمين مجموعة من 
المطالب منها: صرف كامل الراتب 
في موعده دون أي خصم أو تجزئة 
مفاوضات  أي  في  الخوض  وع��دم 
المساس  رف���ض  ال��ش��أن،  ب��ه��ذا 
بالخدمات المقدمة لالجئين، اإللغاء 
في  التعيينات  وقف  لقرار  الفوري 
كافة القطاعات والوظائف للتخفيف 
الالجئين،  صفوف  في  البطالة  من 
التدخل  األردن  حكومة  مناشدة 
الفوري لوقف هذا القرار، مقترحين 
الحلول  إلى  تلجأ  أن  اإلدارة  على 
السنوات  ف��ي  استخدمت  ال��ت��ي 
السابقة لحل مشكلة العجز المالي 
العام في حال لم تنجح  في نهاية 

في تحصيل ال�70 مليون دوالر. 

�عت�سام ملوظفي »�الأونرو�« �حتجاجًا على تاأخري �لرو�تب
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في  العام  هذا  األردني  النواب  مجلس  انتخابات  جرت 
ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، دفعت بالكثيرين 
للمطالبة بالتأجيل خوًفا من تفاقم الوضع الوبائي، الذي 
شهد في يوم االقتراع أسوأ أحواله من حيث عدد الوفيات 
بالفيروس. إصرار الدولة على إجراء االنتخابات في ظروف 
كهذه، زاد من حالة النفور العام المتواصلة منذ عدة دورات، 
المشاركة،  من  الجدوى  بسؤال  الكثيرين  عند  والمرتبطة 
في ظل ما يرونه من محدودية قدرة مجلس النواب على 
تدنيها  باالنتخابات  المشاركة  نسب  واصلت  لذا  التأثير. 
لهم  العام 29,9% ممن يحق  لتبلغ هذا  من دورة ألخرى، 

االقتراع، بعد أن كانت 36,6% في انتخابات 2016.
االنتخابات  ج��رت  ال��ت��وال��ي،  على  الثانية  ل��ل��دورة 
القائمة  يعتمد  الذي   ،2016 لعام  االنتخاب  وفق قانون 
النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، مع تقسيم األردن 
سنوات،  أربع  قبل  إق��راره  منذ  دائرة انتخابية.  إل��ى 23 
عن  متقدمة  خطوة  باعتباره  القانون  عن  البعض  دافع 
طبقت  التي  المختلفة  بأشكاله  الواحد،  الصوت  قانون 
ساهم  الذي  القانون  2016؛  العام  إلى   1993 عام  منذ 
نواب  لصعود  المجال  وأتاح  البرلماني  العمل  تشويه  في 
بأشكالها  الفرعية  التحالفات  وكرّس  والخدمات،  البزنس 
النسبية  الميزات  على  التأكيدات  والعشائرية.  المناطقية 
للقانون الجديد واألثر الذي سيتركه على الحياة البرلمانية 
نظر  وجهة  من  فهو،  إقراره.  منذ  تتوقف  لم  والسياسية 
المدافعين عنه، يسمح بتحالفات سياسية برامجية أوسع 
المرشح  نموذج  كرّس  الذي  الواحد  الصوت  قانون  من 
الفرد، وضيّق المجال السياسي، وقّلل تمثيل األحزاب في 
لالنتخابات  التفصيلية  النتائج  في  التمعن  لكن  البرلمان. 
المفترضة،  الميزات  هذه  لمراجعة  فرصة  يقدم  األخيرة 
بات  له،  ثاني تطبيق  القانون، في  أن  إلى  بالنظر  خاصة 
أقدر  وبتنا  والناخبين،  للمرشحين  بالنسبة  وضوحًا  أشد 
على فهم تأثيره على المشهد االنتخابي، وتشكيله للسياق 

الذي يتحرك فيه المرشحون والقوائم.
انتخابيًا  نموذجًا  أخرى  محافظة  أي  أو  عمّان  تمثل  ال 
يمكن تعميمه على جميع محافظات المملكة، لكن التوقف 
عند النتائج التفصيلية الحالية للدائرة الثالثة في عمان، بما 
تحمله من خصوصية، قد يتيح لنا الكشف عن األثر الذي 
والبرلماني.  السياسي  العمل  على  الحالي  القانون  يتركه 
فالدائرة الثالثة التي تشمل أحياًء غير متجانسة اجتماعيًا 
من  الماضية  الدورات  عبر  ظّلت  عمان،  وغرب  وسط  في 
وجود  من  أدنى  حد  على  وحافظت  تسيّسًا،  الدوائر  أكثر 
البرامج السياسية لدى المترشحين فيها، في مقابل دوائر 
أخرى طغى فيها العمل الخدمي أو الطابع العشائري على 
المشهد االنتخابي. لكن النتائج التفصيلية هذا العام تشير 
هذا  في  وغيرها  الثالثة  الدائرة  بين  الفارق  تقّلص  إلى 

الجانب.
من خالل الوقوف على شكل التحالفات والتكتيكات التي 
سلكتها القوائم المتنافسة في الدائرة الثالثة، عبر النظر 
المنطقة ومراكز االقتراع فيها،  النتائج على مستوى  إلى 
تبرز العديد من األسئلة األوسع حول المدى التمثيلي الذي 
يحتاجه المرشح للوصول إلى البرلمان، وقدرة القائمة على 
حصد أكثر من مقعد، والطريق الذي يتعين على مرشحي 
المخصصة  المقاعد  على  للمنافسة  يسلكوه  أن  الكوتات 
أكثر،  الحالي. وبشكل محدد  القانون  لهم، كل ذلك وفق 
والخدمات  البزنس  نواب  تكيّف  التحليل كيف  يوضح هذا 
مع القانون واستفادوا منه لضمان حضورهم في مجلس 

النواب، وهو حضور بدأ يتشكل منذ عام 1997، وتصاعد 
عمليًا  النواب  ليصبح هؤالء  الماضية،  عامًا  العشرين  في 
مجموعهم  في  متفوقين  البرلمان،  في  األكبر  »الكتلة« 

على جميع األحزاب السياسية.
ت�سّدر �لبزن�ض، وتر�جع �الإخو�ن، وخروج مًعا 

عمان  دائ��رة  في  لتبلغ  التصويت  نسب  تراجع  مع 
الثالثة 11,7%،* مقارنة بقرابة 19% في الدورة الماضية، 
سيطر مرشحو البزنس والخدمات على المشهد االنتخابي. 
خالد  األعمال  رجلي  بتحالف  قادمون،  إذ حصلت قائمة 
البستنجي وأمجد المسلماني، على أعلى عدد أصوات بلغ 
قرابة سبعة آالف صوت، بنسبة 23% من مجمل أصوات 
للنيابة.  وح��ده  البستنجي  وص��ول  مع  الثالثة،  الدائرة 
وتفوقت قادمون بذلك على قائمتي معًا واإلصالح، اللتين 
من  عدد  أعلى  على  السابقة  الدورة  في  حصلتا  قد  كانتا 
مرشحا  المجلس  من  خرج  بذلك،  والمقاعد.  األص��وات 
»التيار  قائمة  أنها  على  نفسها  قدمت  التي  معًا،  قائمة 
المدني«، النائبان خالد رمضان وقيس زيادين، الذي كان 
قد فاز بالمقعد المسيحي. كما خرجت من المجلس النائب 
تحالًفا  تمثل  التي  اإلص��الح،  قائمة  عن  طهبوب،  ديمة 
الماضية  الدورة  فازت  بعدما  المسلمون،  اإلخوان  يتزعمه 
حافظ  فيما  العاصمة.  لمحافظة  النسائية  الكوتا  بمقعد 
العرموطي )اإلصالح( ورجل األعمال أحمد  النائبان صالح 
الصفدي )المستقبل عمان( على مقاعدهما، وفاز مرشحا 
قائمة المستقبل عمان عمر النبر وخلدون حينا بالمقعدين 
عن  المجلس  ودخل  والشركسي/الشيشاني،  المسيحي 
السابق  الحراسيس، العضو  حسين  النائب  تقدم  قائمة 

لمجلس أمانة عمان. 
الدائرة  التغيرات في نسب االقتراع في مناطق  تقدم 
المختلفة تفسيرًا جزئيًا لهذه النتائج. فرغم تراجع النسبة 
الدائرة  المستوى  وعلى  المملكة  مستوى  على  عمومًا 
الثالثة، إال أن تغيرها يتفاوت عند النظر على مستوى أشد 
محلية. فقد كان التراجع األكبر في اإلقبال على التصويت 
في  الشمالي  وعبدون  والشميساني  أذينة  أم  مناطق  في 
الغربية، مقارنة بما كانت عليه عام 2016، بينما  عمان 
وفي  الحسين.  وجبل  عمان  جبل  في  أقل  التراجع  كان 
الذي كان قد  الجوفة،  النسبة في جبل  ارتفعت  المقابل، 

شهد أقل نسبة تصويت في الدائرة في الدورة الماضية.
صبّت هذه الزيادة الكبيرة في نسبة التصويت في جبل 
المرشح  صالح  في  مباشرة   )%40 بنسبة  )تغير  الجوفة 
الحراسيس، الذي يسكن المنطقة جزٌء من أبناء عشيرته 
وينشط في الجوفة كمرشحي البزنس والخدمات اآلخرين 
قائمة  أصوات  توزيع  إلى  النظر  فعند  أخرى.  أماكن  في 
من   %39 نالت  القائمة  أن  نجد  المنطقة،  حسب  تقدم 
أصواتها من مركزَيْ اقتراع جبل الجوفة، رغم أن المنطقة 
االقتراع في  لهم  ال تضم سوى 9% من مجمل من يحق 
استحواذ  نسبة  إلى  النظر  هو  ذلك  من  األوضح  الدائرة. 

على  تقدم  حصلت  فقد  المنطقة،  أصوات  على  القائمة 
71% من أصوات مقترعي جبل الجوفة، ونال الحراسيس 

كمرشح كذلك أكثر من 69% من أصوات المنطقة.
الذي  الحسين،  جبل  في  كانت  األعلى  المنافسة 
ما قد يفسر  الدائرة، وهو  أكبر كتلة تصويتية في  يضم 
بأحياء  مقارنة  كبير،  بشكل  التصويت  نسبة  تراجع  عدم 
األعمال  رجل  طريق  الحسين  جبل  منطقة  كانت  أخرى. 
على  قادمون  قائمة  حصلت  حيث  للمجلس،  البستنجي 
المسلماني  أن  ورغم  المنطقة.  أصوات  من   %3٥ قرابة 
حصل في جبل الحسين على عدد أصوات أعلى من زميله 
البستنجي، إال أن األخير نال أصواتًا أعلى في عدة مناطق 
أبناء  يسكنهما  اللتين  عبدون،  ووادي  كالمهاجرين  أخرى، 
عشيرته، ليحصل في النهاية على أعلى عدد أصوات في 

القائمة وينال مقعدها.
عمّان  المستقبل  قائمة  تقدمت  ع��مّ��ان،  جبل  في 
في  الذي ينشط  الصفدي،  أحمد  النائب  األبرز  بمرشحها 
قرابة  على  القائمة  لتحوز  زمن،  منذ  خدماتيًا  المنطقة 
36% من أصوات جبل عمان. لكن القائمة نالت أيضًا نسبًا 
جيدة في عمّان الغربية، وهنا يتضح تأثير النائب الجديد 
عمر النبر. فقد حقق الفائز بالمقعد المسيحي أرقامًا جيدة 
في كل من أم أذينة وعبدون الشمالي والشميساني، رافعًا 
نسب القائمة من أصوات هذه المناطق، مقارنة بما كانت 
عليه عام 2016، التي شارك فيها الصفدي ضمن قائمة 
المستقبل مع مرشحين آخرين. ففي الدورة الماضية، لم 
تبلغ أصوات القائمة 10% من أصوات أي من هذه المناطق 
الثالث، وهي مناطق لم تمثل تاريخيًا ثقاًل لنواب الخدمات 

كالصفدي. 
مقعده  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  ال���ذي  ال��ص��ف��دي،  أن  ي��ذك��ر 
في خمس مجالس نيابية متتالية، ولم يغب عن المجلس 
منذ عام 2007، كان قد أوقف قبيل انتخابات عام 2013، 
بتهمة »عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم«، و»حجز 
بطاقات انتخابية دون وجه حق )..( مكرر 16 مرة«، وفق 
حينها،  عمان  عام  مدعي  الرأي عن  نقلته صحيفة  ما 

ليتم تكفيله قبل االقتراع بيوم واحد. 
أصل  من  مقعدين  فقدت  التي  اإلص��الح،  قائمة  أمّا 
من  فكانت   ،2016 عام  الدائرة  في  عليها  حصلت  ثالثة 
فقدت  إذ  عام،  بشكل  االقتراع  نسب  بتراجع  تأثرًا  األكثر 
قرابة نصف األصوات التي حصلت عليها الدورة الماضية، 
المناطق،  غالبية  في  متقاربة  بنسب  تراجعت  لكنها 
ليتواصل بذلك التراجع العام في األداء االنتخابي لإلخوان 
سبقت  تأثير الخالفات التي  واضحًا  وكان  سنوات.  منذ 
مشاركة اإلخوان في االنتخابات، إذ بقي موقف حزب جبهة 
العمل اإلسالمي من المشاركة غير محسوم حتى األسابيع 
على  الجائحة  تأثير  عن  فضاًل  للترشح،  األخيرة  القليلة 

نسب االقتراع عمومًا.
فقدت قائمة معًا مقعديْها كذلك، متأثرة بتراجع عام 
سياق  في  خاصة  المشاركة،  نسب  وبتدني  شعبيتها  في 
االنتخابات،  هذه  في  مشاركًة  األقل  فالمناطق  الجائحة. 
للمجلس  القائمة  طريق  كانت  الغربية،  عمّان  في  خاصة 
في 2016. وبينما حصلت معًا على قرابة نصف أصواتها 
وأم  والرضوان  وعبدون  الشميساني  من  الماضية  الدورة 
أصوات  من   %3٥ المناطق  هذه  أص��وات  شكلت  أذينة، 
القائمة  تأثرت  فقد  لذلك،  باإلضافة  المرة.  هذه  القائمة 
عن  فضاًل  على دعايتها االنتخابية،  سلبية  فعل  بردود 
السنوات  في  المدني  التيار  داخل  برزت  التي  الخالفات 
األربع الماضية، ما جعل معًا تبدو كقائمة تشكلت لغايات 

قانون �النتخاب و�سيطرة »�لبزن�ض و�خلدمات«: قر�ءة يف �لنتائج �لتف�سيلية لد�ئرة عمان �لثالثة
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قانون �النتخاب و�سيطرة »�لبزن�ض و�خلدمات«: قر�ءة يف �لنتائج �لتف�سيلية لد�ئرة عمان �لثالثة
انتخابية، وليست ممثاًل لتيار سياسي ممتد وحاضر. ترافق 
صراع  شكل  على  تبلورت  التي  المنافسة  خفوت  مع  هذا 

علماني/إسالمي بين معًا واإلصالح عام 2016. 
�لتناف�ض د�خل �لقو�ئم وطريق مر�سحي �لكوتات للمجل�ض

عمل  آلية  حول  نقطة  من  أكثر  السابقة  النتائج  تُبرز 
حول  وخاصة  االنتخابية،  الدوائر  ونظام  االنتخاب  قانون 
شكل التنافس داخل القائمة المفتوحة، وطرق المرشحين 
االقتراع  نسب  تدني  تأثيرات  إلى  باإلضافة  الفوز،  نحو 
على المشهد االنتخابي بعامة. فحين يترافق هذا التدني 
مع تقسيم العاصمة إلى خمس دوائر، يصبح من الممكن 
الفوز في إحدى هذه الدوائر باالعتماد على أصوات منطقة 
واحدة أو اثنتين، كما حصل في حالة الحراسيس في جبل 
من  النيابي  العمل  تفتت  ازدياد  ذلك هي  نتيجة  الجوفة. 
مستوى الدائرة إلى مستوى المنطقة، بعدما بات مستبعدًا 

على المستوى الوطني. 
والشركي/الشيشاني،  المسيحي  للمقعدين  بالنسبة 
النبر وحينا شكل المسار الذي ترسّخ كأقرب  يعكس فوز 
طريق للفوز بهذين المقعدين. ففي حين انسحب مرشحا 
قواس  ع��ودة  المقعدين،  هذين  عن  اإلص��الح  قائمة 
ومنصور مراد، عقب ما قال اإلخوان إنه ضغوط وتهديدات 
للمرشحين، وخسر مرشح القائمة السياسية األخرى، قيس 
زيادين، نجح في المقابل تحالف النبر وحينا مع الصفدي 
هذين  مرشح  طريق  أن  يعكس  مما  المقعدين،  نيل  في 
منه  الخدمات  أو  للبزنس  أقرب  بات  للمجلس  المقعدين 

للقوائم السياسية. 
لكن هذا ينطبق على شكل محدد من التحالف مع نواب 
البزنس والخدمات. فرغم أن قائمة قادمون حصدت أعلى 
فيها،  المسيحي  المرشح  أن  إال  الدائرة،  في  أصوات  عدد 
هيثم عريفج، لم يفز، إذ بلغت نسبة االلتزام بالتصويت 
له داخل القائمة قرابة 18% فقط. وفي المقابل، فإن ٥1% 
ممن صوتوا لقائمة المستقبل عمان صوتوا للنبر كذلك. 
كان  حين  في  أنه،  إلى  بالنظر  التفاوت  هذا  فهم  يمكن 
الصفدي المتنافس الحقيقي الوحيد على المقعد المسلم 
المسلماني  تنافس  فقد  عمان،  المستقبل  قائمة  في 
انخفاض  في  مما ساهم  قادمون،  قائمة  والبستنجي في 
المسيحي. ففي ظل  المقعد  نسبة االلتزام بمرشحها عن 
للمرشح  أحدهما  دعم  يصبح  للقائمة،  »رأسين«  وجود 
المسيحي، الذي ال ينافسهما، مشروًطا بضمان التزام هذا 
المرشح برفد واحد منهما دون اآلخر باألصوات، نظرًا إلى 

صعوبة نجاح كليهما وفق القانون الحالي. 
حصل سيناريو شبيه مع قائمة معًا، حيث تُظهر النتائج 
تنافس  والصناديق  المراكز  مستوى  على  التفصيلية 
ك�»رأسين«  الطراونة  وبثينة  رمضان  خالد  المرشحين 
منه  االنتخابية  البزنس  لتحالفات  أقرب  بشكل  للقائمة، 
في  خاص  بشكل  نشطت  فالطراونة  السياسي.  للتحالف 
تلك  من  أصواتها  من   %30 جاءت  حيث  الحسين،  جبل 
المنطقة، التي تعد الساحة األهم في الدائرة لنشاط نواب 
التي حصلت  البزنس والخدمات، مما رفع نسبة األصوات 
عليها القائمة في جبل الحسين مقارنة بالدورة الماضية. 
التنافس على نسبة  انعكس هذا  وكما حدث مع عريفج، 
عمّا  كبير  بشكل  قّلت  التي  لزيادين،  بالتصويت  االلتزام 
كانت عليه عام 2016، لتكاد تكون مساوية لنسبة التزام 

قائمة المستقبل مع مرشحها النبر. 
الماضية،  الدورة  النسائية  الكوتا  بمقعد  الفائزة  أما 
ديمة طهبوب، فقد خسرت مقعدها في المجلس بعد فوز 
دائرة  في  والخدمات  البزنس  قوائم  إحدى  على  مرشحة 

عمان األولى. ورغم أن نسبة االلتزام بالتصويت لطهبوب، 
بين مَن صوتوا لقائمة اإلصالح، تفوق نسبة االلتزام العام 
في القائمة، فإنها لم تكن بعيدة عن تراجع اإلخوان بعامة، 

لتفقد 44% من األصوات التي حصلت عليها عام 2016.
نحو قانون �نتخاب جديد

تدني  عن  مسؤواًل  االنتخاب  قانون  ليس  بالتأكيد، 
الحياة السياسية في األردن، وإن ساهم في تراجعها، كما 
أن يكون عصا سحرية  القانون  ال يمكن ألي تعديل على 
أن  من  انطلقنا  إذا  لكن  معقدة.  سياسية  قضايا  لمعالجة 
البرلمان  تسييس  بإعادة  يمر  السياسية  الحياة  تطوير 
األشكال  من  أوسع  سياسية  وتحالفات  كتل  على  ليقوم 
االعتبار  وبإعادة  اليوم،  عليه  تهيمن  التي  الفسيفسائية 
في  األول  الركن  باعتبارها  البرلمان  لمؤسسة  الشعبي 
بأنظمته  الحالي  القانون  أن  الواضح  فمن  الحكم،  نظام 
لن يساهم في ذلك. فالنتائج التفصيلية لهذه االنتخابات 
تعكس أن القانون ساهم في تكريس التحالفات المصالحية 
مقابل السياسية، وفي ترسيخ حضور البزنس والخدمات، 

وسمح بتفتت التمثيل النيابي.
إن رفع نسب المشاركة قد يشكل مدخاًل مهمًا لعرقلة 

النيابية  االنتخابات  البزنس والحد من تحويل  عمل نواب 
المقترعين،  بلدية موسعة. فمع تزايد عدد  انتخابات  إلى 
يصبح من الصعب على المرشح أن يعتمد على منطقة أو 
منطقتين للوصول إلى البرلمان عن دائرة ال يمثلها فعاًل 
األمر  والسابقة،  الحالية  االنتخابات  في  حصل  كما  أحد، 
الذي ال يختلف جوهريًا عن قانون الصوت الواحد الملغى. 
طبيعة  يغير  قانونًا  يتطلب  المشاركة  نسب  رفع  لكن 
المعركة برمتها، ويحفز ويدفع أعداد غفيرة من العازفين 
عن التصويت إلعادة النظر بالمشاركة على قاعدة جديدة؛ 

قاعدة التمثيل الحقيقي والمشاركة في الحكم.
والتيارات  األح��زاب  من  العديد  تنادي  سنوات،  منذ 
ال���1989  قانون  إلى  بالعودة  السياسية  والشخصيات 
األغلبي الحر )الذي يحصل الناخب فيه على عدد أصوات 
أعلى  على  الحاصلون  فيه  ويفوز  الدائرة،  مقاعد  بعدد 
عدد أصوات بالمقاعد المخصصة لدائرتهم، بغض النظر 
في  المقترعين  أصوات  مجمل  من  أصواتهم  نسبة  عن 
البرلمان.  في  التحالفات  برفع  يسمح  بوصفه  الدائرة(، 
هذا القانون بالتأكيد متقدم على القانون الحالي من حيث 
تشجيع التحالفات، لكن العودة لقانون ال�1989 اليوم لن 

الواقع  في  الكبير  التغير  ال�1989، في ظل  برلمان  تنتج 
السياسي، بل قد تنتج برلمانًا أسوأ من الحالي. فالطبيعة 
بعقد  تسمح  الناخب،  أصوات  تعدد  مع  للقانون،  األغلبية 
السياسية فحسب، بل بين  القوى  تحالفات فعّالة، ال بين 
نواب البزنس والخدمات أيضًا، مما قد يمكنهم من حصد 
بينهم.  التنافس  غياب  في  المقاعد،  من  كبيرة  أع��داد 
ففي الوقت الذي حصدت فيه قائمة قادمون، على سبيل 
المسلماني  تنافس  آالف صوت رغم  المثال، قرابة سبعة 
والبستنجي داخلها، فإن فرصهما في النجاح معًا ستتعزز إن 
غاب هذا التنافس، وانضم لهما مرشح آخر من الفئة ذاتها. 
وفق المعطيات الحالية، يصعب تخيل قوة سياسية قادرة 
على هزيمة مثل هذا التحالف، الذي يمكن استنساخه في 

عدة دوائر حول المملكة.
وسط هذا الواقع، على القوى المنادية بإعادة االعتبار 
لمؤسسة البرلمان إعادة التفكير في خيار القائمة الوطنية 
الذي طبق  داخلها(  ترتيب مرشحيها  المحدد  )أي  المغلقة 
اعتُمِدت  الحين،  ذلك  ففي   .2013 عام  مشوه  بشكل 
القائمة الوطنية المغلقة لتجميل قانون الصوت الواحد، إذ 
خصص لها 27 مقعدًا فقط من أصل 1٥0، بحيث يحصل 
على  واآلخر  الوطنية  للقائمة  واحد  على صوتين؛  الناخب 
بنسبة  المغلقة  الوطنية  القائمة  إعادة  الدائرة.  مستوى 
وجود  مع  مثاًل،  المجلس  مقاعد  من   %٥0 عن  تقل  ال 
على  الدوائر  وبقاء  مثاًل،   %2 عن  تقل  ال  معقولة،  عتبة 
القائمة النسبية المفتوحة، ستسمح بعقد تحالفات  نظام 
توسّع  البلدي، وتعرقل  الشأن  تتجاوز  عريضة  سياسية 
جديدة  قوى  دخ��ول  والخدمات، وتضمن  البزنس  ن��واب 
للبرلمان والحياة السياسية، ترفع بدورها نسب التصويت. 
عمليًا  تمثل  التي  المغلقة،  الوطنية  القائمة  ظل  في 
دائرة على مستوى المملكة، ليس لدى ناخبة في الطفيلة 
التي  الخدمات  على  بناًء  ما  لمرشح  للتصويت  دافع  مثاًل 
على  بناًء  إربد  في  لمرشح  الحسين، أو  جبل  في  يقدمها 
السهل  من  وليس  صحيح.  العشائرية، والعكس  عالقاته 
وممتدة  واسعة  تحالفات  الحسين  جبل  مرشح  يعقد  أن 
في  المرشح  ترتيب  على  االختالف  سيعيق  إذ  مناطقيًا، 
أما  مغلقة.  القائمة  كون  التحالفات،  هذه  عقد  القائمة 
التحالفات  عقد  فسيجعل  حسم،  نسبة  أو  عتبة  وج��ود 
سياسيًا،  طابعًا  بالضرورة  ستأخذ  والتي  نسبيًا،  الواسعة 
وسيمنع  للمجلس،  قائمة  أي  لوصول  عنها  غنى  ال  حاجة 
تفتيت مقاعد القائمة الوطنية على عدد كبير من القوائم 

الصغيرة.
غيره  أو  القانون  هذا  مثل  يكون  أن  يمكن  ال  مجددًا، 
السياسية،  الحياة  لتطوير  سحرية  وصفة  القوانين  من 
في  جديدة  دماء  لضخ  ضروريًا  مدخاًل  يشكل  قد  لكنه 
مقاعد  أن  يبدو  الحالي،  الواقع  ففي  البرلماني.  المشهد 
والمناطقية  المصالحية  للتحالفات  المجلس شبه محجوزة 

والعشائرية، على اختالف مرشحيها.
للدائرة  األولية  التفصيلية  النتائج  جمع  على  عمل 
الثالثة، التي تم االعتماد عليها في هذا المقال، كل من: 
دانة جبريل، ريم المصري، حارث الطوس، عمار الشقيري، 

شربل ديسي، محمود الشرعان، يزن ملحم.

* ١١.5% في حال احتساب عدد المقترعين كمجموع 
األصوات التي ذهبت للقوائم المترشحة، دون األوراق الباطلة.
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 معت�سم حمادة  - ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي
للجبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�سطن

فوز  أقول  )وال  ترامب  هزيمة  أن  في  شك  ال   ■
الذي  الدولي،  للمجتمع  انتصاراً  تشكل  بايدن(، 
ترامب  حروب  عجاف،  سنوات  أربع  طوال  أرهقته، 
وتحديه للقوانين الدولية، وشرعية األمم المتحدة، 
أكثر  يقود  أن  وكاد  ال��دول.  بين  العالقات  ومبادئ 
شعوب  وناصب  طاحنة،  ح��روب  إل��ى  منطقة  من 
األرض العداء، وحاول أن يعيد تنظيمها في صفوف 
التبعية الكاملة إلرادة اليمين األميركي، الذي رفعه 
ترامب فوق مصالح الجميع حين رفع شعار «أميركا 
أواًل»، ويقصد بذلك أميركا الرجل األبيض، وإعادة 
األكثر  اإلمبريالية  وقيم  ومعايير  مفاهيم  إحياء 
الشعوب  لقهر  استعداداً  وأكثرها  وفساداً،  تخلفاً 
الوطنية  دولتها  مشاريع  وتقويض  ثرواتها،  ونهب 

المستقلة.
إي��ران  جمهورية  م��ع  ال��ن��ووي  اإلت��ف��اق  نقض 
من  سلسلة  عبر  الحصار  عليها  وفرض  اإلسالمية، 
مخالفة  »عقوبات«،  بذريعة  الجائرة  اإلج���راءات 
المنظمة  مؤسسات  خارج  ومن  الدولية،  للقوانين 
سياسات  ضدها  ومارس  المتحدة،  لألمم  الدولية 
استفزازية كادت أن تجعل من الخليج بركاناً متفجراً 
العالمي،  االحتياط  معظم  تحوي  نفط  آبار  تغذيه 
مما كان سيقود العالم كله إلى كارثة ليست بعيدة 

في نتائجها وتداعياتها عن أية كارثة نووية.
نجح مع حلفائه في المنطقة، إسرائيليين وعرباً، 
ليبرئ  السياسية،  المعادالت  صياغة  إع��ادة  في 
مقدمها  وفي  اإلرهابية،  جرائمها  من  إسرائيل 
الفلسطيني،  الشعب  على  اليومي  العدوان  جريمة 
وكل  االستيطاني،  واالستعمار  باالحتالل  متمثاًل 
الشوارع  في  اإلعدام  إلى  وصواًل  البطش،  إجراءات 
بدم بارد للشبان والمواطنين الفلسطينيين العزل، 
على أيدي جنود مدججين بالسالح، بذريعة الدفاع 

عن النفس.
وأحدث انقالباً في معايير القضية الفلسطينية، 
فنسف قرارات الشرعية الدولية، بذريعة أنها تشكل 
فاعترف  المنطقة.  في  الصراع  حل  أم��ام  عائقاً 
وبالسيادة  إلسرائيل،  عاصمة  المحتلة  بالقدس 
ومنح  المحتل،  السوري  الجوالن  على  اإلسرائيلية 
أوسع  وأقام حاًل محوره ضم  الشرعية لالستيطان، 
كيان  مقابل  الحتالل،  لدولة  المحتلة  المناطق 
الذاتية  اإلدارة  حدود  يتجاوز  ال  هزيل  فلسطيني 
القانونية  الشرعية  ون��زع  الصالحيات،  محدودة 
الحرب  وأعلن  الفلسطينيين،  الالجئين  ماليين  عن 
مفوضية  مقر  وأغلق  الغوث،  وكالة  على  الضروس 
وفرض  اإلره��اب،  بتهمة  واشنطن،  في  ف.  ت.  م. 
أشكال  كل  وق��دم  السلطة،  على  المالي  الحصار 
الباب على مصراعيه  االحتالل، وفتح  لدولة  الدعم 
االحتالل،  دولة  مع  العربية  ال��دول  تطبيع  لموجة 

ترى  ال  اسمه،  حملت  »رؤي��ة«  إط��ار  في  ذلك  كل 
اإلمبريالية  ومصالح  اإلسرائيلية،  المصالح  إال 
األميركية، وتسقط من حساباتها حتى الحد األدنى 
أقر  الفلسطيني، كما  للشعب  الوطنية  الحقوق  من 

بها وكفلتها له قرارات الشرعية الدولية.
االقتصادية،  الدولي، شن حروبه  الصعيد  وعلى 
ونيكاراغوا،  كوبا،  وضد  روسيا،  وضد  الصين،  ضد 
سياسات  واستعاد  الديمقراطية،  وكوريا  وسوريا، 
في  الشرعية،  األنظمة  ضد  العسكرية  االنقالبات 
حرب  في  العدائية  بسياساته  أوقعها  التي  فنزويال 
كذلك  اقتصادها،  من  األكبر  القسم  دمرت  أهلية، 
أغرق بوليفيا في حرب داخلية، استطاعت سريعاً أن 

تخرج من جحيمها، وأن تحبط سياساته الفاشلة.
كالمصابين  المتحدة  األم��م  في  مندوبوه  بدا 
وأظهرت  العدوانية،  سياستهم  عزلتهم  بالجرب، 
عريهم في معظم جلسات مجلس األمن، وفي كافة 
جلسات الجمعية العامة، فعاد الوجه األميركي البشع 
والوقح إلى مقدمة المسرح. من المفترض أن يكون 
ترامب قد مني بالهزيمة في اإلنتخابات، رغم أنه ما 
القيادة  تسليم  لعرقلة  ويخطط  ويعاند،  يكابر  زال 
على  يصر  زال  ما  اذ  بايدن.  جو  المنتخب  للرئيس 
أنه هو الرئيس، وهو الفائز في اإلنتخابات، تماماً، 
مسبقاً،  يقرأون،  باتوا  الذين  المراقبون  توقع  كما 
السياسية  رعونته  بفعل  حدث،  أي  إزاء  فعله  ردود 
وعجرفته، التي أدت فيما أدت إليه، إلى حركة تغيير 
حكمه،  سنوات  أربع  خالل  مساعديه،  بين  واسعة 
وزير  طالت  مثياًل،  األبيض  البيت  لها  يشهد  لم 
خارجيته، ووزير دفاعه، ومستشاره لألمن القومي، 
ورئيس موظفي البيت األبيض وأكثر من مستشار 
في أكثر من مجال، عارضوا رأيه، فوجدوا أنفسهم 

خارج البيت األبيض.
سؤال:  أمام  تضعنا  بايدن  وفوز  ترامب  هزيمة 
هل سنكون أمام سياسة أميركية جديدة، وما هي 

على  التغيير  سينعكس  وكيف  فيها،  التغيير  حدود 
الصين  في  القرار  عواصم  مع  واشنطن  عالقات 
التغيير  سينعكس  وكيف  وغيرها.  وأوروبا  وروسيا، 
على أوضاع اقليم الشرق األوسط، وفي القلب منه 
يطلب  موقف  أي  وبالتالي،  الفلسطينية،  القضية 
ترامب  هزيمة  من  يتخذوه  أن  الفلسطينيين  من 
الواجب عدم  التوقعات  وفوز بايدن، وما هي حدود 
تخطيها في الرهان على سياسات اإلدارة األميركية 

الجديدة؟
العجالة أن نقرأ ما هو خاص  ما يهمنا في هذه 
في  إجابتنا  سنحصر  لذلك  الفلسطينية.  بالقضية 
من  ألكثر  ويحتاج  واسع  نطاق  )وهو  النطاق  هذا 

مراجعة ومقاربة(.
 بداية من حق الفلسطينيين أن يتنفسوا الصعداء 

برحيل ترامب وإدارته.
لكن الحذر يفترض بهم أال يسارعوا إلى اإلحتفال 
البيت  الى  قادم  أي  أن  شعار  تحت  بايدن،  بقدوم 
وأن  ترامب،  أفضل من  بالضرورة  األبيض سيكون 
ليس هناك أسوأ من الراحل الجمهوري. الحذر برأينا 
ضرورة، ألننا اعتدنا، في الحالة الفلسطينية، وعلى 
مشجب  على  قراراتنا  من  كثيراً  نعلق  أن  ال��دوام، 
ساكن البيت األبيض ولعل آخر ما شهدته القضية 
سادت  اذ  ذلك.  على  دليل  تطور  من  الفلسطينية 
قناعة لدى المراقبين والمحللين، وحتى لدى الرأي 
العام الفلسطيني دون استثناء، أن مخرجات اجتماع 
وحماس  فتح  تفاهمات  وأن   )9/3( العامين  األمناء 
اإلنتخابات  مرسوم  وأن   )9/24( اسطنبول  في 
الشاملة، وأن الدعوة لحوار شامل في القاهرة، كلها 
األميركية،  اإلنتخابات  بعد  لما  مؤجلة  باتت  ملفات 

ولمعرفة هوية الساكن الجديد في البيت األبيض.
هنا علينا أن نتذكر حدثاً مماثاًل يشبه إلى حد كبير 
األخيرة  األيام  في  الفلسطينية  القضية  شهدته  ما 
الفلسطينية قرارات  القيادة  اذ علقت  أوباما.  إلدارة 

�أية �سيا�سة فل�سطينية مع جميء بايدن ورحيل تر�مب ؟!
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 ،201٥/3/٥ في  اتخذت  التي  المركزي  المجلس 
في  بما  اإلحتالل  دولة  مع  العالقة  تحديد  بإعادة 
ذلك وقف التنسيق األمني، واإلنفكاك عن اإلقتصاد 
اإلسرائيلي وغيره، بانتظار قدوم الساكن الجديد إلى 
البيت األبيض. رغم أن أوباما »أهدى« الفلسطينيين 
هدية ثمينة قبل رحيله، حين وافق ضمناً )باإلمتناع 
عن التصويت( على قرار مجلس األمن رقم 2334 
في إدانة اإلستيطان، وإعادة تعريف القدس والضفة 

الفلسطينية أرضاً محتلة.
بمبادرة  ترامب  لوح  األبيض  البيت  دخوله  مع 
سوف يطلقها لحل الصراع في الشرق األوسط. وبات 
المبادرة  على  قائماً  الفلسطيني  الرسمي  الرهان 
الوقت  فاشلة، في  انتظارية  المرتقبة، في سياسة 
تواصل سياستها  اإلحتالل  فيه حكومة  كانت  الذي 
صالحيات  وتقليص  اإلستيطانية،  اإلستعمارية 
صالحيات  توسيع  لصالح  الفلسطينية  السلطة 

اإلدارة المدنية لإلحتالل.
الفلسطينية  الرسمية  المؤسسة  عن  وصدرت 
الموهوم،  التفاؤل  في  كثيراً  أوغلت  تصريحات 
ترامب  والرئيس  عباس  الرئيس  لقاء  بعد  خاصة 
في بيت لحم، حين روجت أن ترامب تفهم القضية 
هذا  على  سيتخذ  وأن��ه  وعدالتها،  الفلسطينية 
المنتظرة بل  المفاجأ، غير  لتكون  األساس قرارته. 
اعتراف  عباس،  الرئيس  صورها  كما  و»الصفعة« 
ترامب في 2017/12/26، أي بعد عام واحد على 
عاصمة  بالقدس  اعترافه  األبيض،  البيت  دخوله 
إلسرائيل، ونقل سفارة بالده إليها، تبع ذلك سلسلة 
التي  والمفاهيم  المعايير  وإط��الق  القرارات  من 
شكلت في مجموعها »صفقة القرن«، أو على األدق 
كامل  تماماً  نتنياهو«، تجاهلت   – ترامب  »رؤي��ة 
كما  للفلسطينيين،  المشروعة  الوطنية  الحقوق 
وانحازت  الدولية  الشرعية  قرارات  وكفلتها  أقرتها 
إقامة دولة  نتنياهو، في  إلى »رؤية«  بشكل كامل 

»إسرائيل الكبرى«.
يتوجب أن ندرك تماماً أن رحيل ترامب، ورؤيته 
معه، ال يعني على اإلطالق رحيل »رؤية« نتنياهو 
وأن  المحتلة.  الفلسطينية  المناطق  أوسع  في ضم 
عن  تخلى  قد  نتنياهو  أن  يعني  ال  ترامب  رحيل 
اعتبار  في  عملية  بإجراءات  يترجمها  التي  إعالناته 
في  الحق  ولنا  وبلدنا«.  »أرضنا  المحتلة  الضفة 
ما  أي  »أبيب«.  تل  في  البناء  هو  كما  فيها  البناء 
الضم كما  أن رحيل ترامب لم يسقط خطة  معناه 
نتنياهو – غانتس، وأجازها  الثنائي  تبنتها حكومة 

الكنيست اإلسرائيلي في 17/٥/2020.
تبنته  فلسطيني،  ق��رار  كل  ف��إن  عليه  وبناء 
الوطني  المجلس  في  إن  الفلسطينية،  المؤسسة 
 +  201٥( المركزية  المجالس  في  أو   )2018(
اإلحتالل،  دولة  مع  العالقة  تحديد  بإعادة   )2018
باريس  وبرتوكول  أوسلو  بإتفاقات  اإلرتباط  وفك 
هو  نحوها،  إلتزامات  أية  من  والتحلل  اإلقتصادي، 

وللسلطة  م.ت.ف،  في  التنفيذية  للجنة  ملزم  قرار 
وبمجيء  ترامب،  بسقوط  يسقط  لم  الفلسطينية، 
بايدن. وإن أي ترويج قد يدعو للتراجع عن قرارات 
الضرر  أف��دح  يلحق  أن  شأنه  من   ،2020/٥/19
وغيره   ،٥/19 فقرار  الفلسطينية.  الوطنية  بالحالة 
ق��رارات  أو  م��واق��ف  مجرد  ليست  ال��ق��رارات،  م��ن 
وطنية  إلستراتيجية  تطبيقات  هي  بل  تكتيكية، 
رسمتها قرارات المجلس الوطني، حين أعلنت إنتهاء 
العمل بالمرحلة اإلنتقالية إلتفاق أوسلو وإلتزاماتها، 
وحين أسقطت أوهام »انتقال السلطة الفلسطينية 
اإلعتبار  وأع��ادت  اإلحتالل«،  ظل  في  الدولة  إلى 
للبرنامج المرحلي، برنامج النضال في مرحلة التحرر 
اإلستيطاني.  اإلستعماري  اإلحتالل  من  الوطني 
اجتماع  مخرجات  تطبيقاته  بعض  ترجمت  ما  وهو 
األمناء العامين، حين أقرت تشكيل القيادة الوطنية 
مقاومة  أوسع  إلطالق  الشعبية،  للمقاومة  الموحدة 
شعبية ضد اإلحتالل واإلستيطان وخطط الضم، كما 
الوحدة  واستعادة  اإلنقسام  إنهاء  على  العمل  أقرت 

الداخلية.
رحيل  مع  وهجها  تستعيد  ال��ق��رارات،  هذه  كل 
حليفه  خسر  قد  نتنياهو  أن  اعتبرنا  ما  إذا  ترامب، 
للتأكيد  وهجها  تستعيد  القرارات  هذه  وكل  األكبر. 
كعنصر  الفلسطيني  الذاتي  والعامل  العنصر  على 
إطار  في  الوطنية  المجابهة  خ��وض  في  رئيسي 

اإلستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة.
وال يفيد القول أن ما أفصحت عنه نائبة الرئيس 
موقف  ح��ول  هاريس  كاماال  المنتخب  األميركي 
اإلدارة الجديدة من القضية الفلسطينية بما في ذلك 
موقفها من اإلستيطان وحل الدولتين، يشكل عنواناً 
األميركية  اإلدارة  وإن  الجديدة  األميركية  للسياسة 
تستطيع الضغط على نتنياهو إلرغامه على القبول 

بالسياسة األميركية الجديدة.
في  أوب��ام��ا  إدارة  فشلت  كيف  ج��ي��داً،  لنتذكر 
نتنياهو، إلقناعه بحل جزئي ومؤقت  الضغط على 
المفاوضات  إلستئناف  المجال  يفسح  لإلستيطان، 
رفض  في  تعنته  نتنياهو  واصل  وكيف  الثنائية. 
األخير  دعا  ما  كبرى،  جون  خارجية  وزير  إقتراحات 
عن  والتخلي  واإلستسالم  البيضاء،  الراية  رفع  إلى 
رحيل  قبل  أي   ،2014 عام  المنطقة  في  مبادراته 
إدارة أوباما بسنتين. وال يستبعد، في السياق نفسه، 
مفترضة  أميركية  ضغوط  أية  نتنياهو  يرفض  أن 
على يد اإلدارة الجديدة لوقف أو تجميد اإلستيطان، 
الواسعة  اإلنتخابية  قاعدته  على  ذلك  في  معتمداً 
في  ديوانه  في  المديدة  إقامته  له  تضمن  التي 
لليكود،  زعيماً  الغربية،  القدس  في  بلفور  شارع 
المتطرف،  واليمين  اليمين  تحالف  لحكومة  ورئيساً 
مع  إسرائيل  عالقات  عمق  على  كذلك  معتمداً  كما 
معاهدات  من  العديد  وعلى  األميركية،  المؤسسات 
أبيب،  وتل  واشنطن  بين  اإلستراتيجي  التحالف 
نحو  واجبات  من  أميركية  إدارة  ألية  تلزمه  ما  بكل 

إسرائيل، في الميادين المختلفة، وفي المقدمة عدم 
إضعافها إقليمياً، وضمان تفوقها على كامل أطراف 

المنطقة.
أن  فنعتقد  بايدن،  إدارة  من  الموقف  بشأن  أما 
وشديد  واضحاً  يكون  أن  يجب  الفلسطيني  المعيار 
الحقوق  من  وإدارت��ه  بايدن  موقف  وهو  الشفافية. 
الوطنية الفلسطينية، كما رسمتها وأقرتها وكفلتها 
البرنامج  ترجمها  وكما  الدولية،  الشرعية  ق��رارات 

المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
السيادة  كاملة  مستقلة  فلسطينية  دول��ة   •

وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
الذي   194 القرار  الالجئين بموجب  • حل قضية 
التي  والممتلكات  الديار  إلى  العودة  حق  لهم  يكفل 

هجروا منها منذ العام 1948.
فنعتقد  ذلك  إلى  تشير  التي  التطبيقات  في  أما 
تنفيذية  قرارات  إتخاذ سلسلة  بايدن  إدارة  أن على 
)حسب النظام المعمول بها في البيت األبيض( منها:

في  فلسطين  مفوضية  مكتب  فتح  إع���ادة   •
واشنطن.

السلطة  نحو  ال��م��ال��ي  اإلل��ت��زام  استئناف   •
الفلسطينية.

•استئناف اإللتزام المالي نحو وكالة الغوث واتخاذ 
الموقف اإليجابي من قرارات األمم المتحدة بشأنها 

بما في ذلك تجديد تفويضها.
• إلتزام القرار 2334 لمجلس األمن الخاص بإدانة 
اإلعتراف  وتأكيد  عنه،  الشرعية  ونزع  اإلستيطان، 
في  المحتلة  الفلسطينية  لألرض  القانونية  بالحالة 

الضفة الفلسطينية )وفي القلب منها القدس(.
• إعادة القنصلية األميركية إلى القدس الشرقية 
في صيغة منفصلة عن اإلرتباط بالسفارة األميركية.

إلى  األميركية  السفارة  نقل  قرار  عن  العودة   •
القدس.

• اإلعتراف بالقرار 194 وتطبيقاته كما تفسرها 
اللجان القانونية في األمم المتحدة.

األم��م  ت��رع��اه  دول��ي  مؤتمر  على  المواقفة   •
المتحدة وقف قرارات الشرعية الدولية لحل القضية 
الفلسطينية، والتراجع عن قرار الفيتو الذي اتخذته 

بهذا الشأن مندوبة ترامب في مجلس األمن.
اإلدارة  مع  الوصول  أن  التأكيد  من  بد  ال  ختاماً 
األميركية الجديدة ومع أية إدارة أخرى، هو معركة 
سياسية من الطراز شديد التعقيد، يستلزم امتالك 
خطواتها  تضبط  المعالم،  واضحة  استراتيجية 
بنيتها  في  متجانسة  جماعية  قيادة  وتكتيكاتها 
لمنظمة  المرحلي  البرنامج  إلى  تستند  السياسية، 
التحرير الفلسطينية، وإلى مفاهيم الشراكة الوطنية 
كما تتطلبها نضاالت حركات التحرر الوطني، وبحيث 
تخاض المعركة في الميدان ضد اإلحتالل وتطبيقاته 
وإجراءاته اليومية، وفي المحافل الدولية، إلستقطاب 

أوسع تأييد دولي لعدالة القضية الفلسطينية.■
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  بعد أن اسدل الستار 
النيابية  األنتخابات  على 
عشر،  التاسع  للمجلس 
من  المشهد  ذات  يتكرر 
وتركيبة  نوعية  حيث 
التي  النيابي  المجلس 
خلت من الحضور الحزبي 
والشخصيات  ال����وازن 
التي  المبدأية  الوطنية 
الشعبية،  بالثقة  تحظى 
وت��ك��رس ن���واب ال��م��ال 
ال��س��ي��اس��ي وال��ن��ف��وذ 

للعمله  االخ��ر  الوجه  هي  جديده  بوجوه  لكن  العشائري 
الواحدة اي تبدل في الشخوص فقط، بمعنى استمرار حالة 
الوالء الكامل للحكومات وعدم معارضة قراراتها واجراءاتها 
في  الصعبة  المعيشية  والحياة  الشعب  قوت  تمس  التي 

البالد.
هذا حصل بفعل نفاذ واستمرار قانون القائمة النسبية 
المفتوحة والتي تعتبر الشكل اآلخر للصوت الواحد، وتغول 
المرور  من  بد  ال  وهنا  البرامج،  حساب  على  الفاسد  المال 
تجاوزات  من  رافقها  وما  االنتخابية  العملية  مجريات  على 
واخطاء ظهرت للعيان وفي االعالم وعلى وسائل التواصل 
بشكل  االص��وات  ش��راء  عمليات  حضور  من  االجتماعي، 
بنتائج  التالعب  عمليات  الى  مرشح  من  الكثر  مكشوف 
القمامة،  حاويات  في  االنتخابات  محاضر  ورمي  االنتخابات 
هذا كله يحدث في حين ينبري لك اكثر من كاتب واعالمي 
ليضع اللوم كله على االحزاب بعدم حصولها على عدد وافر 
البد  نقول  وهنا  برلمانية،  بمقاعد  فوزها  أو  االصوات  من 
اخطائها  على  وتتوقف  تجربتها  وتقيم  تراجع  ان  لالحزاب 
وتعمل على عالجها لكي تعزز من جماهريتها وحضورها، 
لكن يجب ان ال ينسى احد بان االحزاب حوربت في جميع 
الدورات السابقة وذلك بعدم اقرار القانون االنتخابي التي 
ترغب به اال وهو قانون التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة 
على مستوى الوطن، ويجب أن ال يتناسى احد ايضا ان نسبة 
الغالبية  ان  بمعنى   %30 تتجاوز  لم  المرة  هذه  التصويت 
مجريات  في  تثق  تعد  لم  االردن��ي  الشعب  من  العظمى 
العملية االنتخابية وال بنتائجها، وهذا االمر تكرس لالسف 

عبر الدورات االنتخابية المتتالية منذ عام 1993 .
من  العام  الشارع  مزاج  لتغير  مخرج  ثمة  نقول  لذلك 
لنزاهة  وشفافة  واضحة  بضمانات  يتمثل  االنتخابات، 
الى  االنتخابات  قانون  وتغير  االنتخابية،  العملية  وحيادية 
قانون التمثل النسبي الكامل بالقائمة المغلقة على مستوى 
ايجابي في  االقل، واشاعة مناخ  الوطن بنسبة ٥0% على 

التعامل مع الحريات العامة. 

خليل ال�سيد
�النتخابات �لنيابية: تبٌدل يف �ل�سخو�ض

وتكري�ض ال�سحاب �لنفوذ �ملايل و�ل�سيا�سي
أّن  المفارقات  من   -    
وغطاٍء  بتحريٍض  ترامب،  إدارة 
االستعمار-االستيطاني  نظام  من 
اإلسرائيلي،  العنصري  والفصل 
سيادة  وتطبيع  تمكين  تواصل 
وغيرهم  اليهود  ومعاداة  البيض 
في الواليات المتحدة وحول العالم، 
بينما تحاول في ذات الوقت تشويه 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  سمعة 
حقوقية  ح��رك��ة  وه��ي   ،)BDS(
فلسطيني،  تحالف  أوسع  يقودها 
وماليين من أنصارها حول العالم 
باعتبار الحركة »معادية للسامية«. 
إن حركة المقاطعة )BDS( ترفض 
جميع  ومتّسق  مبدئي  بشكٍل 
ذلك  في  بما  العنصرية،  أشكال 

العنصرية ضد اليهود.
ترامب-نتنياهو  تحالف  إن 
ال��م��ت��ط��رف ف���ي ع��ن��ص��ري��ت��ه 
الفلسطيني  للشعب  وع��دائ��ه 
نظام  رف��ض  بين  ع��م��دًا  يخلط 
واألبارتهايد  واالستعمار  االحتالل 
الفلسطينيين  ض��دّ  اإلسرائيلي 
جهة  م��ن  لمقاطعته  وال��دع��وة 
لليهود  المعادية  والعنصرية 
كيهود من جهة أخرى، وهذا بهدف 

والتحركات  الدعوات  وإسكات  قمع 
الفلسطينية  للحقوق  المناصرة 
لقد  ال��دول��ي.  ال��ق��ان��ون  بموجب 
أدانت عشرات المنّظمات اليهودية 
المثقفين  مئات  وكذلك  التقدمية، 
هذا  عالمياً،  ال��ب��ارزي��ن  اليهود 
لمعاداة  والمخادع  الزائف  التعريف 

السامية. 
الزائف،  التعريف  ه��ذا  حسب 
»م��ع��اداة  تهمة  توجيه  يمكن 
حقوق  ل��م��ن��ّظ��م��ات  ال��س��ام��ي��ة« 
جزًءا  ليست  هي  التي  اإلنسان، 
تؤيد  ولكن  المقاطعة  حركة  من 
على  المستعمرات،  سلع  حظر 
سبيل المثال، وحتى لحوالي %22 
الذين  األمريكيين  اليهود  م��ن 

ع��امً��ا،   40 ع��ن  أع��م��اره��م  تقل 
الكاملة  المقاطعة  يؤيدون  والذين 
إلسرائيل، حسب استطالع حديث.

 )BDS( تناضل حركة المقاطعة
من أجل الحرية والعدالة والمساواة 
للشعب الفلسطيني، وتقف مع كل 
أجل  من  يكافحون  الذين  أولئك 
وجمااًل.  وعدالة  كرامة  أكثر  عالم 
وبدعم شركائنا العديدين عالمياً، 
سنقاوم هذه المحاوالت المكارثية 
اإلدارة  ق��ب��ل  م��ن  والبلطجية 
المدافعين  لترهيب  األمريكية 
نظام  لفرض  اإلنسان  حقوق  عن 
واالحتالل  االستعمار-االستيطاني 
علينا  اإلسرائيلي  واألبارتهايد 

كقدٍر محتوم.

:)BDS( حركة �ملقاطعة 

 �لت�سريحات �المريكية ت�سويه ل�سمعة �حلركة

   � صوتت اللجنة الثانية 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
ض��د ق���رار ال��ض��م اإلس��رائ��ي��ل��ي ا 
 1٥6 وافقت  حيث  األربعاء،  مساء 
مقابل  ق��رار  مشروع  على  دول��ة 
تعاملها  ع��دم  إل��ى  دع��ا  دول،   6
الغربية  الضفة  مستوطنات  مع 
جزء  أنها  على  الشرقية  والقدس 

من اسرائيل.
عارضت  التي  الست  وال���دول 
وجزر  وإسرائيل  كندا  هي  القرار 
ون���اورو  وميكرونيزيا  م��ارش��ال 

والواليات المتحدة.
وشدد القرار على دعوة مجلس 
 )2016(  2334 ق��راره  في  األمن 
في  تميز،  أن  ال���دول  جميع  إل��ى 
تعامالتها ذات الصلة، بين أراضي 
المحتلة  واألراض��ي  إسرائيل  دولة 

منذ عام 1967. »
المصادقة  تتم  الذي  قرار  وأقر 
عليه سنويًا، بحقوق الفلسطينيين 
الطبيعية  الموارد  في  السيادية 
الشرقية،  والقدس  الغربية  للضفة 
ويدعو إسرائيل إلى عدم استغالل 

هذه الموارد.
كما أدان القرار أعمال التجريف 
الفلسطينية  للمنشآت  اإلسرائيلية 

غير الشرعية.
الجمعية  أن  على  القرار  ونص 
أك��دت  المتحدة  ل��ألم��م  ال��ع��ام��ة 
للتصرف  القابلة  غير  »الحقوق 
وس��ك��ان  الفلسطيني  للشعب 
على  المحتل  ال��س��وري  ال��ج��والن 
ذلك  في  بما  الطبيعية،  مواردهم 

موارد األرض والمياه والطاقة«.

�سفعة �سيا�سية الإ�سر�ئيل و�أمريكا..�الأمم �ملتحدة بغالبية 

�ساحقة توؤكد عدم �سرعية �ال�ستيطان


