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عنها  نحن  غفلنا  وان  حتى  التو�سعية،  اأهدافه  العدو  يخفي  ال 

الطريق  يف  بعيدًا  وذهبنا  التو�سعية،  طبيعته  وجتاهلنا  تغافلنا  اأو 

القوى  بناء  من  بداًل  املتكافئة،  االتفاقات غري  نحو عقد  اخلاطيء 

وتاريخ  وجود  يهدد  الذي  اال�ستيطاين  امل�سروع  ومواجهة  الذاتية 

وم�ستقبل الوطن العربي باأ�سره.

مع  ر�سمية  عربية  انظمة  عقدتها  التي  التطبيعية  االتفاقيات 

 ، العدو حتت ذريعة : كف �سر االحتالل، وحماية الذات الوطنية 

بقوة  والعربية،  الفل�سطينية  االأر�ض  يف  التو�سع  من  مزيد  اىل  اأدت 

قدمت  االتفاقات  هذه  ان  اأي  اال�ستعماريني  وحلفائه  االحتالل 

غطاًء ذهبيا لالحتالل للم�سي يف م�سروعه.

مل يكن يجروؤ وزير يف حكومة دولة االحتالل على و�سع خارطة 

االأردن �سمن ما ي�سمى “بدولة ا�سرائيل”، ويف اليوم الثاين الذي تال 

اجتماعات �سرم ال�سيخ ، لوال : غياب �سيا�سات املواجهة واملقاومة عن 

برنامج االنظمة العربية الر�سمية، وانتهاج “م�سالك التيه”، مقابل 

م�سروع ا�ستعماري ا�ستيطاين هو االأخطر يف الع�سر احلديث...

يندرج  ال   ، ال�سخ�ض  هذا  وراءها  وقف  التي  واخلارطة  ال�سعار 

يف باب التطرف وما ي�سمى باالق�ساء!! كما �سمعنا يف بيانات وزارة 

اخلارجية االردنية، فهذه ظواهر “تطفو” على �سطح تفكري احفاد 

ح�سب  ا�ستهدفوا  والذين  ال�سهيوين،  امل�سروع  بناة  من  االأول  اجليل 

رئي�سية  كقاعدة  وم�سر  و�سوريا  ولبنان  واالأردن  فل�سطني  وثائقهم 

نحو امتام واجناز هذا امل�سروع اال�ستعماري الكبري.

للدفاع  فقط  لي�ض  رمزية،  منا�سبة  هو   : االر�ض  عن  الدفاع  يوم 

عن االأر�ض الفل�سطينية ،وامنا للدفاع عن ، وحماية، االر�ض العربية 

كلها من املحيط اىل اخلليج ، وال�سروع يف بناء القوة الذاتية العربية 

التمدد  جتاهل  عن  والكف  والقومية،  الوطنية  امل�ستويات  على 

العربية  البلدان  وكل  فل�سطني  ي�سمل  الذي  االحتاليل  ال�سهيوين 

املحيطة بها...

هنا تظهر على ال�سطح ا�سارات غريبة مفتعلة يف ثقافتنا ال�سيا�سية 

حيث يتبنى تيار له ا�سحابه وموؤيدوه فكرة اال�ست�سالم لواقع احلال 

واأن لي�ض اأمامنا �سوى االنخراط فيما ي�سمى باالتفاقات التطبيعية 

االبراهيمية!!!

قبل  كثريًا  والرتيث   ، املهزومة  مواقفهم  مبراجعة  هوؤالء  نن�سح 

بل  وطنية،  حلول  عن  الباحثني  جموع  وبني  الورق،  على  ا�سقاطها 

التي تعمل  ال�سراعات الداخلية  اليه  نن�سحهم بالتدبر فيما توؤول 

وزيفه  �سورته  “وتبهدل”  وعن�سريته  االحتالل  كيان  متزيق  على 

اأمام العامل اأجمع!!

الأر�ض العربية كلها م�شتهدفة يف م�شروع 

ا�شرائيل الكربى

ال��ك��رام��ة  مل��ع��رك��ة   55 ال����ذك����رى  يف 

القومية  الح�����زاب  اخل���ال���دة:ائ���ت���اف 

�شيا�شية ن����دوة  ي��ق��ي��م  وال��ي�����ش��اري��ة 

الر�ض ويوم  الكرامة  ذكرى  حتيي  العودة  حلق  العليا  اللجنة 
يف خميمات : البقعة وجر�ض

والبلقاء  وجر�ض  الر�شيفة  يف  اآذار  من  الثامن  “رند” حتيي 

الح��م��ر  ال�شليب  ام���ام  تعت�شم  الئ��ت��اف  �شبيبة 

���ش��ج��ون الح���ت���ال م���ع ال�����ش����رى يف  ت�����ش��ام��ن��ا 

ال�شيخ ���ش��رم  ال��ع��ق��ب��ة-  ت��ف��اه��م��ات  ف��ري��ق  ب��ر���ش��م 

»ح�����ش��د« ي�����ش��ارك يف الج��ت��م��اع ال���ط���ارىء ل��اأم��ان��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال���ع���ام ل����اح����زاب ال��ع��رب��ي��ة

»ال��ق��وم��ي��ة وال��ي�����ش��اري��ة« ت��ط��ال��ب احل��ك��وم��ة 
ال�شيخ �شرم   - العقبة  م�ش�شار  من  فورا  بالن�شحاب 

اجلامعة  يطالبون  الردنية  اجلامعة  طلبة 
الطلبة  احت���اد  ان��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  حت��دي��د 

واأجربنا  جديدا  انت�شارا  �شجلنا  الأ���ش��رة:  احلركة 
الأ�شرى بحق  اإجراءاتها  وقف  على  الحتال   �شلطات 
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  -  يف الوقت الذي ت�سارع فيه اأطراف عربية 

للتطبيع مع العدو ال�سهيوين وتوا�سل ال�سلطة التنفيذية 

يف االأردن التنظيم وامل�ساركة يف لقاءات اأمنية تطبيعيه 

مع هذا العدو يف العقبة و�سرم ال�سيخ ت�ستهدف اإجها�ض 

املالية  البطلة يخرج علينا وزير  الفل�سطينية  املقاومة 

كيانه  حلدود  خارطة  ليقدم  امل�سخ  الكيان  حكومة  يف 

لالأر�ض  باالإ�سافة  االردنية  الدولة  اأرا�سي  ت�سم  امل�سخ 

الفل�سطينية يف خطوة يوؤكد ما حذرنا ونحذر منه مرارا 

التو�سعي  اال�ستعماري  ال�سهيوين  امل�سروع  اأبعاد  ب��اأن 

الفا�سي تتعدى االأر�ض الفل�سطينية لت�سمل اأوال االردن 

عبورا لعموم املنطقة واالقليم.

ونحن  الكرك  حمافظة  يف  الوطني  امللتقى  يف  اإننا 

االأردن  وطننا  اجتاه  العدائي  ال�سلوك  ت�ساعد  نتابع 

تعد  مل  والتي  الكيان  ه��ذا  وق��ي��ادات  اأج��ه��زة  قبل  من 

و�سعت  التي  واملعاهدات  االتفاقيات  لكل  وزن��ا  تقيم 

القرار  ا�سحاب  تدعو  �سعبيا  واملرفو�سة  الطرفني  بني 

واال�ستنكار  بال�سجب  االكتفاء  لعدم  العامة  والوالية 

بل اإعادة النظر باتفاقية العار يف وادي عربة وجممل 

اأن  بعد  عنها  العودة  طريق  على  الالحقة  االتفاقيات 

تاأكد للجميع باأن �سراعنا مع هذا العدو هو �سراع وجود 

ولي�ض �سراع حدود.

وا���س��ن��ادا  -  دع��م��ا    

�سجون  يف  االب���ط���ال  الأ���س��ران��ا 

االح����ت����الل ال�����س��ه��ي��وين وه��م 

ي���ق���اوم���ون ���س��ي��ا���س��ات ال��ق��م��ع 

اإدارات  م��واج��ه��ة  يف  والتنكيل 

التنكيلية  واجراءاتها  ال�سجون 

بحقهم

ال�سبابية  امل��ك��ات��ب  ن��ظ��م��ت 

االح��زاب  الئ��ت��الف  والطالبية 

القومية والي�سارية م�ساء االحد 

املا�سي وقفة �سعبية اأمام ال�سليب 

املعت�سمون  فيها  حيا  االح��م��ر 

�سجون  يف  االب��ط��ال  ال�سرانا  االأ���س��ط��وري  ال�سمود 

والرتهيب  القمع  ل�سيا�سات  وت�سديهم  االح��ت��الل 

م�سوؤولياتها  حتمل  االأحمر  ال�سليب  اإدارة  مطالبني 

االإن�سانية ويف لقاء مع ممثل رئي�سة البعثة الدولية 

وفد  ق��دم  النمر  ع�ساف  عمان  يف  االأح��م��ر  لل�سليب 

ال�سليب  ممثلة  ملندوب  مذكرة  االئتالف  �سبيبة  من 

حتمل  االحمر  ال�سليب  اإدارة  فيه  طالب  االحمر 

م�سوؤوليته االإن�سانية والعمل على حترك عاجل وعلى 

ن�ض  وتاليا  اال�سرى  �سالمة  ل�سمان  امل�ستويات  اعلى 

املذكرة املقدمة:

اللجنة  بعثة  رئي�سة  اأف��ري��ل��ود  ���س��ارة  ال�سيدة 

الدولية لل�سليب االأحمر يف االأردن 

حتية طيبة وبعد: 

دخول  مع  تزامنًا  الر�سالة  بهذه  اإليكم  نتوجه 

اال�سرى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي 

خطوات  ت�سعيد  ي��وا���س��ل��ون  وه��م  ال��ث��اين  �سهرهم 

على  احتجاجًا  العدو.  �سجون  اإدارة  �سّد  الع�سيان 

اأو�سى  والتي  بحقهم،  التنكيلية  االإج��راءات  تطبيق 

اإيتمار  االحتالل  حكومة  يف  القومي  االأمن  وزير  بها 

وتقلي�ض  املياه،  كمية  يف  التحّكم  واأولها  غفري،  بن 

لال�ستحمام،  املخ�س�سة  احلمامات  ا�ستخدام  �ساعات 

يف االأق�سام اجلديدة يف �سجني )نفحة وجلبوع(.

ا�سافة اىل االجراءات التي ابلغتها اإدارة ال�ّسجون 

لالأ�سرى،  العليا  الطوارئ  للجنة  لالحتالل  التابعة 

اأّنها �ست�ساعف وتو�ّسع من دائرة  حمّذرة االأ�سرى من 

بخطواتهم  ا�ستمروا  حال  يف  وتهديداتها،  عقوباتها 

الراهّنة، يف الوقت الذي ي�ستمّر فيه عدد من اال�سرى 

االبطال ا�سرابا عن الطعام احتجاجًا على االعتقال 

التع�سفي يف وقٍت يواجه فيه عدد من اال�سرى تدهورًا 

العزٍل  ظ��روف  ب�سبب  ال�سحي  و�سعهم  يف  م�ستمرًا 

القا�سيًة يف زنازين عدد من ال�سجون واملعتقالت منها 

معتقل اجللمة.

ومن موقع امل�سوؤولية امللقاة 

دولية  على عاتقكم كمنظمة 

�سالمة  �سمان  على  بالعمل 

جنيف  ملعاهدة  وفقًا  االأ�سرى 

بتحرك  نطالبكم  ال��راب��ع��ة، 

 عاجل ل�سمان  �سالمة اال�سرى 

اأق��ب��ي��ة  ال���ذي���ن ي��ق��ب��ع��ون يف 

االح��ت��الل يف اأ����س���واأ ظ��روف 

وتتعمد  وج�سدية،   نف�سية 

االإه��م��ال  االح��ت��الل  �سلطات 

الطبي والت�سييق عليهم لك�سر 

عزميتهم. 

�سد  معركتهم  يخو�سون  اإذ  االأ���س��رى  ه��وؤالء  اإن 

ال�سجان دفاعًا عن حق  اآالف  االأ�سرى لدى االحتالل 

مئات  عن  دفاعًا  ويخو�سونها  امل�ستلبة،  حريتهم  يف 

الن�ساء  ودف��اع��ًا  عن  تهم،  ب��ال  املعتقلني  االإداري����ني 

املر�سية  واحل���االت  االأط��ف��ال  وع�سرات  اال���س��ريات 

امل�ستع�سية الذين يقبعون يف �سجون االحتالل.

يف  الدويل  االأحمر  ال�سليب  بعثة  رئي�سة  ال�سيدة 

االأردن

دولية  كمنظمة  بكم  امل��ن��اط  ال���دور  على  ب��ن��اء 

حول  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات  االت��ف��اق��ي��ات  بتطبيق 

اال�سرى  �سالمة  ل�سمان  التدخل  منكم  ناأمل  االأ�سرى 

على  �سراحهم،  اإط��الق  على  والعمل  الفل�سطينيني 

يف  االأ���س��رى  باقي  ومعاناة  معاناتهم  اإن��ه��اء  طريق 

ال�سجون اال�سرائيلية.

امللتقى الوطني ملحافظة الكرك: امل�شروع ال�شهيوين ي�شمل الردن

�شبيبة الئتاف تعت�شم امام ال�شليب الحمر ت�شامنا مع ال�شرى يف �شجون الحتال
تصوير يوسف الغزاوي
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القومية  االأح����زاب  ائ��ت��الف  عقد    -   
ال�سعب  حزب  مقر  يف  دوري��ًا  اجتماعًا  والي�سارية 

الدميقراطي االأردين »ح�سد«، حيث ناق�ض االأو�ساع 

ال�سيا�سية الراهنة وخل�ض اإىل ما يلي:

معاين  وبكل  بالتهنئة  االئ��ت��الف  يتوجه   -1

االأب��ّي  االأردين  �سعبنا  اإىل  والكربياء  االع��ت��زاز 

الكرامة  معركة  على  ع��ام��ًا   55 م��رور  مبنا�سبة 

اخلالدة، ويذكر بكل الفخر ال�سهداء االبرار اأبناء 

الفل�سطينية  واملقاومة  االأردين  العربي  اجلي�ض 

و�سطروا  الوطن  عن  الدفاع  يف  ا�ستب�سلوا  الذين 

الكفاحية  امل�����س��رية  يف  م�سرقًا  تاريخيا  ف�ساًل 

والفل�سطيني  االأردين  ال�سقيقني  لل�سعبني  الطويلة 

�سد امل�سروع ال�سهيوين العن�سري.

وا�ستنكاره  �سخطه  ع��ن  االئ��ت��الف  ي��ع��رّب   -2

للت�سريحات العدوانية الأحد وزراء حكومة العدّو، 

اال�ستعمارية  االأه��داف  على  لتوؤكد  ج��اءت  والتي 

التو�سعية التي يعمل على تنفيذها قادة االحتالل، 

اإ�سرائيل  ُي�سمى  مما  ج��زءًا  االأردن  »تعترب  والتي 

الكربى«!! كما »تنفي وجود ال�سعب الفل�سطيني«!!

م�سامينها  بكل  املعتقدات  ه��ذه  ان  اإىل  ن�سري 

ال�سهيونية،  الوثائق  يف  وردت  قد  كانت  الفا�سية 

العدّو  حلكومة  االنتخابي  الربنامج  يف  وج��اءت 

احلالية.

االأردنية  احلكومة  االئتالف  يطالب  وعليه: 

بامل�سار  ُي�سمى  م��ا  م��ن  ف���ورًا  االن�سحاب  ب��اإع��الن 

والذي  ال�سيخ،  – �سرم  العقبة  الجتماعات  االأمني 

االح��ت��الل  جل��رائ��م  واأم��ن��ي��ا  �سيا�سيا  غ��ط��اء  ق��دم 

تو�سيع  ويف  البا�سلة،  الفل�سطينية  املقاومة  �سد 

خمططاته اال�ستيطانية على االأر�ض الفل�سطينية، 

وتطاوله على ال�سيادة الوطنية االردنية.

االأردين  النواب  جمل�ض  االئتالف  يطالب  كما 

باإلزام احلكومة بتنفيذ قراره املتعلق بطرد �سفري 

امل�سار  الت�سريحات  خلفية  على  ال�سهيوين  الكيان 

كافة  الإلغاء  مقدمة  اخلطوة  هذه  واعتبار  اليها، 

االتفاقات مع العدّو املحتل.

احلكومية،  التطمينات  كل  من  الرغم  على   -3

االأ�سعار  يف  كبريًا  ارتفاعًا  االأ���س��واق  �سهدت  فقد 

املبارك،  رم�سان  �سهر  حلول  منذ  ال�سرورية  لل�ّسلع 

هذا يف الوقت الذي تعاين فيه معظم فئات ال�سعب 

والظلم  االأجور  وتدين  العي�ض  �سظف  من  االأردين 

ال�سريبية  القوانني  منظومة  تلحقه  الذي  الفادح 

باملواطنني.

بالتهنئة  االئ��ت��الف  يتوجه  فل�سطينيًا:   -4

�سجلت  التي  املنا�سلة،  اال�سرية  للحركة  واالعتزاز 

للعدّو  اجلديدة  االج���راءات  على  الفتًا  انت�سارًا 

�سجون  يف  املنا�سلني  الفل�سطينيني  اال���س��رى  �سد 

قوة  اأمام  مرغمة  ملطالبهم  وا�ستجابت  االحتالل، 

�سمودهم وعنفوانهم.

القوى  ك��اف��ة  ج��ان��ب  اإىل  االئ��ت��الف  يقف  كما 

 « االن��خ��راط  وترف�ض  رف�ست  التي  الفل�سطينية 

الر�سمي الفل�سطيني« التطبيعي االأمني اخلطري يف 

امل�ساركة  من  وحذرت  ال�سيخ  �سرم   – العقبة  م�سار 

الق�سية  م�سري  على  الوخيمة  نتائجه  وم��ن  فيه 

الوطنية الفل�سطينية.

عربيًا: يوؤكد االئتالف على مطالبته برفع   -5

احل�سار فورًا عن �سوريه ال�سقيقة واإلغاء ما ُي�سمّى 

ال�سيا�سية  املكانة  ال�ستعادة  متهيدًا  قي�سر،  بقانون 

عربيًا  ال�سقيق  العربي  البلد  لهذا  والطبيعية 

عدد  بها  تقوم  التي  امل�ساعي  يثمن  كما  ودول��ي��ًا. 

العالقات  ال�ستعادة  والرامية  العربية  الدول  من 

الطبيعية مع �سورية.

االأي��ام  ه��ذه  يف  الع�سرون  ال��ذك��رى  حت��ل  	•
لالحتالل االأمريكي – االأطل�سي – للعراق ال�سقيق 

يقارب  ما  �سحيته  راح  ال��ذي   2003  /  3  /  17 يف 

دولته  مقومات  تدمري  اإىل  اإ�سافة  عراقي،  املليون 

وبنيته وا�ستهداف تاريخه وح�سارته بوح�سية ال 

مثيل لها.

�سرورة  على  االئتالف  يوؤكد  املنا�سبة،  هذه  يف 

التاريخية  اجلرائم  هذه  عن  امل�سوؤولني  حما�سبة 

اجلنايات  ملحكمة  وتقدميهم  و�سعبه،  العراق  بحق 

العرب  املحامني  ان يبادر احتاد  الدولية، و�سرورة 

الدولية  للجهات  ورفعها  ال��دع��وى،  ه��ذه  لتنظيم 

املعنية.

ترحب اأحزاب االئتالف باالتفاق االإيراين   -6

ال�سعودي حتت الرعاية ال�سينّية، وتعترب اأن هذه 

تاأثريات  لها  �سيكون  النوعية  ال�سيا�سية  اخلطوة 

اإيجابية بالغة باجتاه تهدئة ال�سراعات القائمة 

يف عدد من البلدان العربية.

كما يدعو االئتالف احلكومات العربية جميعها 

اإىل ا�ستثمار هذه التحوالت النوعية التي ن�سهدها 

والدولية  واالإقليمية   – العربية  امل�ستويات  على 

مع  التطبيع  اتفاقيات  ك��اف��ة  م��راج��ع��ة  ب��اجت��اه 

اعتماد  اإىل  وال��ع��ودة  والغائها  ال�سهيوين  العدّو 

الوطني  اال�ستقالل  ع��ن  ال��دف��اع  ا�سرتاتيجيات 

ومقاومة كل امل�ساريع اال�ستعمارية.

الوطني يف اجتماعه  امللتقى  -  توقف    

على  بالت�سييق  احل��ك��وم��ة  ن��ه��ج  اأم����ام  ال�����دوري 

منع  يف  جتلى  وال��ذي  البالد،  يف  العامة  احلريات 

اأع�ساء  بع�ض  باإ�ستدعاء  والقيام  الفعاليات  بع�ض 

االأحزاب ال�سيا�سية، واال�ستف�سار منهم عن االنتماء 

مع  االأحيان  بع�ض  يف  مرتافقا  واحلزبي  ال�سيا�سي 

تقدمي ن�سائح لبع�سهم برتك اأحزابهم. 

االإج��راءات  هذه  يدين  اإذ  الوطني  امللتقى  اإن   

التي تتناق�ض مع قانون االأحزاب االأخري وال تتفق 

مع اخلطاب الر�سمي الذي يطالب ال�سباب باالنتماء 

العملية  يف  الفعالة  وامل�ساركة  ال�سيا�سيه  لالأحزاب 

التناق�ض  ه��ذا  وي�ستهجن  ي�ستغرب  ال�سيا�سية، 

بخ�سو�ض  احلكومة  اأق��وال  بني  والكبري  الوا�سح 

وبني  احلزبي،  العمل  يف  االنخراط  على  ت�سجيعها 

ال�سباب  اإبعاد  على  تعمل  التي  وممار�ساتها  اأفعالها 

واملواطنني عن االنت�ساب لالأحزاب. 

املمار�سات،  هذه  عن  بالكف  احلكومة  ونطالب 

وباأن يكون �سلوكها العملي من�سجمًا مع القوانني ذات 

يف  امل�ساركة  لالأحزاب  االنت�ساب  بت�سجيع  ال�سلة 

احلياة ال�سيا�سية دون ممار�سة االأ�ساليب التي توؤثر 

يف  خ�سو�سًا  ون�ساطاتها،  االأح��زاب  عمل  على  �سلبًا 

ظل ا�ستمرار الت�سييق على حرية الراأي والتعبري. 

»ال���ق���وم���ي���ة وال���ي�������ش���اري���ة« ت���ط���ال���ب احل��ك��وم��ة 

ال�شيخ ���ش��رم   - العقبة  م�ش�شار  م��ن  ف���ورا  بالن�شحاب 

 امللتقى الوطني يف حمافظة اربد: يطالب احلكومة بالكف عن املمار�شات غر الدميقراطية 

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«
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وال���ب���ل���ق���اء  وج�����ر������ض  ال���ر����ش���ي���ف���ة  يف  اآذار  م�����ن  ال����ث����ام����ن  حت����ي����ي  “رن����������د” 

الر�شيفة

اق����ام����ت  راب����ط����ة ال��ن�����س��اء 

ف��رع   رن����د /  ال���دمي���ق���راط���ي���ات 

فرع  ح�سد  حزب  مقر  يف  ياجوز  

الر�سيفة –  يوم الثالثاء املا�سي 

تكرمييا  حفال    3/14 امل��واف��ق 

امل����راأة   ي���وم  مبنا�سبة  للن�ساء 

عبلة  الرفيقة  بح�سور  العاملي  

للحزب   االول  االم��ني  علبة  اب��و 

امني  ال�سربجي  جمال  والرفيق 

املحامية  والرفيقة  البلقاء  فرع 

تغريد  الرفيقة  و  حممود  �سمر 

التنفيذي  املكتب  ع�سو  �سغنوبي 

ح��داد  معت�سم  وال��رف��ي��ق  ل��رن��د 

ع�سو جلنة فرع البلقاء  وبح�سور 

الرفيقات ع�سوات رابطة الن�ساء 

الدميقراطيات “رند “ فرع ياجوز 

ترحيبية  بكلمة  احلفل  وابتداأ 

باحل�سور من الرفيق �سالح عثمان  

امني فرع الر�سيفة هناأ الرفيقات 

امل��راأة  امل��راأة  بيوم  الن�ساء   وك��ل 

العاملي . 

الرفيقة  احلفل   ادارت  وق��د 

رائ������دة ���س��ال��ح  ع�����س��و امل��ك��ت��ب 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��رن��د  رح��ب��ت فيها 

وهناتهم   واحل�سور  بالرفيقات  

الوقوف  ثم   ومن  املنا�سبة  بهذه 

دقيقة �سمت على ارواح  �سهيدات 

و�سهداء فل�سطني واالردن واالمة 

العربية .

وال��ق��ت ال��رف��ي��ق��ة ع��ب��ل��ة اب��و 

ع��ل��ب��ة  ك��ل��م��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

االردن��ي��ة  امل���راة  ن�ساالت  حيّت 

وكل  والعربية  والفل�سطينية 

الن�ساء يف العامل من اجل امل�ساواة 

الكاملة يف احلقوق والواجبات يف 

ال�سيا�سية  احلياة  مناحي  كافة 

واالقت�سادية واالجتماعية . كما 

للرفيقات  خا�سة  حتية  وجهت 

بدورهن  وا�سادت  ياجوز   فرع  يف 

املتميز وما قدمن من جهود  كبرية 

احلزب  خا�سها  التي  املحطات  يف 

النيابية  االنتخابات  يف  ���س��واء 

ويف  التاأ�سي�ض  او  ال��ب��ل��دي��ة  او 

مقدمتهم الرفيقة ام ثائر امينة 

لها  والتي كان  ياجوز  رند يف  فرع 

دورا وا�سحا وموؤثرا . 

كما القت  كلمة “رند “الرفيقة 

ح���ن���ان ����س���ال���ح ع�����س��و امل��ك��ت��ب 

التنفيذي لرند وجهت من خاللها 

با�سمها وبا�سم ع�سوات رند حتية 

االردنية   للمراأة  واعتزاز  اكبار 

ع��ل��ى ام���ت���داد ال��وط��ن ول��ل��م��راأة 

لالحتالل  املقاومة  الفل�سطينية 

والمهات  العن�سري  ال�سهيوين 

واال���س��ريات  واال���س��رى  ال�سهداء 

االحتالل  �سجون  يف  املنا�سالت  

ال�سهيوين  وكل الن�ساء املنا�سالت  

يف وطننا العربي والعامل من اجل 

احلرية والعدالة  وامل�ساواة ، كما 

االمهات  لكل  حب  حتية  وجهت 

املراة  هناأت  االم   عيد  مبنا�سبة 

االجيال  مربية  عيدها  يف  االم  

و�سانعة االمل واحلياة. 

تكرمي  مت  احل��ف��ل  نهاية  ويف 

رند  وتقدمي   الرفيقات  ع�سوات 

جلهودهن  تقديرا  لهن  الهدايا 

ودورهن الن�سايل يف بناء احلزب 

ورند .

خ���ا����ض   –   
راب��ط��ة  وا���ش��ل��ت     -
الدميقارطيات  الن�شاء 
 “ “رند  الردن���ي���ات 
الثامن  فعالياتها باحياء 
امل���راأة   ي��وم  اآذار  م��ن 
يف  الم  وعيد  العاملي 
مبحافظتي  ف��روع��ه��ا 
ولواء  والبلقاء  جر�ض 
ومب�شاركة  الر�شيفة 
موؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد 

املجتمع املدين.
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البلقاء
يف ي����وم امل������راأة ال��ع��امل��ي و���س��م��ن 

ن�ساطات �سهر اآذار)فلن�سعد اإىل اذار( 

الدميقراطيات  الن�ساء  راب��ط  اقامت 

االردنيات رند / فرع البلقاء مب�ساركة 

جمعية لنتكاتف اخلريية يف لواء عني 

البا�سا يوم ال�سبت املوافق 3/18حفال 

تكرمييا للن�ساء العامالت يف اجلمعية 

الدميقراطيات  الن�ساء  راب��ط��ة  ويف 

الرفيقة  بح�سور  احل��زب  و�سديقات 

عبله ابو علبه و�سيوف من احتاد املراأة 

االردنية فرع الفحي�ض وجمموعة من 

وقد  ال��ف��رع..   جلنة  اع�ساء  ال��رف��اق 

والقى  موطني  ن�سيد  يف  احلفل  ابتداأ 

املكتب  ع�سو  ال�سربجي  جمال  الرفيق 

كلمة  البلقاء  ف��رع  ام��ني  ال�سيا�سي 

األقت  باإ�سم احلزب ومن ثم  ترحيبية 

الن�ساء  رابطة  كلمة  �سريين  الرفيقة 

ابو  عبله  الرفيقة  ذلك  بعد  لتتحدث 

االردن  يف  امل���راأة  ن�ساالت  ع��ن  علبة 

الريادي يف املجتمع  وفل�سطني ودورها 

ودع���م ال��ن�����س��االت ال��وط��ن��ي��ة  ودور 

�سجون  يف  الفل�سطينيات  اال���س��ريات 

االحتالل وبعد ذلك قدم الرفيق كرم 

ال�سباب  رابطة  باإ�سم  كلمة  االأخر�ض 

االأردين تكرمياآ لالمهات  الدميقراطي 

تكرمي  مت  وق��د  ع��ام  ب�سكل  والن�ساء 

الهدايا  تقدمي  و  الرفيقات  من  عدد 

العي�ساوي  �سهام  الرفيقة  لهن من قبل 

وال�سديقة �سمريه عبيدات كما قدمت 

الطفلة نور والرفيق غازي جمموعة من 

االأغاين الوطنية كما كرمت الرفيقة 

عبلة   الرفيقة تغريد �سغنوبي ع�سو 

املكتب التنفيذي لرند  وتقدمي هديه 

وجهودها  لدورها  تقديرا  لها   خا�سة 

الكبرية ويف نهاية احلفل قامت الن�ساء 

وال�سيوف بتفقد وزيارة معر�ض ال�سور 

واللوحات الفنية الوطنية  .

جر�ض
اقامت  رابطة الن�ساء الدميقراطيات 

رند / فرع جر�ض  يف مقر حزب ح�سد فرع 

الذهب  نهر  جمعية   ومب�ساركة  جر�ض 

املوافق  املا�سي  اخلمي�ض  يوم  اخلريية  

مبنا�سبة  للن�ساء  تكرمييا  حفال   3/16

يوم املراأة  العاملي وادارت احلفل  الرفيقة 

التنفيذي  املكتب  ع�سو  الطويل   امي��ان 

ل��رن��د  ح��ي��ث اب���ت���دات احل��ف��ل  بكلمة 

بهذه  للحا�سرات  وتهنئة  ترحيبية  

املنا�سبة ومن ثم  الوقوف دقيقة �سمت 

فل�سطني  و�سهداء  �سهيدات  ارواح   على 

واالردن واالمة العربية . ثم القت كلمة 

 / رن��د  الدميقارطيات  الن�ساء  راب��ط��ة 

وجهت  الطه  جناح  الرفيقة  جر�ض  فرع 

االردنية  للمراأة  والتحية  التهنئة  فيها 

يف  ال��ع��امل  يف  الن�ساء  ولكل  والعربية 

احياء  اهمية  فيها  وا�ستعر�ست  عيدها 

ه��ذا ال��ي��وم م��ن ك��ل ع��ام ت��ق��دي��را ل��دور 

من  ون�ساالتها  املجتمع  يف  امل��راأة  وجهود 

اجل حقها يف امل�ساواة الكاملة  يف كافة 

جماالت احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية  .

�سمر  املحامية  الرفيقة   القت  ث��م 

امل��راأة  فيها  حًيت  “رند”   كلمة  حممود 

الفل�سطينية  واملراأة  املكافحة   االردنية 

�سجون  يف  واال�سريات  ال�سهداء  وامهات 

الن�ساء  وكل  العربية  وامل��راة  االحتالل 

تاريخية عن  نبذه  العامل كما قدمت  يف 

ون�ساالت  املا�سي   القرن  منذ  املراأة  يوم 

الن�ساء العامالت حتى اعتمد كيوم عاملي 

للمراة من قبل االمم املتحدة عام 1975 

. كما اكدت على �سرورة تعديل القوانني 

�سلبيا  متييزا  تت�سمن  التي  والت�سريعات 

جتاه املراأة، لعل ابرزها قانوين االحوال 

 ، وغ��ريه  اجلن�سية  ق��ان��ون  ال�سخ�سية، 

للحياة  الناظمة  القوانني  تعديل  كذلك 

ال�سيا�سية  من اجل او�سع م�ساركة للمراأة 

اال�سيا�سي  والعمل  العامة  احل��ي��اة  يف  

القرار  �سنع  مراكز  اىل  و�سولها  و�سمان 

على  اك��دت  االقت�سادي  اجلانب  ويف   .

مطالبة اجلهات الر�سمية توفري �سيا�سات 

تنموية بديلة وبيئة �سديقة لعمل املراة 

يف  امل��راة  م�ساهمة  ن�سبة  رف��ع  اج��ل  من 

احلياة  االقت�سادية.  كما ادانت ظاهرة 

ب�سرورة  مطالبة  امل���راة  �سد  العنف 

من  وال�سعبية  الر�سمية  ت�سافراجلهود 

بكافة  امل��راأة  �سد  العنف  مناه�سة  اجل 

ا�سكاله وتوفري احلماية لها ولال�سرة . 

موقف  ع��ل��ى  كلمتها  يف  اك���دت  ك��م��ا 

امل���راأة  دع���م  يف  ال��ث��اب��ت  االردن  ن�����س��اء 

حقوق  اج��ل  من  ون�سالها  الفل�سطينية 

ومطالبة  امل�سروعة  الفل�سطيني  ال�سعب 

بوقف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا  امل��ت��ح��دة  االمم 

املجازرالوح�سية التي ترتكب بحق ابناء 

جمرمي  وحما�سية  الفل�سطيني  ال�سعب 

احلرب ال�سهاينة امام املحكمة اجلنائية 

التطبيع  ا�سكال  كافة  ورف�ض  الدولية.  

واالتفاقات املوقعة مع العدو ال�سهيوين  

. ومن ثم  جرى حوار وتقدمي عدد من 

امل�ساركات  قبل  من  واال�سئلة  املداخالت 

يف احلفل ثم القت الطفلة بي�سان ك�ساب 

بهذه  واالم  امل���راأة  فيها   حيث  ق�سيدة 

تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف  املنا�سبة  

ع��دد م��ن ال��رف��ي��ق��ات  م��ن ع�����س��وات رند  

الهدايا لهن تقديرا  واجلمعية وتقدمي  

جلهودهن ودورهن يف املجتمع .
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طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

طلبة اجلامعة الها�شمية معاناة املوا�شات م�شتمرة
الفرتة  يف  وحتديدا  املوا�سالت  م�سكلة  عادت  الثاين  الف�سل  دوام  بداية  مع 

الف�سل  النقل  و�سركات  اجلامعة  ادارة  تعهدات  رغم  الدوام  انتهاء  اثناء  امل�سائية 

ال�سابق بو�سع حل وتوفري عدد اأكرب من احلافالت و�سهدت بوابة اجلامعة الها�سمية  

حتت  الوقوف  من  الطلبة  عانى  حيث  احلافالت  عدد  قلة  ب�سبب  خانقة  اأزمة 

االمطار لفرتة طويلة ا�سافة لت�سّرب االأمطار داخل احلافالت، وعدم توفر حافالت 

يقارب  ما  وحتمل  واقفني  الركوب  اإىل  منهم  الكثري  وا�سطرار  املناطق،  معظم  يف 

ال�سباب الدميقراطي االردين ر�ساد ت�سم �سوتها  ، رابطة  ال�ساعة على هذا احلال 

حتمل  الناقلة  وال�سركات  اجلامعة  ادارة  وتطالب  املت�سررين  الطلبة  �سوت  اىل 

م�سوؤولياتها 

ونحن  االإن�سانية  كرامتهم  ومراعاة  الطلبة  معاناة  وانهاء   املع�سلة،  هذه  حلل 

ن�سهد �سهر رم�سان والتغيري الذي �سيطراأ على مواعيد الدوام فيه.

طلبة اجلامعة الردنية يطالبون اجلامعة حتديد 

موعد انتخابات احتاد الطلبة 
قطاع  و�سكاوي  االأردنية  اجلامعة  يف  الطالبية  االندية  انتخابات  انتهاء  بعد 

اجلامعة  طلبة  اكد  العملية  هذه  رافقت  التي  االجراءات  من  الطلبة   من  وا�سع 

االحتاد  انتخابات  عقد  موعد  بتحديد  االردنية  اجلامعة  ادارة  ملماطلة  رف�سهم 

ا بعد تراجعها عن االتفاق ال�سفوي الذي عقدته مع القوى  الطالبية ، كما  خ�سو�سً

دعو ادارة اجلامعة لت�سويب بع�ض االجراءات للت�سهيل على الطلبة يف اجراءات 

الت�سجيل :.

قبل  من  حتديده  فور  االإلكرتونية  البوابة  على  االمتحانات  جدول  -طرح   1
ووقت  املادة  ا�سم  يت�سمن  بحيث  اجلامعات،  ببقية  اأ�سوة  الكلية  اأو  الت�سجيل 

االمتحان والقاعة لكل طالب تفادًيا للتعار�سات.

جميع  يف  طباعة  اآالت  وتوفري  اجلامعة  خمتربات  بتحديث  -املطالبة   2
العديد  التي تواجه  امل�سكلة  للعمل على حل  املعنيني  الرئي�ض  الكليات، حيث وّجه 

من الطلبة.

املدين  ق�سم  با�ستثناء  جدا  �سيئه  وقاعاته  متهالك  الهند�سه  كليه  مبنى   -  3
اإ�سافة ان اجهزه املختربات مل يتم حتديث اي منها منذ فرتة طويلة، وخمتربات 

الطباعة يف كليه الهند�سه جميعها اجهزه قدميه ال ت�سلح ال الإمتحان وال لطباعة 

ا�سافة اىل انه دائمًا مغلق وال يتم فتحه اال اوقات االمتحانات .

الجناز البحثي و�شبط عملية التحكيم يوؤخر 

تخرج طلبة املاج�شتر 
الر�سمية واخلا�سة جمل�ض  العليا يف اجلامعات  الدرا�سات  طالب عدد من طلبة 

التعليم العايل، بتوجيه اجلامعات ل�سبط عملية التحكيم ملقايي�ض البحث العلمي، 

�سمن نظامها االإلكرتوين؛ ل�سمان اإجابة طلباتهم �سمن وقت حمدد، يتيح لهم فر�سا 

اأوفر يف االإجناز البحثي.

طريق  يف  مع�سلة  املقايي�ض  حتكيم  عملية  ان  املت�سررين  الطلبة  من  عدد  واكد 

اإمتام اأعمالهم البحثية، ملا ت�سكله من �سعوبة يف الو�سول اإىل اأع�ساء هيئة التدري�ض 

اأع�ساء هيئة التدري�ض يف مهام  املتخ�س�سني يف جمالهم البحثي، ف�سال عن ان�سغال 

اأكادميية اأخرى، حتول دون قدرتهم على تلبية طلب الباحثني يف التحكيم.

حيث ا�سار اأحد الطلبة اإنه تقدم مبقايي�ض بهدف حتكيمها، �سمن متطلبات عمله 

املحكمني  من  املقرر  العدد  يحقق  مل  اأ�سهر  مرور  بعد  لكنه  االأطروحة،  يف  البحثي 

ال�ستكمال خطوات التطبيق امليداين لال�ستبانات.

وطالب جمل�ض التعليم العايل بتوجيه اجلامعات باعتماد التحكيم �سمن نظامها 

االإلكرتوين، مبا ي�سمن ح�سول طلبة الدرا�سات العليا على التحكيم بوقت يحدده 

النظام �سمن مناذج معدة من قبل الدرا�سات العليا يف كل جامعة.

كما ا�ستكى عدد من الطلبة اأن اإمتام ر�سالتهم  ا�ستغرق الوقت االأطول ودفعهم  

لت�سجيل ف�سل اإ�سايف، نتيجة عدم القدرة للو�سول اإىل حمكمني يف �سلب التخ�س�ض 

الن املحكمني يف التخ�س�سات القريبة مل يكونوا متاحني ب�سهولة .

يف حني ان معيقات البحث العلمي كثرية، اأبرزها اأدوات البحث واالآلية املتبعة يف 

التحكيم، خ�سو�سا اأن الرتب االأكادميية يف بع�ض التخ�س�سات �سحيحة، مما يدفع 

املجال   يف  متخ�س�سة  اأكادميية  رتب  اإىل  الو�سول  اأجل  من  اجلامعات  بني  للتنقل 

البحثي، ورغم اأن جمل�ض التعليم العايل يقدم الدعم للبحث العلمي، لكن ال يوجد 

خطوات وا�سحة جتاه توفر االأدوات وم�سادر املعلومات �سمن هذه االتفاقيات.

خ�سو�سا اأن اأع�ساء هيئة التدري�ض ال يتلقون على التحكيم اأي مقابل مايل من 

قبل اجلامعات، ما يدفعهم اإىل اإيالء االأهمية مل�سادر دخلهم.

نعي فا�شلة

ينعى حزب ال�شعب الدميقراطي الردين »ح�شد”

  مبزيد من احلزن وعميق ال�شى 

املرحومة  مي�شر عبد احلميد الن�شور
والدة الرفيق اجمد الن�شور ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلزب ال�شعب الدميقراطي الردين »ح�شد«

ويتقدم من الرفيق العزيز اجمد الن�شور  وع�شرة الن�شور   الكرام باحر م�شاعر العزاء واملوا�شاة للفقيدة الرحمة ول�شرتها  

وحمبيها ال�شرب وال�شلوان.
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حلماية  الوطنية  اجلمعية  دع��ت   -   

على  ال��ت��داف��ع  ع��دم  اإىل  امل��واط��ن��ني  امل�ستهلك 

ال�سلع الغذائية  االأ�سواق بق�سد �سراء وتخزين 

واملواد االأ�سا�سية خالل �سهر رم�سان املبارك .

وقال الناطق االإعالمي للجمعية الدكتور ح�سني 

العمو�ض، اجلمعة، اأنه ال حاجة لتخزين ال�سلع 

اال�سرتاتيجي  امل��خ��زون  توفر  ظ��ل  يف  وامل���واد 

وكافية  كبرية  بكميات  و  طويلة  ملدد  للمملكة 

ا�ستقرار  يف  ي�ساعد  ذلك  اأن  مبينًا  االأ�سواق،  يف 

اأ�سعارها واحلفاظ على جودتها.

يف  اخلاطئة  ال�سلوكيات  من  اجلمعية  وح��ذرت 

يدفع  قد  والذي  االأ�سواق  على  التهافت  عملية 

على  االأ�سعار  ورفع  ا�ستثماره  اإىل  التجار  بع�ض 

املنتجات  بع�ض  ت�سريف  اإىل  اإ�سافة  املواطنني، 

ذات اجلودة املتدنية.

اإىل  التجار  مراعاة  �سرورة  اإىل  العمو�ض  ونوه 

القدرات ال�سرائية املتفاوتة عند النا�ض، حيث 

اأن الرفع �سيطال املقتدر وغري املقتدر مبا ي�سكل 

عبئًا ماليًا على االأ�سر ذات الدخول املحدودة يف 

ظل الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي تعي�سها 

الغالبية العظمى من االأ�سر االأردنية.

تبليغ  �سرورة  اإىل  املواطنني  اجلمعية  ودع��ت 

اأو  اأي���ه خم��ال��ف��ات  اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة ع��ن 

التخاذ  امل�ستهلكني  بحق  خاطئة  �سلوكيات 

املنا�سب.

�شكاوى من ارتفاع اأ�شعار اخل�شار واملواد التموينية
رغم انخفا�ض الطلب ن�سبيًا على املواد التموينية 

رم�سان  ب��داي��ة  باأنواعها  وال��ف��واك��ه  واخل�سار 

املبارك اإال اأنها بقيت اأعلى من معدالتها املعتادة 

بارتفاع  ومالحظات  �سكاوى  و�سط  الفت  ب�سكل 

اأ�سعار بع�ض االأ�سناف ال�سيما اخل�سار والفواكه 

باأنواعها. كما اأن مادة املوز البلدي ت�سهد ارتفاعًا 

كبريًا باالأ�سعار ، حيث زاد �سعر الكيلو الواحد عن 

الدينار للم�ستهلك نتيجة عدم ال�سماح با�سترياد 

امل�سموحة  الفرتة  العربي خالل  املوز من اخلط 

من بداية �سهر كانون الثاين وحتى �سهر ني�سان.

بقطوفه  يباع  ال��ذي  امل��وز  كيلو  �سعر  اأن  حيث 

-85( بني  ي��رتاوح  املركزي  ال�سوق  يف  باجلملة 

90( قر�سًا.

البي�ض  باأ�سعار  كبري  ارتفاع  من  مواطنون  و�سكا 

باأنواعه  والفلفل  والليمون  واخل��ي��ار  ال��ط��ازج 

والباذجنان، 

االأ�سا�سية  اخل�����س��ار  اأ���س��ن��اف  �سهدت  ح��ني  يف 

ا�سافة  طفيفًا  ارتفاعًا  والبندورة  كالبطاطا 

التموينية  امل��واد  ا�سناف  بع�ض  ا�سعار  الرتفاع 

مثل الرز والزيوت.

حتديد  مت  ال��دج��اج   ا�سعار  ارت��ف��اع  وملواجهة 

�سقف �سعري مقدر ب165 قر�سًا للكيلو ودينارين 

للدجاج الطازج 

حماية امل�شتهلك: التهافت يدفع بع�ض التجار لرفع ال�شعار

احمد النمري
اأظهرت دائرة االح�ساءات العامة 

التفاقم يف  ا�ستمرارًا حلالة  االأردنية 

حالة )اأزمة( البطالة يف البالد خالل 

لي�سل   2022 �سنة  من  الثالث  الربع 

معدلها اىل )23.1%( مرتفعة مبقدار 

معدلها  ع��ن  م��ئ��وي��ة  نقطة   )0.5(

نف�ض  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف  املتحقق 

البطالة  ن�سبة  ظهرت  وبالكاد  العام، 

 )0.1( مب��ق��دار  منخف�سة  خ��الل��ه 

يف  املتحقق  املعدل  عن  مئوية  نقطة 

الربع الثالث من ال�سنة ال�سابقة �سنة 

.2021

معدل البطالة بني الذكور
االح�ساءات  دائ��رة  بينت  واأي�سًا 

حول  االخ���ري  ال��رب��ع��ي  تقريرها  يف 

معدل البطالة على اأ�سا�ض قيا�سها بني 

للذكور  الن�سبة  بلوغ  واالن��اث  الذكور 

مبقدار  منخف�سة  وه��ي   )%20.5(

)0.7( نقطة مئوية ) باملقارنة( عن 

الربع  خ��الل  للذكور  امل�سجل  املعدل 

الثالث من �سنة 2021 فيما بلغت ن�سبة 

خالل   )%33( االن���اث  ب��ني  البطالة 

الربع الثالث من �سنة 2022 مرتفعة 

مقارنة  مئوية  نقطة   )2.3( مبقدار 

بالربع الثالث من �سنة 2021!!

امل�شتوى  ح�شب  البطالة  ن�شبة 
التعليمي واجلن�ض

ن�سبة  ترتفع  التقرير  وح�سب 

ال��ب��ط��ال��ة ب��و���س��وح ب��و���س��ول��ه��ا اىل 

)29.5%( بني الذكور من حملة �سهادة 

و�سولها  مقابل  واأعلى،  البكالوريو�ض 

من  االن��اث  بني   )%81.8( ن�سبة  اىل 

واأعلى  البكالوريو�ض  �سهادات  حملة 

يف ربع �سنة 2022.

معدل البطالة بني ال�شباب
ال�سباب  بني  البطالة  معدل  وبلغ 

– 24 �سنة(   15 )يف الفئة العمرية  

)46.9%( وتوزع الن�سبة العامة هذه 

ولت�سل   )%42.1( الذكور  بني  لتكون 

بني االناث عاليًا بحدود )%67.5(.

معدلت البطالة يف املحافظات
حتركت وتفاوتت معدالت البطالة 

بطالة  ن�سبة  اأعلى  حتقق  بني  وا�سعًا 

بحدود  لتكون  امل��ف��رق  حمافظة  يف 

ويف   ، االأع���ل���ى  احل���د  يف   )%29.2(

مبعدل  االأدنى  باحلد  ماأدبا  حمافظة 

البطالة  ن�سبة  اأن  ووا�سح   )%16.8(

بني  تتحرك  االأخ��رى  املحافظات  يف 

املعدلني االأعلى واالأدنى.

امل�شتغلني من جمموع ال�شكان
ن�سبة امل�ستغلني من جمموع ال�سكان 

التقرير  يف  بلغت  فاأكرث  �سنة   )15(

 )%25.4 الثالث)  للربع  االح�سائي 

وتركز )57.7%( من امل�ستغلني الذكور 

�سنة(   39  -20( العمرية  الفئة  يف 

بينما بلغت الن�سبة لالناث )%59.3(.

معدل امل�شاركة القت�شادية 
املنقح

وفقًا للتقرير االح�سائي بلغ معدل 

)قوة  املنقح  االقت�سادية  امل�ساركة 

ال�سكان  ع��دد  اىل  من�سوبة  العمل 

الربع  يف   )%33( فاأكرث  �سنة   )15(

 )%52.5(  2022 �سنة  م��ن  ال��ث��ال��ث 

فيما  لالناث   )%13.6( مقابل  للذكور 

كانت الن�سبة اأف�سل )34%( يف الربع 

 )%54.4(  2021 �سنة  م��ن  ال��ث��ال��ث 

للذكور )14.5%( لالناث.

البطالة والبطالة املقنعة 
والأزمة

م���ا ���س��ب��ق ادراج������ه م���ن ب��ي��ان��ات 

ال�سعبة  الربعي  التقرير  ومعدالت 

يف  عامة  الأزمة  موؤكد  و�سع  والثقيلة 

اقت�سادي  نهج  مع  ت��وازت  االقت�ساد 

ليربايل جديد متبع وخمتل ومرتاجع 

جوهره  يف  واجتماعيًا  اقت�ساديًا 

ب��دوره  وي��وؤث��ر  لينعك�ض  وتداعياته 

ا�ستداد  ويف  البطالة  اأزم��ة  تعمق  يف 

املطلق  ب�سقيه  الفقر  اأزم��ة  وام��ت��داد 

واملدقع )تاأثري متبادل(.

اختالل واأزمة البطالة وتداعياتها 

ال تقت�سر على ما ورد �سابقًا من بيانات 

ومعدالت بل تتفاقم اأكرث مع مالحظة 

ملا  ووق��ائ��ع  وم�ساهد  مظاهر  ور���س��د 

يطلق عليها عنوان )البطالة املقنعة( 

املنظمة  غ��ري  االأ���س��واق  يف  ال�سائدة 

دونية  وح���رف  اأع��م��ال  يف  وتتكاثر 

قالب  يف  واأحيانًا  وموؤقتة،  و�سعيفة 

لهم  فعلي  عمل  بدون  ولكن  “موظفني 
“ ل�سبب اأو اآخر.

بطالة متفاقمة يف حجمها كما يف تداعياتها
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الرفيقة عبلة اأبو علبة

منا�سبة  الكرامة  معركة  ذكرى   

بال�سرورة  فيها  ن�ستذكر  جليلة 

جميعًا  منا  اأكرم  وهم  ال�سهداء 

والفل�سطينيني  االردنيني  ال�سهداء 

عن  دفاعًا  ق�سوا  والذين  والعرب 

لل�سعب  امل�سروعة  الوطنية  احلقوق 

ال�سعوب  عن  ودفاعًا  الفل�سطيني 

التاريخي  اليوم  ذلك  يف   ، العربية 

وال  االردين  ال�سعب  ين�ساه  ال  الذي 

ميحى من التاريخ الوطني االردين .ال 

نن�سى يف هذه املنا�سبة توجيه التحية 

لالأمهات يف هذا اليوم املجيد ، واذا كان 

ال بد من ا�ستخال�ض درو�ض من معركة 

ا�ستذكار  من  بد  فال  اخلالدة  الكرامة 

الدر�سني التاليني:

تعتمد  عندما  هو  االول 

 ، الوطن  عن  الدفاع  ا�سرتاتيجية 

االحتالل  �سد  املقاومة  ا�سرتاتيجية 

و�سد جي�ض االحتالل وقوة االحتالل 

م�سريية  نتائج  لهذا  يكون  اأن  بد  فال 

اأن  خ�سو�سًا  الوطن  م�ستقبل  على 

نكبتني  بعد  جاءت  الكرامة  معركة 

 ،  1948 نكبة   : كبريتني  فوميتني 

ونكبة عام 1967 .

هو  اأهمية  الدرو�ض  هذه  ثاين 

الكفاحية  العالقة  على  التاأكيد  يف 

االردين  ال�سعبني  بني  اال�سرتاتيجية 

حركتيهما  وبني  والفل�سطيني 

هاتني  على  بني  ،ولو  الوطنيتني 

اأي  الوقت  ذك  منذ  اال�سرتاتيجيتني 

 ، العقود  هذه  طوال   1968 عام  منذ 

لكنا االآن يف حال اآخر.

مع  اال�ستباك  على  الرتكيز  اأود 

عدد من الق�سايا الراهنة التي ترتبط 

هذا  ومع  الوقائع  هذه  مع  بال�سرورة 

الذي جرى يف 21/ اآذار / 1968 ، يف 

معركة الكرامة وال بد اأن يلفت نظرنا 

اأن م�سائل وق�سايا كبرية وقعت وتقع 

ما ميكن  لدينا  ، فهل  و�سطها  ونحن يف 

اأن ن�ستفيد به وما ن�ستثمره جتاه بع�ض 

الق�سايا التي ا�ستجدت على امل�ستويات 

ويف  واالقليمية  والدولية  العربية 

ما  لدينا  هل   ، نف�سه  العدو  �ساحة 

ما  لدينا  هل  نقدمه،  وما  نطرحه 

املعطيات وهي  ن�ستبك به مع كل هذه 

معطيات نوعية ثمينة جدًا جاءت يف 

من  وا�سعة  �سل�سلة  بعد  تاريخي  �سياق 

التاريخية  والتطورات  االنعطافات 

البارحة  املثال  �سبيل  على  الهامة. 

والبارحة فقط كانت هناك ما ي�سمى 

بنتائج �سرم ال�سيخ وقبله كان اجتماع 

هناك  يكون  ان  املنتظر  ومن  العقبة 

الذي   ،2 النقب  ي�سمى  اأخر  اجتماع 

نتائج  يقراأ  الذي  املغرب.   يف  �سيعقد 

العقبة و�سرم ال�سيخ  فال بد ان يتاأكد 

مما يلي :-

1- يريد امل�ساركون يف االجتماعني 

للق�سية  امني  م�سار  هناك  يكون  ان 

امل�سار  عن  بداًل  ليحل  الفل�سطينية 

ال�سيا�سي والوطني.

باال�ستيطان  املجتمعني  – اقرار   2

واقرار ب�سرعنته وهو ما مل حتلم به 

اأعز  قبل  من  حتى  يومًا  »ا�سرائيل« 

حلفائها.!!!

امنية  جلنة  قراربت�سكيل    -3

من  باالرهاب  ي�سمونه  ما  ملقاومة 

�ساأنها ان تدخل ال�سلطة الفل�سطينية 

يف الذكرى 55 ملعركة الكرامة اخلالدة:ائتاف الحزاب القومية والي�شارية يقيم ندوة �شيا�شية

  - خا�ض - احياًء للذكرى 

اخلام�سة واخلم�سني ملعركة الكرامة 

االحزاب  ائتالف  نظم   ، اخلالدة 

حوارية  ندوة  والي�سارية  القومية 

م�ساء الثالثاء املا�سي  املوافق 21 اآذار 

الدميقراطي  ال�سعب  حزب  مقر  يف 

ال�شتاذ   مب�ساركة  ح�سد  االردين 

العامة  االمانة  ع�سو  الب�شر  حممد 
والرفيقة  العربي  القومي  للموؤمتر 

حلزب  االأول  االمني   علبة  ابو  عبلة 
ح�سد  االردين  الدميقراطي  ال�سعب 

ائتالف  با�سم  الر�سمي  الناطق 

االحزاب القومية والي�سارية اأدارها 

املكتب  ع�سو  عواد  عمر  الدكتور 
االردين  ال�سيوعي  للحزب  ال�سيا�سي 

الذي رحب باحل�سور قائال : “بال �سك 

اأن التطورات التي تتواىل يف املنطقة 

تاريخية  وانعطافات  دالالت  لها 

كان  باالم�ض  علينا  اأو  لنا  اما  مهمة 

انه  على  ال�سيخ  �سرم  الجتماع  يروج 

اأراد  من  وهناك  ناجح  اأمني  اجتماع 

اأن يقلل م�ستوى ال�سراع مع ا�سرائيل 

ويرتك  اأمنية  وملفات  ق�سايا  اىل 

اليومية  جرائمه  ميار�ض  االحتالل 

بحق ابناء �سعبنا الفل�سطيني البطل 

لياأتي الرد اي�سًا من وزير متطرف يف 

�سموتري�ض  اال�سرائيلية  احلكومة 

احلدود  �سمن  االردن  خارطة  لي�سع 

وما  ال�سهيوين  للكيان  املتخيلة 

مواجهة  يف  التحديات  تفر�سه 

القوى  على  يفر�ض  نتنياهو  حكومة 

الوطنية ال�سيء الكثري اأمام كل هذه 

احلكومي  التعنت  واأمام  التحديات 

ملفًا  وجعله  امللف  هذا  احتكار  يف 

دولة  مع  اأمنية  بطريقة  يدار  اأمنيًا 

نرفع  اأن  بحاجة  نحن   ، االحتالل 

باجتماع  فقط  تنديدًا  لي�ض  �سوتنا 

مبحاولة  ولكن  ال�سيخ  و�سرم  العقبة 

العبث بالق�سية الفل�سطينية وجعلها 

اأمنية  دوائر  يف  يبحث  اأمنيًا  ملفًا 

�سيا�سية  ق�سية  ولي�ست  مغلقة 

حترر  ق�سية  هي  جوهرها  ويف 

وانهاء  للخال�ض  يتوق  ل�سعب  وطني 

االحتالل«.

اأبو علبة: ا�شتخا�ض درو�ض تاريخية من معركة الكرامة اخلالدة 

تصوير يوسف الغزاوي
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املنظومة  مع  االندماج  من  مزيد   يف 

جزءًا  وت�سبح  اال�سرائيلية  االمنية 

لها  يراد  االمني  التن�سيق  وفوق  منها 

املنظومة  يف  ع�سويًا  جزءًا  تكون  اأن 

االمنية اال�سرائيلية.

الذي  الوقت  يف  يجري  كله  هذا   

ازمة  ال�سهيوين  الكيان  فيه  يعي�ض 

على  يخفى  اأن  دون  داخلية  طاحنة 

لي�ست  االأزمة  هذه  اأن  فينا  اأحد 

اأو من اأجل الق�سية  موجهة من اجلنا 

لل�سعب  انت�سارًا  اأو  الفل�سطينية 

هذا  مثل  عنده  اأحد  ال   ، الفل�سطيني 

املت�سارعني  الفريقني  كال  لكن  الوهم 

ال�سلطة واملعار�سة متفقان على ما  يف 

يلي :-

الدولة  بيهودية  االقرار    –  1

هو  الذي  االحتالل   ال�سم  وبرنامج 

هذا   ، بينهم  االختالفات  نطاق  خارج 

على  خمتلفون  فهم  للمناق�سة  لي�ض 

اأن هوية هذه الدولة هل تكون دولة 

يهودية  اأم  دينية  قومية  يهودية 

علمانية وهذا هو حدود اخلالف وهذا 

خالف ممتد وي�سحب نف�سه على هوية 

هذا  وو�سط  كلها،  االحتالل  دولة 

ت�ستبك ال�سراعات الطبقية والدينية 

 ، العن�سري  الكيان  هذا  يف  واالثنية 

نف�سه  االحتالل  قادة  اأن  اخلال�سة 

مثل  تع�ض  الدولة مل  اأن هذه  يقولون 

اأوقات  من  وقت  اأي  يف  االأزمة  هذه 

تاريخها املا�سية ، وحتى لو كان هناك 

مل  وهذا  اجلميع  به  قبل  و�سط  حل 

ف�سيبقى  اللحظة،  هذه  حتى  يحدث 

هذا ال�سرخ عميقًا قائمًا داخل جمتمع 

باملقابل  جديرًا  يكن  امل   ، االحتالل 

باجلانب الفل�سطيني عند هذه املحطة 

االنق�سام  م�ساألة  يعالج  ان  ذلك  وقبل 

الوطنية  احلركة  يف  الداخلي 

اأن  ي�ستطيعوا  حتى   ، الفل�سطينية 

الو�سع  هذا  ويجابهوا  ي�ستثمروا 

 ، موحد  وطني  فل�سطيني  بج�سم 

لالأ�سف واقع احلال يقول عك�ض ذلك.

2 –حول االتفاق ال�سيني االيراين 

ال�سعودي وهذا االتفاق الذي هز كيان 

بغ�ض  واأي�سًا  عميقًا  هزًا  االحتالل 

بع�ض  به  الذي ذهب  املدى  النظر عن 

هذا  مثل  اأن  ال�سا�سة  وبع�ض  املحللني 

االتفاق ينجح ام  ال ينجح؟! ولالأ�سف 

عندنا بع�ض املحللني واملثقفني مهمتهم 

اأن يف�سلوا اأي خطوة ايجابية لالأمام . 

هناك ديناميكيات لهذا االتفاق الذي 

نظامها  تغري  مل  فال�سعودية   ، وقع 

الذي  نف�سه  هو  ونظامها  ال�سيا�سي 

مل�ساحلهم  نظرتهم  تغريت  لكن  نعرفه 

الأن مثل هذه امل�سالح التي و�سعت كل 

مقوماتها وم�سريها  يف جيب التحالف 

مع الواليات املتحدة هي االآن يف طور 

يتنا�سب  مبا  الدولية  عالقاتها  تنويع 

كل  على  تفقد  ولن  م�ساحلها  مع 

عن  تتخلى  اأن  مبقدورها  ولي�ض  حال 

عالقتها مع االمريكان اأو اأن تتحرر من 

مثل هذه العالقة ب�سهولة، وال اأعتقد 

اأنها تريد ذلك اذا ما نظرنا اىل حجم 

التبادل  وحجم  الع�سكرية  القواعد 

ال�سيا�سية  والروابط  االقت�سادي 

اأن  بد  ال  االخرتاق  هذا  مثل  ولكن 

يكون له ثمار ايجابية من اأجل وقف 

ووقف  جهة،  من  التطبيعي  االنهيار 

الدول  بع�ض  يف  البينية  احلروب 

العربية من جهة اخرى .

وقعت  �سنتني  منذ  اي�سًا  ال�سني 

مليار   400 بحوايل  ايران  مع  اتفاقًا 

بتاأ�سي�ض  ال�سعودية  ووعدت   ، دوالر 

قد  ال�سعودية  ،كانت  نووي  مفاعل 

وجتاهلوا  ببنائه  االمريكان  طالبت 

طلب ال�سعودية، ال�سني ا�ستعدت لبناء 

مفاعل نووي �سلمي.

2030 التي  ومن يطلع على مبادرة 

وان  بد  ال   ، �سلمان  بن  حممد  قدمها 

باجلانب  البالغ  االهتمام  حجم  يقراأ 

االقت�سادي فقط اكرث من اأي جوانب 

اخرى ، مبعني ال يذهب خيالنا بعيدًا 

احزاب  ت�سكيل  على  االنفتاح  نحو 

االأن مغلق يف  ونقابات فهذا كله حتى 

ال�سعودية ، لكن يف اجلانب االقت�سادي 

م�ساريع  على  وعمل  طموحات  هناك 

وبال�سرورة  املليارات  مبئات  �سخمة 

حولهم  من  اجلبهات  تهدئة  يريدون 

)اليمن( حتى ي�ستمروا يف تنفيذ مثل 

هذه امل�ساريع ، ال�سني قبل عام طرحت 

على االمريكان يف لقاء ثنائي ومل يكن 

وهو  ينجح  ان  االقرتاح  لهذا  مقدرًا 

بالتفاهم  االقطاب  متعدد  عامل  بناء 

يقبلوا  ال  االمريكان  ان  يعرفون  وهم 

وال  ن�سمعه  ومل  فعاًل  ورف�ض   ، بذلك 

وهو  واحدة  عربية  حمطة  يف  حتى 

عليه  البناء  ميكن  كان  نوعي  اقرتاح 

والهيمنة  التفرد  بوقف  مل�سلحتنا 

واحلروب املدمرة.

الق�سايا  من  عددًا  اأن  اعتقد 

�سوريا  ب�ساأن  كان  اآخرها  وقعت  التي 

املمكن  اجلزئي  الفتح  هذا  ال�سقيقة، 

على �سوريا وا�ستعادتها جلامعة الدول 

وتخفيف  العربي  وال�سف  العربية 

يف  االأقل  على  عليها  احل�سار  حدة 

�ساأنه  من   ، والدوالر  والبرتول  الغاز 

لال�ستفادة  جديدة  عوامل  يوجد  ان 

والقومية  الوطنية  القوى  لدى  منها، 

التحرر  تن�سد  التي  للتطبيع   املقاومة 

من كل اأ�سكال الهمينة.

ولي�ض  اأ�سودًا،  لي�ض  اأمامنا  امل�سهد 

يتفاعل  هو  امنا   ، قامتًا  بال�سرورة 

وملحة  مهمة  �سرورة  على  ويوؤ�سر 

مقاومة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  وهي 

لها  يعاد  اأن  يجب  حيث  االحتالل 

على  فقط  لي�ض  اأخرى  مرة  االعتبار 

يف  مكان  كل  يف  وامنا  فل�سطني  اأر�ض 

وطننا العربي. 

ال�شتاذ حممد الب�شر:

االحزاب  ائتالف  يف  الرفاق  اأ�سكر 

املنا�سبة  هذه   ، والي�سارية  القومية 

يجب اأن تقول ل�سنا يف موقع املحا�سرة 

 ، نكون يف موقع احلوار  اأن  نحن يجب 

�سراع  حالة  من  جزء  هي  املنا�سبة 

كانت  عام،  مئة  من  اأكرث  منذ  اأمة 

الفل�سطيني  العربي  وال�سعب  فل�سطني 

لذلك   ، االأمة  لهذه  الفداء  كب�ض  هو 

ما دفعه ال�سعب الفل�سطيني وهو خط 

لكن   ، وهائاًل  كبريًا  كان  االأول  الدفاع 

من  اأكرث  يف  العربية  االأمة  دفعته  ما 

 ، التحدي  ا�ستقاقًا من هذا  موقع كان 

الكرامة  معركة  عند  نتوقف  عندما 

نتذكر كيف عانى وعانت دول ال�سرق 

افريقيا،  املغرب و�سمال  العربي ودول 

هذه االأمة كانت وبعد ان خرجت من 

العباءة العثمانية كانت تعاين معاناة 

االقت�سادية  او�ساعها  من  ا�ستثنائية 

يف الذكرى 55 ملعركة الكرامة اخلالدة:ائتاف الحزاب القومية والي�شارية يقيم ندوة �شيا�شية

اأب�������و ع���ل���ب���ة: ع���ل���ي���ن���ا ال�����ش����ت����ف����ادة م��ن 
ال�����ت�����ح�����ولت ال�����دول�����ي�����ة والق���ل���ي���م���ي���ة

ال��ب�����ش��ر :ال�����ش��ع��ب ال���ع���رب���ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ه������و ك���ب�������ض ال�������ف�������داء ل�����ه�����ذه الأم��������ة

ال���ن���ف���ط.. وادارة  ال���ب�������ش���ر:ال���ت���ج���زئ���ة 
العربية اأم��ت��ن��ا  ت��راج��ع  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ان  ع��ام��ان 

اأبو علبة: يجب مغادرة امل�شار الأمني ال�شت�شامي لجتماعات العقبة و�شرم ال�شيخ
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واالجتماعية وال�سيا�سية، وهذا يجب 

اأتت  وعندما  االعتبار  يف  ناأخذه  اأن 

هذه الع�سابات عام 1948 وا�ستباحت 

على  لعدوانها  كنموذج  فل�سطني  اأر�ض 

االأمة كاملة ، مل يكن يف مقدور اأحد، 

اال ان يقاوم مبا هو متاح .

لذلك  ت�سارع  كلها  املنطقة  كانت 

التي  الع�سابات  هذه  نتذكر  عندما 

جاءت من اأوروبا نتذكر اي�سًا املفكرين 

بعلم  يتحدثون  الذين  اال�سرائيليني 

والذين كذبوا كل الرواية ال�سهيونية 

باليهود  عالقة  لها  التي  التاريخية 

ولها عالقة بالكنعانيني ويوؤكدوا مرة 

اخرى اأن هوؤالء الذين اأتوا جزء منهم 

م�سروع  مع  ان�سجامًا  بتخطيط  اأتى 

احلركة ال�سهيونية وجزء اأتى ب�سبب 

اال�سطهاد االأوروبي فمثاًل عام 1924 

االمريكان �سنوا قانون مينع اليهود من 

االمريكية  املتحدة  الواليات  دخول 

مما دفع الكثري منهم اأن ياأتي لفل�سطني 

وي�ستجيب لرواية احلركة ال�سهيونية 

، »ان فل�سطني ار�ض بال �سعب ».

املتغريات التي حدثت يف م�سر عام 

الق�سية  عن  معزولة  لي�ست   ،1952

يف  ذلك  بعد  حدث  ما  الفل�سطينية 

الق�سية  عن  معزواًل  لي�ض   ، اليمن 

�سراعات  من  حدث  ما  الفل�سطينية 

متعددة يف اكرث من بلد عربي العراق 

�سوريا من �سراعات وانقالبات وثورات 

الفل�سطينية  بالق�سية  عالقة  له  كان 

 1967 عام  هزمية  اىل  انتهت  اأن  اىل 

بكل تعبرياتها .

الذي  التناق�ض  ان  يعلم  وكلنا 

مقاومة  وجود  بني  االردن  يف  ح�سل 

لهذه  يريد  ال  �سيا�سي  ونظام  �سعبية 

احلدود  على  احل�سا�سة  املنطقة 

وحتقيق  النطالق  موقعًا  ت�سبح  ان 

�سيا�سية،  ولي�ست  ع�سكرية  مكا�سب 

اأن  ي�ستطيع  عربي  عمق  توفر  اذا  اال 

الذي  للتحرير  االر�ض  هذه  ي�ستخدم 

نحلم  لذلك فان املعولني اللذين �ساهما 

امل�سروع  حترير  ويف  االمة  حتطيم  يف 

ال�سل�سة  الطريقة  بهذه  ال�سهيوين 

الحظوا  والنفط،  التجزئة  كانا 

ويف  �سوريا  يف  النفط  احلا�سم  العامل 

هذا   ، امل�سرية  ال�سورية  الوحدة  زمن 

ال�سالح اأو هذان ال�سالحان ، ماذا افرز 

افرز  االأول  املعول  اأو  االأول  ال�سالح 

ووجهت  بولي�سية  �سيا�سية  انظمة 

وت�سدي  ونهو�ض  �سعبية  مبقاومة 

ال�سرب  هذا  ان   ، اال�سكال  مبختلف 

ال�سيا�سية  احلركة  �سربته  الذي 

من  جزء  هي  عام  ب�سكل  العربية 

احلركة ال�سيا�سية العاملية التي تقف 

باأ�سكاله  الغربي  التغول  هذا  �سد 

املختلفة ، كل هذا الفقر واجلوع الذي 

نراه وهذا املوت �سببه انظمة �سيا�سية 

هم  العامل  يف  وال�سيا�سيون   ، م�ستبدة 

�سركاء حقيقيون يف ال�سركات العاملية 

والغذاء  النفط  �سيء  كل  تدير  التي 

ونحن   ، والطرق  واالأ�سلحة  والدواء 

جزء من معركة عاملية �سد هوؤالء.

مفيد  طريق  مفرتق  هناك  اليوم 

ذكرت  كما  ن�ستثمره  ان  ن�ستطيع  لنا 

الرفيقة عبلة ب�سكل يجب ان نتداركه 

بني  ما  لكن  فيه  ونفكر  نتداوله  وان 

ح�سلت  اليوم  وبني  الكرامة  معركة 

كلها  كانت  والتي  املعارك  من  الكثري 

وعنفوان  �سبابنا  عنفوان  ل�سالح 

معركة  كانت  �سواء  العربي  �سعبنا 

 ،  2006 التحرير  حرب  او    1973

تكن  مل   1982 عام  بريوت  يف  وحتى 

هزمية ع�سكرية كانت هزمية �سيا�سية 

ودخول  لبنان  واحتالل  بامتياز 

للنظام  هزمية  كانت  وجي�سه  �سارون 

للمقاومة  منها  اكرث  العربي  ال�سيا�سي 

 ، اللبنانية  والوطنية  الفل�سطينية 

مع  لينقذنا  ال�سماء  من  اأحد  ياأتي  لن 

االحرتام لقناعات البع�ض ، االأ�سل ان 

نعتمد على انف�سنا اأواًل وننظم انف�سنا 

، نحن نعاين من غياب  ونخلق ادواتنا 

ت�سع  التي  القادرة  الفاعلة  االدوات 

ن�سب عينيها ان هذا اال�ستعمار ا�سا�سه 

امريكا وا�سرائيل .

التي  البينية  خالفاتنا  من  جزء 

ح�سلت عرب م�سرية املئة عام ال�سابقة 

نخ�سر  ان  يف  باآخر  اأو  ب�سكل  �ساهمت 

الكثري، وهذه اخل�سارة الكبرية مل تكن 

فقط يف الثورة الفل�سطينية باأخطائها 

املختلفة الأ�سباب تتعلق بالتداخل بني 

املحلي واالقليمي والعربي ، وم�سكلتنا 

يف اغالق باب احلوار من ال�سروري ان 

واالنق�سامات  الفجوات  لغلق  نتحاور 

قطاع  ابعاد  يف  ا�سهمت  التي   ، بيننا 

ال�سيا�سي  العمل  ال�سباب عن  وا�سع من 

مل  املتعددة  خالفاتنا  ان  واعتقد   ،

لنا  اأقرب  هوؤالء  يكون  ان  يف  ت�ساعد 

اال�سكال  من  �سكل  هذا  امليدان،  يف 

اليوم  عليه  نحن  ما  يف  �ساهمت  التي 

قدرة  وعدم  االجيال  مع  انقطاع  من 

هذا  طبعًا   ، حاجاتها  تلبية  على 

الكالم ال يعني اأن امل�سكلة فقط عندنا 

الدوالرات  مليارات  االأهم  ،الق�سية 

يف  املنظم  العمل  ل�سيطنة  دفعت 

للعمل احلزبي  الثالث لال�ساءة  العامل 

خمتلفة  ق�س�ض  وا�ساعة  ومقاومته  

حوله واال�ساءة له.

احلرة  بارادتنا   رهن  امل�ستقبل   

طاولة  على  اخطاءنا  ن�سع  وبالتايل 

ن�سنطيع  هل   ، ونعاجلها  الت�سريح 

اجلرح  على  ايدينا  ون�سع  نتجراأ  ان 

الذي ت�سبب يف جتزئة االأمة وتبديد 

االرمتاء  ب�سبب  وامكانياتها  مواردها 

يف  تغول  الذي  الغرب  اح�سان  يف 

زالت  ما  ال�سعوب  وهيمنته،  اعتدائه 

من   %94  « التطبيع  مغريات  ترف�ض 

هو  واالردن  التطبيع«  �سد  االردنيني 

فل�سطني  مع  املبا�سر  االحتكاك  خط 

اجلوار  عالقات  ب�سبب  م�سر  من  اكرث 

والتداخل ال�سكاين.

نحن  اين  ا�سئلة  اأطرح  اخلتام  يف 

ل�ساحلنا  جميلة  االجواء  الغد  من 

حتدثت  الذي  اجلوهري  املتغري  عامليًا 

عليه  اأوافق   ، عبلة  الرفيقة  عنه 

االملانية  العدل  وزيرة  باالأم�ض  متامًا، 

العامل يدار بقطب  تقول مل يعد هذا 

العامل حق القطاب  ا�سبح هذا  واحد 

ال�سعودية  ت�سهده  وما  متعددة، 

يجب  جذري  متغري  هذا  واالمارات 

البناء عليه والنظر اىل اين �سيذهب 

الرتكي  االيراين  ال�سيني  ،امل�سروع 

متغري  الالتينية  امريكا  يف  ،املتغري 

ا�ستثنائي اي�سًا.

احل�سور  بني  حوار  دار  وقد  هذا 

حول  اأ�سا�سًا  تركز   ، املنتدين  وبني 

اأثارتها  االأهمية  �سديدة  م�ساألة 

االأقطاب  قدرة  حول  ت�ساوؤالت 

اجلديدة النا�سئة على جتاوز الهيمنة 

االمريكية وتفردها يف ادارة العامل.

اأهمية  على  االجابات  ركزت  حيث 

التقييم الدقيق واملو�سوعي للتحوالت 

يف  الكربى  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

احداث  يف  ودورها  ومركزيتها  العامل 

الدويل،  ال�سيا�سي  النظام  يف  تغيريات 

القطب  هيمنة  اأن  اعتبار  وعلى 

وعلينا  له،  راد  ال  قدرًا  لي�ض  الواحد 

التحرر من هذه الثقافة اال�ستعمارية 

التبعية  انظمة  اأ�ساعتها  التي 

دائمًا  “ان احلل  واال�ستبداد ومفادها 

بيد االمريكان”!!، وكاأن العامل توقف 

الواحد.  القطب  هيمنة  مرحلة  عند 

املتغريات  ان  توؤكد  اجلارية  احلقائق 

جديدة  دولية  اقطاب  بروز  اىل  اأدت 

وعلينا  جديدة  اقليمية  وحتالفات 

مل�ساحلنا  وا�ستثمارها  معها  التعامل 

الوطنية والقومية.

الب�شر: مفرتق طرق دويل علينا ا�شتثماره
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  - خا�ض -بدعوة من اللجنة العليا للدفاع 

عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني يف االردن ويف 

اإطار فعاليات دعم وا�سناد ال�سعب الفل�سطيني البطل 

�سيا�سية  ندوة  اللجنة  عقدت  املتوا�سلة  ومقاومته 

م�ساء االثنني املا�سي يف مقر حزب ال�سعب الدميقراطي 

االردين ح�سد فرع البلقاء يف خميم البقعة بعنوان 

املقاومة  وب�شالة  ال�شهيوين  العنف  )ت�شاعد 
الفل�شطينية( وحتدث فيها الرفيق حممد حمو امني 
�سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ع�سو املكتب 

ال�سيا�سي حلزب ال�سعب الدميقراطي االأردين “ح�سد” 

ال�سعبية  ال�سرائح  كافة  من  كبري  جماهريي  وبح�سور 

يف  البا�سلة  ال�سعبية  املقاومة  فيها  حيا  واحلزبية 

ال�سهيونية  االعتداءات  مواجهة  يف  املحتلة  فل�سطني 

اهلل  ورام  غزة  يف  االنق�سام  طريف  مطالبا  اليومية 

انهاء االنق�سام املدمر والعودة ال�سريعة اىل االلتزام 

مبقررات احلوار الفل�سطيني باعتبار منظمة التحرير 

لل�سعب  والوحيد  ال�سرعي  املمثل  هي  الفل�سطينية 

الفل�سطينية  ال�سلطة  حكومة  وطالب   الفل�سطيني 

قرارات  واحرتام  القرار  اتخاذ  يف  التفرد  وقف 

الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

ووقف التن�سيق االمني مع حكومات االحتالل حمذرا 

يف  للم�ساركة  ال�سلطة  الجنرار  الكارثية  االثار  من 

وغريها  ال�سيخ  و�سرم  العقبة  يف  االمنية  اللقاءات 

الن  الفل�سطينية   الق�سية  على  الكارثية  واثارها 

االمنية  اللقاءات  حتله  ال  ال�سيا�سي  ال�سراع  جوهر 

بل تراكم الن�سال الوطني بكل اال�سكال والت�سحيات 

ابتداع  يف  يوميا  الفل�سطيني  ال�سعب  يتفانى  التي 

ا�سكالها وادامتها على االر�ض ،وطالب الدول العربية 

الق�سية  جتاه  م�سوؤولياتها  بتحمل  واال�سالمية 

للتطبيع  والت�سابق  الهرولة  ووقف  الفل�سطينية 

االحتالل  دولة  مع  والثقايف  واالقت�سادي  الر�سمي 

واحرتام ارادة �سعوبها الراف�سة لهذا التطبيع امل�سني ، 

واكد ان املوقف ال�سعبي االردين واحدا موحدا يرف�ض 

برف�ض  موقفه  ويوؤكد  ال�سهيوين  العدو  مع  التطبيع 

العودة  حق  على  والتاأكيد  البديل  والوطن  التوطني 

مطالبا وكالة الغوث حتمل م�سوؤولياتها جتاه الالجئني 

الفل�سطينيني وعدم التهرب من التزاماتها التي ن�ست 

وحوار  نقا�ض  دار  ذلك  بعد  االممية   القرارات  عليها 

املركزية  اللجنة  ع�سو  الرفيق  باإدارة  ومطول  مكثف 

وقد   .. البلقاء  فرع  امني  نائب  الن�سريات  عبداهلل 

تقوم  الذي  الريادي  الدور  احل�سور  من  العديد  ثمن 

به منظمة حزب ال�سعب الدميقراطي من دور �سيا�سي 

متميز يف البلقاء.

االر�ض  ويوم  الكرامة  معركة  ذكرى  ومبنا�سبة 

يف  الالجئني)عودة(  دائرة  نظمته  احتفال  اأقيم 

مكتب حزب ال�سعب الدميقراطي االردين “ح�سد” يف 

جر�ض وذلك يوم االأحد 19 / 3 / 2023

اكراما  �سمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفال  وبداأ 

الأرواح �سهداء الكرامة ويوم االر�ض و�سهداء احلرية. 

والدرو�ض  العرب  عن  العزة  ح�سن  الرفيق  وحتدث 

حممد  الرفيق  القى  كما  املنا�سبتني  من  امل�ستوحاة 

مت�سك  عن  فيها  عرب  عودة  جلان  كلمة  احل�سنية 

الالجئني الفل�سطينيني بحقهم يف العودة اىل فل�سطني 

ورف�ض التوطني والوطن البديل، كما �سارك طفالن من 

اأطفال خميم �سوف باإلقاء مميز وكلمات معربة عك�ست 

نب�ض الالجئ الفل�سطيني من جيل اىل جيل والتم�سك 

ذلك  بعد  جربين.  بيت  قريتهم  اىل  العودة  بحق 

حتدث الرفيق حممد حمو اأمني اللجنة العليا للدفاع 

عن حق العودة م�ستعر�سا ما تتعر�ض له املنطقة من 

واملحاوالت  الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية  خمططات 

تخ�سع  املنطقة  جتعل  لرتتيبات  ال�سهيواأمريكية 

لهيمنة الكيان ال�سهيوين.... 

بق�سائد  االحتفال  القي�سي  خالد  ال�ساعر  وختم 

ومتجد  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  حتيي  �سعرية 

يف  الفل�سطيني  باحلق  التم�سك  على  وحتث  املقاومة 

العودة والتحرير.

يا حاديَّ الَن�سِر ما توِقْف َم���سريتنا ...اأ�سالك ُ 

َوْهٍم عن االأحباب ِ ُتق�سينا

اأر�ُض ال��ّرب�اِط وف�ي�ها الن�هُر َيجم�ُعنا  ..َف�يِها 

ال�س��ري�ع�ُة لل�عل�ياِء ُت��رِق�يني

جاِل على اجلنبنِي قد َنرثْت ....ج��ناُت  روُح الرِّ

ُخ��لٍد   بالل���ّزاب   والتي��ِن 

وادي �ُسعيٍب على االأعداِء حّرمُه ...اإخواُن روحي 

يف �َسّتى املَياِديِن

يوُم الَكرامِة ُقر�ُض ال�َسم�ٍض يِف َيِدنا ...َغنَّى 

�ا�ُض َعل�ى َراأ�ِض املاَلِع�نِي الَر�سَ

َمن َيقَرِع الَطْبَل يا ‘’ َدّياُن ‘’ ُن�سِمُعُه ...ه�ر�َض 

ق�اِب باأق�داِم ال�َم�ياِم�نِي ال�رِّ

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�سمنا عن حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن

اللجنة العليا حلق العودة حتيي ذكرى الكرامة ويوم الر�ض
يف خميمات : البقعة وجر�ض
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»ح�شد« ي�شارك يف الجتماع الطارىء لاأمانة 

العامة للموؤمتر العام لاحزاب العربية

احلركة الأ�شرة: �شجلنا انت�شارا جديدا واأجربنا 

�شلطات الحتال  على وقف اإجراءاتها بحق الأ�شرى

  -  يف العا�سمة ال�سورية دم�سق ، وبتاريخ 18، 19 اآذار 2023، عقد 

ميثل  والذي  العربية  لالأحزاب  العام  للموؤمتر  العامة  لالأمانة  طارىء  اجتماع 

حوايل 135 حزبًا عربيًا من�سويا يف املوؤمتر، وذلك حتت �سعار : “ نعم لوحدة 

�سورية و�سيادتها وم�سروعها القومي – ال للح�سار والعدوان على �سورية”

هذا وقد �سارك من االأردن ممثلو واأمناء ثالثة اأحزاب :- 

الرفيق  عدنان خليفة    حزب ال�شعب الدميقراطي الردين ح�شد 
الرفيق �شعيد ذياب       حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الردين 

الرفيق فوؤاد دبور        حزب البعث التقدمي 
كما التقى وفد االأمانة العامة الرئي�ض ب�سار االأ�سد يف حديث مطول، وعقد 

اجتماعات على امتداد اليومني، لي�سدر بعدها “اعالن �سورية” وتالياً اأهم ما 

جاء فيه :-

- نعلن  ادانتنا االعتداءات على اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ونرف�ض 

اأي تدخل يف �سوؤونها الداخلية ونوؤكد على وحدة �سورية اأر�سًا و�سعبًا. وندعم 

قرارها الوطني امل�ستقل، وندعو اىل جالء القوات االجنبية املتواجدة ب�سورة 

دن�ض  من  اأر�سها  على  الدفاع  يف  �سورية  حق  ونوؤكد  اأرا�سيها،  على  �سرعية  غري 

االحتالالت واالرهاب.

وكل  امل�سوؤوم  قي�سر”  لقانون”  الفوري  اال�سقاط   اىل  دعوتنا   – جن��دد 

مهمة  ال��دوام  على  كان  الذي  �سوريا  على  احل�سار  فك�سر  املماثلة  االج��راءات 

الزلزال  كارثة  �سوء  يف  ملحة  ان�سانية  مهمة  اليوم  اأ�سبح  وحقوقية  قومية 

التي تعاين منها املناطق ال�سورية، ونعترب اأن ما �سمي برفع جزئي للعقوبات عن 

�سورية من قبل االدارة االمريكية واالحتاد االوروبي ي�سكل ادانة لهم واعرتافًا 

ذلك  فان  اأخرى  جهة  ومن  وتكرارًا،  م��رارًا  نفيها  جرى  عقوبات  بوجود  منهم 

االعالن ما هو اال حماولة بائ�سة لتجميل �سورة الغرب امل�سارك يف قتل ال�سعب 

ال�سوري وخ�سو�سًا االطفال واملر�سى جراء العقوبات غري القانونية.

الدولية ذات  القرارات  الكفيلة بتنفيذ كافة  ندعو اىل اتخاذ االجراءات 

او  متييز  دون  املحتلة  العربية  لالرا�سي  ال�سهيوين  االحتالل  بانهاء  ال�سلة 

القوة  ال�سهيوين،  الكيان  على  لل�سغط  جنيف  اتفاقيات  وتفعيل  انتقائية، 

قراراته  يف  عنها  املعرب  الدويل  املجتمع  الرادة  لالمتثال  باالحتالل،  القائمة 

العديدة، واالن�سحاب من كامل اجلوالن ال�سوري املحتل وندعم حق اجلمهورية 

العربية ال�سورية با�ستعادة اجلوالن ال�سوري املحتل بكافة الو�سائل .

-  قالت جلنة الطوارئ الوطنية العليا    

�سطروا  االأ�سرى  اإن  االأ�سرية:”  الوطنية  للحركة 

�سفحًة جديدة من �سفحات العز والفخار، واأجربوا 

االحتالل اال�سرائيلي اأن يوقف اإجراءاته بحقهم.

واأ�سافت يف بيان لها يوم اخلمي�ض املا�سي :”  اأن 

انت�سار االأ�سرى جاء نتيجة وحدتهم واإ�سناد ال�سعب 

الفل�سطيني لهم.

واأكدت اأن االأ�سرى ُيثبتوا دوًما جهوزيتهم الكاملة 

االحتالل،  �سيا�سات  ملواجهة  املتني  �سفهم  ووح��دة 

على  ومقاومته  الفل�سطيني  لل�سعب  �سكرها  مقدمًة 

اإ�سنادهم لالأ�سرى.

قائلة:  االح��ت��الل،  االأ���س��رية  احلركة  وح��ذرت 

لي�سوا  االأ�سرى  اأن  جيًدا  وتفهم  تدرك  اأن  “عليك 
على  ع��اب��ٍر  لكل  �سائغة  لقمًة  ولي�سوا  وح��ده��م، 

اأر�سنا”.

االحتالل،  �سجون  يف  االأ�سرية  احلركة  واأعلنت 

�سد  والتع�سفية  العقابية  االإجراءات  وقف  مت  اأنه 

االأ�سرى يف �سجون االحتالل بعد االتفاق على وقف 

االإ�سراب.

�سعبة  مفاو�سات  جولة  االأ�سرى  ممثلو  وخا�ض 

بوقف  انتهت  االحتالل،  �سجون  اإدارة  مع  و�ساقة 

قررها  ال��ت��ي  والتع�سفية  العقابية  االإج�����راءات 

يوقفون  االأ�سرى  جعل  مما  غفري”،  “بن  املتطرف 

خطوة االإ�سراب.
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بر�شم فريق تفاهمات العقبة- �شرم ال�شيخ 
ومنذ  العام.  مطلع  منذ  �شهيدًا   91   -   

 18 وهدم  وم�شاب  جريح   400 احلايل  اآذار  مطلع 
واعتقال  مواطن   100 وت�شريد  ومن�شاأة،  منزًل 

178
يف  تتوا�سل  االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل   جرائم 

اأنحاء االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، يف اإ�ستخفاف 

ال�سيخ«  �سرم  العقبة  »تفاهمات  ي�سمى  مبا  فا�سح 

وفرقائه.

مطلع  منذ  االح��ت��الل  ي��د  على  ا�ست�سهد  لقد 

اآذار،  �سهر  مطلع  منذ  اأما  �سهيدًا،   91 احلايل  العام 

الدخانية  وقنابله  االحتالل  بر�سا�ض  �سقط  فقد 

400 جريح وم�ساب، ومت هدم 18 منزاًل ومن�ساأة، 
مواطنًا   178 واعتقال  م��واط��ن،   100 وت�سريد 

ال�سفة  ملدن  اليومي  والغزو  االقتحام  عمليات  يف 

اإىل  واإحالتهم  ال�سجن،  يف  بهم  والزج  وخميماتها، 

الق�ساء بذريعة مقاومة االحتالل.

تعيد  االحتالل  ليوميات  الدامغة  الوقائع  اإن 

التاأكيد اأن ما ي�سمى تفاهمات العقبة- �سرم ال�سيخ، 

على  وت�سرت  االحتالل  ملمار�سات  غطاء  اإال  هي  ما 

ال�سلطة  عاتق  على  تقع  التزاماتها  واإن  جرائمه، 

يكذب  ما  امل�ساركة،  العربية  والدول  الفل�سطينية 

االدعاءات القائلة باأن م�سار العقبة - �سرم ال�سيخ، 

ون�سر  التوتر،  ووق��ف  العنف«،  »خف�ض  ل�  انعقد 

يف  هو  بل  انخف�ض  االح��ت��الل  عنف  فال  ال��ه��دوء، 

ت�ساعد يومي، وال توتريه للحالة االأمنية يف ال�سفة 

تراجع، حتى يف ظل ازماته الداخلية الطاحنة.

 4 اإحياء  واإعادة  جديدة،  ا�شتيطانية  بوؤرة   15
منذ  ا�شتيطانية  �شقة   9400 وت�شييد  م�شتوطنات، 

مطلع اآذار اجلاري
اآذار  �سهر   �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي  خالل 

)مار�ض( اجلاري، اأقرت ت�سريع 15 بوؤرة ا�ستيطانية 

وحتويلها اإىل م�ستوطنات م�ستوفية �سروط البناء 

 4 اإ�ستعادة  اأق��رت  كما  االإ�سرائيلي،  اال�ستيطاين 

كان  الفل�سطينية  ال�سفة  �سمال  يف  م�ستوطنات 

قد  ���س��ارون  االأ�سبق  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض 

اأخالها، يف اإطار خطة االإنكفاء واإعادة االنت�سار يف 

قطاع غزة عام 2005، كما اأقرت �سلطات االحتالل 

عرب جمل�ض �سوؤون اال�ستيطان فيما ي�سمى االإدارة 

�سقة   9400 ت�سييد  ال�سفة  يف  لالحتالل  املدنية 

ا�ستيطانية لتو�سيع امل�ستوطنات القائمة حاليًا.

لقد ك�سفت حركة ال�سالم االآن االإ�سرائيلية يف 

25/3/2023 ، خرائط تبني طبيعة  بيان لها يف 

اأن  موؤكدة  امل��ذك��ورة،  اال�ستيطان  تو�سيع  م�ساريع 

حكومة نتنياهو، وخالفًا لكل االدعاءات مل تتوقف 

عن تخطيط واإقرار وتو�سيع م�ساريع اال�ستيطان يف 

ال�سفة الفل�سطينية، والعمل يف ال�سياق نف�سه على 

الهدم  م�ساريع  عرب  القد�ض،  مدينة  معامل  طم�ض 

والتهويد.  

واملعلومات املوثقة اعاله توؤكد حقيقة »م�سمون 

األ��ق��ت  ال��ت��ي  ال�سيخ  ���س��رم  ال��ع��ق��ب��ة-  ت��ف��اه��م��ات« 

فريق  على  واالإ�ستحقاقات  االإلتزامات  بحمولة 

ال�سلطة الفل�سطينية والدول العربية امل�ساركة يف 

االجتماعات.

الأمني  بامل�شار  ي�شمى  ما  هام�ض  وعلى  �شيا�شيا 
املاحظات  ن�شجل  ال�شيخ  �شرم  العقبة  لجتماعات 

التالية:- 
ت�����س��ع��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ل��ت��ح��ري��ك امل��ل��ف 

الفل�سطيني باأفقه االأمني لي�ض اإال، اإمنا هي حماولة 

املنطقة،  يف  عالقاتها  �سبكة  اإىل  ر�سالة  الإي�سال 

ملخ�سها اأنها باقية ولن تغادر املنطقة ولن تتنازل 

عن دورها فيها، معتقدة اأنها بذلك تطمئن ال�سركاء 

بوفائها لتعهداتها اإزاءهم يف ظل ما ي�سهده العامل 

الواليات  �سركاء  ي�سجل  اإذ  حتوالت،  من  واملنطقة 

يف  دورها  عن  تراجعت  اأنها  وا�سنطن  على  املتحدة 

على  من تراجع  دورها  ي�سهده  ملا  اإمتدادًا  املنطقة، 

اأركان  كل  دفعت  لذلك  الدولية.  العالقات  م�ستوى 

الذي  الفراغ  تعبئة  الإع��ادة  حماولة  يف  اإدارت��ه��ا 

�سيا�سة  من  بالرغم  لكنها  نفوذها،  تراجع  خلقه 

ال�سغوط  لفر�ض  فاأمريكا جاهزة  الع�سا واجلزرة. 

واحللول على اجلميع با�ستثناء “اإ�سرائيل”.

موقف  اأوكرانيا، حقيقة  يف  ك�سفت احلرب  لقد 

القائمة  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  املتحدة  الواليات 

على الكيل باأكرث من مكيال، ففي الوقت الذي تقف 

قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  اأوكرانيا  جانب  اإىل  فيه 

بذريعة  و�سيا�سية،  ومالية  واقت�سادية  ع�سكرية 

اإىل  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  تقف  مو�سكو،  يف  دعمها 

جانب “اإ�سرائيل”، باعتبارها حليفها االإ�سرتاتيجي 

وباقي  الفل�سطيني  ال�سعب  ح�ساب  على  االأ�سا�سي 

�سعوب املنطقة.

لها حكومة نتنياهو  التي تتعر�ض  اأما ال�سغوط 

فال  االأوروبية،  والدول  املتحدة  الواليات  يد  على 

�سد  الفا�سية  االإ�سرائيلية  بال�سيا�سىة  لها  عالقة 

مبا�سر  تدخل  هي  ما  بقدر  الفل�سطيني،  ال�سعب 

التي  اال�سطرابات  ظل  يف  االإ�سرائيلي  بال�ساأن 

الدائم  ال�سراع  ب�سبب  االحتالل،  دول��ة  ت�سهدها 

اأمريكا  ت��رى  اإذ  ال�سيا�سي،  النظام  طبيعة  ح��ول 

والدول االأوروبية اأن ما حتمله حكومة نتنياهو من 

تعديالت على النظام الق�سائي اآلية عمل املوؤ�س�سات، 

من �ساأنه اأن يفقد اإ�سرائيل ما تّدعيه هي وحلفاوؤها 

يف الغرب، اأنها الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة.

جعبته  يف  لي�ض  العقبة،  اإىل  نتنياهو  ذه��ب 

ال�سفة  يف  الهدوء  اإ�ستعادة  يف  ت�ساهم  خطة  اأية 

عن  ت��راج��ع��ًا  خاللها  م��ن  يقدم  اأو  الفل�سطينية 

والقد�ض،  ال�سفة  يف  حلكومته  العدوانية  االأعمال 

بل ذهب لك�سب الوقت لي�ض اإال، للتهرب من ال�سغوط 

الكرة  ولرمي  نواياه«،  »ح�سن  ولتاأكيد  اخلارجية، 

اجتماع  نتائج  ماتت  ولذلك  الفل�سطيني،  امللعب  يف 

حكومة  وزراء  فت�سريحات  والدتها،  قبل  العقبة 

�سدور  على  �ساعات  بعد  حوارة  وحمرقة  نتنياهو 

لي�ست معنية  اإ�سرائيل  اأن  توؤكد  كلها  العقبة،  بيان 

باالإلتزام باأي من التفاهمات، واأن االإلتزام مطلوب 

“م�سدر  باعتباره  وح��ده،  الفل�سطيني  الطرف  من 

االإرهاب”!!!، وعلى ال�سلطة الفل�سطينية ومبوجب 

جماح  بكبح  تقوم  ان  االأمني،  التن�سيق  تفاهمات 

هذا االإرهاب وا�ستئ�ساله !!!.

يف  ت�سعيد  م��ن  ج��رى  مم��ا  قلقها  اأم��ريك��ا  اأب���دت 

ال�سفة مبا�سرة بعد اجتماع العقبة، لذلك راأت يف 

�سرم  اجتماع  اأي  االأمني  امل�سار  من  الثانية  احللقة 

ال�سيخ فر�سة من اأجل اإعادة التاأكيد على تفاهمات 

التعاون بني اجلانبني، اأي اإ�سرائيل وال�سلطة، لفر�ض 

النا�سئة،  للمقاومة  حّد  وو�سع  ال�سفة،  يف  الهدوء 

واإغالق الطريق اأمام تطورها اإىل انتفا�سة. ولعل 

ما قاله وليم برينز يف حما�سرة له يف جامعة جورج 

تاون عقب زيارة مطولة له ملنطقة ال�سرق االأو�سط، 

يك�سف حقيقة االأهداف االأمريكية من عقد م�سار 

يف  الت�سعيد  من  حذر  فقد  ال�سيخ،  �سرم   – العقبة 

االأرا�سي املحتلة، متخوفًا من اأن يفتح هذا الت�سعيد 

عنفًا  اأكرث  ثالثة  فل�سطينية  انتفا�سة  اأمام  االأفق 

من �سابقاتها. 

لقد عرّب وليم برينز عن حقيقة خماوف الواليات 

وبحيث  املنطقة،  يف  االأو���س��اع  تطور  من  املتحدة 

لذلك  عليها،  ال�سيطرة  املتحدة  ال��والي��ات  تفقد 

العقبة  م�سار  على  اأمريكا  حر�ض  وا�سحًا  يتبدى 

الفل�سطيني،  ال�سعب  حلماية  لي�ض  ال�سيخ،  – �سرم 
ودرء خماطر االحتالل على م�ساحله، بل من اأجل 

عال  ما  اإذا  املر�سحة  الفل�سطينية  النريان  اإخماد 

اجلوار  اإىل  احل��دود  عرب  لهيبها  ميتد  الأن  اأُواره��ا، 

اأبراهام  حتالف  وي�سع  االأوراق  يخلط  مبا  العربي 

يف دائرة اال�ستهداف.

وهي  ال�سيخ،  �سرم  اإىل  املتحدة  الواليات  ذهبت 

جذرية  نتائج  ع��ن  ي�سفر  ل��ن  اأن��ه  م�سبقًا  ت��درك 

يف  وامل�ستعلة  امل�سطربة  لالأو�ساع  ح��دًا  ت�سع  قد 

تعتقد  كانت  لكنها  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي 

فر�سة  ي�سكل  قد  االجتماع  اأن  نف�سه،  الوقت  يف 

مع  التعاون  يف  اأكرث  لت�ساهم  الفل�سطينية  لل�سلطة 

امل�سحونة،  االأج���واء  لتبديد  االح��ت��الل،  �سلطات 

يعتقد  انتفا�سة  اإنفجار  على  الطريق  يقطع  ومبا 

ما  اإذا  نريانها  اأن  برينز،  وليم   C.I.A ال�  رئي�ض 

امتدت خارج احلدود الفل�سطينية، �ستوفر اخلدمة 

واملكا�سب الأعداء الواليات املتحدة وخ�سومها.
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حلف ال�شرق اجلديد :هل �شيتغر العامل؟
عبد احلليم قنديل-  كاتب م�شري

حمادثة ق�سرية خاطفة جرت على باب ق�سر 

الغربية،  االإعالم  و�سائل  بها  اهتمت  الكرملني، 

ملباحثات  اخلتامي  البيان  من  اأه��م  واعتربتها 

الرئي�ض  مع  بينج  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ض 

الرو�سي فالدميري بوتني، كان االأخري يودع �سيفه 

الكبري، الذي بادر بوتني مب�سافحة دافئة، وقال 

يحدث  ومل  ق���ادم«،  »التغيري  امل��رتج��م  ع��رب  ل��ه 

بوتني  عليه  ورّد   ،« معا  �سنفعلها  عام،   100 منذ 

»اأوافق«، واأردف �سي جني بينج« اعنت بنف�سك يا 

�سديقي العزيز«، ثم متنى بوتني »رحلة �سعيدة 

اآمنة« ل�سديقه االأعز.

بعناية،  م�ساغة  العفوية  الكلمات  ب��دت 

واإ�ساعتها  ت�سجيلها  بدا  كما  متاما،  ومق�سودة 

معنى  حمل  للكافة،  متاح  »فيديو«  ويف  متعمدا، 

وغاية حلف ال�سرق اجلديد، الراغب يف تفكيك 

الهيمنة االأمريكية على م�سائر العامل، وب�سورة 

اتفاقات  ع�سر  ومن  موقوتة،  ترتيبات  من  اأبعد 

كربى، جرى توقيعها يف زيارة اليومني، و�سملت � 

كما اأعلن � جماالت الطاقة واالقت�ساد والتعاون 

مف�سلة  مناق�سات  من  واأعمق  التقني،  الع�سكري 

يف  لل�سالم  ال�سينية«  »امل��ب��ادرة  ت�سمى  ما  حول 

رئي�سية يف  نقطة  كانت  اإنها  التي قيل  اأوكرانيا، 

لعله  وبوتني،  �سي  بني  مغلق  اجتماع  م��داوالت 

لقرابة  ا�ستمر  فقد  نوعه،  من  اجتماع  اأط��ول 

اأنها  يعقل  ال  ال�ساعة،  ون�سف  �ساعات  االأرب���ع 

التي  ال�سينية،  املبادرة  تفا�سيل  عن  كلها  دارت 

و�سدرت  اأ�سابيع،  قبل  املتعددة  بنقاطها  اأعلنت 

وعلق  عموما،  مرحبة  رو�سية  تعليقات  عليها 

خالل  وق���ال  ظ��اه��ر،  باقت�ساب  ب��وت��ني  عليها 

واح��رتام،  باهتمام  معها  يتعامل  اإن��ه  ال��زي��ارة، 

وامتدح ما قال اإنه »الكثري من بنودها«، ومن دون 

اإ�ساءة  الكاملة، رمبا خ�سية  اأن يعطيها موافقته 

على  يركز  الذي  االأول،  املبادرة  لبند  التف�سري 

وميثاق  االأرا�سي  وحدة  واحرتام  ال�سيادة  مبداأ 

�سائع  بتف�سري   � يعني  قد  ما  وهو  املتحدة،  االأمم 

االأرا���س��ي  م��غ��ادرة  اإىل  لرو�سيا  ال�سني  دع��وة   �

يعلي  اآخر،  تف�سري  للرو�ض  كان  واإن  االأوكرانية، 

اأي�سا يف ميثاق  الوارد  مبداأ »حق تقرير امل�سري« 

لتاأكيد  مدخال  مو�سكو  وتعتربه  املتحدة،  االأمم 

اخلم�سة،  االأق��ال��ي��م  �سم  يف  حقها  »�سرعية« 

�سعبية  ا�ستفتاءات  بعد  بالقوة،  �سمتها  التي 

)دونيت�سك  االأربعة  االأقاليم  يف  �سواء  الأهلها، 

جرت  التي  وخري�سون(،  وزاباروجيا  ولوغان�سك 

ال�سيطرة عليها يف احلملة الع�سكرية احلالية، اأو 

اإقليم �سبه جزيرة »القرم« ومدينة �سيفا�ستبول، 

اأع��وام،  ت�سعة  قبل  لرو�سيا  �سمها  ج��رى  التي 

مدينة  زي��ارة  ثم  زيارتها،  على  بوتني  وحر�ض 

ا�ستقباله  ع�سية  دونيت�سك،  اإقليم  يف  ماريوبول 

وعلى  مو�سكو،  يف  ال�سيني  للرئي�ض  احل��اف��ل 

ال�سم  على  علنا  توافق  مل  بكني  اأن  من  الرغم 

اأنها ال تتغا�سى  اإال  اأو اجلديد،  القدمي  الرو�سي 

وارد،  �سالم  اتفاق  اأي  يف  الرو�ض  اأول��وي��ات  عن 

وتطرح يف مبادرتها مبادئ اأكرث منا�سبة للرو�ض، 

على  اجلانب  االأحادية  العقوبات  اإلغاء  نوع  من 

رو�سيا، و�سمان توريد احلبوب و�سال�سل التجارة 

الدولية، وتعترب اأن مفتاح النقا�ض يف املو�سوعات 

كلها، هو البدء باتفاق لوقف اإطالق النار، تبداأ 

بعده املفاو�سات، من دون �سروط م�سبقة، وهذا 

هو جوهر املوقف الرو�سي.

لل�شني ورو�شيا م�شلحة مبا�شرة يف ردع اأمريكا، 
الهادئ،  واملحيط  اأوروبا  يف  اأتباعها  مع  وحتديها 
احللف  ملقام  ترتقى  الدولتني  �شراكة  يجعل  ما 

الع�شكري غر املعلن
االأول��وي��ات  حقيقة  طبعا  ت��ع��رف  وال�����س��ني 

مع  وباتفاق  نف�سها،  متنح  كانت  واإن  الرو�سية، 

ميكنها  احلركة،  حرية  من  قدرا  غالبا،  مو�سكو 

اأوكرانيا،  مع  توا�سل  ج�سور  وم��د  امل��ن��اورة،  من 

التي قد يجرى رئي�سها فلودميري زيلين�سكي لقاء 

عرب الفيديو مع الرئي�ض ال�سيني، طالب به علنا 

هو  ي�ستعد  الذي  بايدن،  جو  االأمريكي  الرئي�ض 

االآخر للقاء مماثل مع الرئي�ض �سي، الذي تبدو 

م�سداقية  اأك��رث  دويل،  �سالم  ك�سانع  �سورته 

حتى  ال��غ��ارق��ة  الغربية  االأط����راف  م��ن  بكثري 

مطاردة  يف  واملنهمكة  اأوكرانيا،  حرب  يف  اآذانها 

ودومنا  احل��رب،  يف  رو�سيا  هزمية  اإمكانية  وهم 

اأو  مو�سكو،  ا�ستنزاف  هدف  حتقيق  يف  اأكيد  اأمل 

تدخل  مل  التي  الرو�سية،  الع�سكرية  االآلة  �سل 

كانت  واإن  تطورا،  االأكرث  باأ�سلحتها  بعد  احلرب 

تقدما  املتقادمة  ال�سوفييتية  باالأ�سلحة  حققت 

اإىل  لتحويله  مو�سكو  ت�سعى  ظاهرا،  ع�سكريا 

ي�سل  املقبلة،  ال�سهور  يف  باتر  ع�سكري  ح�سم 

االأدنى عند  الطوق يف احلد  اإكمال  اإىل  بقواتها 

نهر دنيربو، كمانع مائي طبيعي وكحدود دائمة، 

مع ترك الباب مواربا الإكمال احلملة الع�سكرية 

اإىل اأودي�سا، اأو حتى اإىل حدود بولندا، وهو ما 

اأن مو�سكو توا�سل حربها بنف�ض م�سرتيح،  يعني 

موؤقت  نار  اإط��الق  بوقف  حملتها  تتاأثر  ال  وقد 

اأو م�ستدمي، مما ت�سعى اإليه بكني، ويعني مو�سكو 

على فر�ض االأمر الواقع بالتدريج اأو باجلملة، مع 

اإنهاء وهم عزل مو�سكو، الذي �سعت اإليه وا�سنطن، 

وهو  ع�سكريا،  مو�سكو  دعم  بنية  ال�سني  وتتهم 

واإن  ال��ي��وم،  اإىل  ظاهر  دليل  عليه  يقم  مل  م��ا 

الع�سكريتني  بني  التقني  الع�سكري  التعاون  كان 

الرو�سية وال�سينية وا�سع االآفاق مت�سع املجاالت 

الرو�سي  اأن اجلي�ض  وتاريخي الطابع. واملعروف 

االأمريكي،  اجلي�ض  بعد  عامليا  الثانية  املكانة  يف 

واإن كانت  الثالثة،  املرتبة  ال�سني نظريا يف  واأن 

مئات  ولها  يقا�ض،  ال  مبا  اإنفاقا  االأك��رث  اأمريكا 

القواعد الع�سكرية حول الدنيا، بينما االأ�سطول 

عامليا،  ال�سدارة  يف  ال�سيني  البحري  الع�سكري 

القوة  تتمتع  فيما  ال��رو���س��ي،  االأ���س��ط��ول  يليه 
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حلف ال�شرق اجلديد :هل �شيتغر العامل؟

موقف الراأي العام يف دولة كالواليات املتحدة مهم الأنه يتحول اىل 

قوة ت�سويتيه توؤثر على حتديد من يتوىل ال�سلطة، وبحكم الثقافة 

الرباغماتية االمريكية، فان االمريكي ال ينظر اىل العامل من منظور 

القيم املطلقة بل من منظور نفعي وفردي يف اآن واحد.

يف املو�سوع االوكراين ت�سري ا�ستطالعات الراأي االمريكية) من خم�ض 

العام  الراأي  امريكية خمتلفة( اىل حتول كبري يف موقف  موؤ�س�سات 

االمريكي من احلرب يف اأوكرانيا، ويكفي النظر يف النتائج التالية :

1 - بعد �سهر من بداية احلرب كان %50 من الدميقراطيني و51% 
امريكا،  على  كبريا  خطرا  وحربها  رو�سيا  يعتربون  اجلمهوريني  من 

%43 من الدميقراطيني  وبعد عام على احلرب تراجع املوقف اىل 

و %29 من اجلمهوريني، وهو ما يعني تراجعا اجماليا من %50 اىل 

.35%
امريكا  ان  قالوا  الذين  اجلمهوريني  من  االمريكيني  ن�سبة    -  2
�سهر  %9 فقط بعد  اوكرانيا م�ساعدات اكرث مما يجب  كان  تعطي 

من احلرب، لكن هذه الن�سبة ارتفعت اىل %40، مما يعني املطالبة 

 5 بتخفي�ض املعونات الوكرانيا، اما بني الدميقراطيني فارتفعت من 

الذين  االمريكيني  ن�سبة  ان  يتبني  لالجمايل  وبالنظر   ،15% اىل 

يرون تخفي�ض امل�ساعدة ارتفعت %19 من بداية احلرب اىل الوقت 

احلايل.

وقف  يف  اال�سراع  �سرورة  يرون  اجلمهوريني  من   41% هناك    -  3
يف  عليها  �سيطروا  التي  باالرا�سي  الرو�ض  احتفظ  لو  حتى  احلرب 

مقابل   16% الدميقراطيني  بني  ذلك  على  يوافق  بينما  اوكرانيا 

امل�ستقلني. من   38%
الأوكرانيا  مالية  م�ساعدات  ار�سال  االمريكيني  من   38% يوؤيد   -  4
عليه  واف��ق  م��ا  جمموع  ان  مالحظة  م��ع   ، يعار�سونها   37 مقابل 

احلرب  بداية  منذ  الوكرانيا  م�ساعدات  من  االمريكي  الكوجنر�ض 

ي�سل اىل  113 مليار دوالر.

على  االقت�سادية  العقوبات  ال�ستمرار  التاييد  ن�سبة  تراجعت   5-

رو�سيا خالل عام من احلرب بن�سبة %8)من 71 اىل 63%(.

امريكية  ق��وات  ار���س��ال  ي��وؤي��دون  الذين  االمريكيني  ن�سبة   -  6
الوكرانيا  هو 34%

او  فيتنام  حرب  زمن  االمريكية  العام  الراي  مواقف  اىل  عدنا  اذا 

لالنغما�ض  التاأييد  تراجع  ان  جند   ، ...ال��خ  العراق  او  افغان�ستان 

االمريكي يف هذه احلروب انتهى اىل اجللو�ض على طاولة املفاو�سات 

او مغادرة املكان ، وهو ما يعني ان ا�ستمرار تراجع احلما�ض ال�سعبي 

هو امر ال �سك ان رو�سيا جتعل منه احدى رهاناتها الكربى، فلو قارنا 

ن�سبة االمريكيني الذين يرون ان الواليات املتحدة تقدم م�ساعدات 

من  �سهور   3 %12)بعد  ك��ان  ال��الزم  من  اك��رث  الوكرانيا  ع�سكرية 

 26 ، ثم و�سل اىل  %20 )بعد ت�سعة �سهور(  احلرب( وارتفع اىل  

بعد عام ، واأن هذا الرتاجع يف التاييد الوكرانيا يطال احلزبني رغم 

بني  الرتابط  بان  ي�سي  ذلك  فان  اعلى،  اجلمهوريني  بني  ن�سبته  ان 

تراجع التاييد كما جرى يف �سوابق تاريخية قد يتكرر يف اوكرانيا.

امريكا  من  كل  يف  واملالية  االقت�سادية  االأزم��ات  مظاهر  تزايد  لكن 

كتابه  يف  الزائد  التمدد  كيبيدي  بول  ا�سماه  ما  وتبعات   ، واوروب��ا 

اال�سهر ) �سعود وهبوط القوى العظمى (  قد ي�سرع وترية الرتاجع 

الرئا�سية   االنتخابات  من  االقرتاب  �سغوط  جانب  اىل  التاييد،  يف 

بخا�سة داخل احلزبني وبينهما....وتبقى رمبا.

وليد عبد احلي/ باحث �شيا�شي

الراأي العام الأمريكي وتراجع حما�شه لأوكرانيا اأمريكا  حت��ارب  وكما  عداها،  ما  كل  على  بالغلبة  الرو�سية  وال�ساروخية  النووية 

رو�سيا يف اأوكرانيا، فاإنها تخطط ملحاربة ال�سني يف تايوان ويف بحر ال�سني، وللطرفني 

ال�سيني والرو�سي م�سلحة مبا�سرة يف ردع اأمريكا، ويف حتديها مع اأتباعها يف اأوروبا 

واملحيط الهادئ، وهو ما يجعل �سراكة ال�سني مع رو�سيا ترتقى عمليا اإىل مقام احللف 

الع�سكري غري املعلن.

واملعنى االأخري يف ما نظن، كان املجرى الرئي�سي التفاق �سي وبوتني، يف اللقاء املغلق 

الذي جمعهما على مدى االأربع �ساعات ون�سف ال�ساعة يف ق�سر الكرملني وعربت عنه 

رمزيا حمادثة الثواين االأخرية على باب الوداع، فنحن ب�سدد تغيري العامل حقا، ولي�ض 

جمرد البحث عن خمرج الإنهاء حرب اأوكرانيا، واالأخرية لي�ست نزاعا اإقليميا حم�سورا 

جزئيا  مقيدة  تكون  رمبا  الطابع،  عاملية  حرب  اإىل  تطورت  بل  وكييف،  مو�سكو  بني 

اأ�سلحة دون امل�ستوى النووي،  اإىل اليوم، بحدود اجلغرافيا االأوكرانية، وبا�ستخدام 

وهذه احلرب ال تغري العامل بذاتها وال مب�سائرها، هي فقط تك�سف بوهج نريانها ما 

وكان  وباطراد،  ب�سراوة  يتغري  العامل  كان  خلت،  اأخرية  عقود  فعرب  ويجري،  جرى 

يعاد توزيع مراكز قوة االقت�ساد والتكنولوجيا وال�سالح فيه، وكان ال�سرق ي�ستيقظ 

بعد قرون من الغياب، وكانت الظاهرة ال�سينية بالذات، هي وا�سطة العقد يف �سحوة 

ال�سرق اجلديد، وعرب االأربعني �سنة االأخرية، كانت ال�سني ت�سعد بقفزات كربى، من 

بلد ي�سدر للعامل ما قيمته يف ال�سنة 10 مليارات دوالر ال غري، اإىل بلد يحوز وحده 

%35 من التجارة العاملية، وي�سدر �سنويا ما قيمته تريليونني ون�سف الرتيليون دوالر، 
وميد �سرايني ح�سوره اإىل اأربع جهات العامل عرب خطط »احلزام والطريق«، ويحول 

طاقته الب�سرية ال�سخمة املجاوزة لعدد �سكان الغرب االأمريكي واالأوروبي جميعه، 

اإىل مدد ال ين�سب لقوة اإنتاج خالقة، جعلت ال�سني م�سنع العامل االأكرب، وبفوائ�ض 

اإنتاج �سناعي تتجاوز ما تنتجه اأمريكا واأملانيا واليابان جمتمعة، وكانت التكنولوجيا 

ال�سينية تواىل طفراتها بطرق متعددة، وتقفز فوق اأعناق التكنولوجيا االأمريكية، 

�سركات  اإىل حماولة مذعورة حل�سار  وا�سنطن  ما دفع  باإطاحة عر�سها، وهو  وتهدد 

التكنولوجيا ال�سينية العمالقة، وعلى نحو ما فعلته مع �سركة هواوى، التي جنحت 

توجه  �سربة  فكل  منتجاتها،  يف  االأمريكية  املكونات  من  االآالف  ا�ستبدال  يف  اأخريا 

اإمكانية  اأ�سحابها بخيبات م�سافة، ومل تعد توجد  ال�سيني، تعود على  اإىل ال�سعود 

ملناف�سة ال�سني، اإال بتباٍر حر معها، تعجز عنه اآلة االقت�ساد االأمريكي، الذي يفقد 

ناجته  ويتوا�سع  دوالره،  حتكم  وي�سعف  ديونه،  وتتعملق  باطراد،  االإنتاجي  طابعه 

القومي االإجمايل وينزل عن عر�ض العامل، بل نزل فعال من �سنوات، فالناجت القومي 

ال�سرائية احلقيقية، و�سي�سبح االأول  ال�سيني �سار االأول عامليا مبعيار تقابل القوى 

وا�سنطن  يدفع  ما  وهو  مقبلة،  �سنوات  خم�ض  مدى  يف  االإ�سمية  بالقيمة  حتى  عامليا 

ال�ستفزاز ع�سكري حمموم، حتاول به جلم حركة ال�سني، لكن التحرك االأمريكي فات 

عليه االأوان كما يبدو، ب�سبب حكمة ال�سلوك ال�سيني، ومتدد قوة ال�سني من االقت�ساد 

اإىل ال�سيا�سة وال�سالح، وتقدمها اإىل فراغ ترتكه اأمريكا من ورائها، مع تركة مظامل 

ال�سني  �سورة  مقابل  يف  بالذات،  العاملي  اجلنوب  �سعوب  عند  مكروهة  اأمريكا  جتعل 

اخلالية من اأي اأرث ا�ستعماري عدواين، واملتحالفة مع ال�سرق االأورا�سي، ومع رو�سيا 

ن�سف االأوروبية ن�سف االآ�سيوية، وعرب تكتالت »بريك�ض« و«البنك االآ�سيوي« و�سلة 

العمالت اجلديدة وغريها، وحتا�سر �سلطان اأمريكا الذي ي�سيخ، وتبنى عاملا جديدا 

الذي  العامل ذاته  الغربي عموما، وهو  االأمريكي  الواحد  القطب  متخففا من حتكم 

تطمح رو�سيا اليوم ل�سناعته.
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ت��ت�����س��م ال���ع���الق���ة االأردن����ي����ة 

املتحده  ال���والي���ات  م��ع  ال��ر���س��م��ي��ة 

عالقة  فهي   ، والثبات  باال�ستقرار 

من  االمريكان  ورثها  ا�سرتاتيجيه 

االجنليز منذ قرن م�سى ، وهذا جر 

ا�سرتاتيجيه  منافع  االمريكان  على 

جدا  زهيده  وبكلفه  االأهمية  بغاية 

 ، االحيان  اغلب  وجمانيه   ، احيانا 

ال�سيا�سية  اجلغرافيا  اأهمية  ولكن 

املتحده  للواليات  بالن�سبة  االردنيه 

ال تت�سم باال�ستقرار دومًا فهي ت�سعد 

وتهبط وفق الظروف االقليمية .

اأهميه  القادمة  باملرحلة  – االأمريكية  االأردنية  العالقة  تكت�سب  قد 

والتي   ، االقليمية  املعادلة  على  القوي  ال�سني  دخول  بفعل   ، ا�ستثنائيه 

االيراين   – ال�سعودي  للتقارب  ال�سني  وفرته  الذي  الغطاء  مدخلها  كان 

 ، فعليا  انتهت  قد  االمريكي  االنفراد  مرحلة  اأن  يعني  ما   ، رو�سي  وبدعم 

بني  املناف�سه  ان  يعني  ما  ال�ساحه،  على  ج��دد  دول��ي��ون  العبون  ودخ��ل 

الواليات املتحده والالعبني اجلدد �سوف تزداد ب�سكل ملمو�ض ، ما يعني اأن 

احلليف االأردين �سوف تزداد اأهميته األ�سيا�سيه ، و�سوف تت�ساعف اأهميته 

اجلغرافيه بالن�سبه لال�سرتاتيجيه االأمريكية باملرحله القادمة .

لن حتتاج وا�سنطن الكرث من املعاهده االخريه التي ابرمتها مع االردن، 

االمريكيه  للقوات  واملطلق  الكامل  الت�سرف  حق  متنح  املعاهده  فهذه 

بالتحرك دون ح�سيب او رقيب و�سمن �سروط مل تتكرر يف التاريخ ، حتى 

يف زمن االنتداب الربيطاين .

وعلى امل�ستوى اال�سرتاتيجي �سوف يزيد االهتمام االمريكي با�ستقرار 

االردن ، من النواحي كافة ، االقت�سادية واالمنية وال�سيا�سية.

�سوف تتغا�سى الواليات املتحده عن ) مالحظاتها ( املتعلقة باال�سالح 

االردين  التحرك  تدعم  و�سوف   ، االآن  اولويه  لي�ض  فهو   ، والدميقراطية 

التناف�ض مع  ب�سياق   ، العربي  لل�سف  �سوريا  اعاده  املدعوم عربيا ملحاولة 

ال�سني ورو�سيا على ال�ساحه ال�سورية ، الن التقارب االيراين – ال�سعودي 

قد يفتح الباب امام ت�سويات على �سوريا تكون فيها الواليات املتحده هي 

الطرف ال�سعيف ، لهذا فاأن التحرك االردين باجتاه �سوريا ما هو اال �سعي 

الحداث �سيئ من التوازن يف املعادله ال�سوريه ل�سالح الواليات املتحده .

�سوف تزداد وترية التن�سيق ال�سيا�سي واالمني والع�سكري بني االردن 

، و�سوف يفقد االردن كل هوام�سه خارج اطار التبعيه  والواليات املتحده 

الواليات  تزج  ان  يف  االحتماالت  خطورة  تكمن  وهنا   ، املتحده  للواليات 

املتحده باالردن اىل اتون �سراع جديد قد ين�سب ب�سوريا وعليها ، و�سيجد 

االردن نف�سه را�ض حربه للواليات املتحده وعرب امريكا يف �سوريا ، وهذا 

�ستجد  املتحده  الواليات  واأن  خ�سو�سا  حقيقية  وجودية  خماطر  يحمل 

اأنها م�سطره خلو�ض ال�سراع ب�سروط جديده وظروف جديده .

قد يجد االردن الر�سمي نف�سه بلحظه جمرب على دخول ال�سراع ب�سكل 

العراق  احتالل  منذ  احل��ال  عليه  كان  كما  اطرافه  على  ولي�ض   ، مبا�سر 

ون�سوب احلرب على �سوريا ، مما قد ي�سع االردن مبواجهة خطر حقيقي قد 

يوؤدي اىل عواقب كارثيه ، بظرف يتحني فيه اليمني ال�سهيوين اية فر�سه 

لتغيري الواقع القائم تغيريا جذريا ، ال يت�سع املجال هنا للوقوف عليها .
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