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عهد  بداية  منذ  متوا�صاًل  تقهقرًا  اركانه  بكل  الوطني  االقت�صاد  �صهد 

الرتاجع احلاد  وانعك�س هذا  الثمانينات،  اواخر  العام  القطاع  خ�صخ�صة 

القطاعات  م�صتويات  تردي  وعلى  للمواطنني  املعي�صية  االو�صاع  على 

اخلدمية التي تقع �صمن امل�صوؤولية الرئي�صية للدولة.

واأهمها :ال�صحة، التعليم، واالقت�صاد.

اأغرقت �صيا�صات اخل�صخ�صة وما رافقها وتالها، البالد يف فو�صى  لقد 

م�صبوقة،  غري  ظاملة  لقوانني  االردين  املجتمع  واأخ�صعت  م�صبوقة،  غري 

واالحتكارات  التجارية  املقاوالت  من  امل�صتفيدة  القليلة  للفئة  تنحاز 

بنريان  يوم  كل  تكتوي  التي  االأو�صع  ال�صعبية  الفئات  ح�صاب  على  وذلك 

االجراءات الر�صمية املجحفة املتعلقة برفع اال�صعار.

ويف مواجهة ال�صغوط ال�صعبية وال�صيا�صية الهائلة املطالبة بت�صحيح 

وجه  على  والزراعة  بال�صناعة  النهو�س  اىل  والعودة  االو�صاع،  هذه 

ال�صعبي وتفريغه  الغ�صب  ا�صتيعاب  التحديد، فقد عملت احلكومات على 

من ا�صتحقاقاته، دون اأن تلجاأ ولو ملرة واحدة اإىل اإجراء مراجعات جدية 

وحتّمل  املعي�صية،  االو�صاع  تدهور  اىل  ادت  التي  ل�صيا�صاتها  �صرورية 

الهائلة  االعباء  من  يخفف  مبا  االقت�صادي  ال�صاأن  اإدارة  يف  م�صوؤولياتها 

لهذا  اجلوهري  وال�صبب  اال�صا�س   فالعلة  املواطنون.  بثقلها  ينوء  التي 

الرتدي هو اخل�صخ�صة والتبعية االقت�صادية الكاملة للموؤ�ص�صات العاملية 

الراأ�صمالية، وهجر الرثوات الوطنية واإهمالها عن �صابق عمد وا�صرار.

ال�صادرة عن  والتقارير  والور�س  املوؤمترات  اأن تف�صل  الطبيعي  كان من 

احلكومات واملوؤ�ص�صات احلكومية يف اإحداث فرق او تقدمي  معاجلات جادة 

لالو�صاع االقت�صادية ال�صائدة ما دامت ت�صر احلكومات نف�صها على اعتماد 

ذات النهج الذي او�صل البالد والعباد اىل هذه االحوال.

كابو�س الليربالية اجلديدة واأذرعها القوية يف االردن هي التي تفر�س 

ا�صرتاطاتها وقواعدها التي ال ترحم  على الت�صريعات وال�صيا�صات، ولعل 

اخطرها قانوين �صريبة الدخل و�صريبة املبيعات.

يف  املعي�صية  االو�صاع  اليه  �صتوؤول  ما  املواطنني  من  كثري  يخ�صى 

املواد  �صملت  التي  لال�صعار  املن�صبطة  وغري  الفاح�صة  االرتفاعات  ظل  

احلكومة:  من  تدخل  ادنى  دون  املرة  وهذه  الرئي�صية،  اال�صتهالكية 

الحظوا مالذي يجري يف ا�صعار املواد الغذائية وعجز احلكومة عن اتخاذ 

اية اجراءات يف مواجهة ا�صحاب االحتكارات الكربى.

واحلرب  العاملية  االزمات  ا�صتمرار  مع  يتفاقمان  والقلق  واخل�صية 

الدائرة يف �صرق اوروبا وانعكا�صها على البلدان الفقرية .. خ�صو�صًا تلك 

ظهرها  وادارت  العاملية  الراأ�صمالية  للموؤ�ص�صات  مقدراتها  باعت  التي 

هو  كما  الوطنية  وثرواتها  مقدراتها  واهملت  الوطنية  التنمية  خلطط 

حال االردن.

لي�س هناك من حلول �صوى بالنهو�س والنهو�س املقرتن بربنامج انقاذ 

والكرامة  وال�صناعة…  للزراعة  االعتبار  باإعادة  فورًا  يبداأ  وطني 

الوطنية واالن�صانية.

ك��ي��ف ي��ن��ام امل�����س��وؤول��ون وال��ن��ا���س 

ي���وم���ه���م ق�������وت  ي������ج������دون  ال 

ائتالف االأحزاب القومية والي�سارية يف الذكرى ٧٦ لال�ستقالل:

اجن�����������از وط������ن������ي ك�����ب�����ر ب���ع���د 
م�������س���رة ك����ف����اح ط���وي���ل���ة و����س���اق���ة

ا����س���ع���ار امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 
٪١٠ ـ   ٥ ب����ن  م����ا  ���س��رت��ف��ع 

االأم��������ن ال����غ����ذائ����ي ������س�����رورة ع��اج��ل��ة

ل��ب��ن��ان ان��ت��خ��اب��ات  م��و���س��وع��ي��ة يف  ق�����راءة 

املوؤامرات االمريكية ال�سهيونية ما زالت 
)االون���روا( انهاء  اأج��ل  من  م�ستمرة 

احل����رب االه��ل��ي��ة ال����راأ�����س م��ال��ي��ة 
اق��ت�����س��ادي��ة  ق������راءة  ال���ع���امل:  يف 
اأوك��ران��ي��ا يف  ل��ل��م��واج��ه��ة  �سيا�سية 

ندوة �سيا�سية لالهايل: 

حمطات وطنية يف ذكرى اال�ستقالل
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متعطلو فقوع يوا�سلون اعت�سامهم لليوم ال�48
عن  املتعطلني  ع�صرات  يوا�صل  ـ   

الكرك  مبحافظة  فقوع  لواء  يف  العمل 

على  الـ48  لليوم  خيمتهم  داخل  اعت�صامهم 

فر�س_عمل  بتوفري  للمطالبة  التوايل، 

الئقة لهم.

وقال خالد احلمايدة، اأحد املعت�صمني، اإن 

اأحدا من نواب املحافظة مل يتوا�صل معهم، يف 

يتابعوا هم ق�صيتهم. وبني  اأن  ُيفرت�س  وقت 

املا�صي   ال�صبت  بيانا  اأ�صدروا  اأنهم  احلمايدة 

ُن�صر على �صفحتهم الر�صمية على “في�صبوك”، 

قرروا فيه اال�صتمرار باالعت�صام حال بقيت 

اجلهات احلكومية تتجاهل حقوقهم. 

اإىل  التوجه  البيان،  وفق  قرروا،  كما 

القليلة  االأيام  خالل  بعمان  امللكي  الديوان 

القادمة، الإي�صال �صوتهم ومطالبهم.

ا�سعار املواد الغذائية �سرتفع ما بن ٥ ـ ١٠٪
ان  ر�صميون  موظفون  اأكد  ـ   

بن�صبة  �صرتتفع  الغذائية  املواد  ا�صعار 

ما بني ٥ ـ ١٠٪ واأقرت موؤ�ص�صات اردنية 

باأن التداعيات املتعلقة بارتفاع اال�صعار 

واخلدمية  االنتاجية  القطاعات  تهدد 

على ال�صواء واأ�صارت اىل احتمال ازمة 

حقيقية يف مياه ال�صرب.

فيها  اأ�صر  ت�صريحات  يف  ذلك  جاء 

ارتفعت  اال�صعار  بان  ر�صميون  موظفون 

او ميكنها ان ترتفع وهو ما حذرت منه 

غرفة جتارة عمان طوال الوقت وعلى 

مدار ا�صابيع مطالبة باإجراء حوار على 

العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  ا�صا�س 

الطريق  يف  ازمتني  لتجنب  واخلا�س 

االوىل هما ازمة ارتفاع اال�صعار ب�صبب 

مواجهة  والثانية  ال�صحن  كلفة  ارتفاع 

الغذائية  املواد  يف  حمتمل  �صح  اي 

والتجهيز جيدا مللف االمن الغذائي.

عن  ال�صادر  الثاين  الت�صريح  يف 

حتذير  املياه  �صلطة  يف  رفيع  موظف 

قليال  زاد  املا�صي  ال�صتاء  مو�صم  ان  من 

خمزون ال�صدود لكن املخزون املخ�ص�س 

نق�س  من  يعاين  حتديدا  ال�صرب  ملياه 

كبري على م�صتوى اململكة.

فيه  يح�صل  قد  ب�صيف  ذلك  ينذر 

املياه  او  ال�صرب  ملياه  �صديد  احتياج 

ال�صاحلة لال�صتعمال الب�صري.

خا�صة  ب�صورة  الت�صريح  هذا  واثار 

ال�صاكت  مو�صى   االقت�صادي  اخلبري 

�صريعة  باإجراءات  احلكومة  مطالبا 

النق�س  هذا  ملواجهة  وطارئة  وفعالة  

احلد  لالأردنيني  ي�صمن   مل�صار  والعودة 

املطلوب من مياه ال�صرب جتنبا حل�صول 

ازمة.

وجود  من  �صمنيا  ال�صاكت  ا�صتغرب 

ت�صريحات من هذا النوع دون اإجراءات 

�صريعة.

التي  االجراءات  بعد  تعرف  ومل 

ل�صمان  طارئة  وب�صور  تتخذ  ان  ميكن 

يف  حادة  مياه  نق�س  ازمة  ح�صول  عدم 

وان  خ�صو�صا  املقبل  ال�صيف  االردن 

ربع  تتجاوز  مل  ال�صدود  تخزين  �صعة 

املو�صم  من  بالرغم  املطلوبة  ال�صعة 

املطري اجليد.

املياه  وزارة  ت�صرح  او  تو�صح  وال 

للراأي العام تفا�صيل وحيثيات وبيانات 

و�صعهم  ب�صورة  االردنيني  لو�صع  كافية 

ال�صيف  خالل  املائي  االمن  جمال  يف 

اخلرباء  بع�س  يتوقعه  والذي  املقبل 

�صيفا الهبا ب�صبب ح�صول نق�س حمتمل 

احلكومة  تعلق  ال  فيما  ال�صرب  مياه  يف 

مياه  نق�س  عن  احلديث  على  ال  ر�صميا 

عن  وال  خمزونها  يف  �صعف  او  ال�صرب 

ا�صعار  ارتفاع  باحتمال  املتعلق  احلديث 

قليلة  ا�صابيع  خالل  الغذائية  املواد 

مقبلة



دد1344االهاليالخميس26-5-2022مشؤون محلية
3الع

العليا حلماية الوطن وجمابهة التطبيع : 

ت�سريحات ملكة بريطانيا  بحظر امل�ساركة يف حمالت 

املقاطعة للعدو ال�سهيوين  جتديدا لوعد بلفور امل�سوؤوم

متعطلو ذيبان يلوحون باعت�سام مفتوح 

 ـ   ا�صدرت اللجنة التنفيذية العليا 

حلماية الوطن وجمابهة التطبيع بيانا ادانت 

وتعهدها  بريطانيا  ملكة  ت�صريحات  فيه 

والهيئات  املحلية  املجال�س  م�صاركة  بحظر 

العامة الربيطانية يف حمالت مقاطعة الكيان 

ال�صهيوين واعتربته جتديدا لوعد بلفور كما 

اىل  العامل  واحرار  العربية  �صعوبنا  دعت  

دعم �صمود االهل يف فل�صطني وذلك مبقاطعة 

العدو ال�صهيوين وممثليه اقت�صاديا واكادمييا 

وثقافيا  وريا�صيا فيما يلي ن�س البيان : 

ومنذ  الفل�صطينية  الق�صية  زالت  “ال 
العربية  الق�صية  تعترب  �صنة  و�صبعون  اربعة 

االوىل فال زالت االر�س العربية الفل�صطينية 

حمتلة، بالرغم من ا�صتمرار الن�صال والكفاح 

واملبتكرة   املتاحة  والو�صائل  ال�صبل  بكل 

البحر  اىل  النهر  من  فل�صطني  ار�س  لتحرير 

الر�صمي  والتخاذل  املوؤامرات  كل  من  بالرغم 

وتطبيع  الغا�صب  بالكيان  واعرتاف  العربي  

العالقات معه، اال ان ال�صعب الفل�صطيني ومعه 

زال  ال  العامل  واحرار  العربية  ال�صعوب  كل 

يقدم الت�صحيات على درب التحرير والن�صر.

وزنا  يقيم  ال  الغا�صب  ال�صهيوين  فعدونا 

واالن�صانية  الدولية  واالعراف  للمواثيق 

على  لل�صيطرة  نازيا  �صهيونيا  نهجا  متبعا 

منعا  ت�صرذمها  و�صمان  العربية  املنطقة 

لتطورها ووحدتها خدمة للدول اال�صتعمارية 

اال�صتيطاين   الكيان  هذا  اقامة  دعمت  التي 

بحظر  وتعهدها  بريطانيا  ملكة  ت�صريح  وما 

العامة  والهيئات  املحلية  املجال�س  م�صاركة 

اال  الكيان،  مقاطعة  حمالت  يف  الربيطانية 

جتديدا لوعد بلفور امل�صوؤوم.

حلماية  العليا  التنفيذية  اللجنة  ان 

الوطن وجمابهة التطبيع اذ تتقدم باالجالل 

قدموا  الذين  ال�صهداء  الهايل  واالحرتام 

ارواحهم يف �صبيل التحرير والهايل اال�صرى 

طريق  على  االحتالل  �صجون  يف  املعتقلني 

االتفاقيات  كافة  الغاء  اىل  تدعو  احلرية، 

الغا�صب  ال�صهيوين  العدو  هذا  مع  املربمة 

�صعوبنا  وتدعو  كما  العربية،  الرا�صينا 

العربية ومعه احرار العامل اىل دعم �صمود 

العدو  مبقاطعة  وذلك  فل�صطني  يف  االهل 

واكادمييا  اقت�صاديا  وممثليه  ال�صهيوين 

تقدميه  ميكن  ما  اقل  وهو  وريا�صيا  وثقافيا  

الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  بت�صحيات  قيا�صا 

اليومية.

ـلّوح املتعطلون عن العمل يف بلدة   

اعت�صام  بتنفيذ  ماأدبا  مبحافظة  ذيبان 

ت�صتجب  مل  حال  اأ�صرهم،  برفقة  مفتوح 

اجلهات ذات العالقة ملطالبهم.

وقال نور الدين اجلنادبة، اأحد املتعطلني، 

بعد  االحتجاجية  م�صرياتهم  عّلقوا  اإنهم 

اجتماعهم مع املحافظ قبل نحو اأ�صبوعني، 

الذي بدوره تعهد لهم بتوظيف عدد منهم 

كم�صتخدمني مدنيني يف االأمن العام.

الواقع  اأر�س  على  �صيئا  يجِر  مل  اأنه  اإال 

اإىل  اأ�صار  الذي  االآن، وفق اجلنادبة،  حتى 

انتهت  للمحافظ  اأمهلوها  التي  املدة  اأن 

االأ�صبوع املا�صي.

م�صت�صار  مع  اليوم  اجتمعوا  اأنهم  وبني 

احلجايا  عاطف  الع�صائرية  لل�صوؤون  امللك 

بناًء على دعوة منه، وطلب منهم اأ�صماءهم 

وال�صواغر الوظيفية التي يريدونها، وطلب 

من  يتمكن  حتى  الأ�صبوع  االنتظار  منهم 

متابعة ق�صيتهم وتاأمني الوظائف لهم.

ولفت اجلنادبة اإىل اأنهم قرروا االنتظار 

يف  اأنه  اإىل  منبهًا  املقبل،  االأحد  يوم  حتى 

حال مل يجر اال�صتجابة ملطالبهم ينفذون 

اعت�صاما مفتوحا برفقة اأ�صرهم.
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االأمن الغذائي �سرورة عاجلة

املهند�س: عبد الكرمي اأبو زنيمة

و  رو�صيا  بني  حرًبا  لي�س  العامل  ي�صهده  ما 

قوى  بني  عظم  ك�صر  معركة  واإمنا  فقط،  اأوكرانيا 

اأحادية  هيمنة  تكري�س  اأجل  من  حتارب  دولية 

جديد  عامل  لبناء  تنا�صل  وقوى  جهة  من  القطب 

متعدد االقطاب، هذا ال�صراع �صيكون له تداعيات 

اأجمع  العامل  دول  على  واقت�صادية  مالية  واأزمات 

ال�صرر  �صيلحق  الذي  االأمن_الغذائي  واأخطرها 

االأكرب بالدول الفقرية التي رهنت م�صريها بالهبات 

التكتل  عنوانه  امل�صتقبل  عامل  وامل�صاعدات، 

االقت�صادي وال�صيا�صي وهذا ما نحن باأم�س احلاجة 

اإليه عربًيا �صيما واأننا منتلك كل مقوماته الب�صرية 

املناخية  وبيئته  وجغرافيته  الطبيعية  وموارده 

ومعتقداته،  ولغته  وثقافته  وح�صارته  وتاريخه 

اخلالفات  ونبذ  التبعية  فك  هو  ينق�صنا  ما  كل 

والتفكري بحا�صرنا وبناء م�صتقبلنا باأيدينا .

بنا  املحدقة  واالخطار  التحديات  هذه  اأمام 

االإجراءات  من  جمموعة  باتخاذ  االإ�صراع  علينا 

الغذائي،  االأمن  وهي  فقط  منها  لواحدة  �صاأتطرق 

اليوم مطلوب من وزير الزراعة التح�صري والدعوة 

خلية  عنه  تنبثق  للزراعة  وطني  موؤمتر  لعقد 

املخت�صني  من  اخلرباء  اإليه  يدعى  واأزمات  طوارئ 

بال�صاأن الزراعي الإيجاد احللول واالآليات ملواجهة 

اأهم  من  �صنواجهها،  التي  امل�صتقبلية  التحديات 

الزراعات  وفر�س  توجيه  احللول  هذه  اأولويات 

للتخزين  القابلة  والبقوليات  احلبوب  ملحا�صيل 

 ”30-40%“ الكافية  امل�صاحات  وتخ�صي�س 

على  باملحافظة  الكفيلة  الزراعية  االأرا�صي  من 

لفرتات  احتياطي  ا�صرتاتيجي  كمخزون  توفرها 

كافية، م�صافًا لذلك اإعادة تفعيل بنود االتفاقيات 

لزراعة  ال�صتغاللها  املوؤجرة  احلكومية  لالأرا�صي 

الأردنيني  غريها  تاأجري  يف  والتو�صع  فقط  احلبوب 

ممتهنني للزراعة وباالأخ�س للمهند�صني الزراعيني 

االآبار  بحفر  وال�صماح  ت�صجيعية  رمزية  باأ�صعار 

الزراعات  لهذه  م�صرتكة  حلقول  االرتوازية 

وزراعة حما�صيل االأعالف واإعادة اإحياء وتفعيل 

البيت الريفي الزراعي وتقدمي الت�صهيالت املالية 

املي�صرة لالأ�صر الريفية، كذلك تخ�صي�س االأرا�صي 

كافية  ملدة  اجلبلية  املرتفعات  يف  االأمريية 

للمهند�صني الزراعيني الباحثني عن عمل مع تقدمي 

باأ�صجار  لزراعتها  لهم  املي�صرة  املالية  القرو�س 

ال�صناعات  باإقامة  املبا�صرة  كذلك  فقط،  الزيتون 

االألبان  و�صناعة  كاملربيات  الزراعية  التحويلية 

تقدمي  مع  اخلا�س  القطاع  مع  بالت�صارك  وغريها 

الت�صهيالت واالإجراءات لهم، وهنا ال بد من  كافة 

و�صع يد احلكومة ممثلة بوزارة الزراعية مبوجب 

قانون الطواريء على من�صاآت م�صانع رب البندورة 

ال�صيانة  واإجراء  ال�صايف  وغور  العار�صة  مثلث  يف 

البندورة  رب  ل�صناعات  ال�صتغاللها  لها  الالزمة 

وتعليبها وجتفيفها .

الزراعية  اخلطة  ت�صمنتها  املقرتحات  هذه 

املعمول بها حاليًا، لكن املطلوب تعديلها مبا يتواكب 

واملتوقعة،  القائمة  والظروف  املرحلة  ومتطلبات 

من  املوؤمتر  عن  �صيتمخ�س  وما  التعديالت  هذه 

موارد  اىل  حتتاج  ُعقد  اإذا  ومقرتحات  تو�صيات 

اإجراءات  مالية كبرية ميكن تاأمينها من جمموعة 

النفقات  من  تق�صف  اإجراءات  منها؛  حكومية 

ال�صلك  يف  العاملني  عدد  وتقلي�س  احلكومية 

املوؤ�ص�صات  عدد  وتقلي�س  باخلارج  الدبلوما�صي 

للحد  االإنتاجية  غري  العامة  وال�صركات  امل�صتقلة 

االأدنى حيث �صتنتفي اأ�صباب وجودها مع االنكما�س 

وبداأت  قريبًا  �صيربز  الذي  العاملي  االقت�صادي 

هذه  اأن  عن  اأ�صاًل  ناهيك  للعيان  تظهر  مالحمه 

االقت�صاد  على  عبئًا  كانت  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

ذات  احلكومية  الدوائر  مع  البقية  ودمج  الوطني 

لتحديد  االوان  اآن  فاإنه  لذلك  اإ�صافًة  ال�صلة، 

وتطبيق �صلم الرواتب لكل العاملني ممن يتقا�صون 

اإن  االجراءات  هذه   ، العامة  املوازنة  من  رواتبهم 

طبقت �صتوفر املبالغ املطلوبة والكافية لتو�صع يف 

ت�صرف وزارة الزراعة لتمكينها من تنفيذ خططها 

وبراجمها ملواجهة التحديات املتوقعة مما �صيخفف 

من االآثار ال�صلبية التي �صنواجهها ، واأخريًا فاإنه ال 

بد من وقف ال�صادرات من املواد اال�صرتاتيجية مع 

�صمان املحافظة على اأ�صعارها حمليًا لكي ال يتاأثر 

املنتجون املحليون من هذا االإجراء.

�سائقو تطبيق “كرمي” يوا�سلون اإ�سرابهم ويلّوحون بالت�سعيد
  - ي�صتمر الع�صرات من ال�صائقني 

العاملني على تطبيق النقل الذكي )كرمي( 

على  الرابع  لليوم  العمل  عن  اإ�صرابهم  يف 

من  متوا�صلة  �صاعات  لثالث  التوايل، 

ال�صابعة وحتى العا�صرة �صباحا، من خالل 

طلبات  ا�صتالم  ووقف  التطبيق  اإغالق 

العمالء.

لعدم  نتيجًة  االإ�صراب  هذا  وياأتي 

ال�صائقني  ا�صتجابة �صركة )كرمي( ملطالب 

منهم  املقتطعة  الن�صبة  بتخفي�س  املتمثلة 

من 25 اإىل 20 باملئة كحد اأعلى، وااللتزام 

الربي،  النقل  بت�صعرية هيئة تنظيم قطاع 

االزدحامات  عند  االنتظار  وقت  وتعديل 

املرورية التي ال حُتت�صب �صمن الرحلة.

ال�صريبة  باإلغاء  ال�صائقون  يطالب  كما 

والبالغة  املقتطعة من رحالتهم  احلكومية 

باملئة.  4
كما يعتزم ال�صائقون ت�صعيد اإجراءاتهم 

على �صركات التطبيقات االأخرى مثل اأوبر 

�صيا�صة  نف�س  تتبع  الأنها  نظرًا  وجيني، 

وقوانني  لتعليمات  متتثل  وال  كرمي،  �صركة 

هيئة تنظيم قطاع النقل الربي.

على  العاملني  الكباتن  من  العديد  وكان 

وقت  يف  طالبوا  الذكي  النقل  تطبيقات 

حتميهم  لهم  خا�صة  نقابة  بتاأ�صي�س  �صابق 

من “تغول �صركات التطبيقات” وتدافع عن 

حقوقهم.
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زال��ت  م��ا  ال�سهيونية  االم��ري��ك��ي��ة  امل����وؤام����رات 

م�����س��ت��م��رة م����ن اأج������ل ان����ه����اء )االون���������روا(
الالجئني  دائرة  ا�صدرت  ـ    

تناول  �صحفيا  ت�صريحا  “عودة” 
التطوارات على وكالة غوث الالجئني 

جاء فيه:

الالجئني  دائرة  “تتوجه 
حزب  يف  )عودة(  الفل�صطينيني 

االردين  الدميقراطي  ال�صعب 

الر�صمية  اجلهات  كافة  اىل  ح�صد 

اجل  من  عاجل  بنداء  وال�صعبية 

والتح�صيد  ال�صعد  كافة  على  العمل 

ل�صمان  املتحدة  االأمم  اروقة  داخل 

عمل  ا�صتمرارية  على  الت�صويت 

ثالث  ملدة  الدولية  الغوث  وكالة 

املتبع ل�صمان  �صنوات ح�صب االجراء 

الغوث  لوكالة  التفوي�س  جتديد 

الذي �صيجري يف نهاية العام علمًا ان 

الواليات املتحدة االمريكية والكيان 

م�صتمر  ب�صكل  يعملون  ال�صهيوين 

عدد  اكرب  حجب  اأجل  من  ومكثف 

ممكن اال�صوات الإنهاء عمل االونروا 

القانونية  مكانتها  من  وتفريغها 

اعرتاف  من  متثله  ملا  وال�صيا�صية 

الوطنية  الالجئني  بحقوق  دويل 

امل�صاعدات  بتقدمي  واال�صتمرار 

وال�صحية  واالن�صانية  االغاثية 

والتعليمية والت�صغيلية حتى تطبيق 

القرار االممي ١٩٤ ال�صادر عن االمم 

املتحدة بعودة الالجئني الفل�صطينيني 

لعام  منها  �صردوا  التي  ديارهم  اىل 

من  اجلاد  العمل  من  بد  وال   ١٩٤٨

واال�صالمية  العربية  الدول  خالل 

واملنا�صرة  والتقدمية  وال�صديقة 

للحقوق الوطنية لل�صعب الفل�صطيني 

اال�صوات  من  ممكن  عدد  اكرب  لك�صب 

وح�صول  التفوي�س  جتديد  ل�صالح 

لتجديد  �صوت   ١٧٣ على  االونروا 

التفوي�س يف عام ٢٠١٩ ويجب العمل 

)االونروا(  لتمويل  اآلية  ايجاد  على 

لوقف االبتزاز ال�صيا�صي الذي متار�صه 

الغا�صب  والكيان  املتحدة  الواليات 

)االونروا(  على  ال�صغط  خالل  من 

التمويل  والعمل على جتفيف  منابع 

املانحة  الدول  التاأثري على  من خالل 

التمويل  تقلي�س   او  متويلها  ووقف 

لتحجيم املهام التي تقوم بها االنروا 

امل�صتلزمات  وتوفري  الالجئني  باجتاه 

االن�صانية واالغاثية لهم.

ان املوؤامرات االمريكية ال�صهيونية 

انهاء  اأجل  من  م�صتمرة  زالت  ما 

)االونروا( ملا متثله من اعرتاف بحق 

لالجئني  الوطنية  واحلقوق  العودة 

عقد  خالل  من  وذلك  الفل�صطينيني 

اتفاقيات ثنائية مع ادارة )االونروا( 

تتنافى والقانون الدويل مثل اتفاقية 

االونروا  بني  وقعت  التي  االطار 

وما  االمريكية  املتحدة  والواليات 

جاء بها من ن�صو�س   تنحاز ب�صكل كامل 

العن�صري  ال�صهيوين  العدو  ل�صالح 

وتتدخل  الالجىء  تعريف  وتعيد 

ب�صكل فا�صح يف املناهج التعليمية وما 

ي�صمى باحليادية.

وما قام به املفو�س العام منذ ا�صهر 

بتحويل بع�س مهام االونروا اىل بع�س   

لهو خطوة باجتاه  الدولية  املنظمات 

تفريغ الوكالة من م�صمونها ال�صيا�صي 

والتخلي  عن مهامها املخولة بها ولذلك 

واجلمعية   العام  املفو�س  نطالب 

عن  الكف      املتحدة  لالمم  العامة 

العبث باملهام املوكلة لالونروا والعمل 

اجلاد من اجل  توفري الدعم املايل من 

خالل زيادة املنح املقدمة والبحث  عن 

م�صادر اخرى للتمويل وايجاد موازنة 

عن  تبعدها  لالونروا  وثابتة  دائمة 

قبل  من  امل�صتمر  ال�صيا�صي  االبتزاز 

االمريكان وال�صهاينة.”
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رقم  من  التجاري  االأردن  ميزان  يف  العجز  ارتفع 

البالغ )٦٥٩٥( مليون   ٢٠٢٠ متحقق خالل كامل �صنة 

دينار اىل عجز بقيمة )٨٧٠١( مليون دينار متحقق يف 

كامل �صنة ٢٠٢١، وبزيادة بلغت )٢١٠٦( مليون دينار، 

وبن�صبة ارتفاع عالية بحدود )٣١،٩٪(.

مكون العجز يف �سنة ٢٠٢٠
البالغ   ٢٠٢٠ �صنة  يف  التجاري  امليزان  عجز  حتقق 

م�صتوردات  لقيمة  كمح�صلة  دينار  مليون   )٦٥٩٥(

منه  مطروحًا  دينار،  مليو   )١٢٢٣٥( بقيمة  خاللها 

قيمة �صادرات كلية البالغة “٥٦٤٠” مليون دينار.

مكون العجز يف �سنة ٢٠٢١
 ٢٠٢١ �صنة  يف  التجاري  امليزان  عجز   )٨٧٠١(

الذي حتقق كمح�صلة لقيمة امل�صتوردات خاللها بقيمة 

�صادرات  قيمة  منه  مطروحًا   ، دينار  مليون   )١٥٣٤٥(

كلية بقيمة )٦٦٤٤( مليون دينار.

ارتفاع قيا�سي لقيمة امل�ستوردات )الأقرب مليون(
ارتفعت قيمة امل�صتوردات من )١٢٢٣٥( مليون دينار 

بقيمة  م�صتوردات  اىل   ٢٠٢٠ �صنة  كامل  يف  متحققة 

وبارتفاع   ٢٠٢١ �صنة  كامل  يف  دينار  مليون   )١٥٣٤٥(

)٣١١٠( مليون دينار وبن�صبة ارتفاع )٢٥،٤٪(.

وارتفاع قيمة ال�سادرات الكلية
ارتفعت قيمة ال�صادرات الكلية من “٥٦٤٠” مليون 

دينار متحققة يف كامل �صنة ٢٠٢٠ اىل )٦٦٤٤( مليون 

٢٠٢١ وبارتفاع )١٠٠٤(  دينار متحققة يف كامل �صنة 

مليون دينار، وبن�صبة ارتفاع )١٧،٩٪(.

تغطية ال�سادرات الكلية للم�ستوردات
توزيع ال�صادرات بني وطنية ومعاد ت�صديرها

الكلية  ال�صادرات  قيمة  توزعت   ٢٠٢١ �صنة  يف 

وطنية  �صادرات  بني  دينار  مليون   )٦٦٤٤( البالغة 

)منتجات حملية( بقيمة )٦٠٤٠( مليون دينار ، وبني 

�صلع معاد ت�صديرها بقيمة )٦٠٤( مليون دينار، وبذلك 

ت�صل ن�صبة ال�صادرات الوطنية اىل اجمايل ال�صادرات 

الكلية اىل )٩١٪(.

الكلية  ال�صادرات  قيمة  توزعت   ٢٠٢٠ �صنة  ويف 

وطنية  �صادرات  بني  دينار  مليون   )٥٦٤٠( البالغة 

بقيمة )٥٠٤٤( مليون دينار، وبني �صلع معاد ت�صديرها 

قيمة  ن�صبة  ت�صل  وبذلك  دينار،  مليون   )٥٩٦( بقيمة 

الكلية  ال�صادرات  الوطنية هنا اىل اجمايل  ال�صادرات 

اىل )٨٩٪(.

الوطنية  ال�صادرات  ن�صبة  ان  يظهر  �صبق  ومما 

حت�صنت اىل )٩١٪( يف �صنة ٢٠٢١ مقابل ن�صبة بحدود 

�صنة  يف  الوطنية  ال�صادرات  بقيمة  حتققت   )٪٨٩(

.٢٠٢٠

“الأقرب  ت�سديرها  مت  التي  املنتجات(   ( ال�سلع  اأهم 
مليون”

من  وتوابعها  االلب�صة  �صادرات  قيمة  ارتفعت 

)١١٦٠( مليون دينار يف �صنة ٢٠٢٠ اىل قيمة �صادرات 

دينار  مليون   )١٢٧٨( بقيمة   ٢٠٢١ �صنة  يف  متت 

تقارب  ارتفاع  وبن�صبة  دينار،  مليون   )١١٨( وبارتفاع 

.)٪١٠(

 )٥٠٩( من  االأ�صمدة  �صادرات  قيمة  ارتفعت  كما 

دينار  مليون   )٨٧٢( اىل   ٢٠٢٠ �صنة  يف  دينار  مليون 

مليون دينار وبن�صبة  وبارتفاع )٣٦٣(   ،٢٠٢١ �صنة  يف 

ارتفاع )٧١٪(.

اخلام  البوتا�س  خام  �صادرات  قيمة  ارتفعت  واأي�صًا 

 )٥١٣( اىل   ،٢٠٢٠ �صنة  يف  دينار  مليون   )٣٨٠( من 

مليون   )١٣٣( وبارتفاع   ،٢٠٢١ �صنة  يف  دينار  مليون 

دينار وبن�صبة ارتفاع )٣٥٪(.

دينار  مليون   )٢٤٣( من  قفزت  الفو�صفات  �صادرات 

اىل )٣٧٧( مليون وبارتفاع )١٣٤( مليون دينار وبن�صبة 

ارتفاع )٥٥( مليون دينار فيما ثبتت �صادرات ال�صيدلة 

مليون   )٤٢٣( ال�صنتني  يف  قريب  رقم  عند  )االدوية( 

دينار.

اأهم املناطق )اال�سواق( التي مت الت�سدير اليها �سنة 
٢٠٢١ )الأقرب مليون(

منطقة  اىل  ال�صادرات  ارتفعت   ٢٠٢١ �صنة  يف 

اىل  لت�صل   )٪١٢،٦( بن�صبة  احلرة  العربية  التجارة 

اىل  ال�صادرات  �صمنها  ومن  دينار،  مليون    )٢٢٦٩(

ال�صعودية التي ارتفعت بن�صبة )٢٧،٣٪( لي�صل رقمها 

اىل )٧٣٣( مليون دينار.

منطقة  اىل   ٢٠٢١ �صنة  يف  ال�صادرات  ارتفعت  كما 

 )١٦٤٢( اىل  لت�صل   )٪٢٩،٢( بن�صبة  امريكا  �صمال 

الواليات  اىل  ال�صادرات  �صمنها  ومن  دينار  مليون 

 )١٥٨٧( اىل  قيمتها   لت�صل   )٪٣٠( بن�صبة  املتحدة 

مليون دينار.

الدول  اىل   ٢٠٢١ �صنة  يف  ال�صادرات  وارتفعت 

االآ�صيوية غري العربية بن�صبة )٣٢،٣٪( لت�صل قيمتها 

اىل  ال�صادرات  �صمنها  ومن  دينار،  مليون   )١٤١٨( اىل 

الهند التي ارتفعت بن�صبة )٤٧،٨٪( ولت�صل قيمتها اىل 

)٩٠٧( مليون دينار.

يف  ارتفعت  االوروبي  االحتاد  ددول  اىل  ال�صادرات 

�صنة ٢٠٢١ بن�صبة )٢٩،٩٪( لت�صل قيمتها اىل )١٩٩( 

قبل  من  متوا�صع  من  اأقل  رقم  وهو  فقط  دينار  مليون 

واي�صًا  قطرًا،   )٢٧( اىل  اع�صاوؤه  عدد  ي�صل  احتاد 

امل�صتوردات  بحجم  مقارنته  عند  كبريًا  اختالاًل  يعك�س 

منه التي جتاوزت �صقف )٢٢٠٠( مليون دينار!!

اأبرز ال�سلع ) املنتجات( امل�ستوردة �سنة ٢٠٢١
من  حمدود  عدد  اىل  االردين  الت�صدير  تركز  فيما 

يف  كما   ،٢٠٢١ �صنة  يف  واملنتجات  ال�صلع  ومن  اال�صواق 

�صنوات �صابقة اال ان عدد امل�صتوردات من ال�صلع تتعدد 

وتتنوع وباملئات او اكرث، ومن ثم �صرنكز فيما يلي على 

اهمها واأكربها.

�صنة  يف  ارتفع  وم�صتقاته  اخلام  النفط  فا�صترياد 

٢٠٢١ بن�صبة )٤٣٪( لي�صل حجمه اىل )١٨٣٦( مليون 

وال�صيارات  العربات  م�صتوردات  ان  كما  )�صلبي(  دينار 

 ٢٠٢١ واجزائها ارتفع اي�صًا بن�صبة )٢٣،٩٪( يف �صنة 

يف  “�صلبي  دينار  مليون   )١١٠١( اىل  حجمه  ولي�صل 

�صوء وجود تخمة منها قي البالد، وبتكلفة متزايدة”.

ما يلفت النظر ويثري الت�صاوؤل حتقق ارتفاع قيا�صي 

لن�صبة امل�صتورد من احللى واملجوهرات الثمينة يف �صنة 

٢٠٢١ اىل )٥٥٨،٤٪( وبقيمة ت�صل اىل )٩٩٥( مليون 

دينار.

احلبوب  من  ا�صترياده  مت  ما  ن�صبة  ارتفعت  ايجابًا 

 )٧١٧( اىل  منها  امل�صتورد  قيمة  لت�صل   )٪٢٩،٢( اىل 

مليون دينار .

االآالت  من  ا�صترياده  مت  فيما  حت�صن  حتقق  واي�صًا 

 )٩٢١( اىل  قيمتها  لت�صل   )٪١٤،٧( بن�صبة  واالدوات 

مليون دينار ، وحت�صن اآخر فيما مت ا�صترياده من االآالت 

واالجهزة الكهربائية بن�صبة )١١،٦٪( وبقيمة )٨٠٣( 

مليون دينار.

العجز التجاري يف خماطره

مت�صارعًا  ا�صتمرارًا  موازاته  ويف  �صبق  مما  يالحظ 

االردن  ميزان  يف  العجز  لرقم  املت�صاعد  االجتاه  يف 

اىل   ٢٠٢١ �صنة  نهاية  يف  لي�صل  واختالالته  التجاري 

الناجت  من   ”٪٢٨“ وبن�صبة  دينار،  مليون   ”٨٧٠١“
مالية  وازمات  او�صاعًا  بذلك  مولدًا  االجمايل  املحلي 

يف  كما  م�صمونها  يف  �صعبة  واجتماعية  واقت�صادية 

نتائجها، ومنها، وعلى �صبيل املثال تاأثري العجز التجاري 

املتزايد يف تكوين وت�صخيم العجز يف احل�صاب اجلاري 

االكرث خطورة.

او�صع  تعمق  اي�صًا حتقق  املنتظر  من  اآخر  من جانب 

االول  الربع  خالل  ون�صبته  التجاري  العجز  رقم  يف 

االأ�صباب  لنف�س  تاله  “٢٠٢٢” وما  القادمة  ال�صنة  من 

ونتيجة ا�صتداد وامتداد املوجة لت�صخمية يف البالد.

عجز واختالل متزايد يف ميزان االردن التجاري �سنة ٢٠٢١
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ل��ال���س��ت��ق��الل:  ٧٦ ال�����ذك�����رى  يف  وال���ي�������س���اري���ة  ال���ق���وم���ي���ة  االأح����������زاب  ائ����ت����الف 

و�ساقة طويلة  كفاح  م�سرة  بعد  كبر  وطني  اجناز 
ـ   مع حلول ذكرى ا�صتقالل 

االأردين  �صعبنا  ي�صتعيد  البالد، 

مدى  على  املمتدة  الكفاح  م�صرية 

انطلقت  التي  عامًا،  و�صبعني  �صتة 

�صراراتها االأوىل مبا�صرة بعد متّكن 

من  الربيطاين  االنتداب  �صلطات 

يف  حتّكمت  جائرة  معاهدة  فر�س 

بريطانيا   – املنتدبة  الدولة  ظلها 

– باملفا�صل االأ�صا�صية حلياة البالد 
املالّية  واالقت�صادّية  ال�صيا�صّية 

�صكل  مما  االأمنّية،   – والع�صكرّية 

ا�صتفزازًا طبيعيًا للم�صاعر الوطنية 

ل�صعبنا االأردين، التقطتها وجتاوبت 

الوطنية  ال�صخ�صيات  من  ثّلٌة  معها 

املناه�صة لال�صتعمار كان من اأبرزهم 

ح�صني با�صا الطراونة، واالأمري را�صد 

م�صطفى  االأردن  و�صاعر  اخلزاعي، 

جازي،  بن  وحمد  التل  وهبي 

الذين  واآخرون،  التل  نيازي  وعلي 

عام  وطني  موؤمتر  عقد  اىل  تنادوا 

وطنية،  �صخ�صية   150 1928�صم 
املواجهة  رفع  االأثر يف  له كبري  كان 

الوطنية  القوى  بني  ال�صيا�صية 

االنتداب  �صلطات  وبني  االأردنية 

وتوابعها  واأدواتها  الربيطاين 

وثيقة  املوؤمتر  تبنى  وقد  املحلية. 

برنامج  ت�صَمنت  مهمة  �صيا�صية 

على  ابتداًء،  ن�س،  كفاحي،  عمل 

رف�س املعاهدة االأردنية الربيطانّية 

والتنديد بوعد بلفور، وحدد قواعد 

ودميقراطية  ع�صرية  اأ�صا�صية 

للنظام  حاكمة  تكون  اأن  اأرادها 

ال�صيا�صي والإدارة الدولة االأردنية. 

هذه  من  اأ�صا�صي  ق�صم  يزال  وال 

القواعد يحتفظ براهنيته واأهميته 

يزيد  ما  مرور  رغم  اليوم..  حتى 

اإقرارها.  على  عقود  ت�صعة  على 

الوطني  االأعمال  جدول  الأن  وذلك 

االأردنية،  للدولة  والدميقراطي، 

اًل  معطَّ اليوم،  وحتى  ذاك  منذ  ظل، 

ب�صورة ق�صرية.

الوطنية  احلركة  وا�صلت 

التعبري  خمتلفة  باأ�صكال  االأردنية 

عن اإرادة �صعبها وا�صراره على انتزاع 

ال�صيادة  وحتقيق  التام  اال�صتقالل 

الكاملة اللذين بقيا منقو�صني حتى 

مع اعالن انتهاء االنتداب الربيطاين 

االأمم  واعرتاف   25/5/1946 يف 

ذات  م�صتقلة  دولة  باالأردن  املتحدة 

�صيادة.

التي  الهائلة  الدفع  قوة  ومع 

االأردنية  الوطنية  احلركة  تلقتها 

وقومية  ي�صارية  اأحزاب  بت�صكيل 

املا�صي،  القرن  خم�صينيات  مطلع  يف 

ت�صاعدت املطالب ال�صعبية بتعريب 

االأردنية  املعاهدة  واإلغاء  اجلي�س 

من  مظهر  اأي  ورف�س  الربيطانية 

ا�صتقالل  من  االنتقا�س  مظاهر 

يف  انخراطه  عرب  و�صيادته  االأردن 

االأحالف االمربيالية امل�صبوهة، ويف 

مقدمتها حلف بغداد.

ولو قي�س للتجربة الدميقراطية 

الفريدة من نوعها لغاية االآن )التي 

حرة،  انتخابات  الإجراء  اأف�صت 

 1956 عام  ونزيهة  دميقراطية 

على  انتخب  برملان  عنها  متخ�س 

اأ�صا�س حزبي وعرّب ب�صكل �صادق عن 

االأردين،  ال�صعب  وطموحات  م�صالح 

و�صعت  حكومة  ت�صكيل  يف  وجنح 

االأردين  لل�صعب  الوطنية  املطالب 

ويف مقدمتها الغاء املعاهدة االأردنية 

اهتماماتها  �صدر  يف  الربيطانية 

تتجذر  اأن  العملية(،  واجراءاتها 

�صبل  لها  ُتوفر  واأن  وترت�صخ، 

االأردن  لكان  والتطور،  الدميومة 

اليوم يف م�صاف الدول ذات التقاليد 

قدرة  وذو  الرا�صخة،  الدميقراطية 

املوؤ�ص�صات  امالءات  مواجهة  على 

لنهج  الدولية  والنقدية  املالية 

اجلديدة  االقت�صادية  الليربالية 

واقت�صاد ال�صوق، والت�صدي للم�صروع 

ال�صهيوين ومقاومة مظاهر الفا�صية 

الكيان  داخل  املتنامية  والعن�صرية 

قبل  من  واملدعومة  ال�صهيوين 

العاملية،  االمربيالية  الدوائر 

وخا�صة االأمريكية.

قد  الدميقراطي  امل�صار  اأن  غري 

ومل  عليه،  واالنقالب  تعطيله  مت 

�صليمان  الراحل  حكومة  متكني  يتم 

�صوى  العامة  الوالية  من  النابل�صي 

بعد  االأردن  اختط  وقد  اأ�صهر،  �صتة 

�صعوبات  يجنبه  مل  م�صارًا  ذلك 

و�صيا�صية  اجتماعية  اقت�صادية 

زالت  وال  حادة،  نقدية   – ومالية 

النهج  وطاأة  حتت  تئن  البالد 

ومن  ال�صائد  التبعي  االقت�صادي 

تداعياته االجتماعية على قطاعات 

وعلى  االأردين،  ال�صعب  من  وا�صعة 

الرتدي  يف  االآخذ  معي�صتها  م�صتوى 

ال�صيا�صات  من  وتعاين  امل�صطرد، 

ت�صييق  اىل  الرامية  الر�صمية 

اخلناق على حرياتها الدميقراطية 

وال�صيا�صية، ومن اأبرزها حق التعبري 

مبتطلبات  الوفاء  وعدم  الراأي،  عن 

بحدوده  حتى  ال�صيا�صي  االإ�صالح 

ال�صعبية  املطالب  وجتاهل  الدنيا، 

ودميقراطي  حقيقي  تغيري  باإجراء 

يف بنية الت�صريعات الناظمة للحياة 

قوانني  مقدمتها  ويف  ال�صيا�صية، 

االنتخابات واالأحزاب.

االإحباط  مظاهر  من  وبالرغم 

ال�صلطات  جتاهل  عن  الناجمة 

وعدم  ال�صعبية،  لالإرادة  الر�صمية 

للنا�س،  املحقة  املطالب  مع  جتاوبها 

 76 مدى  على  �صطر  �صعبنا  اأن  اإال 

ي�صح  وال  يجوز  ال  اإجنازات  عامًا 

اليد  �صغيلة  كدح  بف�صل  اغفالها 

وقوى  اأحزاب  ون�صال  والفكر، 

الوطنية  احلركة  و�صخ�صيات 

عام  املئة  امتداد  على  االأردنية 

االأردنية،  الدولة  عمر  من  االأخرية 

ال�صلطة  من  متقطعة  وا�صتجابة 

احلاكمة لالإرادة ال�صعبية.

القومية  االأحزاب  ائتالف  اإن 

�صعبنا  جماهري  يهنئ  اإذ  والي�صارية 

ان  على  يوؤكد  اال�صتقالل،  بذكرى 

اأجل  من  الن�صال  �صتوا�صل  اأحزابه 

للنهج  والت�صدي  اال�صتقالل  تعزيز 

للمركز  بالتبعية  املتم�صك  الر�صمي 

واملثابر  االمربيايل،  الراأ�صمايل 

املتكافئة  العالقات غري  على تعميق 

يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع 

�صتى املجاالت، مبا يف ذلك يف املجال 

الع�صكري واالأمني، الذي فتح الباب 

القواعد  الإقامة  م�صراعيه  على 

االأردنية،  االأرا�صي  يف  الع�صكرية 

واملمعن يف تنفيذ �صيا�صات واإجراءات 

منعة  ا�صعاف  اىل  بالنتيجة  توؤدي 

قدرتها  وتراجع  الداخلية  اجلبهة 

الداخلية  التحديات  جمابهة  على 

واخلارجية املتعاظمة.
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حترير  هيئة  اأقامت   �  
مبنا�سبة  نقا�سية  ندوة  االهايل 
 ، لال�ستقالل   )٧٦( ال�  الذكرى 
بتاريخ  املا�سي  االثنن  يوم  وذلك 
تقدم  وقد   ٢٠٢٢  /  ٥  /  ٢٣
مبداخلتن  الرئي�سيان  املتحدثان 
هامتن اعقبتهما نقا�سات �سارك فيها 
احل�سور من الرفاق واال�سدقاء هذا 
وادار الندوة الرفيق حممد زرقان : 
وع�سو  ال�سحيفة  حترير  هيئة  ع�سو 

اللجنة املركزية حل�سد.
نعر�س فيما يلي لوقائع الندوة :ـ

رّحب  زرقان  حممد  الرفيق 
باحل�سور وا�ستهل بالتقدمي التاريخي 

التايل :�
الرفيقات والرفاق االأعزاء

قلوبنا  على  عزيزة  مبنا�صبة  االردنيون  يحتفل 

املنا�صبة  بهذه  واالحتفال  اال�صتقالل،  ذكرى  وهي 

ياتي يف �صياق ا�صتنها�س ارادة ال�صعب االردين التي 

رف�صت وترف�س كل ا�صكال الهيمنة، فاالردنيون لي�صوا 

�صعبا طارئا على هذه االر�س او موجة عابرة، بل هم 

دفاعا  معاركهم  يخو�صون  ال�صنني  االف  منذ  نتاجها 

عن وجودهم احل�صاري وهويتهم الوطنية يف مواجهة 

التي  والهيمنة   االحتالل  وحماوالت  الغزو  موجات 

امتدت منذ وجودهم حيث ت�صري الوثائق التاريخية 

قبل   715 عام  اال�صوري  الغزو  �صدوا  االردنيني  ان 

امليالد، وواجهوا غزوات العربانيني وانت�صروا عليهم 

بنوا  كما  املوؤابي  مي�صع  بقيادة  امليالد  قبل   51 عام 

عام  املفرج  بن  ح�صان  االمري  بقيادة  الم  بني  امارة 

1070 م و�صدوا غزوات الفرجن، ويف كل االحوال كان 
االردن حا�صرة ثقافية ومركز انتاج �صناعي جتاري  

يكاد يكون متحفا كبريا �صامال لكل احل�صارات. 

ال�صهيد  االردنيون  ين�صى  ال  احلديث  الع�صر  ويف 

مو�صى اخل�صاونة عام 1774 والذي ثار على احلاكم 

العثماين راف�صا ان ي�صلمه اطفاال م�صيحيني ليجربهم 

على م�صانقه، مرورا بثورة ال�صوبك عام 1900 وثورة 

بعد   1920 عام  البلقاء  وثورة   1910 عام  الكرك 

هزمية اجلي�س العربي يف مي�صلون وما تالها من عقد 

موؤمتر قم وثورة �صمخ التي ا�صت�صهد بها ال�صهيد كايد 

مفلح عبيدات ورفاقه وثورة وادي مو�صى عام 1926 

عام  لال�صتعمار  الراف�صة  ال�صعبية  املظاهرات  اىل 

1927 يف اربد بقيادة حزب ال�صعب كل هذا الن�صال 
والت�صحيات  وال�صهداء  بالدم  تعمد  الذي  الوطني 

توج باال�صتقالل بتاريخ 25/5/1946

وا�صرة  احلزب  قيادة  با�صم  بكم  الرتحيب  نكرر 

حترير االهايل  نامل مب�صاركة الرفيقني العزيزين. 

للحزب  العام  االمن  الطميزي  فرج  الرفيق 
ال�سيوعي االردين الناطق با�سم ائتالف االحزاب 

القومية والي�سارية
الوطنية  ال�سخ�سية  الب�سر  حممد  والرفيق 

االردنية املنا�سلة 
ورئي�س امللتقى الوطني للدفاع عن احلريات

وع�سو املوؤمتر القومي العربي
املباركة  الذكرى  هذه  يف  ا�صهاما  نقدم  ان  ناأمل 

حتت عنوان

حمطات وطنية يف ذكرى اال�ستقالل
للحزب  العام  االمن  الطميزي:  فرج  الرفيق 
الئتالف  االعالمي  الناطق  االردين  ال�سيوعي 
مداخلة  قدم  والي�سارية  القومية  االحزاب 

التالية.
ا�صتذكار  هو  اال�صتقالل  بذكرى  االحتفال 

ووعيهم  االوائل  االردنيني  لت�صحيات  وا�صتح�صار 

وا�صح  وطني  موقف  اىل  امل�صتند  املبكر  ال�صيا�صي 

ويرف�س  وملحقاته  الربيطاين  االنتداب  يرف�س 

عرب  ما  وهو  فل�صطني  على  ال�صهيوين  العدوان 

الوطني  املوؤمتر  انعقاد  ابان  بو�صوح  عنه  االردنيون 

�صخ�صية   150 1928 مب�صاركة  االردين االول عام 

وطنية اردنية ون�س على االتي :
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عدم االعرتاف باأي امتياز يتعار�س وال�صيادة   .3
القومية.

وحده  هو  لل�صعب  املمثل  النواب  جمل�س   .4
�صاحب احلق يف فر�س ال�صرائب وتعيني مقدارها.

والتعبري  والن�صر  االعتقاد  حريات  حماية   .5

للنا�س بحيث ال يوؤذي ان�صان ب�صبب اآرائه وافكاره ما 

دامت غري خملة بالنظام العام.

موظف  كل  و�صوؤال  حما�صبة  يف  االأمة  حق   .6
وظيفته  اعمال  عن  البالد  م�صالح  يف  وم�صتخدم 

واجراءاته

عادل. تفوي�س  لقاء  بذلك  ى   .7
اجلي�س قيادة  تعريب   .8

االنتداب  �صد  االردين  الوطني  الن�صال  وتواىل 

 1946 عام  اال�صتقالل  اعالن  مت  حتى  الربيطاين 

باإجراء  متثلت  متميزة  وطنية  جتربة  ذلك  تال  ثم 

عنها  نتج   1956 عام  حرة  دميقراطية  انتخابات 

االردن  تاريخ  يف  وحيدة  وطنية  حكومة  ت�صكيل 

برئا�صة �صليمان النابل�صي الغت املعاهدة مع بريطانيا 

لكن االنقالب الرجعي قي�س هذه التجربة الوطنية  

واعاد البالد اىل حقبة االحكام العرفية والتي مت 

ال�صيوعية ومنع االحزاب  بقانون مكافحة  تتويجها 

وزج املعار�صة الوطنية التقدمية يف ال�صجون ، وبعد 

عقدين ونيف واثر االحتجاجات ال�صعبية يف ني�صان 

رفع  وقرارات  الف�صاد  على  احتجاجا   1989 عام 

لينة  �صيا�صة  ممار�صة  اىل  النظام  ا�صطر  اال�صعار 

مت  حيث  ال�صعبية  اجلماهري  مع  التعامل  يف  طرية 

املعتقلني  عن  واالفراج  الرفاعي  زيد  حكومة  اقالة 

داخلية  وطنية  مل�صاحلة  والدعوة  ال�صيا�صيني 

توجت بامليثاق الوطني  واجراء انتخابات نيابية يف 

االرتهان  مع  ال�صيا�صي  االنفراج  ترافق  الذي  الوقت 

الدول  و�صروط  لالإمالءات  الكامل  االقت�صادي 

مما  الدويل  النقد  و�صندوق  املانحة  الراأ�صمالية 

)الطبقة  للنظام  االجتماعي  الن�صيج  لتفتيت  ادى 

 1993 عام  الوا�صعة  ال�صعبية  والهبة  احلاكمة( 

وتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 وما �صبقها 

الواحد  ال�صوت  قانون  وفق  االنتخابات  اجراء  من 

العرفية  الذهنية  وعودة  العامة  احلريات  وتقييد 

اال������س�����ت�����ق�����الل  ذك������������رى  يف  وط�����ن�����ي�����ة  حم������ط������ات 
تصوير يوسف الغزاوي



دد1344االهاليالخميس26-5-2022مشؤون محلية
9الع

للحياة ال�صيا�صية وعودة �صيا�صة االحالف الع�صكرية 

ال�صيا�صية وزاد  ال�صيا�صية مما عمق االزمة  واملحاور 

عام  ال�صعبي  احلراك  لربوز  وادى  ال�صعب  معاناة  من 

انه هبة موؤقتة  2011 حيث تعاملت احلكومة على 
لعدة مطالب وب�صكل جمتزاأ ثم  فيها  مت اال�صتجابة 

عادت احلكومة  وانقلبت على تعهداتها بعد تراجع 

بارتفاع  وتفاقمت  ات�صعت  االزمة  ولكن  احلراك 

املتعاقبة  احلكومات  وعجز  والفقر  البطالة  ن�صب 

معاناة  من  التخفيف  او  جذرية  حلول  تقدمي  عن 

الفئات ال�صعبية وما تالها من ال�صماح باإقامة قواعد 

دون  االردنية  االرا�صي  على  امريكية  ع�صكرية 

بعمليات  هند�صته  مت  الذي  النواب  ملجل�س  الرجوع 

تزوير وا�صعة ليجري مترير قوانني مهمة دون نقا�س

مداخلة اال�ستاذ حممد الب�سر
ال بد من اال�صارة اىل اأن حجم الظلم واال�صطهاد 

العثماين  احلكم  اإبان  العرب  على  مور�س  الغربي 

بفعل �صيا�صات الترتيك ، وحالة النهو�س القومي يف 

العامل مل توفر بيئة خ�صبة لال�صالم ال�صيا�صي  لطرح 

احلكم  تركه  الذي  ال�صيء  االرث  بحكم  براجمه 

حماولتها  يف  العربية  ال�صعوب  ون�صاالت  العثماين 

والتطلع  العثماين  واحلكم  ال�صيطرة  من  التخل�س 

العرب  وحدة  بيان  ا�صدار  ومت   ، العربية  للوحدة 

 /  ١٢  /  ٣١ يوم   ،  ١٨٦٠ عام  مذابح  اثر  بريوت  يف 

١٨٨٠ الذي ت�صمن اول بيان مدّون عن برنامج العرب 

العربية  االمة  ابناء  بتوحيد  مطالبني  ال�صيا�صي 

العثمانيني  عن  واال�صتقالل  العربية،  اللغة  واإحياء 

اتفاقيات  بعد  العربية  ال�صعوب  ن�صاالت  وتوا�صلت 

العربية  الدول  وتق�صيم  رميو  و�صان  بيكو  �صايك�س 

وهو ما ما مهد لقيام الدولة القطرية التي ارى ان اي 

ا�صتقالل لها مبعزل عن حتقيق الوحدة العربية هو 

ا�صتقالل منقو�س  ال يكتمل اال بالوحدة ، واأ�صري ان 

االردن كانت ت�صمى �صابقًا �صرق االردن وانها اكت�صبت 

يرتبط  الذي  موقعها  بحكم  اجليو�صيا�صية  اهميتها 

بها  مير  التي  االماكن  �صهدت  حيث  احلج،  بطريق 

اكت�صبت  وع�صائرية  �صكانية  جتمعات  احلج  طريق 

نفوذها من توقيع اتفاقيات حماية احلجاج.

عهده  ويف  �صوريا  يف  احلكم  في�صل  االمري  توىل 

مع  حتالف  كما  له،  ي�صجل  ع�صري  د�صتور  اقرار  مت 

حكومة وجمل�س نواب وطني لكن الفرن�صيني مل يرق 

لهم هذا التوجه وانتهى حكم في�صل مبعركة مي�صلون 

القومي،  انتمائهم  بحكم  االردنيون  بها  �صارك  التي 

الثورة  وقادة  االردنيون  اهلل  عبد  االمري  وا�صتقبلوا 

االحتالل  رف�صه  عبداهلل  االمري  واعلن  ال�صورية 

كتابه  يف  حمافظة  على  د.  ويورد  ل�صوريا  الفرن�صي 

ال�صمال  ابناء  ان  االردنية  املعار�صة  على  عام  مئة 

طالبوا االمري عبداهلل عام ١٩٢٦ باإجراء انتخابات 

النواب  جمل�س  ينتخبها  حكومة  ت�صكل  حرة  نيابية 

املوؤمترات  بقرارات  توج  مبكر  �صيا�صي  وعي  وهو 

الوطنية االردنية املتعاقبة.

ال�صكان وندرة  �صرق  االردن تعاين من قلة  كانت 

عام  قبل  اقت�صرت  التي  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  

وال�صجائر  التبغ  و�صركة  العربي  البنك  على   ١٩٥٠

و�صركة �صكة احلديد وم�صروع روتنربغ.

وبعد نكبة فل�صطني ورف�س الدول العربية اقامة 

كيان فل�صطيني مت عقد موؤمتر اريحا واحلاق ما تبقى 

احداث  من  تاله  وما  االردن  حكم  حتت  فل�صطني  من 

�صليمان  وحكومة  النا�صرية  الثورة  ابرزها  كان 

النابل�صي التي اجهز عليها التحالف الطبقي احلاكم 

وما تبعه ممن فر�س االحكام العرفية وحل االحزاب 

ونك�صة حزيران التي عمقت الوعي ب�صرورة ا�صتمرار 

جتلت  حيث   ، ال�صهيوين  امل�صروع  ومقاومة  الن�صال 

العمل  بن�صوء  االردنية  الفل�صطينية  املقاومة  وحدة 

الفدائي ومعركة الكرامة  وما تبعه من موؤامرات على 

املحاور  تناق�صات  ب�صبب  الفدائي  والعمل  املقاومة  

العربية وانق�صامها وحتالفات الرجعية االمربيالية 

الراف�صة للمقاومة.

احلياة  وانفرج   ١٩٨٩ عام  ني�صان  هبة  بعد   

توقيع  ومنذ  اخرى  مرة  االردن  اعاد  ال�صيا�صية 

التطبيع  فر�س  وحماوالت  عربة  وادي  اتفاقية 

للتحالف  الكامل   ال�صعب االردين اىل االرتهان  على 

قراءة  علينا  يحكم  مما  ال�صهيوين،  االمربيايل 

للتحالفات  االعتبار  اعادة  واهمها  والعرب  الدرو�س 

بتحالفات  اإال  تتحقق  ال  فالنجاحات  الوطنية 

وطنية برناجمية تواجه الهجمة املنظمة و�صيا�صة 

اال�صتهداف املمنهجة، كما يقع على القوى ال�صيا�صية 

قراءة  واعادة  ال�صيا�صية  املراجعة  اجراء  واجب 

التجربة من منظور نقدي لال�صتفادة من ا�صباب تعرث 

واليمن  والعراق   �صوريا  يف  الوطني  احلكم  جتربة 

والعدالة  الدميقراطية  غياب  اهمها  براأيي  والتي 

وطغيان دور الفرد على املوؤ�ص�صة.

العوامل  ا�صتح�صار  اال�صتقالل  ذكرى  يف  وعلينا   

اال������س�����ت�����ق�����الل  ذك������������رى  يف  وط�����ن�����ي�����ة  حم������ط������ات 
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التي قّو�صت اال�صتقالل الوطني بدءًا من 

اتفاقية  يف  املتثملة  ال�صيا�صية  التبعية 

اقامة  واتفاقية  وما تالها  وادي عربة 

واالختالالت  االمريكية   القواعد 

وحجم  امليزانية  وعجز  االقت�صادية 

الهائلواقت�صاد اخلدمات بداًل  املديونية 

من االقت�صاد الوطني املنتج.

وقدم  النقا�س  باب  فتح  ذلك  بعد 
مداخالتهم  امل�ساركون  الرفاق  قدم 
طرحتها  التي  للم�سامن  تعزيزًا 

املداخلتان الرئي�سيتان:�
وائل ابو الليث

لتجربة  النقدية  املراجعة  مع  انا 

حاكمة  كانت  �صواء  ال�صيا�صية  القوى 

االعتبار  بعني  االخذ  مع  حتكم  مل  او 

التي  االمربيالية  الرجعية  التحالفات 

بلورة  امام  االفق  و�صدت  التخلف  منظومة  عمقت 

وانت�صار تيار تنويري تقدمي بحكم �صيطرة التيارات 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  وحتالفاتها  الظالمية 

و�صيطرتها على التعليم واالعالم 

خليل ال�سيد 
االحزاب  ن�صال  توا�صل  اال�صتقالل  اعالن  بعد 

وفك  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  النهج  بتغيري  ال�صيا�صية 

�صيا�صة  وانتهاج  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  التبعية 

ا�صكال  كل  من   بالتحرر  اال  تتم  ال  وا�صحة  وطنية 

واعتماد   ال�صهيوين  بالعدو  واالرتباط  التطبيع 

�صيا�صات اقت�صادية وطنية  م�صتقلة حتد من االعتماد 

الوطنية  املوارد  وتنمية  االجنبية  امل�صاعدات  على 

واالعتماد على الذات 

عبد الرحيم �سكري
جذرية  مبعاجلة  اال  اال�صتقالل  اعالن  يكتمل  ال 

ال�صنوات  وح�صاد  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  لالزمات 

بتحالفاتها  املتعاقبة  احلكومات  �صنعته  الذي  املر 

الطبقية وارتهانها بالكامل المالءات و�صروط الدول 

املانحة مما ادى الختالالت هيكلية يف االقت�صاد دفع 

اثمانه الفئات ال�صعبية الوا�صعة التي ت�صررت ب�صبب 

خالل  من  املوازنة  تغذية  يف  الفقراء  على  االعتماد 

على  اخلا�صة  وال�صرائب  املبيعات  �صريبة  فر�س 

املحروقات وما �صابهها

�سيف زرقان
احلركة  بن�صاالت  ترتبط  اال�صتقالل  ذكرى   

الوطني  الن�صال  يف  االردنية  والطالبية  ال�صبابية 

الوطني مبكرا وخا�صة  الوعي  واملطلبي حيث ت�صكل 

اال�صتعمار  مناه�صة  يف  االردنيني  الطلبة  دور 

الربيطاين كما قدموا العديد من ال�صهداء منهم حقي 

خ�صاونة يف مظاهرات ا�صقاط حلف بغداد وال�صهيدة 

رجاء ابو عما�صة ويوا�صل الطلبة ن�صاالتهم الوطنية 

ال�صهيوين  العدو  مع  التطبيع  ا�صكال  كل  رف�س  يف 

ودعم وا�صناد ال�صعب الفل�صطيني البطل يف مواجهة 

االعتداءات ال�صهيونية

يا�سن زايد
الكامل  واال�صتقالل  الوطني  اال�صتقالل  بني  فرق 

مواردها  على  الدولة  تعتمد  عندما  يتحقق  الذي 

من  امل�صاواة  قدم  وعلى  املواطنني  جميع  وي�صتفيد 

اقت�صاد  ظل  يف  يتحقق  ال  وهذا  التنمية  مكت�صبات 

م�صوه ال ي�صجع على االنتاج الزراعي وال�صناعي وال 

الوطنية  الرثوات  على  العام  القطاع  �صيطرة  يب�صط 

التي ذهبت نهبا للخ�صخ�صة 

نا�سر �سبيالت
على  ويعتمد  احلبوب  ي�صدر  تاريخيا  االردن  كان 

 1962 عام  بعد  الوطني  االقت�صاد  لدعم  الزراعة 

الهاء  ومت  الزراعة  ت�صجيع  عن  الدولة  تراجعت 

املواطنني بالوظائف يف اجلي�س واملوؤ�ص�صات احلكومية 

ن�صدره  كنا  ان  بعد  القمح  ملادة  م�صتوردين  لن�صبح 

الأوروبا

رد الرفيق فرج الطميزي
 على �صوء مداخالت الرفاق اقرتح املهمات التالية 

للمرحلة املقبلة:

وانهاء  الع�صكرية  االحالف  خطط  مواجهة   -

الوجود الع�صكري االجنبي على االرا�صي االأردنية

للموؤ�ص�صات  التبعية  ل�صيا�صة  الت�صدي   -

االقت�صادية والنقدية

مواجهة خطوات التطبيع مع العدو ال�صهيوين   -

وتعزيز وادامة املوقف الوطني الراف�س للتطبيع

ال�صيادة  ذات  الوطنية  املوؤ�ص�صات  بناء   -

الوطنية 

احلياة  يف  الدميقراطية  باخليارات  التم�صك   -

ال�صيا�صية

االقت�صاد  �صيانة  يف  الوطني  النهج  تر�صيخ   -

املحلي

رد اال�ستاذ حممد الب�سر
بني  البينية  القومية  ال�صراعات 

على  �صلبيا  اثرت  احلاكمة  االنظمة 

املاأمول  العربية  النه�صة  م�صروع 

ودفعنا اليوم ثمن ال�صراعات القطرية 

ليت�صدر  القومية  االنظمة  بني 

رغم  الواجهة   ال�صيا�صي  اال�صالم 

انت�صار  مثل  املهمة  االجنازات  بع�س 

التعليم  رقعة  وات�صاع  ت�صرين  حرب 

اثمان  دفعنا  نحن  النهائية  وباملح�صلة 

ال�صارع  به  ا�صيب  الذي  االحباط 

متزقنا  اىل  وادى  العربي  ال�صيا�صي 

ان  احد  وانا  املريعة  ال�صورة  بهذه 

امل�صتقبل   يف  نفكر  ان  يف  تكمن  اجلراأة 

هذه  من  والعرب  الدرو�س  ون�صتلهم 

التجارب املريرة

بيئة  خلف  انه  العربي  الر�صمي  النظام  كارثة 

ر�صخت  قوانني  ومنظومة  واقت�صادية  �صيا�صية 

التبعية مثل قانون تفتيت امللكية الزراعية واالدعاء 

بعدم توفر املياه ملحاربة الزراعة ، واحلد من تناف�صية 

بال�صرائب  االنتاج  كلفة  برفع  الوطنية  ال�صناعة 

ورفع ا�صعار الطاقة ، ورغم االحباطات فعلى امل�صتوى 

م�صرقة  واجنازات  مناذج  االردنيون  قدم  الفردي 

والتبعية  الف�صاد  منظومة  ايدي  على  احباطها  مت 

االرتهان  على  جراأة  ولد  ما  وهو  واخل�صخ�صة 

كخيار  العاملي  باالقت�صاد  الكامل  االرتباط  وعزز 

االردن  على  تقت�صر  مل  احلالة  وهذه  ا�صرتاتيجي 

باقت�صادها املتوا�صع بل �صملت دول كربى كربيطانيا 

العمالية  النقابات  ب�صراوة  تات�صر  حاربت  عندما 

والغت تاأميم م�صانع احلديد واملناجم وو�صائل النقل 

تعك�س  العاملية  املالية  املنظومة  وا�صبحت  العامة 

نف�صها على اقت�صاد العامل

واالب�صع هو مو�صوع ال�صرائب الذي احدث فجوة 

يف مداخيل املواطنني بفعل التعديالت املتتالية التي 

الطبقة  ابناء  ثمنها  دفع  والتي  الت�صاعدية  الغت 

املتو�صطة، كما ان منظمة التجارة العاملية والتوافق 

يف  واالردنيني  االردن  واغراق  ا�صرتاطاتها  مع 

مديونية هائلة �صواء القرو�س احلكومية اخلارجية 

او قرو�صه الداخلية، ومديونية االردنيني ال�صخ�صية 

للبنوك عمقت االزمة

قراءة  عن  للحديث  بحاجة  نحن  اخلتام  ويف 

جريئة للم�صتقبل ملواجهة ال�صيا�صات احلكومية التي 

وقوانني  �صيا�صية  توجهات  وفر�س  اقرار  ت�صتمرئ 

على  احل�صول  يف  طمعا  العامة  حياتنا  مفا�صل  مت�س 

الدول  ا�صرتاطات  مع  يتوافق  ومبا  واملنح  امل�صاعدات 

املانحة على امل ان تبادر االحزاب لهذه القراءة

اال�ستقالل ذك���رى  يف  وط��ن��ي��ة  حم��ط��ات 
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 ا�سرار حكومي على ال�سنة التح�سرية رغم رف�س الطلبة
عرب عدد وا�صع من الطلبة عن ا�صتغرابهم لت�صريحات  وزير 

االأ�صتاذ  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 

الدكتور وجيه عوي�س، اأن معدل الثانوية العامة لن يكون املعيار 

والهند�صة،  الطب  تخ�ص�صات  لدرا�صة  الطلبة  لتاأهيل  الوحيد 

امتحان  اجراء  على  تعتمد  العامل  دول  جميع  اأن  اإىل  م�صريا 

تناف�صي بعد ال�صنة االأوىل لدخول تلك التخ�ص�صات. م�صيفا  ان 

امتحان الثانوية العامة ال يحدد قدرات الطالب ورغباته ب�صكل 

التناف�س  اأن  واأعتقد  والهند�صة،  الطب  مهن  يف  خا�صة  دقيق، 

امتحان  ان يكون من خالل اجراء  التخ�ص�صات يجب  على هذه 

العامة  الثانوية  اأن طلبة  ال�صياق على  تناف�صي، م�صددا يف ذات 

على مقاعد الدرا�صة لن يتاأثروا باأي تعديل على �صيا�صات القبول 

اجلامعي العام احلايل.

االمتحان  اأن  عوي�س  اأكد  التناف�صي  لالمتحان  تربيره  ويف 

اأن يكون حمددا ب�صوابط  للقبول يف اجلامعات يجب  التناف�صي 

اإىل  م�صريا  نف�صها،  واجلامعات  الوزارة  وا�صراف  رقابة  وحتت 

اجراء  على  اأكدت   2015 عام  اأعدت  التي  اال�صرتاتيجية  اأن 

االمتحانات لقبول الطلبة بتخ�ص�صات الطب والهند�صة. وفيما 

»املحاباة  عوي�س:  قال  عدالة،  وجود  وعدم  باملحاباة  يتعلق 

موجودة اذا مل يكن هناك رقابة و�صبط«. وكان عوي�س اأكد يف 

القبول املوحد لن ُيطّبق  اأي تغيري على �صيا�صات  اأن  وقت �صابق 

الدرا�صة يف  املوجودين على مقاعد  العامة  الثانوية  على طلبة 

هذا العام

العبث  من  حتذر  ر�صاد  االردين  الدميقراطي  ال�صباب  رابطة 

وزارة  ل�صيا�صات  مو�صوعية  ملراجعة  وتدعو  الطلبة  مب�صتقبل 

الرتبية مبا يخ�س امتحان التوجيهي وعقده على فرتتني ليكون 

معيارا مو�صوعيا وحمددا لقدرات الطلبة وتقييمهم ، الن نظام 

يخدم  ال  للطلبة  التح�صريية  ال�صنة  نظام  ثم  الواحدة  ال�صنة 

االختالالت  ازالة  �صرورة  وتوؤكد   ، والتناف�س  العدالة  معايري 

والت�صوهات يف نظام القبول التي و�صع ثلثي املقاعد ا�صتثناءات 

دون ان تخ�صع لقوائم القبول املوحد  مبا ينايف معاير العدالة 

املرحلة  يف  والت�صويب  باملعاجلة  االأوىل  وهو  الفر�س  وتكافوؤ 

احلالية.

الطلبة االأردنيون يف اأوكرانيا يطالبون »التعليم العايل« 

بقبولهم يف اجلامعات االأردنية
االوكرانية  الرو�صية  االزمة  على  اأ�صهر  عدة  مرور  بعد 

يف  الدار�صني  االردنيني  الطلبة  على  وخيمة  بظالل  القت  التي 

اأمل  بارقة  ينتظرون  يزالوا  ما  الذين  االوكرانية،  اجلامعات 

اجلامعات  موا�صلة  من  بالرغم  الدرا�صة،  ادراج  اىل  للعودة 

االنذار  �صافرات  تقطعها  التي  بعد(  )عن  التعليم  االوكرانية 

عند بدء الغارة اجلوية.

طالب جمموعة الطلبة االردنيني الدار�صني يف اوكرانيا ومن 

ان�صافهم وايجاد حلول كفيلة  كليات الطب بالتحديد ب�صرورة 

با�صتقبالهم يف اجلامعات الر�صمية االردنية، خ�صو�صًا وان كلفة 

االنتقال من جامعاتهم يف اوكرانيا الي بلد اوروبي جماور تبلغ 

يف ال�صنة الدرا�صية نحو 15 الف يورو مقابل 4 اآالف يرورو يف 

اوكرانيا، ي�صاف اىل ذلك كلفة النقل من جامعة الخرى تقدر 

بـ 10 االالف دوالر ناهيك عن كلف االقامة وال�صكن واالنتقال 

من دولة الخرى، االمر الذي يحتم ايجاد حلول فورية الأزمة 

الطلبة باملجمل، يف ظل الظروف املعي�صية للكثري من اهايل الطلبة 

الذين ي�صعب عليهم توفري تلك املبالغ يف املرحلة الراهنة.

واكد الطلبة  ان غالبيتهم يحملون وثائق ر�صمية اردنية تثبت 

مبينني   ،80% تتجاوز  عامة  ثانوية  معدالت  على  ح�صولهم 

ال�صنوات  يف  كونهم  الطريق  منت�صف  يف  يزالوا  ما  غالبيتهم  ان 

االخرية من الدرا�صة، بحيث ال ميكن اكمال درا�صة الطب )عن 

بعد( الأهمية التوا�صل املبا�صر مع املوؤ�ص�صة التعليمية التي متنح 

الطلبة الفر�صة الكافية العتماد خمتلف ا�صاليب التعلم والتي 

ي�صعب احل�صول عليها )اون الين(

الطلبة يدفعون اثمان رفع الدعم ويتعر�سون لال�ستغالل.
�صكا طلبة يدر�صون يف جامعة الريموك من املحافظات االأخرى 

رفع اأجور ال�صكنات عليهم بعد بدء تطبيق التعرفة الكهربائية 

اإنهم فوجئوا بزيادة االأجرة ال�صهرية  اجلديدة. وقال الطلبة 
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من قبل اأ�صحاب ال�صكن بحجة اأن التعرفة الكهربائية ت�صاعفت 

يدفعون  اأنهم  الطلبة  واأ�صاف  الفرق.  دفع  الطلبة  على  ويجب 

االأجرة  واأ�صبحت  وكهرباء  �صكن  بدل  دينارا   )90( �صهريا 

)110( دنانري، ي�صاف لها اأجور النقل، مما ي�صكل عبئا عليهم يف 

يرزح  التي  الغالء  وموجات  ال�صعبة  االقت�صادية  الظروف  ظل 

الدعم  بفئات  ب�صمولهم  الطاقة  وزارة  وطالبوا  ذووهم.  حتتها 

ليتمكنوا من ا�صتكمال درا�صتهم، �صيما واأنهم طلبة اأردنيون لكنهم 

ي�صكنون حمافظات اأخرى.

ر�ساد ت�ستذكر احداث الرموك وحتيي �سهداء احلركة 

الطالبية االردنية
بكل  »ر�صاد«  االأردين  الدميقراطي  ال�صباب  رابطة  ت�صتذكر 

الفخر واالعتزاز ن�صاالت احلركة الطالبية االأردنية وال �صيما 

كان  والذي  ذكراها  متر  التي  الريموك  جامعة  احداث  ابان 

امل�صاركة  �صرف  »ر�صاد«  االأردين  الدميقراطي  ال�صباب  لرابطة 

فيها جنبًا اىل جنب مع القوى الطالبية االأخرى وت�صري االحداث 

ان اجلمعيات الطالبية يف كلية الهند�صة يف الريموك عام 1986 

الإلغاء  االدارة  دفع  بهدف  واعت�صامات  م�صريات  باقامة  بادرت 

الكلية.  العملي لطالب  التدريب  مالية عن  ر�صوم  ا�صتيفاء  قرار 

32 طالبا واعتقلت اجلهات االمنية  حيث ردت اجلامعة بف�صل 

واعلنوا  القرارات  لهذه  الطلبة  ت�صدى  وقد  الطالب.  من  عددا 

االمن  قوات  باقتحام  انتهى  اجلامعة  داخل  مفتوحا  اعت�صاما 

ا�صت�صهد  وقد  االعت�صام،  لف�س  القوة  م�صتعملني  اجلامعة  حرم 

ال�صيخ،  ومروة  قا�صم  مها  والطالبتان  حمدان  ابراهيم  الطالب 

كما ا�صيب عدد من الطلبة والطالبات با�صابات بالغة يف مناطق 

خمتلفة من اجل�صم.

بدران،  عدنان  د.  اجلامعة  رئي�س  باقالة  االحداث  وانتهت 

على  املعتقلني  الطلبة  عن  عفو  و�صدر  ال�صيفي  الف�صل  والغى 

خلفية االحداث التي ا�صتمرت حوايل ا�صبوعني.

و�صيوا�صل  هدرًا  تذهب  لن  والت�صحيات  الن�صاالت  هذه  ان 

الدفاع عن  النقابي من اجل  الوطني  ن�صالهم  الطلبة االأردنيون 

اال  �صيانتها  ميكن  ال  والتي  واملطلبية  النقابية  الطلبة  حقوق 

وطنية  ومظلة  كحا�صنة  االأردن  لطلبة  العام  االحتاد  باإن�صاء 

نقابية وممثل لكل االحتادات واملجال�س الطالبية باجلامعات.

     ـ   دعا اأكرث من 50 

املا�صية  اجلمعة  اأمريكيًا،  نائبًا 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب   ،

يف  التحقيق  اآي” اإىل  بي  “اإف 
اجلزيرة  قناة  مرا�صلة  اغتيال 

�صريين اأبو عاقلة، خالل عملها 

يف ال�صّفة الغربّية.

االأمريكّيون  النّواب  و�صّدد 

من  الي�صارّية  امليول  ذوو  الـ57 

بقيادة  الدميقراطي،  احلزب 

على  كار�صون،  اأندريه  النائب 

اجلن�صّية  حتمل  عاقلة  اأبو  اأّن 

االأمريكّية، م�صريين اإىل روايات 

 11 يف  اغتيالها  حول  متباينة 

مايو/ اأيار.

وقالوا، يف ر�صالة موّجهة اإىل 

وزير اخلارجّية اأنتوين بلينكن، 

التحقيقات  مكتب  ومدير 

اإّنه  راي،  كري�صتوفر  الفدرايل 

يف  اله�ّس  الو�صع  اإىل  “نظرًا 
املت�صاربة  والتقارير  املنطقة 

ال�صّيدة  مبقتل  حتيط  التي 

وزارة  من  نطلب  عاقلة،  اأبو 

التحقيقات  ومكتب  اخلارجّية 

يف  حتقيق  فتح  الفدرايل 

مقتلها”.

اأمريكّية،  “ب�صفتها  واأ�صافوا 

بحّق  تتمّتع  عاقلة  اأبو  كانت 

املمنوحة  الكاملة  احلماية 

الذين  االأمريكّيني  للمواطنني 

يعي�صون يف اخلارج”.

٥٧ نائبا اأمركيا يطالبون بالتحقيق يف اغتيال �سرين اأبو عاقلة
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يبدو وا�ضحًا بعد ثالثة 

احل��رب  ب��دء  على  ا�شهر 

اأن  االوكرانية  الرو�ضية- 

 – الدولية  اال�ضطفافات 

بالت�شكل  ’اآخذة  الدولية 

، ومنها ما هو وا�شح مثل 

م��وق��ف ال��ه��ن��د وال�����ش��ن 

ومنها   ، لرو�شيا  امل��وؤي��د 

مثل  الت�شكل  بطور  هو  ما 

ان�����ش��م��ام ب��ع�����ض ال���دول 

االوروبية حللف الناتو . 

وهذا بدوره �شينعك�ض ب�شكل مبا�شر على اال�شطفافات 

االقليمية- االقليمية ، فهناك على �شبيل املثال موقف تركيا 

الداعم  ال�شهيوين  الكيان  وموقف  الرو�ض  مع  املتحالف 

الوكرانيا ، وموقف ايران الذي ما زال رماديا �شرعان ما 

�شيا�شيا  املع�شكرين  اأحد  اختيار  على  مرغما  نف�شه  يجد 

وع�شكريا . 

 ، وال�شعودية  اال م�شر  وازنا  عربيا  هنالك طرفًا  لي�ض 

وموقف كال البلدين �شيتعزز مو�شوعيا بحكم ك�شر االنفراد 

االمريكي املطلق بادارة املنطقة ، وحالة التوازن اجلديدة 

قد تعيد ملف ال�شراع العربي – اال�شرائيلي اىل ال�شاحة 

الدولية وجمل�ض االمن  بعد احتكار امريكي حلوايل ثالثة 

عقود. 

ت�شوية  م�شروع   ، ال�شورية  لالزمة  دويل   – دويل  حل 

 ، اأمن اخلليج  وملف   ، اال�شرائيلي جديد  العربي  لل�شراع 

هذه امللفات الثالثه �شوف ت�شهد حتوالت حا�شمة وباجتاه 

�شتفرزها  ال��ت��ي  املعطيات  وف��ق  وت�شويات  ح��ل��ول  اي��ج��اد 

بال  على  يخطر  ال  منحى  احل���رب  ت��اأخ��ذ  مل  م��ا  احل���رب 

�شربة  او   ، النووية  لال�شلحة  حمدود  ا�شتخدام  مثل  اأحد 

امريكا  مت��ادت  ما  اذا  ما  لدولة  رو�شيا  توجهها  ع�شكرية 

وحلفاوؤها بح�شار رو�شيا وا�شتنزافها ع�شكريا واقت�شاديا 

، الن رو�شيا ال ميكن اأن ت�شمح المريكا واوروبا باطالة اأمد 

احلرب وا�شتنزاف رو�شيا . 

احلياة  اع���ادة  اال  الر�شمين  ال��ع��رب  اأم���ام  �شبيل  ال 

الدويل  واالط��ار  االقليمي  االط��ار  ففي   ، العربية  للجامعة 

مع  وللتعاطي   ، العرب  ا�شمها  �شيا�شية  كتلة  هنالك  لي�ض 

عربي  اطار  وجود  من  بد  ال  واالقليمية  الدولية  الت�شويات 

الدول  بع�ض  والع��ادة   ، ال�شعف  مناطق  ولتجاوز  للتوافق 

العربية لالطار العربي وخ�شو�شا �شوريا والعراق . 

ما زال هنالك مت�شعا من الوقت العادة ترميم النظام 

ال�شعبي  امل�شتوى  على  اأم��ا   ، االدن���ى  باحلد  ول��و  العربي 

قد خلف حالة  والت�شييق  والفقر  القمع  فاأن  واجلماهريي 

 ، �شعبية  ح��ل��ول  ع��ن  معها  احل��دي��ث  ي�شعب  ال��دم��ار  م��ن 

با�شتثناء املقاومة الفل�شطينية التي قد ت�شكل رافعة حلالة 

التي  االغتيال  جرمية  عقب  حدث  كما  عربية  جماهريية 

نفذها ال�شهاينه بحق املنا�شله �شريين ابو عاقله .  

كمال م�ساعن 

تداعيات احلرب الرو�سية االوكرانية على املنطقة ٢/٢                   

ـ   دعت جمموعة من الفنانني      

االعتبارّية  وال�صخ�صيات  والكتاب 

ال  الذكر  �صبيل  على  منهم  الغرب،  يف 

و�صوزان  اأملودوفار،  بيدرو  احل�صر:  

ومارك  �صوينتون،  وتيلدا  �صاراندون، 

ومرييام  كانتونا،  واإريك  روفالو، 

ونعومي  جارمو�س،  وجيم  مارجولي�س، 

اإ�صرائيل  دعت  غابرييل  وبيرت  كالين، 

التخاذ “تدابري هادفة ل�صمان امل�صاءلة 

الفل�صطينّية  ال�صحافّية  مقتل  عن 

املا�صي  االأ�صبوع  عاقلة،  اأبو  �صريين 

املدنيني  وجميع  جنني،  خميم  يف 

الفل�صطينيني االآخرين”.

 وندد اأكرث من مائة فنان، وبالتحديد 

هوليوود  جنوم  فيهم  مبن   ،126
بقتل  بارزون،  ومو�صيقيون  وموؤلفون 

الفل�صطينية  لل�صحافية  اإ�صرائيل 

اأفاد  كما  عاقلة،  اأبو  �صريين  املحرتمة 

 Artists for Palestine( موقع 

.)U.K
وتابع املوقع قائاًل: ُقتلت اأبو عاقلة، 

امل�صهورة يف جميع اأنحاء العامل العربي 

االإ�صرائيلي  االحتالل  عن  لتقاريرها 

بالر�صا�س  العن�صري،  الف�صل  ونظام 

ترتدي  كانت  بينما  املا�صي  االأ�صبوع 

منظمة  ودح�صت  �صحفية،  �صرتة 

)بت�صيلم( االإ�صرائيلية حلقوق االإن�صان 

حماوالت القادة االإ�صرائيليني التن�صل 

من امل�صوؤولية.

�صاراندون:”اإنني  �صوزان  واأ�صافت 

اأبو  �صريين  ملقتل  وغا�صبة  حزينة 

جنازتها.  على  املروع  والهجوم  عاقلة 

م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  االآن  اأعرف 

والتدابري  اجلادة  امل�صاءلة  بدون  اأّنه 

ينتهي  لن  حكوماتنا،  قبل  من  اجلادة 

قريًبا”،  واالحتالل  العن�صري  الف�صل 

وفق اأقوالها.

وال�صخ�صيات  الفنانون  وانتقد 

وامل�صايقات  العنف  من  “منًطا  العامة 

والرتهيب �صد ال�صحفيني الفل�صطينيني 

ما و�صفته  ال�صوء على  ي�صلطون  الذين 

و)هيومن  الدولية(  العفو  )منظمة 

حقوق  و)منظمة  ووت�س(  رايت�س 

“باأّنه  بت�صيلم،  االإ�صرائيلية(  االإن�صان 

على  املفرو�س  العن�صري  الف�صل  نظام 

ال�صعب الفل�صطينّي”.

ه���ول���ي���وود  م����ن  وجن������وم  ���ا  وم���و����س���ي���ق���يًّ  
ً
ومم����ث����ال ���ا 

ً
ف���ن���ان  ١٢٦

��ف��ون االح���ت���الل اال����س���رائ���ي���ل���ي  ب���دول���ة ال���ع���زل ال��ع��ن�����س��رّي  ي�����سِ
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ت�سيء هذه الدرا�سة على عدد وا�سع 

االقت�سادية  التحليلية  اجلوانب  من 

اجلاري  لل�سراع  وال�سيا�سية  واالمنية 

لالهمية  ونظرا  اوروبا  �سرق  يف  االن 

�سنعر�س الدرا�سة على حلقات متتالية. 

اجلزء االول

زياد حافظ*
الدوليني  املراقبني  بع�س  يعترب 

املخ�صرمني ك�صفري الهند ال�صابق م. ك. 

بهدراكومار والذي يوؤّكدها مراقب اآخر 

ال�صابق  ال�صابط  كروك  ال�صتري  مرموق 

و�صاحب  الربيطانية  املخابرات  يف 

)منتدى  فوروم”  “كونفليكت  موقع 

اأوكرانيا  يف  املواجهة  اأن  ال�صراعات( 

والواليات  رو�صيا  بني  مواجهة  هي 

اإاّل اأنها  املتحدة.  هذه مقاربة �صحيحة 

ال تف�ّصر ملاذا؟   فاملواجهة التي ن�صهدها 

واالإقليمي  الدويل  ال�صعيدين  على 

مرتاجع  وحمور  �صاعد  حمور  بني  هي 

حرب  فعليا  وهي  االنفراط  و�صك  على 

مالية  راأ�س  ماليتني:  راأ�س  بني  اأهلية 

ريعية  مالية  وراأ�س  اإنتاجية  �صناعية 

مالية.  املحور ال�صاعد هو حمور الراأ�س 

املالية ال�صناعية االإنتاجية التي تقوده 

اجلنوب  دول  ومعها  االورا�صية  الكتلة 

بينما   )Global South( االإجمايل 

املحور الثاين هو الراأ�س املالية الريعية 

الواليات  تقوده  التي  املالية  االإنتاجية 

وخا�صة  الغرب  دول  ومعها  املتحدة 

االنكلو�صاك�صوين.   التحالف  دول 

�صيا�صة  انتهج  االنكلو�صاك�صوين  فاملحور 

فر�صها  عقود  خم�صة  منذ  اقت�صادية 

على حلفائه يف اأوروبا اأّدت اإىل التخّلي 

ع�صر  يف  للدخول  ال�صناعي  االإنتاج  عن 

على  الرتكيز  عرب  الت�صنيع  بعد  ما 

املالية  واخلدمات  عام  ب�صكل  اخلدمات 

البنية  يف  والتحّوالت  خا�س.  ب�صكل 

ح�صلت  التي  وال�صيا�صية  االقت�صادية 

اأّدت  ونقدية  مالية  �صيا�صات  جّراء  من 

االأخرى  امل�صادر  على  الريع  تغّلب  اإىل 

الإنتاج الرثوة.

والهيمنة  القّوامة  فقدان  ولتجّنب 

اعتربت  الدويل  االقت�صادي  امل�صهد  يف 

الطيف  من  الغرب  يف  احلاكمة  النخب 

املال  على  ال�صيطرة  اأن  النيوليربايل 

االقت�صاد  على  لل�صيطرة  تكفي  والنقد 

نظرية  هي  هذه  الدول.   على  وبالتايل 

ال�صيا�صة  ان  اعترب  الذي  كي�صنجر 

النقدية هي مفتاح ال�صيطرة على العامل 

والتي رّوج قّوامتها فيما بعد االقت�صادي 

ال�صعيد  وعلى  فريدمان  ميلتون 

ورونالد  تات�صر  مارغاريت  ال�صيا�صي 

ريغان.  لكن هذه النظرية كانت خاطئة 

منذ اللحظة االأوىل الأن ال�صيطرة على 

على  ال�صيطرة  بّوابة  من  تاأتي  العامل 

الطبيعية  واملوارد  والطاقة  الغذاء 

التطّورات  اأكّدته  كما  املال  على  ولي�س 

املا�صية.   اخلم�صة  العقود  خالل 

الروؤية  بني  ال�صراع  جوهر  هو  هذا 

النيوليربالية ال�صّيقة االأفق والواقعية 

اجليو�صيا�صي  ال�صراع  يف  ال�صيا�صية 

لل�صيطرة على اجلزيرة االورا�صية حيث 

والطاقة  الغذاء  يف  العامل  موارد  تكمن 

واملعادن.  االن�صان مل يعد قيمة ا�صا�صية 

الذي  الغربي  النيوليربايل  النظام  يف 

عنه  ممنوع  م�صتهلك  اإىل  دحرجته  مّت 

كانت  لذلك  امل�صري.   وتقرير  التفكري 

عرب  االعالم  على  لل�صيطرة  املوجة 

الغربي  العامل  يف  ال�صركاتي  التمركز 

و�صلب حّرياته الد�صتورية يف التعبري.

النظام  يف  االقت�صادية  والهيمنة 

البّوابة  عرب  كانت  النيوليربايل 

عملة  اإىل  الدوالر  حتّول  عندما  املالية 

الوحيدة  وحتى  االأويل  االحتياط 

لوال  ذلك  ليح�صل  يكن  مل  العامل.   يف 

قرارين اأ�صا�صيني اتخذتهما اإدارة ري�صار 

فالقرار  و1973.    1971 يف  نيك�صون 

االأول هو قطع �صلة الرحم بني الدوالر 

حرب  بعد  الثاين  والقرار  والذهب 

ت�صرين عندما اقنعت االإدارة االأمريكية 

االأخرية  خالل  ومن  احلرمني  بالد 

اأوبك  جميع الدول النفطية يف منظمة 

هذا  بالدوالر.   النفط  برميل  ت�صعري 

القرار مع القرار ال�صابق بقطع العالقة 

االأمريكية  االإدارات  مّكن  الذهب  مع 

اأي  دون  الدوالر  طباعة  يف  املتتالية 

م�صاءلة اأو حما�صبة ما �صمح لها بتمويل 

االأمريكية.   املوازنة  يف  املتفاقم  العجر 

احلروب  متويل  يف  �صاهم  العجز  وهذا 

زعزعة  وم�صاريع  االأمريكية  اخلارجية 

املكان  اأينما �صاءت يف  العاملي  اال�صتقرار 

والزمان.

�صاهم  االأمريكية  املوازنة  يف  العجز 

 30 جتاوز  الذي  العام  الدين  تكوين  يف 

تريليون دوالر ناهيك عن الدين اخلا�س 

الذي  واالأفراد  لل�صركات  يعود  الذي 

اأما الناجت  38 تريليون دوالر.   يقّدر ب 

الداخلي فال يتجاوز 23 تريليون دوالر 

ي�صكل  العام  الدين  فاإن  اآخر  مبعنى  اأي 

بينما  الداخلي  الناجت  من  باملائة   130
من  باملائة   165 جتاوز  اخلا�س  الدين 

العام  الدين  وجمموع  الداخلي.   الناجت 

اإىل   2022 يف  يقّدر  اخلا�س  والدين 

باملائة من   296 اأي  68 تريليون دوالر 
الناجت الداخلي.  هذا يعني اأن الواليات 

موارد  لديها  كانت  واإن  مفل�صة  املتحدة 

ال�صيا�صات  لكن  تنقذها.   اأن  ت�صتطيع 

اخلم�صة  العقود  خالل  اتبعتها  التي 

املا�صية اأّدت اإىل حالة افال�س.  لكن هذا 

الدوالر  جعل  عرب  متويله  مّت  االإفال�س 

العملة االحتياطية االأ�صا�صية يف العامل 

طباعة  املتحدة  للواليات  �صمح  مما 

احلكومة  يف  رفاهية  لتمويل  الدوالر 

ويف القطاع اخلا�س على ح�صاب م�صالح 

ال�صيا�صة مل تعد  االأخرى.  هذه  الدول 

ممكنة وقد يكون لها عواقب مهمة.

اأكرث  هو  الذي  االإفال�س  فهذا 

الكيان  وجود  ويهّدد  افرتا�صي  من 

ال�صيطرة  اأ�صبحت  لذلك  االأمريكي.  

العامل  يف  االقت�صادية  املقّدرات  على 

�صرورة للبقاء للواليات املتحدة.  وهذه 

م�صتدامة  حروبا  ت�صتدعي  ال�صيطرة 

يف  املحتملني  اخل�صوم  على  للق�صاء  اإما 

احلد  يف  ال�صتنزافهم  اأو  االأق�صى  احلد 

االأدنى.  فاالإفال�س هو املحّرك ل�صيا�صات 

عدوانية ال نهاية لها اإال بنهاية النموذج 

االأمريكي القائم حاليا يف االقت�صاد ويف 

اال�صت�صرا�س  نفهم  لذلك  ال�صيا�صة.  

مقولة  عرب  االأمريكية  ال�صيا�صات  يف 

لنا  هو  لكم  هو  وما  فقط  لنا  هو  لنا  ما 

غري.   ال  فقط  لنا  وكالء  فاأنتم  اأي�صا 

احلاكمة  النخب  “لنا” هو  ب  واملق�صود 

�صّرح  ما  هذا  االأمريكي!   املواطن  ولي�س 

االأمريكي  الرئي�س  وا�صح  ب�صكل  به 

عن  عرّب  الذي  ترامب  دونالد  ال�صابق 

الدول  جتاه  االأمريكية  ال�صيا�صات  يقني 

العربي  النفط  اعترب  حيث  النفطية 

ملكا للواليات املتحدة.

التي  واملالية  النقدية  ال�صيا�صات 

العقود  املتحدة خالل  الواليات  اتبعتها 

�صيطرة  اإىل  اأّدت  املا�صية  االأربعة 

الدوالر على العامل وبالتايل �صاهمت يف 

املتحدة  للواليات  افرتا�صي  ريع  تكوين 

ال�صيا�صات.   تلك  يف  االمعان  يف  �صاهم 

اأ�صبح الدوالر عملة االحتياط  فعندما 

يف  العجز  متويل  اإىل  اأّدى  فهذا  للدول 

املوازنة االأمريكية بدون كلفة.  فالدول 

م�صطرة  بالدوالر  احتياطا  متلك  التي 

هي  التي  اخلزينة  �صندات  �صراء  اإىل 

التعامل  مت  العجز.   لتمويل  الو�صيلة 

املتحدة  الواليات  اأقدمت  حتى  بذلك 

املركزي  امل�صرف  اأموال  حجز  على 

الفنزويلي  ثم  الليبي  ثم  االإيراين 

يعني  هذا  الرو�صي.   ثم  االفغاين  ثم 

نقديا  احتياطا  متلك  التي  الدول  اأن 

بخ�صارة  وقت  اأي  يف  مهّددة  بالدوالر 

متناق�صة  �صيا�صاتها  كانت  اإذا  اأموالها 

هيمنة  املتحدة.   الواليات  �صيا�صات  مع 

عندما  انتهت  احتياط  كعملة  الدوالر 

هل  عظمى.   دولة  اأموال  احتجزت 

مع  التعامل  املتحدة  الواليات  ت�صتطيع 

الواقع اجلديد؟  يف راأينا كال ولكن هذا 

حديث اآخر!...يتبع

*باحث وكاتب اقت�سادي �سيا�سي 
واالأمن العام ال�سابق للموؤمتر 

القومي العربية وع�سو املنتدى 

االقت�سادي واالجتماعي يف لبنان

احلرب االهلية الراأ�س مالية يف العامل: قراءة اقت�سادية �سيا�سية للمواجهة يف اأوكرانيا)١-٢(
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ليلى نقوال -اأ�ستاذة العالقات الدولية يف اجلامعة 

اللبنانية -
    

لالأوراق  كبري  خلط  هناك  يكون  اأن  ُيتوقع 

املو�صوع  بح�صب  وت�صيق  تتو�صع  وا�صطفافات 

ورغبة الداعمني اخلارجيني.

بهدوء  اللبنانية  النيابية  االنتخابات  انتهت 

لبنان  قدرة  يوؤكد  الفت،  واأمني  و�صعبي  �صيا�صي 

وعودة  االنهيار  تخطي  على  اللبنانية  والدولة 

االنتظام اإىل املوؤ�ص�صات يف ما لو كان هناك اإرادة 

�صيا�صية بذلك.

االإعالمي  الت�صليل  كل  من  وبالرغم  واقعيًا، 

واالهتمام العاملي باالنتخابات النيابية اللبنانية، 

والغربية  اللبنانية  االإعالم  و�صائل  وم�صارعة 

والعربية اإىل اإعطاء نتائج وحتليالت واإ�صقاطات 

قراءة  فاإن  النتائج،  �صدور  قبل  حتى  �صيا�صية، 

تعطي  الكتل،  وحجم  واالأ�صوات  للنتائج  دقيقة 

املوؤ�صرات التالية:

النيابية الغالبية  خ�سارة    -  1
احلر  الوطني  والتيار  اهلل  حزب  ح�صد 

 71 2018 غالبية نيابية قوامها  واحللفاء، عام 

مقعدًا، تراجعت هذه احل�صة اليوم اإىل 61 نائبًا 

)تختلف التقديرات، البع�س يقول 64(. 

اهلل،  )حزب  الثنائي  احتكر  لقد  النتائج،  يف 

حركة اأمل( املقاعد ال�صيعية ب�صكل كامل، وخ�صر 

فيما  كامل،  ب�صكل  الدروز  احللفاء  املقاومة  حلف 

حافظ  كما  قوته،  على  امل�صيحي  احلليف  حافظ 

احللفاء  من  مقبولة  ن�صبة  على  املقاومة  حلف 

املقاومة  معار�صي  قوة  ازدادت  باملقابل،  ال�صّنة. 

من امل�صيحيني وال�صّنة، واحتفظ جنبالط بكتلته 

من دون تغيري. 

التقليدية  ال�صيا�صية  القوى  تلك  وبني 

نائبًا   15 قوامها  وازنة  كتلة  ت�صّكلت  املت�صارعة، 

من املجتمع املدين، لكنها متباينة فكريًا و�صيا�صيًا 

من اأق�صى اليمني اإىل اأق�صى الي�صار، ومن مطالبني 

اإىل  لبقائه  موؤيدين  اإىل  املقاومة  �صالح  بنزع 

منخرطني باملقاومة.

النيابية  الغالبية  خ�صرت  االأرقام،  حتليل  يف 

القول  ميكن  ال  لكن  مقاعدها،  من  بع�صًا  ال�صابقة 

 10 خ�صرت  قد  تلك  النيابية  الغالبية  اإن 

قبل  الغالبية  تناق�صت  عمليًا،  بالكامل.  مقاعد 
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ان�صحب  حيث   ،2019 االأول/اأكتوبر  ت�صرين 

�صمن  من  ُيح�صبون  كانوا  ممن  النواب  من  العديد 

هذه الغالبية )على االأقل 5 نواب( وان�صموا اإىل 

النيابية  الغالبية  اأن  يعني  ما  »الثورة«،  �صفوف 

مل تنطلق يف هذه االنتخابات من رقم 71 بل من 

ان�صحبوا  الذين  النواب  جميع  اأن  علمًا   .66 رقم 

وان�صموا اإىل »الثورة« )با�صتثناء �صامل روكز( قد 

واحت�صبوا  االنتخابات،  هذه  يف  وجنحوا  عادوا 

�صمن »ال�صخ�صيات ال�صيا�صية امل�صتقلة«.

احلر الوطني  التيار  مفاجاأة    -  2
مل يكن اأكرث املتفائلني يتوقع اأن يحافظ التيار 

كان  بل  كبرية،  وازنة  كتلة  على  احلر  الوطني 

ال�صعب  ح�صاب  يف  ي�صمد  لن  التيار  اأن  التقدير 

اللبناين واأنه �صينهار كليًا يف انتخابات مّت التمهيد 

االإعالمية  احلرب  من  و�صنوات  »ثورة«،  عرب  لها 

وال�صغوط  االأموال  و�صرف  والو�صايات،  والتنمر 

اإىل  باالإ�صافة  والعاملية،  والدولية  االقت�صادية 

وحتميل  املرفاأ،  وانفجار  ومايل  اقت�صادي  انهيار 

رئي�س اجلمهورية والعهد م�صوؤولية خراب نتيجة 

املنّظم  والنهب  الف�صاد  �صيا�صات  من  �صنة   30
للخزينة العامة.

فح�صب  ي�صمد  مل  التيار  باأن  متثلت  املفاجاأة 

21 نائبًا، وهي تعد  بل ح�صد كتلة وازنة قوامها 

الكتلة االأكرب يف الربملان اللبناين.

اللبنانية القوات  تقدم    -  3
االنتخابات  هذه  يف  اللبنانية  القوات  تقدمت 

التيار  كتلة  تناف�س  وازنة  نيابية  كتلة  وح�صدت 

الوطني احلر وتوازيها تقريبًا. 

لكن االأمر مل ي�صّكل مفاجاأة للمراقبني واملطلعني 

على �صري االنتخابات يف لبنان، فلقد كانت القوات 

النيابية،  االنتخابات  يف  متوياًل  االأكرث  احلزب 

من  ومبا�صرًا  علنيًا  دعمًا  تلقيها  اإىل  باالإ�صافة 

ا�صتخدم  الذي  البخاري  وليد  ال�صعودي  ال�صفري 

ورجال  ال�صيا�صيني  مع  اململكة  ونفوذ  عالقاته 

بنف�صه  جال  ثم  القوات،  لدعم  ال�صّنة  الدين 

القوات،  للوائح  الدعم  حل�صد  االأق�صية  على 

واإجبار املر�صحني ال�صّنة على اللوائح املقابلة على 

االن�صحاب تاأمينًا حلوا�صل اأكرب للكتلة القواتية.

الرئي�س  تغييب  من  القوات  ا�صتفادت  عمليًا، 

�صعد احلريري عن ال�صاحة ال�صيا�صية، اإذ مل تكن 

ت�صتطيع اأن حت�صد هذا الكّم من االأ�صوات ال�صنية 

مناف�صة  لوائح  هناك  كان  لو  للوائحها،  الداعمة 

لتيار امل�صتقبل. الالفت اأن ال�صنيورة الذي اأوكلت 

ال�صيا�صة  يف  احلريري  اآل  دور  اإنهاء  مهمة  اإليه 

اإذ مل ت�صتطع  اللبنانية، قد تلقى خ�صارة مدوية 

لوائحه اأن حت�صد اأي مقعد نيابي.

اأمل وحركة  اهلل  حزب  الثنائي:    -  4
تقارير  واملحلي  الغربي  االإعالم  يف  انت�صرت 

تفيد برتاجع حزب اهلل يف هذه االنتخابات واأن 

النتائج ت�صري اإىل فقدانه الدعم ال�صعبي. 

اإن التدقيق باأرقام املقاعد واالأ�صوات التي نالها 

اأن كتلته زادت عدديًا هذا  اإىل  حزب اهلل، ت�صري 

ح�صوله  اإىل  باالإ�صافة   ،2018 العام  عن  العام 

�صعيد  على  تف�صيلية  اأ�صوات  ن�صبة  اأعلى  على 

لبنان، وعلى عدد اأ�صوات اأكرث من عام 2018. 

اإىل  املعركة  يحّول  اأن  احلزب  ا�صتطاع  لقد 

حرب  »�صد  وت�صويت  املقاومة«  »حماية  معركة 

ال�صيعي  اجلمهور  فا�صتنفر  �صيا�صية«،  متوز 

خ�صرت  فلقد  اأمل  حركة  اأما  بكثافة.  للت�صويت 

خارج  من  حلفاءه  بري  الرئي�س  وخ�صر  مقعدين، 

كتلة حركة اأمل، ف�صقط الفرزيل وفي�صل كرامي 

وابراهيم عازار واأ�صعد حردان، وال�صرييف مروان 

خري الدين وغريهم.

والدرزية  ال�سنية  ال�ساحتن  مفاجاآت    -  5
بالطبع، ح�صل خلط كبري لالأوراق يف ال�صاحتني 

امل�صتقبل  تيار  غياب  اإن  اإذ  والدرزية،  ال�صنية 

الفكرية  االجتاهات  من  ف�صيف�صاء  بو�صول  �صمح 

املقاعد  �صمن  الربملانية  الندوة  اإىل  وال�صيا�صية 

التيار  حجم  تو�ّصع  لقد  عام،  ب�صكل  ال�صّنية. 

الدوائر ذات  العروبي يف هذه االنتخابات يف كل 

الغالبية ال�صّنية... اأكرب املفاجاآت كانت يف �صيدا، 

الرحمن  وعبد  �صعد  اأ�صامة  الئحة  حققت  حيث 

البزري انت�صارًا كبريًا بح�صولها على 3 مقاعد يف 

دائرة �صيدا- جزين. 

ا�صتطاع  فلقد  الدرزية،  ال�صاحة  على  اأما 

من  عريقة  درزية  قيادات  اإخراج  املدين  املجتمع 

وهاب(،  ووئام  اإر�صالن  )طالل  اللبناين  الربملان 

ال�صاحة  يف  حلفاءها  املقاومة  خ�صرت  وهكذا 

الدرزية بالكامل.

يف اخلال�صة، يبدو اأن تركيبة الربملان اللبناين 

املتنوعة ودخول قوى جديدة اإليه، �صتعطي دفعًا 

 .2026 عام  للرت�صح  املدين  املجتمع  لقوى  اأكرب 

يكون  اأن  ُيتوقع  ال�صيا�صي،  ال�صعيد  على  لكن 

�صيا�صية  وا�صطفافات  لالأوراق  كبري  خلط  هناك 

تتو�صع وت�صيق بح�صب املو�صوع ورغبة الداعمني 

اخلارجيني.

قراءة مو�سوعية يف انتخابات لبنان
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ارتفاعًا  البالد  �شهدت 

جنونيًا يف اأ�شعار العديد من 

الوا�شح  من  وبات  ال�شلع، 

ال�شرائية  القدرة  تراجع 

وجتاوز  للمواطنن، 

الكماليات،  �شلع  االرتفاع 

اأ�شا�شية  �شلعًا  لي�شمل 

عليها  يعتمد  وارتكازية 

وحياته  قوته  يف  املواطن 

اليومية، من الزيوت واالأرز 

ت�شريح  ويف   ،.... الخ  واملحروقات  واللحوم  والدجاج  وال�شكر 

ارتفاع  اأّن  اإىل  اأ�شار  املدنية،  اال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة  عام  ملدير 

االأ�شعار �شيرتاوح ما بن 5 اإىل %10 و�شيطال جميع ال�شلع 

الغذائية وغريها، كما اأ�شار اإىل اأن املوؤ�ش�شة تدر�ض اال�شترياد 

من اخلارج واالإمكانيات الفنية واللوج�شتية لذلك، فهل تعترب 

حلواًل  اخلارج،  من  واال�شترياد  الن�شب  بهذه  االأ�شعار  زيادة 

جدّية وجذرّية مل�شاكلنا املعي�شية واالقت�شادية!!؟؟، ويف تربير 

�شعيف، يعزو امل�شوؤولون هذا االرتفاع باالأ�شعار، اإىل ارتفاعها 

وهل  الغالء،  غول  من  املواطن  يحمي  من  نقول  وهنا  عامليًا، 

عامليًا  االأ�شعار  انعكا�ض  حتمل  على  القدرة  االأردين  للمواطن 

على م�شتوى املعي�شة املحلي يف ظّل تاآكل الدخول، وازدياد ن�شب 

البطالة والفقر يف البالد.

حماية  يف  م�شوؤولياتها  اأمام  احلكومة  و�شع  من  بّد  ال  هنا 

واالأمن  االجتماعية  احلماية  منظومة  وتعزيز  املواطن، 

بيد من  وال�شرب  االأ�شعار  االجتماعي، وذلك ب�شبط وحتديد 

حديد على ج�شع التجار وكبار امل�شتوردين، والبحث عن بدائل 

امل�شتوين:  على  الذات،  على  فيها  نعتمد  ومعي�شية  اقت�شادية 

القريب، واال�شرتاتيجي البعيد، ون�شرع مب�شاريع تنموية انتاجية 

يف املحافظات والعا�شمة، واالبتعاد عن �شيا�شة االعتماد على 

التجربة  اأثبتت  وحيدًا،  خيارًا  بو�شفهما  وامل�شاعدات،  املنح 

اأ�شَهَم  بل  واملعي�شية،  االقت�شادية  البالد  م�شاكل  يعالج  اأّنه مل 

بتغري  البدء  مبكان،  ال�شرورة  فمن  �شوءًا،  االأمور  ازدياد  يف 

الدويل،  ال�شندوق  و�شفات  عن  واالبتعاد  االقت�شادي،  النهج 

نحمي  كي  الوطنين،  االقت�شادين  اخلرباء  لراأي  واال�شتماع 

البالد من ازدياد ن�شب البطالة والفقر، الذي ي�شهم يف انت�شار 

ال�شلم  �ض  ويقوِّ االجتماعية،  واالأمرا�ض  واالنحراف  اجلرمية 

واالأمن املجتمعي.  

خليل ال�سيد

من يحمي املواطن من غول الغالء

     �    ا�شدر التيار ال�شعبي يف تون�ض 

بيانا ادان فيه حتّول ما يعرف “بزيارة الغريبة” 

اإىل منا�شبة �شنوية ملزيد من  تعميق التطبيع مع 

كيان العدّو  واإىل فر�شة لتدخل اأخطر عنا�شره 

هذا  زيارة  يف  ح�شل  ما  وهو  لتون�ض  االرهابية 

العام اأي�شا ،اإ�شافة اإىل تواجد عنا�شر تون�شية 

من غري اأبناء الديانة اليهودية من املتعاونن مع 

كيان العدّو ال�شهيوين يف مترير اأخطر م�شاريعه 

حاليا وهو ما ي�شمى مب�شروع “االإبراهمية” على 

فيما  وغريه.  ال�شلغومي”  “ح�شن  املدعو  غرار 

يلي ابرز ما  جاء يف البيان :  

تون�ض  تواجه  ملا  املدرك  ال�شعبي  التيار  اإن 

هائل  �شغط  من  العربية  الدول  كّل  غرار  على 

وقد  التطبيع،  م�شار  يف  االإنخراط  اأجل  من 

تفاقمت هذه املخاطر جّراء ما ت�شبب فيه حكم 

العمالء والف�شاد من تبديد ملقدرات �شعبنا طيلة 

حتت  بالدنا  باتت  حيث   ، الفارطة  ال�شنوات 

االإبتزاز ،  “اإما التطبيع او احل�شار والتجويع”، 

واأمام هذه االأو�شاع يهمنا يف التيار ال�شعبي   اأن 

نوؤكد  على:

مع  التطبيع  ُيجّرم  بقانون  مت�شكنا   -  1
املتفاقمة  لهذه اجلرمية  لو�شع حّد  العدو  كيان 

من جهٍة، وحلماية االأمن القومي لبالدنا الذي 

و�شيا�شيا  واقت�شاديا  اأمنيا  للتخريب  يتعّر�ض 

وثقافيا.

ت�شاهل  من  كل  حما�شبة  على  -التاأكيد   2
اإىل  ال�شهيوين  الكيان  من  عنا�شر  دخول  يف 

لهذه  عالقة  فال   ، زائفة  �شعارات  حتت  بالدنا 

جمموعات  هم  واإمنا  املعتقد  بحرية  العنا�شر 

َتِتّم مالحقتهم  اأن  املفرو�ض  من  املجرمن  من 

ا�شتقبال  ا�شتقبالهم   ال   الدولية  املحاكم  اأمام 

ال�شيوف .

عرب  واملطبعن  للتطبيع  مقاومتنا  اإن   -  3
مالحقتهم ق�شائيا وعزلهم �شيا�شيا واجتماعيا 

اىل  يتحول  حتى  فيه  رجعة  ال  خياٌر  واإعالميا 

كل  مع  و�شنعمل   ، تون�ض  يف  دولة  �شيا�شة 

الوطنين على اأن يكون جترمي التطبيع مع كيان 

العدو �شمن الت�شريعات القادمة يف بالدنا.

اإدراِك  من  نابع  التطبيع  جترمي  اإن   -  4
يف  ال�شهيوين  العدّو  مقاومة  اأّن  من  كامٍل 

املحور  ويف  ال�شيادي  الوطني   امل�شروع  قلب 

الهيمنة  قوى  مع  اال�شرتاتيجي  اال�شتباك  من 

دورا  معا  يلعبون  الذين    ، املحلين  ووكالئها 

واال�شتغالل  التخلف  اإنتاج  اإعادة  يف  اأ�شا�شيا 

والفقر والبطالة واأن جتارب الدول العربية الذي 

طّبعت منذ عقود مل جْتِن منها  اإال ال�شراب من 

وعود التمويل واال�شتثمار ،  بل ازدادت اأو�شاُعها 

�شوًء اقت�شاديا واجتماعيا وثقافيا واأمينا.

التيار ال�سعبي يف تون�س:  “ التطبيع خيانة عظمى”


