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ثالثية   : والمساءلة  الموضوعي،  والنقد  الديمقراطي،  الحوار 
العمل السياسي  التمسك بها في غمار  سياسية وقيمية ال بد من 
الديمقراطية  الحقوق  وعن  العليا،  الوطنية  المصالح  عن  دفاعاً   ،

للمواطنين.
 ولكن هذه األركان الثالثة لترسيخ ثقافة سياسية متقدمة، تبدو 
شبه غائبة في حياتنا السياسية، فبداًل من التمسك بكل عنصر منها 
وصحفيون  كتاب  ينبري  جديدة،  سياسية  مرحلة  عتبة  على  ونحن 
تجاوز  ذلك  كلفهم  لو  حتى  اآلخر  الرأي  واستنكار  ورفض  لدحض 
ألهمية  المتعمد  واإلغفال  الموضوعي  والتقييم  التارخية  الحقائق 
الوطنية  القوى  تسعى  التي  السياسية  التحوالت  سياق  في  النقد 
قواعدها  وبناء  التحوالت  هذه  إدارة  في  للمشاركة  والديمقراطية 
أسس  على  التحوالت  هذه  تقوم  ان  سبيل  في  والنضال  المنظمة 

العدالة والمساواة والمشاركة التمثيلية الواسعة.
السؤال الهام هنا : هل يمكن اجراء إصالحات وطنية جادة دون 
التي قادت البالد الى االزمات السياسية  البدء بمراجعة السياسات 

واالقتصادية التي نشهدها؟؟
وهل يمكن تحقيق االصالحات السياسية المنشودة دون توسيع 
مساحة النقد والتقييم في ظل اوضاع تسودها حالة مقلقة من عدم 
السلطتين  فيها  بما  الرسمية  والمؤسسات  المواطنين  بين  الثقة 

التنفيذية والتشريعية؟؟
الذي يقاوم النقد اآلن للسياسات الرسمية، أو لمشاريع االصالح 
وهي في  طور اإلقرار انما يعبر عن  التمسك بظاهرة احتكار القرار 
وإقصاء اآلخر، وإعادة تدوير السياسات نفسها التي أدت الى حدوث 

اختناقات في االوضاع السياسية واالقتصادية.
ال بل وان هناك ايضاٍ ظاهرة مستجدة، وهي التصنيف المسبق 
وتلك  السياسية،  الحياة  في  دور  لها  يكون  أن  نريد  التي  لالحزاب 

التي نريد أن نضع امامها كل العقبات من اجل اقصائها!!!!
فأين نحن من مبدأ احترام التعددية والخيار الديمقراطي؟؟ ولماذا 
ال يترك األمر » لصندوق االقتراع البعيد عن التدخالت والقائم على 
اساس قانون انتخاب ديمقراطي« ، من أجل حسم الخيارات الشعبية 

والسياسية على أسس موضوعية؟؟ 
لرأي  بدياًل  السياسية  النخب  بعض  رأي  يكون  أن  نقبل  فهل 

الشعب والصندوق الحر لالنتخاب؟
هذا الصنف من النخب هو الذي ضلل اصحاب القرار وهو الذي 
سابق  عن  يغفل  الذي  وهو  السياسية،  االوضاع  تراجع  في  أسهم 
أو  الحكم  احزاب معارضة في مؤسسات  اهمية وجود  عمد واصرار 

في الحياة العامة.
ينظرون  وكيف  هؤالء؟؟  يريده  الذي  ما  هو:  البسيط  والسؤال 

لمستقبل الدولة االردنية في مئويتها الثانية؟

احلوار والنقد وامل�ساءلة

ادوات �سرورية للتطور ال�سيا�سي

 ائ��ت��اف الأح�����زاب ال��ق��وم��ي��ة وال��ي�����س��اري��ة:
 ك��ل الع��ت��زاز وال��ف��خ��ر ب��ال���س��رى الب��ط��ال

حملة املقاطعة )لبنان( و”غاز العدو احتال” )الأردن(: 

من  َي��دخ��ل  ب���اأن  ل��ل��ع��دّو  ت�سمحوا  ل 
ال��ب��اب! م��ن  ط���رده  بعد  “الطاقة” 

جمعية احتاد املراأة الردنية تعقد  موؤمترها العام  التا�سع

الزعبي رئي�سة لاحتاد وهيئة ادارية جديدة

احتجاجات وا�سعة على حذف ا�سم فل�سطني من احد اخلرائط 

القادمة الطبعات  يف  اخللل  بت�سويب  تتعهد  والرتبية 

ام���ري���ك���ا  دول  خ���ط���ى  ع���ل���ى  ف����ن����زوي����ا 

ال����س���ت���ع���م���ار  م����ق����اوم����ة  يف  ال���ات���ي���ن���ي���ة 

القت�سادي ال�����س��ام  لأوه����ام  ب��ال��رتوي��ج  ال��ب��دء 

املغ�����ربي  والتنمية”  “العدالة  ان��ه��ي��ار 

وال���ت���ف�������س���ر ل���ل���ف���ه���م  حم������اول������ة   ..

تصوير يوسف الغزاوي
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اتحاد  جمعية  عقدت   - خا�ص   -  

التاسع  العام  مؤتمرها  االردنية  المرأة 
صباح يوم الجمعة الموافق 2021/9/10 
نسائي  بحضور  بعمان  كورب  فندق  في 
كافة  العامة من  الهيئة  اعضاء  واسع  من 
محافظات  كافة  من  والمراكز  ال��ف��روع 

المملكة .
الزعبي  آمنة  السيدة  المؤتمر  افتتحت   
بالحضور   ترحيبية   بكلمة  االتحاد  رئيسة 
كافة  في  االردنية   للمرأة  التحية  وتوجيه 
المناضلة  الفلسطينية  وللمراة  مواقعها 
المناضالت  النساء  ولكل  العربية  وللمرأة 
والعدالة  وال��م��س��اواة   الحرية  اج��ل  من 

االجتماعية . 
حققه  م��ا  كلمتها  ف��ي  ت��ن��اول��ت  كما 
رغم  االنجازات  من  االردنية  المرأة  اتحاد 
عمله   واجهت  التي  والمعيقات  التحديات 
خالل االربع سنوات الماضية  ودور االتحاد 
على  االردنية  المرأة  بأوضاع  بالنهوض 
كافة الصعد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 

وتشريعيا  وثقافيا . 
على  كورونا  جائحة  تأثير   تناولت  كما 
في  خ��اص  بشكل  ال��م��رأة   وعلى  بالدنا 
اثار  من  تركته  وم��ا  العالم  دول   كافة 

وتعليمية  وصحية  واجتماعية   اقتصادية  
على المجتمعات، وكيف واجه االتحاد هذه 
التي عمل بها.  الصعبة  الجائحة والظروف 
خدماته  وتقديم  برامجه  في  واستمراره  

للمرأة خالل فترة الجائحة . 
التي تم عمل  القوانين  الى  كما اشارت 
اجل   من  الدورة  مدة  خالل  عليها  االتحاد 
في  المرأة  ضد  التمييز  اشكال  كافة  ازالة 
حماية  ولضمان  والتشريعات  القوانين 
المرأة من العنف واالتجار في البشروتعديل 
قانون االحوال الشخصية وقانون االنتخاب 
والعمل  والالمركزية  البلديات  وقوانين 
على رفع  نسب مشاركة المرأة في الحياة  
العديد  الى  باالضافة  والسياسية  العامة 
العديد من  التدريبية مع  العمل  من ورش 

المؤسسات االهلية والرسمية.
وقد اقرت الهيئة العامة  جدول اعمالها 
انتخاب هيئة رئاسة  الدارة  الذي تضمن  
واقرار  ومناقشة  وعرض  المؤتمر  اعمال 
وورقة  المالي  والتقرير  االداري  التقرير  
اللوائح  م��ن  وع��دد  العامة  السياسات 
في  الداخلي  للعمل  الناظمة  االداري���ة 
مدقق  اختيار  ال��ى  ب��االض��اف��ة  االت��ح��اد 
ادارية  وهيئة  رئيسة  وانتخاب  حسابات 

جديدة لالتحاد.
 كما اقر المؤتمر الخطة العامة لالتحاد 
 2021 الجديدة  للدورة  العمل  وتوجهات 

 .  2024-
مبوقع  الزعبي  اآمنة   ال�سيدة  فازت  وقد 
رئي�سة جمعية احتاد املراأة الردنية  بالتزكية  
االدارية  الهيئة  بعضوية  ايضا  فازت  كما 

كل من السيدات التالية اسمائهن: 
1- ازهار �سالح

2- حنان بنات

3- فردو�ص ال�سبار

4- كوثر اخللفات

5- حنان  الهل�سة

6 - منال ا�سعد  عبد اهلل

 7 - منال الداوود

8 -ختام �ساتي  

9- ليندا �سومر
نقاشات  المؤتمر   اج��واء  س��ادت  وق��د 
م��ن عضوات  واس��ع��ة  وم��ش��ارك��ة  ه��ام��ة 
الهيئة العامة من خالل تقديم المقترحات 
تحقيق  من  االتحاد  يمكن  بما  والتوصيات 

اهدافه لخدمة قضايا المرأة والوطن  . 

جمعية احتاد املراأة الردنية تعقد  موؤمترها العام  التا�سع

الزعبي رئي�سة لاحتاد وهيئة ادارية جديدة
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 -   على الرغم من وقوع أربعة من 
المحررين بين ايدي االحتالل وإعادة  االسرى 
القومية  األح��زاب  ائتالف  يعبرّ  اعتقالهم، 
واليسارية عن اعتزازه البالغ لما حققه األسرى 
االحتالل  لشوكة  كسر  من  البواسل  السته 
االنتهاكات  على  الضوء  وتسليط  واجهزته 
الفلسطيني  الشعب  مناضلي  بحق  العنصرية 

المقاوم وحركته االسيرة.
قدرة  تمسّ  لن  االسرى  اعتقال  إعادة  إّن 
والمقاومة  الصمود  على  االبطال  المناضلين 
ولن تعيد الهيبة لسلطات االحتالل المجرمة، 
في  االسرى  من  وانتقاماً  تنكياًل  امعنت  التي 

السجون وعائلتهم وأبناء بلداتهم.
من  تمكن  أن  بعد  اآلن  العدوّ  يحاول  كما 
المحررين،  األسرى  من  أربعة  اعتقال  إعادة 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  بين  الفتنة  يثير  أن 
لنصرة  ومهلاًل  شامخاً  وقف  وال��ذي  الواحد 
الشعب  المحررين، ولكن مثلما تصدى  أبنائه 
فاننا  االح��ت��الل،  جرائم  لكل  الفلسطيني 
الداخلية،  الفتن  لكل  سيتصدى  انه  واثقون 
وللروايات الكاذبة حول إعادة اعتقال االسرى. 

الفلسطيني في  الشعب  فالعدوّ يخشى وحدة 
مواجهة االحتالل اكثر من أي شيء آخر.

وطنية  معركة  هي  االس��رى  معركة  إن 
بامتياز، يقف خلفها الشعب الفلسطيني واحداً 
موحداً وبتضامن صادق من الشعوب العربية 
قوى  وسائر  والديمقراطية  الوطنية  وقواها 

التحرر والتقدم االجتماعي في العالم. دون أن 
يتمكن العدوّ من النيل من ارادته وعزيمته.

للمقاومة املجد 

احلرية والعّزة للحركة ال�سرة

يف �سجون الحتال ال�سهيوين

 ائتاف الأحزاب القومية والي�سارية:

 كل العتزاز والفخر بال�سرى البطال

 - إننا في اللجنة العليا للدفاع عن 
انتزاع  البواسل  ألسرانا  نبارك  العودة  حق 
بعد  الصهيوني،  جلبوع  حريتهم من سجن 
أن تمكنوا من الفرار منه عبر عملية معقدة 
مع  اكتشافها،  عن  الصهيوني  الكيان  عجز 
أكثر  من  يعتبر  جلبوع  سجن  بأن  العلم 

السجون الصهيونية تحصيناً.
االنجاز  بهذا  الفلسطيني  لشعبنا  نبارك 
اذ   ، األسرى  أبطالنا  به ستة من  قام  الذي 
الفلسطينية  اإلرادة  انتصار  أن  على  نؤكد 
ال  إرادة  الفلسطيني  شعبنا  يمتلكها  التي 
االحتالل،  ق��وات  قبل  من  كسرها  يمكن 
الصراع  وإن  قهرها،  يمكن  ال  عزيمته  وإن 
خارج  قائماً  سيبقى  الصهيوني  العدو  مع 

سجونه وداخلها من أجل نيل الحرية. 

عن  للدفاع  العليا  اللجنة  في  إننا 
بهذه  شعبنا  نهنئ  ونحن  العودة  حق 
فيه  ندعو  فاننا  البطولية  العملية  
لاللتفاف  الفلسطيني  العربي  شعبنا 
الحماية  وتامين  االسرى  قضبة  حول 

الشعبية والدولية لهم
الصهيوني  ال��ع��دو  م��ع  فالصراع 
كل  فلسطين  تحرير  حتى  سيستمر 

فلسطين.
عا�ست فل�سطني حرة اأبية

املجد ل�سهدائنا الأبرار
احلرية ل�سرانا يف �سجون الحتال 

ال�سهيوين. 

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: 

6اأ�سرى فل�سطينيني حريتهم انت�سار نفخر به انتزاع 
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طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

طاب درا�سات عليا يف الرموك يواجهون املجهول 

بعد قرار ف�سلهم لعدم ح�سولهم على »التوفل«
اكد طلبة دراسات عليا )ماجستير( في جامعة اليرموك ان قرار مرتقب ستصدره 
الجامعة يقضي بفصلهم من الجامعة لعدم قدرتهم على الحصول على شهادة التوفل 
خالل السنة األولى كشرط الستكمال دراستهم بسبب تداعيات كورونا وما رافقه من 

تعليق الدوام بالجامعة
وطالب الطلبة البالغ عددهم 40 طالباً رئاسة الجامعة باعتماد مساق استدراكي  
في الفصل الدراسي الثاني للطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان التوفل 
وهو معتمد في غالبية الجامعات الحكومية وخصوصا وان امتحان التوفل صعب ولم 

يتمكنوا من اجتيازه أكثر من 4 مرات.
وحسب الطلبة فإن الجامعة قررت فصلهم دون سابق إنذار، في مخالفة ألمر الدفاع 
رقم )7( الذي ينص »يغلب مصلحة الطالب على أي اعتبارات أخرى« ومخالفة المادة 
50 من قانون عقوباتها الذي ينص : » يعتبر حساب الطالب الخاص على موقع الجامعة 
ولوحة اإلعالنات في الكليات لتبليغ الطالب بأي قرارات تخصه )فقدان مقعد , الوضع 
تحته المراقبة ( وال يجوز له أن يحتج بعد إطالعه على ذلك، حيث لم يتم تقديم انذار 

للطلبة بحسب األسس المعتمده.

الرتبية: 50باملئة  من املدار�ص حتولت للتعليم بالتناوب 

و�سكاوي من عدم �ساحية بع�ص البنية املدر�سية
مدارس  نحو 50% من  أن  وفي تصريحات  صحفية  والتعليم  التربية  وزارة  اقرت 
المملكة تحولت للتعليم بنظام التناوب، ويشار أن نظام التناوب يمنح طالب الثانوية 

العامة )التوجيهي( لمتابعة الدراسة عبر منصة التعليم االلكتروني.
وجاء تطبيق هذا القرار بسبب الضغط على المدارس الحكومية جراء انتقال نحو 
التناوب هو األكثر  180 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وكان نظام 

جدوى للحفاظ على صحة الطلبة
في  التوسع  بضرورة  المتكررة  التوصيات  تجاهل  بسبب  جاء  الصعب  الوضع  هذا 
انشاء االبنية المدرسية لتواكب الزيادة السنوية في عدد السكان حيث يعاني الطلبة 

وقبل جائحة كورونا االكتظاظ الهائل في الصفوف.
 وفي نفس السياق اشتكى سكان أهالي بلدة كفر أسد في محافظة إربد من تهالك 
التي تعاني من شقوق وتصدعات  للبنات،  الثانوية  التحتية لمدرسة كفر أسد  البنية 

كبيرة في جدران وأسوار المدرسة الداخلية والخارجية،.
واشاراولياء امور  طالبات المدرسة  ان ، »أوالدنا في خطر من احتمالية انهيار أجزاء 
من المدرسة داخل الغرف الصفية أو الجدار الخارجي للمدرسة«، مشيرين إلى افتقار 
ضرورة  على  المدني  الدفاع  مديرية  تشدد  التي  العامة  السالمة  لشروط  المدرسة 

توفرها في كل مبنى من حيث سالمة البناء ومتانته.

 اعت�سام اأمام “الرتبية” للمطالبة مبعادلة 

�سهادات التوجيهي الرتكية
من تركيا ،  شهاداتهم  على  من طالب التوجيهي الحاصلين  العشرات  اعتصم 
األهالي  وطالب  الماضي،  األربعاء  العبدلي  في  أمام وزارة التربية والتعليم  وذووهم 
التسجيل  من  ليتمكنوا  تركيا  من  عليها  حصلوا  التي  شهاداتهم  بمعادلة  والطلبة 

في الجامعات األردنية خالل الفصل الحالي.

والتعليم  التربية  وزارة  من  المطلوبة  الشروط  كافة  أن  وذووهم  الطالب  وبين 
اتخاذ  في  ال��وزارة  تأخر  سبب  يعلمون  وال  لمعادلة الشهادات،  لديهم  مستوفبة 

قرار المعادلة .

العنف يف املدار�ص بداية تدق ناقو�ص اخلطر 
في سابقة غير مبشرة بعد بدء انتظام التعليم الوجاهي في المدارس تعرض احد 
الطلبة الى عنف غير مبرر من قبل احد المدرسين، وبحسب روايات شهود عيان فان 
المدرس تجاوز في ضرب الطالب على الرغم من محاولة الطالب ابعاده عن زميلهم 
اال انه رفض وتابع فعله حتى خرج الطالب من الغرفة الصفية الى ان جاء المدرسون 
والمدير وقاموا بإبعاده في حين قامت ادارة المدرسة.بالتواصل مع ذوي الطالب لطلب 

كرته الصحي على ان الطالب وقع عن الدرج وتعرض الى بعض الكدمات الخفيفة.
حيث تم نقله الى احد المستشفيات الحكومية وأفادت المدرسة انه وقع عن الدرج 
ولكن رفض المستشفى استقباله لالشتباه بوجود شبهة جنائية، من ثم تم نقله الى 

مستشفى االميرة بسمة.
بالعين ومن  الطالب يعاني من نزيف  ان  الحالة  المشرف على  الطبيب  اكده  الذي 
بعض الكدمات المتفرقة في جسده وانه يجب ان يخضع للمراقبة ليتسنى لهم البدء 

بعالج عينه.
وزارة التربية وفي تصريحات لوسائل االعالم اكدت انه تم الطلب على الفور من 
مدير التربية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة العقاب البدني الذي مارسه المعلم على 
الطالب وإرسال نتائج التحقيق إلى الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المعلم حسب 

نظام الخدمة المدنية
ان هذه المعالجة الشكلية ال تعالج جوهر المسألة فبعد عامين من انقطاع التعليم 
الوجاهي تقترح رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد عقد دورات تأهيل للمعلمين 
والطلبة تعزز قيم الحوار في حل الخالفات واللجوء لوسائل التدرج في العقاب وااللتزام 
بما نص عليه قانون التربية وتفعيل عمل المرشدين التربويين في المدارس واشراك 

الطلبة في معالجة المشاكل بحسب ما نص عليه قانون التربية والتعليم

احتجاجات وا�سعة على حذف ا�سم فل�سطني من احد اخلرائط 

والرتبية تتعهد بت�سويب اخللل يف الطبعات القادمة
طالب ناشطون في  وزارة التربية والتعليم بالتوضيح حول حذف اسم فلسطين من 
خارطة في منهاج الصف العاشر، متساءلين كيف تم ذلك ولمصلحة من؟، واشاروا بعد 
أن تم تداول الصورة على مواقع التواصل االجتماعي لخريطة في منهاج الصف العاشر 
باستثناء  لالردن  المجاورة  الدول  أسماء  مكتوب  األردن،  في  المعدنية  الموارد  تظهر 

فلسطين، وبعد موجة االحتجاج الواسعة أصدرت وزارة التربية بياناً جاء فيه:
 ان مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي األردني، 
وهذه الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر، وال يوجد أية نية لتغييب 
اسم فلسطين وواقع المناهج الدراسية األردنية يشهد بذلك حيث تزخر مناهجنا بكافة 
الصفوف بتناول موضوعات تتحدث عن فلسطين، ففلسطين في قلوب كل األردنيين 
ووجدانهم،  كما تؤكد الوزارة أنها ستأخذ هذه الملحوظة بعين االهتمام في الطبعات 

القادمة من الكتاب.
حماية  بضرورة  وتطالب  طالبت  »رشاد«  األردني  الديمقراطي  الشباب  رابطة  ان 
الوطني  موروثنا  المناهج تسقط  على  تعديالت  بأي  السماح  وعدم  الوطنية  الثقافة 

القائم على ارتباط األردنيين في عقلهم ووجدانهم بالقضية الوطنية الفلسطينية.
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فقدت اللجنه الملكية 
كبيراً  ج���زءاً  ل��الص��الح 
رافق  ال��ذي  الزخم  من 
وانحسرت   ، تشكيلها 
كانت  ال��ت��ي  المناخات 
ت��ت��ح��دث ع��ن االص���الح 
وانخفض   ، والتغيير 
بشكل  التوقعات  سقف 
وارتفعت  كما   ، ملفت 
بأن  التشكيك  وت��ي��رة 
غطاء  اال  هي  ما  اللجنة 

لتمرير حزمة قوانين لصالح أحد مراكز القوى االساسية 
بالبالد .

المطلوب  هل   ، المثال  سبيل  على  االح��زاب  قانون 
عدد  تقليص  المطلوب  هل  ؟  الحزبي  العمل  تنمية 
طريقة  على  احزاب   ) تفصيل   ( المطلوب  أم  االح��زاب؟ 
حزب العهد وغيره ، حيث تدعم الدولة بعض الشخصيات 
لتشكيل حزب يخوض االنتخابات فقط ثم يتركوه ليموت 

أو يتالشى لوحده ؟
عدد  كان  اذا  والحزبية  السياسية  الحياة  يضير  ماذا 
أعضاء الحزب خمسمائة أو الف عضو ؟ ما دام لديه برنامج 
سياسي وملتزم بالقوانين واالنظمة ، هل المطلوب وضع 
العراقيل أمام االحزاب القائمه حتى تتحول جميع االحزاب 
الى ) دكاكين ( تدور بفلك الدولة ؟ أم المطلوب قوانين 
العادة انتاج أحزاب سياسية ) تكمل ( ديكور الديمقراطية 
برامج  وب��دون  والطاعة  المواالة  اط��ار   عن  تخرج  وال 

سياسية ؟.
أزمة العمل الحزبي تكمن بانعدام هامش المشاركة 
وتصادر  السياسية  العملية  تحتكر  فالدوله   ، السياسيه 
التالعب  خ��الل  م��ن  بالكامل  الديمقراطية  الحياة 
باالنتخابات، وليست أزمة االحزاب بكثرة عددها أو بعدد 
الجميع أن يكون خاضع  الدوله تريد من  ، لكن  اعضائها 
للهمينه أو المظله ، وتريد مجموعة احزاب تتلون بخطابها 

لكنها بالنهاية تصب بنفس الطاحونه .
بعد أشهر من عشرات االجتماعات ليس هنالك تغييراً 
اللجنة  لجان  تناقشها  التي  الملفات  من  أي  في  نوعياً  
وقانون  االح��زاب  قانون  أن  بل  ال   ، لالصالح  الملكية 
الحزبي  بالعمل  انتكاسة  يعُد  البرلمانية  االنتخابات 

والديمقراطي اذا تم اقراره من البرلمان .
في  وخصوصاً  الدوله  تعيشها  عميقة  أزمة  هنالك 
الجانب االقتصادي ، وأزمة ثقه بينها وبين الشارع ، وهذا 
 ، الحياه  مناحي  كل  على  قبضتها  تشديد  الى  يدفعها 
النها تعتقد أن اي هامش مشاركه أو أي توسيع للهامش 
الديمقراطي سيدفع االمور باتجاه آخر ، وهذا النمط من 
ادارة  سياسة  الى  الدوله  ويحول   ، االزمه  يعمق  التفكير 
، رغم  أن يخلق اهلل ما ال تعلمون  الى   ) ) مياومه  البالد 
أن العكس هو الصحيح ، فكل الدول التي تشهد أزمات  
تلجاء الى االنفراج السياسي كمدخل لحل االزمات وليس 

العكس .

االردنية  العامة  االحصائيات  لدائرة  الشهري  التقرير 
أظهر ارتفاعاً كبيراً في قيمة المستوردات األردنية ومن 
الخمسة  األشهر  خالل  تحققت  دينار  مليون   )445٣(
وتفشي  ظهور  مع  المتوازي   “  2020 سنة  من  األولى 
خالل  تحققت  اكبر  مستوردات  الى  “الكورونا”  وب��اء 
األشهر الخمسة األولى من سنة 2021 البالغة )5581( 
مليون   )1128( بحدود  واضح  وبارتفاع  دينار،  مليون 

دينار وبنسبة )٣،%25(.
بدورها ارتفعت قيمة صادرات االردن الكلية “صادرات 
تصديرها”  معاد  سلع  محلياً+  منتجة  لسلع  وطنية 

من )1999( مليون دينار متحققة في األشهر الخمسة االولى من سنة 2020 الى 
الحالية سنة  السنة  أشهر( من   5( الفترة  دينار متحققة في نفس  )2٣81( مليون 

2021، وبارتفاع )٣82( مليون دينار )وبنسبة زيادة )%19،1(.
مما سبق يتضح تحقق عجز تجاري في فترة سنة 2020 بحدود )2454( مليون 
دينار كمحصلة للفرق بين مستوردات خاللها بقيمة )445٣( مليون دينار مطروحاً 
منها قيمة صادرات كلية بقيمة )1999( مليون ، فيما يتحقق عجز تجاري كبر في 
نفس الفترة من السنة الحالية 2021 بحدود )٣200( مليون دينار كمحصلة للفرق 
قيمة  منها  مطروحاً  دينار  مليون   )5581( بقيمة  خاللها  تحققت  مستوردات  بين 

صادرات كلية بقيمة )2٣81( مليون دينار.
وبذلك يكون العجز التجاري )ميزان االردن التجاري( قد ارتفع بين الفترتين بقيمة 
)74٦( مليون دينار، وبنسبة )٣0،4%(، وكال رقم ونسبة االرتفاع عاليان، وان كان 

يخفف من ذلك ظروف وتداعيات جائحة الكورونا الصعبة في فترة سنة 2020.
من سنة  االولى  الخمسة  االشهر  التجاري خالل  العجز  لتضخم  الرئيسي  السبب 
 )1128( بحدود  المستوردات  قيمة  في  الكبير  القياسي  باالرتفاع  يتصل   2021
ارتفاع فاتورة استيراد  ارتفعت بدورها، وفي معظمها، نتيجة  والتي  مليون دينار، 
النفط الخام ومشتقاته بما يقارب )710( مليون دينار مقارنة بما كانت عليه في 
نفس الفترة من سنة 2020 ، اضافة الى ارتفاعات هامشية اخرى في اسعار سلع 
اخرى ثانياً، وثالثاً نتيجة االستمرار في استيراد سلع كمالية لم يكن من الضروري 

استيرادها.
برنت  )بنوعيه  الخام  النفط  اسعار  ان  الى  نشير  سبق  لما  وتوضيحاً  تأكيداً 
ونايمكس( ومشتقاته قد ارتفعت بين الفترتين من حوالي )٣9( دوالر للبرميل في 
بحدود  وبزيادة  مؤخراً،  المتوسط  في  للبرميل  دوالر   )75( حوالي  الى  المتوسط، 

)٣٦( دوالر، وبنسبة زيادة عالية بحدود )٣،%92(.
وكان من الممكن لرقم العجز التجاري في فترة سنة 2021 ن يكون اكبر لوال 
تحقق زيادة تحد منه في قيمة الصادرات الوطنية وفي قيمة سلع معاد تصديرها 
البوتاس  الزيادة صادرات  اكثر في هذه  وحيث ساهم  دينار  مليون   )٣82( بحدود 

والفوسفات واالدوية.
رقم  تفاقم  الى  بالضرورة  يؤديان  وزيادته  التجاري  العجز  تحقق  ان  الى  نشير 

صافي العجز في الحساب الجاري لكونه أحد اهم مكوناته.
الخام ومشتقاته،  النفط  اسعار  نتوقع حدوث هبوط ملحوظ الحق في  وألننا ال 
فإن العجز التجاري سيبقى مرتفعاً ولكن اقل من رقم فترة سنة 2021 خاصة اذا 
رافق ذلك توجهات وقرارات ترشيدية في استيراده وفي شروطه وفي استخداماته 
المتعددة الى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وكفاءة 

توزيعها واسعارها.

كمال م�ضاعني احمد النمري

ما الذي تفكر فيه الدولة؟ عجز جتاري اأكرب يف خم�سة اأ�سهر
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متقاعدو الفو�سفات:التعديات على نظام التاأمني مت�ص حقوقهم
شركة  من  متقاعدون  عبر   -  
توجه  من  قلقهم  عن  الفوسفات  مناجم 
ادارة الشركة باجراء تعديالت على نظام 
لموظفي  التقاعد  بعد  الصحي  التأمين 

شركة المناجم.
بان  االدارة  مجلس  نظر  ول��ف��ت��وا 
التعديالت المقترحة تمس حقوقهم من 
نظام التأمين الذي تم تأسيسه وهم على 
رأس عملهم الذي تم بموجبه اقتطاعات 
استمرارية  مقابل  رواتبهم   من  سنوية 

اشتراكهم بالتأمين بعد التقاعد.
وطالبوا مجلس االدارة بعدم االستناد 
تربط  التي  النظام  “1٦” من  المادة  الى 
الصحية  التأمينات  كلفة  التأمينات 
باعادة  االدارة  دف��ع  ما  وه��و  بسقوف 
العالية والتي  بالتكاليف  النظر متذرعين 
المتزايد   االرتفاع  الرئيسية  اسبابها  أحد 
توجهات  نتيجة  المتقاعدين  ألع��داد 
الشركة بتشجيع العاملين على التقاعد.

ولفتوا نظر االدارة بزيادة الكادر الفني 
االج��راءات  وتدقيق  لمتابعة  والمؤهل 

التأمين الصحي  العالجية لمنع استغالل 
 200 انتفاع  الى  ادى  مما  غايته  لغير 
مشترك من اصل 7150 مشترك بمقدار 
للتأمين  االجمالية  الكلفة  من   %40

الصحي.

في  الخلل  هذا  بأن  المشتركون  وأكد 
ال  والتدقيق  المتابعة  في  الشركة  دور 
بالتعدي على حقوق  ذرائعية      يشكل 
المتقاعدون  المشتركين  ومكتسبات 

والعاملون.

ائتالف االحزاب  -    قام وفد من   
الى  تضامنية  بزيارة  واليسارية  القومية 
عرض  الى  استمع  حيث  فنزويال،  سفارة 
السياسي  الواقع  الى  السفير  من  مفصل 
واالج��ت��م��اع��ي ف��ي ج��م��ه��وري��ة ف��ن��زوي��ال، 
االمريكية  واالس��ت��ه��داف��ات  وال��م��خ��اط��ر 
الهيمنة  ومحاوالت  لمحاصرتها  االمبريالية 
جائرة  عقوبات  وف��رض  مقدراتها  على 
تضامن  حملة  اوسع  يستدعي  مما  عليها، 
مع فنزويال من خالل جميع القوى التقدمية 
العالم،  في  للسالم  والمحبة  والديمقراطية 
الدولة  على  المفروضة  العقوبات  لرفع 
غير  االمة  بحقوق  والمطالبة  الفنزويلية، 
القابلة للتنازل عنها فيما يتعلق باالستقالل 
األراضي وتقرير  والحصانة ووحدة  والحرية 
المصيرالوطني، بعد ذلك قام وفد االئتالف 
الدكتور  اللقاء  في  المشاركين  خالل  ومن 
والدكتور  السيد،  وخليل  ذي��اب،  سعيد 
عصام الخواجا، ومحمود محيالن وخليل ابو 
اصدق  عن  بالتعبير  طرفه  من  كل  غوش، 
وشعبها  فنزويال  م��ع  التضامن  مشاعر 

الفلسطينية  للقضية  المساند  المكافح 

وقضايا التحرر في العالم، وأكد الوفد على 

الفعاليات  في  للمشاركة  االئتالف  استعداد 

التضامنية مع فنزويال.

ائتاف الحزاب القومية والي�سارية يت�سامن مع فنزويا
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خليل ابو غو�ص

ع�سو اللجنة املركزية � ح�سد

بأن  االميركية  االمبريالية  اعتقدت  لطالما 
الخلفية  الحديقة  تمثل  الجنوبية  امريكا  دول 
يحدث  ان  يمكن  ما  كل  وأن  االبيض،  للبيت 
دهاليزهم  عبر  يمر  ان  يجب  الدول  هذه  في 
كانت  ولذلك  العنصرية،  دوائرهم  وموافقة 
تحررية  عملية  لكل  العداء  تناصب  زالت  وما 
اميركا  منها  تتكوّن  التي  الدول  هذه  في  تتم 

الالتينية.
ففي مؤتمر بنما لدول اميركا الالتينية عام 
دعوة  عدم  على  بوليفار  سيمون  أصر   182٦
ذلك  في  وقال  االميركية  المتحدة  الواليات 
المتحدة  الواليات  دعوة  حال  في  يحدث  ما  إن 
ليلتهم  الحفل  ال��ى  سيدخل  “االس��د  أن  هو 

المجتمعين”
لقد كانت نبوءة وإستشراف المستقبل لدى 
الثائر العظيم سيمون بوليفار قبل مائتي عام 
صادقة ودقيقة عندما حدّد طبيعة العالقة التي 
لفرضها  االميركية  المتحدة  الواليات  ستسعى 
لذلك  أشار  حيث  الالتينية.  أميركا  دول  على 
الكولونيل  الى   1829 آب   5 في  رسالته  في 
باتريك كامبل سكرتير المفوضية البريطانية 
في كولومبيا في ذلك الوقت حين قال فيها “ 
ستغرق  االميركية  المتحدة  الواليات  أن  يبدو 

القارة االميركية بالويالت بإسم الحرية”
العظيم  البوليفاري  االرث  لهذا  وامتداداً 
ذات  مادورو/  نيكوالس   / الثائر  القائد  يجدّد 
الموقف من أميركا وهو الذي يسير على خطى 
الشخصية  وصاحب  العالمي  النضالي  الرمز 
في  قال  حين  تشافيز/  هوجو   / الكارزمية 
كلمته في حفل تقليده الوشاح الرئاسي وأدائه 
االصفر   “ منتخب  كرئيس  الدستوري  اليمين 
أعالم  بين  مشتركة  ألوان  واالحمر،  واالزرق 
فنزويال وكولومبيا واإلكوادور، إنها ألوان علم 

الجيش الذي حررها جميعاً، إنه جيش سيمون 
رداً  قالها  أميركا”  كابتن  جيش  ال   ، بوليفار 
الكولومبي/  للرئيس  صحفي  تصريح  على 
مؤتمراً  يعقد  ك��ان  عندما  دوك��ي��ه/  إيفان 
في  ترامب  أميركا  خارجية  وزير  مع  صحفياً 
 ،2019 مطلع  في  بومبيو/  مايك  حينه/ 
االوراق وتشويه صورة  حيث عمل على خلط 
الرمز سيمون بوليفار حين قال “أن مؤسسي 
قدّموا  االوائ��ل  االميركية  المتحدة  الواليات 
دعماً محورياً لحركة االستقالل في كولومبيا 

بقيادة سيمون بوليفار”
زالت  ما  الزمان  من  قرنين  من  اكثر  ومنذ 
االمبريالية االميركية تنشب أظفارها في دول 
االرض،  بقاع  بقية  في  كما  الالتينية  اميركا 
واالقتصادية  العسكرية  قوّتها  وتستعمل 
الشعوب  م��ق��دّرات  على  سيطرتها  إلحكام 
داخلية  ص��راع��ات  في  المجتمعات  وإدخ���ال 
في  وإبقائهم  حلفائها  تمكين  لها  ليتسنّى 
مصالحها.  خدمة  على  ليقوموا  الحكم  سدّة 
انطالق  كقاعدة  كولومبيا  دولة  تستعمل  اذ 
والحكومة  فنزويال  على  الحصار  إلح��ك��ام 
او  خالفات  يوجد  ال  أنه  مع  فيها،  البوليفارية 
تاريخ عدائي بين هاتين الدولتين، وقد كانت 
التي  ال��دول  ضمن  من  وكولومبيا  فنزويال 
االكوادور  الى  إضافة  بوليفار  سيمون  حرّرها 
توحيدها  على  وع��م��ل  وبوليفيا،  وب��ي��رو 
طموحات  مع  يتالئم  بما  واقتصادياً  سياسياً 
مع  ويتعارض  والمسلوبة  المقهورة  شعوبها 
حيث  عليها.  المفروض  االستعماري  النهج 
في  الصراعات  او  الصراع  وجوهر  مفهوم  ان 
القارّة الالتينية هو بين نهجين اثنين ال ثالث 
في  الحاكمة  األقليات  نهج  هو  االول  لهما، 
والممثلة  بالمستعمر  والمرتبطة  الدول  تلك 
البالد  لتلك  األوحد  السيد   باعتباره  لمصالحه 
الوطنية  الحركات  تلك  يمثله  الثاني  والنهج   ،
البالد وجعل  ثروات  استعادة  التي تعمل على 
الغالبية العظمى من أهل البالد سادة أنفسهم 

أحراراً غير تابعين.
االستعمارية  القاعدة  هذه  على  وارتكازاً 
تتوق  التي  والشعوب  الدول  مع  التعامل  في 
الواليات  نرى   ، ثرواتها  وامتالك  حريتها  لنيل 
انتصار  منذ  كوبا  حصار  على  تعمل  المتحدة 
ثورتها بقيادة القائد الملهم / فيدل كاسترو/ 
 CIA نفّذته  ال��ذي  وانقالبها  اآلن،  وحتى 
الرئيس  ضد  االميركية  االستخبارات   وكالة 
عام  تشيلي  في  الشرعية  وحكومته  الليندي 
في  الساندينية  للثورة  ومحاربتها   197٣
والسلفادور،  بوليفيا  على  وتآمرها  نيكاراغوا 

حربها  ف��ي  االسلحة  ذات  تستعمل  ن��راه��ا 
وداعمة  مستعينة  فنزويال،  على  تشنّها  التي 
خاللها  من  تريد  لمعارضة  الوقت  بنفس 
لها  تعيد  كي  الفاسدة  االوليغارية  حكم  إعادة 
بتلك  دفعت  حيث  البالد،  تلك  على  نفوذها 
تنازع  انتقالية  حكومة  لتشكيل  المعارضة 
واستولت هذه   ، الشرعية صالحياتها  السلطة 
أصول  على  أميركا  من  وبدعم  المعارضة 
في  وخاصة  الخارج  في  فنزويال  وممتلكات 
الواليات المتحدة والتي تبلغ عشرات المليارات 
بالتهديد  كذلك  اميركا  وتقوم  الدوالرات،  من 
كولومبيا  طريق  عن  مباشر  عسكري  بتدخل 
االقتصادي  الحصار  تشديد  على  وتعمل 
باستخدام كل انواع الضغط على حلفائها في 
العالم إلحكام الحصار على القلعة البوليفارية 
الذي  العظيم  وشعبها  بحكومتها  الصامدة 
الممثلة  الشر  امبراطورية  ويواجه  يتحدّى 
كذلك  عملوا  اذ  االميركية،  المتحدة  بالواليات 
وذلك  البترول  استخراج  منشآ  تخريب  على 
لتلك  غيار  قطع  باستيراد  السماح  بعدم 
المنشآت مما أدّى الى تعطيل عملية االستخراج 
الدول  اكبر  من  تعدّ  قنزويال  ان  مع  برمّتها 
احتياطاً  وتمتلك  العالم  في  للنفط  المنتجة 
على  الضغط  اشكال  تتوقف  ولم  منه.  هائاًل 
القلعة البوليفارية من قبل اميركا، فقد عملت 
المضادة  المطاعيم  من  فنزويال  حرمان  على 
العالقات  ول��وال  العصر،  جائحة  للكورونا، 
الطيبة لفنزويال مع روسيا والصين مما سهّل 
وصول المطاعيم لكانت فاجعة كبرى تكبّدها 

الشعب الفنزويلي الطيّب.
حكومة  من  وحرصاً  بالمسؤولية  وشعوراً 
على  الفنزويلية  البوليفارية  الجمهورية 
الجمهورية  لدستور  وحماية  شعبها  مصلحة 
مع  ح��وار  اج��راء  على  وافقت  فقد  والقانون 
من  للخروج  البالد  في  الموحدة  المعارضة 
االمبريالية  الهجمة  سببتها  التي  االزم���ة 
في  ستعقد  التي  العامة  لالنتخابات  وتمهيداً 
تشرين الثاني 2021، حيث ستكون انتخابات 
والمحافظين  المحلية  للمجالس  شاملة 
رئاسية  بانتخابات  تتويجها  وسيتم   ، والنواب 
خرج  وق��د   ،2021 االول  ك��ان��ون   24 ف��ي 
الطرفان بمذكرة تفاهم بهذا المضمون، وقد 
في  مكسيكو  مدينة  في  منعقداً  الحوار  كان 
وبمشاركة  النرويج  رعاية  وتحت  المكسيك 

كل من هولندا وروسيا االتحادية.
الوطني  التحرري  النهج  أملنا كبير بانتصار 
وطموحات  لمصالح  الوحيد  الضامن  فهو 

الشعب الفنزويلي الصديق.

فنزويا على خطى دول امريكا الاتينية يف مقاومة ال�ستعمار 



شؤون محلية الخميس16-9-2021م االهالي 1319 دد
الع 8

 � قبل أيّام، اتّفقتْ حكوماتُ األردن ومصر وسوريّة 
ولبنان، بعد صدور “ضوٍء أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبناُن 
العربيّ،  الغاز  خّط  عبر  األردنيّة،  والكهرباِء  المصريّ  بالغاز 
والشبكة  الغاز،  خّط  )أيْ  وكالهما  الكهربائيّة؛  الشبكة  وربط 

الكهربائيّة( يمرّان من خالل سوريّة.
في  شعبُنا  بها  يمرّ  التي  للمحنة  اليوميّة  مكابدتنا  ومع 
والمعيشيّة  والسياسيّة  االقتصاديّة  لألزمات  نتيجًة  لبنان، 
للكهرباء  وانقطاعًا  للطاقة،  خانًقا  نقصًا  عليه  رَتّبتْ  التي 
أغلبَ ساعات اليوم، إاّل أّن هذا االتفاق تشوبه تبعاتٌ كارثيٌّة 
تتعّلق باحتمال اإلدماج العضويّ للكيان الصهيونيّ في صلب 
الدول  على  ال  مهيمِنًا،  ومدْخاًل  عليا  يدًا  وإعطائه  المنطقة، 

التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي ال تربطها به 
عالقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوٍع كان.

طريق  عن  وذلك  سوريّة،  عبر  المصريّ  بالغاز  لبناُن  سيزوَّدُ  جهة،  فمن 
العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة،  الخّط يمتدّ من  العربيّ. وهذا  الغاز  خّط 
القادم  الغاز  بأنبوب  ليلتقي  األردنيّة،  األراضي  طول  على  شمااًل  يتّجه  ثمّ 
من شواطئ حيفا المحتّلة في منطقة الخناصري في المفرق)1(.  وهناك، 
الفلسطينيُّ المسروق من الصهاينة، والذي تستورده الحكومُة  الغازُ  يصبّ 
الحكومُة  هذه  تملكها  التي  الوطنيّة  الكهرباء  شركة  خالل  )من  األردنيُّة 
من  الغاز  اختالط  إلى  ي��ؤدّي  ما  وهو  العربيّ.  الغاز  خّط  في  بالكامل(، 

المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض.
الغاز  استيراد  اتفاقيُّة  وضوح،  بكّل  عليه،  تنصُّ  ما  هو  هذا  أّن  والحق 
العدوّ  وحكومة  األردنيّة  الحكومة  بين  عة  الموقَّ الصهاينة،  من  المسروق 
البائع  “يُقرّ  الفقرة 5,2 منها على اآلتي:  إذ تنصّ  اإلسرائيليّ عام 201٦. 
]الطرفُ الصهيونيّ[ بأّن المشتري سوف يستورد إمداداتِ غاٍز أخرى، وينقل 
الغازُ  يكون  وبالتالي  األردن.  في  الغاز  أنابيب  شبكة  باستخدام  الغاز  هذا 
إلى المشتري بموجب هذه االتفاقيّة مختلًطا مع  المباعُ والمسلَّم  الطبيعيُّ 
شبكة  داخل  األخرى  الغاز  إمدادات  عن  منفصل  بشكل  يُنقل  وال  بعض، 

أنابيب الغاز في األردن.”)2(  
كما تورد الفقرة 5,٣,2 من االتفاقيّة المذكورة ما يفيد بجواز استخدام 
الطبيعيّ  الغاز  نقل  أجل  من  و”إسرائيل”  األردن  في  الغاز  نقل  منشآت 

وشرائه وبيعه من مصادرَ أخرى غير حقل ليفاياثان. )٣(  
خّط  مع  شَبْكه  )عبر  العربيّ  الغاز  خّط  تحويَل   - عمليًّا   – يعني  وهذا 
المفرق  منطقة  في  الصهاينة  من  المستورَد  المسروق  الفلسطينيّ  الغاز 
من  المستورَد  الغاز  تصديرُ  خالله  من  يتمّ  ممرٍّ  أو  جسٍر  إلى  األردن(  في 
“إسرائيل” إلى لبنان وسوريّة، مخلوًطا بالغاز المصريّ أو أيّ غاٍز آخر، ومن 

دون إمكانيّة التمييز أو الفصل بينهما!
ماذا يعني هذا األمر؟

 يعني إدخاَل “إسرائيل” عضويًّا )باعتبارها قوَّة طاقةٍ إقليميًّة، ومصدِّرًة 
للغاز، وباعتبار الغاز والطاقة الكهربائيّة المتوّلدة عنه سلعًة أساسيًّة يعتمد 
عليها كلُّ منزٍل وقطاع(، وبالحيلة والتّضليل، إلى الدول العربيّة التي يمكن 

أن تستفيدَ من خّط الغاز العربيّ وتشبك عليه. 
هذا من جهة. 

الصهيونيّ  الكيان  من  المستورّد  الغاز  ضخّ  بدء  ومنذ  أخرى،  جهةٍ  ومن 
كبيرًا  جزًءا  فإّن   ،2020/1/1 األردن في  الوطنيّة في  الكهرباء  إلى شركة 

من كهرباء األردن )40% بحسب التصريحات الحكوميّة( )4(  بات يولَّد عن 
لبنان،  إلى  التي ستصدَّر  األردنيّة  الكهرباَء  فإّن  وبالتالي  الغاز.  طريق هذا 
مرورًا بسوريّة، هي في جزٍء وازنٍ منها، كهرباُء متوّلدٌة عن غاٍز فلسطينيّ 
 10 قيمتُها  صفقةٍ  بموجب  يتمّ  وهذا  الصهاينة.  من  مستوردٍ  مسروٍق 
مليار دوالر، يصبّ 5٦% منها )بحسب الدراسات( )5(  في خزائن الحكومة 
التوسّعيّة  الصهاينة  لمشاريع  مباشرًا  دعمًا  تشّكل  وبالتالي  الصهيونيّة، 

واالستيطانيّة والعدوانيّة، ودعمًا مباشرًا لحروبهم وإرهابهم. 
الصهيونيّ  الكيان  إدخال  على  المترتّبة  الخطورَة  فإّن  سبق،  ما  لكّل 
مثل  دوٍل  اعتماد  وإمكانيّة  اإلقليميّة،  الطاقة  شبكة  في  مهيمٍن  كشريكٍ 
غاٍز  عن  تتوّلد  كهرباَء  وعلى  “مختلطة”،  غاز  إمدادات  على  وسوريّة  لبنان 
نوعيٌّ  تطوّرٌ  جيوبهم،  في  ملياراتِنا  ويصبّ  الصهاينُة  به  يتحّكم  مسروٍق 
هذا  مثل  في  خصوصًا  له،  والتصدّي  أمامه  الوقوفُ  ينبغي  وجلٌل  خطيرٌ 
لالبتزاز  عرضًة  مواطنيه  من  ويجعل  لبنان،  به  يمرّ  الذي  الصعب  الظرف 
العيش  بلقمة  االبتزاز،  فهذا  كانت.”  طريقةٍ  بأيّ  األزمة  “حّل  ذريعة  تحت 
وبصيِص الضوء وقطرةِ البنزين أو المازوت، سيُوقع لبناَن ويُوقِع المنطقَة 
بأسرها في أزمةٍ مستقبليّةٍ أعمقَ وأشدّ، ألنّه سيَرْهنه لمشاريع االستلحاق 
الصهيونيّ المستديمة. بل قد يُخضع ضخّ الغاز المسروق ل�”مزاجيّة” العدو 

متى “غضب” من لبنان أليّ سبٍب من األسباب.
الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط  األردنية  الوطنية  الحملة  فإّن  وعليه، 
Campaign to Boycott Sup- وللصهيوني )#غاز_العدو_احتالل(، 

تدينان  إذ  ‘اسرائيل’-لبنان،  مقاطعة  porters of Israel-Lebanonحملة 
هذا الدمجَ اإلقليميَّ للصهاينة، خصوصًا في مجال الطاقة،  فإنّهما تدعوان 
على  وحزبيًّا،  ونقابيًّا  ومجتمعيًّا  شعبيًّا  الجهود،  جميع  حشد  ضرورة  إلى 
الجادّ على  العمل  وإلى  الخطير،  االختراق  لمواجهة هذه  العربيّ،  المستوى 
المتمدّدة  الهيمنة  شبكة  في  ومجتمعاتُنا  بالدُنا  تسقَط  أن  قبل  إسقاطه، 

للصهاينة في قطاع الطاقة.
كما تناشد الحملتان كاّفة القوى المناهضة للصهيونيّة في لبنان، بشكٍل 
“التطبيع  مع  فتتساهَل  الخانق،  المعيشيّ  لالبتزاز  تخضعَ  ال  بأن  خاصّ، 
الطاقيّ” المحتمل. ونحن واثقون بأّن الشعب اللبنانيّ الذي طرد العدوَّ من 

الباب لن يسمحَ له بالعودة من “الطاقة”.
بيروت – عمّان 

اإلماراتيّة حصّة  “مبادلة”  شراء شركة  الدمج  هذا  تجّليات  آخر  كان   )٦(
22%، بقيمة مليار دوالر، في حقل تامار للغاز الذي تهيمن عليه “إسرائيل”، 

من شركة ديليك اإلسرائيلية.

حملة املقاطعة )لبنان( و”غاز العدو احتال” )الأردن(: 

ل ت�سمحوا للعدّو باأن َيدخل من “الطاقة” بعد طرده من الباب!
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القومية  األح��زاب  ائتالف  عقد   -  

ناقش  حيث  الدوري  اجتماعه  واليسارية 
والنتائج  الراهنة  السياسية  األوض���اع 
لتحديث  الملكية  للجنة  المعلنة  األولية 
المنظومة السياسية، وفي نهاية االجتماع 

خلص إلى ما يلي:
أعلنت  كما  األولية  النتائج  تؤكد    -1
األح��زاب  قانوني  بمشروعي  والمتعلقة 
المقاوم  التيار  أّن  النيابية  واالنتخابات 
الذي  هو  الفكرية،  السياسية  للتعددية 
فرض نفسه على المشروعين، وذلك وفقا 

التالية: للمعطيات 
األحزاب  قانون  إلى مشروع  أ -  أضيف 
لتأسيس  إضافية  شروطاً  تتضمن  مواد 
هذه  تنطبق  أن  على  ج��دي��دة،  أح���زاب 
القائمة تحت  األحزاب  أيضا على  الشروط 

عنوان التصويب.
الشروط  هذه  مثل  أن  نعتبر  إننا   -
صريحة،  دستورية  مخالفة  على  تنطوي 
التي   ،)٣  /  2  /  1٦ )ال���م���ادة  ح��س��ب 
وواجباتها  األح��زاب  عمل  ضوابط  حدّدت 
وصالحيات القانون الذي ينظم عملها ولم 
 (( اليها:  المشار  المادة  وروح  بنص  تلتزم 
والنقابات  الجمعيات  تأليف  لالردنيين حق 
أن تكون غايتها  السياسية على  واألحزاب 
ال  نظم  وذات  سلمية  ووسائلها  مشروعة 
))ينظم  كما:   .)) الدستور  احكام  تخالف 
القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات 

واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها((.
ان تحقيق إصالحات جادّة لمنظومة   -
كل  تجاوز  يتطلب  السياسية  القوانين 
القيود الواردة في قانون األحزاب المعمول 
تضمن  جديدة  مواد  واستحداث  بل  به، 

حرية العمل الحزبي دون قيود:
المنصوص  ال��ض��واب��ط  ع��دا  فيما   “
نأمل  فاننا  وعليه  الدستور”،  في  عليها 
لتحديث  الملكية  اللجنة  تستجيب  أن 
لمتطلبات  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��م��ن��ظ��وم��ة 
برفع  وذل��ك  السياسية  الديمقراطية 
السياسية  األحزاب  عن  القانونية  القيود 

السياسي  اإلص��الح  وجوهر  يتوافق  بما 
المنشود.

الشروط الجديدة التي يفرضها مشروع 
يتعلق  فيما  ك��ان  س��واء  األح��زاب  قانون 
شرعية  اكتسبت  التي  القائمة  باألحزاب 
المتوقع  األح��زاب  او  دستورياً  وجودها 
ظهورها، هذه الشروط من شأنها ان توجه 
وستؤدي  السياسية  للحياة  مؤلمة  ضربة 
مشرقة  صفحات  إلغاء  إلى  طبقت  ما  اذا 

من تاريخ الحياة السياسية والحزبية.
اللجنة  تطالب  أحزابنا  ائتالف  فان  لذا 
الملكية بالتوقف جدياً امام هذه المعطيات 
مضامين  مع  تتناقض  التي  السياسية 
بتحديث  المتعلقة  الملكية  ال��رس��ال��ة 

السياسية. المنظومة 
الجديد  القانون  مشروع  نصوص  ان 
مستنداً  يكون  ان  يجب  الحزبية  للحياة 
وليس  الدستور  نصوص  من  ومنطلقاً 
الدستورية  التعديالت  وان  عنه،  خروجاً 
المنشودة يجب ان تذهب باتجاه تصويب 
ما سُلب منه في تعديالت دستورية سابقة

االنتخابات  قانون  مشروع  تضمن  ب -  
للقائمة   %٣0 نسبته  ما  تحديد  الجديد 
بمقدار  حسم  عتبة  واعتماد  الحزبية، 

أثنين ونصف بالمائة.
وطنية  قائمة  اعتماد  يتم  أن  نأمل  كنا 

مغلقة بنسبة ال تقل عن خمسين بالمائة 
وتحديد عتبة الحسم بمقدار صفر بالمائة 
وذلك لمنح فرص متساوية لجميع األحزاب 
البرلمان  الفوز بمقاعد في  للتنافس على 
عليها  ستحوز  التي  األصوات  حجم  حسب 
ومن ثم تشكيل كتل سياسية وازنه داخل 

البرلمان.
اسماها  كما  الحزبية  القائمة  أن  اال 
 41 على  اق��ت��ص��رت  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع 
وحددت عتبة حسم مرتقعة بحيث  مقعداً 
األحزاب  على  الفائزة  القوائم  ستقتصر 
اقصاء  سيتم  وبالطبع  الكبيرة.  والتيارات 
من  تتمكن  ل��م  التي  األخ���رى  األح���زاب 

الوصول إلى العتبة.
مسيرتها  واص��ل��ت  التي  اح��زاب��ن��ا  إن 
الديمقراطية  ع��ن  دف��اع��اً  التاريخية 
ظ��روف  وس��ط  واالجتماعية  السياسية 
تتاح  أن  تستحق  مواتية،  غير  سياسية 
اكثر  أسس  على  التنافس  فرصة  امامها 
عدالة، ومن حقها أن تطالب بإعادة النظر 
في تحديد نسبة العتبة تحديداً في قانون 
االنتخابات النيابية، حتى ال يصبح القانون 
السياسية  التعددية  على  مسلطاً  سيفاً 

التي هي رافعة التحوالت الديمقراطية.

»القومية والي�سارية«: حتديث املنظومة ال�سيا�سية تتطلب رفع 

القيود عن الحزاب ال�سيا�سية واإعطائها فر�سا عادلة للتناف�ص
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حماية  استهجنت    -  
التي  االرتفاع  نسبة  المستهلك 
طرأت على أسعار زيوت السيارات 
المحلية  والزيوت   %75 بنسبة 
أجور  ارتفاع  بحجة   %15 بنسبة 
الزيوت  اسعار  وارتفاع  الشحن 
عالميا  ومحسناتها  األساسية 
هذه  صناعة  في  تدخل  والتي 

الزيوت.
عبيدات  محمد  الدكتور  وقال 
المستهلك  حماية  جمعية  رئيس 
الماضي  في بيان صحفي األحد  
أن النسبة التي حدثت على اسعار 
مقبولة  تعتبر  المحلية  الزيوت 
التي  النسبة  ولكن  ما  حد  ال��ى 
المستوردة  الزيوت  على  طرأت 
هي نسبة كبيرة وغير دقيقة وال 
تعكس االرتفاعات الحقيقية التي 
وعلى  النقل  أج��ور  على  حدثت 
الزيوت األساسية التي تدخل في 

صناعة زيوت السيارات.
إن  عبيدات  الدكتور  وأض��اف 

اسعار  الذي حصل على  االرتفاع 
المواد الخام التي تشكل مدخالت 
انتاج الزيوت المعدنية لم ترتفع 
وبالتالي  العالية  النسبة  بهذه 
حصلت  التي  االرتفاع  نسبة  فإن 
المستوردة   الزيوت  اسعار  على 
مقبول  غير  وبشكل  فيها  مبالغ 
مالكي  يحمل  ال��ذي  األم��ر  وه��و 
اضافية  مالية  أعباء  المركبات 

تحملها بسبب  قد ال يستطيعون 
الكساد  وحالة  الجائحة  ظ��روف 

السائدة.
الدكتور عبيدات وزارة  وطالب 
التحقق  وال��ت��ج��ارة  ال��ص��ن��اع��ة  
اجراء  خالل  من  األم��ر  هذا  من 
تحليالت ودراسات ستحدد الكلف 
واسعار  النقل  ألج��ور  الفعلية 
لهذه  الحقيقية  المحسنات 

ومقارنتها  )المستوردة(   الزيوت 
ذلك  االن.  االرت��ف��اع  نسبة  مع 
الصحيحة  النسب  معرفة  أن 
اتخاذ  ال����وزارة  على  سيسهل 
االجراءات الالزمة من أجل ضبط 
هذه  بها  ت��ب��اع  ال��ت��ي  األس��ع��ار 
المحلية  االس��واق  في  ال��زي��وت 
ودون الحاق الظلم بأي طرف من 
خاصة  التبادلية  العملية  أطراف 

مالكي أو سائقي المركبات.
ودع����ا ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات 
الى  التوجه  ال��ى  المواطنين 
استخدام الزيوت المصنعة محليا 
به من  تمتاز  لما  المستطاع  قدر 
معتدلة  واس��ع��ار  عالية  ج��ودة 
الشرائية  قدراتهم  مع  تتناسب 
أن تكون  خصائص  لكن بشرط 
محركات  تناسب  الزيوت  ه��ذه 
سلبا  تؤثر  ال  حتى  مركباتهم  
المركبات  محركات  أداء  على 

وتحدث اعطاال فيها.

1 � التخفي�ص املقرتح لأ�سعار 

الكهرباء
تخفيض  من  ورد  ما  أن  نفترض 
لغالبية  الكهرباء  اسعار  في  مقترح 
العامة  والخدمات  والمرافق  األس��ر 
المراكز  معظم  ف��ي  نشرت  التي 
كبيرة،  الى درجة  االعالمية صحيحة 
او  نفي  أي  يصدر  لم  أن��ه  وبدليل 
جهة  أي  م��ن  لمضمونها  تصويب 
الطاقة.  وزارة  من  وخاصة  رسمية، 
ان  نشر  مما  او  اق��ت��رح  مما  يفهم 
بالغ  المقترح  التخفيض  مستوى 
االسعار  أي  بأنها  قياسا  المحدودية 
القائمة عالية بأكثر من معيار متأثرة 
المفروضة  للرسوم  العالية  بالنسبة 
وكان  ومشتقاته،  الخام  النفط  على 
بنسبة  تخفيضها  يزال  وال  المطلوب 
ورقم اعلى آخذين في االعتبار ايضاً 
إنعاش  في  التخفيض  هذا  اهمية 
وتنمية جوانب رئيسة في االقتصاد.

هذه  التخفيض  مذكرة  كانت  اذا 
الحكمة  او  السبب  هو  فما  صحيحة 

من قرار تأجيل تطبيقها الى اواسط 
السنة القادمة )سنة 2022(؟!

2 � م�سارات زراعية ايجابية
واخ��رى  حكومية  أوس��اط  رحبت 
االق���راض  مؤسسة  بقيام  أهلية 
الزراعي منذ بداية هذا العام بصرف 
لمشاريع  وتنموية  تطويرية  قروض 
مشروعاً   )780( عددها  بلغ  زراعية 
زراعياً موزعة على مستوى محافظة 
والرمثا  الشمالية  واالغ���وار  ارب��د 
مشاريع  ب��ذل��ك  داع��م��ة  وال��ك��ورة 
الثروة  وتنمية  الغذائي  للتصنيع 
فرص  وتوليد  الحيوانية،  والزراعة 
القائم  عمل جديدة والمحافظة على 

منها.
الجدير بالذكر ان هذه القروض 
صرفت بدون فوائد، ولفترة سماح 
اخرى  خدمات  تقديم  ومع  طويلة، 
زراعات  تنفيذ  وتشجيع  ترشيدية، 
نشاط  وتستكمل  تعزز  ج��دي��دة 
 ، القائمة  التقليدية  ال��زراع��ات 
في  المشاركة  من  المرأة  وتمكين 

النشاط الزراعي.
دائ��رة  تمكنت  آخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
الجامعة  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  المخطات 
في  أراضيها  تحويل  من  االردن��ي��ة 
البالغ  ال��غ��وري��ة  ال��ج��وف��ة  منطقة 
من  دونماً  خمسين   )50( مساحتها 
حالة جرداء الى اراض مصلحة وقابلة 
زراعتها  وبالذات  ومزروعة  للزراعة 
جانب  الى  انواعها  على  بالحمضيات 
من  اكثر  في  االسماك  وتربية  الموز 

بركة زراعية.
3 � النحا�ص والبيئة يف خط واحد

النحاس في منطقة  وجود خامات 
ضانا داخل اراضي المحمية وخارجها 
أمر ليس جديداً، وقد جرت اكثر من 
مطالبة منذ عدة سنوات من أكثر من 
جهة رسمية وأهلية وتعدينية، ومنها 
قرار  الى  الوصول  بضرورة  جريدتنا 
بالتعدين  البدء  افضلية  بين  متوازن 
ال  بما  االقتصادي  جدواه  موازاة  في 
يتعارض تنفيذه مع اهمية المحافظة 
تطويرها  ومتطلبات  المحمية  على 

وقد  ممكن،  وضع  وهو   ، وتوسيعها 
والمطالبات  المناقشات  هذه  انتهت 
بوصفها مع األسف على رف التأجيل 

والنسيان، فلماذا والى متى؟
4 � مطالب بتخفي�ص �سريبة 

املبيعات
الكثير  مطالب  وتتصاعد  تتعدد 
االردنية  االقتصادية  القطاعات  من 
ضريبة  شظب  وض���رورة  بأهمية 
جائحة  تفشي  قبل  عليها  المبيعات 
عليها  مفروضة  ت��زال  وال  ك��ورون��ا 
ما  رغ���م  اآلن  ح��ت��ى  األس����ف  م��ع 
في  حاد  تباطؤ  من  تزال  وال  سببته 
واألسعار  الكلف  وارتفاع في  النشاط 
العديد  وخ��روج  الفعلية  والمبيعات 
الحكومة  تزال  وال  السوق،  من  منها 
بتخفيضها  المطالب  حتى  تتجاهل 
 )%1٦( من  الشعبية  المطاعم  في 
بنفس  المطالب  وأيضا   )%8( ال��ى 
النسبة على االلبسة والغذاء واالدوات 
والمستلزمات المدرسية على اختالف 

مكوناتها!!

حماية امل�ستهلك: ارتفاع اأ�سعار زيوت ال�سيارات غر مربر

ارقام ووقائع اقت�سادية
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د. فيحاء عبد الهادي

انسحبت أميركا من أفغانستان 
السيطرة  من  عاماً  عشرين  بعد 
التي هدفت – حسب  العسكرية، 
إلى  رئيس  وبشكل   - ادّعائها 
استقرار  وفرض  اإلره��اب،  منع 
وتمكين  ودع���م  اإلق��ل��ي��م،  ف��ي 
أفغانستان؛  في  وطنية  حكومة 
لتكون قادرة على تحقيق الرخاء 
بعد  للبالد  واالزدهار  واالستقرار 

انسحابها.
هل  حقاً؟  حدث  ما  هذا  فهل 
ع��بَّ��رت ال��م��ش��اه��د ال��ت��ي رآه��ا 
المشين  االنسحاب  خالل  العالم 
عن  وحلفائها،  األميركية  للقوات 
استقرار في اإلقليم؟ وهل كانت 
الحكومة التي دعمتها أميركا في 

أفغانستان وطنية؟
بريبة  األفغاني  الشعب  نظر 
وش���ك إل���ى ه��ي��م��ن��ة أم��ي��رك��ا 
بأهدافها  يثقوا  لم  العسكرية، 
دعمت  حين  خ��اص��ة  المعلنة، 
حكموا  الذين  والفاسدين  الفساد 
االح��ت��ك��ام  دون  أف��غ��ان��س��ت��ان، 
بالمال  ومدّتهم  القانون،  إلى 

والسالح.
*****

األميركي  الوجود  ساهم  هل 
تمكين  في  عاماً؛  عشرين  خالل 
وفي  األفغاني  المحلي  المجتمع 

قلبه النساء؟
النساء  أميركا  ح���رَّرت  ه��ل 
حركة  استبداد  من  األفغانيات 

طالبان، كما ادَّعت أنها فعلت؟
المعلن  ال��دع��م  ك��ان  وه��ل 

لحقوق النساء جدياً أم شكلياً؟

الحجاب  النساء  بعض  خلع 
المدن،  في  وخاصة  )ال��ش��ادور( 
رغم  ي��رت��دي��ه  البعض  وب��ق��ي 
إل��زام��ي��اً،  يعد  ل��م  ارت����داءه  أن 
عوامل  بسبب  إمّ��ا  ذل��ك  وك��ان 
تجذر  بسبب  أو  ودينية،  تاريخية 
األفغاني،  المجتمع  في  األبوية 
التعرض  من  الخوف  بسبب  أو 
على  للقتل  وح��ت��ى  ل��إه��ان��ة 
والمتطرفين  المتعصبين  أيدي 
كما  النساء،  لتحرر  المعارضين 
زاده”  مالك  “فرخندة  مع  حدث 
ضرباً  قتلت  التي  ع��ام��اً(   27(
متطرفين  بأيدي  جثتها  وحرقت 
أمام مسجد في كابول، منتصف 

آذار 2015.
األفغاني  الرئيس  أن  صحيح 
ع  وقَّ قد  ك��رزاي”  “حامد  السابق 
العام 2002 على “إعالن الحقوق 
األفغانيات”؛  للنساء  األساسية 
حيث حصلت المرأة األفغانية على 
حق االنتخاب، والعمل، والتعليم، 
أتاح  ما  الشخصي؛  الزيّ  واختيار 
في  المشاركة  النساء  من  لعدد 
والتعليم  والصحافة  السياسة 
وال��ش��رط��ة وال��ري��اض��ة وال��ف��ن، 
هل  ولكن  المهن؛  من  وغيرها 
اللواتي  النساء  نسبة  ت��ع��دّت 
المشاركة  ف��رص  لهن  أتيحت 
أو  االق��ت��ص��ادي��ة  أو  السياسية 

الثقافية أو االجتماعية 10%؟
مشاركة  كانت  ح��د  أي  إل��ى 
إلى  امتدت  هل  جدّية؟  النساء 
نسبة  انخفضت  وهل  األري��اف؟ 
يذكر  تغير  حدث  وهل  األمية؟ 

في الثقافة األفغانية السائدة؟
القوانين  إق��رار  ساهم  هل 
االغتصاب  نسبة  تخفيض  في 

والتحرش والعنف ضد النساء؟
*****

انسحاب  بعد  ح��دث  ال��ذي  ما 
قوات حلف الناتو؟

تشرّد مئات اآلالف من األفغان، 
من  الكبيرة  النسبة  وك��ان��ت 
على  األميركية  الغارات  ضحايا 
أفغانستان من النساء واألطفال.

األميركي  الغزو  أهداف  تبيّنت 

وتبيّن  جليّ،  بشكل  ألفغانستان 
أن موضوع احترام حقوق اإلنسان 
لم يكن يوماً من أولويات أميركا؛ 
إنفاق  على  أولوياتها  ت��رّك��زت 
لتجهيز  الدوالرات  مليارات  مئات 
الجيش األفغاني، ولم تهتم يوماً 
التحتية  البنية  على  باإلنفاق 

ألفغانستان.
التي  كما تبيّن زيف الشعارات 
والسيطرة،  الغزو  لتبرير  رفعتها 
اإلنسان،  حقوق  ضمان  ومنها 

وتحرير النساء.
*****

الشعب  ي��ن��ت��ظ��ر  ال����ذي  م���ا 
حركة  سيطرة  بعد  األف��غ��ان��ي 
عام؟  الحكم بشكل  طالبان على 
واإلنسان  الوطن  حرية  هي  هل 
التي حلموا بها؟ وما الذي ينتظر 

النساء بشكل خاص؟
عفواً  طالبان  حركة  أص��درت 
بالعودة  الشعب  وطالبت  عاماً، 
كالمعتاد،  حياتهم  ممارسة  إلى 
لن  أنهن  إلى  النساء  كما طمأنت 
باحترام  وتعهدت  ضحايا،  يكنّ 
للشريعة  وفقاً  النساء  حقوق 
النساء  ستدعو  وأنها  اإلسالمية، 

للمشاركة في إدارة البالد.
النساء  م��ن  واح����دة  ع��بَّ��رت 
األف���غ���ان���ي���ات ع���ن ش��ك��وك��ه��ا 
بتصريحات طالبان، وفي ذاكرتها 
وغيرها  والرجم،  والضرب  القتل 
بحق  الالإنسانية  الممارسات  من 
طالبان،  اقترفتها  التي  النساء، 
خالل فترة سيطرتها على البالد، 

بين األعوام: 199٦ - 2001:
كانت  م��ا  إذا  أرى  أن  “أري���د 
على  الغناء  على  قادرات  النساء 
أريد  وشاح،  دون  المسرح  خشبة 
بإمكان  ك��ان  م��ا  إذا  أع��رف  أن 
بجانب  الوقوف  المرأة  أو  الرجل 
على  والغناء  البعض  بعضهما 
النساء  أرى  أن  أريد  التلفزيون.. 
القدم..  كرة  ملعب  في  يلعبن 
الذي  الحرية  مستوى  هو  ه��ذا 
أريده في ذلك البلد إذا كنت أريد 

أن أعيش تحت علمهم”.
*****

األفغانيات  النساء  أدرك���ت 
وعمق  وحكمتهن  بوعيهن   -
تجربتهن النضالية – أن ال حرية 
حرية  ال  وأن  اح��ت��الل،  ظل  في 
وأن  اإلنسان،  تحرير  دون  لوطن 
للمطالبة  الفوري  التحرك  عليهن 
على  االعتماد  دون  بحقوقهن 
أو على أي دولة من دول  أميركا 

العالم، أو على حكومة فاسدة.
رن بوجودهن: “توجد نساء  ذكَّ
الحياة”،  “نريد  أفغانستان”،  في 
وأعلنّ أنهن لسن خائفات: “لسنا 
“نحن  متّحدات”  نحن  خائفات؛ 
للمطالبة بحقوقنا”، وطالبن  هنا 
أكبر  في  نّظمت  مسيرة  ضمن 
“هرات”،  أفغانستان  غرب  مدن 
منهن  العشرات  بها  وش��ارك��ت 
والعمل  بالتعليم  حقهن  بضمان 
والوصول  السياسية،  والمشاركة 
إلى مواقع صنع القرار: “من حقنا 
والعمل  التعليم  على  الحصول 
واألم�����ن”، وط��ال��ب��ن ب��اح��ت��رام 
في  وبالمشاركة  المرأة،  حقوق 
الحكومة:  لتشكيل  المفاوضات 
لتشكيل  م��ف��اوض��ات  “ت��ج��ري 
عن  يتحدثون  ال  لكنهم  حكومة؛ 
تجري  أن  نريد  النساء..  مشاركة 

طالبان مشاورات معنا”.
نضالهن  بمواصلة  وتعهدن 
تحقيق  حتى  ال��وس��ائ��ل  بكل 
مطالبهن: “سنواصل تظاهراتنا، 
قريباً  وستمتد  هرات،  في  بدأت 

إلى واليات أخرى”.
*****

ظفرك”  غير  جلدك  ح��كّ  “م��ا 
شقيقتي األفغانية، الحرية تنتزع 
وال تعطى، ولن نقبل بالمساومة 

على حقوقنا تحت أي مسمّى.
ولنناضل  م��ع��اً،  لنتضامن 
ح��ت��ى ن��ح��ق��ق ح��ري��ة ال��وط��ن 
أفغانستان  في  اإلنسان؛  وحرية 

وفلسطين، وعبر العالم.

ن�ساء اأفغان�ستان: »ل�سنا خائفات / نحن مّتحدات«
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معت�سم حمادة

الفلسطينية،  الجماهيرية  الحركة  تمر   ■
في  عنها  عبرت  مميز،  نهوض  مرحلة  في 

العديد من مظاهر النضال اليومي.
تنتشر  االس��ت��ي��ط��ان،  م��ق��اوم��ة  ففي   •
الضفة  أنحاء  وعموم  القدس  أرج��اء  في 
مع  الجماهيري  االشتباك  بؤر  الفلسطينية 
بيتا،  ح��ال  هو  كما  االستيطان،  مشاريع 
التي تحولت إلى أيقونة المقاومة الشعبية، 
وبلعين،  ونعلين،  قدوم،  وكفر  دجن،  وبيت 
وسلفيت،  وط��وب��اس،  جنين،  ومحافظة 
المعرضة  المناطق  من  وغيرها  والخليل 
لخطر المصادرات وخطر توسيع االستيطان، 
في خطط إسرائيلية واستراتيجية، بدا جلياً 
الجغرافي  األساس  تقويض  تستهدف  أنها 
المستقلة،  الفلسطينية  ال��دول��ة  لقيام 
على  السيادة  وكاملة  إقليمياً،  المتواصلة 
فرضت  ولقد   .٦7 )يونيو(  حزيران   4 حدود 
األوضاع  على  حالها  النضالية  النماذج  هذه 
الوطنية، بحيث باتت بعض ميادينها كبلدة 
بيتا، على سبيل المثال، وبيت دجن، محجة 

للقوى السياسية الفلسطينية.
• وفي مقاومة االحتالل، تتواصل األعمال 
جيش  لحواجز  اس��ت��ه��داف  ف��ي  ال��ف��ردي��ة، 
االحتالل ودورياته. وبغض النظر عن نتائج 
هذه العمليات، إال أنها باتت ترمز إلى قناعة 
وضع  بضرورة  الجماهيرية،  الحالة  ل��دى 
أن يدفع كلفة  بد  حد الحتالل بال كلفة وال 

جرائمه غالياً.
لدى  ترسخت  الوطني،  الصعيد  وعلى   •
الصف العريض من أبناء الحركة الجماهيرية، 
طبيعة  في  عميق  تغيير  إح��داث  ض��رورة 
عن  التعبير  جرى  الحالي،  السياسي  النظام 
التسجيل في  الواسع على  اإلقبال  ذلك في 
واإلقبال  لالنتخابات،  المقترعين  قوائم 
الترشح لقوائم، قدمت نفسها  الواسع على 
من  واح��داً  أن  شك  وال  مستقلة.  باعتبارها 
األسباب الرئيسية التي دفعت قيادة السلطة 
بما  إحساسها  هو  االنتخابات،  إلغاء  إل��ى 
يعتمل في المجتمع الفلسطيني من تطورات 
وتغييرات، ورغبة في التدخل المباشر لوضع 
في  الغارق  الحالي،  السياسي  للنظام  حد 
والذي  والسياسي؛  واإلداري  المالي  الفساد 
تحوّل قيداً على القضية والحقوق الوطنية، 
يكون  أن  من  ب��داًل  الجماهيرية،  والحركة 

رافعة رئيسية من روافعها.
عن  الجماهيرية  الحركة  عبرت  كذلك   •
في  الديمقراطية،  لحقوقها  وعيها  عمق 
وأجهزتها  السلطة  مواجهة  في  تحركها 

البوليسية، وقد احتلت جريمة إعدام الشهيد 
تفجير  في  ساهم  مهماً،  موقعاً  بنات  نزار 
والبطش  القمع  ضد  الشعبية  التحركات 
الحريات  عن  ودفاعاً  البوليسي،  والنظام 
وكل  ال��رأي،  حرية  فيها  بما  الديمقراطية، 
اإلنسان  حقوق  وص��ون  التعبير،  أشكال 
الفلسطيني. وال شك في أن تظاهرة رام اهلل 
يوم األربعاء في 2021/8/2٦، التي شهدت 
حشوداً غفيره، حتى بإعتراف شرطة النظام 
تطور  في  فارقة  عالمة  شكلت  نفسها، 
التي  الجماهيرية  الحركة  نضاالت  مناحي 
األول  اثنين.  محورين  على  تناضل  بدأت 
ضد االحتالل بكل أشكال المقاومة، والثاني 
يكفل  وبما  والدستور،  القانون  عن  دفاعاً 
قدرته  ويعزز  الفلسطيني،  اإلنسان  حقوق 

على الصمود في وجه االحتالل.
في  ذروة  شكلت  التي  المحطة  أن  غير   •
النهوض الجماهيري، والتي أذهلت المراقبين 
واقع جماهيري جديد، هي  أمام  ووضعتهم 
ثورة  ظاهرها  في  كانت  والتي  الهبة،  تلك 
إلى  القطاع،  إلى  الضفة  امتدت من  غضب، 
الشتات،  مناطق  عموم  إلى   ،48 مناطق 
أبرزت حقيقة ما تختزنه الحركة الجماهيرية 
الفلسطينية من قوة وبأسس وإرادة صمود، 
أعادت صياغة المعادالت السياسية، وأعادت 
خلط األوراق، بما في ذلك انزياحات واسعة 
لشرائح واسعة  على الصعيد الدولي لصالح 
القضية والحقوق الوطنية، وصواًل إلى وسم 
تمييز  دولة  األوصاف،  بأبشع  االحتالل  دولة 
في  متورطة  عرقي،  وتطهير  عنصري، 
والجرائم  الحرب  جرائم  من  العديد  إرتكاب 

ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
بأساليبها  الشعبية،  الحركة  نجحت  لقد 
خرافة  إسقاط  في  المختلفة،  النضالية 
وأك��دت  »السلمية«،  الشعبية  المقاومة 
إما  الدعوة  ه��ذه  أصحاب  أن  السياق  في 
دفاعاً  السياسي،  الدجل  يمارسون  أنهم 
الهابطة،  وخياراتهم  استراتيجيتهم  عن 
أوس��ل��و،  ب��ش��روط  التقيد  على  القائمة 
وسبياًل  خياراً  السلمية  المفاوضات  واعتماد 
النضال  أشكال  كل  ووس��م  للحل،  وحيداً 
»الخشن« و»العنيف«، بأنه إرهاب. وإما أنهم 
زماناً  الفلسطينية  الحالة  عن  مفصولون 
سبقت  التي  الشعوب  تجارب  وعن  ومكاناً، 
الشعب الفلسطيني إلى التحرر من االحتالل 

واالستعمار.
الفلسطيني،  الشعب  تجربة  أثبتت  لقد 
كما كل تجارب الشعوب، أن استجداء الحقوق 
يؤدي  لن  االحتالل،  جيوش  من  الوطنية 
سوى إلى المزيد من االذالل، والدوس على 

الكرامة الوطنية.
جنوب  في  الوطنية  للحركة  ك��ان  فما 
من  الحاكمة  الطغمة  »تقنع«  أن  إفريقيا 
األقلية البيضاء، بضرورة النزول عند مطالب 
لوال  البيض،  وحلفائها من  السوداء  الغالبية 
أشكال  كل  عبر  نجحت  الغالبية،  هذه  أن 
النضال، ومن ضمنها، وفي سياقها النضال 
المسلح، في أن تتحول إلى قوة »تفاوضية« 
تفاوضية  قوة  تكون  أن  قبل  الميدان،  في 
بحيث  شروطها،  تفرض  قوة  الطاولة،  إلى 
لم يعد أمام الطغمة البيضاء إال »االقتناع« 
نظام  لصالح  القائم،  النظام  إنهاء  بضرورة 

القا�سرة الفل�سطينية والقيادة  احلركة اجلماهرية 
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دولة المواطنة، دون أي تمييز عنصري.

كانت  حيث  فيتنام،  في  نفسه  واألم��ر 
المفاوضات الحقيقية بين الفيتكونغ والجانب 
األميركي تجري في الميدان، وتنقل نتائجها 
فرنسا  تقتنع  ولم  المفاوضات.  طاولة  إلى 
لوال  عربية،  دولة  الجزائر  بأن  االستعمارية 
والنضال  المرير  القتال  من  سنوات  ثماني 
قضية  من  جعل  الذي  الصعب  الجماهيري 
بالقيادات  أدت  عالمية،  قضية  الجزائر 
الفرنسية إلى استدراك االنقسامات الداخلية 

في البالد، بقرار الجالء عن الجزائر.
واألمر نفسه ينطبق على اليمن الجنوبي، 
وغيرها من الشعوب التي لم يراودها للحظة 
موازين  ظل  في  وحدها،  المفاوضات  أن 
هي  االحتالل،  لدولة  فاقع  بشكل  مختّلة 

السبيل إلى الحرية واالستقالل.
غير أن الخاصرة الرخوة للحركة الجماهيرية 
في فلسطين ]في الضفة والقطاع والشتات[ 
بإمكانها  التي  الموحدة  القيادة  إلى  تفتقر 
الكفيلة  النضالية  االستراتيجية  ترسم  أن 
إلى  اليومية  والتضحيات  النضاالت  بتحويل 

القضية  مصلحة  في  تصب  تراكمية،  قوة 
االحتالل  استنزاف  إل��ى  وتقود  الوطنية، 
وإضعافه، وبحيث يدفع كلفة غالية الحتالله، 
الداخلية،  صفوفه  تخلخل  أن  شأنها  من 
للحقوق  يستجيب  لحل  الدعوات  تعزز  وأن 
من  بدعم  الفلسطيني،  للشعب  الوطنية 

التأييد العربي والدولي.
وال شك في أن أولى أسباب غياب القيادة 
من  أن  كما  المدمر.  االنقسام  هو  الموحدة، 
الموحدة، هو  القيادة  الكبرى لغياب  األسباب 
غياب االستراتيجية الوطنية الموحدة. فضاًل 
لتشتتها،  الفلسطينية  المعارضات  أن  عن 
نضالي  إط��ار  على  التوافق  ف��ي  وفشلها 
نقل  لم  ]إن  األخرى  هي  تخلفت  تنسيقي، 
دون  الوطني،  البديل  تقديم  عن  فشلت[ 
هنا  تنخرط،  ال  قواعدها  أن  هذا  يعني  أن 
نيران  إشعال  في  متفاوتة  بنسب  وهناك، 
الصدام مع االحتالل واالستيطان، وال شك أن 
تجربة بيتا، ونهوض القوى الفاعلة في البلدة 
وفي محافظة نابلس، تشكل نموذجاً باهراً. 

الوطنية  ال��ق��وى  ف��إن  ال����48،  ف��ي  أم��ا 

نجحت  والتقدمية،  واليسارية  والديمقراطية 
في تشكيل أطر جامعة للنضال الجماهيري 
اللجنة  النضال  تقود  العربي،  الصعيد  على 
وما على  العربية،  للجماهير  للمتابعة  العليا 
صعيد النضال الديمقراطي فإن نواب القائمة 

المشتركة يلعبون هذا الدور في الكنيست.
التنبيه  من  بد  ال  نفسه،  السياق  في 
لميادين  التنسيقي  اإلط��ار  غياب  أن  إل��ى 
بعد  الوضع  أع��ادت  الفلسطيني،  النضال 
ففي  عليه.  ك��ان  ما  إل��ى  القدس  معركة 
المعيشية  اليومية  بالهموم  انشغال  القطاع 
والحياتية، وفي الضفة انشغاالت في مواجهة 
االحتالل واالستيطان، في بؤر مشتتة، وفي 
الظرف  باختالف  مختلفة  انشغاالت  الشتات 
المكاني والسياسي. أما في ال�48 فقد وجد 
مواجهة  في  أنفسهم  العرب  الفلسطينيون 
أن  بعد  خاصة  تعقيداً،  قمعية  سلطات 
نتائج  تقييم  في  السياسية  الرؤى  اقترفت 
خدمة  في  تثميرها  وكيفية  القدس  معركة 
الفئوية  المصالح  الوطني، وبعيداً عن  الكل 

الضيقة ■

اللجنة  ، عضو  -   وصف تيسير خالد   
عضو   ، الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب 
الذي  المؤتمر  في  البيد  يائير  خطاب  فلسطين 
هرتسليا  )م��رك��ز  رايخمن”  “جامعة  نظمته 
مرور  ذكرى  مع  بالتزامن  التخصصات(  متعدد 
االنفصال  خطة  إسرائيل  تنفيذ  على  عامًا   1٦
الجان، عن قطاع غزة وأربع مستوطنات  أحادية 
للمخطط  وتبنيه  الغربية  الضفة  شمال  في 
الخارجية  وزارة  في  المسؤولون  وضعه  ال��ذي 
اإلسرائيلية والذي يدعو الى ما يسمى  إجراءات 
الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  قوة  لتعزيز 
غزة،  قطاع  في  اقتصادية  وتسهيالت  الغربية 
بعرض  وال��ه��دوء  األم��ن  على  الحفاظ  مقابل 
أمام  البيد  استسالم  يعكس  سخيف  مسرحي 
رئيس وزرائه اليميني المتطرف نفتالي بينيت ، 
الذي كان يشغل ذات يوم ، منصب المدير العام 
لمجلس المستوطنات  “ يشع “، المنظمة الجامعة 
في  اليهودية  للمستوطنات  البلدية  للمجالس 
ويناير2012.   2010 يناير  بين  الغربية  الضفة 
السياسية  الظروف  أن  الى  يشير  عندما  خاصة 
التقدم  تمنع  الفلسطينيين  ولدى  إسرائيل  في 
تسوية  ال��ى  للتوصل  السياسي  المسار  في 
الصراع الفلسطيني – االسرائيلي  ، وبأن تهدئة 
أكثر  ظروًفا  تخلق  قد  غزة  في  األم��د  طويلة 

)التي  المستقبلية  السياسية  للمفاوضات  مالءمة 
 ، مواتية  الظروف  تكون  وعندما  إذا  تنطلق(  قد 

على حد تعبيره 
وأضاف بأن وزير خارجية دولة االحتالل يخلط 
ودوره  سابق  كصحفي  دوره  بين  خطابه  في 
بلغة  يتحدث  عندما  خارجية  ووزي��ر  كسياسي 
لغة  الى  منها  الصحفيين  لغة  الى  أق��رب  هي 
لوزارة  التعليق على خطة  السياسيين من خالل 
في  األساس  في  مصممة  االسرائيلية  الخارجية 
بنيامين  السابق  االسرائيلي  الوزراء  عهد رئيس 
الذي  المتطرف  اليميني  الفريق  من  نتنياهو 
كانت تقوده تسيبي حوتوبيلي والتي كانت تدعو 
لفرض السيادة االسرائيلية على جميع االراضي 
الوقت  وفي  الغربية  الضفة  في   ) ج   ( المصنفة 
الفلسطينيين  معيشة  مستوى  تحسين  نفسه 
في  الحقيقية  ترجمته  وجد  اقتصادي  بسالم 
الرئيس  أعلنها  التي  السياسية  التسوية  خطة 
المؤتمر  في  ترامب  دونالد  السابق  االميركي 
في  نتنياهو  بنيامين  مع  المشترك  الصحفي 
الثاني عام 2020  الثامن والعشرين من كانون 

في واشنطن . 
نبذ  الى  الدولي  المجتمع  خالد  تيسير  ودعا 
التعامل مع افكار يجري عرضها بين الحين واآلخر 
االسرائيليين  المسؤولين  من  مختلفة  بصيغ 
المسار  استبدال  ال��ى  جوهرها  ف��ي  وت��دع��و 

الدولي  القانون  اساس  على  للتسوية  السياسي 
بالقضية  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  وقرارات 
االسرائيلي  الفلسطيني  والصراع  الفلسطينية 
بسيط  لسبب   ، األمن  مقابل  اقتصادي  بمسار 
مستوى  لتحسين  االقتصادي  المسار  أن  وهو 
وهمي  مسار  االحتالل  تحت  السكان  معيشة 
وظيفته الوحيدة إطالة أمد معاناة الفلسطينيين 
تحت االحتالل وليس تحسين مستوى معيشتهم 
، وأكد في الوقت نفسه الحاجة الى خارطة طريق 
االجماع  قرارات  من  تنطلق  فلسطينية  وطنية 
القوى  االتفاق وفقها بين جميع  الوطني ويجري 
طي  على  الفلسطينية  والمجتمعية  السياسية 
دولة  تستغله  الذي   ، المدمر  االنقسام  صفحة 
االحتالل ابشع استغالل  ، واستعادة وحدة النظام 
في  واحدا  صفا  للوقوف  الفلسطيني  السياسي 
قطاع  في  كما  القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة 
يحاول  التي  المشاريع  هذه  لمثل  للتصدي  غزة 
حد  وضع  لسياسة  كبديل  تسويقها  البيد  يائير 
المناسبة  والظروف  الشروط  وتوفير  لالحتالل 
الى  االحتالل  من  الفلسطيني  الشعب  النتقال 

االستقالل . 

البدء بالرتويج لأوهام ال�سام القت�سادي
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وخارجه،  المغرب  في  يتصوّر،  أحد  يكن  لم 
بالطريقة  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  انهيار 
التشريعية  االنتخابات  ف��ي  الدراماتيكية 
والجماعية والجهوية التي جرت في 8 سبتمبر/ 
أيلول الجاري. وال مبالغة في القول إن ما حدث 
تداعياته،  له  انتخابي وسياسي، ستكون  زلزال 
ليس فقط على الحزب، بل أيضا على المشهد 
المداخل  تنويعا في  يتطّلب  ما  السياسي. وهو 
أسبابه  وتفسير  الحدث،  هذا  بفهم  الكفيلة 
المختلفة. وعلى الرغم من وجاهة ما يقال بشأن 
وتحّكم  المغربية،  السياسية  البنية  تقليديةِ 
شبكات  ودوِر  االنتخابية،  العملية  في  السلطة 
واسعة  مساحة  تشكيل  في  والرأسمال  األعيان 
إال  والمحلية،  التشريعية  االنتخابات  نتائج  من 
ذلك، فقط، في  االقتصار على  الصعب  أن من 
اإلسالمي  الحزب  عاشه  الذي  الكابوس  تفسير 
من  تراجعه  أن  ذلك  المنصرم،  الخميس  ليلة 
 2011 اقتراعيْ  في  نالها  التي  األولى  المرتبة 
إلى  مقعدا(،   125( و201٦  مقاعد(،   107(
المرتبة الثامنة في اقتراع 2021 )1٣ مقعدا(، 
وتحليلية  تفسيرية  بمداخل  التوسّل  يفرض 

مختلفة، توخيا لفهٍم أعمق لهذا الحدث.
حزب  ليجد  إسرائيل  مع  التطبيع  ملف  جاء   
فضيحةٍ  قلب  ف��ي  نفسه  والتنمية  العدالة 
أخالقيةٍ وسياسيةٍ كلفته غاليا في هذا الصدد، 
كانت نتائج االنتخابات النقابية )انتخاب ممثلي 
المتساوية  اإلداري���ة  اللجان  في  الموظفين 
األعضاء( والمهنية أخيرا مؤشّرا داال على تآكل 
والتنمية،  العدالة  لحزب  االجتماعية  القاعدة 
المعنية بهذه االنتخابات  الفئات  على اعتبار أن 
المغرب.  في  الوسطى  الطبقة  عصب  تمثل 
أن تكون  وإذا كان بعضهم، حينها، قد استبعد 
هذه النتائج مقدّمة لتراجع الحزب فيما ينتظره 
المدوّية  االنتكاسة  أّكدت  فقد  استحقاقات،  من 
التي مني بها الحزب في االنتخابات التشريعية 
والجماعية والجهوية تنامي أهمية هذه الطبقة 
على  والحزبي،  االنتخابي  المشهد  صياغة  في 
ألبحاث  حاجة  في  يزال  ما  ذلك  أن  من  الرغم 
بالبنية  وعالقته  حدوده  على  للوقوف  ميدانية، 
بين  وبالربط  والمجتمع.  للدولة  التقليدية 
نتائج االنتخابات النقابية والمهنية والتشريعية 
هذه  أن  واضحا  يبدو  والجهوية،  والجماعية 
الطبقة كانت مصرّة على إسقاط الحزب، وإزاحته 
من صدارة المشهد السياسي التي احتلها عقدا. 
يتعلق األمر، إذن، بتصويت عقابي، عبّرت من 
من  وغضبها  سخطها  عن  الطبقة  هذه  خالله 
السياسات التي نفذتها الحكومتان )هل ساهمتا 
حقا في بلورة هذه السياسات وإعدادها؟( اللتان 

في  سيما  متتاليتين،  لواليتين  الحزب  قادهما 
وصندوق  التقاعد  صناديق  بإصالح  صلة  له  ما 
اإلدارة  وإص��الح  الفساد،  ومكافحة  المقاصّة، 
وتحيل  والحريات.  الحقوق  وتعزيز  والقضاء 
إخفاقه  إلى  الحزب،  بها  عوقب  التي  الشراسة، 
اإلسالمية  مرجعيته  بين  التناقض  إدارة  في 
وبراغماتيته التي لم تتوان قياداته في التعبير 
عنها وتبريرها. وقد برز ذلك، بشكل أكثر داللة، 
التربية  بمنظومة  المتعلق  اإلطار  القانون  في 
‘’فرنسة  أقرَّ  الذي  العلمي  والبحث  والتكوين 
وجاء  الهندي.  القنب  زراعة  وتقنين  التعليم’’، 
نفسه  الحزب  ليجد  إسرائيل  مع  التطبيع  ملف 
كلفته  وسياسيةٍ  أخالقيةٍ  فضيحةٍ  قلب  في 
غاليا. صحيحٌ أنه كان جزءا من ائتالف حكومي 
من  وح��ده،  تحميله  اإلنصاف  غير  ومن  واس��ع، 
السياسات،  هذه  أوزار  األخ��رى،  األح��زاب  دون 
السائدة في  التقليدية  السياسية  الثقافة  أن  إال 
المغرب ما تزال محدّدا أساسيا في بناء المواقف 
إلى  النظر  يصعب  بحيث  السياسي،  والسلوك 
بالحزب  ربطها  دون  من  الحكومتين،  حصيلة 
بتوتٍر  األمر  يتعلق  سنوات.  عشر  قادهما  الذي 
يخترق  والحداثة،  التقليد  م��وارد  بين  مزمن 
ما  مع  الفاعلين  ويوجّه  معا،  والمجتمع  الدولة 

يترتب على ذلك من تكاليف.
أن  يُفترض  الناخبة،  الكتلة  داخل  تحوّل      
وفي  الصلة،  ذات  العلمية  التخصّصات  يستنفر 
هنا،  من  االنتخابات  سوسيولوجيا  مقدمتها 
تُربك نتائج االنتخابات المغربية، إلى حد كبير، 
تشكيلها.  في  للسلطة  الكامل  التحّكم  فرضية 
وتفرض، بالتالي، إعادة النظر في الحدود التي 
واالنتخابي/  )البنيوي(،  السياسي  بين  تفصل 
المغربية،  السياسة  في  )الموسمي(  الحزبي 

دحرت  السلطة  هذه  بأن  التسليم  يصعب  إذ 
تصدّر  أن  بعد  ثامنا  يحّل  أن  درجة  إلى  الحزب 
المشهد لواليتين تشريعيتين، فضال عن هيمنةٍ 
باديةٍ على مجالس عدد غير يسير من مجالس 
العماالت واألقاليم والجهات، ما يعني أن هناك 
تحوّال داخل الكتلة الناخبة، يُفترض أن يستنفر 
التخصّصات العلمية ذات الصلة، وفي مقدمتها 
يتعلق  فيما  سيما  ال  االنتخابات،  سوسيولوجيا 
بعالقة هذه الكتلة باألحزاب السياسية في المدن 
السياسية  العروض  الكبرى، وطبيعة  والحواضر 
واالجتماعية الذي تطرحها هذه األحزاب، وحدود 
هذه  رسم  في  واألعيان  الرأسمال  شبكات  دور 

النتائج واستخالص عائداتها.
مليون  من  أكثر  ذهب  أين  نتساءل:  وهنا 
في  الحزب  عليها  حصل  صوت  مليون  ونصف 
اقتراع 7 أكتوبر/ تشرين األول 201٦؟ يصعب 
التسليم بأن هذه األصوات ذهبت إلى “التجمع 
ما  والمعاصرة”،  و”األصالة  لألحرار”  الوطني 
االجتماعية  القاعدة  أن  احتمالين:  أمام  يجعلنا 
التي كانت تصوّت لإسالميين منحت أصواتها 
في  وال��ق��ري��ب  المحافظ،  االس��ت��ق��الل  لحزب 
“العدالة  من  واأليديولوجية  الفكرية  مرجعيته 
وفي  االنتخابات.  قاطعت  أنها  أو  والتنمية”، 
الحالتين، خسر الحزب قاعدته التي طالما فاخر 
في  استثمرها  ورقة  أهم  وشّكلت  قادتُه،  بها 

مواجهة السلطة والدولة العميقة.
ما حدث يوم األربعاء الفائت ال يحيل، فقط، 
الكتلة  ألحقته هذه  عقابي شرٍس  إلى تصويتٍ 
يحيل،  بل  اإلسالمي،  بالحزب  منها(  جزء  )أو 
أيضا، إلى مقاطعةٍ كبرى لعرضه الذي يقدم أحد 
أكثر النماذج فجاجًة في التناقض بين الخطاب 
النهاية،  في  يغذي،  التناقض  هذا  والممارسة. 

“العدالة والتنمية” املغ�����ربي .. حماولة للفهم والتف�سر انهيار 
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“العدالة والتنمية” املغ�����ربي .. حماولة للفهم والتف�سر انهيار 
والنخب  والسلطة  للدولة  اإلصالحي  المأزق 
والمجتمع، بمعنى أن هذه المقاطعة موجهٌة، في 
الوقت نفسه، ضد تردّد الفاعلين، على اختالف 
مواقعهم، في القيام بإصالح سياسي واجتماعي 
شامل، يأخذ باالعتبار تزايد الطلب على الحرية 
توزيع  وإع��ادة  االجتماعية  والعدالة  والكرامة 

الثروة.
رأس  على  والتنمية”  “العدالة  لبقاء  كان      
استنزافه  في  أث��ره  سنوات،  عشر  الحكومة، 
سياسياً وتنظيمياً في السياق ذاته، شّكل القاسم 
اللوائح  في  المسجّلين  أساس  )على  االنتخابي 
المغربية،  االنتخابات  مفارقات  أبرز  االنتخابية( 
لمنعه من  موجّها ضدّه  الحزب  اعتبره  أن  فبعد 
النتائج  أظهرت  كاسح،  انتخابي  فوز  تحقيق 
فلواله  القاسم،  أكبر مستفيد من هذا  كان  أنه 
لكانت نكبته أفدح. فلو كان خسر، فقط، بعض 
المقاعد، لكان في الوسع القول إن هذا القاسم 
بأكثر من  الفوز  أجل حرمانه من  استهدفه من 
ذلك،  ويعكس  تلك.  أو  الدائرة  هذه  في  مقعد 
في نظر كثيرين، انتهازية الحزب الذي يرى في 
موسمية  انتخابية  لحظة  مجرّد  الديمقراطية 
والمجالس  والحكومة  البرلمان  إل��ى  تعيده 

الجماعية والجهوية.
ال يمكن فصل سقوط حزب العدالة والتنمية 
عن القاعدة العامة التي تحُكم بقاء األحزاب مدة 
طويلة في تسيير الشأن العام، فقد كان لبقائه على 
رأس الحكومة، عشر سنوات، أثره في استنزافه 
االنسحابات  بعد  خصوصا  وتنظيميا،  سياسيا 
واالستقاالت التي عرفها قبل االنتخابات، واتساِع 
الفجوة بين جناحي القواعد المتشبثة بمرجعيته 
مثلما،  التي،  البراغماتية  والقيادات  اإلسالمية 
خبرت  العام،  الشأن  تسيير  مفتضيات  خبرت 
كذلك، منافع السلطة ومكاسبها التي ال تحصى، 
مجالس  في  أو  والبرلمان  الحكومة  في  سواء 
يكن  لم  وبالتالي  والجهات.  واألقاليم  العماالت 
االهتمام بالحاضنة االجتماعية للحزب وتغذيتها 
الرئيسة. ولذلك كانت  انشغاالتها  يقعان ضمن 
االنتخابات  القيادات  هذه  معظم  خسارة  الفتًة 
وفي  فيها،  ترشّحت  التي  والحواضر  المدن  في 
مقدمتهم األمين العام للحزب ورئيس الحكومة، 
سعد الدين العثماني، الذي فشل في االحتفاظ 

بمقعده في دائرة الرباط.
    تصدّر التجمع الوطني لألحرار النتائج يمدّ 
سيناريو احتكار الحقل السياسي، والرهان على 
واألعيان  والتكنوقراط  واألعمال  المال  دوائ��ر 

بطاقةٍ إضافيةٍ
من ناحية أخرى، أعادت نتائج هذه االنتخابات 
إلى الواجهة السيناريو الذي كانت تعدّه السلطة 
في  والمتمثل  العربي،  الربيع  رياح  هبوب  قبل 
دوائر  على  والرهان  السياسي،  الحقل  احتكار 

وضبط  واألعيان،  والتكنوقراط  واألعمال  المال 
الحضري،  االحتجاج  ومراقبة  العمومي،  الفضاء 
شبكة  بناء  وإعادة  المتقدّمة،  الجهوية  وتنزيل 
المشاريع  مخرجات  تواكب  كي  المحلية،  النخب 
الدولة،  عليها  تشرف  التي  الكبرى  االقتصادية 
تنطلق  إصالحية  رؤية  من  ذلك  إليه  يحيل  بما 
حاجةٍ  دون  من  األسفل،  اتجاه  في  األعلى  من 
إن  القول  ويمكن  قوية.  وسيطة  مؤسّسات  إلى 
ال  النتائج  هذه  لألحرار  الوطني  التجمع  تصدّر 
بطاقةٍ  يمدّه  بل  السيناريو،  هذا  فقط،  يُحيي، 
إضافيةٍ، في ظل التحدّيات التي يطرحها تنزيل 
مقتضيات النموذج التنموي الجديد واستخالص 
عائداته السياسية، سواء على المستوى الداخلي، 
أو على المستوى الخارجي ذي الصلة بالتحالفات 
ويتغّذى  للمغرب.  الجديدة  والدولية  اإلقليمية 
هذا السيناريو على الظرفية الدولية التي تتسم 
بتوظيف  المتوسّلة  الجديدة،  الليبرالية  بصعود 
الرأسمال العابر للحدود في إدارة معادلة السلطة، 
عبر تكتالتٍ اقتصادية كبرى، تتحّكم في اإلعالم 
وصناعة الرأي العام، في أفق فك االرتباط بين 
الكبرى،  السياسية  والعقائد  السياسي  العمل 
أو  محافظة  ليبرالية  أو  كانت  أصولية  إسالمية 
يسارية، مع ما يعنيه ذلك، في الحالة المغربية، 
العمومية  السياسات  منظومة  في  التحّكم  من 
وربطها بالمشاريع االقتصادية الكبرى، بالتوازي 
التي  الديمقراطي  التحوّل  سردية  استبدال  مع 
استنفدت صالحيتها السياسية بسردية النموذج 
باتت  الذي  الطورَ  توافق  التي  الجديد،  التنموي 
لن  أنها  خصوصا  المغربية،  السلطوية  عليه 
تكون تحت إكراه أي ظرف إقليمي بعد االنتكاسة 
التي منيت بها الديمقراطية التونسية في يوليو/ 

تموز المنصرم.
ملف  يعيد  قد  والتنمية”  “العدالة  انهيار      
جماعة العدل واإلحسان إلى دائرة الضوء، فهذا 
االنهيار، قد يمنح الجماعة هامشا جديدا لترويج 

خطابها
بيد أن هذا السيناريو يواجه المأزق ذاته الذي 
باألساس،  يرتبط،  والذي   ،2011 قبل  واجهه 
الدينامية،  هذه  من  الوسطى  الطبقة  بموقع 
تستوعبها،  وسياسية  مجتمعية  قوة  وغياب 
وتروض تطلعاتها السياسية، بعد انهيار “العدالة 
السياسية،  المعادلة  من  وخروجه  والتنمية” 
قدر  على  ينطوي  بذلك  وهو  حاليا.  األقل  على 
إلى  يُفضي  قد  ألنه  المجازفة،  من  يسير  غير 
وفتِح  المجتمع،  داخل  السياسة  منابع  تجفيف 
المجال أمام تشّكل سياسة مضادّة تتغّذى على 
سيجعل  الذي  األمر  االجتماعي،  االحتقان  تزايد 
الحكومة المرتقبة في مواجهة مطالب اجتماعية 
المتعاقدين،  األساتذة  )ملف  تتراكم  فتئت  ما 
كورونا  جائحة  تداعيات  التقاعد،  أزمة صناديق 

ثمَّ،  وم��ن  وال��ه��شّ��ة..(.  الفقيرة  الفئات  على 
العماالت  ومجالس  والبرلمان  الحكومة  فتحوُُّل 
مؤسسية  قنوات  مجرّد  إلى  والجهات  واألقاليم 
الكبرى،  االقتصادية  المشاريع  مخرجات  لتنفيذ 
‘’سياسةٍ’’ داخل هذه  سيُجهز على ما تبقى من 
التكنوقراط  أدوار  تنامي  أم��ام  المؤسّسات، 
أن  كما  تنويعاته.  بمختلف  والرأسمال  واإلدارة 
جماعة  ملف  يعيد  قد  والتنمية”  “العدالة  انهيار 
العدل واإلحسان إلى دائرة الضوء، فهذا االنهيار، 
الذي يعتبره بعضهم تأكيدا على صحة أطروحة 
داخل  من  اإلص��الح  استحالة  بشأن  الجماعة 
جديدا  هامشا  الجماعة  يمنح  قد  المؤسسات، 
المغرب، ال سيما  لترويج خطابها بين إسالميي 
“العدالة  داخ��ل  والمحبطين  الغاضبين  بين 

والتنمية”، في أفق استقطابهم سياسيا.
نتائج  ت��ص��دّرت  التي  األح���زاب  أن  صحيحٌ 
انتظارات  إلى  يرقى  بديال  ال تشكل  االنتخابات 
المغاربة، إال أن إزاحة اإلسالميين عبر صناديق 

االقتراع أمرٌ يستدعي الوقوف عنده
على الصعيد اإلقليمي، يستدعي انهيار حزب 
العدالة والتنمية الحالتين، المصرية والتونسية، 
مع األخذ بعين االعتبار تباين السياقات المحيطة 
عن  اإلسالميون  فيه  أزي��ح  وق��تٍ  ففي  بهما. 
السلطة في مصر بانقالب عسكري، وفي تونس 
االقتراع  صناديق  شّكلت  دستوري،  بانقالب 
هؤالء،  إلزاحة  فقط  ليس  وسيلًة  المغرب  في 
أن  يعني  ما  ومحاسبتهم،  لمعاقبتهم  أيضا  بل 
الحالة المغربية تقدّم، على الرغم من أعطابها، 
دون  من  متدرّجا،  ولو  تغيير،  إلحداث  إمكانيًة 
مكسب  وهذا  األهلي.  واالحتراب  للعنف  حاجة 
وقادرة  مؤهلة  سياسيةٍ  لنخٍب  بحاجة  سياسي 
على تطويره. صحيحٌ أن األحزاب التي تصدّرت 
إلى  يرقى  بديال  تشكل  ال  االنتخابات  نتائج 
انتظارات المغاربة، إال أن إزاحة اإلسالميين عبر 
عنده  الوقوف  يستدعي  أمرٌ  االقتراع  صناديق 
الربيع  بلدان  في  األوضاع  إليه  آلت  ما  ظّل  في 

العربي.
االنتخابات  نتائج  كانت  إذا  الختام،  ف��ي 
المغربية قد مّكنت الدولة العميقة من التخّلص 
من كابوس “العدالة والتنمية”، فإنها، في الوقت 
قد  السياسي،  الحقل  في  ثغرة  فتحت  نفسه، 
تتّسع مع مرور الوقت، وتتعلق بسالح المقاطعة 
الوسطى،  الطبقة  توّظفه  قد  الذي  االنتخابية 
ستتحمّل  التي  األحزاب  مواجهة  في  مستقبال، 
أن  سيما  ال  المقبلة،  الحكومة  في  المسؤولية 
بعضها أطلق وعودا يصعب، إن لم نقل يستحيل، 
مالية  تواجهها  التي  اإلكراهات  بسبب  تطبيقها 
الدولة، والذيوِل التي يتوقع أن تخلفها الجائحة 

على أكثر من صعيد.
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االبطال  اسرانا  مع  التضامن  تعبيراعن   -  
اشكال  لكل  ورفضا  الصهيوني  االحتالل  سجون  في 
القمع والتنكيل التي تمارس بحق اسرانا االبطال، دعت 
شبيبة االحزاب القومية واليسارية مساء السبت الماضي 
الموافق 2021/9/11  لالعتصام في ساحة الكالوتي 
لنضال  المساند  االردني  الشعبي  الموقف  على  تاكيدا 
وهي  الباسلة  االسيرة  وحركته  الفلسطيني  الشعب 
ورفض  الصهيوني  البطش  ضد  يوميا  نضاال  تخوض 
 ٦0 االسرى  بعض  اضراب  بلغ  حيث  االداري  االعتقال 
يوما ، تحت شعار “انتصاراً لألسرى في معركة الحرية 
من  أسرى  ستة  استطاع  أن  بعد  السجان”  قيد  وكسر 
سجن جلبوع انتزاع حريتهم في عملية بطولية نوعية.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع األسرى، مؤكدين 
القمعية  االحتالل  سجون  إدارة  لممارسات  رفضهم 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  محملين  والوحشية، 

المسؤولية الكاملة عن سالمتهم.
الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  بالوقوف  وطالبوا 
مستمر  قمع  من  يعانون  الذين  األسرى  قضية  وتبني 

وانتهاكات كبيرة تجاوزت فيها اسرائيل القانون الدولي 
اإلنساني

الدعم  اشكال  كل  بتقديم  المشاركون  طالب  كما 
الحكومة  مطالبين   ، الفلسطيني  للشعب  الممكنة 
االردنية بوقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني 

واغالق السفارة الصهيونية في عمان
الرفيق محمد زرقان امين المكتب التنفيذي لرابطة 
االحزاب  ان  اكد  “رشاد”  االردني  الديمقراطي  الشباب 
دائما  تقف  األردني  الشعب  وجموع  واليسارية  القومية 
في  الفلسطيني  للشعب  والدعم  االسناد  موقع  في 
من  ينل  لن  الذي  اليومي  الصهيوني  العدوان  مواجهة 
صمود الشعب الفلسطيني البطل، ووجه التحية السرانا 
االبطال منفذي عملية جلبوع الباسلة، وناشد المنظمات 
ممكن  جهد  كل  بذل  الدولية  واالنسانية  الحقوقية 
المضربين  لالسرى  الصعبة  الصحية  االوضاع  لمتابعة 
، والضغط على حكومة االحتالل لتحسين  عن الطعام 

الظروف الصعبة السرانا في السجون.

االخيرة

المعنوية  القيمة 
أضافها  التي  والفعلية 
األسرى الستة بحفرهم 
ت��وازي  الحرية،  لنفق 
شاملة  بمعركة  الفوز 
الصهيوني،  العدو  ضدّ 
المستحيل  صنعوا  فقد 
بإمكانيات بسيطة جداً، 
أداة  أي  أو  فالملعقة 
مفتاح  كانت  مفترضة، 
لغز  المستحيل،  اللغز 
األكثر  جلبوع  سجن 

تحصيناً أمنياً على مستوى العالم، ومن اآلن وصاعداً 
ستضاف الملعقة برمزيتها، إلى أرشيف الكفاح الوطني 
إلى  الحجر،  الحجارة  ثورة  أضافت  كما  الفلسطيني، 
شعب  كفاح  على  وداللة  الفلسطيني  الشعب  تاريخ 

أعزل ضدّ جيش احتالل مدجج بأعتى أنواع األسلحة.
 شكراً لكم أيها األسرى فقد رفعتم الروح المعنوية 
ليس فقط لشعب فلسطين، بل لكّل شعوب األرض 
القهر  مرحلة  ظّل  في  واالستقالل،  للحرية  الطامحة 

واإلحباط والتطبيع.
كانوا مستعدين  النفق  الستة  األسرى  حفر  عندما 
وهو  أال  مناضل،  لكّل  يحصل  أن  يمكن  ما  ألقصى 
أو  أربعة منهم  اعتقال  إعادة  الشهادة، ومن ثمّ فان، 
حتى جميعهم كانت متوقعة، والتضليل الذي يمارسه 
من  ينال  لن  اعتقالهم،  إعادة  رواية  حول  الصهاينة 
معنوياتهم أو معنويات الشعب الفلسطيني، وها هو 
شعبنا في جنين والضفة وغزة يعلن النفير العام، وفي 
الفلسطيني  الشعب  أثبت  ال 48 كذلك، فقد  أراضي 
معركة  خالل  من  ذلك  تأكد  وبالميدان،  موحد  أنه 
الشيخ جراح األخيرة، ومهما فعل  القدس وحي  سيف 
الصهاينة لمعالجة الموقف ومحاولة استرداد هيبتهم، 
عنصر  منهم  انتزع  أن   بعد  الخلف،  في  باتوا  فقد 
كونها  لألسرى،  النوعية  العملية  عبرهذه  المفاجأة 
التفوق  أسطورة  وه��زّت  داره��م   عقر  في  ضربتهم 
التقني األمني الصهيوني، وأّكدت أّن اإلرادة الطامحة 
ترسانات  كّل  من  أقوى  السجان  قيد  وكسر  للتحرر 

العالم ووسائله األمنية.
ويعقوب  العارضة  ومحمود  محمد،  الستة  األسرى 
ومناضل  الزبيدي،  وزكريا  كممجي  وأيهم  ق��ادري، 
الكفاحي  التاريخ  تضيئ  ستبقى  أيقونات  نفيعات، 
وروايتهم  النوعية  بعمليتهم  الفلسطيني،  للشعب 
البطولة  آي��ات  أسمى  فيها  سطروا  التي  الملحمية 
كّل  والمجد  محالة،  ال  قادمة  فالحرية  والكفاح، 
المجد  للشعب الفلسطيني، شهداًء وأسرى ومبعدين 

ومهجّرين. 
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