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

اسبوعية ،سياسية

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

العدد  1344الخميس 2022/5/26م 2022/6/2 -م  -السنة التاسعة و العشر ون الثمن  300فلس

ندوة �سيا�سية لالهايل:

حمطات وطنية يف ذكرى اال�ستقالل

الموقع على االنترنت www.hashd-ahali.org.jo

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

بريد الكتروني ahali@go.com.jo- hashdparty@gmail.com

الأم��������ن ال����غ����ذائ����ي ������ض�����رورة ع��اج��ل��ة
امل�ؤامرات االمريكية ال�صهيونية ما زالت
م�ستمرة من �أج��ل انهاء (االون���روا)
ق�����راءة م��و���ض��وع��ي��ة يف ان��ت��خ��اب��ات ل��ب��ن��ان
احل����رب االه��ل��ي��ة ال����ر�أ�����س م��ال��ي��ة
يف ال���ع���امل :ق������راءة اق��ت�����ص��ادي��ة
�سيا�سية ل��ل��م��واج��ه��ة يف �أوك��ران��ي��ا

راي االهايل

ك��ي��ف ي��ن��ام امل�����س���ؤول��ون وال��ن��ا���س
ال ي������ج������دون ق�������وت ي���وم���ه���م
�شهد االقت�صاد الوطني بكل اركانه تقهقر ًا متوا�ص ً
ال منذ بداية عهد
خ�صخ�صة القطاع العام اواخر الثمانينات ،وانعك�س هذا الرتاجع احلاد
على االو�ضاع املعي�شية للمواطنني وعلى تردي م�ستويات القطاعات
اخلدمية التي تقع �ضمن امل�س�ؤولية الرئي�سية للدولة.
و�أهمها :ال�صحة ،التعليم ،واالقت�صاد.
لقد �أغرقت �سيا�سات اخل�صخ�صة وما رافقها وتالها ،البالد يف فو�ضى
غري م�سبوقة ،و�أخ�ضعت املجتمع االردين لقوانني ظاملة غري م�سبوقة،
تنحاز للفئة القليلة امل�ستفيدة من املقاوالت التجارية واالحتكارات
وذلك على ح�ساب الفئات ال�شعبية الأو�سع التي تكتوي كل يوم بنريان
االجراءات الر�سمية املجحفة املتعلقة برفع اال�سعار.
ويف مواجهة ال�ضغوط ال�شعبية وال�سيا�سية الهائلة املطالبة بت�صحيح
هذه االو�ضاع ،والعودة اىل النهو�ض بال�صناعة والزراعة على وجه
التحديد ،فقد عملت احلكومات على ا�ستيعاب الغ�ضب ال�شعبي وتفريغه
من ا�ستحقاقاته ،دون �أن تلج�أ ولو ملرة واحدة �إىل �إجراء مراجعات جدية
وحتمل
�ضرورية ل�سيا�ساتها التي ادت اىل تدهور االو�ضاع املعي�شية،
ّ
م�س�ؤولياتها يف �إدارة ال�ش�أن االقت�صادي مبا يخفف من االعباء الهائلة
التي ينوء بثقلها املواطنون .فالعلة اال�سا�س وال�سبب اجلوهري لهذا
الرتدي هو اخل�صخ�صة والتبعية االقت�صادية الكاملة للم�ؤ�س�سات العاملية
الر�أ�سمالية ،وهجر الرثوات الوطنية و�إهمالها عن �سابق عمد وا�صرار.
كان من الطبيعي �أن تف�شل امل�ؤمترات والور�ش والتقارير ال�صادرة عن
احلكومات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إحداث فرق او تقدمي معاجلات جادة
لالو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة ما دامت ت�صر احلكومات نف�سها على اعتماد
ذات النهج الذي او�صل البالد والعباد اىل هذه االحوال.
كابو�س الليربالية اجلديدة و�أذرعها القوية يف االردن هي التي تفر�ض
ا�شرتاطاتها وقواعدها التي ال ترحم على الت�شريعات وال�سيا�سات ،ولعل
اخطرها قانوين �ضريبة الدخل و�ضريبة املبيعات.
يخ�شى كثري من املواطنني ما �ست�ؤول اليه االو�ضاع املعي�شية يف
ظل االرتفاعات الفاح�شة وغري املن�ضبطة لال�سعار التي �شملت املواد
اال�ستهالكية الرئي�سية ،وهذه املرة دون ادنى تدخل من احلكومة:
الحظوا مالذي يجري يف ا�سعار املواد الغذائية وعجز احلكومة عن اتخاذ
اية اجراءات يف مواجهة ا�صحاب االحتكارات الكربى.
واخل�شية والقلق يتفاقمان مع ا�ستمرار االزمات العاملية واحلرب
الدائرة يف �شرق اوروبا وانعكا�سها على البلدان الفقرية  ..خ�صو�ص ًا تلك
التي باعت مقدراتها للم�ؤ�س�سات الر�أ�سمالية العاملية وادارت ظهرها
خلطط التنمية الوطنية واهملت مقدراتها وثرواتها الوطنية كما هو
حال االردن.
لي�س هناك من حلول �سوى بالنهو�ض والنهو�ض املقرتن بربنامج انقاذ
وطني يبد�أ فور ًا ب�إعادة االعتبار للزراعة وال�صناعة… والكرامة
الوطنية واالن�سانية.
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ا�سعار املواد الغذائية �سرتتفع ما بني  ٥ـ ٪١٠

ـ �أكد موظفون ر�سميون ان
ا�سعار املواد الغذائية �سرتتفع بن�سبة
ما بني  ٥ـ  ٪١٠و�أقرت م�ؤ�س�سات اردنية
ب�أن التداعيات املتعلقة بارتفاع اال�سعار
تهدد القطاعات االنتاجية واخلدمية
على ال�سواء و�أ�شارت اىل احتمال ازمة
حقيقية يف مياه ال�شرب.
جاء ذلك يف ت�صريحات �أ�صر فيها
موظفون ر�سميون بان اال�سعار ارتفعت
او ميكنها ان ترتفع وهو ما حذرت منه
غرفة جتارة عمان طوال الوقت وعلى
مدار ا�سابيع مطالبة ب�إجراء حوار على
ا�سا�س ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص لتجنب ازمتني يف الطريق
االوىل هما ازمة ارتفاع اال�سعار ب�سبب
ارتفاع كلفة ال�شحن والثانية مواجهة
اي �شح حمتمل يف املواد الغذائية
والتجهيز جيدا مللف االمن الغذائي.
يف الت�صريح الثاين ال�صادر عن
موظف رفيع يف �سلطة املياه حتذير
من ان مو�سم ال�شتاء املا�ضي زاد قليال
خمزون ال�سدود لكن املخزون املخ�ص�ص
ملياه ال�شرب حتديدا يعاين من نق�ص
كبري على م�ستوى اململكة.
ينذر ذلك ب�صيف قد يح�صل فيه
احتياج �شديد ملياه ال�شرب او املياه

ال�صاحلة لال�ستعمال الب�شري.
واثار هذا الت�صريح ب�صورة خا�صة
اخلبري االقت�صادي مو�سى ال�ساكت
مطالبا احلكومة ب�إجراءات �سريعة
وفعالة وطارئة ملواجهة هذا النق�ص
والعودة مل�سار ي�ضمن للأردنيني احلد
املطلوب من مياه ال�شرب جتنبا حل�صول
ازمة.
ا�ستغرب ال�ساكت �ضمنيا من وجود
ت�صريحات من هذا النوع دون �إجراءات

�سريعة.
ومل تعرف بعد االجراءات التي
ميكن ان تتخذ وب�صور طارئة ل�ضمان
عدم ح�صول ازمة نق�ص مياه حادة يف
االردن ال�صيف املقبل خ�صو�صا وان
�سعة تخزين ال�سدود مل تتجاوز ربع
ال�سعة املطلوبة بالرغم من املو�سم
املطري اجليد.
وال تو�ضح او ت�شرح وزارة املياه
للر�أي العام تفا�صيل وحيثيات وبيانات

كافية لو�ضع االردنيني ب�صورة و�ضعهم
يف جمال االمن املائي خالل ال�صيف
املقبل والذي يتوقعه بع�ض اخلرباء
�صيفا الهبا ب�سبب ح�صول نق�ص حمتمل
يف مياه ال�شرب فيما ال تعلق احلكومة
ر�سميا ال على احلديث عن نق�ص مياه
ال�شرب او �ضعف يف خمزونها وال عن
احلديث املتعلق باحتمال ارتفاع ا�سعار
املواد الغذائية خالل ا�سابيع قليلة
مقبلة

متعطلو فقوع يوا�صلون اعت�صامهم لليوم الـ48

ـ يوا�صل ع�شرات املتعطلني عن
العمل يف لواء فقوع مبحافظة الكرك
اعت�صامهم داخل خيمتهم لليوم الـ 48على
التوايل ،للمطالبة بتوفري فر�ص_عمل
الئقة لهم.
وقال خالد احلمايدة� ،أحد املعت�صمني� ،إن
�أحدا من نواب املحافظة مل يتوا�صل معهم ،يف
وقت ُيفرت�ض �أن يتابعوا هم ق�ضيتهم .وبني
احلمايدة �أنهم �أ�صدروا بيانا ال�سبت املا�ضي
ُن�شر على �صفحتهم الر�سمية على “في�سبوك”،
قرروا فيه اال�ستمرار باالعت�صام حال بقيت
اجلهات احلكومية تتجاهل حقوقهم.
كما قرروا ،وفق البيان ،التوجه �إىل
الديوان امللكي بعمان خالل الأيام القليلة
القادمة ،لإي�صال �صوتهم ومطالبهم.
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العليا حلماية الوطن وجمابهة التطبيع :

ت�صريحات ملكة بريطانيا بحظر امل�شاركة يف حمالت
املقاطعة للعدو ال�صهيوين جتديدا لوعد بلفور امل�ش�ؤوم
ـ ا�صدرت اللجنة التنفيذية العليا
حلماية الوطن وجمابهة التطبيع بيانا ادانت
فيه ت�صريحات ملكة بريطانيا وتعهدها
بحظر م�شاركة املجال�س املحلية والهيئات
العامة الربيطانية يف حمالت مقاطعة الكيان
ال�صهيوين واعتربته جتديدا لوعد بلفور كما
دعت �شعوبنا العربية واحرار العامل اىل
دعم �صمود االهل يف فل�سطني وذلك مبقاطعة
العدو ال�صهيوين وممثليه اقت�صاديا واكادمييا
وثقافيا وريا�ضيا فيما يلي ن�ص البيان :
“ال زالت الق�ضية الفل�سطينية ومنذ
اربعة و�سبعون �سنة تعترب الق�ضية العربية
االوىل فال زالت االر�ض العربية الفل�سطينية
حمتلة ،بالرغم من ا�ستمرار الن�ضال والكفاح
بكل ال�سبل والو�سائل املتاحة واملبتكرة
لتحرير ار�ض فل�سطني من النهر اىل البحر
بالرغم من كل امل�ؤامرات والتخاذل الر�سمي
العربي واعرتاف بالكيان الغا�صب وتطبيع
العالقات معه ،اال ان ال�شعب الفل�سطيني ومعه
كل ال�شعوب العربية واحرار العامل ال زال
يقدم الت�ضحيات على درب التحرير والن�صر.
فعدونا ال�صهيوين الغا�صب ال يقيم وزنا
للمواثيق واالعراف الدولية واالن�سانية
متبعا نهجا �صهيونيا نازيا لل�سيطرة على
املنطقة العربية و�ضمان ت�شرذمها منعا

لتطورها ووحدتها خدمة للدول اال�ستعمارية
التي دعمت اقامة هذا الكيان اال�ستيطاين
وما ت�صريح ملكة بريطانيا وتعهدها بحظر
م�شاركة املجال�س املحلية والهيئات العامة
الربيطانية يف حمالت مقاطعة الكيان ،اال
جتديدا لوعد بلفور امل�ش�ؤوم.
ان اللجنة التنفيذية العليا حلماية
الوطن وجمابهة التطبيع اذ تتقدم باالجالل
واالحرتام الهايل ال�شهداء الذين قدموا
ارواحهم يف �سبيل التحرير والهايل اال�سرى

املعتقلني يف �سجون االحتالل على طريق
احلرية ،تدعو اىل الغاء كافة االتفاقيات
املربمة مع هذا العدو ال�صهيوين الغا�صب
الرا�ضينا العربية ،كما وتدعو �شعوبنا
العربية ومعه احرار العامل اىل دعم �صمود
االهل يف فل�سطني وذلك مبقاطعة العدو
ال�صهيوين وممثليه اقت�صاديا واكادمييا
وثقافيا وريا�ضيا وهو اقل ما ميكن تقدميه
قيا�سا بت�ضحيات ال�شعب العربي الفل�سطيني
اليومية.

متعطلو ذيبان يلوحون باعت�صام مفتوح

ـل ّوح املتعطلون عن العمل يف بلدة
ذيبان مبحافظة م�أدبا بتنفيذ اعت�صام
مفتوح برفقة �أ�سرهم ،حال مل ت�ستجب
اجلهات ذات العالقة ملطالبهم.
وقال نور الدين اجلنادبة� ،أحد املتعطلني،
�إنهم علّقوا م�سرياتهم االحتجاجية بعد
اجتماعهم مع املحافظ قبل نحو �أ�سبوعني،
الذي بدوره تعهد لهم بتوظيف عدد منهم

كم�ستخدمني مدنيني يف الأمن العام.
يجر �شيئا على �أر�ض الواقع
�إال �أنه مل
ِ
حتى الآن ،وفق اجلنادبة ،الذي �أ�شار �إىل
�أن املدة التي �أمهلوها للمحافظ انتهت
الأ�سبوع املا�ضي.
وبني �أنهم اجتمعوا اليوم مع م�ست�شار
امللك لل�ش�ؤون الع�شائرية عاطف احلجايا
بناء على دعوة منه ،وطلب منهم �أ�سماءهم
ً

وال�شواغر الوظيفية التي يريدونها ،وطلب
منهم االنتظار لأ�سبوع حتى يتمكن من
متابعة ق�ضيتهم وت�أمني الوظائف لهم.
ولفت اجلنادبة �إىل �أنهم قرروا االنتظار
حتى يوم الأحد املقبل ،منبه ًا �إىل �أنه يف
حال مل يجر اال�ستجابة ملطالبهم ينفذون
اعت�صاما مفتوحا برفقة �أ�سرهم.
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الأمن الغذائي �ضرورة عاجلة

املهند�س :عبد الكرمي �أبو زنيمة
ما ي�شهده العامل لي�س حر ًبا بني رو�سيا و
�أوكرانيا فقط ،و�إمنا معركة ك�سر عظم بني قوى
دولية حتارب من �أجل تكري�س هيمنة �أحادية
القطب من جهة وقوى تنا�ضل لبناء عامل جديد
متعدد االقطاب ،هذا ال�صراع �سيكون له تداعيات
و�أزمات مالية واقت�صادية على دول العامل �أجمع
و�أخطرها الأمن_الغذائي الذي �سيلحق ال�ضرر
الأكرب بالدول الفقرية التي رهنت م�صريها بالهبات
وامل�ساعدات ،عامل امل�ستقبل عنوانه التكتل
االقت�صادي وال�سيا�سي وهذا ما نحن ب�أم�س احلاجة
�إليه عرب ًيا �سيما و�أننا منتلك كل مقوماته الب�شرية
وموارده الطبيعية وجغرافيته وبيئته املناخية
وتاريخه وح�ضارته وثقافته ولغته ومعتقداته،
كل ما ينق�صنا هو فك التبعية ونبذ اخلالفات
والتفكري بحا�ضرنا وبناء م�ستقبلنا ب�أيدينا .

�أمام هذه التحديات واالخطار املحدقة بنا
علينا الإ�سراع باتخاذ جمموعة من الإجراءات
�س�أتطرق لواحدة منها فقط وهي الأمن الغذائي،
اليوم مطلوب من وزير الزراعة التح�ضري والدعوة
لعقد م�ؤمتر وطني للزراعة تنبثق عنه خلية
طوارئ و�أزمات يدعى �إليه اخلرباء من املخت�صني
بال�ش�أن الزراعي لإيجاد احللول والآليات ملواجهة
التحديات امل�ستقبلية التي �سنواجهها ،من �أهم
�أولويات هذه احللول توجيه وفر�ض الزراعات
ملحا�صيل احلبوب والبقوليات القابلة للتخزين
وتخ�صي�ص امل�ساحات الكافية “”30-40%
من الأرا�ضي الزراعية الكفيلة باملحافظة على
توفرها كمخزون ا�سرتاتيجي احتياطي لفرتات
كافية ،م�ضاف ًا لذلك �إعادة تفعيل بنود االتفاقيات
للأرا�ضي احلكومية امل�ؤجرة ال�ستغاللها لزراعة
احلبوب فقط والتو�سع يف ت�أجري غريها لأردنيني
ممتهنني للزراعة وبالأخ�ص للمهند�سني الزراعيني
ب�أ�سعار رمزية ت�شجيعية وال�سماح بحفر الآبار
االرتوازية حلقول م�شرتكة لهذه الزراعات
وزراعة حما�صيل الأعالف و�إعادة �إحياء وتفعيل
البيت الريفي الزراعي وتقدمي الت�سهيالت املالية
املي�سرة للأ�سر الريفية ،كذلك تخ�صي�ص الأرا�ضي
الأمريية يف املرتفعات اجلبلية ملدة كافية
للمهند�سني الزراعيني الباحثني عن عمل مع تقدمي
القرو�ض املالية املي�سرة لهم لزراعتها ب�أ�شجار
الزيتون فقط ،كذلك املبا�شرة ب�إقامة ال�صناعات
التحويلية الزراعية كاملربيات و�صناعة الألبان
وغريها بالت�شارك مع القطاع اخلا�ص مع تقدمي
كافة الت�سهيالت والإجراءات لهم ،وهنا ال بد من
و�ضع يد احلكومة ممثلة بوزارة الزراعية مبوجب

قانون الطواريء على من�ش�آت م�صانع رب البندورة
يف مثلث العار�ضة وغور ال�صايف و�إجراء ال�صيانة
الالزمة لها ال�ستغاللها ل�صناعات رب البندورة
وتعليبها وجتفيفها .
هذه املقرتحات ت�ضمنتها اخلطة الزراعية
املعمول بها حالي ًا ،لكن املطلوب تعديلها مبا يتواكب
ومتطلبات املرحلة والظروف القائمة واملتوقعة،
هذه التعديالت وما �سيتمخ�ض عن امل�ؤمتر من
تو�صيات ومقرتحات �إذا ُعقد حتتاج اىل موارد
مالية كبرية ميكن ت�أمينها من جمموعة �إجراءات
حكومية منها؛ �إجراءات تق�شف من النفقات
احلكومية وتقلي�ص عدد العاملني يف ال�سلك
الدبلوما�سي باخلارج وتقلي�ص عدد امل�ؤ�س�سات
امل�ستقلة وال�شركات العامة غري الإنتاجية للحد
الأدنى حيث �ستنتفي �أ�سباب وجودها مع االنكما�ش
االقت�صادي العاملي الذي �سيربز قريب ًا وبد�أت
مالحمه تظهر للعيان ناهيك �أ�ص ًال عن �أن هذه
امل�ؤ�س�سات وال�شركات كانت عبئ ًا على االقت�صاد
الوطني ودمج البقية مع الدوائر احلكومية ذات
ً
إ�ضافة لذلك ف�إنه �آن االوان لتحديد
ال�صلة� ،
وتطبيق �سلم الرواتب لكل العاملني ممن يتقا�ضون
رواتبهم من املوازنة العامة  ،هذه االجراءات �إن
طبقت �ستوفر املبالغ املطلوبة والكافية لتو�ضع يف
ت�صرف وزارة الزراعة لتمكينها من تنفيذ خططها
وبراجمها ملواجهة التحديات املتوقعة مما �سيخفف
من الآثار ال�سلبية التي �سنواجهها  ،و�أخري ًا ف�إنه ال
بد من وقف ال�صادرات من املواد اال�سرتاتيجية مع
�ضمان املحافظة على �أ�سعارها حملي ًا لكي ال يت�أثر
املنتجون املحليون من هذا الإجراء.

�سائقو تطبيق “كرمي” يوا�صلون �إ�ضرابهم ويل ّوحون بالت�صعيد
 ي�ستمر الع�شرات من ال�سائقنيالعاملني على تطبيق النقل الذكي (كرمي)
يف �إ�ضرابهم عن العمل لليوم الرابع على
التوايل ،لثالث �ساعات متوا�صلة من
ال�سابعة وحتى العا�شرة �صباحا ،من خالل
�إغالق التطبيق ووقف ا�ستالم طلبات
العمالء.
ً
نتيجة لعدم
وي�أتي هذا الإ�ضراب
ا�ستجابة �شركة (كرمي) ملطالب ال�سائقني

املتمثلة بتخفي�ض الن�سبة املقتطعة منهم
من � 25إىل  20باملئة كحد �أعلى ،وااللتزام
بت�سعرية هيئة تنظيم قطاع النقل الربي،
وتعديل وقت االنتظار عند االزدحامات
املرورية التي ال تحُ ت�سب �ضمن الرحلة.
كما يطالب ال�سائقون ب�إلغاء ال�ضريبة
احلكومية املقتطعة من رحالتهم والبالغة
 4باملئة.
كما يعتزم ال�سائقون ت�صعيد �إجراءاتهم

على �شركات التطبيقات الأخرى مثل �أوبر
وجيني ،نظر ًا لأنها تتبع نف�س �سيا�سة
�شركة كرمي ،وال متتثل لتعليمات وقوانني
هيئة تنظيم قطاع النقل الربي.
وكان العديد من الكباتن العاملني على
تطبيقات النقل الذكي طالبوا يف وقت
�سابق بت�أ�سي�س نقابة خا�صة لهم حتميهم
من “تغول �شركات التطبيقات” وتدافع عن
حقوقهم.
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امل�����ؤام����رات االم��ري��ك��ي��ة ال�صهيونية م��ا زال��ت
م�����س��ت��م��رة م����ن �أج������ل ان����ه����اء (االون���������روا)
ـ ا�صدرت دائرة الالجئني
“عودة” ت�صريحا �صحفيا تناول
التطوارات على وكالة غوث الالجئني
جاء فيه:
الالجئني
دائرة
“تتوجه
الفل�سطينيني (عودة) يف حزب
ال�شعب الدميقراطي االردين
ح�شد اىل كافة اجلهات الر�سمية
وال�شعبية بنداء عاجل من اجل
العمل على كافة ال�صعد والتح�شيد
داخل اروقة الأمم املتحدة ل�ضمان
الت�صويت على ا�ستمرارية عمل
وكالة الغوث الدولية ملدة ثالث
�سنوات ح�سب االجراء املتبع ل�ضمان
جتديد التفوي�ض لوكالة الغوث
الذي �سيجري يف نهاية العام علم ًا ان
الواليات املتحدة االمريكية والكيان
ال�صهيوين يعملون ب�شكل م�ستمر
ومكثف من �أجل حجب اكرب عدد
ممكن اال�صوات لإنهاء عمل االونروا
وتفريغها من مكانتها القانونية
وال�سيا�سية ملا متثله من اعرتاف
دويل بحقوق الالجئني الوطنية
واال�ستمرار بتقدمي امل�ساعدات
االغاثية واالن�سانية وال�صحية
والتعليمية والت�شغيلية حتى تطبيق
القرار االممي  ١٩٤ال�صادر عن االمم
املتحدة بعودة الالجئني الفل�سطينيني
اىل ديارهم التي �شردوا منها لعام
 ١٩٤٨وال بد من العمل اجلاد من
خالل الدول العربية واال�سالمية
وال�صديقة والتقدمية واملنا�صرة
للحقوق الوطنية لل�شعب الفل�سطيني
لك�سب اكرب عدد ممكن من اال�صوات
ل�صالح جتديد التفوي�ض وح�صول

االونروا على � ١٧٣صوت لتجديد
التفوي�ض يف عام  ٢٠١٩ويجب العمل
على ايجاد �آلية لتمويل (االونروا)
لوقف االبتزاز ال�سيا�سي الذي متار�سه
الواليات املتحدة والكيان الغا�صب
من خالل ال�ضغط على (االونروا)
والعمل على جتفيف منابع التمويل
من خالل الت�أثري على الدول املانحة
ووقف متويلها او تقلي�ص التمويل
لتحجيم املهام التي تقوم بها االنروا
باجتاه الالجئني وتوفري امل�ستلزمات
االن�سانية واالغاثية لهم.
ان امل�ؤامرات االمريكية ال�صهيونية
ما زالت م�ستمرة من �أجل انهاء
(االونروا) ملا متثله من اعرتاف بحق
العودة واحلقوق الوطنية لالجئني
الفل�سطينيني وذلك من خالل عقد
اتفاقيات ثنائية مع ادارة (االونروا)
تتنافى والقانون الدويل مثل اتفاقية
االطار التي وقعت بني االونروا
والواليات املتحدة االمريكية وما
جاء بها من ن�صو�ص تنحاز ب�شكل كامل

ل�صالح العدو ال�صهيوين العن�صري
وتعيد تعريف الالجىء وتتدخل
ب�شكل فا�ضح يف املناهج التعليمية وما
ي�سمى باحليادية.
وما قام به املفو�ض العام منذ ا�شهر
بتحويل بع�ض مهام االونروا اىل بع�ض
املنظمات الدولية لهو خطوة باجتاه
تفريغ الوكالة من م�ضمونها ال�سيا�سي
والتخلي عن مهامها املخولة بها ولذلك
نطالب املفو�ض العام واجلمعية
عن
العامة لالمم املتحدة الكف
العبث باملهام املوكلة لالونروا والعمل
اجلاد من اجل توفري الدعم املايل من
خالل زيادة املنح املقدمة والبحث عن
م�صادر اخرى للتمويل وايجاد موازنة
دائمة وثابتة لالونروا تبعدها عن
االبتزاز ال�سيا�سي امل�ستمر من قبل
االمريكان وال�صهاينة”.
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عجز واختالل متزايد يف ميزان االردن التجاري �سنة ٢٠٢١

احمد النمري

ارتفع العجز يف ميزان الأردن التجاري من رقم
متحقق خالل كامل �سنة  ٢٠٢٠البالغ ( )٦٥٩٥مليون
دينار اىل عجز بقيمة ( )٨٧٠١مليون دينار متحقق يف
كامل �سنة  ،٢٠٢١وبزيادة بلغت ( )٢١٠٦مليون دينار،
وبن�سبة ارتفاع عالية بحدود (.)٪٣١،٩
مكون العجز يف �سنة ٢٠٢٠
حتقق عجز امليزان التجاري يف �سنة  ٢٠٢٠البالغ
( )٦٥٩٥مليون دينار كمح�صلة لقيمة م�ستوردات
خاللها بقيمة ( )١٢٢٣٥مليو دينار ،مطروح ًا منه
قيمة �صادرات كلية البالغة “ ”٥٦٤٠مليون دينار.
مكون العجز يف �سنة ٢٠٢١
( )٨٧٠١عجز امليزان التجاري يف �سنة ٢٠٢١
الذي حتقق كمح�صلة لقيمة امل�ستوردات خاللها بقيمة
( )١٥٣٤٥مليون دينار  ،مطروح ًا منه قيمة �صادرات
كلية بقيمة ( )٦٦٤٤مليون دينار.
ارتفاع قيا�سي لقيمة امل�ستوردات (لأقرب مليون)
ارتفعت قيمة امل�ستوردات من ( )١٢٢٣٥مليون دينار
متحققة يف كامل �سنة  ٢٠٢٠اىل م�ستوردات بقيمة
( )١٥٣٤٥مليون دينار يف كامل �سنة  ٢٠٢١وبارتفاع
( )٣١١٠مليون دينار وبن�سبة ارتفاع (.)٪٢٥،٤
وارتفاع قيمة ال�صادرات الكلية
ارتفعت قيمة ال�صادرات الكلية من “ ”٥٦٤٠مليون
دينار متحققة يف كامل �سنة  ٢٠٢٠اىل ( )٦٦٤٤مليون
دينار متحققة يف كامل �سنة  ٢٠٢١وبارتفاع ()١٠٠٤
مليون دينار ،وبن�سبة ارتفاع (.)٪١٧،٩
تغطية ال�صادرات الكلية للم�ستوردات
توزيع ال�صادرات بني وطنية ومعاد ت�صديرها
يف �سنة  ٢٠٢١توزعت قيمة ال�صادرات الكلية
البالغة ( )٦٦٤٤مليون دينار بني �صادرات وطنية
(منتجات حملية) بقيمة ( )٦٠٤٠مليون دينار  ،وبني
�سلع معاد ت�صديرها بقيمة ( )٦٠٤مليون دينار ،وبذلك
ت�صل ن�سبة ال�صادرات الوطنية اىل اجمايل ال�صادرات
الكلية اىل (.)٪٩١
ويف �سنة  ٢٠٢٠توزعت قيمة ال�صادرات الكلية
البالغة ( )٥٦٤٠مليون دينار بني �صادرات وطنية
بقيمة ( )٥٠٤٤مليون دينار ،وبني �سلع معاد ت�صديرها
بقيمة ( )٥٩٦مليون دينار ،وبذلك ت�صل ن�سبة قيمة
ال�صادرات الوطنية هنا اىل اجمايل ال�صادرات الكلية
اىل (.)٪٨٩
ومما �سبق يظهر ان ن�سبة ال�صادرات الوطنية
حت�سنت اىل ( )٪٩١يف �سنة  ٢٠٢١مقابل ن�سبة بحدود
( )٪٨٩حتققت بقيمة ال�صادرات الوطنية يف �سنة
.٢٠٢٠
�أهم ال�سلع ( املنتجات) التي مت ت�صديرها “لأقرب
مليون”
ارتفعت قيمة �صادرات االلب�سة وتوابعها من

( )١١٦٠مليون دينار يف �سنة  ٢٠٢٠اىل قيمة �صادرات
متت يف �سنة  ٢٠٢١بقيمة ( )١٢٧٨مليون دينار
وبارتفاع ( )١١٨مليون دينار ،وبن�سبة ارتفاع تقارب
(.)٪١٠
كما ارتفعت قيمة �صادرات الأ�سمدة من ()٥٠٩
مليون دينار يف �سنة  ٢٠٢٠اىل ( )٨٧٢مليون دينار
يف �سنة  ،٢٠٢١وبارتفاع ( )٣٦٣مليون دينار وبن�سبة
ارتفاع (.)٪٧١
و�أي�ض ًا ارتفعت قيمة �صادرات خام البوتا�س اخلام
من ( )٣٨٠مليون دينار يف �سنة  ،٢٠٢٠اىل ()٥١٣
مليون دينار يف �سنة  ،٢٠٢١وبارتفاع ( )١٣٣مليون
دينار وبن�سبة ارتفاع (.)٪٣٥
�صادرات الفو�سفات قفزت من ( )٢٤٣مليون دينار
اىل ( )٣٧٧مليون وبارتفاع ( )١٣٤مليون دينار وبن�سبة
ارتفاع ( )٥٥مليون دينار فيما ثبتت �صادرات ال�صيدلة
(االدوية) عند رقم قريب يف ال�سنتني ( )٤٢٣مليون
دينار.
�أهم املناطق (اال�سواق) التي مت الت�صدير اليها �سنة
( ٢٠٢١لأقرب مليون)
يف �سنة  ٢٠٢١ارتفعت ال�صادرات اىل منطقة
التجارة العربية احلرة بن�سبة ( )٪١٢،٦لت�صل اىل
( )٢٢٦٩مليون دينار ،ومن �ضمنها ال�صادرات اىل
ال�سعودية التي ارتفعت بن�سبة ( )٪٢٧،٣لي�صل رقمها
اىل ( )٧٣٣مليون دينار.
كما ارتفعت ال�صادرات يف �سنة  ٢٠٢١اىل منطقة
�شمال امريكا بن�سبة ( )٪٢٩،٢لت�صل اىل ()١٦٤٢
مليون دينار ومن �ضمنها ال�صادرات اىل الواليات
املتحدة بن�سبة ( )٪٣٠لت�صل قيمتها اىل ()١٥٨٧
مليون دينار.
وارتفعت ال�صادرات يف �سنة  ٢٠٢١اىل الدول
الآ�سيوية غري العربية بن�سبة ( )٪٣٢،٣لت�صل قيمتها
اىل ( )١٤١٨مليون دينار ،ومن �ضمنها ال�صادرات اىل
الهند التي ارتفعت بن�سبة ( )٪٤٧،٨ولت�صل قيمتها اىل
( )٩٠٧مليون دينار.
ال�صادرات اىل ددول االحتاد االوروبي ارتفعت يف
�سنة  ٢٠٢١بن�سبة ( )٪٢٩،٩لت�صل قيمتها اىل ()١٩٩
مليون دينار فقط وهو رقم �أقل من متوا�ضع من قبل
احتاد ي�صل عدد اع�ضا�ؤه اىل ( )٢٧قطر ًا ،واي�ض ًا
يعك�س اختال ًال كبري ًا عند مقارنته بحجم امل�ستوردات
منه التي جتاوزت �سقف ( )٢٢٠٠مليون دينار!!
�أبرز ال�سلع ( املنتجات) امل�ستوردة �سنة ٢٠٢١
فيما تركز الت�صدير االردين اىل عدد حمدود من
اال�سواق ومن ال�سلع واملنتجات يف �سنة  ،٢٠٢١كما يف
�سنوات �سابقة اال ان عدد امل�ستوردات من ال�سلع تتعدد
وتتنوع وباملئات او اكرث ،ومن ثم �سرنكز فيما يلي على
اهمها و�أكربها.
فا�سترياد النفط اخلام وم�شتقاته ارتفع يف �سنة
 ٢٠٢١بن�سبة ( )٪٤٣لي�صل حجمه اىل ( )١٨٣٦مليون

دينار (�سلبي) كما ان م�ستوردات العربات وال�سيارات
واجزائها ارتفع اي�ض ًا بن�سبة ( )٪٢٣،٩يف �سنة ٢٠٢١
ولي�صل حجمه اىل ( )١١٠١مليون دينار “�سلبي يف
�ضوء وجود تخمة منها قي البالد ،وبتكلفة متزايدة”.
ما يلفت النظر ويثري الت�سا�ؤل حتقق ارتفاع قيا�سي
لن�سبة امل�ستورد من احللى واملجوهرات الثمينة يف �سنة
 ٢٠٢١اىل ( )٪٥٥٨،٤وبقيمة ت�صل اىل ( )٩٩٥مليون
دينار.
ايجاب ًا ارتفعت ن�سبة ما مت ا�سترياده من احلبوب
اىل ( )٪٢٩،٢لت�صل قيمة امل�ستورد منها اىل ()٧١٧
مليون دينار .
واي�ض ًا حتقق حت�سن فيما مت ا�سترياده من الآالت
واالدوات بن�سبة ( )٪١٤،٧لت�صل قيمتها اىل ()٩٢١
مليون دينار  ،وحت�سن �آخر فيما مت ا�سترياده من الآالت
واالجهزة الكهربائية بن�سبة ( )٪١١،٦وبقيمة ()٨٠٣
مليون دينار.
العجز التجاري يف خماطره
يالحظ مما �سبق ويف موازاته ا�ستمرار ًا مت�سارع ًا
يف االجتاه املت�صاعد لرقم العجز يف ميزان االردن
التجاري واختالالته لي�صل يف نهاية �سنة  ٢٠٢١اىل
“ ”٨٧٠١مليون دينار ،وبن�سبة “ ”٪٢٨من الناجت
املحلي االجمايل مولد ًا بذلك او�ضاع ًا وازمات مالية
واقت�صادية واجتماعية �صعبة يف م�ضمونها كما يف
نتائجها ،ومنها ،وعلى �سبيل املثال ت�أثري العجز التجاري
املتزايد يف تكوين وت�ضخيم العجز يف احل�ساب اجلاري
االكرث خطورة.
من جانب �آخر من املنتظر اي�ض ًا حتقق تعمق او�سع
يف رقم العجز التجاري ون�سبته خالل الربع االول
من ال�سنة القادمة “ ”٢٠٢٢وما تاله لنف�س الأ�سباب
ونتيجة ا�شتداد وامتداد املوجة لت�ضخمية يف البالد.
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اجناز وطني كبري بعد م�سرية كفاح طويلة و�شاقة
ـ مع حلول ذكرى ا�ستقالل
البالد ،ي�ستعيد �شعبنا الأردين
م�سرية الكفاح املمتدة على مدى
�ستة و�سبعني عاماً ،التي انطلقت
�شراراتها الأوىل مبا�شرة بعد متكّن
�سلطات االنتداب الربيطاين من
فر�ض معاهدة جائرة حتكّمت يف
ظلها الدولة املنتدبة – بريطانيا
– باملفا�صل الأ�سا�سية حلياة البالد
ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية املال ّية
والع�سكر ّية – الأمن ّية ،مما �شكل
ا�ستفزاز ًا طبيعي ًا للم�شاعر الوطنية
ل�شعبنا الأردين ،التقطتها وجتاوبت
معها ثل ٌّة من ال�شخ�صيات الوطنية
املناه�ضة لال�ستعمار كان من �أبرزهم
ح�سني با�شا الطراونة ،والأمري را�شد
اخلزاعي ،و�شاعر الأردن م�صطفى
وهبي التل وحمد بن جازي،
وعلي نيازي التل و�آخرون ،الذين
تنادوا اىل عقد م�ؤمتر وطني عام
�1928ضم � 150شخ�صية وطنية،
كان له كبري الأثر يف رفع املواجهة
ال�سيا�سية بني القوى الوطنية
الأردنية وبني �سلطات االنتداب
الربيطاين و�أدواتها وتوابعها
املحلية .وقد تبنى امل�ؤمتر وثيقة
ت�ضمنت برنامج
�سيا�سية مهمة
َ
ابتداء ،على
عمل كفاحي ،ن�ص،
ً
رف�ض املعاهدة الأردنية الربيطان ّية
والتنديد بوعد بلفور ،وحدد قواعد
�أ�سا�سية ع�صرية ودميقراطية
�أرادها �أن تكون حاكمة للنظام
ال�سيا�سي ولإدارة الدولة الأردنية.
وال يزال ق�سم �أ�سا�سي من هذه
القواعد يحتفظ براهنيته و�أهميته
حتى اليوم ..رغم مرور ما يزيد
على ت�سعة عقود على �إقرارها.
وذلك لأن جدول الأعمال الوطني
والدميقراطي ،للدولة الأردنية،
ظل ،منذ ذاك وحتى اليوم ،معطَّ ً
ال
ب�صورة ق�سرية.
وا�صلت احلركة الوطنية
الأردنية ب�أ�شكال خمتلفة التعبري
عن �إرادة �شعبها وا�صراره على انتزاع
اال�ستقالل التام وحتقيق ال�سيادة

الكاملة اللذين بقيا منقو�صني حتى
مع اعالن انتهاء االنتداب الربيطاين
يف  25/5/1946واعرتاف الأمم
املتحدة بالأردن دولة م�ستقلة ذات
�سيادة.
ومع قوة الدفع الهائلة التي
تلقتها احلركة الوطنية الأردنية
بت�شكيل �أحزاب ي�سارية وقومية
يف مطلع خم�سينيات القرن املا�ضي،
ت�صاعدت املطالب ال�شعبية بتعريب
اجلي�ش و�إلغاء املعاهدة الأردنية
الربيطانية ورف�ض �أي مظهر من
مظاهر االنتقا�ص من ا�ستقالل
الأردن و�سيادته عرب انخراطه يف
الأحالف االمربيالية امل�شبوهة ،ويف
مقدمتها حلف بغداد.
ولو قي�ض للتجربة الدميقراطية
الفريدة من نوعها لغاية الآن (التي
�أف�ضت لإجراء انتخابات حرة،
دميقراطية ونزيهة عام 1956
متخ�ض عنها برملان انتخب على
�أ�سا�س حزبي وعبرّ ب�شكل �صادق عن
م�صالح وطموحات ال�شعب الأردين،
وجنح يف ت�شكيل حكومة و�ضعت
املطالب الوطنية لل�شعب الأردين
ويف مقدمتها الغاء املعاهدة الأردنية
الربيطانية يف �صدر اهتماماتها
واجراءاتها العملية)� ،أن تتجذر
وترت�سخ ،و�أن تُوفر لها �سبل
الدميومة والتطور ،لكان الأردن

اليوم يف م�صاف الدول ذات التقاليد
الدميقراطية الرا�سخة ،وذو قدرة
على مواجهة امالءات امل�ؤ�س�سات
املالية والنقدية الدولية لنهج
الليربالية االقت�صادية اجلديدة
واقت�صاد ال�سوق ،والت�صدي للم�شروع
ال�صهيوين ومقاومة مظاهر الفا�شية
والعن�صرية املتنامية داخل الكيان
ال�صهيوين واملدعومة من قبل
الدوائر االمربيالية العاملية،
وخا�صة الأمريكية.
غري �أن امل�سار الدميقراطي قد
مت تعطيله واالنقالب عليه ،ومل
يتم متكني حكومة الراحل �سليمان
النابل�سي من الوالية العامة �سوى
�ستة �أ�شهر ،وقد اختط الأردن بعد
ذلك م�سار ًا مل يجنبه �صعوبات
اقت�صادية اجتماعية و�سيا�سية
ومالية – نقدية حادة ،وال زالت
البالد تئن حتت وط�أة النهج
االقت�صادي التبعي ال�سائد ومن
تداعياته االجتماعية على قطاعات
وا�سعة من ال�شعب الأردين ،وعلى
م�ستوى معي�شتها الآخذ يف الرتدي
امل�ضطرد ،وتعاين من ال�سيا�سات
الر�سمية الرامية اىل ت�ضييق
اخلناق على حرياتها الدميقراطية
وال�سيا�سية ،ومن �أبرزها حق التعبري
عن الر�أي ،وعدم الوفاء مبتطلبات
الإ�صالح ال�سيا�سي حتى بحدوده

الدنيا ،وجتاهل املطالب ال�شعبية
ب�إجراء تغيري حقيقي ودميقراطي
يف بنية الت�شريعات الناظمة للحياة
ال�سيا�سية ،ويف مقدمتها قوانني
االنتخابات والأحزاب.
وبالرغم من مظاهر الإحباط
الناجمة عن جتاهل ال�سلطات
الر�سمية للإرادة ال�شعبية ،وعدم
جتاوبها مع املطالب املحقة للنا�س،
�إال �أن �شعبنا �سطر على مدى 76
عام ًا �إجنازات ال يجوز وال ي�صح
اغفالها بف�ضل كدح �شغيلة اليد
والفكر ،ون�ضال �أحزاب وقوى
و�شخ�صيات احلركة الوطنية
الأردنية على امتداد املئة عام
الأخرية من عمر الدولة الأردنية،
وا�ستجابة متقطعة من ال�سلطة
احلاكمة للإرادة ال�شعبية.
�إن ائتالف الأحزاب القومية
والي�سارية �إذ يهنئ جماهري �شعبنا
بذكرى اال�ستقالل ،ي�ؤكد على ان
�أحزابه �ستوا�صل الن�ضال من �أجل
تعزيز اال�ستقالل والت�صدي للنهج
الر�سمي املتم�سك بالتبعية للمركز
الر�أ�سمايل االمربيايل ،واملثابر
على تعميق العالقات غري املتكافئة
مع الواليات املتحدة الأمريكية يف
�شتى املجاالت ،مبا يف ذلك يف املجال
الع�سكري والأمني ،الذي فتح الباب
على م�صراعيه لإقامة القواعد
الع�سكرية يف الأرا�ضي الأردنية،
واملمعن يف تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات
ت�ؤدي بالنتيجة اىل ا�ضعاف منعة
اجلبهة الداخلية وتراجع قدرتها
على جمابهة التحديات الداخلية
واخلارجية املتعاظمة.
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حم������ط������ات وط�����ن�����ي�����ة يف

ـ �أقامت هيئة حترير
االهايل ندوة نقا�شية مبنا�سبة
الذكرى الـ ( )٧٦لال�ستقالل ،
وذلك يوم االثنني املا�ضي بتاريخ
 ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٣وقد تقدم
املتحدثان الرئي�سيان مبداخلتني
هامتني اعقبتهما نقا�شات �شارك فيها
احل�ضور من الرفاق واال�صدقاء هذا
وادار الندوة الرفيق حممد زرقان :
ع�ضو هيئة حترير ال�صحيفة وع�ضو
اللجنة املركزية حل�شد.

تصوير يوسف الغزاوي

نعر�ض فيما يلي لوقائع الندوة :ـ

الرفيق حممد زرقان رحّ ب
باحل�ضور وا�ستهل بالتقدمي التاريخي
التايل :ـ

الرفيقات والرفاق الأعزاء
يحتفل االردنيون مبنا�سبة عزيزة على قلوبنا
وهي ذكرى اال�ستقالل ،واالحتفال بهذه املنا�سبة
ياتي يف �سياق ا�ستنها�ض ارادة ال�شعب االردين التي
رف�ضت وترف�ض كل ا�شكال الهيمنة ،فاالردنيون لي�سوا
�شعبا طارئا على هذه االر�ض او موجة عابرة ،بل هم
نتاجها منذ االف ال�سنني يخو�ضون معاركهم دفاعا
عن وجودهم احل�ضاري وهويتهم الوطنية يف مواجهة
موجات الغزو وحماوالت االحتالل والهيمنة التي
امتدت منذ وجودهم حيث ت�شري الوثائق التاريخية
ان االردنيني �صدوا الغزو اال�شوري عام  715قبل
امليالد ،وواجهوا غزوات العربانيني وانت�صروا عليهم
عام  51قبل امليالد بقيادة مي�شع امل�ؤابي كما بنوا
امارة بني الم بقيادة االمري ح�سان بن املفرج عام
 1070م و�صدوا غزوات الفرجن ،ويف كل االحوال كان
االردن حا�ضرة ثقافية ومركز انتاج �صناعي جتاري
يكاد يكون متحفا كبريا �شامال لكل احل�ضارات.
ويف الع�صر احلديث ال ين�سى االردنيون ال�شهيد
مو�سى اخل�صاونة عام  1774والذي ثار على احلاكم
العثماين راف�ضا ان ي�سلمه اطفاال م�سيحيني ليجربهم
على م�شانقه ،مرورا بثورة ال�شوبك عام  1900وثورة
الكرك عام  1910وثورة البلقاء عام  1920بعد
هزمية اجلي�ش العربي يف مي�سلون وما تالها من عقد
م�ؤمتر قم وثورة �سمخ التي ا�ست�شهد بها ال�شهيد كايد
مفلح عبيدات ورفاقه وثورة وادي مو�سى عام 1926
اىل املظاهرات ال�شعبية الراف�ضة لال�ستعمار عام
 1927يف اربد بقيادة حزب ال�شعب كل هذا الن�ضال
الوطني الذي تعمد بالدم وال�شهداء والت�ضحيات
توج باال�ستقالل بتاريخ 25/5/1946
نكرر الرتحيب بكم با�سم قيادة احلزب وا�سرة
حترير االهايل نامل مب�شاركة الرفيقني العزيزين.

الرفيق فرج الطميزي االمني العام للحزب
ال�شيوعي االردين الناطق با�سم ائتالف االحزاب
القومية والي�سارية
والرفيق حممد الب�شري ال�شخ�صية الوطنية
االردنية املنا�ضلة
ورئي�س امللتقى الوطني للدفاع عن احلريات
وع�ضو امل�ؤمتر القومي العربي
ن�أمل ان نقدم ا�سهاما يف هذه الذكرى املباركة
حتت عنوان

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

االحتفال بذكرى اال�ستقالل هو ا�ستذكار
وا�ستح�ضار لت�ضحيات االردنيني االوائل ووعيهم
ال�سيا�سي املبكر امل�ستند اىل موقف وطني وا�ضح
يرف�ض االنتداب الربيطاين وملحقاته ويرف�ض
العدوان ال�صهيوين على فل�سطني وهو ما عرب
االردنيون عنه بو�ضوح ابان انعقاد امل�ؤمتر الوطني
االردين االول عام  1928مب�شاركة � 150شخ�صية
وطنية اردنية ون�ص على االتي :
 .1اعتبار ال�شعب م�صدر ال�سلطات.
 .2ت�أليف كل حكومة يف البالد مب�شيئة ال�شعب
وعلى ا�سا�س �ضمان م�صالح االمة.
 .3عدم االعرتاف ب�أي امتياز يتعار�ض وال�سيادة
القومية.
 .4جمل�س النواب املمثل لل�شعب هو وحده
�صاحب احلق يف فر�ض ال�ضرائب وتعيني مقدارها.
 .5حماية حريات االعتقاد والن�شر والتعبري

للنا�س بحيث ال ي�ؤذي ان�سان ب�سبب �آرائه وافكاره ما
دامت غري خملة بالنظام العام.
 .6حق الأمة يف حما�سبة و�س�ؤال كل موظف
وم�ستخدم يف م�صالح البالد عن اعمال وظيفته
واجراءاته
	.7ی بذلك لقاء تفوی�ض عادل.
 .8تعريب قيادة اجلي�ش
وتواىل الن�ضال الوطني االردين �ضد االنتداب
الربيطاين حتى مت اعالن اال�ستقالل عام 1946
ثم تال ذلك جتربة وطنية متميزة متثلت ب�إجراء
انتخابات دميقراطية حرة عام  1956نتج عنها
ت�شكيل حكومة وطنية وحيدة يف تاريخ االردن
برئا�سة �سليمان النابل�سي الغت املعاهدة مع بريطانيا
لكن االنقالب الرجعي قي�ض هذه التجربة الوطنية
واعاد البالد اىل حقبة االحكام العرفية والتي مت
تتويجها بقانون مكافحة ال�شيوعية ومنع االحزاب
وزج املعار�ضة الوطنية التقدمية يف ال�سجون  ،وبعد
عقدين ونيف واثر االحتجاجات ال�شعبية يف ني�سان
عام  1989احتجاجا على الف�ساد وقرارات رفع
اال�سعار ا�ضطر النظام اىل ممار�سة �سيا�سة لينة
طرية يف التعامل مع اجلماهري ال�شعبية حيث مت
اقالة حكومة زيد الرفاعي واالفراج عن املعتقلني
ال�سيا�سيني والدعوة مل�صاحلة وطنية داخلية
توجت بامليثاق الوطني واجراء انتخابات نيابية يف
الوقت الذي ترافق االنفراج ال�سيا�سي مع االرتهان
االقت�صادي الكامل للإمالءات و�شروط الدول
الر�أ�سمالية املانحة و�صندوق النقد الدويل مما
ادى لتفتيت الن�سيج االجتماعي للنظام (الطبقة
احلاكمة) والهبة ال�شعبية الوا�سعة عام 1993
وتوقيع اتفاقية وادي عربة عام  1994وما �سبقها
من اجراء االنتخابات وفق قانون ال�صوت الواحد
وتقييد احلريات العامة وعودة الذهنية العرفية
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للحياة ال�سيا�سية وعودة �سيا�سة االحالف الع�سكرية
واملحاور ال�سيا�سية مما عمق االزمة ال�سيا�سية وزاد
من معاناة ال�شعب وادى لربوز احلراك ال�شعبي عام
 2011حيث تعاملت احلكومة على انه هبة م�ؤقتة
مت اال�ستجابة فيها لعدة مطالب وب�شكل جمتز�أ ثم
عادت احلكومة وانقلبت على تعهداتها بعد تراجع
احلراك ولكن االزمة ات�سعت وتفاقمت بارتفاع
ن�سب البطالة والفقر وعجز احلكومات املتعاقبة
عن تقدمي حلول جذرية او التخفيف من معاناة
الفئات ال�شعبية وما تالها من ال�سماح ب�إقامة قواعد
ع�سكرية امريكية على االرا�ضي االردنية دون
الرجوع ملجل�س النواب الذي مت هند�سته بعمليات
تزوير وا�سعة ليجري مترير قوانني مهمة دون نقا�ش

مداخلة اال�ستاذ حممد الب�شري

ال بد من اال�شارة اىل �أن حجم الظلم واال�ضطهاد
الغربي مور�س على العرب �إبان احلكم العثماين
بفعل �سيا�سات الترتيك  ،وحالة النهو�ض القومي يف
العامل مل توفر بيئة خ�صبة لال�سالم ال�سيا�سي لطرح
براجمه بحكم االرث ال�سيء الذي تركه احلكم
العثماين ون�ضاالت ال�شعوب العربية يف حماولتها
التخل�ص من ال�سيطرة واحلكم العثماين والتطلع
للوحدة العربية  ،ومت ا�صدار بيان وحدة العرب
يف بريوت اثر مذابح عام  ، ١٨٦٠يوم / ١٢ / ٣١
 ١٨٨٠الذي ت�ضمن اول بيان مد ّون عن برنامج العرب
ال�سيا�سي مطالبني بتوحيد ابناء االمة العربية
و�إحياء اللغة العربية ،واال�ستقالل عن العثمانيني
وتوا�صلت ن�ضاالت ال�شعوب العربية بعد اتفاقيات

�سايك�س بيكو و�سان رميو وتق�سيم الدول العربية
وهو ما ما مهد لقيام الدولة القطرية التي ارى ان اي
ا�ستقالل لها مبعزل عن حتقيق الوحدة العربية هو
ا�ستقالل منقو�ص ال يكتمل اال بالوحدة  ،و�أ�شري ان
االردن كانت ت�سمى �سابق ًا �شرق االردن وانها اكت�سبت
اهميتها اجليو�سيا�سية بحكم موقعها الذي يرتبط
بطريق احلج ،حيث �شهدت االماكن التي مير بها
طريق احلج جتمعات �سكانية وع�شائرية اكت�سبت
نفوذها من توقيع اتفاقيات حماية احلجاج.
توىل االمري في�صل احلكم يف �سوريا ويف عهده
مت اقرار د�ستور ع�صري ي�سجل له ،كما حتالف مع
حكومة وجمل�س نواب وطني لكن الفرن�سيني مل يرق
لهم هذا التوجه وانتهى حكم في�صل مبعركة مي�سلون
التي �شارك بها االردنيون بحكم انتمائهم القومي،
وا�ستقبلوا االمري عبد اهلل االردنيون وقادة الثورة
ال�سورية واعلن االمري عبداهلل رف�ضه االحتالل
الفرن�سي ل�سوريا ويورد د .على حمافظة يف كتابه
مئة عام على املعار�ضة االردنية ان ابناء ال�شمال
طالبوا االمري عبداهلل عام  ١٩٢٦ب�إجراء انتخابات
نيابية حرة ت�شكل حكومة ينتخبها جمل�س النواب
وهو وعي �سيا�سي مبكر توج بقرارات امل�ؤمترات
الوطنية االردنية املتعاقبة.
كانت �شرق االردن تعاين من قلة ال�سكان وندرة
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي اقت�صرت قبل عام
 ١٩٥٠على البنك العربي و�شركة التبغ وال�سجائر
و�شركة �سكة احلديد وم�شروع روتنربغ.
وبعد نكبة فل�سطني ورف�ض الدول العربية اقامة

كيان فل�سطيني مت عقد م�ؤمتر اريحا واحلاق ما تبقى
من فل�سطني حتت حكم االردن وما تاله من احداث
كان ابرزها الثورة النا�صرية وحكومة �سليمان
النابل�سي التي اجهز عليها التحالف الطبقي احلاكم
وما تبعه ممن فر�ض االحكام العرفية وحل االحزاب
ونك�سة حزيران التي عمقت الوعي ب�ضرورة ا�ستمرار
الن�ضال ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين  ،حيث جتلت
وحدة املقاومة الفل�سطينية االردنية بن�شوء العمل
الفدائي ومعركة الكرامة وما تبعه من م�ؤامرات على
املقاومة والعمل الفدائي ب�سبب تناق�ضات املحاور
العربية وانق�سامها وحتالفات الرجعية االمربيالية
الراف�ضة للمقاومة.
بعد هبة ني�سان عام  ١٩٨٩وانفرج احلياة
ال�سيا�سية اعاد االردن مرة اخرى ومنذ توقيع
اتفاقية وادي عربة وحماوالت فر�ض التطبيع
على ال�شعب االردين اىل االرتهان الكامل للتحالف
االمربيايل ال�صهيوين ،مما يحكم علينا قراءة
الدرو�س والعرب واهمها اعادة االعتبار للتحالفات
الوطنية فالنجاحات ال تتحقق �إال بتحالفات
وطنية برناجمية تواجه الهجمة املنظمة و�سيا�سة
اال�ستهداف املمنهجة ،كما يقع على القوى ال�سيا�سية
واجب اجراء املراجعة ال�سيا�سية واعادة قراءة
التجربة من منظور نقدي لال�ستفادة من ا�سباب تعرث
جتربة احلكم الوطني يف �سوريا والعراق واليمن
والتي بر�أيي اهمها غياب الدميقراطية والعدالة
وطغيان دور الفرد على امل�ؤ�س�سة.
وعلينا يف ذكرى اال�ستقالل ا�ستح�ضار العوامل
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حم��ط��ات وط��ن��ي��ة يف ذك���رى اال�ستقالل
التي ق ّو�ضت اال�ستقالل الوطني بدء ًا من
التبعية ال�سيا�سية املتثملة يف اتفاقية
وادي عربة وما تالها واتفاقية اقامة
القواعد االمريكية واالختالالت
االقت�صادية وعجز امليزانية وحجم
املديونية الهائلواقت�صاد اخلدمات بد ًال
من االقت�صاد الوطني املنتج.

بعد ذلك فتح باب النقا�ش وقدم
قدم الرفاق امل�شاركون مداخالتهم
تعزيز ًا للم�ضامني التي طرحتها
املداخلتان الرئي�سيتان:ـ
وائل ابو الليث

انا مع املراجعة النقدية لتجربة
القوى ال�سيا�سية �سواء كانت حاكمة
او مل حتكم مع االخذ بعني االعتبار
التحالفات الرجعية االمربيالية التي
يف رف�ض كل ا�شكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين
عمقت منظومة التخلف و�سدت االفق امام بلورة ودعم وا�سناد ال�شعب الفل�سطيني البطل يف مواجهة
وانت�شار تيار تنويري تقدمي بحكم �سيطرة التيارات االعتداءات ال�صهيونية
الظالمية وحتالفاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية يا�سني زايد
و�سيطرتها على التعليم واالعالم
فرق بني اال�ستقالل الوطني واال�ستقالل الكامل
خليل ال�سيد
الذي يتحقق عندما تعتمد الدولة على مواردها
بعد اعالن اال�ستقالل توا�صل ن�ضال االحزاب وي�ستفيد جميع املواطنني وعلى قدم امل�ساواة من
ال�سيا�سية بتغيري النهج ال�سيا�سي واالقت�صادي وفك مكت�سبات التنمية وهذا ال يتحقق يف ظل اقت�صاد
التبعية ال�سيا�سية واالقت�صادية وانتهاج �سيا�سة م�شوه ال ي�شجع على االنتاج الزراعي وال�صناعي وال
وطنية وا�ضحة ال تتم اال بالتحرر من كل ا�شكال يب�سط �سيطرة القطاع العام على الرثوات الوطنية
التطبيع واالرتباط بالعدو ال�صهيوين واعتماد التي ذهبت نهبا للخ�صخ�صة
�سيا�سات اقت�صادية وطنية م�ستقلة حتد من االعتماد نا�صر �شبيالت
على امل�ساعدات االجنبية وتنمية املوارد الوطنية
كان االردن تاريخيا ي�صدر احلبوب ويعتمد على
واالعتماد على الذات
الزراعة لدعم االقت�صاد الوطني بعد عام 1962
عبد الرحيم �شكري
تراجعت الدولة عن ت�شجيع الزراعة ومت الهاء
ال يكتمل اعالن اال�ستقالل اال مبعاجلة جذرية املواطنني بالوظائف يف اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لالزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية وح�صاد ال�سنوات لن�صبح م�ستوردين ملادة القمح بعد ان كنا ن�صدره
املر الذي �صنعته احلكومات املتعاقبة بتحالفاتها لأوروبا
الطبقية وارتهانها بالكامل المالءات و�شروط الدول رد الرفيق فرج الطميزي
املانحة مما ادى الختالالت هيكلية يف االقت�صاد دفع
على �ضوء مداخالت الرفاق اقرتح املهمات التالية
اثمانه الفئات ال�شعبية الوا�سعة التي ت�ضررت ب�سبب للمرحلة املقبلة:
االعتماد على الفقراء يف تغذية املوازنة من خالل
 مواجهة خطط االحالف الع�سكرية وانهاءفر�ض �ضريبة املبيعات وال�ضرائب اخلا�صة على الوجود الع�سكري االجنبي على االرا�ضي الأردنية
املحروقات وما �شابهها
 الت�صدي ل�سيا�سة التبعية للم�ؤ�س�سات�سيف زرقان
االقت�صادية والنقدية
ذكرى اال�ستقالل ترتبط بن�ضاالت احلركة
 مواجهة خطوات التطبيع مع العدو ال�صهيوينال�شبابية والطالبية االردنية يف الن�ضال الوطني وتعزيز وادامة املوقف الوطني الراف�ض للتطبيع
واملطلبي حيث ت�شكل الوعي الوطني مبكرا وخا�صة
 بناء امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات ال�سيادةدور الطلبة االردنيني يف مناه�ضة اال�ستعمار الوطنية
الربيطاين كما قدموا العديد من ال�شهداء منهم حقي
 التم�سك باخليارات الدميقراطية يف احلياةخ�صاونة يف مظاهرات ا�سقاط حلف بغداد وال�شهيدة ال�سيا�سية
 تر�سيخ النهج الوطني يف �صيانة االقت�صادرجاء ابو عما�شة ويوا�صل الطلبة ن�ضاالتهم الوطنية

املحلي

رد اال�ستاذ حممد الب�شري

ال�صراعات القومية البينية بني
االنظمة احلاكمة اثرت �سلبيا على
م�شروع النه�ضة العربية امل�أمول
ودفعنا اليوم ثمن ال�صراعات القطرية
بني االنظمة القومية ليت�صدر
اال�سالم ال�سيا�سي الواجهة رغم
بع�ض االجنازات املهمة مثل انت�صار
حرب ت�شرين وات�ساع رقعة التعليم
وباملح�صلة النهائية نحن دفعنا اثمان
االحباط الذي ا�صيب به ال�شارع
ال�سيا�سي العربي وادى اىل متزقنا
بهذه ال�صورة املريعة وانا احد ان
اجلر�أة تكمن يف ان نفكر يف امل�ستقبل
ون�ستلهم الدرو�س والعرب من هذه
التجارب املريرة
كارثة النظام الر�سمي العربي انه خلف بيئة
�سيا�سية واقت�صادية ومنظومة قوانني ر�سخت
التبعية مثل قانون تفتيت امللكية الزراعية واالدعاء
بعدم توفر املياه ملحاربة الزراعة  ،واحلد من تناف�سية
ال�صناعة الوطنية برفع كلفة االنتاج بال�ضرائب
ورفع ا�سعار الطاقة  ،ورغم االحباطات فعلى امل�ستوى
الفردي قدم االردنيون مناذج واجنازات م�شرقة
مت احباطها على ايدي منظومة الف�ساد والتبعية
واخل�صخ�صة وهو ما ولد جر�أة على االرتهان
وعزز االرتباط الكامل باالقت�صاد العاملي كخيار
ا�سرتاتيجي وهذه احلالة مل تقت�صر على االردن
باقت�صادها املتوا�ضع بل �شملت دول كربى كربيطانيا
عندما حاربت تات�شر ب�ضراوة النقابات العمالية
والغت ت�أميم م�صانع احلديد واملناجم وو�سائل النقل
العامة وا�صبحت املنظومة املالية العاملية تعك�س
نف�سها على اقت�صاد العامل
واالب�شع هو مو�ضوع ال�ضرائب الذي احدث فجوة
يف مداخيل املواطنني بفعل التعديالت املتتالية التي
الغت الت�صاعدية والتي دفع ثمنها ابناء الطبقة
املتو�سطة ،كما ان منظمة التجارة العاملية والتوافق
مع ا�شرتاطاتها واغراق االردن واالردنيني يف
مديونية هائلة �سواء القرو�ض احلكومية اخلارجية
او قرو�ضه الداخلية ،ومديونية االردنيني ال�شخ�صية
للبنوك عمقت االزمة
ويف اخلتام نحن بحاجة للحديث عن قراءة
جريئة للم�ستقبل ملواجهة ال�سيا�سات احلكومية التي
ت�ستمرئ اقرار وفر�ض توجهات �سيا�سية وقوانني
مت�س مفا�صل حياتنا العامة طمعا يف احل�صول على
امل�ساعدات واملنح ومبا يتوافق مع ا�شرتاطات الدول
املانحة على امل ان تبادر االحزاب لهذه القراءة
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

ا�صرار حكومي على ال�سنة التح�ضريية رغم رف�ض الطلبة
عرب عدد وا�سع من الطلبة عن ا�ستغرابهم لت�صريحات وزير
الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي ،الأ�ستاذ
الدكتور وجيه عوي�س� ،أن معدل الثانوية العامة لن يكون املعيار
الوحيد لت�أهيل الطلبة لدرا�سة تخ�ص�صات الطب والهند�سة،
م�شريا �إىل �أن جميع دول العامل تعتمد على اجراء امتحان
تناف�سي بعد ال�سنة الأوىل لدخول تلك التخ�ص�صات .م�ضيفا ان
امتحان الثانوية العامة ال يحدد قدرات الطالب ورغباته ب�شكل
دقيق ،خا�صة يف مهن الطب والهند�سة ،و�أعتقد �أن التناف�س
على هذه التخ�ص�صات يجب ان يكون من خالل اجراء امتحان
تناف�سي ،م�شددا يف ذات ال�سياق على �أن طلبة الثانوية العامة
على مقاعد الدرا�سة لن يت�أثروا ب�أي تعديل على �سيا�سات القبول
اجلامعي العام احلايل.
ويف تربيره لالمتحان التناف�سي �أكد عوي�س �أن االمتحان
التناف�سي للقبول يف اجلامعات يجب �أن يكون حمددا ب�ضوابط
وحتت رقابة وا�شراف الوزارة واجلامعات نف�سها ،م�شريا �إىل
�أن اال�سرتاتيجية التي �أعدت عام � 2015أكدت على اجراء
االمتحانات لقبول الطلبة بتخ�ص�صات الطب والهند�سة .وفيما
يتعلق باملحاباة وعدم وجود عدالة ،قال عوي�س« :املحاباة
موجودة اذا مل يكن هناك رقابة و�ضبط» .وكان عوي�س �أكد يف
وقت �سابق �أن �أي تغيري على �سيا�سات القبول املوحد لن ُيط ّبق
على طلبة الثانوية العامة املوجودين على مقاعد الدرا�سة يف
هذا العام
رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد حتذر من العبث
مب�ستقبل الطلبة وتدعو ملراجعة مو�ضوعية ل�سيا�سات وزارة
الرتبية مبا يخ�ص امتحان التوجيهي وعقده على فرتتني ليكون
معيارا مو�ضوعيا وحمددا لقدرات الطلبة وتقييمهم  ،الن نظام
ال�سنة الواحدة ثم نظام ال�سنة التح�ضريية للطلبة ال يخدم
معايري العدالة والتناف�س  ،وت�ؤكد �ضرورة ازالة االختالالت
والت�شوهات يف نظام القبول التي و�ضع ثلثي املقاعد ا�ستثناءات
دون ان تخ�ضع لقوائم القبول املوحد مبا ينايف معاير العدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص وهو الأوىل باملعاجلة والت�صويب يف املرحلة
احلالية.
الطلبة الأردنيون يف �أوكرانيا يطالبون «التعليم العايل»
بقبولهم يف اجلامعات الأردنية
بعد مرور عدة �أ�شهر على االزمة الرو�سية االوكرانية

التي القت بظالل وخيمة على الطلبة االردنيني الدار�سني يف
اجلامعات االوكرانية ،الذين ما يزالوا ينتظرون بارقة �أمل
للعودة اىل ادراج الدرا�سة ،بالرغم من موا�صلة اجلامعات
االوكرانية التعليم (عن بعد) التي تقطعها �صافرات االنذار
عند بدء الغارة اجلوية.
طالب جمموعة الطلبة االردنيني الدار�سني يف اوكرانيا ومن
كليات الطب بالتحديد ب�ضرورة ان�صافهم وايجاد حلول كفيلة
با�ستقبالهم يف اجلامعات الر�سمية االردنية ،خ�صو�ص ًا وان كلفة
االنتقال من جامعاتهم يف اوكرانيا الي بلد اوروبي جماور تبلغ
يف ال�سنة الدرا�سية نحو  15الف يورو مقابل � 4آالف يرورو يف
اوكرانيا ،ي�ضاف اىل ذلك كلفة النقل من جامعة الخرى تقدر
بـ  10االالف دوالر ناهيك عن كلف االقامة وال�سكن واالنتقال
من دولة الخرى ،االمر الذي يحتم ايجاد حلول فورية لأزمة
الطلبة باملجمل ،يف ظل الظروف املعي�شية للكثري من اهايل الطلبة
الذين ي�صعب عليهم توفري تلك املبالغ يف املرحلة الراهنة.
واكد الطلبة ان غالبيتهم يحملون وثائق ر�سمية اردنية تثبت
ح�صولهم على معدالت ثانوية عامة تتجاوز  ،80%مبينني
ان غالبيتهم ما يزالوا يف منت�صف الطريق كونهم يف ال�سنوات
االخرية من الدرا�سة ،بحيث ال ميكن اكمال درا�سة الطب (عن
بعد) لأهمية التوا�صل املبا�شر مع امل�ؤ�س�سة التعليمية التي متنح
الطلبة الفر�صة الكافية العتماد خمتلف ا�ساليب التعلم والتي
ي�صعب احل�صول عليها (اون الين)
الطلبة يدفعون اثمان رفع الدعم ويتعر�ضون لال�ستغالل.
�شكا طلبة يدر�سون يف جامعة الريموك من املحافظات الأخرى
رفع �أجور ال�سكنات عليهم بعد بدء تطبيق التعرفة الكهربائية
اجلديدة .وقال الطلبة �إنهم فوجئوا بزيادة الأجرة ال�شهرية
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

من قبل �أ�صحاب ال�سكن بحجة �أن التعرفة الكهربائية ت�ضاعفت
ويجب على الطلبة دفع الفرق .و�أ�ضاف الطلبة �أنهم يدفعون
�شهريا ( )90دينارا بدل �سكن وكهرباء و�أ�صبحت الأجرة
( )110دنانري ،ي�ضاف لها �أجور النقل ،مما ي�شكل عبئا عليهم يف
ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة وموجات الغالء التي يرزح
حتتها ذووهم .وطالبوا وزارة الطاقة ب�شمولهم بفئات الدعم
ليتمكنوا من ا�ستكمال درا�ستهم� ،سيما و�أنهم طلبة �أردنيون لكنهم
ي�سكنون حمافظات �أخرى.
ر�شاد ت�ستذكر احداث الريموك وحتيي �شهداء احلركة
الطالبية االردنية
ت�ستذكر رابطة ال�شباب الدميقراطي الأردين «ر�شاد» بكل
الفخر واالعتزاز ن�ضاالت احلركة الطالبية الأردنية وال �سيما
ابان احداث جامعة الريموك التي متر ذكراها والذي كان
لرابطة ال�شباب الدميقراطي الأردين «ر�شاد» �شرف امل�شاركة
فيها جنب ًا اىل جنب مع القوى الطالبية الأخرى وت�شري االحداث
ان اجلمعيات الطالبية يف كلية الهند�سة يف الريموك عام 1986
بادرت باقامة م�سريات واعت�صامات بهدف دفع االدارة لإلغاء

قرار ا�ستيفاء ر�سوم مالية عن التدريب العملي لطالب الكلية.
حيث ردت اجلامعة بف�صل  32طالبا واعتقلت اجلهات االمنية
عددا من الطالب .وقد ت�صدى الطلبة لهذه القرارات واعلنوا
اعت�صاما مفتوحا داخل اجلامعة انتهى باقتحام قوات االمن
حرم اجلامعة م�ستعملني القوة لف�ض االعت�صام ,وقد ا�ست�شهد
الطالب ابراهيم حمدان والطالبتان مها قا�سم ومروة ال�شيخ,
كما ا�صيب عدد من الطلبة والطالبات با�صابات بالغة يف مناطق
خمتلفة من اجل�سم.
وانتهت االحداث باقالة رئي�س اجلامعة د .عدنان بدران,
والغى الف�صل ال�صيفي و�صدر عفو عن الطلبة املعتقلني على
خلفية االحداث التي ا�ستمرت حوايل ا�سبوعني.
ان هذه الن�ضاالت والت�ضحيات لن تذهب هدر ًا و�سيوا�صل
الطلبة الأردنيون ن�ضالهم الوطني النقابي من اجل الدفاع عن
حقوق الطلبة النقابية واملطلبية والتي ال ميكن �صيانتها اال
ب�إن�شاء االحتاد العام لطلبة الأردن كحا�ضنة ومظلة وطنية
نقابية وممثل لكل االحتادات واملجال�س الطالبية باجلامعات.

 57نائبا �أمريكيا يطالبون بالتحقيق يف اغتيال �شريين �أبو عاقلة

ـ دعا �أكرث من 50
نائب ًا �أمريكياً ،اجلمعة املا�ضية
 ،مكتب التحقيقات الفدرايل
“�إف بي �آي” �إىل التحقيق يف
اغتيال مرا�سلة قناة اجلزيرة
�شريين �أبو عاقلة ،خالل عملها
يف ال�ض ّفة الغرب ّية.
و�شدد الن ّواب الأمريك ّيون
ّ
الـ 57ذوو امليول الي�سار ّية من
احلزب الدميقراطي ،بقيادة
النائب �أندريه كار�سون ،على
� ّأن �أبو عاقلة حتمل اجلن�س ّية
الأمريك ّية ،م�شريين �إىل روايات
متباينة حول اغتيالها يف 11
مايو� /أيار.
موجهة �إىل
وقالوا ،يف ر�سالة ّ
وزير اخلارج ّية �أنتوين بلينكن،

ومدير مكتب التحقيقات
الفدرايل كري�ستوفر راي� ،إنّه
اله�ش يف
“نظر ًا �إىل الو�ضع
ّ
املنطقة والتقارير املت�ضاربة
التي حتيط مبقتل ال�س ّيدة

بحق
�أبو عاقلة ،نطلب من وزارة كانت �أبو عاقلة تتم ّتع
ّ
اخلارج ّية ومكتب التحقيقات احلماية الكاملة املمنوحة
الفدرايل فتح حتقيق يف
للمواطنني الأمريك ّيني الذين
مقتلها”.
و�أ�ضافوا “ب�صفتها �أمريك ّية ،يعي�شون يف اخلارج”.
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 126ف� �ن� �ان� �ا ومم � �ث �ل�ا وم��و� �س �ي �ق��ي �ا وجن� � ��وم م� ��ن ه ��ول� �ي ��وود كمال م�ضاعني
ي �� ِ�ص �ف��ون االح� �ت�ل�ال اال� �س��رائ �ي �ل��ي ب ��دول ��ة ال� �ع ��زل ال�ع�ن���ص� ّ
�ري تداعيات احلرب الرو�سية االوكرانية على املنطقة 2/2
يبدو وا�ضح ًا بعد ثالثة

ـ دعت جمموعة من الفنانني
والكتاب وال�شخ�صيات االعتبار ّية
يف الغرب ،منهم على �سبيل الذكر ال
احل�صر :بيدرو �أملودوفار ،و�سوزان
�ساراندون ،وتيلدا �سوينتون ،ومارك
روفالو ،و�إريك كانتونا ،ومرييام
مارجولي�س ،وجيم جارمو�ش ،ونعومي
كالين ،وبيرت غابرييل دعت �إ�سرائيل
التخاذ “تدابري هادفة ل�ضمان امل�ساءلة
عن مقتل ال�صحاف ّية الفل�سطين ّية
�شريين �أبو عاقلة ،الأ�سبوع املا�ضي
يف خميم جنني ،وجميع املدنيني
الفل�سطينيني الآخرين”.
وندد �أكرث من مائة فنان ،وبالتحديد
 ،126مبن فيهم جنوم هوليوود
وم�ؤلفون ومو�سيقيون بارزون ،بقتل
�إ�سرائيل لل�صحافية الفل�سطينية
املحرتمة �شريين �أبو عاقلة ،كما �أفاد
موقع (Artists for Palestine
.)U.K
وتابع املوقع قائ ً
الُ :قتلت �أبو عاقلة،
امل�شهورة يف جميع �أنحاء العامل العربي
لتقاريرها عن االحتالل الإ�سرائيلي

ونظام الف�صل العن�صري ،بالر�صا�ص
الأ�سبوع املا�ضي بينما كانت ترتدي
�سرتة �صحفية ،ودح�ضت منظمة
(بت�سيلم) الإ�سرائيلية حلقوق الإن�سان
حماوالت القادة الإ�سرائيليني التن�صل
من امل�س�ؤولية.
و�أ�ضافت �سوزان �ساراندون�”:إنني
حزينة وغا�ضبة ملقتل �شريين �أبو
عاقلة والهجوم املروع على جنازتها.
�أعرف الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى
�أ ّنه بدون امل�ساءلة اجلادة والتدابري
اجلادة من قبل حكوماتنا ،لن ينتهي
الف�صل العن�صري واالحتالل قري ًبا”،
وفق �أقوالها.
وانتقد الفنانون وال�شخ�صيات
ً
“منطا من العنف وامل�ضايقات
العامة
والرتهيب �ضد ال�صحفيني الفل�سطينيني
الذين ي�سلطون ال�ضوء على ما و�صفته
(منظمة العفو الدولية) و(هيومن
رايت�س ووت�ش) و(منظمة حقوق
الإن�سان الإ�سرائيلية) بت�سيلم“ ،ب�أ ّنه
نظام الف�صل العن�صري املفرو�ض على
الفل�سطيني”.
ال�شعب
ّ

ا�شهر على ب��دء احل��رب
الرو�سية -االوكرانية �أن
اال�صطفافات الدولية –
الدولية ’�آخذة بالت�شكل
 ،ومنها ما هو وا�ضح مثل
م��وق��ف ال�ه�ن��د وال���ص�ين
امل ��ؤي��د لرو�سيا  ،ومنها
ما هو بطور الت�شكل مثل
ان �� �ض �م��ام ب�ع����ض ال ��دول
االوروبية حللف الناتو .
وهذا بدوره �سينعك�س ب�شكل مبا�شر على اال�صطفافات
االقليمية -االقليمية  ،فهناك على �سبيل املثال موقف تركيا
املتحالف مع الرو�س وموقف الكيان ال�صهيوين الداعم
الوكرانيا  ،وموقف ايران الذي ما زال رماديا �سرعان ما
يجد نف�سه مرغما على اختيار �أحد املع�سكرين �سيا�سيا
وع�سكريا .
لي�س هنالك طرف ًا عربيا وازنا اال م�صر وال�سعودية ،
وموقف كال البلدين �سيتعزز مو�ضوعيا بحكم ك�سر االنفراد
االمريكي املطلق بادارة املنطقة  ،وحالة التوازن اجلديدة
قد تعيد ملف ال�صراع العربي – اال�سرائيلي اىل ال�ساحة
الدولية وجمل�س االمن بعد احتكار امريكي حلوايل ثالثة
عقود.
حل دويل – دويل لالزمة ال�سورية  ،م�شروع ت�سوية
لل�صراع العربي اال�سرائيلي جديد  ،وملف �أمن اخلليج ،
هذه امللفات الثالثه �سوف ت�شهد حتوالت حا�سمة وباجتاه
اي�ج��اد ح�ل��ول وت�سويات وف��ق املعطيات ال�ت��ي �ستفرزها
احل��رب م��ا مل ت��أخ��ذ احل��رب منحى ال يخطر على بال
�أحد مثل ا�ستخدام حمدود لال�سلحة النووية  ،او �ضربة
ع�سكرية توجهها رو�سيا لدولة ما اذا ما مت��ادت امريكا
وحلفا�ؤها بح�صار رو�سيا وا�ستنزافها ع�سكريا واقت�صاديا
 ،الن رو�سيا ال ميكن �أن ت�سمح المريكا واوروبا باطالة �أمد
احلرب وا�ستنزاف رو�سيا .
ال �سبيل �أم ��ام ال�ع��رب الر�سميني اال اع ��ادة احلياة
للجامعة العربية  ،ففي االط��ار االقليمي واالط��ار الدويل
لي�س هنالك كتلة �سيا�سية ا�سمها العرب  ،وللتعاطي مع
الت�سويات الدولية واالقليمية ال بد من وجود اطار عربي
للتوافق ولتجاوز مناطق ال�ضعف  ،والع��ادة بع�ض الدول
العربية لالطار العربي وخ�صو�صا �سوريا والعراق .
ما زال هنالك مت�سعا من الوقت العادة ترميم النظام
العربي ول��و باحلد االدن��ى � ،أم��ا على امل�ستوى ال�شعبي
واجلماهريي ف�أن القمع والفقر والت�ضييق قد خلف حالة
م��ن ال��دم��ار ي�صعب احل��دي��ث معها ع��ن ح�ل��ول �شعبية ،
با�ستثناء املقاومة الفل�سطينية التي قد ت�شكل رافعة حلالة
جماهريية عربية كما حدث عقب جرمية االغتيال التي
نفذها ال�صهاينه بحق املنا�ضله �شريين ابو عاقله .
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احلرب االهلية الر�أ�س مالية يف العامل :قراءة اقت�صادية �سيا�سية للمواجهة يف �أوكرانيا()2-1
ت�ضيء هذه الدرا�سة على عدد وا�سع
من اجلوانب التحليلية االقت�صادية
واالمنية وال�سيا�سية لل�صراع اجلاري
االن يف �شرق اوروبا ونظرا لالهمية
�سنعر�ض الدرا�سة على حلقات متتالية.
اجلزء االول
زياد حافظ*

يعترب بع�ض املراقبني الدوليني
املخ�ضرمني ك�سفري الهند ال�سابق م .ك.
بهدراكومار والذي ي�ؤ ّكدها مراقب �آخر
مرموق ال�ستري كروك ال�ضابط ال�سابق
يف املخابرات الربيطانية و�صاحب
موقع “كونفليكت فوروم” (منتدى
ال�صراعات) �أن املواجهة يف �أوكرانيا
هي مواجهة بني رو�سيا والواليات
املتحدة .هذه مقاربة �صحيحة �إ ّال �أنها
تف�سر ملاذا؟   فاملواجهة التي ن�شهدها
ال ّ
على ال�صعيدين الدويل والإقليمي
هي بني حمور �صاعد وحمور مرتاجع
على و�شك االنفراط وهي فعليا حرب
�أهلية بني ر�أ�س ماليتني :ر�أ�س مالية
�صناعية �إنتاجية ور�أ�س مالية ريعية
مالية .املحور ال�صاعد هو حمور الر�أ�س
املالية ال�صناعية الإنتاجية التي تقوده
الكتلة االورا�سية ومعها دول اجلنوب
الإجمايل ( )Global Southبينما
املحور الثاين هو الر�أ�س املالية الريعية
الإنتاجية املالية التي تقوده الواليات
املتحدة ومعها دول الغرب وخا�صة
دول التحالف االنكلو�ساك�سوين.
فاملحور االنكلو�ساك�سوين انتهج �سيا�سة
اقت�صادية منذ خم�سة عقود فر�ضها
على حلفائه يف �أوروبا �أ ّدت �إىل التخ ّلي
عن الإنتاج ال�صناعي للدخول يف ع�صر
ما بعد الت�صنيع عرب الرتكيز على
اخلدمات ب�شكل عام واخلدمات املالية
ب�شكل خا�ص .والتح ّوالت يف البنية
االقت�صادية وال�سيا�سية التي ح�صلت
جراء �سيا�سات مالية ونقدية �أ ّدت
من ّ
�إىل تغ ّلب الريع على امل�صادر الأخرى
لإنتاج الرثوة.
ولتجنّب فقدان الق ّوامة والهيمنة
يف امل�شهد االقت�صادي الدويل اعتربت
النخب احلاكمة يف الغرب من الطيف
النيوليربايل �أن ال�سيطرة على املال
والنقد تكفي لل�سيطرة على االقت�صاد
وبالتايل على الدول .هذه هي نظرية

كي�سنجر الذي اعترب ان ال�سيا�سة
النقدية هي مفتاح ال�سيطرة على العامل
والتي ر ّوج ق ّوامتها فيما بعد االقت�صادي
ميلتون فريدمان وعلى ال�صعيد
ال�سيا�سي مارغاريت تات�شر ورونالد
ريغان .لكن هذه النظرية كانت خاطئة
منذ اللحظة الأوىل لأن ال�سيطرة على
العامل ت�أتي من ب ّوابة ال�سيطرة على
الغذاء والطاقة واملوارد الطبيعية
أكدته التط ّورات
ولي�س على املال كما � ّ
خالل العقود اخلم�سة املا�ضية.
هذا هو جوهر ال�صراع بني الر�ؤية
النيوليربالية ال�ض ّيقة الأفق والواقعية
ال�سيا�سية يف ال�صراع اجليو�سيا�سي
لل�سيطرة على اجلزيرة االورا�سية حيث
تكمن موارد العامل يف الغذاء والطاقة
واملعادن .االن�سان مل يعد قيمة ا�سا�سية
يف النظام النيوليربايل الغربي الذي
ّ
مت دحرجته �إىل م�ستهلك ممنوع عنه
التفكري وتقرير امل�صري .لذلك كانت
املوجة لل�سيطرة على االعالم عرب
التمركز ال�شركاتي يف العامل الغربي
حرياته الد�ستورية يف التعبري.
و�سلب ّ
والهيمنة االقت�صادية يف النظام
النيوليربايل كانت عرب الب ّوابة
املالية عندما حت ّول الدوالر �إىل عملة
االحتياط الأويل وحتى الوحيدة
يف العامل .مل يكن ليح�صل ذلك لوال
قرارين �أ�سا�سيني اتخذتهما �إدارة ري�شار
نيك�سون يف  1971و .1973فالقرار
الأول هو قطع �صلة الرحم بني الدوالر
والذهب والقرار الثاين بعد حرب
ت�شرين عندما اقنعت الإدارة الأمريكية
بالد احلرمني ومن خالل الأخرية
جميع الدول النفطية يف منظمة �أوبك
ت�سعري برميل النفط بالدوالر .هذا

القرار مع القرار ال�سابق بقطع العالقة
مع الذهب مكّن الإدارات الأمريكية
املتتالية يف طباعة الدوالر دون �أي
م�ساءلة �أو حما�سبة ما �سمح لها بتمويل
العجر املتفاقم يف املوازنة الأمريكية.
وهذا العجز �ساهم يف متويل احلروب
اخلارجية الأمريكية وم�شاريع زعزعة
اال�ستقرار العاملي �أينما �شاءت يف املكان
والزمان.
العجز يف املوازنة الأمريكية �ساهم
يف تكوين الدين العام الذي جتاوز 30
تريليون دوالر ناهيك عن الدين اخلا�ص
الذي يعود لل�شركات والأفراد الذي
يقدر ب  38تريليون دوالر� .أما الناجت
ّ
الداخلي فال يتجاوز  23تريليون دوالر
�أي مبعنى �آخر ف�إن الدين العام ي�شكل
 130باملائة من الناجت الداخلي بينما
الدين اخلا�ص جتاوز  165باملائة من
الناجت الداخلي .وجمموع الدين العام
يقدر يف � 2022إىل
والدين اخلا�ص ّ
 68تريليون دوالر �أي  296باملائة من
الناجت الداخلي .هذا يعني �أن الواليات
املتحدة مفل�سة و�إن كانت لديها موارد
ت�ستطيع �أن تنقذها .لكن ال�سيا�سات
التي اتبعتها خالل العقود اخلم�سة
املا�ضية �أ ّدت �إىل حالة افال�س .لكن هذا
الإفال�س ّ
مت متويله عرب جعل الدوالر
العملة االحتياطية الأ�سا�سية يف العامل
مما �سمح للواليات املتحدة طباعة
الدوالر لتمويل رفاهية يف احلكومة
ويف القطاع اخلا�ص على ح�ساب م�صالح
الدول الأخرى .هذه ال�سيا�سة مل تعد
ممكنة وقد يكون لها عواقب مهمة.
فهذا الإفال�س الذي هو �أكرث
ويهدد وجود الكيان
من افرتا�ضي
ّ
الأمريكي .لذلك �أ�صبحت ال�سيطرة

املقدرات االقت�صادية يف العامل
على
ّ
�ضرورة للبقاء للواليات املتحدة .وهذه
ال�سيطرة ت�ستدعي حروبا م�ستدامة
�إما للق�ضاء على اخل�صوم املحتملني يف
احلد الأق�صى �أو ال�ستنزافهم يف احلد
املحرك ل�سيا�سات
الأدنى .فالإفال�س هو ّ
عدوانية ال نهاية لها �إال بنهاية النموذج
الأمريكي القائم حاليا يف االقت�صاد ويف
ال�سيا�سة .لذلك نفهم اال�ست�شرا�س
يف ال�سيا�سات الأمريكية عرب مقولة
ما لنا هو لنا فقط وما هو لكم هو لنا
�أي�ضا ف�أنتم وكالء لنا فقط ال غري.
واملق�صود ب “لنا” هو النخب احلاكمة
�صرح
ولي�س املواطن الأمريكي! هذا ما ّ
به ب�شكل وا�ضح الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب الذي عبرّ عن
يقني ال�سيا�سات الأمريكية جتاه الدول
النفطية حيث اعترب النفط العربي
ملكا للواليات املتحدة.
ال�سيا�سات النقدية واملالية التي
اتبعتها الواليات املتحدة خالل العقود
الأربعة املا�ضية �أ ّدت �إىل �سيطرة
الدوالر على العامل وبالتايل �ساهمت يف
تكوين ريع افرتا�ضي للواليات املتحدة
�ساهم يف االمعان يف تلك ال�سيا�سات.
فعندما �أ�صبح الدوالر عملة االحتياط
للدول فهذا �أ ّدى �إىل متويل العجز يف
املوازنة الأمريكية بدون كلفة .فالدول
التي متلك احتياطا بالدوالر م�ضطرة
�إىل �شراء �سندات اخلزينة التي هي
الو�سيلة لتمويل العجز .مت التعامل
بذلك حتى �أقدمت الواليات املتحدة
على حجز �أموال امل�صرف املركزي
الإيراين ثم الليبي ثم الفنزويلي
ثم االفغاين ثم الرو�سي .هذا يعني
�أن الدول التي متلك احتياطا نقديا
مهددة يف �أي وقت بخ�سارة
بالدوالر ّ
�أموالها �إذا كانت �سيا�ساتها متناق�ضة
مع �سيا�سات الواليات املتحدة .هيمنة
الدوالر كعملة احتياط انتهت عندما
احتجزت �أموال دولة عظمى .هل
ت�ستطيع الواليات املتحدة التعامل مع
الواقع اجلديد؟ يف ر�أينا كال ولكن هذا
حديث �آخر!...يتبع

*باحث وكاتب اقت�صادي �سيا�سي
والأمني العام ال�سابق للم�ؤمتر
القومي العربية وع�ضو املنتدى
االقت�صادي واالجتماعي يف لبنان

قراءة مو�ضوعية يف انتخابات لبنان
ليلى نقوال �-أ�ستاذة العالقات الدولية يف اجلامعة
اللبنانية -
ُيتوقع �أن يكون هناك خلط كبري للأوراق
وا�صطفافات تتو�سع وت�ضيق بح�سب املو�ضوع
ورغبة الداعمني اخلارجيني.
انتهت االنتخابات النيابية اللبنانية بهدوء
�سيا�سي و�شعبي و�أمني الفت ،ي�ؤكد قدرة لبنان
والدولة اللبنانية على تخطي االنهيار وعودة
االنتظام �إىل امل�ؤ�س�سات يف ما لو كان هناك �إرادة
�سيا�سية بذلك.
واقعي ًا ،وبالرغم من كل الت�ضليل الإعالمي
واالهتمام العاملي باالنتخابات النيابية اللبنانية،
وم�سارعة و�سائل الإعالم اللبنانية والغربية
والعربية �إىل �إعطاء نتائج وحتليالت و�إ�سقاطات
�سيا�سية ،حتى قبل �صدور النتائج ،ف�إن قراءة
دقيقة للنتائج والأ�صوات وحجم الكتل ،تعطي
امل�ؤ�شرات التالية:
 - 1خ�سارة الغالبية النيابية
ح�صد حزب اهلل والتيار الوطني احلر
واحللفاء ،عام  2018غالبية نيابية قوامها 71
مقعد ًا ،تراجعت هذه احل�صة اليوم �إىل  61نائب ًا
(تختلف التقديرات ،البع�ض يقول .)64
يف النتائج ،لقد احتكر الثنائي (حزب اهلل،
حركة �أمل) املقاعد ال�شيعية ب�شكل كامل ،وخ�سر
حلف املقاومة احللفاء الدروز ب�شكل كامل ،فيما
حافظ احلليف امل�سيحي على قوته ،كما حافظ
حلف املقاومة على ن�سبة مقبولة من احللفاء
ال�سنّة .باملقابل ،ازدادت قوة معار�ضي املقاومة
من امل�سيحيني وال�سنّة ،واحتفظ جنبالط بكتلته
من دون تغيري.
وبني تلك القوى ال�سيا�سية التقليدية
املت�صارعة ،ت�شكّلت كتلة وازنة قوامها  15نائب ًا
من املجتمع املدين ،لكنها متباينة فكري ًا و�سيا�سي ًا
من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار ،ومن مطالبني
بنزع �سالح املقاومة �إىل م�ؤيدين لبقائه �إىل
منخرطني باملقاومة.
يف حتليل الأرقام ،خ�سرت الغالبية النيابية
ال�سابقة بع�ض ًا من مقاعدها ،لكن ال ميكن القول
�إن الغالبية النيابية تلك قد خ�سرت 10
مقاعد بالكامل .عملي ًا ،تناق�صت الغالبية قبل
االنتخابات بكثري ،حتديد ًا بعد «ثورة» 17
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2019حيث ان�سحب
العديد من النواب ممن كانوا ُيح�سبون من �ضمن
هذه الغالبية (على الأقل  5نواب) وان�ضموا �إىل

�صفوف «الثورة» ،ما يعني �أن الغالبية النيابية
مل تنطلق يف هذه االنتخابات من رقم  71بل من
رقم  .66علم ًا �أن جميع النواب الذين ان�سحبوا
وان�ضموا �إىل «الثورة» (با�ستثناء �شامل روكز) قد
عادوا وجنحوا يف هذه االنتخابات ،واحت�سبوا
�ضمن «ال�شخ�صيات ال�سيا�سية امل�ستقلة».
 - 2مفاج�أة التيار الوطني احلر
مل يكن �أكرث املتفائلني يتوقع �أن يحافظ التيار
الوطني احلر على كتلة وازنة كبرية ،بل كان
التقدير �أن التيار لن ي�صمد يف ح�ساب ال�شعب
اللبناين و�أنه �سينهار كلي ًا يف انتخابات ّ
مت التمهيد
لها عرب «ثورة» ،و�سنوات من احلرب الإعالمية
والتنمر والو�شايات ،و�صرف الأموال وال�ضغوط
االقت�صادية والدولية والعاملية ،بالإ�ضافة �إىل
انهيار اقت�صادي ومايل وانفجار املرف�أ ،وحتميل
رئي�س اجلمهورية والعهد م�س�ؤولية خراب نتيجة
ّ
املنظم
� 30سنة من �سيا�سات الف�ساد والنهب
للخزينة العامة.
املفاج�أة متثلت ب�أن التيار مل ي�صمد فح�سب
بل ح�صد كتلة وازنة قوامها  21نائب ًا ،وهي تعد
الكتلة الأكرب يف الربملان اللبناين.
 - 3تقدم القوات اللبنانية
تقدمت القوات اللبنانية يف هذه االنتخابات
وح�صدت كتلة نيابية وازنة تناف�س كتلة التيار
الوطني احلر وتوازيها تقريب ًا.
لكن الأمر مل ي�شكّل مفاج�أة للمراقبني واملطلعني
على �سري االنتخابات يف لبنان ،فلقد كانت القوات
احلزب الأكرث متوي ًال يف االنتخابات النيابية،
بالإ�ضافة �إىل تلقيها دعم ًا علني ًا ومبا�شر ًا من
ال�سفري ال�سعودي وليد البخاري الذي ا�ستخدم
عالقاته ونفوذ اململكة مع ال�سيا�سيني ورجال
الدين ال�سنّة لدعم القوات ،ثم جال بنف�سه
على الأق�ضية حل�صد الدعم للوائح القوات،
و�إجبار املر�شحني ال�سنّة على اللوائح املقابلة على
االن�سحاب ت�أمين ًا حلوا�صل �أكرب للكتلة القواتية.
عملي ًا ،ا�ستفادت القوات من تغييب الرئي�س
�سعد احلريري عن ال�ساحة ال�سيا�سية� ،إذ مل تكن
الكم من الأ�صوات ال�سنية
ت�ستطيع �أن حت�صد هذا ّ
الداعمة للوائحها ،لو كان هناك لوائح مناف�سة
لتيار امل�ستقبل .الالفت �أن ال�سنيورة الذي �أوكلت
�إليه مهمة �إنهاء دور �آل احلريري يف ال�سيا�سة
اللبنانية ،قد تلقى خ�سارة مدوية �إذ مل ت�ستطع
لوائحه �أن حت�صد �أي مقعد نيابي.
 - 4الثنائي :حزب اهلل وحركة �أمل
انت�شرت يف الإعالم الغربي واملحلي تقارير
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تفيد برتاجع حزب اهلل يف هذه االنتخابات و�أن
النتائج ت�شري �إىل فقدانه الدعم ال�شعبي.
�إن التدقيق ب�أرقام املقاعد والأ�صوات التي نالها
حزب اهلل ،ت�شري �إىل �أن كتلته زادت عددي ًا هذا
العام عن العام  ،2018بالإ�ضافة �إىل ح�صوله
على �أعلى ن�سبة �أ�صوات تف�ضيلية على �صعيد
لبنان ،وعلى عدد �أ�صوات �أكرث من عام .2018
لقد ا�ستطاع احلزب �أن يح ّول املعركة �إىل
معركة «حماية املقاومة» وت�صويت «�ضد حرب
متوز �سيا�سية» ،فا�ستنفر اجلمهور ال�شيعي
للت�صويت بكثافة� .أما حركة �أمل فلقد خ�سرت
مقعدين ،وخ�سر الرئي�س بري حلفاءه من خارج
كتلة حركة �أمل ،ف�سقط الفرزيل وفي�صل كرامي
وابراهيم عازار و�أ�سعد حردان ،وال�صرييف مروان
خري الدين وغريهم.
 - 5مفاج�آت ال�ساحتني ال�سنية والدرزية
بالطبع ،ح�صل خلط كبري للأوراق يف ال�ساحتني
ال�سنية والدرزية� ،إذ �إن غياب تيار امل�ستقبل
�سمح بو�صول ف�سيف�ساء من االجتاهات الفكرية
وال�سيا�سية �إىل الندوة الربملانية �ضمن املقاعد
تو�سع حجم التيار
ال�سنّية .ب�شكل عام ،لقد ّ
العروبي يف هذه االنتخابات يف كل الدوائر ذات
الغالبية ال�سنّية� ...أكرب املفاج�آت كانت يف �صيدا،
حيث حققت الئحة �أ�سامة �سعد وعبد الرحمن
البزري انت�صار ًا كبري ًا بح�صولها على  3مقاعد يف
دائرة �صيدا -جزين.
�أما على ال�ساحة الدرزية ،فلقد ا�ستطاع
املجتمع املدين �إخراج قيادات درزية عريقة من
الربملان اللبناين (طالل �إر�سالن ووئام وهاب)،
وهكذا خ�سرت املقاومة حلفاءها يف ال�ساحة
الدرزية بالكامل.
يف اخلال�صة ،يبدو �أن تركيبة الربملان اللبناين
املتنوعة ودخول قوى جديدة �إليه� ،ستعطي دفع ًا
�أكرب لقوى املجتمع املدين للرت�شح عام .2026
لكن على ال�صعيد ال�سيا�سيُ ،يتوقع �أن يكون
هناك خلط كبري للأوراق وا�صطفافات �سيا�سية
تتو�سع وت�ضيق بح�سب املو�ضوع ورغبة الداعمني
اخلارجيني.
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خليل ال�سيد

من يحمي املواطن من غول الغالء

�شهدت البالد ارتفاع ًا
جنوني ًا يف �أ�سعار العديد من
ال�سلع ،وبات من الوا�ضح
تراجع القدرة ال�شرائية
وجتاوز
للمواطنني،
االرتفاع �سلع الكماليات،
لي�شمل �سلع ًا �أ�سا�سية
وارتكازية يعتمد عليها
املواطن يف قوته وحياته
اليومية ،من الزيوت والأرز
وال�سكر والدجاج واللحوم واملحروقات الخ  ،....ويف ت�صريح
ملدير عام امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية� ،أ�شار �إىل �أنّ ارتفاع
الأ�سعار �سيرتاوح ما بني � 5إىل  10%و�سيطال جميع ال�سلع
الغذائية وغريها ،كما �أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة تدر�س اال�سترياد
من اخلارج والإمكانيات الفنية واللوج�ستية لذلك ،فهل تعترب
زيادة الأ�سعار بهذه الن�سب واال�سترياد من اخلارج ،حلو ًال
جد ّية وجذر ّية مل�شاكلنا املعي�شية واالقت�صادية!!؟؟ ،ويف تربير
�ضعيف ،يعزو امل�س�ؤولون هذا االرتفاع بالأ�سعار� ،إىل ارتفاعها
عاملي ًا ،وهنا نقول من يحمي املواطن من غول الغالء ،وهل
للمواطن الأردين القدرة على حتمل انعكا�س الأ�سعار عاملي ًا
على م�ستوى املعي�شة املحلي يف ظ ّل ت�آكل الدخول ،وازدياد ن�سب
البطالة والفقر يف البالد.
هنا ال ب ّد من و�ضع احلكومة �أمام م�س�ؤولياتها يف حماية
املواطن ،وتعزيز منظومة احلماية االجتماعية والأمن
االجتماعي ،وذلك ب�ضبط وحتديد الأ�سعار وال�ضرب بيد من
حديد على ج�شع التجار وكبار امل�ستوردين ،والبحث عن بدائل
اقت�صادية ومعي�شية نعتمد فيها على الذات ،على امل�ستويني:
القريب ،واال�سرتاتيجي البعيد ،ون�شرع مب�شاريع تنموية انتاجية
يف املحافظات والعا�صمة ،واالبتعاد عن �سيا�سة االعتماد على
املنح وامل�ساعدات ،بو�صفهما خيار ًا وحيد ًا� ،أثبتت التجربة
�أ ّنه مل يعالج م�شاكل البالد االقت�صادية واملعي�شية ،بل �أ�س َه َم
يف ازدياد الأمور �سوء ًا ،فمن ال�ضرورة مبكان ،البدء بتغري
النهج االقت�صادي ،واالبتعاد عن و�صفات ال�صندوق الدويل،
واال�ستماع لر�أي اخلرباء االقت�صاديني الوطنيني ،كي نحمي
البالد من ازدياد ن�سب البطالة والفقر ،الذي ي�سهم يف انت�شار
اجلرمية واالنحراف والأمرا�ض االجتماعية ،ويق ِّو�ض ال�سلم
والأمن املجتمعي.

االخيرة

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

ـ ا�صدر التيار ال�شعبي يف تون�س
بيانا ادان فيه حت ّول ما يعرف “بزيارة الغريبة”
�إىل منا�سبة �سنوية ملزيد من تعميق التطبيع مع
كيان العد ّو و�إىل فر�صة لتدخل �أخطر عنا�صره
االرهابية لتون�س وهو ما ح�صل يف زيارة هذا
العام �أي�ضا �،إ�ضافة �إىل تواجد عنا�صر تون�سية
من غري �أبناء الديانة اليهودية من املتعاونني مع
كيان العد ّو ال�صهيوين يف مترير �أخطر م�شاريعه
حاليا وهو ما ي�سمى مب�شروع “الإبراهمية” على
غرار املدعو “ح�سن ال�شلغومي” وغريه .فيما
يلي ابرز ما جاء يف البيان :
�إن التيار ال�شعبي املدرك ملا تواجه تون�س
على غرار ّ
كل الدول العربية من �ضغط هائل
من �أجل الإنخراط يف م�سار التطبيع ،وقد
تفاقمت هذه املخاطر ج ّراء ما ت�سبب فيه حكم
العمالء والف�ساد من تبديد ملقدرات �شعبنا طيلة
ال�سنوات الفارطة  ،حيث باتت بالدنا حتت
الإبتزاز �“ ،إما التطبيع او احل�صار والتجويع”،
و�أمام هذه الأو�ضاع يهمنا يف التيار ال�شعبي �أن
ن�ؤكد على:
 - 1مت�سكنا بقانون ُيج ّرم التطبيع مع
حد لهذه اجلرمية املتفاقمة
كيان العدو لو�ضع ّ
من جهةٍ  ،وحلماية الأمن القومي لبالدنا الذي
يتع ّر�ض للتخريب �أمنيا واقت�صاديا و�سيا�سيا

وثقافيا.
- 2الت�أكيد على حما�سبة كل من ت�ساهل
يف دخول عنا�صر من الكيان ال�صهيوين �إىل
بالدنا حتت �شعارات زائفة  ،فال عالقة لهذه
العنا�صر بحرية املعتقد و�إمنا هم جمموعات
من املجرمني من املفرو�ض �أن َتت ِّم مالحقتهم
�أمام املحاكم الدولية ال ا�ستقبالهم ا�ستقبال
ال�ضيوف .
� - 3إن مقاومتنا للتطبيع واملطبعني عرب
مالحقتهم ق�ضائيا وعزلهم �سيا�سيا واجتماعيا
و�إعالميا خيا ٌر ال رجعة فيه حتى يتحول اىل
�سيا�سة دولة يف تون�س  ،و�سنعمل مع كل
الوطنيني على �أن يكون جترمي التطبيع مع كيان
العدو �ضمن الت�شريعات القادمة يف بالدنا.
إدراك
� - 4إن جترمي التطبيع نابع من � ِ
كاملٍ من � ّأن مقاومة العد ّو ال�صهيوين يف
قلب امل�شروع الوطني ال�سيادي ويف املحور
من اال�شتباك اال�سرتاتيجي مع قوى الهيمنة
ووكالئها املحليني  ،الذين يلعبون معا دورا
�أ�سا�سيا يف �إعادة �إنتاج التخلف واال�ستغالل
والفقر والبطالة و�أن جتارب الدول العربية الذي
ط ّبعت منذ عقود مل جتْ ِن منها �إال ال�سراب من
أو�ضاعها
وعود التمويل واال�ستثمار  ،بل ازدادت � ُ
�سو ًء اقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا و�أمينا.

