
ah
ali

@
go

.co
m

.jo
- h

as
hd

pa
rty

@
gm

ail
.co

m 
ني

رو
كت

د ال
بري

   
  w

ww
.ha

sh
d-

ah
ali

.or
g.j

o ت
ترن

الن
ى ا

 عل
قع

مو
 ال

     
س

 فل
30

ن 0
ثم

   ال
ن 

ر و
عش

و ال
ة  

سع
لتا

ة ا
سن

- ال
2م 

02
2/

12
/8

  -
2م 

02
2/

12
/1

س  
مي

لخ
1 ا

35
د 5

عد
   ال

ية 
اس

سي
ة، 

وعي
سب

 ا

تصوير يوسف الغزاوي

ال�شعب  حلزب  الثامن  العام  امل�ؤمتر  انعقاد  مبنا�شبة  خا�ص  عدد 

2022/11/25 ب��ت��اري��خ  »ح�����ش��د«  الأردين  ال��دمي��ق��راط��ي 

و�شامل: ���ش��ري��ح   دمي��ق��راط��ي  وط��ن��ي  اإ���ش��اح  نح�  ال��ط��ري��ق 

• اطاق احلريات العامة	

• اإقت�شاد وطني منتج	

• فك التبعية واإنهاء اأ�شكال التطبيع مع العدو ال�شهي�ين	

احلركة  احزاب  وجميع  حزبنا  بانتظار 

الوطنية االردنية، مهام ن�ضالية كربى بحجم 

الوطن  تواجه  التي  النوعية  التحديات 

ت�ضمنها  وقد  امل�ضتويات،  جميع  على  وال�ضعب 

احلزب   موؤمتر  اىل  املقدم  ال�ضيا�ضي  التقرير 

واملن�ضور يف هذا العدد من ال�ضحيفة.

التي  ال�ضيا�ضية،  للحياة  الناظمة  القوانني 

ال�ضيا�ضية  االحزاب  قانون  موؤخرًا:  اأقرت 

اىل  بحاجة  النيابية،  االنتخابات  وقانون 

ت�ضل  حتى  ال�ضرورية  التعديالت  من  كثري 

للدميقراطية  امل�ضاند  الت�ضريع  مرتبة  اىل 

من  ويخطىء  ال�ضلطة،  وتداول  ال�ضيا�ضية 

�ضاحلة  الراهنة  �ضيغتها  يف  بانها  يعتقد 

االنفتاح  من  جديدة  مرحلة  اىل  لالنتقال 

الوا�ضعة،  ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة  الدميقراطي 

القيود  من  كثريًا  ت�ضمنته  فيما  ت�ضمنت  فقد 

على االحزاب ال�ضيا�ضية التاريخية، وانحازت 

ب�ضورة الفتة للقوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

النافذة يف البالد.

التعامل  فيه  قررنا  الذي  الوقت  يف  اننا 

اقراره  بعد  ال�ضيا�ضية  االحزاب  قانون  مع 

على  نوؤكد  فاننا  العام،  لهذا  املا�ضي  ني�ضان  يف 

موقفنا االعرتا�ضي الذي اعلناه مع االحزاب 

القانونني،  لكال  والقومية  الي�ضارية  والقوى 

االنتخابات  قانون  باأن  اجلميع  نذكر  ودعونا 

النيابية الذي اعتمد القائمة املفتوحة، قد 

روج له ا�ضحابه يف طول البالد وعر�ضها ومل 

يتورعوا عن القول وعلى �ضا�ضات التلفاز انه” 

اف�ضل قانون انتخابات يف العامل”!!!

لال�ضتمرار  �ضالح  غري  انه  لهم  تبني  ثم 

هم  فقاموا  ال�ضيا�ضية  احلياة  ولتطوير 

قانون  م�ضروع  �ضياغة  على  بالعمل  انف�ضهم 

جاد  تقييم  اجراء  دون  عنه  والدفاع  اآخر 

القانون  خلفها  التي  العميقة  ال�ضلبية  لالآثار 

ال�ضابق.!!!

واملعيار  املعايري،  يف  نخطىء  ال  اأن  علينا 

مدى  هو  �ضائب،  غري  اأو  �ضائب  هو  ملا  االأدق 

قدرة القانون على اأن يفتح املجال اأمام جميع 

اختالف  على  املتناف�ضة  ال�ضيا�ضية  القوى 

مت�ضاوية  فر�ضًا  اجلميع  ويعطي  تالوينها 

وتقدمي  و�ضيا�ضاتهم  براجمهم  الختبار 

كوادرهم وقياداتهم للنا�س، وان يف�ضح املجال 

ال�ضيا�ضي للقوى جميعها باأن تخو�س �ضراعها 

وبكل  الربملان  قبة  وحتت  باحلوار  ال�ضلمي 

اال�ضكال الد�ضتورية املتاحة.

امل�ضرية الن�ضالية طويلة ، وحتتاج ل�ضروط 

احلريات  اهمها  ا�ضتكمالها،  اجل  من  جديدة 

والوطنية  ال�ضيا�ضية  والتحالفات  العامة، 

الوطنية  االأطر  عمل  وتطوير  النا�ضجة، 

ال�ضيا�ضية  واملتغريات  يتنا�ضب  ومبا  القائمة 

واالجتماعية املت�ضارعة يف البالد واالقليم.

الرفاق   جلميع  واالحرتام  التقدير  كل 

الذين مل يوفروا جهدًا من اجل الو�ضول اىل 

الوطنية  امل�ضوؤولية  حتفزهم  املوؤمتر،  حمطة 

واحلزبية العالية. 

للقوى  واالحرتام  التقدير  بكل  ونتوجه 

الوطنية  وال�ضخ�ضيات  ال�ضيا�ضية  واالحزاب 

ارتياحها  عن  عربت  التي  واالعالمية 

وتثمينها لعقد املوؤمتر، ثم نقول:- ان انعقاد 

الظروف،  هذه  مثل  يف  للحزب  الثامن  املوؤمتر 

خطوة على الطريق الطويل ال�ضتكمال م�ضرية 

اختطه  الذي  الدميقراطي  الوطني  الن�ضال 

احلزب منذ موؤمتره االول عام 1989م.

ما بعد انعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب
راي الهايل
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اصدر حزب »حشد« بالغا ختاميا بمناسبة 
انعقاد مؤتمره الثامن وجاء فيه:

الديمقراطي  لالستحقاق  »تلبية 
المنصوص عليه في النظام األساسي: عقد 
حزب الشعب الديمقراطي األردني »حشد« 
الماضي  الجمعة  يوم  الثامن  العام  مؤتمره 
بناء  وذلك  2022م،   /  11  /  25 الموافق 
على قانون األحزاب السياسية الجديد رقم 
االعمال  لجدول  ووفقاً  2022م  لسنة   7

الذي اقره المؤتمر في بداية اعماله.
وقد عبر الحضور الكثيف والمنضبط إلى 
الجهود  حصيلة  عن  المؤتمر  انعقاد  مكان 
الكبيرة التي بذلتها هيئات ومنظمات الحزب 
وكوادره في مختلف المحافظات، حيث سبق 
انعقاد المؤتمر العام، عقد مؤتمرات لفروع 
الحزب في تسع محافظات كما عقدت اللجنة 
لمتابعة  اجتماعات  عدة  السابقة  المركزية 

اإلجراءات التحضيرية الضرورية.
حسب  الحضور،  عدد  من  التحقق  بعد 
الهيئة  ممثلو  اج��راه��ا  التي  التدقيقات 
حيث  المؤتمر،  اعمال  ب��دأت  المستقلة، 

انعقاده،  التحضيرية شرعية  اللجنة  أعلنت 
ألرواح  إج��الاًل  صمت  دقيقة  الوقوف  ثم 
والعرب  والفلسطينيين  األردنيين  الشهداء 
الوطنية  القضية  عن  دفاعا  قضوا  ال��ذي 
الوطنية  القضايا  وع��ن  الفلسطينية، 

والقومية. كما قدمت كلمة ترحيبية باسم 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

ثم  الرئاسة،  هيئة  انتخاب  ذل��ك  تال 
والنظام  العضوية  تقرير  على  المصادقة 

األساسي للحزب.
للتقرير  واسعة  مناقشة  جرت  ذلك  بعد 
حيث  المؤتمر  إل��ى  المقدم  السياسي 
التسعة  الحزبية  المنظمات  من  كل  قدمت 
مداخالتها الجماعية باسم فروع الحزب في 
المحافظات، كما قدمت بعد ذلك مداخالت 
أعضاء  الرفاق  مناقشات  أعقبها  فردية، 
هيئة الرئاسة التي عالجت عدداً من القضايا 

الواردة في المداخالت.
المؤتمر  انتخب  للنظام األساسي،  ووفقاً 
انتخب  كما  المركزية  الرقابة  لجنة  أمين 
اللجنة المركزية وعددها ) 41 (، بناء على 

معايير نظامية وعملية.
وقد بلغت نسبة النساء فيها 17% بينما 
إلى  اإلشارة  الشباب 10%، مع  بلغت نسبة 
قد  المركزية  اللجنة  في  التجديد  نسبة  ان 

بلغت %26.

بالغ صادر عن
حزب الشعب الديمقراطي األردني »حشد«
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تحية  المؤتمر  وجه  أعماله،  نهاية  قبل 
األردنية  الوطنية  الحركة  إل��ى  نضالية 
الجماهيرية  وحركتها  السياسية  واحزابها 
التي كان لها إسهامات تاريخية مشهوداً لها 

في التاريخ الوطني االردني.
الكبير  تقديره  عن  المؤتمر  عبر  كما 
للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد 
الشعبية  المؤسسات  كل  وإلى  االحتالل، 
السياسي  نشاطها  تصعد  التي  العربية 
مع  التطبيع  ضد  يوم  وراء  يوما  والوطني 

العدوّ الصهيوني.
نهاية  في  الثامن  العام  المؤتمر  واك��د 

البالغ  حرصه  بدايتها،  في  كما  أعماله 
المشروع  عن  دفاعاً  النضال  مواصلة  على 
الوطني الديمقراطي المؤسس على إطالق 
الحريات العامة واالقرار بالتعددية السياسية 
االجتماعية  والحقوق  والمساواة  والعدالة 
الدستور  في  عليها  المنصوص  والسياسية 

األردني.
األحزاب  بقدرة  ثقته  عن  المؤتمر  وعبرّ 
انجاز  على  والقومية  اليسارية  السياسية 
من  الرغم  على  بنجاح،  العامة  مؤتمراتها 
القانون  في  ال���واردة  المجحفة  الشروط 
هذه  تاريخ  مع  تتناسب  ال  والتي  الجديد، 

األحزاب وإسهاماتها الوطنية والتاريخية.
المؤتمر عقدت  اعمال  االنتهاء من  وفور 
اللجنة المركزية الجديدة اجتماعها وانتخبت 
الرفيقة عبله اأب� علبه امينا اول للحزب، والرفيق 

عدنان خليفة نائبا لاأمني الأول، وتسعة أعضاء 
للمكتب السياسي هم:

اجمد الن�ش�ر، خليل ال�شيد، مقبل امل�مني، مثقال 

الزناتي، يا�شني زايد، عبد الرحيم �شكري، حممد 

حم�، ع�دة اهلل احلبا�شنة، وجمال ال�شربجي.«

اللجنة املركزية حلزب ال�شعب الدميقراطي الأردين »ح�شد«
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التقرير السياسي المقرّ
من المؤتمر الوطني العام الثامن

لحزب الشعب الديمقراطي األردني “حشد”
2022 / 11 / 25

مقدمة

»ح�ضد«  االأردين  الدميقراطي  ال�ضعب  حلزب  الثامن  العام  الوطني  املوؤمتر  ينعقد 

تلبية لال�ضتحقاق الدميقراطي املن�ضو�س عليه يف النظام االأ�ضا�ضي، حيث اأ�ضبح 

اأ�ضيال من  – جزءًا  �ضنوات  اأربع  – كل  للحزب  الدورية  املوؤمترات  بعقد  االلتزام 

تقاليده ال�ضيا�ضية والتنظيمية.

1989م  عام  اأولها  كان  عامة  موؤمترات  �ضبعة  احلزب  عقد  عامًا،   33 مدى  وعلى 

بالتزامن مع بدء مرحلة �ضيا�ضية جديدة يف البالد، اأطلق عليها مرحلة التحول 

الرئي�ضية  التوجهات  االأول  املوؤمتر  اأقّر  فقد  وعليه  الدميقراطي،  واالنفتاح 

ال�ضيا�ضية والفكرية للحزب اإ�ضافة اىل النظام االأ�ضا�ضي وبرنامج النقاط الع�ضرة 

حتت عنوان مهام التغيري والتحول الوطني الدميقراطي. كما انتخب املوؤمتر االأول 

هيئات احلزب القيادية: الت�ضريعية والتنفيذية.

اأ�ضهمت املوؤمترات التي عقدها احلزب يف جتديد بنيته وهيئاته القيادية وكذلك 

واكبت  التي  وال�ضيا�ضية،  التنظيمية  ووثائقه  احلزب  عمل  برنامج  تطوير  يف 

التحوالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية املت�ضارعة يف البالد وكر�ضت اآليات دميقراطية 

يف تنظيم عالقاته الداخلية. ن�ضري يف هذه املقدمة اإىل ما يلي:

اوًل: ان اال�ضتحقاق الدوري النعقاد املوؤمتر العام الثامن للحزب هو بتاريخ 15 / 3 
/ 2023 اال اأن اللجنة املركزية قررت عقده يف مده اأق�ضاها ت�ضرين ثاين 2022، 

االأحزاب  لقانون  وفقًا  الالزمة  ال�ضرورية  ا�ضتكمال اخلطوات  وذلك حر�ضًا على 

يف  والي�ضارية  القومية  االأحزاب  مع  حزبنا  ان  مالحظة  مع  اجلديد،  ال�ضيا�ضية 

االئتالف قد عرّب عن موقفه الراف�س لالأ�ضرتاطات اجلديدة يف القانون، الأ�ضباب 

املتعلقة  القانون  مواد  بتعديل  نطالب  و�ضنبقى  التقرير،  هذا  منت  يف  عليها  ناأتي 

�ضرعية  فر�ضت  والتي  اأ�ضا�ضًا  القائمة  االأحزاب  على  اال�ضرتاطات  هذه  بفر�س 

وجودها ال�ضيا�ضي والتنظيمي منذ عقود من الزمن.

االأحزاب  توا�ضل  اأن  اإىل  عالية  وطنية  وم�ضوؤولية  اخال�س  بكل  نتطلع  ثانيًا: 
احلياة  يف  ح�ضورها  والي�ضارية،  القومية  االئتالف:  اأحزاب  وحتديدًا  القائمة 

تاأ�ضي�س  يف  لها  م�ضهودًا  اإجنازات  حققت  التي  وهي  البالد  يف  والعامة  ال�ضيا�ضية 

و�ضيادته  الوطن  عن  دفاعًا  جهودها  وكر�ضت  املنظمة  اجلماهريية  احلركة 

وا�ضتقالله يف مراحل تاريخية �ضعبة مّر بها االأردن.

الأو�شاع ال�شيا�شية

وحممولة  ثقيلة  نوعية  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية  اأزمات  وطاأة  حتت  البالد  تعي�س 

عرب عقود من الزمن، وحتديدًا منذ تاريخ انح�ضار الدور املركزي للدولة يف اإدارة 

املا�ضي/،  القرن  من  الت�ضعينات  اأوائل   / واالجتماعية  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات 

واالجتاه نحو خ�ضخ�ضة املوؤ�ض�ضات االأكرث اإنتاجية واهمية للدولة االأردنية. 

االأخرى يف  الداخلية  ال�ضيا�ضات  لكل  اأ�ضا�ضية  �ضكلت هذه اال�ضرتاتيجية قاعدة 

البالد، وكان لها نتائج �ضلبية على القوانني الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية واحلريات 

العّامة يف جميع م�ضتوياتها. 

ال�شمات الرئي�شية لاأزمات العامة يف الباد تتلخ�ص فيما يلي:

وفقًا - 1 ت�ضاعدية،  ب�ضورة  واملالية  االقت�ضادية  االأو�ضاع  تراجع 
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 (( الر�ضمية.  والتقارير  الن�ضرات  يف  الواردة  والدالئل  للموؤ�ضرات 

وكان   .)) التقرير  هذا  منت  يف  بالتف�ضيل  املو�ضوع  لهذا  التطرق  مت 

لتداعيات هذه الظاهرة اأثر بالغ على االأو�ضاع االجتماعية واملعي�ضية 

اأنق�ضامات مل ي�ضهدها املجتمع االأردين  للمواطنني، وادت اإىل حدوث 

ميلك،  وال  ميلك  من  بني  الطبقية  التفاوتات  حّدة  ب�ضبب  قبل،  من 

وات�ضاع ظواهر التمييز يف تطبيق القوانني وعدم امل�ضاواة يف الفر�س.

واحتكار - 2 للمواطنني،  العامة  واحلريات  ال�ضيا�ضية  االأو�ضاع  تراجع 

واإق�ضاء  والتنفيذية  الت�ضريعية  ال�ضلطات  يف  ال�ضيا�ضي  التمثيل 

امل�ضتمر  والت�ضييق   ، الوطني  القرار  اتخاذ  مواقع  عن  الغالبية 

والعمالية  املهنية  النقابات  يف  والتدخل  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  على 

اإىل تفريغها من  اأدى  الذي  املنتخبة. االأمر  واملوؤ�ض�ضات االجتماعية 

م�ضمونها واإ�ضعاف دورها يف الدفاع عن حقوق القطاعات التي متثلها.

طالت - 3 وقد  وا�ضع،  نطاق  على  واملايل  االإداري  الف�ضاد  ظاهرة  انت�ضار 

الظاهرة يف تاأثريها موؤ�ض�ضات الدولة التي اأ�ضبحت تعاين من الرتهل 

وال�ضعف، وانعك�س ذلك على ما بات يعرف بعدم ثقة املواطن مبوؤ�ض�ضات 

الدولة.

يف مواجهة هذه االزمات وتفرعاتها، مل تلجاأ املوؤ�ض�ضة الر�ضمية اإىل تبني م�ضروع 

ا�ضالح وطني دميقراطي �ضامل لكل من االختالالت االقت�ضادية وال�ضيا�ضية، بل 

انتهجت �ضيا�ضات م�ضمونها االلتفاف واملناورة على االأو�ضاع القائمة، واال�ضت�ضالم 

واحلياة  االقت�ضادي  النهج  يف  جادة  اإ�ضالحات  اية  اجراء  الراف�س  للتيار 

ال�ضيا�ضية.

اأدت هذه ال�ضيا�ضة بال�ضرورة اإىل تفاقم االزمات، خ�ضو�ضًا واأن اخلطاب الر�ضمي، 

خال من اية اإ�ضارات للمراجعة والتقييم، وتتبع اأثر ال�ضيا�ضات العامة على تدهور 

االأو�ضاع املعي�ضية للمواطنني. ن�ضري يف هذا ال�ضياق اإىل الكيفية التي ت�ضكل فيها 

ق�ضرية،  زمنية  فرتات  خالل  مره  من  الكرث  مكوناتها  تعديل  يتم  ثّم  احلكومات، 

التي حازت  التعديل ودون ربط اية تغيريات بالربامج  اأ�ضباب  دون االإف�ضاح عن 

احلكومة على الثقة من الربملان على ا�ضا�ضها.

على  اجلارية  الكربى  املتغريات  وكذلك  البالد،  يف  اجلديد  الواقع  ي�ضتدعي 

اإدارة  يف  املتبع  النهج  يف  النظر  اإعادة  والدولية،  واالإقليمية  العربية  امل�ضتويات 

وطني  اإ�شاحي  م�ضروع  تبني  نحو  واالجتاه  اي�ضًا،  ال�ضيا�ضي  وال�ضاأن  االقت�ضاد 

دميقراطي �شريح، اعمدته الرئي�ضية باتت معروفة متامًا لدى اجلهات الر�ضمية 
وال�ضعبية اي�ضًا:

ا�ضرتاتيجية تنموية اقت�ضادية �ضاملة، قادرة على توظيف الرثوات 	 

االقت�ضاد  من  والتحول  واقتدار  بكفاءة  الب�ضرية  والقوى  الطبيعية 

اإىل  االنهيار،  ورمبا  للرتاجع  املر�ضحة  الدولية  للموؤ�ض�ضات  التابع 

اقت�ضاد وطني منتج وم�ضتقل.

العامة 	  واحلريات  التعددية  حترتم  �ضيا�ضية  تنموية  ا�ضرتاتيجية 

واإعادة  االأردين.  الد�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س  الطبيعية  واحلقوق 

االعتبار لدور املوؤ�ض�ضات النقابية والتمثيلية يف البالد دون تدخالت 

واأ�ضباب  الدميقراطية  وطبيعتها  اأداءها  تهدد  باتت  �ضوؤونها  يف 

املوؤ�ض�ضات  هذه  به  قامت  الذي  الرئي�ضي  بالدور  هنا  نذّكر  وجودها. 

الدولة  ن�ضوء  �ضياق  الدولة يف  املجتمع وموؤ�ض�ضات  كو�ضيط بني فئات 

االأردنية احلديثة.

الف�ضاد 	  ظاهرة  وحماربة  التمييز  وعدم  العدالة  قواعد  اإر�ضاء 

املوؤ�ض�ضي، وهذا ي�ضتدعي اإعادة االعتبار اأي�ضا لدور اجلهات الرقابية 

املحا�ضبة،  ديوان  االن�ضان،  الوطني  املركز  وال�ضعبية  منها  الر�ضمية 

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضيا�ضية  واالأحزاب  واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�س 

اإىل  البالد  �ضمعة  الف�ضاد  ظاهرة  ا�ضتنزفت  لقد  املختلفة.  ال�ضعبية 

جانب ا�ضتنزاف اأموال اخلزينة العامة للدولة واالعتداء على حقوق 

املواطنني واالإمعان يف اإ�ضعاف االقت�ضاد الوطني.

من 	  �ضيكون  وال�ضيا�ضي،  االقت�ضادي  اخللل  ظواهر  ا�ضتمرار  ظل  يف 

ال�ضعب جدًا ا�ضتثمار طاقات وعقول الفئات ال�ضبابية – اناثًا وذكورًا، 

يحتاج  اذ  واملراأة  بال�ضباب  للنهو�س  الداعية  االأ�ضوات  علت  مهما 

مظاهر  عن  بعيدًا  ومنا�ضبة،  جاذبة  طبيعية  بيئة  اإىل  التوجه  هذا 

التمييز وامل�ضاواة يف تطبيق القانون، واال�ضتمرار يف اإ�ضعاف املقومات 

االأ�ضا�ضية واالإنتاجية يف االقت�ضاد: زراعة و�ضناعة، وات�ضاع ظواهر 

البطالة والفقر.

حتتاج املرحلة االنتقالية التي تعي�ضها البالد االآن اإىل درجة عالية من التح�ضني 

وطنية  جهود  اإىل  فيها  ركن  كل  ويحتاج  واالجتماعي،  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 

واالإدارة  والنقل  وال�ضحة،  التعليم   (( والتطوير:  االإ�ضالح  اجل  من  خمل�ضة 

اإ�ضالحي �ضريح  �ضق طريق  اإىل  نحتاج  اننا  بالقول:  ((، وجنمل كل هذا  العامة 

الأردن وطني دميقراطي.

امل�ازنات العامة ال�شن�ية

الع�شب الرئي�شي للربنامج القت�شادي والجتماعي للحك�مة

تعترب  حيث  2022م   /  2021  /  2020 الأعوام  العامة  املوازنات  التقرير  يتناول 

واالإن�ضانية  املعي�ضية  احلقوق  على  تاأثريًا  اال�ضّد  القوانني  اهم  من  املوازنة 

جتاه  الر�ضمية  ال�ضيا�ضات  عن  العامة  واجتاهاتها  م�ضامينها  وتعرب  للمواطنني، 

هذا  يف  ونفقاتها.  اإيراداتها  توجيه  خالل  من  االجتماعية  والفئات  الطبقات 

 /  2020 املا�ضية  الثالثة  ال�ضنوات  ملوازنات  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  توؤكد  ال�ضياق 

املتالحقة  لالأزمات  رئي�ضية  اأ�ضبابا  �ضكلت  م�ضرتكة  ظواهر  على   2022  /  2021

االأو�ضاع  جممل  على  بحّده  نف�ضها  وعك�ضت  االأردين،  االقت�ضاد  منها  يعاين  التي 

االجتماعية يف البالد:

امل�شاعدات 	  على  ال�ا�شع  العتماد  ظل  يف  اجلارية،  النفقات  يف  الت��شع 
والقرو�ص اخلارجية وغياب عن�شر الت�ازن بني النفقات العامة للدولة 

واليرادات الداخلية.

حلجم 	  املفرط  والت�شاع  الت�شغيلية  الراأ�شمالية  النفقات  تخفي�ص 
الإنتاجية  القاعدة  �شم�ر  يف  رئي�شي  �شبب  وه�  اخلدمية  القطاعات 

وت�ش�يه الهيكلية العامة لبنية القت�شاد ال�طني.

الرتفاعات املتتالية مل�ؤ�شر املدي�نية بالن�شبة للناجت املحلي الجمايل:	 

• مليار 	  30 اإىل   2020 موازنة  يف  املديونية  موؤ�ضر  و�ضل  فقد 

دينار اأردين اأي بن�ضبة 96،7% من الناجت املحلي.

• بن�ضبة 	 دينار،  مليار   31،395 اإىل   2021 موازنة  يف  وارتفع 

101،7% من الناجت املحلي.

• وتفاقم ارتفاع املديونية يف موازنة 2022م حتى بلغ 36،654 	

مليار دينار اأردين ومبا ن�ضبته 109% اإىل الناجت املحلي!!! واذا 

ما احت�ضبنا ديون ال�ضمان االجتماعي على احلكومة والبالغة 

7 مليار دينار، ت�ضبح ن�ضبة املديونية اإىل الناجت املحلي %125 

ويف احلالتني فاإن هذه الن�ضب تتجاوز احلدود االآمنة للو�ضع 

املايل وفقا للمعايري الدولية، كما تخالف املادة 23 من قانون 

اإدارة الدين العام ل�ضنة 2001م التي ن�ضت على ما يلي: ))ال 

من  وقت  اأي  يف  العام  للدين  القائم  الر�ضيد  يزيد  اأن  يجوز 

االأوقات على 60% من الناجت املحلي االجمايل((.

عك�ضت هذه املوؤ�ضرات نف�ضها بحدة على االأو�ضاع االجتماعية يف البالد، وات�ضعت 

عام  اأوائل  البطالة  ن�ضبة  بلغت  اإذ  ال�ضباب،  فئات  بني  والبطالة  الفقر  م�ضاحات 

2020، 19،3% ويف نهاية العام نف�ضه ارتفعت اإىل 24،7% اإثر جائحة كورونا، اأما 

اأواخر عام 2021 فقد بلغت الن�ضبة 23،3% ويف الربع الثاين من عام 2022 بلغ 

معدل البطالة 22،6% »ح�ضب دائرة االإح�ضاءات العامة«. وهناك مراكز درا�ضات 

ة ت�ضري اإىل اأن ن�ضب الفقر والبطالة اأعلى من ذلك بكثري.  متخ�ض�ضّ

العمل  �ضن  يف  مواطن  مليون  ن�ضف  من  اكرث  ت�ضاوي  الن�ضب  هذه  فاإن  وباالأرقام 
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معظمهم من ال�ضباب واخلريجني. كما عك�ضت االزمات نف�ضها على ا�ضتداد وات�ضاع 

ظاهرة الفقر، التي و�ضلت ح�ضب ت�ضريحات وزير التخطيط 24،1% يف منت�ضف 

العام 2022م بينما كانت الن�ضبة 15% عام 2021،

لقد عك�ضت املوازنات العامة للدولة عمق االزمة االقت�ضادية يف البالد، خ�ضو�ضًا 

اذا ما تتبعنا ات�ضاع الفجوة على مدى ال�ضنوات بني اأبواب النفقات العامة الوا�ضعة، 

وبني حمدودية االإيرادات املحلية.

فاالإيرادات ال�ضريبية ت�ضكل 75% من االإيرادات املحلية، ومعظمها �ضرائب مبيعات 

مبا�ضرة وغري مبا�ضرة، يدفعها الفقراء وحمدودو الدخل من الطبقة الو�ضطى، اما 

�ضريبة الدخل فت�ضكل 21% من جممل االإيرادات ال�ضريبية.

املوازنات  خالل  من  الفقراء  ن�ضيب  توا�ضع  عن  اأي�ضا  العامة  النفقات  وتك�ضف 

 %2 و  للتعليم   %3،5((  ،2022 موازنة  يف  وال�ضحة  التعليم  لوزارتي  املخ�ض�ضة 

والتي تقدر  املتعارف عليها  الدولية  املعايري  من  بكثري  اأقّل  ن�ضب  لل�ضحة((، وهي 

مل  انه  اأي�ضا  للنظر  والالفت  والتعليم.  ال�ضحة  قطاعي  من  لكل   %  7  –  5 بنحو 

�ضيا�ضات  من  االأ�ضا�ضية  اخلدمات  هذه  ن  يح�ضّ ان  ميكن  ما   2022 موازنة  يف  يرد 

اخل�ضخ�ضة. 

االإنتاجي  املردود  ذات  الراأ�ضمالية  النفقات  انخفا�س  ظاهرة  اي�ضًا  تكررت 

والت�ضغيلي قيا�ضا بالنفقات اجلارية، حيث بلغت النفقات الراأ�ضمالية يف موازنة 

2022 ، 1،551 مليار دينار مقابل 9،117 مليار دينار للنفقات اجلارية والثابتة 

مثل االأجور والتعوي�ضات وم�ضاريف التقاعد.. يف الوقت الذي كان يجب ان يتم 

م�ضتوى  ورفع  اخلزينة  لرفد  عالية  ا�ضتثمارية  عوائد  ذات  م�ضاريع  اعتماد  فيه 

االإيرادات امل�ضتدامة ومغادرة نهج االعتماد على القرو�س امل�ضروطة وامل�ضاعدات 

غري امل�ضمونة.

ولي�س جديدًا القول ان ال�ضيا�ضات االقت�ضادية ترزح حتت نري ا�ضرتاطات �ضندوق 

النقد الدويل منذ اعتماد ما ُي�ضمّى بربامج الت�ضحيح االقت�ضادي واإعادة الهيكلة، 

قيمة  وحتديد  اأ�ضا�ضية،  مواد  عن  احلكومي  الدعم  رفع  قيمة  اإقرار  يتم  حيث 

اإدارة  عن  ال�ضادرة  التقييم  تقارير  على  بناء  املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة  ال�ضرائب 

املعي�ضية  االأو�ضاع  تردي  على  ال�ضيا�ضات  هذه  نتائج  عن  النظر  بغ�س  ال�ضندوق، 

للمواطنني.

اإّن االزمات االقت�ضادية يف البالد لي�ضت جديدة بل بداأت بالتفاقم منذ ارتبطت 

اأواخر  الكربى  الراأ�ضمالية  املوؤ�ض�ضات  وم�ضاريع  بخطط  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات 

التجارة  ومنظمة  الدويل  النقد  �ضندوق  وحتديدًا  املا�ضي  القرن  من  الثمانينات 

العاملية التي اأ�ضبح االأردن ع�ضوا فيها عام 2000م.

انتجت هذه ال�ضيا�ضات اقت�ضادًا وطنيًا �ضعيف املناعة وغري قادر على التقليل من 

لها  كان  التي  النا�ضئة  والطوارئ  العربية  وال�ضراعات  الدولية  االزمات  خماطر 

تاأُثريات حا�ضمة على االأو�ضاع العامة يف البالد. 

واملالية  االقت�ضادية  االزمة  ظواهر  اأملتها  التي  الق�ضوى  لل�ضرورات  وخالفًا 

يف  ليوؤكد  الثالثة،  ال�ضنوات  موازنة  م�ضروع  جاء  فقد  عقود،  مدى  على  احلادة 

التي  ال�ضيا�ضات االقت�ضادية  نف�س  التوجهات ويتبنى  نف�س  البنود واالأرقام على 

كانت �ضببًا رئي�ضيًا يف الو�ضول اإىل املاأزق الراهن الذي فاقمته اأزمة كورونا واآثارها 

باملوازنات  االأجدر  وكان  والتعليم.  ال�ضحة  العمل،  قطاعات  على  املدى  بعيدة 

اإقليمية  متغريات  مواجهة  يف  الذاتي  التح�ضني  مبداأ  تتجاهل  ال  اأن  املطروحة 

ودولية وعربية قائمة ومتوقعة وحتمل خماطر كربى وا�ضحة. 

وعلى الرغم من تبني اخلطاب الر�ضمي ملبداأ االعتماد على الذات واهمية النهو�س 

يف  ال�ضراعات  ا�ضتداد  واثناء  كورونا،  جائحة  وبعد  اثناء  الوطني  باالقت�ضاد 

باآية  يقرتن  مل  اخلطاب  هذا  ان  اال  باالأردن،  املحيطة  ال�ضقيقة  العربية  الدول 

اإ�ضالحات جادّة للقوانني الناظمة للحياة االقت�ضادية ومل ينعك�س على ال�ضيا�ضات 

املبيعات  �ضريبة  بتخفي�س  ال�شريبي  الهيكل  يف  اخللل  معاجلة  مثل:  ال�ضلة  ذات 

وال�ضرائب غري املبا�ضرة والغائها على ال�ضلع الرئي�ضية والتو�ضع يف �ضريبة الدخل 

على املوؤ�ض�ضات املالية »بنوك �ضركات تاأمني.. الخ« وتعظيم االإيرادات املحلية على 

اجراء  مع  الراأ�ضمالية  النفقات  وزيادة  انتاجي  وطني  باقت�ضاد  النهو�س  اأ�ضا�س 

تخفي�س جّدي للنفقات اجلارية، ووقف �ضيا�ضة االقرتا�س الداخلي واخلارجي 

لتغطية عجز املوازنة واالنفاق العام...الخ. 

وجاّدة  واقعية  بحلول  الدميقراطية،  وق�اها  الأردنية  ال�طنية  احلركة  تقدمت 
لي�س فقط للراأي العام، واإمنا للحكومات، من خالل مذكرات علمية مدرو�ضة، اخذت 

باالعتبار واقع حال االقت�ضاد الوطني والعوامل اخلارجية ال�ضاغطة بقوة على 

ال�ضيا�ضات الداخلية وعلى قاعدة: حماية االقت�ضاد الوطني، واحلّد من املخاطر 

املاثلة امامنا ب�ضبب طبيعة املتغريات و�ضرعتها على امل�ضتويات االإقليمية والعربية، 

اال اأّن �ضيئًا ما مل يتغري وعربت املوازنات يف م�ضامينها واجتاهاتها عن اال�ضتمرار يف 

نف�س ال�ضيا�ضات التي اأرهقت املواطنني واأخلت بالتوازنات االجتماعية الداخلية 

وعّر�ضت البالد الأزمات تت�ضاعد يومًا وراء يوم.

اأزمات املياه، الطاقة، والغذاء

ال�ضيادية  القطاعات  من  كل  يف  النا�ضئة  االزمات  ونتائج  اأ�ضباب  بقوة  تتداخل 

الثالثة، االأكرث حيوية. ووفقًا للموؤ�ضر العاملي للمياه يعّد االأردن واحدًا من اكرث 

الدول التي تعاين نق�ضا يف املياه وثاين افقر دول العامل يف املياه اي�ضًا. وقد جاء 

التي  الدول  بني  من  االردن  ))ان   2021 العاملي  االقت�ضادي  للمنتدى  تقرير  يف 

يتجاوز  ان  ويتوقع  2025م  املياه بحلول عام  ان تواجه عجزًا خطريًا يف  يتوقع 

العجز 40%((. هذا وقد تكررت ت�ضريحات �ضادرة عن وزارة املياه مع بداية هذا 

العام 2022م جميعها حتذر من الو�ضع املائي احلرج يف اململكة وعن العجز املتوقع 

امل�ضكلة  اأ�ضباب وجود هذه  15 مليون م3. تنق�ضم  املائية حيث �ضيبلغ  يف املوازنة 

والنهب  االإ�ضرائيلية  باالأطماع  �ضلة  ذي  و�ضيا�ضي  جغرايف،  طبيعي  �ضقني:  اإىل 

املنظم ملعظم املياه اجلوفية االأردنية من قبل دولة االحتالل. ناهيك عن تنكرها 

لالتفاقات املائية – املخلّة ا�ضاًل – يف معاهدة وادي عربة.

الفقر املائي يف االأردن حقيقة معروفة منذ ن�ضاأة الدولة االأردنية وتاأ�ضي�ضها بداية 

الع�ضرينات من القرن املا�ضي، و�ضط حميط ال تتوقف فيه ال�ضراعات ال�ضيا�ضية 

وتبعاتها ال�ضيادية على االأر�س والرثوات، االمر الذي يطرح �ضوؤااًل جوهريا حول 

املياه  على  ال�ضيادة  على  احلفاظ  اجل  من  للدولة  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  اأعّدته  ما 

واعتماد ا�ضرتاتيجية وطنية بعيدة املدى لتاأمني م�ضادرها، وامامنا جتارب لعديد 

من الدول التي عملت على م�ضاريع حتلية املياه بالطاقة ال�ضم�ضية مثل ال�ضعودية 

ودول اخلليج هذا مع العلم ان تكاليف هذه امل�ضاريع اأ�ضبحت منخف�ضة وممكنة: 

ح�ضب كثري من تقارير اخلرباء وهي املخرج الوحيد لالأزمة املائية يف االأردن.

املحافظات  يف  املائية  واحلواجز  ال�ضدود  ع�ضرات  بناء  اإمكانية  اإىل  اإ�ضافة  هذا 

كافة بداًل من االعتماد فقط على 14 �ضدًا رئي�ضيا ال جتمع ما يكفي من املياه الذي 

يت�ضرب معظمه فيما يعرف بالفاقد املائي.

واقعية  وطنية  حلواًل  ت�ضمنت  وا�ضعة  علمية  درا�ضات  اردنيون  خرباء  قدم 

اعتمادًا على حتلية املياه بالطاقة ال�شم�شية واإقامة م�شاريع �شغرية ومت��شطه يف اكرث 

من موقع جغرايف حلل هذه االزمة اعتمادًا على معطيات وجتارب لدول عربية 

وعاملية اأي�ضا مثل اليونان وقرب�س وا�ضبانيا، اال ان �ضيئا منها مل يعتمد، وال زال 
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االأردن يعاين من التبعات االجتماعية وال�ضيا�ضية للعجز املائي.

يف ظل هذه االزمة وقع االأردن اتفاقية مائية مع دولة االحتالل ودولة االمارات 

الكهرباء،  مقابل  املاء  م�ضروع  اأو  النوايا  اعالن  و�ضميت  2021م  عام  العربية 

وجاء يف ن�ضها التمهيدي “ان من م�ضوغاتها ت�ضبيك اخلدمات العامة بني االأردن 

وجاء اي�ضا يف الن�س اأن  و”ا�ضرائيل” ومن اهدافها ارواء ظماأ �ضكان االأردن”!!! 

حمطة التوليد والتخزين �ضتكون على االأر�س االأردنية...الخ.

وبتاريخ 8 / 11 / 2022م وقع االأردن مع االحتالل ودولة االمارات وعلى هام�س 

قمة املناخ املنعقدة يف �ضرم ال�ضيخ، مذكرة تفاهم لال�ضتمرار يف درا�ضات اجلدوى 

الإقامة امل�ضروعني املرتابطني: اأي ان�ضاء حمطة حتلية للمياه على البحر االأبي�س 

املتو�ضط – فل�ضطني املحتلة – مقابل ان�ضاء حمطة توليد الطاقة الكهربائية يف 

االأردن، و�ضميت االتفاقية املاء مقابل الكهرباء.

لقد مت توقيع هذه االتفاقيات بعيدًا عن طرحها على جمل�س االمة، وبعيدًا عن 

احل�ضابات الوطنية والتبعات ال�ضيا�ضية اخلطرة لرهن قطاعات �ضديدة احليوية 

مثل الطاقة واملياه ب�ضيا�ضات العدو. هذا وقد وقع االأردن قبل االتفاقية امل�ضار 

بتنفيذها  العمل  وبداأ  2016م  اي�ضا عام  مع دولة االحتالل  الغاز  اتفاقية  اليها 

عام 2000م وفق �ضروط جمحفة بحق االأردن لي�س اأقلها مد انبوب غاز خمرتقًا 

18   قرية وبلدة اردنية )واال�ضتيالء على 344 دومنًا فيها وا�ضتئجار 611 دومنا 

اآخر وغالبية هذه االرا�ضي زراعية وتعود ملكيتها لع�ضرات االأ�ضر يف حمافظات 

املفرق واربد(.

اأجربت احلكومة على طرح  الغاز واملاء،  الراف�ضة التفاقيتي  ال�ضعبية  ال�ضغوط 

الوا�ضع  والنيابي  ال�ضعبي  الغ�ضب  الحتواء     )18 املجل�س  )يف  الغاز  اتفاقية 

التنفيذ  اجراءات  بداأت  فقد  ذلك  مع  االتفاقية،  �ضد  باالإجماع  املجل�س   و�ضوت 

بتاريخ 1 /1 / 2020 !!!.

كذلك قامت احلكومة بطرح اتفاقية املياه على )املجل�س احلايل 19(، وذلك بعد 

التوقيع عليها يف ت�ضرين ثاين من عام 2021م، ومتت احالتها اىل احدى اللجان 

دون اجراء ت�ضويت عليها !!

بذلك تكون احلكومات يف االتفاقيتني املذكورتني قد خالفت الد�ضتور الذي ين�س 

�ضراحة على ))عدم جواز الت�ضرف مبقدرات وثروات �ضيادية دون العودة اىل 

جمل�س االأمة((، ح�ضب املادة 2/33.

ان خطورة العجز املائي لل�ضنوات القادمة، وربط قطاعي املاء والطاقة مع دولة 

التزامات  الأية  احرتامها  وعدم  اطماعها  جيدًا  االأردن  اخترب  التي  االحتالل 

عن  واال�ضتعا�ضة  الغائها  باجتاه  لالتفاقات  فورية  مراجعة  ي�ضتدعي  ومواثيق، 

ا�ضرتاتيجية االعتماد على دولة معادية يف تزويد االأردن باملاء والطاقة، ببدائل 

وطنية متوفرة وممكنة، ح�ضب العديد من اخلرباء االردنيني املعتمدين دوليًا.

على جانب اآخر مرتبط باأزمة املياه، خ�ضو�ضًا يف غور االأردن وبعد ان ا�ضتولت دولة 

االحتالل على ينابيع نهر االأردن، فقد ادى ذلك اىل هجرة داخلية وا�ضعة اىل 

املياه، وفاقم  ال�ضديدة من نق�س  الزراعي، ومعاناته  املدن واىل تخفي�س االنتاج 

باعتباره  االأردن  على  املرتتبة  واالجراءات  التبعية  �ضيا�ضات  الزراعية  امل�ضكلة 

ع�ضوًا يف منظمة التجارة العاملية حيث يتم التدخل يف امل�ضاحات املزروعة ونوعية 

االنتاج الزراعي. وتخفي�س الدعم احلكومي املقدم للمنتجني الزراعيني املحليني. 

قي�ضر«  »بقانون  ُي�ضمّى  ما  ب�ضبب  املزارعني  لدى  الت�ضويق  م�ضكالت  تفاقمت  كما 

الذي فر�ضته االإدارة االمريكية، ومبوجبه مينع ت�ضدير املنتوجات االأردنية اىل 

�ضوريا ولبنان وعربها اإىل تركيا واأوروبا ال�ضرقية.

الزراعي  القطاع  لتنمية  املا�ضة  احلاجة  كورونا  جائحة  وبعد  اثناء  �ضهدنا  لقد 

واهمية اعادة االعتبار مل�ضتويات انتاجه املرتفعة والدور احليوي لهذا القطاع يف 

حماية اهم مقومات االمن الغذائي للمواطنني.

فاالأردن ي�ضتورد االآن 97% من حاجته للقمح، ويقوم بزراعة ربع مليون دومن فقط 

بينما كان يزرع 2 مليون دومن عام 1975، بعد اأن انخف�س م�ضتوى االنفاق على هذا 

ال�ضرائب على مدخالت  وارتفعت ب�ضورة الفتة  التحتية  بنيته  القطاع و�ضعفت 

االنتاج الزراعي.

يف �ضوء التطورات على ال�ضيا�ضات الدولية وال�ضراعات القائمة يف �ضرقي اأوروبا، 

وهذا  الغذائي،  الأمن  ت�فري  اأزمة  من  بالتحذير  املعنية  العاملية  املوؤ�ض�ضات  بداأت 

التخاذ  الق�ضوى  ال�ضرورة  على  ويوؤكد  اأعاله،  ورد  ما  اىل  ي�ضاف  جديد  عامل 

اجراءات وقائية وعملية على املدى املتو�ضط والبعيد حلماية البالد من خماطر 

وقد  اإنتاجية.  كفاءة  واالأقل  فقرًا  االأ�ضد  وبلدانه  العامل  تتهدد  غذائية  ازمة 

ت�ضدى اي�ضا على هذا ال�ضعيد خرباء اردنيون وا�ضعني مقرتحات �ضديدة االأهمية 

اأمام ال�ضلطة التنفيذية، لالإ�ضهام يف ايجاد حلول وطنية لالأزمة املتوقعة مثل:

ال�ضغرية  امل�ضاريع  ت�ضجيع  على  املحافظات  يف  املحلي  احلكم  موؤ�ض�ضات  ))قيام 

منطقة  لكل  الذاتي  االكتفاء  توؤمن  التي  امل�ضاريع  على  الرتكيز  مع  واملتو�ضطة 

وتقدمي الدعم الفني للزراعات املنزلية واحلقلية.

التن�ضيق التام بني �ضناع القرار الزراعي واحلكم املحلي واخلزينة العامة وو�ضع 

منظومة �ضيا�ضات عادلة لتفوي�س قطع من االرا�ضي العامة ال�ضاحلة لال�ضت�ضالح 

�ضروط  وفق  املحا�ضيل  �ضراء  و�ضمان  اجلن�ضني،  من  ال�ضباب  لفئات  الزراعي 

وروزنامة حمددة.

البحث  يف  واالأكادميي  والعلمي  ال�ضبابي  واالبتكار  االبداع  ا�ضكال  كافة  ت�ضجيع 

والتطوير يف املجاالت الزراعية((.

لقد اآن االوان اأن تراجع احلكومات كافة االتفاقات املعقودة مع دولة االحتالل 

ومع �ضندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية، ل�ضالح احلفاظ على امل�ضالح 

الوطنية العليا يف ظل حتوالت نوعية يف ال�ضيا�ضات الدولية وهيمنة ال�ضراعات 

اأمنه  مت�س  كربى  لتهديدات  االأردن  وتعر�س  العاملي،  امل�ضهد  على  م�ضتوياتها  بكل 

االجتماعي وال�ضيا�ضي، ان مل يعمل وفق ا�ضرتاتيجيات جديدة حتمي كيان الدولة 

الوطنية وموؤ�ض�ضاتها وتوؤمن م�ضادر مائها وطاقتها وغذائها باالعتماد على الذات 

التو�ضعية  �ضيا�ضاته  �ضمن  االأردن  يف  الطامع  العدو  �ضيا�ضات  مع  االرتهان  وفك 

املعلنة.

الباق�رة والغمر: ومعركة ا�شتكمال ال�شيادة ال�طنية على الرا�شي الردنية

ا�ضتعاد االردن �ضيادته على معظم اأرا�ضي الباقورة والغمر بتاريخ )2018/10/21( 

وبعد مرور 25 عاما على ما �ضمي بحق االنتفاع بها »من قبل دولة االحتالل زراعيا 

ومائيا و�ضياحيا، وذلك وفق نظام خا�س ملحق مبعاهدة وادي عربة 1994م«

لقي القرار الر�ضمي ترحيبا �ضامال لدى املجتمع االردين وقواه الوطنية وموؤ�ض�ضاته 

وملحقاتها  عربة  وادي  معاهدة  باإلغاء  املطالبة  عن  تتوقف  مل  التي  ال�ضعبية 

وا�ضتعادة ارا�ضي املنطقتني الواقعتني �ضماال »الباقورة« وجنوبا »الغمر«.

قد  كانت  اردنية  اأرا�ضي  هناك  الأن  احلد،  هذا  عند  تتوقف  ال  ان  يجب  املعركة 

لكل  خالفا  متفاوتة،  زمنية  فرتات  يف  بالقوة  االحتالل  قوات  عليها  ا�ضتولت 

وجتارية  �ضياحية  الأغرا�س  ت�ضتثمرها  زالت  وال  الدولية،  واملواثيق  املعاهدات 

وزراعية دون اي �ضند �ضيا�ضي او قانوين:
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1 – 830 دومنا يف منطقة الباق�رة، ال زالت حتت �ضيطرة االحتالل ومل ي�ضملها 
اىل  تعود  التي  والتاريخية  القانونية  احلجج  تداخلت  وقد  اال�ضتعادة.  قرار 

وباعها  االر�س  بهذه  الربيطاين  االنتداب  ت�ضرف  عندما  الع�ضرين  القرن  اأوائل 

»لروتنربغ« لغايات ان�ضاء �ضركة كهرباء فل�ضطني.

2 – مدينة ام الر�شرا�ص – جن�ب الردن – قامت قوات االحتالل باخرتاق خط 
الهدنة عام 1949 واحتلت مدينة ام الر�ضرا�س مب�ضاحة تقدر ب�ضبعة كيلو مرتات 

مربعة، واأن�ضاأت عليها فيما بعد مطار »ايالت« على البحر االحمر.

اأطل�س املركز اجلغرايف االردين حتت عنوان: خريطة منطقة االحتالل  ويوؤكد 

يف خليج العقبة ان »ا�ضرائيل احتلت املوقع احلايل واملبنّي يف اخلارطة بحجة ان 

الفا�ضل بني فل�ضطني و�ضرق االردن يف عهد االنتداب كان ميثله هذا اخلط«.

3 – �شم ارا�شي غ�ر الردن و�شمال البحر امليت، منذ االحتالل الثاين عام 1967 
مل تتوقف دولة االحتالل عن العمل من اأجل �ضم هذه املنطقة التي ت�ضكل ما ن�ضبته 

اأرا�ضي ال�ضفة الفل�ضطينية، واأقامت فيها 37 م�ضتوطنة وا�ضتثمرتها يف  30% من 

يف  مائي  حو�س  اأهم  فوق  ترتبع  فهي  املياه،  وتوفر  الرتبة  جلودة  نظرا  الزراعة 

فل�ضطني! وي�ضكل القرار اال�ضرائيلي اخلا�س ب�ضم منطقة االغوار و�ضمال البحر 

امليت - وهي اأرا�ضي فل�ضطينية حمتله -، خطرًا �ضيا�ضيًا وا�ضرتاتيجيًا على امل�ضالح 

الوطنية والقومية امل�ضرتكة االردنية – الفل�ضطينية.

يف اخلال�ضة نوؤكد على ان ارا�ضي الباقورة بكامل م�ضاحتها مبا فيها الـ 830 دومنًا 

كيلومرتات مربعة هي جزء ال  �ضبعة  الر�ضرا�س مب�ضاحتها وقدرها  ام  + مدينة 

ا�ضتكمال جهودها  الر�ضمية  االردنية، وعلى اجلهات  الوطنية  الدولة  من  يتجزاأ 

على جميع امل�ضتويات القانونية الدولية، وال�ضيا�ضية من اأجل ا�ضتعادتها لل�ضيادة 

الوطنية واعتبارها يف و�ضعها الراهن ارا�س حمتلة بالقوة، كما ان واجب احلركة 

�ضدارة  يف  املهمة  هذه  ت�ضع  ان  واإمكانياتها  قواها  بجميع  االردنية  الوطنية 

براجمها ومهامها الوطنية امللّحة. 

منظ�مة التحديث: ال�شيا�شي، القت�شادي، والداري

جاءت منظومة حتديث القوانني و�ضط ا�ضتداد احلاجة الوطنية الأجراء تغيريات 

الثالثة  االركان  من  لكل  الناظمة  وال�ضيا�ضات  القوانني  على  و�ضاملة  وا�ضعة 

القوانني  هذه  تطبيق  ادى  اأن  بعد  وذلك  واالدارية،  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

على مدى عقود من الزمن اىل اختالالت فادحة �ضملت مناحي احلياة الداخلية 

وتوترات  وا�ضعة  �ضعبية  احتقانات  اإىل  عنها  املنبثقة  ال�ضيا�ضات  اأدت  كما  كافة، 

التهمي�س واالق�ضاء والتمييز، وقد  ات�ضاع فجوات  داخلية غري م�ضبوقة، يف ظل 

م�ضت هذه الظواهر القواعد االجتماعية التقليدية ملوؤ�ض�ضة احلكم، كما امتدت 

االحتجاجات اىل الدوائر املحيطة باملوؤ�ض�ضة الر�ضمية.

كان من الطبيعي اأن تثري جممل هذه الظواهر قلقا بالغًا لدى ال�ضلطة التنفيذية 

التي ان�ضب الغ�ضب ال�ضعبي على اأدائها وبراجمها وجتاهلها للمطالب الدميقراطية 

ع�ضرات  بها  تقدمت  التي  وال�ضيا�ضية  واالجتماعية  االقت�ضادية  واحلقوق 

املوؤ�ض�ضات: احلزبية والنقابية بل واملوؤ�ض�ضات الرقابية الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية 

الوطني حلقوق  واملركز  املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي،  املحا�ضبة،  مثل ديوان 

االن�ضان.

احلوار  جلان  ت�ضكيل  يف  هامة  جتارب  وال�ضيا�ضية،  ال�ضعبية  الذاكرة  تختزن 

اىل  للذهاب  نتائجها  على  معقودَا  االأمل  وكان  الت�ضعينات،  اأوائل  منذ  الوطني 

مرحلة �ضيا�ضية جديدة على طريق التحول الدميقراطي املن�ضود. اال اأن الوثائق 

اأدير  قد  وا�ضعة،  �ضيا�ضية  اأطياف  فيها  و�ضاركت  �ضدرت  التي  النوعية  الوطنية 

الظهر لها ومل يتم العمل وفق امل�ضامني املتقدمة التي طرحتها.

ن�شري هنا اىل:

القوى 	  فيها  و�ضاركت   1991 عام  ت�ضكلت  التي  ال�طني  امليثاق  جلنة 
ال�ضيا�ضية املعار�ضة مبختلف تالوينها واأ�ضدرت وثيقة امليثاق الوطني.

جلنة الجندة ال�طنية: ت�ضكلت عام 2005م، و�ضاركت فيها اأي�ضا القوى 	 
ال�ضيا�ضية جميعها و�ضدر عنها وثيقة اإ�ضالحية هامة.

جلنة احل�ار ال�طني: ت�ضكلت عام 2011م على وقع حالة نهو�س �ضعبي 	 
عربي عارم واحتجاجات �ضعبية اردنية وا�ضعة. وقد �ضدر عن هذه 

املفتوحة،  القائمة  يعتمد  نيابية  انتخابات  لقانون  مقرتح  اللجنة 

وتبني بعد اقرار القانون وتطبيقه اأنه ال يختلف عن ال�ضوت الواحد 

اي انه مل ي�ضف اأي قيمة دميقراطية نوعية على احلياة ال�ضيا�ضية.

وملخرجات  الوطني،  امليثاق  لوثيقة  الظهر  للحكم  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  اأدارت  لقد 

االجندة الوطنية، حيث ت�ضمنت كل من الوثيقتني تطويرات نوعية ذات طابع 

دميقراطي على احلياة ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية وكل ما يت�ضل بال�ضاأن العام، ولو 

مت تبني هذه النتائج واعتمادها يف تعديل القوانني وال�ضيا�ضات، لكان االردن االآن 

يف طور اآخر من التقدم والتغيري، اإن عودة احلكومة اإىل انتهاج نف�س ال�ضيا�ضات يف 

الكبرية  الوطنية  واجلهود  للوثيقتني،  وجتاهلها  البالد،  يف  العامة  ال�ضوؤون  اإدارة 

التي بذلت يف �ضبيل اإجنازهما مب�ضاركة متثيلية وا�ضعة ومباركة ر�ضمية وا�ضحة.. 

قد اأدى اىل ا�ضتياء �ضعبي وا�ضع، وتف�ضي ظاهرة عدم الثقة باملوؤ�ض�ضة الر�ضمية.

ا�ضتقبلت االو�ضاط ال�ضعبية وال�ضيا�ضية  ت�ضكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة  

ال�ضيا�ضية بتاريخ )10 / 6 / 2021( بكثري من الت�ضكيك باإمكانية التغيري اجلاد 

الذي ي�ضتجيب ملتطلبات التحول الدميقراطي، فالظروف ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

اأ�ضبحت اأ�ضعب بكثري من تلك التي �ضكلت فيها اللجان احلوارية الثالثة ال�ضابقة، 

االنتخابات  قانون  وحتديدًا  االق�ضائية  ال�ضيا�ضية  القوانني  اأمعنت  اأن  بعد 

النيابية تق�ضيما ومتزيقًا لفئات ال�ضعب االأردين، كما وجدت قيادة اللجنة نف�ضها 

قانون  على  تغيريات  اأية  اجراء  يرف�س  اجتماعي  تيار  مع  مفتوحة  مواجهة  يف 

املحا�ض�ضات  بفعل  ت�ضكلت  التي  م�ضاحله  مت�س  اأن  ميكن  النيابية  االنتخابات 

الفئوية واجلهوية التي �ضرعها قانون ال�ضوت الواحد وقانون القائمة املفتوحة.

ال�ضيا�ضية يف حالة تراجع �ضديد خ�ضو�ضًا  اأخرى، فقد كانت االحزاب  من جهة 

بعد دورة االنتخابات النيابية االخرية للمجل�س التا�ضع ع�ضر، الذي �ضهد تقلي�ضًا 

االحزاب  مثل  تاريخية  اخرى  الأحزاب  وغيابًا  االأحزاب،  بع�س  متثيل  حلجم 

النيابية،  االنتخابات  قوانني  طرحت  االأجواء،  هذه  و�ضط  والي�ضارية،  القومية 

واالحزاب ال�ضيا�ضية للتعديل يف اإطار اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�ضيا�ضية 

وكذلك قانوين البلديات والالمركزية.

مت االإعالن عن الهدف من التعديالت على القوانني الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية يف 

اخلطاب ال�ضيا�ضي الر�ضمي، متمثلة برفع القيود الواردة يف القوانني املعمول بها 

اإىل برملان تعددي وحكومة منتخبة  ال�ضيا�ضية وتطويرها و�ضواًل  عن االأحزاب 

يف امل�ضتقبل. وقد تعاملت القوى الدميقراطية بحذر مع هذا التوجه، الأ�ضباب مّر 

ذكرها، يف نف�س الوقت، فقد خا�ضت هذه املعركة ال�ضيا�ضية من داخل اللجنة وعلى 

�ضعيد الراأي العام اأي�ضًا، واكدت على موقفها من اأهمية التزام ال�ضلطة التنفيذية 

فيما  وامنا  القوانني،  تعديل  يخ�س  فيما  فقط  لي�س  والتطوير  التغيري  مبوجبات 

يتعلق بال�ضيا�ضات اليومية واحلريات العامة، وتقييم االأثر ال�ضلبي البالغ للقوانني 

ال�ضابقة على تراجع احلياة ال�ضيا�ضية.
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اال ان موازين القوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية داخل اللجنة وخارجها، قد انتجت 

اأ�ض�س  على  ال�ضيا�ضية  احلياة  هيكلة  الإعادة  ت�ضورات  طياتها  يف  حتمل  قوانني 

جديدة منحازة للقوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية النافذة!!

قان�ن النتخابات النيابية ل�شنة 2022: اعتمد القانون اجلديد ال�ضادر 	 
لالأحزاب  املخ�ض�ضة  املغلقة  القائمة   )2022  /  3  /  29( بتاريخ 

اإىل  ارتفع  الذي  الربملان  اأع�ضاء  جمموع  من   %29 بن�ضبة  ال�ضيا�ضية 

138، اأي بواقع 41 ع�ضوًا.

ن�ّس  يف  ورد  فقد  القرار،  اأ�ضحاب  اعتمده  الذي  التدرج  مببداأ  وعماًل 

النيابي  للمجل�س   %50 اىل  القائمة  ن�ضبة  ترفع  اأن   (( القانون  يف  اآخر 

الثاين  النيابي  للمجل�س   %65 اإىل   (( ثم   ،)) والع�ضرين  الواحد 

ال�ضامل،  الن�ضبي  التمثيل  مبداأ  القانون  يف  اأي�ضا  واعتمد   .))  والع�ضرين 

وعتبة احل�ضم ½،%2. 

كما ن�شت م�اد يف القان�ن على: ))وجود امراأة واحدة على االأقل �ضمن 
املرت�ضحني  �ضمن  وكذلك  املغلقة  القائمة  يف  االأوائل  الثالثة  املر�ضحني 

�ضنه   35 عن  عمره  يقل  �ضابه  او  �ضاب  ))وجود  و:  التاليني((،  الثالثة 

يف  ))الكوتا((  املراأة  ح�ضة  ورفعت  مرت�ضحني((.  خم�ضة  اول  �ضمن 

القانون لت�ضبح 18 مقعدًا موزعة على الدوائر االنتخابية كما هي حمددة 

يف القانون، وذلك بداًل من )15( التي كانت يف القانون ال�ضابق موزعة على 

املحافظات. وفيما يخ�س �ضّن الرت�ضح لل�ضباب فقد مّت تعديله لي�ضبح 25 

�ضنة �ضم�ضية بداًل من 30 �ضنة.

• هذه اهم التعديالت التي جرت على القانون اجلديد بعد مرور 	

ثالثة عقود من الزمن على ال�ضوت الواحد.  حيث مل تتوقف 

املطالبة  عن  الدميقراطية  والقوى  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 

باإجراء تعديالت جوهرية حترر احلالة ال�ضيا�ضية من تبعات 

دور  تهمي�س  اىل  اأدى  الذي   1993 عام  منذ  الواحد  ال�ضوت 

واالنق�ضامات  الفئوية  ا�ضكال  وتكري�س  الت�ضريعية،  ال�ضلطة 

رئي�ضيًا  �ضببًا  �ضكل  القانون  ان هذا  اإ�ضافة اىل  االجتماعية، 

واأدى  العامة،  احلياة  يف  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  دور  اإ�ضعاف  يف 

اإىل  الوطني  القرار  يف  ال�ضعبية  امل�ضاركة  حجم  تقلي�س  اىل 

احلدود الدنيا.

البديل الدميقراطي الذي تبنته معظم القوى ال�ضيا�ضية يقوم على اأ�ضا�س: اعتماد 

وال�ضباب  للمراأة  يكون  اأن  ال�شامل، على  الن�شبي  والتمثيل  املغلقة  ال�طنية  القائمة 
ترتيب متقدم يف القوائم.

م�ضروع  يف  العامة  احلريات  عن�ضر  حمورية  على  االئتالف  اأحزاب  اكدت  كما 

التحديث ال�ضيا�ضي، اإذ ال تكتمل قيمة الت�ضريعات املتقدمة مهما كان �ضقفها دون 

اطالق احلريات العامة، وانتهاج �ضيا�ضات واإجراءات متّكن االأحزاب ال�ضيا�ضية من 

الو�ضول اإىل قواعدها االجتماعية بحرية ودون قيود عانت منها كثريًا يف احلقب 

الزمنية الفائتة.  

لقد مّر زمن طويل قبل اأن جتري تعديالت حمدودة جدًا على القانون وهي غري 

كافيه ))41 مقعدًا للقائمة العامة املغلقة((، يف نف�س الوقت فانها ميكن ان ت�ضكل 

اعتماد  اإىل  و�ضواًل  م�ضتقباًل  القانون  يف  الوطنية  القائمة  حجم  لتو�ضيع  مدخاًل 

االأردن دائرة انتخابية واحدة.

العقبة االأكرب يف القانون اجلديد هي عتبة احل�ضم ))½،2%((، حيث يفرت�س اأن 

يح�ضل احلزب او االأحزاب املوؤتلفة يف القائمة العامة، على اأكرث من خم�ضني األف 

�ضوت لتاأمني درجة النجاح. مل تو�ضع هذه الن�ضبة عبثًا بل ان االإ�ضرار عليها يوؤكد 

على ا�ضتهداف اأحزاب املعار�ضة الوطنية الدميقراطية واإبعادها عن امل�ضاركة يف 

جمل�س النواب، واف�ضاح املجال لالأحزاب الكبرية القدمية منها واجلديدة لتحتل 

ال�ضابقة  املجال�س  انتاج  اإعادة  يعني  وهذا  العامة.  للقائمة  املخ�ض�ضة  املقاعد 

املهيمن عليها من قبل القوى االجتماعية وال�ضيا�ضية واملالية املتنفذة يف البالد.

• مدخال 	 ت�ضكل  وال�ضباب،  للمراأة  بالن�ضبة  الواردة  التعديالت 

خ�ضو�ضًا  ونوعًا  عددًا  اأو�ضع  ب�ضورة  القطاعني  مل�ضاركة 

القوائم احلزبية  املر�ضحني واملر�ضحات الذين �ضيعتمدون يف 

او  فئوية  العتبارات  ولي�س  برناجميه  اأ�ض�س  على  املغلقة، 

يف  حم�ضورًا  �ضيبقى  التوجه  هذا  ا�ضتثمار  اأن  اإال  جهوية. 

االأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية الكربى والنافذة، 

جميع  بني  للتناف�س  مت�ضاوية  فر�ضًا  يعطي  ال  القانون  الأَنّ 

االأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية.

قان�ن الأحزاب ال�شيا�شية ل�شنة 2022 ال�شادر بتاريخ )2022/4/14(: 	 
تاأ�ضي�س  على  وقيودًا  ا�ضرتاطات  اجلديد  االأحزاب  قانون  ت�ضمن 

االأهداف  مع  متامًا  تتنافى  القائمة،  وكذلك  اجلديدة،  االأحزاب 

القيود  من  به  املعمول  القانون  تخلي�س  وهي  املعلنة،  االإ�ضالحية 

وفتح  اأن�ضطتها،  وجماالت  االأحزاب  حركة  تعطل  التي  واالإجراءات 

الدور  اأداء  من  لتتمكن  وانت�ضارها  متّددها  باأفق  للعمل  امامها  الباب 

ال�ضيا�ضي والوطني املنوط بها.

وقد متثلت هذه القيود بوجود مواد تفر�س على االأحزاب القائمة اإعادة 

�ضابقًا!!.  موجودة  تكن  مل  وكاأنها  جديدة،  قواعد  على  نف�ضها  تاأ�ضي�س 

االأحزاب ورمبا  العمل على حما�ضرة هذه  وا�ضحًا وهو  اال�ضتهداف  وكان 

اإلغائها اذا مل تتمكن من الوفاء باال�ضرتاطات الواردة يف القانون: ن�ضري 

عقد  ثّم  ع�ضو  باألف  قائمة  تقدمي  �ضرط  ت�ضمنت  التي  املادة  اإىل  هنا 

موؤمتر وجاهي بن�ضف هذا العدد +1، خالل عام من تاريخ نفاذ القانون، 

وعلى الرغم من وجود مواد تبدو داعمة لالأحزاب ال�ضيا�ضية مثل ))منع 

التعر�س لطلبة موؤ�ض�ضات التعليم العايل ب�ضبب االنتماء والن�ضاط احلزبي 

�ضتقوم  والتي  املوؤ�ض�ضة  االأحزاب  اإلزام  الن�ّس على  وال�ضيا�ضي((، وكذلك 

بتوفيق اأع�ضائها بوجود 20% �ضباب و 20% ن�ضاء يف الهيئة العامة، اال ان 
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واالإجراءات  ال�ضيا�ضات  بطبيعة  مرتبطة  �ضتبقى  التعديالت،  هذه  مثل 

عمل  جلّدية  احلقيقي  االختبار  اإن  العامة.  باحلريات  املتعلقة  اليومية 

�ضمها  من  �ضتتمكن  التي  باالأعداد  مرهونة  لي�ضت  ال�ضيا�ضية،  االأحزاب 

جتربة  �ضنعتها  التي  اخلربات  من  كثري  هناك  وامنا  فقط،  �ضفوفها  اإىل 

طويلة لالأحزاب الوطنية االأردنية، كما اأن خو�س االنتخابات الربملانية 

واملحلية – جمال�س املحافظات والبلديات -، من �ضاأنه اأن يعطي موؤ�ضرات 

عملية هامة على م�ضتوى النفوذ االجتماعي للحزب ال�ضيا�ضي خ�ضو�ضًا 

اذا ما جرت االنتخابات يف ظل اأجواء دميقراطية بعيدًا عن التدخالت 

الفوقية.

لقد عربت االأحزاب ال�ضيا�ضية القومية والي�ضارية، داخل اللجنة امللكية 

لتحديث املنظومة ال�ضيا�ضية واأمام اللجنة القانونية يف جمل�س النواب، 

واأمام الراأي العام عن رف�ضها لهذه اال�ضرتاطات التي تتنافى مع حتقيق 

هدف ا�ضالح القانون فلي�س من م�ضلحة البالد، اإخراج االأحزاب القومية 

القائمة،  االأخرى  االأحزاب  وحتجيم  ال�ضيا�ضية  احلياة  من  والي�ضارية 

وبداًل من تطوير القانون مل�ضاعدة االأحزاب على النهو�س باأو�ضاعها، يتم 

العمل على اإعادة هند�ضتها من جديد، بعيدًا عن االلتزام مببداأ التعددية 

واحلقوق ال�ضيا�ضية املن�ضو�س عليها يف الد�ضتور.

ال�ضيا�ضي  لالإ�ضالح  ا�ضتجابة  اجلديدة  التعديالت  تاأت  مل  وهكذا 

منذ  الوطنية  احلركة  اأحزاب  به  طالبت  والذي  املن�ضود  والدميقراطي 

عام 1993 بدياًل للقوانني املعمول بها منذ اأوائل الت�ضعينات والتي اأرهقت 

اإىل تراجع حاّد يف دور احلركة  واأدت  ال�ضيا�ضية واالجتماعية  احلالة 

اجلماهريية يف البالد.

روؤية التحديث القت�شادي / روؤية التحديث الإداري

بروؤية )التحديث االقت�ضادي(،  واملحملة  ال�ضادرة  الوثيقة  اأن تعتمد  بداًل من 

ووا�ضح  وا�ضع  تنموي  م�ضروع  وطرح  الذات  على  االعتماد  يف  خمتلفا  منهجًا 

ي�ضتجيب للحاجات امللحة يف ا�ضتثمار الرثوات الطبيعية، فقد طرحت ت�ضورات 

اإذ  مرفقة باأرقام كبرية، دون تو�ضيح م�ضدر هذه االأرقام وكيف ميكن حتقيقها، 

ن�ضت الوثيقة على ان ))برنامج التحديث ي�ضتهدف زيادة دخل الفرد مبتو�ضط 

مليون  �ضنويا، وخلق  الوطني مبعدل %5،6  ما ميثل منوًا لالقت�ضاد  او   %3 �ضنوي 

فر�ضة عمل خالل ع�ضر �ضنوات او ما معدله 100 األف فر�ضة عمل �ضنويا، االمر 

دينار  مليار   4،1 باملتو�ضط  الوثيقة  تقدرها  جديدة  ا�ضتثمارات  يتطلب  الذي 

�ضنويا((!!!

لقد ا�ضارت اخلطة اىل التوجه لتوليد 100 األف فر�ضة عمل �ضنويا دون تو�ضيح 

االآليات التي ميكن ان حتقق هذا الهدف واهمها االن�ضان املوؤهل واالإدارة املوؤهلة. 

اأن خريجي اجلامعات حاليا يتجاوزون 75 الفا �ضنويًا، واجلهاز احلكومي �ضخم 

اآالف   8 من  اأكرث  ا�ضتيعاب  ي�ضتطيع  العاملة، وال  القوى  39% من  من  اأكرث  وي�ضم 

وال�ضحة. وهكذا  التعليم  منها اىل قطاعي  االأكرب  �ضنويًا يذهب اجلزء  وظيفة 

من  العجز  وارقام  عمل،  فر�ضة  األف   60 اليوم  يتجاوز  �ضنوي  عجز  امام  فنحن 

املتوقع ان تتزايد عامًا بعد عام.

الطاقة واملياه  كما ان اأي حت�ضني لنوعية احلياة يتوقف بال�ضرورة على مرّكب: 

اال�ضتع�ضاءات  حل  ميكن  كيف  الوثيقة  تتناول  مل  ال�ضياق  هذا  يف  والغذاء!! 
االأمن  بناء  يف  اأ�ضا�ضيا  ركنا  ت�ضكل  باعتبارها  الثالثة!!  بالقطاعات  املتعلقة 

الوطني بكل ما يلزم ذلك من اعتماد على الذات وعدم ربط هذه القطاعات مع اأي 

دولة اأخرى، فيكف اذا كانت دولة االحتالل.

فيها،  الوارد  الكبري  اال�ضتثماري  املبلغ  �ضيتوفر  اين  من  اي�ضًا  الوثيقة  تو�ضح  مل 

وما هي نوعية وطبيعة امل�ضاريع التي �ضتوفر على مدى ع�ضر �ضنوات مليون فر�ضة 

عمل. ومل يرد يف الوثيقة ما يفيد حول النهو�س بقطاع الزراعة، وكيف ميكن 

تخفيف االعتماد على املنح والقرو�س وامل�ضاعدات امل�ضروطة.

كان الفتًا وم�ضتهجنًا يف روؤية التحديث الإداري التوجه نحو اإلغاء وزارة العمل: 

وهي الوزارة االأكرث اأهمية بالن�ضبة لتنظيم �ضوؤون العمال دون اأن ترد اأية حيثيات 

العمل  وزارة  من  االجتماعي  ال�ضمان  جمل�س  رئا�ضة  نقل  كذلك  لهذا التوجه.  

ال�ضمان  موؤ�ض�ضة  با�ضتقاللية  امل�ّس  والتجارة حيث ال يجوز  ال�ضناعة  وزارة  اإىل 

كونها ال تخ�ضع للهيكل التنظيمي للحكومة. كما وردت توجهات اأخرى تفيد بدمج 

وزارات كربى مثل الرتبية والتعليم / والتعليم العايل، حتتاج كل منها اإىل هيكل 

اداري وا�ضع لالإحاطة باملهام احليوية املرتتبة عليها، كذلك فقد كان مثار حتفظ 

الوقت  يف  والثقافة.  وال�ضباب  واال�ضغال،  النقل  وزارتي  دمج  نحو  التوجه  كبري 

الذي اأبقت فيه احلكومة على الوحدات امل�ضتقلة الـ 27 والتي ت�ضتنزف خزينة 

وانخفا�س  دينار،  مليار   1،5 حدود  اإىل  اجلارية  نفقاتها  ارتفاع  ب�ضبب  الدولة 

نفقاتها الراأ�ضمالية اإىل 450 مليون دينار، اأي ان هذه الوحدات ال تغطي اإاّل %50 

من النفقات.

تبدو مثل هذه التوجهات بعيدة متامًا عن �ضرورات التطوير، وحتمل يف طياتها 

اخلدمات  واإحالة  الدولة،  ملوؤ�ض�ضات  والتفكيك  التقلي�س  خماطر  من  مزيدًا 

والوظائف املناطة بهذه الوزارات اإىل املجهول!!

املتميزة  االإمكانات  االإداري،  التحديث  املطروحة يف  الروؤية  لقد جتاوزت كثريًا 

لقامات اردنية كبرية، ومل ت�ضتعن بخرباتها امل�ضهود لها، كما انها افتقرت مل�ضارحة 

الراأي العام باأ�ضباب هذه التوجهات التي اثارت ا�ضتغراب جميع املتابعني لل�ضاأن 

العام.

النتخابات النيابية واملجل�ص التا�شع ع�شر

كر�ضت نتائج االنتخابات النيابية للمجل�س التا�ضع ع�ضر والتي جرت بتاريخ 10 / 

11 / 2020م ظاهرة حمدودية دور جمل�س النواب يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة، 

اذ يفتقر املجل�س لوجود كتل برملانية �ضيا�ضية ثابتة با�ضتثناء كتلة واحدة من 

لون واحد. وقد انخف�ضت ن�ضبة احلزبيني فيه من 24% يف املجل�س الثامن ع�ضر 

امراأة   15 �ضوى  تنجح  ومل  الن�ضاء  ن�ضبة  وتراجعت  احلايل،  املجل�س  يف   %9 اىل 

 5 20: )15 كوتا +  فقط على الكوتا، بينما كان العدد يف املجل�س الثامن ع�ضر 

تناف�س(.

كما بلغت ن�ضبة النواب اجلدد 75% اأي حوايل مائة من اأ�ضل 130 وهوؤالء فازوا 

على اأ�ض�س جهوية وال عالقة لهم بالعمل ال�ضيا�ضي املنظم.

ر�ضدت التقارير اأي�ضا تدين ن�ضبة املقرتعني حيث بلغت اأقل من 30% بقليل ومل 

يف  الوا�ضعة  ال�ضكوك  وب�ضبب  جهة،  من  الوباء  ازمة  ظل  يف  مفاجئًا  ذلك  يكن 

هذا  �ضلفًا.  بنتائجها  والتحكم  االنتخابات  يف  التدخل  حول  ال�ضعبية  االأو�ضاط 

اإ�ضافة ملا �ضهدنا من انت�ضار ظاهرة الف�ضاد املايل على نطاق وا�ضع.

مل تنجح اأي من االأحزاب الي�ضارية والقومية يف الو�ضول اىل جمل�س النواب لهذه 

اأن قانون االنتخابات النيابية  الدورة الأ�ضباب متعددة: ذاتية ومو�ضوعية، اال 

تراجع  يف  رئي�ضيًا  عاماًل  �ضكل  املفتوحة،  القائمة  اأ�ضا�س  على  القائم  ال�ضابق 

املايل  النفوذ  ال�ضيا�ضية ب�ضبب م�ضامينه االإق�ضائية واملنحازة الأ�ضحاب  احلالة 

واالجتماعي.
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اإن وجود جمل�س نواب قادر على متثيل م�ضالح جميع فئات ال�ضعب االأردين وعلى 

ممار�ضة حقه املن�ضو�س عليه يف الد�ضتور: رقابًة وت�ضريعًا، هي م�ضلحة وطنية 

القادر  وهو  ال�ضيا�ضية  للدميقراطية  الرئي�ضي  الركن  هو  فالربملان  عليا،  اردنية 

على تنظيم العالقة بني ال�ضعب وموؤ�ض�ضة احلكم على اأ�ض�س متثيلية عادلة.

اإن ا�ضالح حال جمل�س النواب واإعادة االعتبار لدوره املن�ضو�س عليه يف الد�ضتور 

اأو�ضع  اإي�ضال  ي�ضتهدف  لالنتخابات  دميقراطيا  متثيليًا  قانونًا  بال�ضرورة  يتطلب 

قوى �ضيا�ضية ممكنة، على اأ�ض�س برناجمية وطنية، بعيدًا عن االنحياز للفئوية 

بكل ا�ضكالها، وال نعتقد اأن القانون اجلديد ميكن اأن يلبي مثل هذا الهدف.

اإذ مل يعد مقبواًل تكرار ما ن�ضهده اليوم من حالة افرتاق وعدم ثقة بني ال�ضعب 

وجود  تتطلب  �ضرورية  وطنية  ا�ضتحقاقات  هناك  اأن  كما  النواب،  وجمل�س 

على  ويقوم  وي�ضوبها،  ويوجهها  العامة  ال�ضيا�ضات  ي�ضنع  قوي  نواب  جمل�س 

ال�ضيا�ضية  احلقوق  ويحمي  املتطورة،  الدميقراطية  القوانني  وا�ضتحداث  تعديل 

واالجتماعية للمواطنني.

�ضد  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  احلروب  ا�ضتداد  مواجهة  يف  الفل�شطيني:  ال��شع 
ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضيته الوطنية، تت�ضاعد وتتجدد بال توقف ا�ضكال الن�ضال 

الوطني الفل�ضطيني �ضد االحتالل ال�ضهيوين، وم�ضاريعه الت�ضفوية واالحاللية. 

التي  البا�ضلة  باملقاومة  واعتزازه  فخره  عميق  عن  حزبنا  يعرب  ال�ضياق  هذا  يف 

يخو�ضها اأبناء وبنات ال�ضعب الفل�ضطيني على كامل االأر�س الفل�ضطينية ب�ضجاعة 

وكفاءة نادرتني بدءًا من فل�ضطني املحتلة عام 1948، وال�ضفة الغربية والقد�س 

املنا�ضلون يف �ضجون  لل�ضمود امللحمي الذي يخو�ضه اال�ضرى  اإ�ضافة  وقطاع غزة 

الوحيد  ال�ضبيل  هي  امل�ضتمرة  املقاومة  ان  على  موؤكدين  ال�ضهيوين،  االحتالل 

ال�ضعب  حققها  التي  الكربى  االإجنازات  وحماية  الت�ضفية  خماطر  ملواجهة 

الفل�ضطيني على امتداد تاريخه الكفاحي الطويل.

يف ظل ظروف دولية، وعربية، وفل�ضطينية مواتية، طرحت االإدارة االمريكية 

عام 2017م م�ضروع �ضفقة القرن، الذي ي�ضتهدف ت�ضفية واإلغاء احلقوق الوطنية 

امل�ضروعة لل�ضعب الفل�ضطيني، يف اطار ما ُي�ضمى مب�ضروع ال�ضرق االأو�ضط اجلديد 

واإعادة ترتيب االأو�ضاع االإقليمية والعربية ب�ضورة ت�ضمن لدولة االحتالل دورًا 

حموريا ومبا يتوافق مع امل�ضالح اال�ضرتاتيجية للحلف االأمريكي – ال�ضهيوين.

الفل�ضطينية،  الوطنية  احلقوق  فقط  لي�س  جتاهل  الذي  العدواين  امل�ضروع  هذا 

وامنا وجود وتاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني، كما جتاهل متامًا امل�ضالح القومية العربية 

واحلقوق ال�ضيادية للبلدان العربية، كان قد مت االإعداد له جيدًا من قبل الدوائر 

وال  للتفاو�س  ولي�س  للتنفيذ  بنوده  طرح  مت  حيث  ال�ضهيونية،   – االمريكية 

للحوار يف امل�ضائل الوطنية الكربى الواردة يف ن�ضو�ضه والتي مت�س جوهر احلقوق 

الفل�ضطينية والعربية. 

هذه  مثل  الفل�ضطينية  الق�ضية  فيها  تواجه  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  لي�ضت 

التهديدات امل�ضريية، اال انها املرة االأوىل التي تتوفر فيها �ضروط ذاتية فل�ضطينية 

مواتية ))االنق�ضام الداخلي وا�ضتمرار الرهان على احللول االمريكية((، وعربية 

اأي�ضا، بعد �ضيل اإجراءات التطبيع مع دولة االحتالل.

• 2017م اأعلنت االإدارة االمريكية عن نقل 	  / 12 / 6 بتاريخ 

عا�ضمة  بالقد�س  االعرتاف  يعني  مبا  القد�س  اإىل  �ضفارتها 

لدولة االحتالل.

ثم تتالت القرارات االمريكية املعادية، املتعلقة بق�ضايا جوهرية مثل حق عودة 

متويل  وقف  االمريكية  الدوائر  اأعلنت  عندما  اال�ضتيطاين،  والتو�ضع  الالجئني، 

وكالة غوث الالجئني، وان »اال�ضتيطان لي�س خمالفا للقانون الدويل«.

-2019( والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  ب�ضقيه  القرن  �ضفقة  م�ضروع  عن  االإعالن  بعد 

اأن احلّل  اأي�ضا، ات�ضح  العربية  الفل�ضطيني واالأطراف  2020( بعيدًا عن الطرف 

الوحيد املطروح يف امل�ضروع على ال�ضعب الفل�ضطيني هو ما �ضمّي باحلل االقت�ضادي 

واإقامة �ضلطة حكم اداري ذاتي حمدود يف ظل الهيمنة االإ�ضرائيلية الكاملة على 

االأر�س. اأي حتويل الق�ضية الفل�ضطينية اإىل جمّرد ق�ضايا معي�ضية تتم معاجلتها 

مب�ضاريع اقت�ضادية!! 

مل يقرتن الرف�س الر�ضمي الفل�ضطيني للم�ضروع باأية اإجراءات �ضيا�ضية وعملية 

االأمنية  وملحقاته  اأو�ضلو  باتفاق  جاريا  العمل  زال  وال  االأر�س،  على  ميدانية 

الفل�ضطيني  لل�ضعب  الهائلة  الكفاحية  الطاقات  ت�ضتثمر  مل  كما  واالقت�ضادية، 

امل�ضروعة،  الوطنية  حلقوقه  �ضارخ  واإنكار  عداء  من  امل�ضروع  حمله  ما  على  ردًا 

ويف املقابل ت�ضاعدت ال�ضيا�ضات العدوانية االإ�ضرائيلية على جميع ال�ضعد يف ظل 

اإىل  الداعية  واملركزي،  الوطني  املجل�س  لقرارات  الفل�ضطينية  القيادة  جتاهل 

مواجهة �ضيا�ضات العدّو واجراءاته بكل �ضبل املقاومة.

حترري  وطني  م�ضروع  باعتماد  اال  يكون  لن  املاأزق  هذا  من  للخروج  ال�ضبيل  اإن 

االأمنية  التزاماته  من  والتحرر  اأو�ضلو  باتفاق  االرتباط  فك  على  يقوم  مقاوم، 

واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية وانهاء الرهان على الوعود االمريكية وعلى ا�ضتئناف 

املفاو�ضات يف ظل موازين القوى املختلة الراهنة، واإنهاء حالة التفكك واالنق�ضام 

ال�ضعبية  املوجات  وتعميم  موحدة،  فل�ضطينية  وطنية  قيادة  وت�ضكيل  الداخلي، 

املقاومة لالحتالل وحتويلها اإىل انتفا�ضة �ضاملة متوا�ضلة ت�ضارك فيها كل �ضرائح 

الربنامج  هذا  ال�ضامل.  الوطني  الع�ضيان  اإىل  و�ضواًل  وفئاته  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

خالل  من  تكرارًا  وطرحته  الفل�ضطينية  الدميقراطية  القوى  تتبناه  الذي 

املوؤ�ض�ضات الوطنية الفل�ضطينية.

الفل�ضطيني �ضوى اعتماد ا�ضرتاتيجية كفاحية طويلة االأمد  ال�ضعب  فلي�س امام 

يف مقاومة االحتالل بكل اال�ضكال وال�ضبل املتاحة، فهذا حق تفر�ضه ال�ضرعية 

التاريخية والوجودية لل�ضعب الفل�ضطيني قبل اأن تفر�ضه ال�ضرعية الدولية.

اإن القرارات ال�ضادرة عن هيئة االأمم املتحدة ومنظماتها الدولية ل�ضالح ال�ضعب 

ا�ضتمرار الكفاح الوطني بكل ا�ضكاله على االأر�س،  الفل�ضطيني، لي�ضت بدياًل عن 

بل هي اإقرار من املجتمع الدويل بحق ال�ضعب الفل�ضطيني يف تقرير م�ضريه على 

ترابه الوطني، كما ت�ضكل دعمًا اإ�ضافيا مهما لن�ضاالته، خ�ضو�ضًا تلك القرارات 

وطنهم  اإىل  العودة  يف  الالجئني  وحق  اال�ضتيطان،  م�ضروعية  بعدم  ال�ضلة  ذات 

جي�س  بها  يقوم  التي  اليومية  القتل  جرائم  واإدانة  الغوث  لوكالة  والتجديد 

االحتالل.

والقوى  الفل�ضطينية  ال�ضعبية  املطالب  �ضوابيه  على  املجال  هذا  يف  نوؤكد 

الوحدة  رحاب  اإىل  والعودة  االنق�ضام  حالة  جتاوز  باإحلاحيه  الدميقراطية 

للمقاومة  مرجعية  تكون  موحدة  وطنية  قيادة  وت�ضكيل  الفل�ضطينية،  الوطنية 

�ضد االحتالل.

25 التي جرت بتاريخ )  ما اأ�شفرت عنه النتخابات الإ�شرائيلية الأخرية للكني�شت 
1 / 11 / 2022 ( هو فوز حتالف القوى االأ�ضد �ضرا�ضة يف اليمني املتطرف، الذي 

يحمل �ضعارات املوت للعرب، وينكر كل تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني على ار�س وطنه، 

وي�ضتعّد ملواجهة �ضر�ضة مع قوى املقاومة.

الفا�ضي  اليمني  نحو  كا�ضح  تطور  عن  االإ�ضرائيلية  االنتخابات  نتائج  عربت  لقد 

ال�ضهيونية  الدينية  القوى  فيه  حتتل  االحتالل،  لدولة  االجتماعية  البنى  يف 

الفل�ضطيني  لل�ضعب  العداء  حالة  يعزز  متزايدًا،  نفوذًا  امل�ضتوطنني  وجمتمع 
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وحقوقه الوطنية.

ان الت�ضريحات املتطرفة لقادة االحتالل توؤكد على ان ال�ضعب الفل�ضطيني مقبل 

الذي  االمر  االحتالل،  جلي�س  الدموي  القمع  حلمالت  الت�ضّدي  من  مزيد  على 

املقاومة  حالة  تعزز  موحدة  واحدة  فل�ضطينية  وطنية  ا�ضرتاتيجية  يتطلب 

االأمني  بالتن�ضيق  ي�ضّمى  ما  وقف  �ضرورة  على  توؤكد  كما  ال�ضعبي،  وال�ضمود 

واالنفكاك االقت�ضادي عن االحتالل و�ضحب االعرتاف )باإ�ضرائيل( ووقف العمل 

بكل التزامات املرحلة االنتقالية التي فر�ضها اتفاق اأو�ضلو.

تطبيع  اتفاقات  عقد  يف  كبريًا  ت�ضارعًا   /  2020  /  2019 العامان  �ضهد  عربيًا: 
الرتتيب  مّت  قد  كان  االحتالل،  ودولة  العربية  االأنظمة  من  عدد  بني  ر�ضمية 

امل�ضبق لها قبل هذا التاريخ ب�ضنوات، وذلك من خالل اإقامة عالقات ثنائية غري 

معلنة، تناولت جوانب اقت�ضادية وثقافية واأمنية.

اإن االتفاقات املنعقدة مع العدّو ال�ضهيوين تتجاوز يف اأبعادها حدود التطبيع اإىل 

ال�ضهيوين  للم�ضروع  ال�ضريح  اال�ضت�ضالم  وهو  خطورة  وا�ضّد  ذلك  من  اأبعد  هو  ما 

برثواته  الكبري  العربي  وطننا  على  بالقوة  الهيمنة  ي�ضتهدف  الذي  االحاليل 

وطاقاته الب�ضرية وكل امليزات اال�ضرتاتيجية التي يتمتع بها موقعه اجلغرايف:

• امريكي 	 ثالثي  بيان  توقيع  مت  2020م   /  8  /  13 بتاريخ 

�ضالم  باتفاق  و�ضمّي  االمارات،  دولة  يف  اماراتي  اإ�ضرائيلي 

وعدم اعتداء.

• وبتاريخ 23 / 10 / 2020م وقعت احلكومة ال�ضودانية اتفاقا 	

الئحة  من  ال�ضودان  ))�ضطب  مقابل:  االحتالل  دولة  مع 

يف  م�ضرتكة  م�ضاريع  واإقامة  ديونه  من  والتخفيف  االإرهاب 

جماالت يف جماالت املياه، الزراعة، الطاقة، اإ�ضافة لتطوير 

االإنتاج ال�ضناعي((.

• اتفاقًا 	 املغربية  احلكومة  وقعت   2022  /10  /  12 وبتاريخ 

مع دولة االحتالل، مقابل مر�ضوم امريكي يقّر: ))بال�ضيادة 

املغربية على ال�ضحراء، ومن اجل عالقات مبتكرة يف املجاالت 

االقت�ضادية والتكنولوجية((!!.

البحرين )حزيران  املوؤمتر االقت�ضادي يف  االتفاقات: عقد  �ضبق هذه  وكان قد 

2019( يف �ضياق م�ضروع �ضفقة القرن، وزيارة رئي�س وزراء دولة االحتالل ل�ضلطنة 

ُعمان )ت�ضرين اول 2018(.

املحددة 	  اآخر من االتفاقات  هذا وقد تبع هذه االتفاقات، عدد 

بال�ضيادة  مبا�ضر  م�ضا�س  ذات  ا�ضرتاتيجية  جوانب  طالت  الثنائية، 

الوطنية للدول العربية، مثل االمن والثقافة، والتعاون التقني والع�ضكري 

والتجاري باأنواعه.

على جانب اآخر فقد تعمقت عالقة الدول العربية التي تربطها معاهدات �ضابقة 

مع دولة االحتالل مثل م�ضر واالأردن وال�ضلطة الفل�ضطينية بالدول اال�ضتعمارية، 

�ضملت  التي  اجلديدة  واالتفاقات  االقت�ضادية  بال�ضراكات  �ضّمي  ما  خالل  من 

قطاعات ا�ضرتاتيجية و�ضيادية هامة مثل املاء والكهرباء والغاز والنقل:

ان�ضيء منتدى غاز البحر املتو�ضط ومقره م�ضر يف 14 كانون ثاين 	 

قرب�س،  اليونان،  فل�ضطني،  االأردن،  م�ضر،  ع�ضويته:  يف  وي�ضمل   ،2019

اإيطاليا، فرن�ضا، »اإ�ضرائيل«.

بجزيرتي 	  املتعلقة  اإجراءاتها  وال�ضعودية  م�ضر  ا�ضتكملت  كما 

البلدين عام  اتفاق بني  االأحمر، بعد توقيع  البحر  تريان و�ضنافري على 

2017، تتخلى مبوجبه م�ضر عن اجلزيرتني لل�ضعودية، على اأن تغادرها 

قوات حفظ ال�ضالم الدولية املوجودة منذ حوايل اأربعني عامًا، اجلزيرتان 

تتحكمان يف مدخل خليج العقبة وخليج )ايالت(. و�ضي�ضبحان جزءًا من 

م�ضروع نيوم العمالق الذي طرح عام -2017-، والذي �ضي�ضم ا�ضتثمارات 

تكنولوجية �ضخمة خم�ض�ضة لل�ضياح وامل�ضتثمرين االأجانب والعمال. ويف 

اتفق مع  انه   ،)2022 – االأمريكي )متوز  الرئي�س  اأعلن  زيارته االأخرية 

القيادة ال�ضعودية على الرتتيبات املتعلقة باجلزيرتني. وا�ضتثمارهما يف 

اطار الرتتيبات االإقليمية اجلديدة بال�ضراكة مع دولة االحتالل.

• 	 2  /  17 بتاريخ  االمريكية  االأردنية  االتفاقية  االأردن  وقع 

البلدين،  التعاون الدفاعي بني  / 2021م و�ضميت  باتفاقية 

املتحدة  الواليات  حق  على  فيها  الواردة  الن�ضو�س  وتوؤكد 

البحرية  الربية  واملرافق  االأردنية  االأرا�ضي  ا�ضتخدام  يف 

�ضاأنها تعزيز  من  اأخرى  ومواد عديدة  وثائق.  واجلوية دون 

واال�ضتخدام  امل�ضروطة  غري  والهيمنة  لالأجنبي  التبعية 

املفتوح لالأرا�ضي االأردنية.

• كما وقع االأردن على اتفاقية النوايا املتعلقة باملاء والكهرباء 	

برعاية  االحتالل  ودولة  االمارات  دولة  مع   ،)2021(

اأمريكية. وقد مّت تعزيز هذه االتفاقية باأخرى وقعت على 

هام�س قمة �ضرم ال�ضيخ يف )ت�ضرين ثاين 2022م(.

• االأمنية 	 باالتفاقيات  العمل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  وا�ضلت 

واالقت�ضادية مع دولة االحتالل. وكان من املتوقع اأن تتخذ 

واالعرتاف  القرن  �ضفقة  م�ضروع  على  رّدًا  حا�ضمًا  موقفا 

بحق  الوح�ضية  اجلرائم  وعلى  لالحتالل،  عا�ضمة  بالقد�س 

زال جاريا وفقا التفاق  العمل ال  اأن  اال  الفل�ضطيني.  ال�ضعب 

اأو�ضلو وملحقاته وال زال الرهان قائمًا على الوعود الت�ضليلية 

االمريكية.

مل يكن ممكنا اأن تنحدر ال�ضيا�ضات العربية الر�ضمية اإىل هذه احلدود، لوال �ضعف 

بنية الدولة الوطنية العربية، وف�ضل االأنظمة ال�ضيا�ضية يف حت�ضينها الداخلي 

وامل�ضاركة  وامل�ضاواة  والعدالة  التعددية  قيم  واحرتام  والتحديث  بالتنمية 

ال�ضعبية الوا�ضعة يف القرار الوطني. وهكذا فقد جنحت القوى اال�ضتعمارية يف 

وتفكيك  الق�ضوى،  احلدود  حتى/  العربية  الوطنية  الدولة  اإ�ضعاف  او  تدمري، 

حتى  واالأمنية.  االقت�ضادية  التبعية  ب�ضال�ضل  تقييدها  يف  واالإمعان  موؤ�ض�ضاتها 

ا�ضعفت مناعتها الوطنية واأفقدتها القدرة على الدفاع عن نف�ضها يف مواجهة كل 

هذه امل�ضاريع العدوانية.

فقد  العربية،  والقومية  الوطنية  لالأماين  ومعاك�ضتها  التطورات،  هذه  �ضوء  يف 

نه�ضت حركة �ضعبية عربية وا�ضعة ملقاومة كل ا�ضكال التطبيع واملطالبة باإلغاء 

هذه  امتدت  وقد  االحتالل.  ب�ضيا�ضات  االأوطان  م�ضري  رهن  ووقف  املعاهدات 

احلركة لت�ضمل جميع البلدان العربية التي وقعت االأنظمة ال�ضيا�ضية فيها على 

اتفاقيات مع العدّو مبا يف ذلك دول اخلليج العربي.

ويف تطور الفت لل�ضيا�ضات العربية، يف �ضياق التحوالت الدولية الكربى اجلارية، 

االإدارة  ب�ضيا�ضة  اخلليج  يف  وخا�ضة  عربية  دول  ثقة  تراجع  لوحظ  فقد 

اأفغان�ضتان وجزئيا من  القوات االمريكية من  ان�ضحاب  االمريكية، خ�ضو�ضًا بعد 

النفطية  للمن�ضاآت  املتحدة  الواليات  من  حماية  توفري  عدم  اأُثر  وعلى  العراق، 

بنتائج  اأي�ضًا  الثقة  اليمن.  جتلت ظاهرة عدم  ال�ضراع اجلاري يف  ال�ضعودية يف 
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قمة 4 / 7 / 2022 جدة حني ف�ضلت الدعوات الإقامة ما �ضمّي بالناتو العربي.

كما �ضهدت ال�ضيا�ضات اخلليجية حتديدًا انفتاحًا على رو�ضيا االحتادية وال�ضني 

ال�ضعبية، الذي انعك�س على قرار اأوبك + موؤخرًا، بخف�س كميات االإنتاج اليومي، 

االمر الذي اعترب حتديا للواليات املتحدة.

ويف قمة اجلزائر التي عقدت بتاريخ 1 / 11 / 2022م مل ي�ضدر يف البيان اخلتامي 

للقمة موقف ي�ضاند الواليات املتحدة يف ح�ضارها االقت�ضادي وال�ضيا�ضي لرو�ضيا.

رمبا يكون من املبكر القول اأن تغيريًا جادًا قد ح�ضل يف ال�ضيا�ضات العربية الر�ضمية 

التي تربطها عالقات تبعية تاريخية وغري متكافئة مع الواليات املتحدة، اال اأن 

مثل هذه ال�ضيا�ضات ت�ضتحق الر�ضد، خ�ضو�ضًا يف �ضياق التقديرات ملا �ضتنتهي اليه 

ال�ضراعات الدولية اجلارية على اكرث من جبهة ع�ضكريًا واقت�ضاديًا.

تنبئ التطورات الدولية اجلارية، بتحوالت تاريخية، تتجه �ضعودًا نحو  دوليًا: 
ا�ضتغرقت  الذي  الواحد  القطب  نظام  حمل  ليحل  االأقطاب،  متعدد  عاملي  نظام 

االحتاد  وانهيار  1991م  عام  منذ  عامًا،  ثالثني  الب�ضرية  على  املنفردة  هيمنته 

ال�ضوفياتي ومنظومة الدول اال�ضرتاكية.

بوا�ضطة  وحلفاوؤها  املتحدة  الواليات  قوة  فيه  تتعاظم  كانت  الذي  الوقت  يف 

العامل،  ادارتها يف معظم قارات  التي  ال�ضارية  الع�ضكرية واالقت�ضادية  احلروب 

قوتها  ا�ضتجماع  تعيد  اأو  كبرية  ب�ضرعة  تتنامى  اأخرى  عاملية  قوى  هناك  كانت 

ب�ضورة اأ�ضبحت تهدد نفوذ و�ضطوة النظام العاملي ال�ضائد.

وما احلرب االأوكرانية الرو�ضية الدائرة منذ ت�ضعة اأ�ضهر: اال حمطة يتمركز فيها 

ال�ضراع الدويل بني القوى املهيمنة يف نظام القطب الواحد وبني القوى الدولية 

االأخرى ذات امل�ضلحة يف فر�س نظام جديد، خارج هيمنة الواليات املتحدة وحلف 

الناتو وحلفائهما.

اإىل  �ضتوؤدي  �ضك  ال  فاإنها  احلرب،  هذه  اليها  �ضتنتهي  التي  النتيجة  كانت  ومهما 

ا�ضعاف �ضيا�ضة التفرد والهيمنة للواليات املتحدة االمريكية ل�ضالح �ضيغة دولية 

اأخرى يف العالقات الدولية اكرث التزاما مبعايري ومبادئ القانون الدويل، ول�ضالح 

ال�ضعوب يف احلرية وال�ضيادة �ضمن حدودها وعلى ترابها الوطني، ول�ضالح عامل 

اكرث توازنًا واأمنًا.

هذه النتائج لن يكون الو�ضول لها �ضهاًل، وال زالت عوامل ادامة ال�ضراع على ا�ضده 

قائمة، فقد �ضدر يف تقرير اال�ضرتاتيجية اجلديدة لالأمن القومي االأمريكي: اأّن 

جماح  وكبح  ال�ضني  على  التغلب  يف  يتمثل  املتحدة  للواليات  الرئي�ضي  الهدف   ((

رو�ضيا ((، ومن املعروف اأي�ضا اأن ال�ضني ورو�ضيا خ�ضمان نوويان للواليات املتحدة، 

اإ�ضافة اإىل االإمكانيات الهائلة لكل منهما يف جماالت اأخرى اقت�ضاديه وع�ضكرية.

اإذ تتناف�س رو�ضيا وال�ضعودية على املوقع الثاين يف انتاج النفط عامليا وتنتج كل 

منهما ما معدله 10،8 مليون برميل يوميا. بينما حتتل الواليات املتحدة االمريكية 

املركز االأول باإنتاج 18،8 مليون برميل يوميًا.

لذلك فاإن الواليات املتحدة االمريكية ت�ضعر بتهديد من احتمال حتالف اأطراف 

دولية اأخرى والتفوق عليها يف االإنتاج النفطي، خ�ضو�ضًا اإذا ما عرفنا ان االمارات 

والكويت ي�ضل انتاجها اإىل 7%، واإيران والعراق 8% وال�ضني والربازيل %9.

اأمريكا  م�ضدره  النفط  انتاج  من   %26 ان  اإىل  ت�ضري  القوى  ميزان  لوحة  ان  اأي 

لل�ضعودية   %46 مقابل   ،) وكندا  االمريكية  املتحدة  الواليات   ( ال�ضمالية 

وحتالفاتها وايران وحتالفاتها.

التي  والعوامل  الدويل  النظام  بنية  على  عميقة  دالالت  ذات  اإ�ضارات  وهناك 

الدول  من  لكل  االإجمايل  املحلي  الناجت  باإجمايل  تتعلق  حولها:  ال�ضراع  يحتدم 

الكربى:

االمريكية 	  املتحدة  للواليات  االإجمايل  املحلي  الناجت  ن�ضبة  يبلغ  اذ 

الن�ضبة  العاملي 20،49 تريليون دوالر. بينما تبلغ  الناجت املحلي  اإىل 

يف ال�ضني 13،4 تريليون دوالر ح�ضب الر�ضد الذي قامت به موؤ�ض�ضات 

بحثية بني اأعوام 2018-2020، اما رو�ضيا فن�ضبة الناجت املحلي لديها 

1،7 تريليون دوالر فقط.

�ضديد، 	  بت�ضارع  ال�ضني  يف  الن�ضبة  هذه  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن  هذا 

لي�ضبح مناف�ضًا جديًا للناجت االإجمايل للواليات املتحدة االمريكية.

�ضيكون ملجمل املتغريات التي �ضتقع تاأثريات وا�ضعة على املنطقة العربية واالقليم، 

وعلى الق�ضية الوطنية الفل�ضطينية اي�ضًا، ورمبا يكون من املبكر تناول حمدداتها 

ا�ضتمرارها  ورهنت  اإمكاناتها  كل  و�ضعت  التي  العربية  االأنظمة  ان  اال  بدّقة، 

ووجودها بالقوة العظمى للواليات املتحدة وموؤ�ض�ضاتها االقت�ضادية وال�ضيا�ضية 

بلدانها  بحق  ارتكبته  الذي  اال�ضرتاتيجي  اخلطاأ  فداحة  �ضتك�ضف  واالأمنية، 

و�ضعوبها، و�ضتكون امام واقع ت�ضطر فيه اإىل تنويع خياراتها وحتالفاتها الدولية 

واالهم بناء قدراتها الذاتية والتحول نحو اإعادة النظر يف اأنظمتها االقت�ضادية 

واالجتاه نحو تعزيز ا�ضتقاللها الوطني والقومي.
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الرفيق �شيف زرقان يلقي كلمة فرع عمان
ــر بــدقــه  ــري ــق ــت ــد ال ــض ــر� ي

والفقر  الــبــطــالــة  ــرات  مــوؤ�ــض

االجتماعية  وتداعياتهما 

الف�ضاد  وظاهرة  وال�ضيا�ضية، 

يف  واداريــــا  ماليا  امل�ضت�ضري 

للدولة،  الرئي�ضية  املفا�ضل 

ديــوان  تقرير  اإىل  هنا  ن�ضري 

ــرًا  ــوؤخ ــادر م ــ�ــض املــحــا�ــضــبــة ال

الف�ضاد  ظاهرة  يوثق  ــذي  وال

االأردين.  العام  الراأي  اهتمام كبري لدى  باالأرقام واالإجراءات، وكان حمط 

نقول يف هذا ال�ضدد ان مثل هذا الك�ضف ال�ضروري عن مكامن الف�ضاد يتطلب 

ال�ضعيدين  على  والــربملــان:  احلكومة  قبل  من  عالجيه  فورية  اإجـــراءات 

الت�ضريعي وال�ضيا�ضي، فالف�ضاد هو اعتداء �ضارخ على حقوق املواطنني.

نتقدم يف هذا املجال مبقرتح ت�ضكيل جلنة حزبية ملقاومة التطبيع، ومتابعة 

ال�ضيا�ضية  ــزاب  االأح مع  التطبيع  ملجابهة  الوطنية  اللجان  مع  امللف  هذا 

والنقابات املهنية.

الوطنية  املهمات  يف  البحث  القادمة  املركزية  اللجنة  على  نقرتح  كما 

الذي  الوقت  يف  ال�ضيا�ضي  للتقرير  متممة  لتكون  املطلوبة،  والدميقراطية 

نوؤكد فيه على اال�ضتخال�ضات الرئي�ضية.

الرفيق يحيى فاح يلقي كلمة فرع الغ�ار

الفقر املائي عندنا �ضيفي لكن 

هناك مطالبة اكيده للت�ضدي 

حتلية  خــالل  من  الفقر  لهذا 

ال�ضم�ضية  بــالــطــاقــة  املــيــاه 

ــع �ــضــغــرية  ــاري ــض ــ� واإقــــامــــة م

ومتو�ضطة. 

ونــظــرًا الزمــة املــيــاه والــغــذاء 

وعدم حل م�ضكالت قطبي الزراعة )املزارعون والعمال( فقد هجر االالف 

املياه  الزراعة  م�ضكالت  زالت  وما  املدينة  اىل  والريف  االغوار  ال�ضكان  من 

والت�ضويق وما بينهما غري حملوله ال بل تفاقمت نتيجة ال�ضيا�ضات الر�ضمية 

وزارة  رف�ضت  اأن  بعد  النقابات  يف  والعمال  املزارعني  تنظيم  حلق  املتنكره 

العمل االعرتاف بحق عمال الزراعة بت�ضكيل نقابة لهم رغم ا�ضتيفاء كافة 

ال�ضروط القانونية.

كما ان وزارة الزراعة ابتعدت عن املزارعني وال تعمل على ا�ضراكهم يف �ضنع 

القرار.

الفقر والبطالة

ال حل مل�ضكالت الفقر والبطالة اال بالعودة لالأر�س واالإنتاج واإقامة م�ضاريع 

االإنتاجية  التعاونية  اجلمعيات  ت�ضجيل  عند  واحلل  البيئة،  تالئم  �ضغرية 

وا�ضترياد ما يلزم من م�ضتلزمات االإنتاج الزراعي عن طريق املوؤ�ض�ضة التعاونية 

االأردنية حتى ال يبقى املنتج �ضحية للج�ضع وطمع الو�ضطاء.

الرفيق مفيد ال�شربجي يلقي كلمة فرع البلقاء

اأع�ضاء  املنا�ضلني  الــرفــاق 

املوؤمتر العام

الرفاق اأع�ضاء جلنة الرئا�ضة  

هذا  يف  جمددا  نلتقي  نحن  ها 

ال�ضباح املبارك املتجدد بالقوة 

والعزمية ، بعد اأن جتاوزنا كل 

علينا  فر�ضت  التي  ال�ضعوبات 

بوحدة فكرنا واإرادتنا ، لن�ضل اإىل هذه املحطة املهمة من تاريخنا الن�ضايل 

الذي نفخر به ، ونحن اأكرث اإ�ضرارا على اال�ضتمرار يف دورنا الن�ضايل الذي 

يف  حقه  يف  االأردين  �ضعبنا  وحقوق  حقوقنا  عن  للدفاع  الأنف�ضنا  اخرتناه 

التي  واملوؤامرات  التحديات  كل  رغم  ي�ضتحق  التي  واحلياة  الكرمي  العي�س 

يتعر�س لها، حتى اأ�ضبح ي�ضعر اإنه غريب يف وطنه.  

الرفاق االأعزاء

ا�ضمحوا لنا اأن نتوجه بالتحية الرفاقية احلارة اإىل اأهلنا يف ار�س البطولة 

والفداء يف فل�ضطني العربية احلرة، اإىل اأهايل ال�ضهداء وعمالقة الزنازين 

البطولة  معاين  اأجمع  والعامل  يعلمونا  الذين  اأهلنا  ــالوزة،  اجل �ضجون  يف 

اال�ضتيطاين  الزحف  ل�ضيا�ضة  املقاومة،  فيها  تتوقف  مل  ار�س  يف  والفداء 

واالإرهاب املنظم. 

الرفيق حممد اب� طرب��ص يلقي كلمة فرع اربد

حتية وبعد..

ظل  يف  احلــزب  موؤمتر  ينعقد 

اإقليمية ودوليه غاية  ظروف 

على  ومــتــغــريات  التعقيد  يف 

ال�ضعيد الدويل تتنبئ مبالمح 

وبـــروز  جــديــد  دويل  نــظــام 

نا�ضئة  اقــتــ�ــضــاديــة  تــكــتــالت 

وكبرية يف مواجهة الهيمنة االمريكية والراأ�س املال الدويل.

مع  متعن  املتغريات  هذه  ظل  يف  متوازنة  �ضيا�ضة  حكوماتنا  تعتمد  ان  وبدل 

التقرير االقت�ضادي  ان  اأ�ضاًل  واملاأزومة  الراأ�ضمالية  املوؤ�ض�ضات  ارتباطها مع 

املقدم يوؤكد على االزمة االقت�ضادية التي تعي�ضها البالد هي ب�ضبب انتهاج 

ال�ضيا�ضات االقت�ضادية الليربالية واملفرو�ضة من قبل املوؤ�ض�ضات الراأ�ضمالية.

وهذه املخاطر تقع على كاهل جميع اأحزاب احلركة الوطنية وتفر�س عليها 

مزيدًا من العمل مع كافة القوى ال�ضيا�ضية والدميقراطية للدفاع عن م�ضالح 

�ضيا�ضة  مواجهة  يف  واالجتماعية  االقت�ضادية  وحقوقه  الوطنية  ال�ضعب 

التجويع وهدر املال العام وال�ضيا�ضات التي تهدد االمن االجتماعي والغذائي.
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الرفيق حمم�د غزال يلقي كلمة فرع الزرقاء

حتــيــة لــكــم جــمــيــعــا وقــد 

م�ضتبقني  هنا  اىل  تــوافــدمت 

ــاق مــوؤمتــر  ــق ــح ــت ــض ـــخ ا� ـــاري ت

ـــدارك  ـــت احلــــــزب الـــثـــامـــن ل

اخلطوات الالزمة وال�ضرورية 

فر�ضها  التي  لال�ضتحقاقات 

ال�ضيا�ضية  االحـــزاب  قــانــون 

تعجيزية  بحق  تعترب  جديدة  ا�ضرتاطات  فر�س  يف  اوغل  والــذي  اجلديد 

وجمحفة وت�ضكل عوائق كبرية يف التاأ�ضي�س والبناء لالأحزاب ال�ضيا�ضية يف 

البالد عدا عن ال�ضروط التي �ضملت االحزاب ال�ضيا�ضية القائمة منذ عقود 

املني ملوؤمتركم هذا النجاح وان ي�ضكل ا�ضهامًا كبريا يف تطوير برامج احلزب 

مبا يتنا�ضب والتحوالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية يف البالد.

وامام كل ما يحدث على ار�س الواقع نرى انه من ال�ضروري ان تقف اللجنة 

املركزية التي �ضيتمخ�س عنها موؤمتركم هذا امام جممل التحديات الوطنية 

لو�ضع املهمات التي ميكن ان ترتتب على احلزب يف ظل هذا الت�ضخي�س الوارد 

يف هذا التقرير ال�ضامل واجلامع.

اىل  جميعا  بنا  ت�ضل  التي  والو�ضائل  الطرق  ا�ضتنباط  على  جميعا  ولنعمل 

مواطن التقدم احلقيقي لبناء ا�ض�س ا�ضالحية توؤدي اىل قيام اأردن وطني 

دميقراطي.

الرفيق �شالح عثمان يلقي كلمة فرع الر�شيفة

الــعــريــق والـــذي  ان حــزبــنــا 

 1989 عـــام  انــطــالقــتــه  بـــداأ 

ـــان مــلــتــزمــًا بــاال�ــضــتــحــقــاق  ك

بنظامه  ملتزمًا  الدميقراطي 

ال�ضيا�ضي  وبرناجمه  االأ�ضا�ضي 

خالل ال�ضنوات الـ 33 املا�ضية.

واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  للواقع  وو�ضفه  ال�ضيا�ضية  وحتليالته  �ضباقًا  وكان 

مت�ضديًا لكل االرها�ضات والتجاوزات على احلريات العامة يف كل املجاالت 

العمالية والنقابية واملراأة واملهنيني. 

ووقفنا متحدين �ضد التجاوزات على املال العام والف�ضاد و�ضيا�ضات �ضندوق 

النقد الدويل والتطبيع مع العدّو ال�ضهيوين. يف كل املجاالت واآخرها اعالن 

النوايا الذي وقع بني االأردن واالمارات ودولة االحتالل يف جمال الطاقة 

واملياه.

الرفيقة اميان الط�يل تلقي كلمة فرع جر�ص
ايتها الرفيقات والرفاق

يف ظل هذه االزمات املتالحقة 

وادي  اتفاقية  توقيع  ومنذ 

االقت�ضادية  واالأو�ضاع  عربة 

ذلك  ومــع  تتفاقم  واملعي�ضية 

بعقد  احلـــكـــومـــات  تــ�ــضــتــمــر 

دولــة  مــع  جمحفة  اتفاقيات 

االحتالل هذه االتفاقيات لها 

قطاعات  ترهق  خطرة  تبعات 

االمة  جمل�س  على  طرحها  عن  بعيدًا  واملياه  الطاقة  مثل  احليوية  �ضديدة 

وبعيدًا عن احل�ضابات الوطنية وتبعاتها ال�ضيا�ضية.

وعلى �ضعيد ما اأورده التقرير حول منظومة التحديث ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي 

واالإداري فاإننا نثمن ما خل�ّس اليه التقرير من �ضرد واقعي للتجارب الهامة 

يف ت�ضكيل جلان احلوار الوطني منذ بداية ت�ضعينات القرن املا�ضي.

الت�ضييق على احلركة  �ضيا�ضات  ان تنتهج احلكومة  ن�ضتغرب  يف هذا االطار 

اجلماهريية واملوؤ�ض�ضات ال�ضعبية وال ي�ضمح لها بحرية التعبري يف الوقت الذي 

تقوم فيه احلكومة بالرتويج لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي واالإداري. 

نقول اخريًا الظلم ال يبني اوطانًا يا �ضادة وال يطور دواًل مهما �ضدحت و�ضائل 

االعالم باأنا�ضيد االإ�ضالح والتحديث.

الرفيق ع�دة اهلل احلبا�شنة يلقي كلمة فرع الكرك
ــتــحــديــث  ــعــيــد ال عـــلـــى �ــض

ــي االقـــتـــ�ـــضـــادي  ــض ــا� ــي ــض ــ� ال

اىل  هنا  ن�ضري  فاننا  واالإداري 

على  اأقدمت  قد  احلكومة  ان 

اللجان  مــن  الــعــديــد  ت�ضكيل 

اآلـــيـــة الــتــحــديــث  لــلــبــحــث يف 

ال�ضيا�ضي وقد قامت احلكومات 

ـــة  ـــداي ـــذ ب ـــن املـــتـــعـــاقـــبـــة م

بالعقود  مــــرورًا  الت�ضعينات 

املا�ضية على ت�ضكيل العديد من هذه اللجان مثل جلنة امليثاق 1991 مب�ضاركة 

 1995 الوطنية  االجندة  وجلنة  تالوينها  بكل  املعار�ضة  ال�ضيا�ضية  القوى 

و�ضاركت فيها اأي�ضا القوى ال�ضيا�ضية جمعيها واأ�ضدرت وثيقة اإ�ضالحية هامة 

2011 التي جاءت المت�ضا�س حالة الغ�ضب ال�ضعبي  وجلنة احلوار الوطني 

من ال�ضيا�ضات احلكومية.
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قبل ايام من �ضدور ال�ضحيفة، فجعنا 

احمد  املنا�ضل  الرفيق  رحيل  بنباأ 

االأمني  فادي”  “ابو  عليا  يو�ضف 

الدميقراطي  ال�ضعب  حلزب  ال�ضابق 

العتيق  – واملنا�ضل  – ح�ضد  االردين 

الذي بداأ م�ضواره الكفاحي الطويل يف 

انخرط  ثم  العرب،  القوميني  حركة 

اجلبهة  �ضفوف  يف  1967م  عام  بعد 

منذ  فل�ضطني  لتحرير  الدميقراطية 

فيها  وتوىل  1969م  عام  تاأ�ضي�ضها 

م�ضوؤوليات ميدانية رئي�ضية.

�ضفوف  يف  الكفاحية  م�ضريته  تابع 

ال�ضعب  حزب   : ح�ضد  ثم  جمد، 

توىل  حيث  االردين  الدميقراطي 

ملفني  م�ضوؤولية  ومتيز  بجدارة 

املعلمني  نقابة  “ملف  اأ�ضا�ضيني:- 

العليا  اللجنة  “وملف  احلكوميني” 

حلق العودة”

كان الرفيق اأبو فادي مرجعية وطنية 

االردنية  الوطنية  للحركة  ونقابية 

يف كال امللفني‘ نظرًا ملتابعته احلثيثة، 

وتوا�ضله مع كل ما يتعلق بالق�ضيتني 

:ومتيزه باملعرفة الوا�ضعة التاريخية 

املعلمني  لنقابة  �ضواء   ‘ وال�ضيا�ضية 

الالجئني  عودة  حلق  او  احلكوميني 

اىل وطنهم وديارهم.

لي�س من ال�ضهل �ضرد ال�ضرية الطويلة 

فادي‘  ابو  الكبري  والراحل  للرفيق 

طويلة  �ضرية  اأنها  يعلم  اجلميع  ولكن 

م�ضرفة متيزت بال�ضالبة والثبات على 

املبداأ، والقدرة على جتاوز التحديات 

ومواجهتها ب�ضرف و�ضجاعة

رفيقنا  لروح  الوا�ضعة  الرحمة 

والعزاء  فادي  اأبو  الكبري  الراحل 

وعائلته  الكرام  الأهله  الكبري 

وا�ضدقائه ورفاقه

عن رحيل الرفيق واملنا�شل الكبري احمد ي��شف عليا )اب� فادي(

الرفيق �شامل حدادين يلقي كلمة فرع مادبا

من مادبا االبية مهد احل�ضارات 

ومـــوئـــل الــثــقــافــة الــوطــنــيــة 

التعددية  وجمــتــمــع  اجلــــادة 

ال�ضياحية  بتفا�ضيله  الغني 

ومنجزه وا�ضهاماته يف الن�ضال 

يف  امل�ضي  على  ا�ضرارنا  نوؤكد 

ــا املــنــ�ــضــودة  ــن ــداف حتــقــيــق اه

التي  الغنية  واال�ضتخال�ضات 

جاء على ذكرها بالتف�ضيل التقرير ال�ضيا�ضي واجلماهريي املقدم للموؤمتر 

عا�ضت ن�ضاالت �ضعبنا االأردين البطل

مقاومة  يف  احلركة  راأ�س  املقدام  الفل�ضطيني  ال�ضعب  الأبناء  ن�ضالية  حتية 

العدوان ال�ضهيوين

املجد واخللود ل�ضهدائنا االبرار

الرفيق وليد عريقات يلقي كلمة فرع عجل�ن
لنا  ي�ضكل  املــوؤمتــر  عقد  اأن 

على  للوقوف  �ضانحه  فر�ضه 

ذاكرة حزبنا وتقييم حا�ضرنا 

والتمعن يف م�ضتقبل احلزب

ويــــقــــودنــــا احلـــــديـــــث عــن 

ا�ضتذكار  اإىل  ــزب  احل ما�ضي 

االإجنازات الكبرية التي قدمها 

حمطات  يف  الراحلون  الرفاق 

تاريخية �ضعبة وقا�ضية

و�ضلط  �ضامال  جاء  حيث  للموؤمتر  املقدم  ال�ضيا�ضي  التقرير  على  اطلعنا  لقد 

ال�ضوء على معظم العناوين ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية ونوؤكد على ما يلي

لظاهرة  والت�ضدي  للحكومات  واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  النهج  تغيري  �ضرورة 

الف�ضاد

ووقف كافة االتفاقات مع العدو االإ�ضرائيلي

ووقف حماربة احلريات العامة

اثناء مناق�شة التقرير ال�شيا�شي: الرفاق يقدم�ن مداخات الفروع


