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نـــداؤنا
الدرو�س التي اأفرزتها الكوارث الطبيعية 

مل يكتتن قتتد مضتتى أستتبوعان علتتى مأستتاة البحتتر امليتتت التتي 
ذهتتب ضحيتهتتا )21( طالبتتاً جتتراء الستتيول والفيضانتتات، حتتتى 
انشتتغلت احلكومتتة بكامتتل مكوناتهتتا بالبحتتث عتتن األخطتتاء 
البشتترية التتي قتتد تكتتون تضافتترت متتع قستتوة الطبيعتتة يف أحتتداث 

تلتتك الكارثتتة. 
لقتتد مت تشتتكيل عتتدة جلتتان حكوميتتة وبرملانيتتة للتحقيتتق يف تلتتك 
الكارثتتة، ويبتتدو أن نتائتتج تلتتك اللجتتان مل تتجتتاوز حتتدود التقتتاط 
بعتتض األخطتتاء اإلداريتتة احملتتدودة دون مالمستتة جوهتتر املأستتاة 

متتن ناحيتتة وبشتتكل مشولتتي متتن ناحيتتة أختترى. 
هلتتذا نقتتول مل نكتتد نستتتفيق متتن هتتول تلتتك الكارثتتة، حتتتى 
داهمتنتتا كارثتتة أختترى ال تقتتل عتتن األوىل بقستتاوتها حيتتث فقدنتتا 
)13( مواطتتن بستتبب التستتاقط الغزيتتر للميتتاه وخصوصتتاً يف معتتان 
والبتتراء ومأدبتتا األمتتر التتذي أدى إىل تشتتكل الستتيول اجلارفتتة 

التتي داهمتتت املنتتازل القريبتتة متتن األوديتتة. 
مثتتة أصتتوات حكوميتتة عديتتدة ارتفعتتت حاولتتت إلقتتاء اللتتوم علتتى 

الطبيعتتة ومتتا يعتترف بتتتت)التغتتر املناختتي(. 
وإذا كنتتا ال ننكتتر دور الطبيعتتة والتغتتر املناختتي كنتتتاج حلالتتة 
متتا يعتترف بتتتت)االحتبتتاس احلتتراري( فإننتتا نعتقتتد أن متتن تابتتع 
استتلوب التعامتتل متتع الكارثتتة األوىل والثانيتتة ستتيخرج بتتدون 
شتتك باستتتنتاج واضتتح عتتن متتدى الضعتتف التتذي تتستتم بتته 
البنيتتة التحتيتتة للدولتتة وحجتتم الرهتتل )اإلداري والبروقراطتتي( 
العاجتتز عتتن التعامتتل الديناميكتتي واملبتتادر متتع الكتتوارث وحتتاالت 

الطتتوارئ. 
إننتتا نعتقتتد أن االختبتتار اجلتتدي واحلقيقتتي لفعاليتتة املؤسستتات 
ومتتدى جاهزيتهتتا ال تقتتاس يف األمتتور العاديتتة، بتتل إن االختبتتار 
احلقيقتتي لنجاعتتة هتتذه املؤسستتات وفعاليتهتتا، ميكتتن أن يتحقتتق 
فقتتط يف الظتتروف غتتر الطبيعيتتة، فهتتي التتي تكشتتف لنتتا عتتن 

كفتتاءة املؤسستتات ومتتدى تغلغتتل الفستتاد فيهتتا.  
تشتتر التنبتتؤات اجلويتتة إىل إمكانيتتة حتتدوث مثل هتتذه املنخفضات 
اجلويتتة وحالتتة عتتدم االستتتقرار اجلتتوي وتكرارهتتا، األمتتر التتذي 
يفتترض علتتى احلكومتتة وكل أجهتتزة الدولتتة االرتقتتاء بتتتتدورها 

للقيتتام مبستتؤولياتها للتعامتتل متتع مثتتل هكتتذا كتتوارث. 
إن املعاجلتتة ذات البعتتد الشتتامل جيتتب أن تنطلتتق متتن إعتتادة النظر 
بتتكل جهازنتتا البروقراطتتي وآليتتات عملتته، ستتواء جلهتتة متابعتتة 
احلتتدث أو طتترق مواجهتتته أو متابعتتة آثتتاره وصتتوال إىل االرتقتتاء يف 

األداء وختفيتتض اخلستتائر إىل أدنتتى درجتتة. 
هتتذا ال يتحقتتق بتتدون رستتم خطتتط ملواجهتتة الكتتوارث واالستتتفادة 

ممتتا أفرزتتته جتربتنتتا يف التعامتتل يف األيتتام املاضيتتة. 
إن املبتتادرة لتوفتتر االحتياجتتات الضروريتتة خلطتتط الطتتوارئ 
باتتتت أكثتتر متتن ضتترورة، وبتتات توجيتته أجهتتزة الدولتتة لصيانتتة 
البنتتى التحتيتتة مهمتتة عاجلتتة حبيتتث تكتتون جاهتتزة للتعامتتل متتع 

احلتتاالت الطارئتتة. 

صحيفة منحازة للوطن واملواطن يصدرها حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني )وحدة(

ثمن اخلروج ال�سعودي من اأزمة 

خا�سقجي: اأموال وا�ستثمارات 

وهرولة نحو التطبيع وتراجع 

دورها يف املنطقة

واأع��ادت  الع��دو  ا�س��تنزفت 
ك�س��ف وجه��ه الإجرام��ي. . 
م�س��رات الع��ودة ب��ن التدخل 

القطري والو�ساطة امل�سرية 

ري
فك

يف و
ثقا

حاتم استانبولي: 
العقوبات 

االقتصادية 
الجديدة على 

إيران 

راسم عبيدات: 
الصراع على 

»كي«و »صناعة« 
الوعي« يف 

الجوالن والقدس 

ملف خا�س يف الذكرى ال�28 لتاأ�سي�س حزب الوحدة ال�سعبية:
اأ�سدقاء الوحدة ال�سعبية: احلزب كان م�ساهما رئي�سيًا يف احلفاظ على وحدة املجتمع والدولة

مبادرات �سبابية ووطنية �ساهم »الوحدة ال�سعبية« 
يف تاأ�سي�سها ولعبت دورًا كبرًا يف الت�سدي ل�سيا�سات اخل�سخ�سة والتبعية

الدكتور ع�سام اخلواجا نائب االأمني العام حلزب الوحدة ال�سعبية: ال م�ستقبل للأحزاب دون 
بناء قطاع �سبابي وطلبي يتمتع بالوعي ال�سيا�سي

 الـNGOs عملت على اإعادة �سياغة الوعي املجتمعي الوطني مبا يتوافق  وم�سالح  
احلكومات التي متولها 

غزة املقاومة تفرض إرادتها على املحتل، ووقفات تضامنية معها يف األردن 

ذبحتونا تطالب وزارة التعليم العالي بتفسريات حول الجامعة الهاشمية والـ28 مليون دينار

اشتمل على ندوات يف املحافظات وعروض فنية وثقافية
 تكرس ثقافة املقاومة

األسبوع الثقايف الثالث لدعم املقاومة 
يؤكد على أهمية دور املثقف يف مجابهة ثقافة الخنوع 

حرب ترامب على الصني ومخاطر الحرب التجارية الشاملة
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بيين  ن�صيييب  جابيير/  معيير  يكيين  مل 
هييذا  كل  لي�صييهد  و�صييوريا  الأردن 
الهتمييام واللغط الييذي رافق افتتاحه 
يف اخلام�ييس ع�صيير ميين �صييهر اأكتوبيير 
املا�صييي، لييو مل تكيين املنطقيية ل تييزال 
واقت�صادييية  �صيا�صييية  بظييروف  متيير 
واأمنييية بالغيية الدقيية واحل�صا�صييية. 
فال�صراعييات الإقليمية والدولية على 
النفوذ ما تزال قائمة، واإن اأخذت ا�صكاًل خمتلفة عن تلك التي 
�صييبقت ح�صييم املعركيية ل�صالح املحييور ال�صييوري الرو�صييي الإيراين، 

وهزمييية التحالييف الأمريكييي الإ�صييرائيلي الرجعييي. 
لقييد توقفييت قعقعيية ال�صيياح وحييل حملهييا فحيييح الدبلوما�صييية. 

محليات

عبداملجيد الخندقجي

ضغوط أمريكية وخليجية ومصلحة »إسرائيلية« أخرت افتتاحه 
األبعاد االقتصادية والسياسية لفتح معرب جابر _ نصيب 

وجاء فتح املعر ال�صييوري الأردين انعكا�صييًا لهذا امل�صييهد وتلخي�صًا 
للحالة التي و�صلت اإليها املنطقة. ولذلك مل يكن فتح املعر ليتم 

هكييذا بييدون اأخييذ دور، وتلكوؤ وتباطوؤ و�صغييوط من هنا وهناك. 
احلديييث عيين فتييح املعيير بييداأ يف 9/29 لكنييه تاأخيير اإىل 10/15 
وخييال ذلييك كان اجلانييب ال�صييوري ي�صيير اإىل فتح املعيير واجلانب 
الأردين ينفييي ذلييك، وزييير النقل ال�صييوري يوؤكييد اأن حركة العبور 
بييداأت والناطييق الر�صييمي الأردين جمانيية غنيمييات تنفييي، ووزييير 
اخلارجييية الأردين اأمييين ال�صفييدي يوؤكييد اأن الأردن يريييد فتييح 
احلدود مع �صوريا لكن بعد بحث جميع التفا�صيل الفنية. ووزارة 
النقييل ال�صييورية تعليين اأمييام هييذا ال�صيييل ميين الأنبيياء املت�صاربة اأن 
)10( اأكتوبيير �صيييكون موعييدًا لفتييح احلييدود، والأردن ميين جانبييه 
يتقييدم بطلييب التفيياق علييى بروتوكييول اأمنييي ثييم يتقييدم ب�صييرط 
اأن يتييم تفريييغ ال�صيياحنات ال�صييورية ونقييل احلموليية ل�صيياحنات 

اأردنية. 

الوحدة ال�سعبية:  حادثة البحر امليت اأظهرت عجز احلكومة عن مواجهة االأزمات
نداء الوطن - خاص

حادثتتة  أن  للحتتزب،  السياستتي  املكتتتب  أكتتد 
البحتتر امليتتت تكشتتف متترة أختترى حجتتم الفستتاد، 
والتنصتتل احلكومتتي متتن حتمتتل املستتؤولية وعجزها 

عتتن إدارة األزمتتات.
واعتتتر املكتتتب السياستتي للحتتزب أن االنهيتتارات 

التتي حصلتتت يف البنيتتة التحتيتتة يف مناطتتق خمتلفتتة 
يف األردن، مبتتا فيهتتا منطقتتة وقتتوع املصتتاب األليتتم، 
تظهتتر حجتتم الفستتاد، وإهتتدار املاليتتن لتأستتيس 
بنيتتة حتتيتتة، تعجتتز أمتتام أول اختبتتار جتتدي، متتا 
يكشتتف غيتتاب الرقابتتة احلكوميتتة علتتى إنشتتاء هتتذه 
املشتتاريع، ووجتتود شتتبهات فستتاد علتتى احلكومتتة 

كشتتفها.
كمتتا رأى املكتتتب السياستتي للحتتزب، أن التصرحيات 
عجتتز  عتتن  كشتتفت  احلادثتتة،  حتتول  الرمسيتتة 
احلكومتتة عتتن التعامتتل متتع  األزمتتة، وأن احلكومتتة 
كان همهتتا األول التهتترب متتن مستتؤوليتها جتتتاه متتا 
حتتدث، ورمتتي املستتؤولية علتتى أيتتة جهتتة أختترى، 

حتتتى قبتتل أن تشتترع جلتتان التحقيتتق يف عملهتتا.
واعتتتر املكتتتب السياستتي للحتتزب أنتته إضافتتة إىل 
املستتؤولية املباشتترة التتي ستتيظهرها التحقيتتق علتتى 
اجلهتتات املستتؤولة عتتن احلادثتتة، فتتإن هنالتتك 
مستتؤولية أخالقيتتة علتتى احلكومتتة أن تتحملهتتا 

جتتتاه هتتذا املصتتاب األليتتم. 

متتاذا كان جيتتري؟ هتتل األردن غتتر راغتتب بفتتتح 
احلتتدود؟ اليتتس لتته مصلحتتة اقتصاديتتة، وهتتو التتذي 
وأزمتتات تصديتتر،  اقتصتتادي  ركتتود  متتن  يعانتتي 
واحنبتتاس االستتواق أمتتام صادراتتته؟؟ أم أنتته راغتتب 
يف فتتتح احلتتدود لكنتته يتعتترض لضغتتوط خارجيتتة، 
أمريكيتتة  ضغتتوط  أنهتتا  أردنيتتة  مصتتادر  قالتتت 
استترائيلية ستتعودية طالبتتت بعتتدم فتتتح احلتتدود؟! 
املعتتر شتتريان اقتصتتادي مهتتم لتتأردن كمتتا لستتوريا 
ولبنتتان وكل املنطقتتة، فلمتتاذا يتلتتكأ األردن يف االستتراع 
بفتتتح احلتتدود؟؟ أم أنتته ينتظتتر ريثمتتا يتمكتتن متتن 
اإلفتتالت متتن الضغتتوط اخلارجيتتة؟ ملتتاذا الضغتتط 

األمريكتتي واإلستترائيلي والستتعودي؟؟ 
قبتتل االجابتتة علتتى كل هتتذه االستتئلة، ال بتتد متتن 
القتتول، إن فتتتح احلتتدود الستتورية األردنيتتة ليتتس 
أمتتراً بستتيطًا، فستتيكون لتته تداعيتتات كبتترة اجيابية، 
لتتكال البلديتتن األردن وستتوريا، وكذلتتك لبنتتان وستتلبية 

لتتكل متتن امريتتكا واستترائيل والستتعودية. 
فعلتتى الصعيتتد االقتصتتادي، األردن علتتى املتتدى 
القريتتب هتتو أكثتتر املستتتفيدين متتن فتتتح احلتتدود، 
فقتتد بلتتغ حجتتم التبتتادل التجتتاري متتع ستتوريا قبتتل 
منهتتا   )%64( دوالر  مليتتون   )551( احلتتدود  فتتتح 
ستتلع ستتورية وختتالل ستتيطرة الفصائتتل املستتحلة 
علتتى احلتتدود كانتتت نستتبة العبتتور شتتبه معدومتتة 
وال تصتتل إىل أكثتتر متتن )1%( وعتتدد الشتتاحنات ال 
تتجتتاوز )15( شتتاحنة مقابتتل )500( شتتاحنة قبتتل 
االزمتتة. وبلغتتت قيمتتة الصتتادرات األردنيتتة إىل ستتوريا 
)341( مليتتون دينتتار عتتام )2013( وارتفعتتت إىل 
)410( ماليتتن دينتتار بنستتبة )20%( عتتام )2014( 
أي كانتتت يف تصاعتتد إىل أن ستتيطر املستتلحون علتتى 

احلتتدود يف آذار عتتام )2015(. 
وطتتوال فتترة غلتتق احلتتدود كان األردن يعانتتي متتن 

أزمتتات اقتصاديتتة خانقتتة، ركتتود اقتصتتادي، ارتفتتاع 
استتعار الستتلع والطاقتتة، تضختتم مالتتي، تراجتتع يف 
االستتتثمارات، غتتالء معيشتتة فاحتتش، حتتتى أن 
صحيفتتة االيكونوميستتت الريطانيتتة صنفتتت األردن 
بأنتته البلتتد األغلتتى عربيتتًا، وحيتتتل املرتبتتة )29( 
عامليتتاً وكانتتت نستتبة االعتمتتاد علتتى التجتتارة متتع 
ستتوريا خاصتتة يف متتدن الشتتمال قتتد بلغتتت )%70( 
وتستتبب اغتتالق احلتتدود باقفتتال معظتتم احملتتال 

التجاريتتة يف الشتتمال األردنتتي. 
كمتتا تستتبب إغتتالق احلتتدود متتع ستتوريا إىل اإلعتمتتاد 
علتتى موانتتىء استترائيلية، وكذلتتك مينتتاء العقبتتة 
بتتكل متتا يشتتكل ذلتتك متتن ارتفتتاع تكلفتتة الصتتادرات 
والتتواردات األردنيتتة، اضافتتة إىل أن األردن حتترم 
متتن عائتتدات متترور الشتتاحنات الستتورية وجتتتارة 
الرانزيتتت وكانتتت تكاليتتف الصتتادرات إىل أوروبتتا 
الشتترقية وروستتيا وتركيتتا تثقتتل كاهتتل االقتصتتاد 

األردنتتي. 
وفتتور فتتتح املعتتر بتتن األردن وستتوريا اختلفتتت 
الصتتورة متامتتًا، فقتتد بتتدأت األستتواق األردنيتتة تشتتهد 
انتعاشتتاً ملحوظتتًا، ووجتتد األردنيتتون متنفستتاً جتاريتتاً 
واقتصاديتتاً وستتياحياً حيتتث قتتدر عتتدد املغادريتتن 
األردنتتن إىل ستتوريا بتتتتتت)2000( شتتخص يوميتتًا، 
كذلتتك ستتاهمت التستتهيالت التتي منحتهتتا ستتوريا 
بانتعتتاش  العمتتالت  فتتارق استتعار  لأردنتتن متتع 

الستتوق األردنتتي. 
يف  واحملروقتتات  الستتلع  استتعار  اخنفتتاض  ولعتتل 
ستتوريا وعتتدم وجتتود رستتوم مجركيتتة أو حتتتى قيتتود 
أمنيتتة ستتاعد يف تدفتتق هتتذه االعتتداد متتن األردنيتتن 
إىل ستتوريا وجلتتب الستتلع والبضائتتع الستتورية إىل 
الستتوق األردنتتي، مثتتل الستتكر والبيتتض وحلتتم الضتتأن 
وزيتتت الزيتتتون والبطاطتتا وااللبستتة. فمثتتاًل يبلتتغ 

ستتعر صفيحتتة البنزيتتن يف األردن )17( دينتتار يف حتتن 
يبلتتغ مثنهتتا يف ستتوريا )7( دنانتتر وستتعر تنكتتة زيتتت 
الزيتتتون يف األردن )100( دينتتار ويف حتتن ستتعرها يف 

ستتوريا )37( دينتتار. 
كذلتتك ال بتتد متتن االشتتارة إىل أن اعتتداد كبتترة متتن 
الستتورين الذيتتن كانتتوا يثقلتتون علتتى البنيتتة التحتيتتة 
يف األردن بتتدأوا يف العتتودة إىل ستتوريا وإن كانتتت 

بنستتب ضعيفتتة حتتتى اللحظتتة.
إذن، ملتتاذا يتمنتتع األردن وهتتو الراغتتب يف فتتتح 

احلتتدود؟ 
هنتتا ال بتتد متتن احلديتتث عتتن اجلانتتب السياستتي، 
فحستتب مصتتادر أردنيتتة وغتتر أردنيتتة، فتتإن كاًل متتن 
أمريتتكا و«إستترائيل« والستتعودية أعلمتتت األردن أنهتتا 
غتتر راضيتتة عتتن فتتتح احلتتدود متتع اجلانتتب الستتوري 
فبالنستتبة الستترائيل فتتإن فتتتح املعتتر حيرمهتتا متتن 
عوائتتد استتتخدام األردن ملرفتتأ حيفتتا، إضافتتة إىل أن 
فتتتح املعتتر ستتوف يتتؤدي إىل انتعتتاش بلتتدان املنطقتتة 
اقتصاديتتاً وسياستتياً ولتتن يكتتون مبقتتدور استترائيل 
توظيتتف اخلالفتتات العربيتتة واألردنيتتة الستتورية يف 
اختتراق دول املنطقتتة والتطبيتتع معهتتا واثتتارة التوتتتر 

بتتن دوهلتتا ونستتيان الصتتراع العربتتي الصهيونتتي. 
يف اجلانتتب اآلختتر علتتى الصعيتتد االقتصتتادي، يتترى 
حمللتتون أن ستتوريا ال حتقتتق نفتتس الفوائتتد التتي 
حيققهتتا األردن، ولكتتن هتتذا علتتى املتتدى القريتتب 
والقصتتر، لكنهتتا ستتتحقق فوائتتد كبتترة علتتى املتتدى 
املتوستتط والبعيتتد وختتالل ذلتتك، هنتتاك متتن يعتترض 
متتن الستتورين علتتى االتفتتاق متتع األردن والتستتهيالت 

املمنوحتتة لتتأردن. 
وطالتتب عتتدد متتن أعضتتاء جملتتس الشتتعب الستتوري، 
بإعتتادة النظتتر يف الشتتروط املفروضتتة، ويتترى عتتدد 
متتن الستتورين أن متتن شتتأن اتفتتاق فتتتح املعتتر أن 

يلحتتق الضتترر اقتصاديتتاً بستتوريا، فاستتعار الستتلع 
ارتفعتتت بنستتبته )3_5%( بعتتد فتتتح املعتتر، والحتتظ 
الستتوريون أن ذلتتك تستتبب يف ارتفتتاع غتتالء املعيشتتة، 
وفقتتدان بعتتض الستتلع متتن الستتوق. لكتتن احلكومتتة 
يبشتتر مبستتتقبل  املعتتر  فتتتح  أن  تتترى  الستتورية 
اقتصتتادي وسياستتي كبريتتن، وتراهتتن احلكومتتة علتتى 
ارتفتتاع الصتتادرات يف املستتتقبل، وعلتتى حتتل مشتتكلة 
االف الشتتاحنات املتوقفتتة عتتن العمتتل والتتي تعيتتل 
االف االستتر املتنفعتتة متتن هتتذه الشتتاحنات وحتقيتتق 
أربتتاح كبتترة، وستتوف تستتتورد ستتوريا ستتلعاً أردنيتتة 
باستتعار رخيصتتة ممتتا يتتؤدي إىل تراجتتع االستتعار، 
كمتتا يتتؤدي إىل انتعتتاش التتدورة االقتصاديتتة ومتتن 
ثتتم تعزيتتز اللتترة الستتورية واحلصتتول علتتى عمتتالت 
صعبتتة لرفتتد اخلزينتتة العامتتة للدولتتة، أمتتا الصتتادرات 
وبالتالتتي  االنتتتاج  يف  التوستتع  إىل  تدفتتع  فستتوف 
خلتتق فتترص عمتتل اضافيتتة، وينعكتتس علتتى امليتتزان 
التجتتاري وميتتزان املدفوعتتات وهتتذا حيستتن متتن ستتعر 

اللتترة الستتورية. 
اإلعمتتار  إعتتادة  الستتورية  احلستتابات  يف  ويدختتل 
وتنشتتيط حركتتة التبتتادل متتع دول اجلتتوار الدختتال 
متتواد البنتتاء، وكذلتتك استتتعادة حركتتة الرانزيتتت 
التتي تقتتدر خستتارة ستتوريا نتيجتتة توقفهتتا بتتتتتتتت)5( 
مليتتار دوالر مقابتتل )800( مليتتون دوالر لتتأردن و 

)900( مليتتون دوالر للبنتتان. 
أمتتا يف البعتتد السياستتي، فتتإن اعتتادة فتتتح املعتتر ميثل 
نصتتراً معنويتتاً وسياستتياً كبتتراً لستتوريا كمتتا لروستتيا 
علتتى أن كل شتتيء عتتاد إىل متتا كان عليتته ومتتن شتتأن 
ذلتتك تعزيتتز انتصتتار وقتتدرة اجليتتش العربتتي الستتوري 
باعتبتتار أن احلتترب انتهتتت أو أنهتتا توشتتك علتتى 

االنتهتتاء. 



3نداء الوطن - العدد  ١٣١ تشرين الثاني ٢٠١٨ مواقف وآراء

هل تكون نقطة التحول نحو عالم متعدد األقطاب؟!
حرب ترامب على الصني ومخاطر الحرب التجارية الشاملة

د. موسى العزب
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يف محلتتة شرستتة ضتتد التتواردات، يطلتتق الرئيتتس 
األمريكتتي حربتتا جتاريتتة ضتتد الصتتن، ويهتتدد 
مبضاعفتتة الضرائتتب علتتى مجيتتع التتواردات الصينية، 
وحتتتت شتتعار "أمريتتكا أواًل" يفتترض مفاوضتتات علتتى 
اليابتتان تستتتهدف الفائتتض التجتتاري لتتدى "احلليتتف 
مجركيتتة  تعرفتتات  بفتترض  ويطالتتب  اليابانتتي" 

جديتتدة.
يف وقتتت أصبتتح فيتته رأس املتتال العاملتتي، هتتو احلاكتتم 
النمطتتي للعتتامل، وحتولتته إىل قتتوة متحركتتة  ومركتتزة 
ومتداخلتتة، داختتل الواليتتات املتحتتدة ويف العتتامل، 
يأمتتل ترامتتب يف تشتتكيل جبهتتة متتع أوروبتتا ضتتد 
بكتتن، بينمتتا تستتعى الصتتن بدورهتتا إىل التخلتتص 

متتن قبضتتة الغتترب علتتى اقتصادهتتا.
الرئيتتس االمريكتتي بتهديتتد "متتن ستترقونا"  بتتدأ 
ثتتم جتتاء دور نائتتب الرئيتتس، ليتهتتم الصتتن بتتأن 
اقتصادهتتا قائتتم علتتى النهتتب، وأنهتتا متتتارس "عدوانا 
مستتلحا ضتتد أمريتتكا"، وحتتتاول إضعتتاف مكانتتة 
الرئيتتس، ممتتا دفتتع الرئيتتس الصيتتي بالتصريتتح: 
بأنتته ال يوجتتد أحتتد يستتتطيع أن جيتتر الصتتن علتتى 

"إبتتتالع الثعابتتن" علتتى حستتاب مصاحلهتتا.
متتن التصعيتتد اللفظتتي، انتقتتل الطرفتتان إىل العقوبتتات 
يقفتتان  القويتتن  البلديتتن  بتتأن  وبتتدا  اجلمركيتتة، 
علتتى طتتريف النقيتتض علتتى املستتتويات االقتصاديتتة 
يتجهتتان  وأنهمتتا  وااليدلوجيتتة،  واجليوسياستتية 
بثبتتات حنتتو حتترب بتتاردة جديتتدة، دون أن يتحتترك 

أحتتد لدفعهمتتا إىل التعقتتل.
علتتى اجلانتتب االمريكتتي؛ مت االعتتالن عتتن قائمتتة 
تشتتمل 5745 منتجتتاً صينيتتا متتن أهمهتتا الصلتتب 
واالملنيتتوم والكيماويتتات وااللكرونيتتات، متثتتل 200 
مليتتار دوالر، ستتتخضع لضرائتتب خاصتتة، فقامتتت 
الصتتن بتعديتتل ضرائبهتتا علتتى 5200 منتتتج أمريكتتي 

تعتتادل 60 مليتتار دوالر.
وصتتف ممثتتل للصناعتتة األمريكيتتة قتترار ترامتتب بأنتته 
"متتن أكثتتر املراوغتتات تدمتترا للتتذات" وتتختتوف 
خنتتب يف واشتتنطن متتن أن ذلتتك متتن شتتأنه أن يستترع 
متتن تبلتتور نظتتام جديتتد متعتتدد االقطتتاب، خاصتتة 
بعتتد االنستتحاب متتن االتفتتاق االيرانتتي النتتووي، 
وحتتتدي ترامتتب لتتكل متتن بريطانيتتا وفرنستتا واملانيتتا 

وروستتيا والصتتن دفعتتة واحتتدة.
يف بكتتن وهونتتج كونتتغ، يتختتوف رجتتال األعمتتال 
متتن أن تكتتون بكتتن قتتد بالغتتت يف رد اهلجتتوم علتتى 
ترامتتب، وأستتاءت التقديتتر لتفاقتتم املشتتاعر املعاديتتة 
للصتتن وستتط النختتب االمريكيتتة، وأن الصتتن طتتوال 

ستتنوات مل تفعتتل شتتيئا ملنتتع املواجهتتة!!
وبعتتد أن أوقتتف ترامتتب اتفاقتتا وقتتع يف أيتتار املاضتتي 
يعتتد بزيتتادة املشتتريات الصينيتتة، مقابتتل متكتتن 
األعمتتال األجنبيتتة وخاصتتة االمريكيتتة بتتأن تصبتتح 
أغلبيتتة يف بعتتض الشتتركات الصينيتتة، أكتتدت بكتتن 
بتتأن املفاوضتتات حتتول هتتذا االتفتتاق مل تقطتتع بعتتد 
بشتتكل كامتتل، متتع "هتتذا التاجتتر اجللتتف التتذي ال 

حيستتن احلتتوار". 
هتتذه العدوانيتتة األمريكيتتة تعيدنتتا حلقبتتة ريغتتان 
عندمتتا فرضتتت أمريتتكا ضرائتتب مرتفعتتة علتتى اليابتتان 
بلغتتت بعضهتتا )100%( علتتى األجهتتزة الكهربائيتتة، 
ممتتا دفتتع البلتتد التتذي كان يشتتكل القتتوة االقتصاديتتة 
الثانيتتة يف العتتامل، إىل رفتتع نستتبة الفائتتدة، قبتتل 
الدختتول يف ركتتود اقتصتتادي متتا زال يعانتتي منتته 

حتتتى اآلن.
هتتل ميكتتن فتترض هتتذا الستتيناريو علتتى الصتتن؟ 

الصينيتتون ال يعتقتتدون ذلتتك.

تعتمتتد الصتتن بصادراتهتتا التتي كانتتت لفتترة طويلتتة 
قاطتترة منوهتتا، علتتى وفتترة اليتتد العاملتتة املؤهلتتة 
امتتوال  ورؤوس  منخفضتتة،  وأجتتور  واملنضبطتتة، 
اجنبيتتة، ومهتتارة البحتتث عتتن أستتواق جديتتدة، يف 
ظتتل أجتتواء تشتتريعات دوليتتة تكستتر أقفتتال احلمايتتة 
يف الستتوق. وبعتتد تتتردد وشتتكوك، التحقتتت الصتتن 
مبنظمتتة التجتتارة العامليتتة عتتام 2001، وبستترعة 
الفرنستتي  االقتصتتاد  جتتتاوز  استتتطاعت  ملحوظتتة 
والريطانتتي واألملانتتي ثتتم اليابانتتي، حيتتث بلتتغ 
الناتتتج احمللتتي اإلمجالتتي 11200 مليتتار دوالر عتتام 
2016، مقابتتل 18569 مليتتار للواليتتات املتحتتدة.
يف واشتتنطن بتتدأت النختتب السياستتية تقتتر حبماقتهتتا 
التارخييتتة، عندمتتا ركتتزت علتتى استتتهداف روستتيا، 
بينمتتا كان عليهتتم أن يقلقتتوا بشتتأن الصتتن. بتتدؤوا 
يستتتدركون تأخرهتتم عندمتتا قطعتتوا خطتتوة يف آب 
األختتر بإقتترار الكونغتترس قانتتون "الدفتتاع الوطتتي" 
مبستتاعدة متتن الدميوقراطيتتن، حيث أضيفتتت العناصر 
الدبلوماستتية  جانتتب  إىل  واالقتصاديتتة  التجاريتتة 
والعستتكرية واالستتتخباراتية، رغتتم تفتتوق األمريتتكان 

املعتتروف يف هتتذه اجملتتاالت.
أمريتتكا تدفتتع بتتكل أستتلحتها إلخافتتة الصتتن، بينمتتا 
الفائتتض التجتتاري الصيتتي يبلتتغ 375 مليتتار دوالر، 
اي متتا يستتاوي 47.2% متتن فاتتتورة امريتتكا للتجتتارة 
اخلارجيتتة، ورغتتم ادعتتاء ترامتتب بتتأن صناعتتته قتتد 
تعرضتتت إىل هجتتوم جتتتاري متعمتتد تستتبب يف إقفتتال 
مصانتتع وتستتريح ماليتتن العمتتال، إال أن اجلميتتع 
يعتترف بتتأن تراجتتع التصنيتتع االمريكتتي ابتتتدأ قبتتل 

وصتتول الصتتن إىل امللعتتب الدولتتي.
تتباهتتى الصتتن متتن جانبهتتا بتتأن سياستتاتها كانتتت 
عادلتتة وأنهتتا قامتتت بتخليتتص 800 مليتتون صيتتي 
متتن الفقتتر الشتتديد، عندمتتا وظفتتت ملصلحتهتتا القواعتتد 
التجاريتتة التتي أملتهتتا القتتوى العظمتتى علتتى العتتامل، 
التدختتل  أدوات  ألغتتى  متتن  هتتي  ليستتت  وأنهتتا 

االقتصتتادي ونشتتر العوملتتة!
اليتتوم هنتتاك أربعتتة صناعتتات صينيتتة متتن عشتترة، 
تشتتكل 42.6%، تتتتم بواستتطة مؤسستتات أمريكيتتة 
و   APPLE هتتي  وضوحتتاً  االكثتتر  واالمثلتتة 
iPhone، يتتتم تصنيعهتتا داختتل الصتتن وتعتتود 
معظتتم قيمتهتتا املضافتتة لصتتاحل الواليتتات املتحتتدة، 
هنتتا يكتتون رأس املتتال ستتعيدا بالذهتتاب الستتتغالل يتتد 
عاملتتة رخيصتتة، ونظتتام يتجاهتتل التبعتتات البيئيتتة 

املكلفتتة لالنتتتاج املكثتتف.
تقنيتهتتا  بتتل طتتورت  بذلتتك،  الصتتن  مل تكتتتف 
اخلاصتتة، وبرعتتت يف االنرنتتت وغوغتتل وأمتتازون.
الصتتن  بتتأن  ترامتتب  مستشتتاري  اعتقتتاد  رغتتم 
ستتتخضع يف النهايتتة بعتتد انهيتتار االستتتثمارات، إال 
أنتته ال يوجتتد مؤشتترات تؤكتتد ذلتتك،؛ فالتتواردات 
الصتتادرات  بينمتتا  بالتزايتتد،  استتتمرت  الصينيتتة 
واصلتتت تصاعدهتتا بنستتب معقولتتة بلغتتت 12.2% يف 

عتتام واحتتد.
تؤكتتد الصتتن بأنهتتا تواصتتل عمليتتات االصتتالح 
بالوتتترة والطريقتتة التتي تريدهتتا متتع إعطتتاء أولويتتة 
لدمتتج احلتتزب الشتتيوعي الصيتتي بآليتتات احلكومتتة 
للحتتد متتن الفستتاد وضبتتط احلركتتة، وتتجتته إىل 
اقتصتتاد أكثتتر ختطيطتتاً وتأهيتتال، وتعلتتن عتتن نستتب 

منتتو تبلتتغ 6.7% يف الفصتتل الثانتتي هلتتذا العتتام.
ومنتتذ فتترة طويلتتة مل تعتتد الصتتادرات تشتتكل قاطتترة 
االقتصتتاد، بتتل إن االستتتهالك الداخلتتي واالستتتثمار 
يشتتكالن بالتتابتتع 43.4% و 40% متتن العائتتد القومتتي 
االمجالتتي، باالضافتتة إىل ستتوق داخليتتة متتن 1.4 

مليتتار نستتمة، متتن الصعتتب املتتس بهتتا.
تطتترح بكتتن ستتالحا آختتر ملواجهتتة الركتتود ؛ وهتتي 
خطتتة "صنتتع يف الصتتن 2025" واهلادفتتة إىل تطويتتر 
صناعتتة جتديديتتة مستتتقلة يف قطاعتتي التكنولوجيتتا 
واملعلومتتات، ولكتتن أيضتتا يف الروبوتتتات والفضتتاء 
والطتتران وهندستتة احمليطتتات والعربتتات الكهربائيتتة 

واملعتتادن اجلديتتدة والطتتب احليتتوي.
وتأمتتل أن تنافتتس االحتتتكار االمريكتتي عندمتتا تطتترح 
يف األستتواق بضائعهتتا باستتعار تفضيليتتة. كمتتا تستتعى 
الصتتن لتعزيتتز ثقتتة العتتامل بهتتا متتن ختتالل إربتتاك 
ميتتزة التبتتادل بالتتدوالر وإحتتالل اليتتوان يف التبادالت، 
خاصتتة جتتتاه التتدول التتي تتعامتتل متتع إيتتران، 
وإخراجهتتا متتن مصائتتد التبعيتتة واحلصتتار، وتؤكتتد 
بأنهتتا ال تصتتدر أيدلوجيتهتتا إىل اخلتتارج، وحتتترم 

حتتق اجلميتتع باختيتتار منهجتته اخلتتاص بالتطتتور.
تتوجتته الصتتن للتعتتاون متتع شتتركاء آخريتتن؛ بدايتتة 
متتن جرانهتتا مبتتن فيهتتم اؤلئتتك الذيتتن يتخوفتتون 
متتن ستتطوتها، فالتجتتارة البينيتتة االستتيوية تشتتكل 
43% متتن قيمتتة التبتتادل بتتن دول املنطقتتة، وتستتتغل 
الصتتن اهتتتزاز الثقتتة بتتن ترامتتب وحلفتتاء أمريتتكا 
التارخييتتن يف طوكيتتو وستتيؤول، لتدفتتع بشتتراكة 
اقليميتتة كاملتتة تصتتل إىل أستتراليا ونيوزلنتتدا واهلنتتد، 
بينمتتا ستتتحمل بعتتض املنتوجتتات الصينيتتة عالمتتات 

صناعيتتة متتن بنغالديتتش وفيتنتتام.
وتتوجتته بقتتوة لتجعتتل متتن طرقها األستتطورية مشتتاريع 
متعتتددة االطتتراف، فتدفتتع بإحيتتاء طريتتق احلريتتر 
للوصتتول بتتراً إىل أوروبتتا متتروراً بوستتط آستتيا وروستتيا، 
وتأستتس البنتتك اآلستتيوي لالستتتثمار، وتقيتتم جستترا 

حبريتتا إىل أفريقيتتا. 
واشتتنطن  خطتتوات  مواجهتتة  بتتأن  بكتتن  تتتدرك 
التصعيديتتة ستتترك بعتتض اآلثتتار خاصتتة يف موضتتوع 
احلبتتوب واللحتتوم، فتفتتتح هلتتا أستتواقا تبادليتتة متتع 
حميطهتتا والرازيتتل، وتقتتدر بتتأن الراشتتق ستتيكون 

هتتؤالء  بتتأن  وتتوقتتع  لالمريكيتتن،  ايضتتا  مؤملتتا 
ستتيعودون لطاولتتة احلتتوار بعتتد االنتخابتتات النصفيتتة 

التتي جتترت هتتذا الشتتهر.
املوجهتتة بتتن القوتتتن تتجتتاوز املستتألة التجاريتتة 
لتأختتذ أبعتتادا عستتكرية واستتراتيجية توثتتر الوضتتع 

يف حبتتر الصتتن وتايتتوان. 
بتدمتتر منتتط  املتحتتدة  الواليتتات  عالمتتات فشتتل 
اجملتمتتع الصيتتي واستتتبداله بنمتتط غربتتي مينتتع 
توفتتر مستتاحة كافيتتة للنمتتو االنتاجتتي، أصبحتتت 
واضحتتة، وقتتد تراختتت ستتيطرة القتتوة العظمتتى، 
وبتتدأت آلتتة حربهتتا يف التداعتتي عندمتتا فشتتلت 
باإلطاحتتة بكوبتتا، وُهزمتتت يف فيتنتتام، وغاصتتت يف 
حتتروب افغانستتتان والعتتراق وستتورية، وهتتذا ختتر 

ستتعيد لتتكل متتن بكتتن وطهتتران.
متتن  الصتتن  إنتتتاج  واشتتنطن إىل خفتتض  تدفتتع   
علتتى  وتراهتتن  والفتتوالذ،  والنستتيج  االلكرونيتتات 
معاقبتتة الصتتن بتترك ماليتتن العمتتال واملوظفتتن 
"علتتى البالطتتة"، ومتتا يرتتتب عليتته متتن آثتتار 

حمستتوبة! غتتر  اجتماعيتتة 
متتن املؤكتتد بتتأن منتتط العوملتتة يف التخصيتتص االنتاجتتي 
التتذي كان ستتائدا منتتذ عقتتود ستتواء يف الغتترب أو 
الصتتن، أصبتتح ثقيتتاًل، كمتتا أن استتتبدال النظتتام 
االقتصتتادي القائتتم علتتى تبتتادل الستتلع، بعتتامل يقتتوم 
علتتى املستتاواة االجتماعيتتة والثتتروة املشتتركة متتا زال 

بعيتتداً.
ولكتتن هتتل ستستتبب اجلرعتتة االختترة متتن تعريفتتات 
ترامتتب لالستتتراد بدفتتع العتتامل إىل حتترب جتاريتتة 

شتتاملة؟
القتتادة الصينيتتون يؤكتتدون بأنهتتم قادريتتن علتتى منتتع 
وقوعهتتا، ولكتتن امكانيتتة تستتخن حتترب متعتتددة 
األقطتتاب، وعتتامل يتجتته حنتتو نظتتام دولتتي متعتتدد، 

متتا زالتتت قائمتتة.

ــا  ــي عندم ــي التداع ــا ف ــة حربه ــدأت آل ــى، وب ــوة العظم ــيطرة الق ــت س تراخ

حــروب  فــي  وغاصــت  فيتنــام،  فــي  وهُزمــت  بكوبــا،  باإلطاحــة  فشــلت 

افغانســتان والعــراق وســورية، وهــذا خبــر ســعيد لــكل مــن بكيــن وطهــران.
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األونتتروا كمتتا هتتو معتتروف للجميتتع منظمتتة 
لالجئتتن  اخلدمتتات  بتوفتتر  تنفتترد  دوليتتة 
الفلستتطينن، وإحتتدى هتتذه اخلدمتتات التعليتتم. 
وعلتتى متتدى الستتبعن عامتتاً املاضيتتة، عملتتت 
األونتتروا علتتى توفتتر التعليتتم ملتتا يقتتارب املليتتون 
طالتتب، إضافتتة إىل توفتتر أكثتتر متتن عشتترين 

ألتتف معلتتم ستتنوياً يف املناطتتق اخلمستتة.
ويف األردن، تديتتر األونتتروا شتتؤونها بشتتكل 
منفصتتل عتتن وزارة الربيتتة والتعليتتم، باستتتثناء 
املناهتتج وحتديتتد العطتتل الرمسيتتة، وبعتتض 
القوانتتن التتي ختتتدم مصلحتتة إدارة االونتتروا 
فقتتط والتتي احيانتتا ال تطبقهتتا وزارة الربيتتة 
والتعليتتم ذاتهتتا. ومتتا عتتدا ذلتتك فتتإن األونتتروا 
التتدول  وشتتروط  اخلاصتتة  قراراتهتتا  تطبتتق 

املاحنتتة.
ويف كل عتتام وقبتتل نهايتتة الفصتتل الدراستتي 
االول، تعمتتل األونتتروا علتتى تنظيتتم شتتؤون 
املتتدارس الداخليتتة، متتن حيتتث التتدوام وعتتدد 
املعلمتتن  الطتتالب داختتل كل صتتف وعتتدد 
والتعيينتتات اجلديتتدة والتنقتتالت بتتن املتتدارس 
) حتتتت استتم التشتتكيالت ( مبتتا يتوافتتق متتع 

ظتتروف األونتتروا املاليتتة واإلداريتتة.
ويف الستتنوات اخلمتتس األختترة، وحتتتت ذريعتتة 
العجتتز يف موازنتتة الوكالتتة، طالتتت التقليصتتات 
التتي تنتهجهتتا إدارة األونتتروا هتتذه التشتتكيالت 
املوجتتودة  احلقيقيتتة  للظتتروف  مراعتتاة  دون 
داختتل املتتدارس واحلاجتتات التعليميتتة التتي 
تتطتتور وتتتزداد عامتتاً بعتتد عتتام. ممتتا انعكتتس 
للطتتالب  التعليمتتي  املستتتوى  علتتى  ستتلبا 
واألمتتان الوظيفتتي للمعلمتتن واالستتتقرار اإلداري 

للمتتدارس.
وحاليتتا اجلميتتع بانتظتتار التشتتكيالت اجلديتتدة 
املزمتتع العمتتل بهتتا يف منتصتتف شتتهر كانتتون 
والتتي ستتينتج عنهتتا حتديتتد  االول 2018  
عتتدد الطتتالب يف كل صتتف خبمستتن طالتتب 
واملوافقتتة علتتى استتتقاالت املعلمتتن )التقاعتتد 
االستتتثنائي  املبكتتر( ووقتتف التعينتتات اجلديتتدة 
واالستتتعاضة عنهتتا بتعيتتن البتتدالء ) أي معلتتم 
باملياومتتة دون أيتتة حقتتوق(، إىل جانتتب تنفيتتذ 
قتترار وزارة الربيتتة والتعليتتم خبصتتوص تقليتتص 
عتتدد احلصتتص يف بعتتض املتتواد ممتتا ستتيؤدي 
تلقائيتتا اىل االستتتغناء عتتن املئتتات متتن املعلمتتن.
هتتذا يعتتي أن  متتدارس األونتتروا مقدمتتة علتتى 
خطتتوه ستتتؤثر بشتتكل ستتليب علتتى مستتتقبل 
الطتتالب واملعلمتتن، وعلتتى الستتمعة الرفيعتتة 
التتي كانتتت تتحلتتى بهتتا متتدارس األونتتروا 
متتن التتتزام ومستتتوى التعليتتم املتقتتدم واملستتتوى 

العالتتي للتتكادر التعليمتتي .
إن التشتتكيالت املقدمتتة عليهتتا األونتتروا رغتتم 
جتاوزهتتا للعجتتز املالتتي التتذي كانتتت تعانتتي 
منتته، إن دل علتتى شتتئ، فإمنتتا يتتدل علتتى 
أن هنالتتك خطتتة مدروستتة وممنهجتتة إلنهتتاء 
خدمتتات الوكالتتة يف قطتتاع التعليتتم، ليتتس يف 
األردن فقتتط بتتل يف مناطتتق عملهتتا كافتتة. وهتتو ما 
خيتتدم مصتتاحل كافتتة االطتتراف املعاديتتة لالجتتئ 

الفلستتطيي وحقتته بالعتتودة وتقريتتر املصتتر.

توقفتتت احلملتتة الوطنيتتة متتن اجتتل حقتتوق الطلبتتة 
الطالبيتتة  القضايتتا  متتن  عتتدد  أمتتام  »ذحبتونتتا« 

واحلقوقيتتة:
فضيحــة الـــ28 مليــون دينــار فــي الجامعــة 

الهاشــمية
طالبتتت احلملتتة الوطنيتتة متتن أجتتل حقتتوق الطلبتتة 
»ذحبتونتتا«، احلكومتتة األردنيتتة بتقديتتم توضيحتتات 
حتتول تصرحيتتات رئيتتس اجلامعتتة اهلامشيتتة الدكتتتور 
اجلامعتتة  مبيزانيتتة  واملتعلقتتة  هانتتي  بتتي  كمتتال 

اهلامشيتتة.
وكان بتتي هانتتي قتتد صتترح لقنتتاة اململكتتة الرمسيتتة، 
بتتأن احلكومتتة فرضتتت عليتته يف أواختتر لعتتام املاضتتي، 
حتويتتل مبلتتغ 28 مليتتون دينتتار أردنتتي، متتن فائتتض 
ميزانيتتة اجلامعتتة خلزينتتة الدولتتة. حيتتث حتقتتق 

اجلامعتتة اهلامشيتتة فائضتتاً ستتنوياً يف ميزانيتهتتا.
ولفتتتت ذحبتونتتا إىل أن هتتذا اإلجتتراء، جتتاء بعتتد 
أقتتل متتن عتتام علتتى قيتتام إدارة اجلامعتتة اهلامشيتتة 
برفتتع رستتوم املاجستتتر ملعظتتم التخصصتتات، وبنستتب 

وصلتتت إىل 100% يف بعتتض التخصصتتات.
وقامتتت محلتتة ذحبتونتتا يومهتتا بتقديتتم مذكتترة لتتوزارة 
التعليتتم العالتتي، تطالتتب فيهتتا بوقتتف قتترار رفتتع 
رستتوم الدراستتات العليتتا يف اجلامعتتة اهلامشيتتة، 
حبكتتم أن هتتذه اجلامعتتة ال تعانتتي متتن أيتتة مشتتاكل 
ماليتتة، بتتل علتتى العكتتس، فإنهتتا حتقتتق فائضتتاً 
يف ميزانياتهتتا الستتنوية. كمتتا أشتترنا إىل أن رستتوم 
باألستتاس  هتتي  اهلامشيتتة  اجلامعتتة  الستتاعات يف 
مرتفعتتة. وطالبنتتا يف املذكتترة التتي أرستتلناها لتتوزارة 
التعليتتم العالتتي، الراجتتع عتتن قتترار رفتتع رستتوم 

الدراستتات العليتتا.
وزارة التعليتتم العالتتي، جتاهلتتت مطالبنتتا، بذريعتتة 
أن هتتذا األمتتر متتن مستتؤولية إدارة اجلامعتتة!! إال أن 
املفاجتتأة كانتتت بقيتتام احلكومتتة بعتتد أقتتل متتن ستتنة 
علتتى قتترار رفتتع رستتوم الدراستتات العليتتا، بتحصيتتل 
إدارة اجلامعتتة  متتن  دينتتار  مليتتون  التتت 28  مبلتتغ 
اهلامشيتتة، وهتتو جتتزء متتن فائتتض موازنتتة اجلامعتتة. 
ونوهتتت محلتتة »ذحبتونتتا« إىل أن احلكومتتة التتي 
يفتترض بهتتا أن تقتتوم بدعتتم اجلامعتتات الرمسيتتة، ال 
تكتفتتي بعتتدم دعمهتتا، بتتل تشتتجعها -أو علتتى األقتتل 
تتغاضتتى- عتتن رفتتع الرستتوم لرفتتد خزينتتة الدولتتة 
متتن أمتتوال الطلبتتة الفقتتراء والذيتتن يقتتوم أهاليهتتم 

باالستتتدانة متتن أجتتل تدريستتهم.
وتستتاءلت ذحبتونتتا: مادامتتت اجلامعتتة اهلامشيتتة 
حتقتتق فائضتتاً يف ميزانيتهتتا يبلتتغ 28 مليتتون دينتتار، 
فلمتتاذا مل يعتترض جملتتس التعليتتم العالتتي، علتتى قيام 
اجلامعتتة برفتتع رستتوم الدراستتات العليتتا؟! وملتتاذا مل 

تقتتم احلكومتتة بالطلتتب متتن إدارة اجلامعتتة ختفيتتض 
رستتوم التنافتتس يف اجلامعتتة اهلامشيتتة والتتي تبلتتغ 
رستتوم ستتاعة الطتتب فيهتتا للتنافتتس 85 دينتتار، 
ورستتوم الصيدلتتة 70 دينتتار، وتكنولوجيتتا األعمتتال 

60 دينتتار؟!!
الجســور  هندســة  تفتــح  التطبيقيــة  البلقــاء 

للتنافــس وتغلقــه  للمــوازي 
ويف ملتتف جامعتتة البلقتتاء التطبيقيتتة، اعتتترت احلملة 
الطلبتتة »ذحبتونتتا«،  الوطنيتتة متتن أجتتل حقتتوق 
أن قيتتام جامعتتة البلقتتاء التطبيقيتتة بفتتتح تستتجيل 
واجلستتور  الطتترق   / املدنيتتة  اهلندستتة  لتخصتتص 
التنافتتس،  لرنامتتج  وإغالقتته  املتتوازي،  للرنامتتج 
يعتتتر ستتابقة خطتترة وتعكتتس توجهتتاً خلصخصتتة 
بعتتض التخصصتتات املرغوبتتة يف اجلامعتتات الرمسيتتة.
ولفتتتت »ذحبتونتتا« إىل أن هيئتتة اعتمتتاد مؤسستتات 
بتاريتتخ  قتتررت  قتتد  كانتتت  العالتتي،  التعليتتم 
2018/8/1، وقتتف التستتجيل يف ختصتتص اهلندستتة 
املدنيتتة / الطتترق واجلستتور يف جامعة البلقتتاء التبطيقية 
للعتتام الدراستتي 2019/2018، حيتتث التزمتتت إدارة 
اجلامعتتة بالقتترار علتتى صعيتتد التنافتتس، إال أنهتتا 
خالفتتته علتتى صعيتتد املتتوازي. حيتتث يبلتتغ ستتعر 
ستتاعة التنافتتس هلتتذا التخصتتص 30 دينتتاراً فيمتتا 
يبلتتغ ستتعر املتتوازي 60 دينتتاراً .. أي ضعتتف ستتاعة 

التنافتتس !!
وأبتتدت احلملتتة ختوفهتتا متتن أن يصبتتح متتا أقدمتتت 
عليتته إدارة جامعتتة البلقتتاء التطبيقيتتة نهجتتاً تستتابق 
علتتى تطبيقتته اجلامعتتات الرمسيتتة، ليصبتتح التعليتتم 

الطبقتتي واقعتتاً ماثتتاًل امامنتتا.  
وطالبتتت احلملتتة وزارة التعليتتم العالتتي وهيئتتة اعتمتتاد 
اإلجتتراءات   باختتتاذ  العالتتي،  التعليتتم  مؤسستتات 
الالزمتتة لوقتتف قتترارات جامعتتة البلقتتاء التطبيقيتتة، 

املخالفتتة لقتترارات وتعليمتتات هيئتتة االعتمتتاد.
رفع رسم التسجيل في جامعة مؤتة:

كمتتا طالبتتت احلملتتة الوطنيتتة متتن اجتتل حقتتوق 
الطلبتتة »ذحبتونتتا« وزيتتر التعليتتم العالتتي، بالتدختتل 
لوقتتف استتتمرار اجلامعتتات الرمسيتتة، برفتتع رستتوم 
التستتجيل واخلدمتتات علتتى طلبتتة التنافتتس واملتتوازي، 
دون مراعتتاة لظروفهتتم املاليتتة، وهتتو األمتتر التتذي 
اعترتتته احلملتتة طريقتتة أختترى متتن طتترق هتتذه 
اجلامعتتات للجبايتتة متتن الطلبتتة، وااللتفتتاف علتتى 

توجتته التتوزارة بعتتدم رفتتع رستتوم التنافتتس.
ويف هتتذا الستتياق تستتجل ذحبتونتتا، رفضهتتا لقيتتام 
جامعتتة مؤتتتة برفتتع رستتوم التستتجيل ابتتتداًء متتن العام 
الدراستتي احلالتتي بنستتب كبتترة. حيتتث ارتفعتتت 
رستتوم املستتتجدين للتنافتتس عنتتد التستتجيل متتن 65 
دينتتار لتصبتتح 110 دنانتتر وبنستتبة زيتتادة بلغتتت 
الفصليتتة  التستتجيل  رستتوم  ارتفعتتت  فيمتتا   .%70
للتنافتتس متتن 50 دينتتار لتصبتتح 65 دينتتار وبنستتبة 

زيتتادة بلغتتت %30.
واألمتتر نفستته ينطبتتق علتتى كافتتة الرامتتج يف جامعتتة 
مؤتتتة متتن متتوازي ودولتتي ودراستتات عليتتا )تنافتتس 

ومتتوازي( 
إننتتا يف احلملتتة الوطنيتتة متتن أجتتل حقتتوق الطلبتتة 
»ذحبتونتتا« نطالتتب وزارة وجملتتس التعليتتم  العالتتي، 
بأختتذ دورهمتتا يف محايتتة الطالتتب ومسعتتة اجلامعتتات 
والعمليتتة التعليميتتة، والتصتتدي لكافتتة القتترارات التتي 
تستتعى لت»تستتليع« العلتتم والتعليتتم. ويف هتتذا الستتياق، 
فتتإن »ذحبتونتتا« ستتتعقد مؤمتتتراً صحفيتتاً تكشتتف فيتته 
خطتتورة قتترارات جملتتس التعليتتم العالتتي وسياستتته 
وخاصتتة ملتتف الستتنة التحضريتتة. كمتتا ستتتعلن متتن 
ختتالل املؤمتتتر الصحفتتي عتتن خطتتوات ملموستتة علتتى 

األرض للتصتتدي هلتتذه السياستتات.

استتتدعى املدعتتي العتتام منستتق احلملتتة الوطنيتتة 
متتن أجتتل حقتتوق الطلبتتة "ذحبتونتتا" الدكتتتور 
فاختتر الدعتتاس، علتتى خلفيتتة شتتكوى تقدمتتت 
بهتتا إحتتدى اجلامعتتات اخلاصتتة، علتتى خلفيتتة 
حقتتوق  أجتتل  متتن  الوطنيتتة  للحملتتة  منشتتور 
الطلبتتة "ذحبتونتتا"، قتتام بنشتتره علتتى صفحتتته 
اخلاصتتة علتتى الفيستتبوك، ويتنتتاول قضيتتة تتعلتتق 

بالتطبيتتع.
وعلتتى الرغتتم متتن أن املنشتتور ال يذكتتر استتم 

اجلامعتتة أو اجلهتتة املطبعتتة، وعلتتى  الرغتتم متتن دقتتة 
متتا قامتتت احلملتتة بنشتتره حتتول هتتذه القضيتتة، إال أن 
إدارة اجلامعتتة أصتترت علتتى تقديتتم الشتتكوى حبتتق 

منستتق احلملتتة.
يذكتتر أن هتتذه هتتي اجلامعتتة الثانيتتة التتي تقتتدم 
شتتكوى وفتتق قانتتون اجلرائتتم اإللكرونيتتة حبتتق 
دعتتاس. حيتتث كانتتت جامعتتة البلقتتاء قتتد قدمتتت 
شتتكوى حتتول منشتتورات للحملتتة تتعلتتق بقيتتام إدارة 
اجلامعتتة برفتتع رستتوم الدبلتتوم. وال تتتزال جلستتات 
القضيتتة تعقتتد حتتتى اللحظتتة يف حمكمتتة الستتلط، وقتتد 

مت عقتتد جلستتة صبتتاح اليتتوم.

وأكتتد الدكتتتور الدعتتاس أن "حمتتاوالت إشتتغالنا 
بقضايتتا جانبيتتة وتشتتتيت جهودنتتا، لتتن تتتؤدي 
إال إىل املزيتتد متتن العتتزم واإلصتترار علتتى مواصلتتة 
نضالنتتا والتصتتدي لكافتتة سياستتات خصخصتتة 
اجلامعتتات، ورفتتع الرستتوم يف اجلامعتتات الرمسيتتة 

واخلاصتتة دون رقيتتب وال حستتيب".
كمتتا طالتتب بوقفتتة جديتتة متتن كافتتة القتتوى 
والنقابيتتة،  واحلزبيتتة  احلقوقيتتة  واجلهتتات 
للتصتتدي لقانتتون اجلرائتتم اإللكرونيتتة التتذي أصبتتح 
ورقتتة تستتتخدم للضغتتط علتتى الناشتتطن والقتتوى 

والوطنيتتة.  احلزبيتتة 
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بعد الباقورة والغمر، هل ت�سقط اتفاقية الغاز؟!

الدخول المعفاة والخاضعة
نقتتر مجيعتتاً أن هنتتاك تهتترب 
ضريتتيب أضتتر باخلزينتتة. عتتزز 
متتن تفتتكك العالقتتة متتا بتتن 
العتبتتارات  واملواطتتن.  الوطتتن 
كثتترة أبرزهتتا انتشتتار ظاهتترة 
وغيتتاب  جهتتة،  متتن  الفستتاد 
العدالتتة علتتى أكثتتر متتن صعيتتد متتن جهتتة أختترى. 
تقديتتم  ختتالل  متتن  تهتترب  نوعتتان،  والتهتترب 
حستتابات غتتر دقيقتتة ومعلومتتات ناقصتتة عمتتا يقبضتته 
بائتتع الستتلعة او مقتتدم اخلدمتتة، وأختترى ناجتتتة عتتن 
شتتيوع اقتصتتاد الظتتل متتن إنتاجتتي أو خدمتتي. غتتر 
املستتجل حستتب القوانتتن الستتارية. لكتتن التهتترب 
األخطتتر والتتذي يتعلتتق بستتلوك الستتلطات التنفيذيتتة 
والتشتتريعية واملتمثتتل يف التشتتريع ذاتتته التتذي مييتتز 
بتتن املكلفتتن وال يراعتتي نصتتوص الدستتتور. والتتذي 
يعتتززه يف ذات الوقتتت هشاشتتة الثقتتة بتتن املواطتتن 
وهاتتتن الستتلطتن. وأعتتي هنتتا التهتترب متتن ختتالل 
القانتتون. التتذي يفرضتته املتنفتتذون وأصحتتاب املصتتاحل 

علتتى شتتكل الشتترائح او النستتب متتن جهتتة والدختتول 
اخلاضعتتة واملعفتتاة متتن جهتتة اختترى ومثتتال ذلتتك: 

أواًل: الدخول المعفاة
لقتتد تضمتتن مشتتروع القانتتون اعفتتاءات ستتخية تتناقض 
وتوصيتتة احلكومتتة يف اخضتتاع الطبقتتة العليتتا لضريبتتة 

الدختتل حيتتث وردت إعفتتاءات للجهتتات التاليتتة: 
1- أعفتتت املتتادة )4( فقتترة )أ( بنتتد )5( األربتتاح 
الرأمساليتتة باستتتثناء األربتتاح الناجتتتة عتتن بيتتع 
املوجتتودات القابلتتة لالستتتهالك أي األربتتاح الناجتتتة 

عتتن املتاجتترة باالراضتتي مثتتاًل.
 ان اخضتتاع جتتتار االراضتتي للضريبتتة وأيتتة أربتتاح 
رأمساليتتة اختترى يعتتزز متتن العدالتتة التتي ننشتتد.

2- أعفتتت املتتادة )4( فقتترة )أ( بنتتد )7( األربتتاح 
أستتهم وحصتتص  بيتتع  عتتن  الناجتتتة  الرأمساليتتة 

املعلومتتات. تكنولوجيتتا  ومؤسستتات  الشتتركات 
ال ارى متترر هلتتذا االعفتتاء. فالضريبتتة علتتى الدختتل 
يتتتم بعتتد تنزيتتل اخلستتائر متتن جتتتارة االستتهم مثتتاًل 
ممتتا حيقتتق العدالتتة للمتداولتتن يف الستتوق املالتتي 
التتذي حلقتتت بهتتم خستتائر كبتترة جتتراء الركتتود 

التتذي يعانتتي منتته الستتوق املالتتي.

3- نصتتت املتتادة )4( فقتترة )أ( بنتتد )13( علتتى اعفتتاء 
)5( االف دينتتار متتن تعويتتض نهايتتة اخلدمتتة ابتتتداًء 

متتن 2015/1/1.
محايتتة ألبنتتاء الطبقتتة الوستتطى احلاصلتتن علتتى هتتذا 
التعويتتض فتتإن إخضتتاع متتا زاد عتتن )20( ألتتف دينتتار 
للضريبتتة فيتته عدالتتة هلتتم ودعمتتاً لالدختتار واالستتتثمار 

لصغتتار ومتوستتطي الدختتل.
4- أعفتتت املتتادة )4( فقتترة )أ( بنتتد )14( مبلتتغ 
حستتب  التقاعتتدي  الراتتتب  متتن  دينتتار   )2500(

القانتتون. مشتتروع 
العدالتتة تقتضتتي أن يضتتاف إليتته الدختتول متتن مصتتادر 
الدختتل األختترى علتتى أن يعامتتل املتقاعتتد كاملكلتتف 
الطبيعتتي وإخضتتاع متتا زاد عتتن إعفائاتتته للضريبتتة. 
حتتتى يستتتقيم إعفتتاء املتقاعتتد متتع مقتتدار اإلعفتتاءات 
أواًل  يف  التتواردة  الطبيعيتتن  لالشتتخاص  املمنوحتتة 

أعتتاله.
ثانيًا: الدخول الخاضعة

األشتتخاص  دختتول  القانتتون  مشتتروع  أخضتتع 
لنستتبة )%1(  املعنويتتن  )الطبيعيتتن( واألشتتخاص 
حستتب املتتادة )11(/ج  للتكافتتل االجتماعتتي ولغايتتات 

نظمتتت احلملتتة الوطنيتتة األردنيتتة إلستتقاط 
اتفاقيتتة الغتتاز متتع الكيتتان الصهيونتتي )غتتاز 
العتتدو احتتتالل(، مستترة حتتتت شتتعار: 
"بعتتد الباقتتورة والغمتتر، حتتان وقتتت إلغتتاء 
يف  لالستتتمرار  وذلتتك  الغتتاز"،  اتفاقّيتتة 
الضغتتط متتن أجتتل إلغتتاء اتفاقّيتتة الغتتاز متتع 

العتتدو الصهيونتتي.
جمّمتتع  أمتتام  متتن  املستترة  وانطلقتتت 
النقابتتات املهنّيتتة باجّتتتاه رئاستتة التتوزراء، 
إال أن األجهتتزة األمنيتتة منعتهتتا متتن إكمتتال 
مستترتها، التتي انتهتتت بتتتالوة الدكتتتور 
هشتتام البستتتاني منستتق احلملتتة بيانتتاً أكتتد 
فيتته علتتى أنتته وبعتتد إلغتتاء امللحتتق اخلتتاص 
بأراضينتتا يف الباقتتورة والغمتتر، حتتان وقتتت 
استتتكمال الضغتتوط، والبنتتاء علتتى هتتذه 
اخلطتتوة، إللغتتاء اتفاقّيتتة الغتتاز متتع العتتدو 
الّصهيونتتي، التتي تهتتدر املليتتارات متتن 
أمتتوال دافعتتي الضرائتتب، وترّتتتب التبعّيتتة 
علتتى بلدنتتا، وتدعتتم اإلرهتتاب الصهيونتتي. 
تعتتتر  احلملتتة  أن  البستتتاني  وأضتتاف 
إعتتالن إلغتتاء املالحتتق اخلاصتتة بأراضينتتا 
يف الباقتتورة والغمتتر ضمتتن معاهتتدة الشتتؤم 
متتع الكيتتان الّصهيونتتي، معاهتتدة وادي 
الصحيتتح،  االجّتتتاه  يف  خطتتوة  عربتتة، 
ولكّنهتتا خطتتوة صغتترة أمتتام واقتتع مريتتر 
يستتر بتستتارع باجّتتتاه ترستتيخ التبعّيتتة 
للصهاينتتة، وإهتتدار أمتتوال وأمتتن ومستتتقبل 
املواطنتتن األردنّيتتن، واإلضتترار باقتصتتاد 
البلتتد، لصتتاحل دعتتم اإلرهتتاب الصهيونتتّي.
هتتذا وتنتتوي محلتتة غتتاز العتتدو احتتتالل 
متتن  املزيتتد  باجتتتاه  خطواتهتتا  تصعيتتد 
الضغتتط علتتى النتتواب واحلكومتتة للراجتتع 
عتتن اتفاقيتتة الغتتاز. فهتتل تنجتتح القتتوى 
الوطنيتتة بالتنستتيق متتع احلملتتة يف ذلتتك؟

الوحدة ال�سعبية:
 قرار ا�ستعادة الباقورة والغمر

فر�سة الإعادة النظر 
بالعلقات مع الكيان ال�سهيوين

مثتتن املكتتتب السياستتي حلتتزب الوحتتدة الشتتعبية الدميقراطتتي 
األردنتتي، القتترار امللكتتي بإنهتتاء ملحقتتي الباقتتورة والغمتتر متتن 
معاهتتدة وادي عربتتة متتع الكيتتان الصهيونتتي، وبالتالتتي استتتعادة 

هاتتتن املنطقتتتن.
واعتتتر املكتتتب السياستتي للحتتزب أن هتتذا القتترار يأتتتي استتتجابة 
للمطالبتتات الشتتعبية والفعاليتتات التتي نظمتهتتا القتتوى والفعاليتتات 

الوطنيتتة، للمطالبتتة باستتتعاد الباقتتورة والغمتتر.
وأكتتد املكتتتب السياستتي للحتتزب، أن قتترار استتتعادة الباقتتورة 
والغمتتر، جيتتب أن يشتتكل نقطتتة حتتتول يف السياستتة اخلارجيتتة 
األردنيتتة، وأن يبنتتى عليتته، إعتتادة النظتتر يف العالقتتات متتع الكيان 
الصهيونتتي علتتى كافتتة األصعتتدة، ووقتتف التستتارع يف التطبيتتع معه 
وخاصتتة يف اجملتتال االقتصتتادي، حيتتث مت يف الفتترة األختترة 
التوستتع يف إقامتتة مشتتاريع مشتتركة متتع "إستترائيل"، كان أهمهتتا 
وأخطرهتتا علتتى مصلحتنتتا الوطنيتتة اتفاقيتتة الغتتاز، واتفاقيتتة ناقتتل 

البحريتتن.
وطالتتب املكتتتب السياستتي للحتتزب احلكومتتة األردنيتتة، بالبتتدء 
باختتتاذ خطتتوات فعليتتة علتتى األرض، يف هتتذا اجملتتال، تبتتدأ 
بإلغتتاء صفقتتة الغتتاز، متتروراً بوقتتف العمتتل باتفاقيتتة ناقتتل 
البحريتتن، وتنتهتتي بإلغتتاء معاهتتدة وادي عربتتة، وذلتتك بالتتتوازي 

متتع تعزيتتز العالقتتات متتع احمليتتط العربتتي.
واعتتتر املكتتتب السياستتي للحتتزب، أن هتتذه اخلطتتوات ستتتكون 
أفضتتل رد علتتى حمتتاوالت اإلدارة األمريكيتتة والصهيونيتتة متريتتر 

صفقتتة القتترن اهلادفتتة لتصفيتتة القضيتتة الفلستتطينية.
وختتتم املكتتتب السياستتي حلتتزب الوحتتدة الشتتعبية الدميقراطتتي 
األردنتتي، تصرحيتته الصحفتتي بتوجيتته التهنئتتة للشتتعب األردنتتي 
العظيتتم علتتى هتتذا اإلجنتتاز التتذي يثبتتت متترة أختترى أن اإلرادة 

الشتتعبية قتتادرة علتتى التغيتتر، ملتتا فيتته مصلحتتة الوطتتن.

البحتتث العلمتتي ومكافحتتة ألفقتتر.
ال أرى  متترراً إلخضتتاع دختتول األشتتخاص الطبيعيتتن 
هلتتذه الضريبتتة. ألن ذلتتك ال يستتتقيم متتع طبيعتتة 
القانتتون وأن قانتتون الشتتركات وقانتتون وانظمتتة الرعاية 
االجتماعيتتة. همتتا املتتكان املناستتب ملناقشتتة مثتتل 
هتتذه البنتتود بالنستتبة لالشتتخاص املعنويتتن باعتبتتار 
ان ضريبتتة الدختتل وقانونهتتا يتوجتتب أن يعاجلتتا 
الدختتول اخلاضعتتة فقتتط دون إقحامتته باقراحتتات 

بعيتتدة عتتن الضريبتتة علتتى الدختتل وغاياتهتتا.
قطاع الزراعة

أخضتتع مشتتروع القانتتون يف املتتادة )5( منتته متتا يزيتتد 
عتتن )25( ألتتف دينتتار متتن دختتل املكلفتتن العاملتتن 

بالزراعتتة للضريبتتة.
إنتتي أجتتد أن ال مصلحتتة لالقتصتتاد الوطتتي يف 
إخضتتاع القطتتاع الزراعتتي للضريبتتة. ألهميتتة القطتتاع 
الزراعتتي  يف معاجلتتة مشتتكلة البطالتتة وتأثتتره علتتى 
امليتتزان التجتتاري وميتتزان املدفوعتتات خاصتتة وأن 
مستتاهمة القطتتاع يف الناتتتج احمللتتي متواضعتتة وال 

تتعتتدى )%3(.
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اشتمل على ندوات يف املحافظات وعروض فنية وثقافية تكرس ثقافة املقاومة
 األسبوع الثقايف الثالث لدعم املقاومة يؤكد على أهمية دور املثقف يف مجابهة ثقافة الخنوع

نداء الوطن - خاص

علتتى متتدى أستتبوع كامتتل، أقامتتت جمموعتتة نقتتش الثقافيتتة وشتتبيبة 
القومتتي العربتتي، األستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم املقاومتتة. 

وانطلتتق األستتبوع الثقتتايف حبفتتل افتتتتاح يف مستترح النقابتتات املهنيتتة بتتن 
حشتتد مجاهتتري غلتتب عليتته الطابتتع الشتتبابي وعتتدد متتن الشتتخصيات 

الثقافيتتة والوطنيتتة.
وقتتال الشتتاعر رامتتي ياستتن مستتؤول جمموعتتة نقتتش الثقافيتتة: " نلتقتتي 
اليتتوم يف انطتتالق فعاليتتات األستتبوع الثالتتث لدعتتم املقاومتتة، واخليتتارات 
حمصتتورة أمامنتتا بتتن نهجتتن: نهتتج التبعيتتة املتآمتتر املتتدان والتتذي بتتدأ 
يعلتتو صوتتته بعتتد استتتحياء طويتتل، ونهتتج املقاومتتة الّرافتتض الّصتتارخ 
برفضتته، وألننتتا يف اللجنتتة املنظمتتة ال نفهتتم احليتتاد بادرنتتا باطتتالق هتتذا 
األستتبوع يف هتتذا الوقتتت الدقيتتق واملفصلتتي التتذي تعيشتته األمتتة العربيتتة 
يف مواجتته خطتتر التقستتيم بتتكل اشتتكاله الثقتتايف والديتتي والسياستتي 
واجلغتترايف وحمتتاوالت جديتتة وحقيقيتتة لطمتتس ومتييتتع وتشتتويه للهويتتة 

واملفاهيتتم، حنتتن هنتتا لنقتتول كلنتتا بأننتتا هنتتا: مجيعنتتا نقتتاوم. 
ومت ختتالل حفتتل االفتتتتاح عتترض فيلتتم "ختتارج األستتوار" حبضتتور 
خمرجتته أمحتتد عدنتتان الرحمتتي، والفيلتتم يتتروي علتتى لستتان األستترى 
احملرريتتن احلالتتة االنستتانية التتي عايشتتوها داختتل املعتقتتالت وتغّرهتتا 
بعتتد خروجهتتم، متتع إستتقاطات علتتى التغيتترات االجتماعيتتة التتي 
حدثتتت يف فتترة تواجدهتتم يف املعتقتتالت وتبتتع عتترض الفيلتتم نقتتاش متتع 

خمرجتته. كمتتا مت تكريتتم املناضلتتة تريتتز هلستتا بعتتد عتترض الفيلتتم.
وضتتّم حفتتل االفتتتتاح معرضتتاً فنّيتتا للفنتتان التشتتكيلي والنحتتات رائتتد أبتتو 
زهتترة التتذي شتتارك بأعمتتال فّنيتتة منحوتتتة علتتى اخلشتتب مستتتوحاة متتن 
كاريكاتتترات الفنتتان ناجتتي العلتتي، كمتتا مت عتترض القصاصتتات األصليتتة 
للرستتوم الكاريكاتوريتتة املنشتتورة يف الصحتتف يف حينهتتا للفنتتان ناجتتي 

العلتتي.
الزرقــاء: الروائــي عبدالســام صالــح يؤكــد علــى أن المقاومــة 

جــزء مــن تكويــن االنســان الطبيعــي
وضمتتن فعاليتتات األستتبوع الثقتتايف، أقيمتتت نتتدوة حواريتتة بعنتتوان "أيتتن 
ثقافتتة املقاومتتة يف الروايتتة العربيتتة اآلن؟" وذلتتك يف مقتتر حتتزب الوحتتدة 

الشتتعبية يف حمافظتتة الزرقتتاء.
وقتتال الروائتتي عبتتد الستتالم صتتاحل" إّن املقاومتتة أعطتتت املعنتتى للروايتتة 
العربيتتة يف الستتتينات لغايتتة الثمانينتتات متتن القتترن املاضتتي، لكتتن 

أيتتن أدب املقاومتتة اآلن"، مضيفتتا "املقاومتتة جتتزء متتن تكويتتن االنستتان 
الطبيعتتي، اذا فقتتد املقاومتتة فقتتد جتتزءاً متتن انستتانيته".

وأّكتتد صتتاحل علتتى أهميتتة  دور الروايتتة يف احلفتتاظ علتتى اهلويتتة واللغتتة 
واجلتتذر الثقتتايف، كمتتا تطتتّرق اىل توظيتتف الصهيونيتتة العامليتتة وتعاملهتتا 
متتع الروايتتة، وتأثرهتتا يف االعتتالم عتتر مؤسستتات التمويتتل األجنتتيب 

املشتتبوهة.
واستتتعرض الروائتتي الوضتتع الراهتتن للروايتتة العربيتتة، مؤكتتدا علتتى 
ضتترورة مقاومتتة  التترداءة يف الشتتكل والبنتتاء الروائتتي وانعتتكاس هتتذه 

املقاومتتة لتشتتمل االداب والفنتتون والثقافتتة كافتتة.
الكرك: ندوة "الفعل الثقافي في مواجهة الظامية"

كمتتا أقيمتتت ضمتتن فعاليتتات األستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم املقاومتتة، 
أقيمتتت مستتاء أمتتس الثالثتتاء نتتدوة حواريتتة بعنتتوان الفعتتل الثقتتايف يف 
مواجهتتة الظالميتتة وذلتتك يف مقتتر حتتزب الوحتتدة الشتتعبية يف حمافظتتة 

الكتترك. )تفاصيتتل النتتدوة يف الصفحتتة الثقافيتتة(.

"التطبيع وثقافة المقاومة" في الجمعية الفلسفية
وضمتتن فعاليتتات األستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم املقاومتتة، أقيمتتت نتتدوة 
حواريتتة بعنتتوان التطبيتتع وثقافتتة املقاومتتة وذلتتك يف مقتتر اجلمعيتتة 

الفلستتفية األردنيتتة.
وقتتال الباحتتث حممتتد اليف اجلريتتي: إن املثقتتف املطبتتع قديتتم قتتدم 
احلضتتارة نفستتها، هدفتته حتويتتل متتا هتتو غتتر طبيعتتي اىل طبيعتتي، 
وهتتذه كانتتت حاجتتة العتتدو احملتتتل بعتتد أن حيكتتم ستتيطرته العستتكرية 
والسياستتية جلتتر أكتتر قطتتاع متتن الشتتعب ليصبتتح يف خدمتتته، مضيفتتا: 
وعليتته فتتإن قناعتتي يف مفهتتوم التطبيتتع تنتمتتي اىل فكتترة أن املطبتتع ليتتس 
متتن يطبتتع متتع العتتدو الصهيونتتي حصتترا، بتتل واستتتنادا لفكتترة أن هتتذا 
العتتدو متتا هتتو اال نتتتاج آختتر لالستتتعمار تعتتي أن التطبيتتع جيتتب أن 

يشتتمل كل متتن هتتو "متأمتترك" أو "متفرنتتس".
وأضتتاف اجلريتتي : يف وطننتتا العربتتي التتذي عايتتش التطبيتتع واملطبعتتن 
بقتتدر متتا رزح حتتتت االستتتعمار وكان املكتتون الثقتتايف الستتائد وقتهتتا هتتو 
التتراث الشتتعيب والعتتادات املتوارثتتة والديتتن. متتع طبقتتة متتن املثقفتتن 
الدارستتن يف اوروبتتا والذيتتن حيملتتون ثقافتهتتا وفكرهتتا. وهتتذا النتتوع 
متتن املثقفتتن املطبعتتن واملستتتعمرين أستتهم منتتذ محلتتة نابليتتون بتشتتكيل 
قاعتتدة مرحيتتة لالستتتعمار. وكان منهتتم معلمتتن وعلمتتاء ديتتن ومؤرختتن 
وبالتالتتي قتتد نقلتتوا الفكتتر الغربتتي للمجمتعتتات العربيتتة وجعلوهتتم 
متصاحلتتن متتع االمتتتداد القهتتري لالستتتعمار واعتبتتاره قتتدرا أو وضعتتا 

طبيعيتتا. 
واستتتعرض اجلريتتي حتتاالت متعتتددة متتن املثقفتتن الذيتتن نتتادوا 
بالتعايتتش متتع الصهيونتتي احملتتتل، ستتواء باملستترح أو بالروايتتة وحتتتى 

باملوستتيقى.
وختتتم اجلريتتي ورقتتته بقولتته إن التستتاهل متتع الثقافتتة الستتطحية التتي 
خلقتتت فكتترا هجينتتا ناعمتتا ال يستتمن اال رصيتتد العتتدو علتتى حستتاب 

شتتعبنا.
ويف ذات الستتياق قتتال منستتق جتمتتع احتتترك لدعتتم املقاومتتة وجمابهتتة 
التطبيتتع األستتتاذ حممتتد العبستتي، بتتأن اهلتتدف متتن التطبيتتع هتتو جعتتل 
الالطبيعتتي طبيعتتي وازالتتة كافتتة احلواجتتز النفستتية متتع العتتدو مبتتا ينتتتج 
يف النهايتتة وعتتي جديتتد ومتتزور يستتاوي بتتن املعتتتدي واملعتتتدى عليتته. 

وأضتتاف العبستتي بتتأن التطبيتتع الثقتتايف متتّر مبرحلتتتن وهتتو التطبيتتع 
الستتّري والتطبيتتع العلتتي، واآلن بوابتتات التطبيتتع مفتوحتتة بتتكل 
االجتاهتتات، وال نستتتطيع أن حناكتتم احملتتتوى بعيتتدا عتتن الشتتخص، 
وال نستتتطيع الفصتتل أيضتتا بتتن السياستتي والوطتتي يف موضتتوع التطبيتتع.
وأشتتار العبستتي اىل أن نقابتتة الفنانيتتن األردنيتتن ال تقتتوم بالتتدور 
املطلتتوب منهتتا، وحتركاتهتتا خجولتتة يف هتتذا االجتتتاه مشتترا اىل أن 
التطبيتتع الثقتتايف هتتو أخطتتر أشتتكال التطبيتتع وعلتتى مجيتتع مؤسستتات 

اجملتمتتع املدنتتي أن تقتتوم بدورهتتا علتتى أكمتتل وجتته.
ومتتن جهتتته استتتعرض العبستتي منتتاذج متتن املثقفتتن املطبعتتن وعتتن 
دور احتتتّرك والقتتوى الشتتبابية يف منتتع اقامتتة العديتتد متتن املهرجانتتات 

وعتتروض االفتتالم التطبيعيتتة.
ومتتن جانبتته قتتال مديتتر النتتدوة االستتتاذ زيتتد محتتد عضتتو شتتبيبة القومتتي 
العربتتي أن احلواريتتة تهتتدف اىل مناقشتتة واستتتعراض آليتتات محايتتة 
وحتصتتن الثقافتتة العربيتتة اذ أن مفهتتوم التطبيتتع الثقتتايف يعتتي وضتتع 
أستتس وركائتتز يف العقتتل العربتتي الستتتيعاب املشتتروع الصهيونتتي بكافتتة 

أشتتكاله.

اختتام فعاليات األسبوع على مسرح عمون
واختتمتتت فعاليتتات االستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم املقاومتتة يف مستترح 
عمتتون. وانطلتتق حفتتل اخلتتتام بعتترض الفلتتم القصتتر "بروبتتس" للمختترج 
الشتتاب عبتتادة ستتامل ثتتم قامتتت فرقتتة أجيتتال الوحتتدة بتقديتتم عتترض 
فتتي أمتتا نهايتتة الستتهرة فكانتتت بعتترض قصصتتي متتن الفلكلتتور الشتتعيب 
الفلستتطيي والتتذي قدمتتته فرقتتة القتتدس للتتراث الشتتعيب الفلستتطيي.

وقتتال رامتتي ياستتن مستتؤول جمموعتتة نقتتش الثقافيتتة إن هتتذا األستتبوع 
الثقتتايف يأتتتي يف زمتتن يتستتم بالتترداءة وهتتو مبثابتتة فعتتل ثقتتايف ملقاومتتة 
الفقتتر واجلهتتل واملتتوت اجملانتتي ولثقافتتة كامت الصتتوت وتستتخيف 

العقتتول.
وأشتتار ياستتن إىل أن األستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم املقاومتتة تطتترق 
ختتالل فعالياتتته إىل مناقشتتة أمهتتات القضايتتا التتي متتن الضتتروري 

الوقتتوف عندهتتا يف الوضتتع الراهتتن.
ويف الستتياق ذاتتته انتقتتد الشتتاعر رامتتي ياستتن الوضتتع الثقتتايف ودور 
املثقتتف العربتتي اليتتوم والتتذي يتتراه امتتا صامتتتا أو موافقتتا ومستتاندا لتتكل 

التغتترات الطارئتتة علتتى الستتاحة الثقافيتتة.
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نداء الوطن - محرر الشؤون الفلسطينية

غزة املقاومة تفر�ض اإرادتها على املحتل، ووقفات ت�سامنية معها يف االأردن

متترة أختترى، استتتطاعت املقاومتتة الفلستتطينية، أن 
ترغتتم العتتدو الصهيونتتي علتتى الرضتتوخ لشتتروطها، 
وفرضتتت عليتته وقفتتاً إلطتتالق النتتار، بعتتد عمليتتة 
صهيونيتتة واستتعة أعقبتتت عمليتتة استتتخباراتية 
فاشتتلة نفذتهتتا داختتل أراضتتي قطتتاع غتتزة، 

وأستتفرت عتتن مقتتتل ضابتتط صهيونتتي.
هتتذه  يف  أظهتترت  التتي  الفلستتطينية  املقاومتتة 
املعركتتة قدرتهتتا علتتى تطويتتر نفستتها، وواصلتتت 
مفاجآتهتتا للعتتدو الصهيونتتي التتذي ثبتتت فشتتله 
متترة أختترى يف معرفتتة حجتتم وقتتوة املقاومتتة 

الفلستتطينية بكافتتة فصائلهتتا.
للجنتتود  حافلتتة  استتتهداف  حادثتتة  وجتتاءت 
الصهاينتتة ومتتن ثتتم نشتتر شتتريط فيديتتو لت"كمتتن 

للمقاومتتة  فائقتتة  قتتدرات  أظهتتر  التتذي  العلتتم" 
الفلستتطينية يف ابتتتكار أستتاليب جديتتدة بالتصتتدي 
الشتتعب  عظمتتة  لتثبتتت  الصهيونتتي،  للعتتدو 
الفلستتطيي، وإيصتتال رستتالة ملتتن يهمتته األمتتر بتتأن 
صفقتتة القتترن ال ميكتتن أن متتتر يف ظتتل وجتتود هتتذه 
املقاومتتة الثابتتتة علتتى مبادئهتتا بالدفتتاع عتتن أرضهتتا 

وشتتعبها.
األردن،  يف  والشتتعبية  الوطنيتتة  القتتوى  ونظمتتت 
عشتترات الفعاليتتات املستتاندة ألهلنتتا يف غتتزة، كان 
متتن ضمنهتتا وقفتتات احتجاجيتتة يف كل متتن إربتتد 
وخميمتتات البقعتتة واحملطتتة والوحتتدات، إضافتتة إىل 
وقفتتة احتجاجيتتة يف جممتتع النقابتتات املهنيتتة دعتتا 
هلتتا جملتتس النقبتتاء وشتتاركت فيتته القتتوى والفعاليات 

احلزبيتتة.

يف ندوة نظمتها جلنة حق العودة يف ذكرى وعد بلفور
املتحدثون: امل�سروع ال�سهيوين جاء ان�سجاماً مع النظرة اال�ستعمارية التو�سعية والعن�سرية

أقامتتت اللجنتتة العليتتا للدفتتاع عتتن حتتق العتتودة نتتدوة 
مبناستتبة متترور )101( عامتتاً علتتى وعتتد بلفتتور يف مقتتر 
حتتزب الوحتتدة الشتتعبية وحتتتدث يف النتتدوة الدكتتتور 
ستتعيد ذيتتاب الناطتتق الرمسي باستتم ائتتتالف االحزاب 
القوميتتة واليستتارية واالستتتاذ متتازن ارشتتيدات نقيتتب 
احملامتتن والكاتتتب والباحتتث االستتتاذ نتتواف التتزرو 
وأدار النتتدوة الرفيتتق عثمتتان عثمتتان عضتتو اللجنتتة 

العليتتا للدفتتاع عتتن حتتق العتتودة
وأكتتد الدكتتتور ستتعيد ذيتتاب أمتتن عتتام حتتزب الوحدة 
الشتتعبية والناطتتق الرمستتي باستتم ائتتتالف االحتتزاب 
القوميتتة واليستتارية أن وعتتد بلفتتور حتتدد مرتكتتزات 
السياستتة الريطانيتتة والغربيتتة جتتتاه املنطقتتة، وميكتتن 
القتتول أن متتا تعانيتته املنطقتتة والشتتعب الفلستتطيي هتتو 
نتتتاج تلتتك السياستتة، ذلتتك الوعتتد أدى إىل تغتترات 
هائلتتة يف اجلغرافيتتا السياستتية والتكويتتن اإلجتماعتتي 
ليتتس لتتدى الشتتعب الفلستتطيي فحستتب بتتل عمتتوم 
الوطتتن العربتتي وأدى إىل واحتتدة متتن أعظتتم مآستتي 

القتترن العشتترين. 
وأضتتاف ذيتتاب أن املشتتروع الصهيونتتي نشتتأ وتبلتتور 
متتع تبلتتور املشتتروع االستتتعماري، ويف ظتتل  نظتترة 
عنصريتتة متناميتتة يف أوروبتتا، حبيتتث بتتات مشتتروع 
تبنتتته احلركتتة االستتتعمارية الغربيتتة، واقرحتتته 
االستتراتيجية التوستتعية االستتتعمارية، التتي كانتتت 

متتتارس التوستتع باستتم التمتتدن واحلداثتتة، لذلتتك 
كان املشتتروع الصهيونتتي يركتتز علتتى خلتتو املنطقتتة 
متتن الستتكان وأنهتتا منطقتتة جتترداء وأن دوره متديتتي 

وحضتتاري. 
أمتتا املشتتروع العربتتي فقتتد ظهتتر يف ذلتتك الفضتتاء 
الدولتتي التتذي تستتيطر عليتته املشتتاريع االستتتعمارية 

لذلتتك ولتتد حُماربتتاً متتن كل جهتتة. 
وختتتم الدكتتتور ذيتتاب مداخلتتته بالتأكيتتد علتتى أن 
األخطتتار النامجتتة عتتن وعتتد بلفتتور مل تتوقتتف عنتتد 
الفلستتطينن وحتتدود فلستتطن بتتل وصلتتت إىل مجيتتع 
دول العتتامل العربتتي واالستتالمي ألن اهلتتدف األساستتي 
للتتدول الداعمتتة للوعتتد كانتتت وال تتتزال جتزئتتة 
املنطقتتة بتتن شتتقيها اآلستتيوي واألفريقتتي ونشتتر 
الفتتن بتتن شتتعوبه. الفتتتاً إىل أن متتا تعيشتته التتدول 
العربيتتة حاليتتاً متتن صراعتتات داخليتتة وتقستتيم التتدول 
الداخليتتة هتتي يف حقيقتهتتا  وانشتتغاهلا بشتتؤونها 
نتتتاج لوعتتد بلفتتور، فاملعركتتة مستتتمرة بتتن مشتتروعنا 
النهضتتوي العربتتي واملشتتروع اإلمريالتتي الصهيونتتي 
وسيستتتمر النضتتال حتتتى تتحقتتق كامتتل االهتتداف 

الوطنيتتة والقوميتتة. 
االستتتاذ  والباحتتث  الكاتتتب  رأى  جهتتته،  متتن 
نتتواف التتزرو، أنتته كلمتتا حلتتت الذكتترى البلفوريتتة، 
يستتتحضر الفلستتطينيون ومعهتتم العتترب، يف مقدمتتة 
متتا يستتتحضرونه تلتتك املناختتات واملؤامتترات التتي 
أحاطتتت بفلستتطن منتتذ بلفتتور، وبعتتده بثالثتتن عامتتا 

"قتترار التقستتيم"، وكالهمتتا نتتتاج بريطانتتي كامتتل 
الدستتم لصتتاحل املشتتروع الصهيونتتي، فالعالقتتة اجلدلية 
متتا بتتن الوعتتد والقتترار قويتتة عميقتتة واستتراتيجية، 
فلتتوال الوعتتد ملتتا جتتاء التقستتيم، ولوالهمتتا معتتا ملتتا 
ولد"الصيب-استترائيل"، ولتتوال االحتضتتان الريطانتتي 
االستتتعماري الكامتتل الشتتامل للمشتتروع الصهيونتتي، 

ملتتا ضاعتتت فلستتطن.
بتداعياتتته  يالحقنتتا  الوعتتد  أن  التتزرو،  وأضتتاف 
الواستتعة الكارثيتتة علتتى متتدار الستتاعة، وحتتتول 
إىل تطبيقتتات وإجنتتازات صهيونيتتة إعجازية-كمتتا 
يزعمتتون-، بتتل انضمتتت إليتته املزيتتد متتن الوعتتود 
بغتتر حتتق أيضتتًا، والتتي تضافتترت كلهتتا لتنتتتج 
مشتتهدا سياستتيا وجيودميغرافيتتا خمتلفتتا، مل خيطتتر 

حتتتى ببتتال البالفتترة جمتمعتتن. 
فالصهيونيتتة -وفتتق األستتتاذ التتزرو- الي ابتتتزت وعد 
بلفتتور، تشتتن اليتتوم هجومتتا استتراتيجيا خطتترا علتتى 
القضيتتة الفلستتطينية، مبطالبتهتتا -وبغطتتاء أمريكتتي 
وغربتتي-، الفلستتطينين والعتترب والعتتامل االعتتراف 
ب"يهوديتتة استترائيل"، متتا يستتتكمل بالنستتبة هلتتم 
اختطتتاف وتهويتتد فلستتطن اىل األبتتد!، ثتتم جتتاء 
االختطتتايف  املشتتهد  ليستتتكمل  القوميتتة"  "قانتتون 
لفلستتطن كاملتتة وليحتتول العتترب أصحتتاب الوطتتن 
والتاريتتخ واحلقتتوق إىل رعايتتا حتتتت وطتتأة املتتزاج 

والسياستتات الصهيونيتتة.
وأكتتد نقيتتب احملامتتن األستتتاذ متتازن رشتتيدات 

علتتى أهميتتة عقتتد هكتتذا نتتدوات يف كل عتتام، ألنتته 
مطلتتوب منتتا أن نعيتتد التذكتتر يف كل عتتام رداً علتتى 
مقولتتة جولتتدا مائتتر أن كبارهتتم ستتيموتون وصغارهتتم 
ينستتون وعلينتتا أن نذكتتر أبنائنتتا أن بوصلتنتتا وهدفنتتا 

فلستتطن.  
ولفتتت ارشتتيدات إىل أن وعتتد بلفتتور ستتبقه ستتايكس 
بيكتتو، والتتدول االستتتعمارية ال ختطتتط لستتنة بتتل ملائة 
ستتنة. وبتتدأت بستتايكس بيكتتو والتقستتيم، وتهافتتت 
األنظمتتة العربيتتة علتتى بريطانيتتا صاحبتتة التتتاج 
والنفتتوذ، حيتتث كانتتت الشتتعوب العربيتتة مغلوبتتة 
علتتى أمرهتتا، ومت فتترض األنظمتتة عليهتتا. ويف البنتتود 
الستترية لوعتتد بلفتتور أن هتتذه األنظمتتة ينتهتتي دورهتتا 
بعتتد متترور مائتتة عتتام علتتى وعتتد بلفتتور وهنتتاك بتتوادر 

لذلتتك يف الستتعودية.
ونتتوه ارشتتيدات إىل التتتدرج التتذي مارستتته القتتوى  
االستتتعمارية يف تطبيتتق خمططاتهتتا لالستتتيالء علتتى 
وصتتواًل  املرحلتتة  هلتتذه  وصلنتتا  حيتتث  بلداننتتا، 
للمعاهتتدات متتن أوستتلو إىل وادي عربتتة إىل كامتتب 
ديفيتتد وصتتوال اىل صفقتتة القتترن وقانتتون القوميتتة 
اليهوديتتة التتذي كان مطبقتتا قبتتل إقتتراره، وأيضتتا 
قتترار ترامتتب بنقتتل الستتفارة االمريكيتتة كان تنفيتتذاً 
لقتترار لتتإدارة األمريكيتتة. وحنتتن دورنتتا يتمثتتل بتتأن 
حنتتاول أن منهتتد أرضيتتة لأجيتتال التتي تأتتتي بعدنتتا 

لتغطتتي احلتترب.
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ملف خاص بمناسبة الذكرى ٢٨ لتاسيس حزب الوحدة الشعبية

أكــدوا علــى أهميــة وحــدة اليســار وتنميــة دورالشــباب والتعبــري عــن مصالــح الجماهــري الشــعبية
أصدقــاء حــزب الوحــدة الشــعبية يف الذكــرى الـــ 28 لتأسيســه: 

الحــزب كان مســاهما رئيســيًا يف الحفــاظ علــى وحــدة املجتمــع والدولــة
نداء الوطن - هيئة التحرير

فــي الذكــرى الـــ28 لتأســيس حــزب الوحــدة الشــعبية الديمقراطــي األردنــي، نخصــص 
ملــف العــدد، للحديــث عــن هــذه الذكــرى مــن خــال كتابــات لمجموعــة مــن أصدقــاء 
الحــزب، تناولــوا فيهــا رؤيتهــم لــدور الحــزب وأهميــة تعزيــز حضــوره فــي المرحلــة 

القادمــة، وأهــم الماحظــات التــي تســهم باالرتقــاء بــه وتطويــره.

تهاني الشخشير*
نقتتف اليتتوم يف مشتتوخ وكريتتاء وحنتتن حنيتتي الذكتترى 
الثامنتتة والعشتترين لتأستتيس حتتزب الوحتتدة. هتتذا احلتتزب 
التتذي محتتل قضايتتا وهمتتوم الوطتتن واملواطتتن، التتذي ناضتتل 
لستتنوات طويلتتة للدفتتاع عتتن حقتتوق الفقتتراء والكادحتتن، 
عتتن همتتوم العمتتال والطتتالب وقضاياهتتم املطلبيتتة العادلة،عن 
حقنتتا كمواطنتتن باحلريتتة والدميقراطيتتة واحليتتاة الكرميتتة 

وحماربتتة الفستتاد واملفستتدين.  
لكتتن هتتذه املناستتبة اجمليتتدة هتتي فرصتتة حقيقيتتة لنتتا 
للتقييتتم واملراجعتتة وللوقتتوف بصتتدق وشتتفافية أمتتام الشتتعارات واملهتتام التتي 
يرفعهتتا احلتتزب ومراجعتهتتا بنظتترة نقديتتة تقييميتتة متفحصتتة، واخلتتروج 
بالتتدروس وإعتتادة صياغتتة املهتتام مبتتا يتناغتتم متتع نبتتض الشتتارع وهمتتوم الوطتتن 

واملواطنتتن. 
فاألزمتتة االقتصاديتتة احلتتادة واخلانقتتة التتي متتتر بهتتا البالد،وإمتتالءات صنتتدوق 
النقتتد الدولتتي واستتتنزاف خزينتتة الدولتتة وإغراقهتتا باملديونيتتة، متتن تبعتتات 
الستتيطرة اإلمرياليتتة األمريكيتتة الصهيونيتتة علتتى مقتتدرات شتتعبنا، وهتتي أيضتتاً 
نتتتاج نهتتج احلكومتتات املتعاقبتتة والسياستتات االقتصاديتتة املتخبطتتة، واستشتتراء 
الفستتاد اإلداري واملالتتي.إن انتهتتاك احلريتتات العامتتة واحلقتتوق املدنيتتة وستتيادة 
القانون،وبتتث التتروح اإلقليميتتة والعشائرية،وسياستتة التجهيتتل واالنغتتالق الفكري 
والثقتتايف واملعتتريف، واالنقضتتاض علتتى املواقتتع اإللكرونيتتة ووضتتع قوانتتن مقيتتدة 
هلا.ووجتتود العديتتد متتن القوانتتن والتشتتريعات والتتي ال حتفتتظ للمتترأة حقهتتا 
وكرامتهتتا ومكانتهتتا يف اجملتمتتع. كل ذلتتك وغتتره الكثتتر متتن املظاهتتر اخلطتترة 

واملعيقتتة للوصتتول اىل اإلصتتالح والتغيتتر السياستتي املنشتتود.
وترافتتق ذلتتك متتع احملتتاوالت احلثيثتتة لتصفيتتة القضيتتة الفلستتطينية، واملشتتروع 
الوطتتي الفلستتطيي،واللهاث للتطبيتتع متتع العتتدو الصهيونتتي، ممتتا يفتترض 
علينتتا مهمتتة استتقاط معاهتتدة وادي عربتتة، وتعميتتق ثقافتتة مقاومتتة وجمابهتتة 
التطبيتتع متتع العتتدو الصهيونتتي، متتن موقتتع الدفتتاع عتتن ستتيادة األردن وعروبتتته.
ولذلتتك وأمتتام هتتذه املهتتام اجلستتام ال بتتد متتن وحتتدة اليستتار وتكويتتن جبهتتة 
وطنيتتة عريضتتة موحتتدة، متتن أجتتل الوقتتوف بوجتته كافتتة حمتتاوالت ستترقة 
الوطتتن واالستستتالم للعتتدو االمريالتتي األمريكتتي الصهيونتتي، وتبتتي املواقتتف 
الواضحتتة والثابتتتة جتتتاه قضايانتتا الوطنيتتة وخلتتق حالتتة اصطفتتاف مجاهريتتة 

واستتعة حتتول مشتتروعنا الوطتتي والقومتتي.
*ناشطة طابية سابقة والرئيسة السابقة التحاد المرأة األردنية

حاتم استانبولي*
تاتي الذكرى الت28 

حلزب الوحدة الشعبية 
يف ظل ظروف حملية 

واقليمية ودولية تتكالب 
فيها اهلجمة االمريالية 

على شعوب املنطقة 
وتركز على جهودها من 

اجل حماوالت انهاء القضية الفلسطينية . 
حتتزب الوحتتدة الشتتعبية فكتترة تبلتتورت منتتذ 
اواستتط العقتتد الثامتتن متتن القتترن املاضتتي متتن 
اجتتل تعديتتل وتطويتتر مهتتام النضتتال الوطتتي 

استانبولي: الحزب فكرة إما أن تكون مفتاحًا للحل أو اإلغاق .
التحتترري وملتتا لتتالردن متتن خصوصيتتة تارحييتتة كان 
متتن الضتترورة توحيتتد مهتتام النضتتال بشتتقيها الوطتتي 
التحتترري والدميقراطتتي واغتتالق البتتاب نهائيتتا امتتام 
حمتتاوالت التالعتتب باملكتتون املشتترك املتداختتل علتتى 
ضفتتي نهتتر االردن لذلتتك اطلتتق امستته حتتزب الوحتتدة 
الشتتعبية مبتتا تعنيتته هتتذه الكلمتتة متتن معنتتى وحتتدوي 
وطتتي مستتتند اىل قاعتتدة شتتعبية عريضتتة ممتتتدة يف 

الوجتتدان الشتتعيب .
إن اأم إجنتتاز حلتتزب الوحتتدة الشتتعبية وخلصوصيتتة 
امتتتداده التارخيتتي لعبتته دورا حموريتتا يف احلفتتاظ 
علتتى املعانتتي الوحدويتتة المستته وأغلتتق البتتاب بتتن 
تياريتتن كان كل منهمتتا يريتتد ان ياختتذه اىل إحتتدى 

الضفتتتن.

حتتزب الوحتتدة الشتتعبية مكتتون سياستتي يستتتند اىل 
تيتتار اجتماعتتي عريتتض جبناحتتن حيمتتالن القضيتتة 
الوطنيتتة الدميقراطيتتة التحرريتتة كمهمتتة ال ميكتتن 

اجنازهتتا اال بالعمتتل الوحتتدوي املشتترك.
إن أداة اجنتتاز هتتذه املهمتتة يكتتون بتتان يقتتوم احلتتزب 
بركيتتز جهتتوده واولوياتتته يف حشتتد اوستتع حتالتتف 
وطتتي دميقراطتتي ليكتتون نتتواة لتاستتيس جبهتتة وطنية 
عريضتتة اوىل مهماتهتتا هتتي اجنتتاز رؤيتتة وطنيتتة 
شتتاملة عنوانهتتا اجلفتتاظ علتتى الدولتتة كصيغتتة جامعتتة 
وتعميتتق دميقراطيتتة النظتتام ليكتتون انعكاستتا للوحتتة 
التوازنتتات االجتماعيتتة التتي ستتتعمق وحتتدة اجملتمتتع 
امتتام كل احملتتاوالت اجلاريتتة متتن اجتتل النيتتل متتن 
صيغتتة الدولتتة واشتتاعة الفوضتتى لتمريتتر انهتتاء القضيتتة 

الوطنيتتة الفلستتطينية.

حتتزب الوحتتدة الشتتعبية فكتترة كبتترة وهتتي مدخل 
إذا متتا أدركتتت آليتتات حتويلهتتا لفكتترة ملموستتة 
عتتر إجنتتاز مهمتتة التحتتول الوطتتي الدميقراطتتي 
التحتترري بتتكل متتا تعنيتته متتن معانتتي علتتى قاعتتدة 
احلفتتاظ علتتى وحتتدة اجملتمتتع وصيغتتة الدولتتة 
والوقتتوف حبتتزم أمتتام كافتتة االفتتكار التتي حتتتاول 
ان تاختتذ اجملتمتتع والدولتتة اىل التشتتتت والتفيتتت.
يكفتتي حتتزب الوحتتدة يف ذكتترى تأسيستته أنتته كان 
مستتاهما هامتتا يف احلفالتتظ علتتى وحتتدة اجملتمتتع 
يف اطتتار احلفتتاظ علتتى الدولتتة. إن رؤيتتة البعتتض 
انتمتتاء أعضائتته  للحتتزب متتن ختتالل خلفيتتة 
)اإلقليمتتي باالجتاهتتن( هتتي رؤيتتة قاصتترة كانتتت 

للبعتتض داختتل احلتتزب أو خارجتته.
*كاتب وناشط سياسي

سالم العمرو*
الوحتتدة  حتتزب  انطالقتتة  جتتاءت 
األردنتتي،  الدميقراطتتي  الشتتعبية 
استتتجابة ملرحلتتة سياستتية جديتتدة، 
حمملتتة بآمتتال وطموحتتات عظيمتتة، 

شتتعبنا. انتظرهتتا  طاملتتا 
لقتتد استتتفاد احلتتزب متتن اهلامتتش 
الدميقراطتتي يف ممارستتاته وأنشتتطته، 
وستتاهمت شتتبيبة احلتتزب يف خدمتتة 

اجملتمتتع احمللتتي يف مناطتتق عديتتدة متتن الوطتتن.
لقتتد كانتتت التوقعتتات يف بدايتتة االنطالقتتة، أنهتتا فرصتتة 
عظيمتتة أمتتام احلتتزب للتوستتع التنظيمتتي وبنتتاء حتتزب 
مجاهتتري واستتع االنتشتتار، للتعبتتر عتتن قضايتتا ومطالتتب 
اجلماهتتر مبتتا فيهتتا السياستتي واملطلتتيب اليومتتي. كمتتا كانتتت 
مشتتاركات  احلتتزب واضحتتة يف كافتتة املفاصتتل الوطنيتتة، 

إضافتتة إىل حتالفاتتته املبدئيتتة متتع األحتتزاب  القوميتتة 
واليستتارية والقتتوى الوطنيتتة، رغتتم اإلشتتكاالت يف  املواقتتف 
وتبايتتن اآلراء يف متتا خيتتص ثتتورات الربيتتع العربتتي املزيفتتة. 
حيتتث يستتجل للحتتزب أنتته استتتجاب للتحالفتتات املرحلية 

دون مزايتتدة أو تقلتتب يف  املوقتتف.
وأرى أن حتتزب الوحتتدة الشتتعبية ميثتتل حالتتة واقعيتتة 
وممكنتتة وفرصتتة للتعبتتر عتتن مصتتاحل اجلماهتتر الشتتعبية، 
بعيتتداً عتتن إشتتكاليات اهلويتتات الفرعيتتة واملناطقيتتة، 
والتعبتتر املتحضتتر عتتن خصوصيتتة  العالقتتة بتتن  الشتتعبن 
األردنتتي والفلستتطيي .. هتتذه العالقتتة املوثقتتة بالتتدم 
واملصاهتترة ووحتتدة احلتتال واملصتتر، خاصتتة وأننتتا نواجتته 

مشتتاريع تستتتهدف وجودنتتا مجيعتتاً.
يف اخلتتتام أوجتته التحيتتة للحتتزب وقيادتتته وشتتبيبته 

الواعيتتة ولتتكل مناضتتل شتتريف يف أمتنتتا العربيتتة.   
*ناشط سياسي

العمرو: »الوحدة الشعبية«  
يمثل حالة واقعية للتعبير عن مصالح الجماهير الشعبية

الشخشير: نحو وحدة اليسار في مواجهة 
مشاريع سرقة الوطن 

زهران: نحو تنمية دورالشباب والزج بهم في المواقع القيادية للحزب

يونس زهران*
هتتذا  اىل  منحتتاز  أنتتي  املعلتتوم  متتن 
احلتتزب يف الستتاحة األردنيتتة ألستتباب 
عديتتدة أهمهتتا ، متتا جيمعتتي تارخييتتا 
متتع ) الوحتتدة الشتتعبية ( متتن فكتتر و 

انتمتتاء تارخيتتي نضالتتي .
إن هتتذا التاريتتخ املشتترك قتتد رستتخ لتتدى 
معظتتم متتن متتر بهتتذه التجربتتة طريقتتة و 
نهجتتا مشتتركن يف حتليتتل الواقتتع السياستتي و استشتتراف 
املستتتقبل و اجتتراح احللتتول لتتكل املعضتتالت السياستتية و 

االجتماعيتتة .
الرفتتاق يف حتتزب الوحتتدة الشتتعبية ورغتتم كل الظتتروف التتي 
حتيتتط بعملهتتم و املعيقتتات التتي تعتترض طريقهتتم، و خاصتتة 
منهتتا املوضوعيتتة، تراهتتم دائمتتا يف مقدمتتة الصفتتوف ستتواء كان 
العمتتل احتجاجيتتا أو لتكريتتس مفهتتوم مطلتتيب معتتن أو إجنتتاز 
سياستتي أو يف املناستتبات التتي تتختتذ كمنتتر يعتتر متتن خاللتته 
عتتن اهلمتتوم الشتتعبية أو املطالتتب السياستتية. ممتتا جعلهتتم يف 
نظتتر األحتتزاب اليستتارية و القوميتتة األختترى حمتتط إعجتتاب و 

تقديتتر، و ينظتتر إليتته أعتتتى خصومتته السياستتين باحتترام 
و تقديتتر .

إن التتراث التتذي يستتتند اليتته حتتزب الوحتتدة الشتتعبية، 
و التتذي أفتختتر أنتتي أيضتتا أنتمتتي اليتته منتتذ يفاعتتي، 
فتترض علتتى قيادتتته الرزانتتة و عتتدم الرعونتتة يف اختتتاذ 

القتترارات بعيتتدا عتتن الراغماتيتتة أو التختتاذل.
أقتتول و بتتكل حمبتتة للرفتتاق يف الصتتف القيتتادي و التتكادري 
و حتتتى لقواعتتده، إن تنميتتة دور الشتتباب يف أي مؤسستتة 
كانتتت، و يف املقدمتتة منهتتا األحتتزاب السياستتية، تلتتك غتتر 
املرتبطتتة بأمستتاء شتتخوص. إن هتتذه التنميتتة وكذلتتك تعزيتتز 

دورهتتم يعتتتر مبثابتتة الدمتتاء اجلديتتدة يف اجلستتد.
وأعتقتتد أنتته مل يعتتد باالمتتكان إنتتكار أن األفتتكار اجلديتتدة و 
املواكبتتة لتتروح التطتتور العلمتتي و املعتتريف ال ميكتتن حتقيقهتتا 
اال بإيتتالء الشتتباب برعايتتة حقيقيتتة و افستتاح اجملتتال 
أمامهتتم ليتبوئتتو املراكتتز القياديتتة يف العمتتل، وهتتذا بالطبتتع 
يتطلتتب املزيتتد متتن االيثتتار متتن قبتتل متتن هتتم أطتتول جتربتتة 

حبكتتم الستتن.
* ناشط سياسي وكاتب 
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ملف خاص بمناسبة الذكرى ٢٨ لتاسيس حزب الوحدة الشعبية

مبادرات �سبابية ووطنية �ساهم »الوحدة ال�سعبية« يف تاأ�سي�سها ولعبت دوراً كبرياً يف الت�سدي ل�سيا�سات اخل�سخ�سة والتبعية
نداء الوطن - خاص

محمد العبسي*
تأستتس جتمتتع احتتتّرك لدعتتم املقاومتتة وجمابهتتة 
التطبيتتع، مببتتادرة متتن شتتبيبة حتتزب الوحتتدة 
الشتتعبية يف نهايتتة العتتام 2008 إبتتان احلتترب 
علتتى غتتزة. وجتتاء ذلتتك ترمجتتة لرنامتتج احلتتزب 
بإيتتالء القضايتتا الوطنيتتة أولويتتة، وبشتتكل ختتاص 
دعتتم املقاومتتة والتتي تعتتد املقاطعتتة ومناهضتتة 
التطبيتتع إحتتدى اشتتكال هتتذا الدعتتم. حيتتث انطلق 
التجمتتع والتتذي انضتتوى حتتتته عتتدد متتن اجلهتتات 
والفعاليتتات الشتتبابية والطالبيتتة، وكانتتت مرحلتتته 
األوىل هتتي مواجهتتة البضائتتع الصهيونيتتة التتي 

كانتتت تغتتزو األستتواق األردنيتتة.
كمتتا عمتتل جتمتتع »احتتترك« وفتتق خطتتة مستتبقة، 
علتتى متابعتتة كافتتة امللفتتات التطبيعيتتة، وكشتتفها 
وفضحهتتا وجتريتتم مستتوقي التطبيتتع علتتى مجيتتع 
والثقافيتتة  واالقتصاديتتة  السياستتية  املستتتويات 
والستتياحية والرياضيتتة. ولعتتل أخطرهتتا التطبيتتع 
الفنيتتة واألكادمييتتة  الثقتتايف بأشتتكاله املختلفتتة 
والستتينمائية ملتتا يشتتكله هتتذا النتتوع متتن التطبيتتع 
ومتتا يستتعى إليتته العتتدو الصهيونتتي ومروجتتي 
التطبيتتع متتن خلتتق وعتتي جديتتد متتزور حتتول 
»التعايتتش  خطتتاب  وترويتتج  الصتتراع  طبيعتتة 

 أحمد مراغة*
يف عتتام )2010( أقدمتتت احلكومتتة األردنيتتة علتتى 
بتتدء اختتتاذ إجتتراءات عمليتتة لتخصيتتص القطتتاع 
الطتتيب، وكانتتت خطتتة وزارة الصحتتة -آنتتذاك- 
أن تبتتدأ مبستشتتفى محتتزة احلكومتتي، حيتتث 
شتتكلت لتته جملتتس ادارة علتتى غتترار املستشتتفيات 
اخلاصتتة، متتع بقائتته مملتتوكاً للحكومتتة، وكان 
متتن  وهتتذا  املستشتتفى جتاريتتاً  ادارة  اهلتتدف 
شتتأنه أن يرفتتع كلتتف العتتالج علتتى املرضتتى. 
وكانتتت خطتتة احلكومتتة أن يكتتون هتتذا اإلجتتراء 
مقدمتتة لتعميمهتتا علتتى كل املرافتتق الصحيتتة متتن 

مستشتتفيات وعيتتادات وخمتتترات. 
علتتم احلتتزب بهتتذه النوايتتا بتتكل تفاصيلهتتا، 
وقتترر التصتتدي هلتتا، ملتتا هلتتذا املرفتتق احليتتوي 
متتن أهميتتة. حيتتث يعتمتتد عليتته مئتتات اآلالف 

متتن املواطنتتن ذوي الدختتل احملتتدود. 
وعلتتى الفتتور دعتتا احلتتزب إىل جلستتة مبشتتاركة 
متتن شتتخصيات وطنيتتة، تتمتتتع باختصاصتتات 
اقتصاديتتة وقانونيتتة وعماليتتة، واستتتجابوا للفكتترة 
ومت تشتتكيل »محلتتة اخلبتتز والدميقراطيتتة«، ويف 
احلتتوارات استتتقر التترأي علتتى أنتته متتن الواجتتب 
االقتصاديتتة  احلكومتتة  لسياستتات  التصتتدي 
والسياستتية واالجتماعيتتة التزامتتاً بشتتعار التحتتول 
يف  السياستتي  لالصتتالح  كأستتاس  الدميقراطتتي 

البتتالد. 
جمابهتتة  احلملتتة  عمتتل  بواكتتر  وكانتتت 
مستشتتفى  خصخصتتة  يف  احلكومتتة  مشتتروع 
محتتزة، وبالتالتتي كل القطتتاع الصحتتي العتتام، 
حيتتث قامتتت بعتتدة وقفتتات احتجاجيتتة أمتتام 
املستشتتفى، بالتتتوازي متتع محلتتة إعالميتتة القتتت 
رواجتتاً شتتعبياً واستتعًا، أدت يف احملصلتتة إىل 
عتتدول احلكومتتة عتتن خطتهتتا وحتتل جملتتس 
االدارة التتذي شتتكلته وبقتتي املستشتتفى بتتإدارة 

احلكومتتة كمتتا كان متتن قبتتل. 
واملبتتادرة األختترى التتي تبنتهتتا محلتتة اخلبتتز 
والدميقراطيتتة، هتتي الوقتتوف إىل جانتتب أكتتر 
شتترحية اجتماعيتتة يف البتتالد، العمتتال.. فبتتادرت 
محلتتة اخلبتتز والدميقراطيتتة إىل عقتتد ملتقتتًى 
عمالتتي  مت فيتته شتترح واستتع للواقتتع النقابتتي 
العمالتتي، وكيتتف بتتدأ بنضتتاالت متصلتتة، وكيتتف 
تدخلتتت األجهتتزة الرمسيتتة وخاصتتة األمنيتتة يف 
اغتيتتال جتربتتة النقابيتتن املؤسستتن واحتتتواء 
هتتذه النقابتتات، وتقليتتص عددهتتا بإدختتال نتتص 
علتتى قانتتون العمتتل حيتتتوي علتتى تصنيتتف 
مهتتي، مّكتتن التتوزارة مجتتع عتتدد متتن املهتتن 
املختلفتتة يف نقابتتة واحتتدة. ومت توثيتتق كل متتا 
طتترح يف هتتذا امللتقتتى وطباعتتته يف كتتراس وزع 

علتتى أعتتداد كبتترة متتن العمتتال. 
أصتتدرت احلملتتة عتتدة بيانتتات، وخاضتتت معركة 
إعالميتتة وميدانيتتة، يف عتتدة عناويتتن كتستتعرة 
احملروقتتات والعمتتل إىل جانتتب اللجنتتة الوطنيتتة 
إلحيتتاء نقابتتة املعلمتتن، وعمتتال املياومتتة وغرهتتا 
متتن القضايتتا يف الشتتأن االقتصتتادي والسياستتي.  

الخبــز  لحملــة  المتابعــة  لجنــة  *عضــو 
اللجنــة المركزيــة  والديمقراطيــة عضــو 

الشــعبية  الوحــدة  لحــزب 

معاذ قصراوي*
كنجتتم ستتاطع يف مستتاء العمتتل الطالبتتي واحلقوقي، 
ملعتتت احلملتتة الوطنيتتة متتن أجتتل حقتتوق الطلبتتة 
-ذحبتونتتا- آختتذة علتتى عاتقهتتا مهمتتة الدفتتاع عن 
حقتتوق الطلبتتة يف وجتته كافتتة حمتتاوالت التضييتتق 
علتتى احلريتتات وواضعتتة نهتتج ملواجهتتة خصخصتتة 

اجلامعتتات علتتى ستتلّم أولوياتهتتا .
ويف هتتذا العتتام أكملتتت احلملتتة عامهتتا احلتتادي 
عشتتر لتكتترس نفستتها كقتتوة وطنيتتة طالبيتتة ال 
يستتتطيع »الرمستتي« جتاوزهتتا. كيتتف ال وستتالح 
احلملتتة الدائتتم هتتو العمتتل علتتى األرض بالتتتوازي 
متتع املعلومتتة واألرقتتام والدالئتتل، لتعتتري كافتتة 
الرمسيتتة،  التضليتتل  وحمتتاوالت  املغالطتتات 
ومستتتمرٌة يف الدفتتاع عتتن حقتتوق الطلبتتة وعتتن كافتتة 

مب��ادرات �س��بابية ووطني��ة �س��اهم »الوح��دة ال�س��عبية« يف تاأ�سي�س��ها 

ولعب��ت دورًا كب��رًا يف الت�س��دي ل�سيا�س��ات اخل�سخ�س��ة والتبعي��ة

يف مواجه��ة ممار�س��ات احلكوم��ات املتعاقب��ة، بالت�سيي��ق عل��ى العم��ل 

احلزب��ي، و«ترهي��ب« املواطن��ن م��ن النخ��راط يف الأح��زاب، ب��ادر ح��زب 

الوحدة ال�س��عبية بامل�س��اهمة يف اإطالق حمالت وطني��ة ذات اأهداف حمددة 

ته��دف اإىل الت�س��دي ل�سيا�س��ات اخل�سخ�س��ة والتبعي��ة وتقيي��د احلري��ات، 

واإطالق املواهب والإبداعات ال�سبابية، وذلك من خالل اأو�سع اإطار وطني 

�س��عبي يلتف حول ه��ذه احلمالت.

وعم��ل احل��زب عل��ى اأن حتفي��ز الرف��اق يف النخ��راط يف ه��ذه احلم��الت، 

واإعط��اء ال�سالحي��ة كامل��ة للرف��اق احلزبي��ن وغ��ر احلزبي��ن حلم��ل هذا 

امل�س��روع وتفعيل��ه واتخ��اذ ما يرونه منا�س��بًا من اآليات عم��ل وغرها، دون 

تدخل من اأية جهة، فكانت حملة ذبحتونا، واخلبز والدميقراطية، 

واحترك، ونق���س وكرام��ة، وغرها.

ن�س��لط ال�س��وء هن��ا على ثالث م��ن هذه احلم��الت: ذبحتون��ا، اخلبز 

والدميقراطي��ة واحترك.

اتحرك: الصرخة الشبابية 
في وجه التطبيع

ذبحتونا .. الحملة التي عرّت سياسات التعليم 

والستتالم واحلتتب«.
احلمتتالت  ختتالل  ومتتن  التجمتتع  استتتطاع  لقتتد 
التوعويتتة متتن نتتدوات وورش عمتتل ومبتتادرات متنوعتتة 
الطالبيتتة،  القتتوى  متتع  بالشتتراكة  اجلامعتتات  يف 
باإلضافتتة إىل منتتره علتتى مواقتتع التواصتتل االجتماعتتي 
وتستتليط الضتتوء علتتى القضايتتا التطبيعيتتة، تعزيتتز 
ثقافتتة املقاطعتتة ومقاومتتة التطبيتتع وجعلهمتتا أولويتتة 
وباألختتص لتتدى فئتتة الشتتباب والطتتالب ، ومل يكتتن 
ذلتتك صعبتتا ألستتباب تعتتود لنظتترة اجملتمتتع العامتتة 
إىل العتتدو الصهيونتتي ، فاملتتزاج العتتام ينستتجم متتع 

مواقفنتتا.

الخبز والديمقراطية: خصخصة
 مستشفى حمزة كانت الشرارة 

القضايتتا الطالبيتتة.
لقتتد ستتاهم حزبنتتا عتتر مكتبتته الطالبتتي وذراعتته 
كتلتتة التجديتتد العربيتتة بشتتكل أساستتي يف تطويتتر 
عمتتل احلملتتة معتتززاً حضورهتتا يف الشتتارع الطالبتتي.
أبتترز متتا كان مميتتزاً يف محلتتة ذحبتونتتا هتتو ضمهتتا 
ألبتترز القتتوى الطالبيتتة يف اجلامعتتات باإلضافتتة إىل 
كونهتتا امللجتتأ الرئيستتي للطالتتب يف انتزاعتته حلقوقتته 
املشتتروعة، وهتتذا يتضتتح جليتتاً متتن ختتالل االنتشتتار 
الواستتع للحملتتة يف كامتتل مفاصتتل العمليتتة التعليميتتة 
يف األردن، وقتتد متيتتزت احلملتتة لكونهتتا مظلتتة لكافتتة 
الطلبتتة دون النظتتر إىل انتماءاتهتتم فقتتد عتترت عتتن 

ذاتهتتا منتتذ تأسيستتها كمظلتتة حقوقيتتة طالبيتتة.
شتتكلت احلملتتة يف كافتتة القضايتتا الطالبيتتة مصتتدراً 
أساستتيا يف املعلومتتة التتي لطاملتتا كانتتت ستتالحاً 

ورغتتم متتا حتققتته »احتتترك« متتن إجنتتازات علتتى 
معيقتتات عديتتدة،  تواجتته  أنهتتا  إال  األرض، 
لعتتل أهمهتتا الذهنيتتة العرفيتتة التتي تعاطتتت 
بهتتا احلكومتتة متتع التجمتتع، والتتي متثلتتت يف 
منتتع عتتدد متتن الفعاليتتات املناهضتتة للتطبيتتع 
مقاومتتة  ينشتتط يف  متتن  علتتى كل  والتضييتتق 
للمقاطعتتة بأشتتكاهلا  التطبيتتع أو متتن يدعتتو 

املختلفتتة. 
اللجنــة  وعضــو  اتحــرك  تجمــع  *منســق 

الشــعبية الوحــدة  لحــزب  المركزيــة 

القضايتتا ، ولعتتل  أشتتهرته احلملتتة يف كافتتة 
متتن يتابتتع تصرحيتتات بعتتض املستتؤولن حتتول 
ذحبتونتتا يتتدرك حجتتم الرعتتب الرمستتي حتتن 

تكتتون احلملتتة حاضتترة.
ربطتتت احلملتتة علتتى متتدار ستتنوات عملهتتا متتا 
بتتن ملتتف اجلامعتتات وملتتف التوجيهتتي وكافتتة 
القضايتتا الطالبيتتة الطارئتتة. فقتتد شتتكلت يف ملتتف 
التوجيهتتي شتتوكًة يف حلتتق التتوزارات املتعاقبتتة 
التتي شتتابها الرهتتل اإلداري والقتترارات غتتر 
املدروستتة التتي تضتتر مبصلحتتة الطالتتب دون 

وعتتي أو إدراك. 
أمتتا يف ملتتف اجلامعتتات فتشتتكل احلملتتة نراستتاً 
وحتويتتل  اخلصخصتتة  لنهتتج  مواجهتهتتا  يف 
اجلامعتتات إىل أرضيتتات استتتثمارية عتتر جيتتب 

املواطتتن الفقتتر.
شتتكل ملتتف »القبتتول اجلامعتتي« ورفتتع الرستتوم 
اجلامعيتتة و«التوجيهتتي« أولويتتة يف عمتتل احلملتتة 
يف  احلملتتة  لتستتتمر  الراهنتتة  الفتترة  ختتالل 
عملهتتا احلقوقتتي رغتتم كافتتة الضغوطتتات التتي 
متتتارس علتتى احلملتتة متتن ختتالل تقديتتم منستتقها 
للمحاكمتتة ألكثتتر متتن متترة، علتتى إثتتر شتتكاوى 
تقدمتتت بهتتا جامعتتات رمسيتتة وخاصتتة، أو متتن 
ختتالل البيانتتات والتصرحيتتات التحريضيتتة التتي 
تصتتدر عتتن هيئتتات رمسيتتة أو أمستتاء حكوميتتة .
العمليتتة  يف  اخلطتتر  ناقتتوس  دّقتتت  ذحبتونتتا 
تعيتتد دق  واليتتوم  آذار 2007  منتتذ  التعليميتتة 
الناقتتوس رافعتتًة صوتهتتا عاليتتاً بالدفتتاع عتتن 
احلقتتوق الطالبيتتة ويف التصتتدي لكافتتة مظاهتتر 
استتتثمار العمليتتة التعليميتتة لتبتتدأ محلتتة »نتتدق 
ناقتتوس اخلطتتر« التتي حتمتتل ثالثتتة عناويتتن 
رئيستتية »التوجيهتتي والقبتتول اجلامعتتي وفصتتل 

الستتنة التحضريتتة للكليتتات الطبيتتة«.
* عضو لجنة المتابعة لحملة ذبحتونا
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راسم عبيدات
محمد محفوظ جابر 

ال حرب وال اتفاق 
بني سلطات االحتالل و غزة*

الصراع على "كي"و "صناعة" الوعي" 
يف الجوالن والقدس

إن فكتترة إعتتادة احتتتالل قطتتاع غتتزة، ليستتت واردة يف 
برامتتج ستتلطات االحتتتالل برئاستتة بنيامتتن ناتنياهتتو، 
وال برامتتج احلكومتتات الستتابقة، وإال ملتتا قتتام اإلرهابتتي 
الكبتتر أربيتتل شتتارون بتفكيتتك 17 مستتتوطنة يف غتتزة 

وملتتا جرجتتر قواتتته منهتتا .
إن التكتيتتك املتبتتع متتن ستتلطات االحتتتالل االستترائيلي 
كمتتا يتتراه اي مراقتتب للحركتتة السياستتية واحلركتتة 
العستتكرية جتتتاه غتتزة هتتو تكتيتتك مبتتي علتتى عتتدم إستتقاط ستتلطة محتتاس 

بتتل إضعافهتتا وبقائهتتا يف قطتتاع غتتزة.
لذلتتك يستتتمر احلصتتار عليهتتا حتتتى تبقتتى حباجتتة ستتلطات االحتتتالل 
التتي تقتتوم بتشتتغيل العمتتال الفلستتطينن داخلهتتا والتتي تستتمح بتمريتتر 
البضائتتع اليهتتا، ويف الفتترة األختترة الوقتتود القطتتري التتذي رفتتع مستتتوى 
تزويتتد ستتكان القطتتاع بالكهربتتاء، وادعتتى رئيتتس حكومتتة االحتتتالل 

نتنياهتتو أنتته يستتعى لتجنتتب انهيتتار يف قطتتاع  غتتزة!!! 
إن هتتذا الدعتتم االقتصتتادي لغتتزة ليتتس حبتتا حبركتتة محتتاس و املقاومتتة 
يف غتتزة بتتل كتتي ال تنهتتار ستتلطة محتتاس ويستتتمر الصتتراع بينهتتا وبتتن 
الستتلطة الفلستتطينية يف الضفتتة برئاستتة حممتتود عبتتاس التتذي يستتعى 
الستتتمرار احلصتتار عليهتتا، بتتل وشتتن العتتدوان الصهيونتتي عليهتتا كتتي 
تنهتتار و تعتتود غتتزة حتتتت ستتلطته املستستتلمة وهتتذا يعتتي أن يصبتتح قويتتا 

يف املفاوضتتات متتع االحتتتالل. 
ولذلتتك فتتإن سياستتة ستتلطات االحتتتالل هتتي :- » فتترق تستتد » وهتتي تدفتتع 
عمالءهتتا يف مجيتتع األطتتراف حتتتى ال تنفتتذ املصاحلتتة بتتن الطرفتتن ستتلطة 
محتتاس و الستتلطة الفلستتطينية يف الضفتتة فهتتي ختشتتى متتن املصاحلتتة  أن تتتؤدي 
اىل وقتتف التنستتيق األمتتي وأن حتصتتل محتتاس علتتى حريتتة احلركتتة يف الضفتتة. 
متتن هنتتا كان تكتيتتك العتتدو احملافظتتة علتتى االنقستتام الفلستتطيي متتن جهتتة 
وربتتط مصتتاحل الطرفتتن بتته، ولذلتتك أختتذ نتنياهتتو يشتتر اىل أن عبتتاس يريتتد 
منتته شتتن احلتترب علتتى محتتاس وأنتته يقطتتع الدعتتم املالتتي عتتن غتتزة ويريتتد متتن 
ستتلطات االحتتتالل أن متنتتع اي دعتتم اقتصتتادي لغتتزة حتتتى تنهتتار. ولكتتن يفضتتل 
نتنياهتتو اجلمتتود السياستتي وعتتدم العتتودة اىل املفاوضتتات متتع الستتلطة الفلستتطينية 
حتتتى يبقتتى عبتتاس ضعيفتتا ايضتتا و حيملتتة مستتؤولية تدهتتور االوضتتاع يف غتتزة.
إذن لتتن يعقتتد اتفتتاق متتع ستتلطة غتتزة بتتل سيستتتمر يف احلتتوار باستتتخدام 
مصتتر و غرهتتا لكستتب الوقتتت متتن جهتتة والتشتتكيك متتن جهتتة أختترى، 
واحملصلتتة هتتي استتتمرار احلصتتار التتذي تستتعى املقاومتتة يف غتتزة احلصتتول 
عليتته، ويعتقتتد نتنياهتتو أن احلصتتار ستتيؤدي اىل تركيتتع املقاومتتة واللجتتوء 

إىل التنتتازل يف املفاوضتتات .
بهتتذه الطريقتتة التقتتط نتنياهتتو احللقتتة األهتتم متتن احلتترب التتي تعتتي أن 
أيتتة مواجهتتة عستتكرية ستشتتمل ضربتتات متبادلتتة و هتتذا يعتتي أن مدنتتا 
ومستتتوطنات ستتوف تقتتع  حتتتت وطتتأة صواريتتخ املقاومتتة ، فتتإن متتا متلكتته 

متتن ستتالح ستتيكون تأثتتره موجتتع جتتدا علتتى الوجتتود الصهيونتتي.
إن أي مراقتتب للمواقتتف السياستتية و العستتكرية لستتلطات االحتتتالل 
ستتوف جيتتد أن وزيتتر احلتترب أفيغتتدور  ليرمتتان هتتو الوحيتتد يف اجمللتتس 
التتوزاري املصغتتر التتذي يدفتتع باجتتتاه ختتوض حتترب عدوانيتتة شتتاملة علتتى 
قطتتاع غتتزة، حتتتى  نفتالتتي بينيتتت وآليتتت شتتاكيد متتن حتتزب » البيتتت 

اليهتتودي « ال يؤيتتدون احلتترب الشتتاملة.
ويبتتدو أن قيتتادة جيتتش االحتتتالل قتتد أقنعتتت القيتتاده السياستتية بتأجيتتل 
احلتترب لعتتدم جاهزيتهتتا هلتتا خاصتتة أنتته ثبتتت عتتدم جنتتاح » القبتتة 
احلديديتتة « يف مواجهتتة صواريتتخ املقاومتتة و أنهتتا ال تتتزال تكتشتتف أنفاقتتا 
تبنتتى للدختتول اىل املناطتتق احملتلتتة عتتام 1948 ،كمتتا ختشتتى القيتتادة 
العستتكرية متتن احتمتتاالت مشتتاركة املقاومتتة العربيتتة يف حالتتة نشتتوب 

احلتترب والتتي اثبتتتت جناعتهتتا يف مواجهتتة العتتدوان علتتى ستتوريا.
لذلتتك اتبتتع جيتتش االحتتتالل تكتيتتك غتتارات حمتتدودة بعتتد أن استستتهل 
قتتتل املشتتاركن يف املستترات االستتبوعية وردا علتتى رجتتال املقاومتتة و 

صوارخيهتتا .
إن تكتيتتك ستتلطات االحتتتالل أصبتتح ضمتتن املتغتترات التتي تواجهتته 
مبتتي علتتى اطالتتة املفاوضتتات غتتر املباشتترة وتوجيتته ضربتتات ألهتتداف 

خاصتتة باملقاومتتة، و االبتعتتاد عتتن شتتن حتترب عدوانيتتة كبتترة . 
* تمت كتابة هذا المقال قبل أحداث غزة األخيرة 

متتن كان يراهتتن علتتى أن يتخلتتى 
العتترب اجلوالنيتتن واملقدستتين 
وهويتهم،بعتتد  عروبتهتتم  عتتن 
مل  االحتتتالل،  متتن  عامتتاً   51
حيصتتد ستتوى أوهامتتًا، فتتروح 
وجتتذوة النضتتال واملقاومتتة عنتتد 
أهتتل اجلتتوالن والقتتدس مل تهتتدأ 
وإجتتراءات  قوانتتن  كل  رفضتتوا  تنطفىء،فهتتم  ومل 
الضتتم والتهويد،وقالتتوا بتتأن اجلتتوالن القتتدس لتتن 
تكونتتا ستتوى عربيتن،اجلتتوالن جتتزء متتن ستتوريا 
األم،والقتتدس جتتزء متتن فلستتطن وعاصمتتة دولتهتتا 

املستتتقبلية.
متتن شتتاهد انتفاضتتة أهتتل اجلتتوالن يف وجتته االحتتتالل 
االنتخابتتات  يف  املشتتاركة  ورفضهتتم  الصهيونتتي، 
االحتتتالل،  حتتراب  حتتتت  والبلديتتة  احملليتتة 
بتتن  جتتداً  املتدنيتتة  التصويتتت  نستتبة  وكذلتتك 
العتترب املقدستتين، يتتدرك متامتتاً أنتته رغتتم املستتار 
واهلرولتتة التطبيعيتتة بتتن دولتتة االحتتتالل والعديتتد 
متتن املشتتيخات النفطية،فتتإن هتتذا التطبيتتع الرمستتي 
العربتتي، مل جيتتد لتته ترمجتتة شتتعبية، أي التطبيتتع 
الرمستتي مل يصتترف ال سياستتياً وال معنويتتاً عنتتد 
الشتتعوب، ،بتتل هنتتاك حالتتة استتتعصاء شتتعيب 
ومجاهتتري كبتترة عنتتد اجلماهتتر العربيتتة، والتتي 
ترفتتض متتا ميتتارس عليهتتا متتن ضغتتوط كبتترة متتن 
قبتتل أنظمتتة رمسيتتة متعفنتتة ستتقطت بشتتكل متتدٍو...

وكل متتن شتتاهد انتفاضتتة اجلتتوالن أيضتتاً يتتدرك بتتأن 
قراهتتا وبلداتهتتا متمستتكة بهويتهتتا الستتورية وقوميتهتتا 
العربيتتة. وكذلتتك قتتال العتترب املقدستتيون نفتتس 
املوقتتف ورفعتتوا نفتتس الشتتعارات متتن ختتالل رفضهتتم 
املشتتاركة يف انتخابتتات تكتترس شتترعية االحتتتالل 
وضمتته للمدينتتة وتهويتتد أرضهتتا وأستترلة ستتكانها....
االحتتتالل كان يريتتد هلتتذه اهلرولتتة التطبيعيتتة متتع 
النظتتام الرمستتي العربتتي،ان تكتتون بديتتاًل حلالتتة 
اإلستتتعصاء والثبتتات الشتتعيب الفلستتطيي والعربتتي 
الرافتتض للتطبيتتع وللمستتار التفاوضتتي القائتتم علتتى 
...ال  العربيتتة  وأمتنتتا  الفلستتطيي  الشتتعب  إذالل 
قتتادة االحتتتالل علتتى مستتاجد وقصتتور  جتتوالت 
املشتتيخات النفطيتتة ....وال املتتال النفطتتي اخلليجتتي 
التخريتتيب ستتيفلح يف جعتتل دولتتة االحتتتالل جتتزًء 
ومكونتتاً طبيعيتتاً متتن جغرافيتتا املنطقتتة. فهتتذا يعانتتد 
حقائتتق التاريتتخ واجلغرافيتتا، متتا دامتتت حتتتتل 
أرضنتتا الفلستتطينية والعربيتتة لتتن يتحقتتق هلتتا ذلتتك.
متتن  متتا جيتتري  مقياستته  تطبيعتتي  مستتار  فتتأي 
ترمجتتات لتته علتتى املستتار الشتتعيب،وأعتقد بتتأن 
متتا جتترى يف اجلتتوالن متتن انتفاضتتة شتتعبية عتتر 
فيهتتا أهلنتتا وشتتعبنا يف اجلتتوالن عتتن عمتتق متستتكهم 
وثقتهتتم بقيادتهتتم الستتورية وجيشتتها،وقالوا للمحتتتل 
بتتأن اجلتتوالن لتتن تكتتون غتتر ستتورية ولتتن تتلقتتح 
بغتتر العربيتتة ...وكذلتتك فعتتل اهتتل القتتدس الذيتتن 
كان يراهتتن احملتتتل علتتى ان متتا يتعرضتتون لتته 
متتن قمتتع وتنكيتتل و«طحتتن« يومتتي ستتيدفعهم حنتتو 
اليتتأس واإلحبتتاط والذهتتاب حنتتو خيتتار املشتتاركة يف 
اإلنتخابتتات لبلديتتة االحتالل،كأمتتر واقتتع يفتترض 
عليهم،ومبتتا يكتترس االحتتتالل ملدينتهم،ومبتتا جيعتتل 
متتن مشتتاركتهم يف هتتذه اإلنتخابتتات تشتتريعاً وتكريستتاً 

إلحتالهلتتا.
بأنتته  واهمتتاً  واعتقتتد  التتدرس،  يستتتوعب  االحتتتالل مل  بتتأن  واضتتح  ولكتتن 
بعتتد القتترار األمريكتتي بنقتتل الستتفارة األمريكيتتة متتن تتتل أبيتتب اىل القتتدس 
واالعتتراف بالقتتدس كعاصمتتة لدولتتة االحتالل،وكذلتتك حالتتة الضعتتف الداخلتتي 
الفلستتطيي، نتيجتتة تعمتتق أزمتتة النظتتام السياستتي الفلستتطيي، واستتتمرار حالتتة 
االنقستتام،وحالة االنهيتتار غتتر املستتبوقة التتي يعيشتتها النظتتام الرمستتي العربتتي، 
ومتتا نشتتهده متتن تستتارع والتائتتر و »اهلرولتتة« التطبيعية،بتتن دول هتتذا النظتتام 
ودولتتة االحتالل،ستشتتكل عوامتتل ضاغطتتة علتتى املقدستتين،وختلق مناختتات يتتأس 
وإحبتتاط بتتن صفوفهم،تدفعهتتم حنتتو املشتتاركة الواستتعة يف االنتخابتتات لبلديتتة 

االحتتتالل.
احللقتتة املقدستتية يف الكثتتر متتن احملطتتات واهلبتتات الشتتعبية واجلماهريتتة متتن 
هبتتة الشتتهيد الفتتتى حممتتد ابتتو خضتتر متتتوز/2014 ،وحتتتى هبتتة البوابتتات 
اإللكرونيتتة متتتوز/2017، كانتتت عصيتتة علتتى الكستتر وأرستتلت رستتائلها للمحتتتل 
مهمتتا بلغتتت حالتتة الضعتتف الفلستتطيي القيتتادي، بستتبب التناحتتر واالنقستتام. 
فالشتتعب ثابتتت علتتى موقفه،متمستتك بعروبتتته وهويتتته ...وإن وجتتود بعتتض 
الشتتذاذ واألفاقتتن يف املدينتتة وتستتاوقهم متتع املشتتروع الصهيوني،لتتن يلغتتي ولتتن 
يتتزور ولتتن يشتتطب حقيقتتة موقتتف املقدستتين،ويبقى هتتؤالء جمتترد طحالتتب طافيتتة 
علتتى الستتطح،حتركها مصاحلهتتا االقتصاديتتة واملاديتتة متتع احملتتتل، ويبقتتى شتتعبنا 

الفلستتطيي يف القتتدس حتتٌي ال ميتتوت.
االحتتتالل كان أيضتتاً يراهتتن بتتأن احلتترب العدوانيتتة التتي شتتنت علتتى ستتوريا 
نظامتتاً ودولتتة ومؤسستتات وهويتتة وموقتتف وأرض وشتتعب متتن قبتتل أكثتتر متتن 
60 دولتتة غتتذت ودعمتتت ومولتتت وستتلحت أكثتتر متتن 105 جمموعتتة إرهابيتتة 
يف مقدمتهتتا »داعتتش« و »النصتترة« وغرهتتا متتن اجملاميتتع اإلرهابيتتة، ستتتمكن 
متتن هزميتتة ستتوريا وإستتقاط نظامهتتا وتفكيتتك جيشتتها وتفتيتتت جغرافيتهتتا، 
ولذلتتك توهتتم احملتتتل بتتأن اجلتتوالن ستتتكون لقمتتة صائغتتة، وحصتتة لتته يرثهتتا 
متتن نظتتام يرنتتح ويقتترب متتن الستتقوط، ولذلتتك عنجهيتتة وغطرستتة االحتتتالل، 
دفعتتت بقادتتته للقتتول بأنهتتا لتتن تتخلتتى عتتن اجلتتوالن وستشتترعن احتالهلتتا 
وضمهتتا وبقتترار أمريكتتي، ولكتتن جتتاءت نتيجتتة احلتترب لتقتتول بتتأن القيتتادة 
الستتورية امللتحمتتة متتع شتتعبها وجيشتتها، قتتادرة علتتى أن تصنتتع نصتتراً علتتى 
هتتذا احللتتف والطاغتتوت العدواني.ومتتع اقتتراب حتقيتتق ستتوريا لنصرهتتا النهائتتي 
علتتى اجلماعتتات اإلرهابيتتة والتكفرية،وإستتتعادتها لدورهتتا ومكانتهتتا العربيتتة 
واإلقليميتتة،كل ذلتتك انعكتتس اجيابتتاً علتتى معنويتتات اهلنتتا وشتتعبنا يف اجلتتوالن 
الستتوري احملتل،التتذي كانتتت حتتتاول بعتتض اجلماعتتات املنهتتارة واملرتهنتتة 
للمشتتروع املعتتادي،ان ختتطتتف هويتهتتا وإنتماءها،ولكتتن الرفتتض القاطتتع والشتتامل 
متتن قبتتل اهلنتتا يف اجلتتوالن احملتتتل للمشتتاركة يف اإلنتخابتتات للمجالتتس احملليتتة 
والبلديتتة التتي حتتاول االحتتتالل فرضهتتا عليهم،قالتتت بشتتكل واضتتح بتتأن أحفتتاد 
ستتلطان باشتتا الطتترش وبتتي معروف،هتتم عروبيتتن قوميتتن أقحاح،رضعتتوا حليتتب 
اإلنتمتتاء للوطتتن رضاعة،وبأنهتتم ينتمتتون للوطتتن األم ستتوريا،بقيادة الرئيتتس القائتتد 
بشتتار األستتد،والذي لعتتب دوراً كبتتراً يف هزميتتة املشتتروع املعادي،هتتذا الرئيتتس 

التتذي بقتتي صامتتداً مدافعتتاً عتتن شتتعبه وبلتتده .
نعتتم أهتتل اجلتتوالن كانتتوا موحديتتن بتتكل ألتتوان طيفهتتم السياستتي واجملتمعتتي 
ورجتتال الديتتن مجيعتتاً كانتتوا يف بوتقتتة واحتتدة، وجيمعهتتم هتتدف واحتتد، رفتتض 
املشتتاركة يف االنتخابتتات للمجالتتس احملليتتة والبلديتتات املعينتتة من قبتتل االحتالل، 
ورفتتض أيتتة هويتتة مصطنعتتة للجتتوالن، فاجلتتوالن هويتهتتا عربيتتة ستتورية، وكذلتتك 

هتتي القتتدس هويتهتتا عربيتتة فلستتطينية. 



11نداء الوطن - العدد  ١٣١ تشرين الثاني ٢٠١٨ شؤون فلسطينية

نداء الوطن - وسام الخطيب

اســتنزفت العــدو وأعــادت كشــف وجهه اإلجرامي 
مســريات العــودة بــني التدخــل القطري والوســاطة املصرية

منييذ 30 اآذار لهييذا العام، وملا يزيد عن 34 اأ�صييبوع حتى تاريخ 
كتابيية هييذا التقرييير، يتظاهيير الفل�صييطينيون يف قطيياع غييزة 
املحا�صر ب�صييكل اأ�صييبوعي، فيما اأ�صموه م�صرات العودة وك�صر 
احل�صييار. اأ�صييلوب جديييد ميين اأ�صيياليب الن�صييال الفل�صييطينين 
ابتدعييه الغّزّيييون اأجيير املنظوميية الدولية، مبا فيها �صييلطات 
الحتييال، علييى الإقرار بحّقهييم يف الن�صال وك�صيير احل�صار.

"اإن هييذا الإبييداع الفل�صييطيني املتمثييل مب�صييرات العييودة 
يوؤكييد مبييا ل يييدع جميياًل لل�صييك، وعلييى الرغييم ميين احل�صييار 
اجلائيير الذي يفر�صه الحتييال، وبع�س العربان وحماولت 
كييي الوعييي الفل�صييطيني، بيياأن الفل�صييطيني متم�صييك بحقييه يف 
العودة وتقرير امل�صر"، كان هذا ما ا�صتهل به عماد املاحلي، 

ع�صييو املكتييب ال�صيا�صييي حلييزب الوحييدة ال�صييعبية الدميقراطييي 
الأردين، حديثه لي"نداء الوطن" حول م�صرات العودة يف قطاع 

غزة.
ميين جهتهييا تقييول مييرمي اأبييو دقة، ع�صييو املكتييب ال�صيا�صييي للجبهة 
اإجنييازات  حققييت  "امل�صييرات  اإن  فل�صييطن،  لتحرييير  ال�صييعبية 
فل�صييطينية كثييرة اأبرزهييا اإعييادة العتبييار للق�صية الفل�صييطينية 
التييي اعتقييد الكيييان ال�صهيييوين اأن حق العييودة اأ�صبح ميين املا�صي، 
ومن املمكن اأن يتجاوزه يف غفلة من الزمن، اإل اأن امل�صرات اأبرزت 
بقوة اأن حق العودة مغروز يف عقول وقلوب كل فل�صطيني؛ الطفل 
وال�صيييخ واملييراأة والرجييل، ومل تتحقق نبوءة جولييد مائر)الكبار 
ميوتييون و ال�صغييار ين�صييون(، فنجييد الأطفييال يف مقدميية ال�صفوف 

للمطالبة بحييق العودة."

مســيرات العــودة.. فــكّ الحصــار أم تثبيــت حــق 

العــودة؟
يقتتول عمتتاد املاحلتتي؛"إذا كان الستتؤال عتتن اجلتتدوى 
متتن هتتذه املستترات فلنقتترأ حجتتم األزمة الي يعيشتتها 
االحتتتالل نتيجتتة الطائتترات والبالونتتات احلارقتتة، 
واحلشتتود اهلائلتتة التتي ختتترج مطالبتتًة حبقهتتا يف 
العتتودة لديارهتتا التتي ُهّجتترت منهتتا، ولنقتترأ متتا قالتته 
يستترائيلكاتس، وزيتتر االستتتخبارات الصهيونتتي؛ )"ال 
معنتتى أن يكتتر األطفتتال اإلستترائيليون علتتى وقتتع 
صفتتارات اإلنتتذار"(، باإلضافتتة ملتتا يقولتته االحتتتالل 
عتتن تأثتتر هتتذا الفعتتل الفلستتطيي علتتى مستتتوطنات 

غتتالف غتتزة."
ويتترى املاحلتتي أنتته "ال ميكتتن الفصتتل بتتن أهتتداف 
مستترات العتتودة املطالبتتة بكستتر احلصتتار ملتتا هلتتذا 
احلصتتار متتن آثتتار ستتلبية تعمتتل علتتى تقويتتض 
كفعتتل  العظيتتم  الشتتعب  هتتذا  صمتتود  مقومتتات 
تكتيكتتي، وبتتن األهتتداف االستتراتيجية املتمثلتتة يف 
احلقتتوق الثابتتتة للشتتعب الفلستتطيي، ويف املقدمتتة 
منهتتا حتتق العتتودة وتقريتتر املصتتر"، ويتابتتع، "ال 
ميكتتن أن نقتترأ هتتذه املستترات يف إطتتار حمتتاوالت 
البعتتض استتتثمارها لتحستتن مواقفتته، وإمنتتا علينتتا 
أن نقرأهتتا يف إطتتار فهمنتتا بأنهتتا صتترورة مستتتمرة 

لتحقيتتق اهلتتدف االستتراتيجي."
ويقتتول، "إنتته متتن اخلطتتأ عتتزل متتا جيتتري يف غتتزة 

عتتن محلتتة االعتقتتاالت التتي يقتتوم بهتتا االحتتتالل 
يومًيتتا يف الضفتتة الغربيتتة والقتتدس، واحلتتراك يف 
األراضتتي احملتلتتة عتتام 1948، كمتتا أنتته جيتتب أن 
ُيقتترأ يف ستتياق التصتتدي للمشتتروع األمريكتتي املستتمى 

صفقتتة القتترن."
بدورهتتا تقتتول مريتتم أبتتو دقتتة: "إن مستترات العتتودة 
هتتي شتتكل نضالتتي جديتتد وهتتام يقدمتته الشتتعب 
الفلستتطيي منتتذ العقديتتن األخريتتن، وقتتد حققتتت من 
اإلجنتتازات أنهتتا: أعتتادت الوحتتدة الوطنيتتة بتتأروع 
صورهتتا بامليتتدان، وأبتترزت املختتزون النضالتتي يف قمتتته 
ووّحتتدت ألول متترة رايتتته )علتتم فلستتطن( فشتتارك 
بهتتا كل ألتتوان الطيتتف وكل الفئتتات االجتماعيتتة. 
كمتتا أنهتتا وّفتترت دينامّيتتات حيويتتة لرفتتع االجتتراءات 
العقابيتتة واحلصتتار عتتن غتتزة، وأظهتترت الوجتته 
القبيتتح لدولتتة الكيتتان الصهيونتتي وجرائمتته أمتتام 

العتتامل مبتتا يقرفتته بالشتتعب الفلستتطيي."
وتتابتتع حتتول إجنتتازات مستترات العتتودة قائلتتة: " 
لقتتد طتتورت املستترات باكتتورة العمتتل الوطتتي، وإن 
استتتمرت مشتتاهد االنقستتام حاضتترة. باإلضافتتة إىل 
توظيتتف طاقتتات اجلماهتتر واألحتتزاب بشتتكل هائتتل 
يف املستترات. كمتتا أظهتترت إبداعتتات أبنتتاء شتتعبنا 
وطتترق نضالتته التتي أذهلتتت العتتامل وبوستتائل بستتيطة 

وأثبتتتت للعتتامل متتدى متستتك شتتعبنا حبقتته."
وتتترى أبتتو دقتتة أن؛ "األدوات الستتلمية أعطتتت 
للمستترة الزختتم أمتتام العتتامل هلتتذا العمتتل اإلبداعتتي، 

والتتذي عتتّر عتتن قضيتنتتا متتع العتتدو. وأضافتتت شتتكاًل 
نضالًيتتا نوعًيتتا يف مقاومتنتتا لالحتتتالل، ومت حتويتتل 
كتتم كبتتر متتن الشتتباب احملبتتط  إىل منتتوذج بطولتتي"، 
ُمضيفتتًة أن ضعتتف وحالتتة اإلربتتاك للعتتدو دفعتتته 
للتصعيتتد، إال أن ذلتتك مل ينتتل متتن عزميتتة أبنتتاء 
شتتعبنا. كمتتا تتترى أن إشتتراك املقاومتتة الشتتعبية لتتكل 
قطاعتتات شتتعبنا أستتهم يف التصتتدي لصفقتتة القتترن، 
وأصبحتتت القضيتتة الفلستتطينية علتتى ستتدة جتتدول 
أعمتتال اجملتمتتع الدولتتي، إضافتتة إىل التتدور الفعتتال 
للمتترأة والشتتباب؛ متتا غتتّر التترأي العتتام ليتجتته 
قائلتتًة:  وتستتتدرك  الفلستتطيي.  الشتتعب  لصتتاحل 
"فتتك احلصتتار هتتو هتتدف تكتيكتتي ومرتبتتط باهلتتدف 
االستتراتيجي - حتتق العتتودة - و جيتتب االستتتمرار 
يف النضتتال لكستتر احلصتتار متتن أجتتل تعزيتتز صمتتود 

شتتعبنا ومقاومتتته."
الدور القطري والوساطة المصرية في غزة

أمتتا فيمتتا يتعلتتق بالتتدور القطتتري فتترى املاحلتتي أنتته 
دور مشتتبوه، ويقتتول: "إن هتتذه قطتتر التتي باتتتت 
األمريكيتتة  اإلمرياليتتة  املشتتاريع  وظيفتهتتا متريتتر 
وحليفتهتتا إستترائيل يف املنطقتتة، حتتتاول كستتب التتوّد 
األمريكتتي يف ظتتل مقاطعتتة مصتتر والستتعودية، وبعتتض 
دول اخلليتتج، وذلتتك متتن ختتالل ستتعيها لتستتويق 
صفقتتة القتترن. كمتتا أنهتتا ترغتتب أيًضتتا بتمريتتر مشتتروع 
احلتتل االقتصتتادي متتن ختتالل دعوتهتتا لفتتتح ستتوق 
العمتتل اإلستترائيلي واستتتقبال العمالتتة الفلستتطينية، 
واألكثتتر متتن هتتذا التتدور املشتتبوه بتتأن تعمتتل علتتى 
تهديتتد الشتتعب الفلستتطيي بتتأن الكيتتان الصهيونتتي 
ستتيقوم بشتتّن عتتدوان علتتى القطتتاع يف حتتال استتتمرت 
املستترات"، ُمضيًفتتا، "وظيفتتة التتدور القطتتري باتتتت 
مكشتتوفة، وهتتي متريتتر صفقتتة القتترن عتتر البوابتتة 

اإلنستتانية."
أمتتا فيمتتا خيتتص التتدور املصتتري، فتترى املاحلتتي أنتته 
دور ملتبتتس ومرّكتتب؛ إذ تريتتد الدولتتة املصريتتة تأمتتن 
أراضيهتتا يف ستتيناء متتن أي تهديتتدات قتتد تأتتتي عتتر 
غتتزة، وتريتتد أيًضتتا استتتعادة مكانتهتتا اإلقليميتتة متتن 
ختتالل التتدور التتذي تلعبتته يف غتتزة، وبنفتتس الوقتتت 
ختشتتى متتن ستتحب ورقتتة املصاحلتتة الفلستتطينية 
ويستتتدرك  خصومهتتا.  لصتتاحل  يديهتتا  بتتن  متتن 
قائتتاًل: "رغتتم عتتدم إجنتتاز مشتتروع املصاحلتتة التتذي 
ترعتتاه مصتتر حالًيتتا، إال أن التتدور املصتتري دور هتتام 
للغايتتة بالنستتبة للقطتتاع حُبكتتم املوقتتع اجلغتترايف، 
لكتتن اإلشتتكالية احلقيقيتتة أنتته يتتتم التعامتتل متتع 
غتتزة كملتتف أمتتي بشتتكل حصتتري، وليتتس كملتتف 
سياستتي، إضافتتة إىل حماولتتة ضبتتط إيقتتاع املستترات 

يف غتتزة حتتتى ال ختتترج عتتن نطتتاق الستتيطرة، لكتتن 
ال ميكتتن أن متتتّر املنتتاورات املصريتتة علتتى الشتتعب 

الفلستتطيي التتذي قتتّدم هتتذا الكتتّم متتن الشتتهداء."
ويؤكتتد املاحلتتي أنتته؛ "ال ميكتتن أن يتنتتازل الشتتعب 
الفلستتطيي عتتن حقوقتته السياستتية مقابتتل جوانتتب 
إنستتانية. كمتتا أن احلتتل اآلت يتطلتتب متتن التتكل 
الفلستتطيي العتتودة إىل الثوابتتت الوطنيتتة الفلستتطينية، 
وإجبتتار طتتريّف االنقستتام علتتى الرضتتوخ للمطالتتب 
الشتتعبية الفلستتطينية بإنهتتاء هتتذا االنقستتام املدّمتتر، 
التتذي كلّتتف الشتتعب الفلستتطيي كثتتًرا، والتتذي 
عمتتل علتتى ضتترب املشتتروع الوطتتي الفلستتطيي".

ويشتتدد؛ "علتتى قيتتادة الستتلطة أن تغتتادر مربتتع 
أن  إىل  واالستتتناد  الفلستتطيي،  بالقتترار  االستتتئثار 
املفاوضتتات هتتي املدختتل لتحقيتتق الدولتتة، كمتتا أنتته 
جيتتب علتتى محتتاس أن تعتتي جيتتًدا أن املشتتاريع 
املشتتبوهة ال ختتتدم القضيتتة الوطنيتتة الفلستتطينية".
للتصتتدي حملاولتتة  املطلتتوب  "إن  قائتتاًل:  وخيتتتم 
علتتى  التأكيتتد  هتتو  الفلستتطينية  القضيتتة  تصفيتتة 
الثوابتتت الوطنيتتة الفلستتطينية وإعتتادة بنتتاء املشتتروع 

املقتتاوم." الفلستتطيي  الوطتتي 
وتتفتتق عضتتو املكتتتب السياستتي للجبهتتة الشتتعبية، 
مريتتم أبتتو دقتتة، متتع املاحلتتي حتتول التتدور القطتتري، 
ليتتس  القطتتري  التتدور  لنتتا  "بالنستتبة  وتقتتول: 
دوًرا إنستتانًيا بعيتتًدا عتتن االستتتغالل، وهتتو مرتبتتط 
بأهتتداف سياستتية خاصتتة، ومرتبتتط بعالقتتات وثيقتتة 
متتع االحتتتالل، ومتتا يقتتوم بتته ال ميكتتن دون قتترار 
هنتتاك دور مصتتري  وبطبيعتتة احلتتال  إستترائيلي، 
خمتلتتف جيتتري متتن أجتتل إنهتتاء االنقستتام و منتتع 
التصعيتتد » أي الوصتتول لتهدئتتة متتع االحتتتالل ولكتتن 

عتتن طريتتق التتكل الوطتتي.«
أمتتا فيمتتا خيتتص التتدور املصتتري فتؤكتتد أبتتو دقتتة 
أنتته "دور خمتلتتف حيتتث ملتتف املصاحلتتة بتكليتتف 
متتن اجلامعتتة العربيتتة، وهتتو التتدور املنطقتتي حيتتث 
فلستتطن حتتدود مصتتر وأمنهتتا القومتتي، إضافتتة إىل 
أن أمتتن فلستتطن وغتتزة حتديتتًدا أمتتن ملصتتر، كمتتا أن 
أي تدمتتر لفلستتطن ستترمي بظلتته علتتى مصتتر بتتكل 

املقاييتتس."
ختتتتم أبتتو دقتتة عتتن التتدور املصتتري، قائلتتًة: "كل 
التنظيمتتات جمتمعتتة ومقتنعتتة بتتأن التتدور املصتتري هتتو 
التتذي جيتتب أن يرعتتى املصاحلتتة، ولتتن يكتتون أي 
دور آختتر مفيتتد بتتل ستتيعرقل املصاحلتتة، كذلتتك وزن 
مصتتر وثقلهتتا وموقعهتتا يؤثتتر يف التأثتتر علتتى طتتريّف 
الصتتراع يف الوصتتول إىل حتتل بالدرجتتة الرئيستتية؛ 

إنهتتاء االنقستتام."

ــم  ــو دقــة: األدوات الســلمية أعطــت للمســيرة الزخــم أمــام العال أب

لهــذا العمــل اإلبداعــي، والــذي عبّــر عــن قضيتنا مــع العــدو. وأضافت 

شــكًا نضاليًــا نوعيًــا فــي مقاومتنــا لاحتــال 

المالحــي: ال يمكــن أن يتنــازل الشــعب الفلســطيني عــن حقوقــه 

ــب إنســانية. كمــا أن الحــل اآلت يتطلــب مــن  ــل جوان السياســية مقاب

ــطينية ــة الفلس ــت الوطني ــى الثواب ــودة إل ــطيني الع ــكل الفلس ال
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أكد أن ال مستقبل لألحزاب دون بناء قطاع شبابي وطالبي يتمتع بالوعي السياسي
ـ  NGOs عملت على إعادة صياغة الوعي املجتمعي الوطني بما يتوافق  ومصالح  الحكومات التي تمولها الخواجا: ال

لقاء العدد

أجرى املقابلة: د. فاخر دعاس

األردن مــع فلســطين أيضــًا مســتهدف لتحويلــه أداة 

لتمريــر صفقــة  بــكل مكوناتهــا  وتوظيفــه كدولــة 

ــأردن كمــا  ــي ل ــدات المشــروع الصهيون القــرن. فتهدي

فلســطين متازمــة وال يمكــن فصلهــا.

ن�صييت�صيف يف هييذا العييدد ومبنا�صييبة الذكييرى الييي28 لتاأ�صي�ييس حييزب الوحييدة ال�صييعبية 
الدميقراطييي الأردين، الرفيييق الدكتييور ع�صييام اخلواجييا نائييب الأميين العييام للحييزب، 

وم�صييوؤول الدائييرة التنظيمييية للحييزب. 

نــداء الوطــن: متتتر هتتذه األيتتام الذكتترى التتت27 لتأستتيس حتتزب الوحدة 
الشتتعبية، كيتتف تقيتتم جديتتة احلكومتتة األردنيتتة بالتعاطتتي متتع العمتتل 

احلزبتتي بشتتكل عتتام وحتتزب الوحتتدة الشتتعبية بشتتكل ختتاص؟
ــا: خبصتتوص متتا وصفتتته براجتتع العمتتل احلزبتتي، فبعتتد  د. الخواج
قرابتتة ثتتالث عقتتود علتتى االنتقتتال متتن حالتتة األحتتكام العرفيتتة إىل حالتتة 
االنفراجتتة الدميقراطيتتة، التتي تآكلتتت، ال ميكتتن أن نعتتزو ذلتتك لعامتتل 
واحتتد فقتتط، بتتل لعتتدة عوامتتل، أبرزهتتا التتدور الستتليب املعطتتل واملعرقتتل 
التتذي قامتتت وتقتتوم بتته الستتلطة التنفيذيتتة متتن حكومتتات وأذرعهتتا 
متتن جهتتة ، وثانيتتًا، التشتتريعات والقوانتتن الناظمتتة للعمتتل احلزبتتي 

واالنتخابتتات الرملالنيتتة واحليتتاة الدميقراطيتتة متتن جهتتة ثانيتتة. 
هتتذا التتدور املعرقتتل واملعطتتل مرتبتتط بذهنيتتة معاديتتة للعمتتل احلزبتتي لدى 
متتن يتمتتتع بالصالحيتتات التنفيذيتتة ، ومفتتتاح فهتتم هتتذ التتدور مركتتب 
، يتضتتح إذا رجعنتتا لتقييتتم تعامتتل الستتلطة التنفيذيتتة وحكوماتهتتا متتع 
ملتتف العمتتل احلزبتتي ، التتذي كان مستتنداً يف الستتابق ولستتنوات طويلتتة 
لتتوزارة الداخليتتة ، قبتتل أن تنتقتتل تلتتك املستتؤولية لتتوزارة التنميتتة 
السياستتية . فالذهنيتتة صاحبتتة القتترار والتتي أحلقتتت العمتتل احلزبتتي 
بتتوزارة الداخليتتة هتتي ذهنيتتة تشتتكيكية بالعمتتل احلزبتتي وجتتدواه 
وضرورتتته للنهتتوض بالتجربتتة الدميقراطيتتة األردنيتتة، فإبقتتاء وزارة 
شتتأنها الرئيستتي متصتتل باألمتتن الداخلتتي لتكتتون املرجعيتتة اإلجرائيتتة 
- اإلداريتتة والقانونيتتة لأحتتزاب لستتنوات طويلتتة، وهتتي التتوزارة التتي 
يتبتتع هلتتا األمتتن العتتام ، وقتتوات التتدرك ،واحلتتكام اإلداريتتن ، يعي أن 
نظتترة الستتلطة لأحتتزاب كانتتت نظتترة أمنيتتة، ألن الستتؤال التتذي يطتترح 
نفستته؛ متتا هتتو الرابتتط بتتن األحتتزاب والعمتتل احلزبتتي وتطويتتر احليتتاة 
الدميقراطيتتة وعمادهتتا األحتتزاب متتن جهتتة ،ووزارة تعنتتى أساستتاً باألمتتور 
األمنيتتة؟ أمتتا التغيتتر الالحتتق بإختتراج األحتتزاب متتن مرجعيتهتتا لتتوزارة 
الداخليتتة إىل وزارة التنميتتة السياستتية، فقتتد حصتتل تقنتتن للتقييتتد علتتى 
املمارستتة الدميقراطيتتة، والدليتتل علتتى ذلتتك جنتتده يف املمارستتة العمليتتة، 
فمتتا زالتتت عضويتتة أحتتزاب املعارضتتة تتعتترض باستتتمرار لالستتتدعاءات 
واملضايقتتات بتتن فينتتة وأختترى، وخاصتتة النشتتطة منهتتا وعضويتهتتا 
الشتتابة والطالبيتتة، وهتتذه املمارستتات موثقتتة لدينتتا، ومتتا زالتتت مستتتمرة. 
لقتتد دفتتع حزبنتتا مثنتتاً لذلتتك علتتى متتدى العقتتود الستتابقة خبستتارته ليتتس 
فقتتط ملئتتات بتتل آالف متتن عضويتتته ، ومتتا زال ، واألمثلتتة تتكتترر لتطتتال 
منتتع بعتتض الفعاليتتات والنشتتاطات التتي يقيمهتتا احلتتزب ومنظماتتته 
احلزبيتتة، إضافتتة إىل االستتتدعاءات لعتتدد متتن الرفتتاق ختتالل العتتام 
احلالتتي 2018 ،ومتتا ذهبتتت إليتته هنتتا ليتتس ستتراً وتداولتتته املواقتتع 

االخباريتتة ووستتائل التواصتتل االجتماعتتي.
نــداء الوطــن: هتتل تتترى أن احلكومتتة تتعاطتتى متتع األحتتزاب متتن علتتى 

قاعتتدة "شتتر ال بتتد منتته"؟
د. الخواجــا: التجربتتة احلستتية وعلتتى متتدى العقتتود الثالثتتة املاضيتتة 
ترهتتن أن األمتتل حبقبتتة دميقراطيتتة جديتتدة متتع إلغتتاء األحتتكام العرفيتتة 
قتتد تتتآكل إل حتتٍد كبتتر ، فاملمارستتة الراستتخة للدميقراطيتتة كنهتتج حيتتاة 
ال تستتتوي دون وجتتود أحتتزاب معارضتتة حتمتتل برامتتج بديلتتة ملتتا ميكتتن 
أن نستتميه "سياستتات ونهتتج احلكومتتات" ، فطبيعتتة النظتتام السياستتي 
واحللتتف الطبقتتي احلاكتتم والتغيتترات التتي مستتت مكوناتتته، منتتذ 
نشتتأته قبتتل قرابتتة القتترن، ومراحتتل تطتتوره الالحقتتة، كانتتت يف حالتتة 
مواجهتتة وصتتراع متتع احلالتتة الشتتعبية وأطرهتتا املنظمتتة، وبارقتتة األمتتل 
بعتتد انتخابتتات 1956 وتوجتتت بتتأول حكومتتة نيابيتتة حزبيتتة منتخبتتة 
متتن قبتتل الشتتعب األردنتتي ومعتترة عتتن إرادتتته ، جتترى اإلنقتتالب عليها 
بعتتد أقتتل متتن عتتام علتتى انطالقهتتا. أمتتا انفراجتتة 1989 الدميقراطيتتة، 
فتتتم االنقتتالب عليهتتا و"قضتتم منجزاتهتتا احملتتدودة" متتن ختتالل مجلتتة 
القوانتتن املقيتتدة للحيتتاة الدميقراطيتتة، واملعرقلتتة ألي تطتتور يف احليتتاة 

السياستتية، ويف القلتتب منهتتا التجربتتة احلزبيتتة. 
إنتته فتتٌن أتقنتتته الستتلطة ، بتكيفهتتا وعملهتتا املنهجتتي إلجهتتاض أي 
نهتتوض حزبتتي، بتتدءاً متتن تشتتويه صتتورة العمتتل احلزبتتي، ومالحقتتة 

احلزبيتتن ومنعهتتم متتن كثتتر متتن حقوقهتتم املدنيتتة والسياستتية أثنتتاء 
األحتتكام العرفيتتة ، والعتتودة لتصعيتتد التضييتتق املنهجتتي واملستتتمر عليهتتم 
بعتتد االنفراجتتة الدميقراطيتتة عتتام 1989، وبشتتكل رئيستتي منتتذ العتتام 
1993، التتذي أقتتر فيتته قانتتون الصتتوت الواحتتد ، التتذي شتتكل أهتتم 
األدوات التشتتريعية يف التتردة واالنقضتتاض علتتى منجتتزات هبتتة نيستتان 
1989 ، فتتكل التعديتتالت الالحقتتة علتتى قانتتون االنتخابتتات الرملانيتتة 
، حافظتتت علتتى روح قانتتون 1993 ، وكل خمرجاتتته ستتاهمت يف تشتتويه 
الوعتتي الشتتعيب جتتتاه االنتخابتتات ، فعتتززت النفعيتتة ، وطمستتت 

الراجميتتة يف العالقتتة بتتن الناختتب واملرشتتح للنيابتتة. 
نــداء الوطــن: هتتل تشتتعر بتتأن منظمتتات التمويتتل األجنتتيب تستتهم يف 
إضعتتاف دور األحتتزاب؟ وهتتل تتترى أن فكتترة احلتتزب ال تتتزال ضتترورة 

متتن أجتتل التغيتتر؟

د. الخواجــا: منتتوذج املنظمتتات غتتر احلكوميتتة ذات التمويتتل األجنتتيب 
خصوصتتًا، تستتعى يف جلهتتا وبشتتكل متتدروس إلعتتادة صياغتتة الوعتتي 
اجملتمعتتي الوطتتي مبتتا يتوافتتق  ومصتتاحل اجلهتتات أو احلكومتتات 
التتي تقتتف خلفهتتا ومتوهلتتا، فتمويلهتتا ودعمهتتا مشتتروط، واالستتتجابة 
أو التكيتتف متتع هتتذه الشتتروط هتتو آليتتة عمليتتة مدروستتة وفعالتتة يف 
إعتتادة صياغتتة أولويتتات الفتترد واجملموعتتة متتن الناشتتطن واملتحمستتن 
للعمتتل، وهتتؤالء هتتم ممتتن ميكتتن أن يكونتتوا مرشتتحن لالخنتتراط يف 
العمتتل احلزبتتي الراجمتتي التطوعتتي، واملوضتتوع ال يقتصتتر  فقتتط علتتى 
استتتقطابهم وإبعادهتتم عتتن العمتتل احلزبتتي، بتتل جيتتري العمتتل ليتحولتتوا 
متتن حالتتة التكيتتف متتع هتتذا النمتتوذج متتن العمتتل والنشتتاط إىل حالتتة 
التماهتتي وتغيتتر املفاهيتتم والقناعتتات ليصبتتح متتع متترور الوقتتت داعيتتة 

ملفاهيتتم وقيتتم اجلهتتة التتي متولتته، متامتتاً كمروجتتي أي منتتتج.
نــداء الوطــن: يتستتم حتتزب الوحتتدة الشتتعبية بقطاعتته الشتتبابي 
والطالبتتي، كيتتف استتتطاع احلتتزب احلفتتاظ علتتى هتتذا احلضتتور يف 
القطتتاع الشتتبابي والطالبتتي، علتتى الرغتتم متتن كل الصعوبتتات التتي 

يواجههتتا العمتتل احلزبتتي؟
د. الخواجــا: جنتتاح احلتتزب يف تأستتيس وتكريتتس قطتتاع شتتبابي 
وطالبتتي حيتتوي ، نابتتع متتن قناعتتة احلتتزب وهيئاتتته، أن ال مستتتقبل 
للوطتتن واألمتتة وبالضتترورة احلتتزب، دون بنتتاء قطتتاع شتتبابي وطالبتتي 
يتمتتتع بالوعتتي السياستتي، والنظتتري، والتجربتتة اجلماهريتتة واحلزبيتتة 
املتشتتكلة يف ميتتدان العمتتل والنشتتاط الوطتتي العتتام التطوعتتي بأبعتتاده 
وأشتتكاله املختلفتتة. وقتتد اقرنتتت هتتذه القناعتتة باحلتترص الدائتتم علتتى 
إيتتالء هتتذا امللتتف أهميتتة ومتابعتتة قصتتوى متتن هيئتتات احلتتزب القياديتتة، 
متتا أنتتتج جتربتتة راستتخة. وكتتون الشتتباب يتمتعتتون بتتروح احلماستتة 
والديناميكيتتة واإلبتتداع وتنتتوع االهتمامتتات، فقتتد حرصتتت هيئتتات 
احلتتزب املعنيتتة علتتى إطتتالق هتتذه امللتتكات ورعايتهتتا وتوجيههتتا متتن 

ختتالل أشتتكال العمتتل اجلماهتتري املختلفتتة لتشتتمل ملفتتات طالبيتتة 
مطلبيتتة )محلتتة ذحبتونتتا( ، وطنيتتة يف جمابهتتة التطبيتتع ودعتتم خيتتارات 
مقاومتتة املشتتروع الصهيونتتي االستتتعماري )احتتترك( ، ثقافيتتة لبنتتاء 
وعتتي موستتوعي نقتتدي للواقتتع االجتماعتتي واملرتبتتط بنشتتر ودعتتم ثقافتتة 
املقاومتتة )نقتتش( ، تطوعتتي لبنتتاء روح التضامتتن واالحتتتكاك بالقطاعتتات 
االجتماعيتتة املفقتترة )مبتتادرات خمتلفتتة "كرامتتة"( ، كل هتتذا أمثتتر 
وجبهتتود جمموعتتة كبتترة متتن الرفتتاق والرفيقتتات يف تبلتتور بنيتتة شتتبابية 
وطالبيتتة حزبيتتة وصديقتتة واعيتتة ومتتلتتك جتربتتة صنعتهتتا وصقلتهتتا 
املمارستتة ، وبدأنتتا مرحلتتة جديتتدة تتمثتتل باإلنتقتتال متتن جيتتل مؤستتس 

إىل جيتتل جديدمتتن هتتؤالء الرفتتاق الشتتباب والطتتالب.
نداءالوطن: متى سنرى حزب الوحدة الشعبية يف جملس النواب؟ 

د. الخواجــا: لقتتد حصتتل تشتتويه ملتتا ميكتتن أن نستتميه "الوعتتي 
االنتخابتتي" لتتدى مجهتتور الناخبتتن، كمتتا أن األداء األقتتل متتن متواضتتع 
وضعيتتف جملالتتس النتتواب املتعاقبتتة منتتذ انتخابتتات 1993 وحتتتى اآلن، 
وهتتو يستتاوي جيتتاًل كامتتاًل تقريبتتًا، انعكتتس إحباطتتاً وفقدانتتاً للثقتتة متتن 
قبتتل الغالبيتتة الشتتعبية جبتتدوى ودور الستتلطة التشتتريعية، لتنحصتتر 
غالبيتتة اجلماهتتر املشتتاركة يف االنتخابتتات أو متتن هتتي علتتى استتتعداد 
للذهتتاب إىل صناديتتق اإلقتتراع يف الفئتتات األقتتل اهتمامتتاً بالشتتأن العتتام، 
واألقتتل وعيتتاً لدورهتتا السياستتي يف إعطتتاء الصتتوت ملتتن حيمتتل رؤيتتة 

وبرنامتتج يستتتجيب ملصتتاحل الغالبيتتة الشتتعبية.
أمتتا وصتتول حتتزب الوحتتدة الشتتعبية بشتتكل ختتاص ، والقتتوى الوطنيتتة 
الدميقراطيتتة بشتتكل عتتام  إىل جملتتس النتتواب فهتتو، يف اعتقتتادي، رهتتن 
بتغيتتر قانتتون اإلنتختتاب واملنظومتتة االنتخابيتتة للرملتتان ليصبتتح قانونتتاً 
ومنظومتتة جتستتد إرادة األمتتة، ومغتتادرة حالتتة تبعيتتة الستتلطة التشتتريعية 
للستتلطة التنفيذيتتة، واقتتران ذلتتك بتغيتتر قانتتون األحتتزاب، وآليتتة 
تشتتكيل احلكومتتات وانتقاهلتتا ملمارستتتها الواليتتة العامتتة، وفتتوق ذلتتك 
كلتته، وهتتو بنفتتس الدرجتتة متتن األهميتتة، االرتقتتاء بالوعتتي اجلماهتتري 

وتشتتجيع العمتتل احلزبتتي. 
نــداء الوطــن: حنتتو أردن وطتتي دميقراطتتي .. حنتتو استترداد احلقتتوق 
الوطنيتتة الثابتتتة للشتتعب الفلستتطيي، كنائتتب أمتتن عتتام للحتتزب، كيف 
تقتترأ تتتالزم هذيتتن الشتتعارين اللذيتتن يطرحهمتتا احلتتزب والتتذي يتميتتز 

بهمتتا عتتن باقتتي األحتتزاب؟
د. الخواجــا: بعتتد مضتتي 28 عامتتاً علتتى تأستتيس احلتتزب تعتتززت صحة 
تتتالزم هذيتتن الشتتعارين ، وهتتذا يعكتتس العمتتق الفكتتري والسياستتي التتذي 
متيتتز بتته احلتتزب ليتتس فقتتط منتتذ تأسيستته، بتتل وإضافتتة إىل ذلتتك أنتته 
شتتكل امتتتداداً خالقتتاً لتجربتتة نضاليتتة وكفاحيتتة عريقتتة بتتدءاً متتن حركتتة 
القوميتتن العتترب ، متتروراً باجلبهتتة الشتتعبية لتحريتتر فلستتطن، والحقتتاً 
منظمتتة اجلبهتتة الشتتعبية يف األردن، التتي متثتتل ستتياقاً متصتتاًل أنضتتج 
بنيتتة فكريتتة حستتمت عضويتتة وجدليتتة العالقتتة بتتن الوطتتي احمللتتي، 

والقومتتي العربتتي، بآفتتاق إنستتانية أمميتتة. 
لتتذا كان متتن بديهيتتات األدب السياستتي حلزبنتتا ليتتس فقتتط أن يستتتلهم 
خالصتتات هتتذه املدرستتة الفكريتتة ، بتتل أيضتتاً ألنتته يشتتكل انستتجاماً 
متتع ، واستتتجابة مبدعتتة خلصوصيتتات التكويتتن التارخيتتي واالجتماعتتي 
للشتتعب العربتتي يف األردن. فالعالقتتة التتي تربتتط بتتن فلستتطن واألردن 
قبتتل مؤامتترة "ستتايكس بيكتتو" وبعدهتتا، اتستتمت بالتداختتل واإلندمتتاج 
االحتاللتتي  االستتتعماري  املشتتروع  مقارعتتة  يف  والتضامتتن  والتعتتاون 
الحقتتاً.  األمريكتتي  اإلمريالتتي  الريطانتتي،  اإلمريالتتي  الصهيونتتي 
فالقضيتتة الفلستتطينية بالنستتبة للشتتعب العربتتي األردنتتي ليستتت فقتتط 
قضيتتته القوميتتة املركزيتتة كونتته "جتتزء متتن األمتتة العربيتتة" )حستتب 
املتتادة 1 متتن الدستتتور األردنتتي ( ، بتتل هتتي قضيتتته الوطنيتتة احملليتتة 

أيضتتاً. 
واآلن ويف ظتتل متتا تتعتترض لتته القضيتتة الفلستتطينية ، واستتتهدافها 
بغتترض تصفيتهتتا ، فتتإن األردن متتع فلستتطن أيضتتاً مستتتهدف لتويلتته 
أداة وتوظيفتته كدولتتة بتتكل مكوناتهتتا لتمريتتر صفقتتة القتترن ،فتهديتتدات 
املشتتروع الصهيونتتي لتتأردن كمتتا فلستتطن متالزمتتة وال ميكتتن فصلهتتا 
، لذلتتك فمتتن املنطتتق والبديهتتي تتتالزم الشتتعارين مبتتا يرتقتتي ملستتتوى 
الضتترورة ، كناظتتم لعمتتل احلتتزب ، وحستتب متتا نتترى ، أن يكتتون ناظمتتاً 

للحركتتة الوطنيتتة الدميقراطيتتة األردنيتتة أيضتتاً.



13نداء الوطن - العدد  ١٣١ تشرين الثاني ٢٠١٨
ملاذا طالب االأمريكان والدول الغربية بوقف احلرب على اليمن بعد مقتل خا�سقجي؟!

ثمن اخلروج ال�سعودي من اأزمة خا�سقجي: اأموال وا�ستثمارات وهرولة نحو التطبيع وتراجع دورها يف املنطقة

عربي ودولي

نداء الوطن - محرر الشون الدولية

علتتى الرغتتم متتن متترور أكثتتر متتن شتتهر علتتى حادثتتة اغتيتتال الصحفتتي 
وقتتوع عشتترات  متتن  الرغتتم  وعلتتى  الستتعودي مجتتال خاشتتقجي، 
االغتيتتاالت لصحفيتتن وكتتتاب دون أن يتحتترك للمجتمتتع الدولتتي 
جفتتن، كحادثتتة اغتيتتال الكاتتتب واألديتتب غستتان كنفانتتي والفنتتان 
ناجتتي العلتتي والكاتتتب ماجتتد أبتتو شتترار والكاتتتب ميشتتيل النمتتري، 
علتتى يتتد الكيتتان  الصهيونتتي. علتتى الرغتتم متتن كل هتتذا، إال أن حادثتتة 
اغتيتتال اخلاشتتقجي ال تتتزال حتظتتى بتغطيتتة إعالميتتة وحتتتركات دوليتتة 

غتتر مستتبوقة، وقتتد تكتتون غتتر مفهومتتة أيضتتاً.
الكاتبتتة وأستتتاذة اإلعتتالم الدكتتتورة حيتتاة احلويتتك عطيتتة، تتترى أنتته 
وعلتتى الرغتتم متتن أن كل عمليتتة قتتتل مدانتتة خاصتتة عندمتتا تقتترن بالغتتدر 
والوحشتتية،  لكتتن باألمتتس ُقتتتل ناشتتط ستتعودي وبالتتكاد ذكرتتته وستتائل 
اإلعتتالم، متتا يطتترح تستتاؤاًل جديتتاً حتتول أستتباب هتتذا االهتمتتام مبقتتتل 

خاشتتقجي!!  
تضيتتف عطيتتة يف حديثهتتا لتتت نتتداء الوطتتن، أن يف قضيتتة خاشتتقجي 
مثتتة ثالثتتة أمتتور: الرجتتل ختتزان أستترار عتتن االرهتتاب .. عتتن صفقتتات 
االستتلحة .. عتتن صفقتتات االستتتثمار .. عتتن االستتتخبارات .. عتتن 
قضايتتا أخالقيتتة وأمنيتتة مرتبطتتة بتتكل ذلتتك.  وبالتالتتي ألكثتتر متتن طتترف 

مصلحتتة يف اخلتتالص منتته. 
ثانيتتًا: الرجتتل قريتتب متتن اإلختتوان او باألحتترى هتتو منهتتم، وبالتالتتي 
فتتإن حراكتته يصتتب يف مصلحتهتتم وموتتته كذلتتك ) وهنتتا يتجلتتى خطتتأ 

القيتتادة يف الستتعودية(. 
 ثالثتتًا: اغتيالتته يف التوقيتتت املعتتروف كان ميكتتن أن يشتتكل مأزقتتا كبتترا 
لدونالتتد ترامتتب،  حامتتي حممتتد بتتن ستتلمان،  وهتتو يف عتتز االنتخابتتات 
الرملانيتتة األمريكيتتة.  خاصتتة وأن الرجتتل -خاشتتقجي- أقتترب إىل 
الدميقراطيتتن حبكتتم حتالتتف هتتؤالء متتع اإلختتوان.  كمتتا أن ترامتتب 
يعيتتش صراعتتا متتع مؤيتتدي العوملتتة وشتتركاتها العابتترة للقتتارات بستتبب 

سياستتاته احلمائيتتة، وهتتذه أيضتتا هلتتا مصلحتتة يف ضتترب ترامتتب.  
وتضيتتف الكاتبتتة أنهتتا قتتّدرت منتتذ اليتتوم االول أن اجلميتتع كان علتتى 
علتتم مبخطتتط اجلرميتتة، وتركوهتتا تتتتم كتتي يفتحتتوا البتتازار، وفعتتال 
متكنتتوا.  تركيتتا أواًل،  الستتي آي إيتته ثانيتتاً  ) وليتتس بالضتترورة ان تعمتتل 
الستتي اي ايتته لصتتاحل ترامتتب، وإن كان لصتتاحل أمتتركا(، وأهتتم متتا يف 
األمتتر أنهتتا استتتعادت ضابطهتتا التتذي ومستتته قسيًستتا .. قطتتر التتي 

حتمتتل أكيتتاس دنانرهتتا وترقتتص علتتى إيقتتاع أردوغتتان التتذي أثبتتت أنتته 
ستتلطان االبتتتزاز .. وأوروبتتا التتي انضمتتت التتئ الستتوق متأختترة، فلتتم 
حتصتتل علتتى شتتيئ يذكتتر، ولذلتتك ارتفتتع عندهتتا - كمتتا العتتادة عنتتد 

تعثتتر الصفقتتات - منستتوب حقتتوق اإلنستتان.  
مأزق سعودي وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء

وتتترى الدكتتتورة حيتتاة احلويتتك عطيتتة أن نظتتام احلكتتم يف الستتعودية، 
ورغتتم حجتتم الضغوطتتات الكبتترة التتي يتعتترض هلتتا، ستتيخرج متتن مأزق 
خاشتتقجي، إال أنتته ختتروج مؤقتتت، ولكتتن اخلتتروج بتتأي مثتتن؟ هتتذا هتتو 
الستتؤال الكبتتر، وهتتذا التتذي حيتتدده القتتدرة علتتى املتتدى البعيتتد. اآلن 
تستتتطيع الستتعودية مبتتا قدمتتته متتن رشتتوة ستتواء لأتتتراك أم لأمريكيتتن 
)صفقتتات وأمتتوال وامتيتتازات ومواقتتف( ومل يكتتن بعيتتداً عتتن هتتذه املواقف 
الطفتترة التطبيعيتتة التتي رأيناهتتا يف اخلليتتج العربتتي خاصتتة يف اإلمتتارات، 

جتتتاوز األزمتتة ولكنتته جتتتاوز مرحلتتي.
واخلستتارة الكتترى تبقتتى هتتي خستتارة الستتعودية نفستتها كمتتا أستتلفنا 
واألصغتتر خستتارة بتتن ستتلمان. أعتقتتد أن بتتن ستتلمان ستتينفذ ولكتتن مؤقتًا، 
لتتن يبقتتى طويتتاًل يف احلكتتم ولكنتته ستتيبقى إىل أن ينفتتذ املخططتتات 

األمريكيتتة كلهتتا.
وبالتالتتي ال هتتو ستتيحافظ علتتى مكانتتته إال لفتترة ولأستتف الستتعودية لتتن 
حتافتتظ علتتى مكانتهتتا إال لفتترة قتتد تكتتون أطتتول قليتتاًل. وبالرغتتم متتن 
كل رفضنتتا للسياستتات الستتعودية وحبتتدة إال أننتتا ال نتمنتتى لتته وال ألي 
بلتتد عربتتي آختتر أن يدمتتر، ولكتتن حكامتته هتتم الذيتتن يقودونتته للدمتتار 
باحلتتروب وبدعتتم اإلرهتتاب وتدمتتر اآلخريتتن متتن العتتراق إىل ليبيتتا إىل 

ستتوريا إىل اليمتتن، واآلن قتتد يأتتتي التتدور عليهتتم.
الحرب في اليمن وحقوق اإلنسان

الطريقتتة الدمويتتة يف قتتتل خاشتتقجي، والضغتتط الدولتتي علتتى الستتعودية، 
أعتتاد حتترب اليمتتن إىل املشتتهد الدولتتي، بعتتد صمتتت غتتر مفهتتوم علتتى 
حجتتم اجلرائتتم التتي تقتتع هنتتاك. وأصبحنتتا نتترى تصرحيتتات أمريكيتتة 
وغربيتتة رمسيتتة تدعتتو إىل ضتترورة وقتتف العتتدوان الستتعودي علتتى اليمتتن. 
وتتترى الدكتتتورة حيتتاة احلويتتك عطيتتة، أن موضتتوع احلتترب علتتى اليمتتن 
لتته ارتباطتتات مبقتتتل خاشتتقجي، إمتتا أن االرتباطتتات كانتتت مستتبقة 
بتدبتتر اجلرميتتة أو النصتتح بهتتا أو التغاضتتي عنهتتا كل هتتذه أبعتتاد 
مرتبطتتة حبتترب اليمتتن، وإمتتا أنتته عندمتتا حصلتتت اجلرميتتة نتائجهتتا 
وإستتقاطاتها ارتبطتتت حبتترب اليمتتن. هتتذا كان واضحتتاً متتن مراقبتتة 

اإلعتتالم، األوركستترا التتي كانتتت جتهتتد علتتى رستتم ايقونتتة وترستتيم 
ايقونتتة مجتتال خاشتتجقي، تقابلهتتا أيضتتاً أوركستترا تنتهتتز وتعتتزف علتتى 
الوتتتر اإلنستتاني يف حتترب اليمتتن ممتتا يظهتتر بوضتتوح بأنتته ستتيكون هنتتاك 
ربتتط، إىل أن ختترج مومبيتتو وطالتتب بوقتتف احلتترب، ولكتتن وقتتف احلرب 
ملتتاذا؟ وقتتف احلتترب ال لتنتهتتي احلتترب، لتنتهتتي احلتترب العستتكرية 
ولتدختتل املؤسستتات االقتصاديتتة األمريكيتتة واإلستترائيلية والعومليتتة 
وغرهتتا، إىل شتتعب جائتتع منهتتك مدمتتر وتستتتعمره اقتصاديتتاً بتتدل 
عستتكرياً. كمتتا لرستتخ االنقستتامات بتتن الشتتمال واجلنتتوب وإستتالمين 
وغتتر إستتالمين وال ننستتى أن يف اليمتتن هنتتاك العامتتل الكبتتر واحلاستتم 
وهتتو موضتتوع القبائتتل، إذا متكنتتوا متتن اللعتتب علتتى ورقتتة القبائتتل ووضع 
قبيلتتة يف معتتاداة أختترى خاصتتة أن قبائتتل الشتتمال غتتر قبائتتل اجلنتتوب 
وخاصتتة للتتذي يعتترف اليمتتن جيتتداً )حاشتتد وعايتتد( فستتيكون هنتتاك 
انقستتام حاشتتد-عايد، لكتتن انقستتام داختتل عايتتد وداختتل حاشتتد بتتن 
إستتالمين وغتتر إستتالمين بتتن مجاعتتة اإلمتتارات ومجاعتتة الستتعودية 

ومجاعتتة احلوثيتتن ومجاعتتة صتتاحل إىل آختتره.
وختتتتم الكاتبتتة الدكتتتورة حياةاحلويتتك عطيتتة حديثهتتا لتتت نداءالوطتتن، 
بالتحذيتتر متتن أن يكتتون مستتتقبل اليمتتن متتا بعتتد احلتترب، رمبتتا أشتتد 

علتتى اليمنيتتن متتن وضعهتتا يف احلتترب علتتى املتتدى البعيتتد. 

ما اجلديد يف العقوبات القت�سادية على اإيران!؟
حاتم استانبولي

دونالتتد ترامتتب يتترر العقوبتتات االقتصاديتتة 
الشتتعب  تستتتهدف  ال  بأنهتتا  إيتتران  علتتى 
اإليرانتتي وإمنتتا النظتتام اإليرانتتي، وأن هدفهتتا 

ليتتس إستتقاطه بتتل تغيتتر ستتلوكه .
متتن املعتتروف أن أول دولتتة خضعتتت للعقوبتتات 
االقتصاديتتة االمريكيتتة واحلصتتار بعتتد انتصتتار 
ثورتهتتا عتتام 1959 هتتي كوبتتا التتي تبعتتد 

عشتترات الكيلتتو متترات عتتن حدودهتتا.
والستتؤال : هتتل ستتقط النظتتام الكوبتتي ؟ واذا عممنتتا الستتؤال: هتتل أي 
متتن التتدول التتي خضعتتت للعقوبتتات االمريكيتتة ستتقط نظامهتتا تلقائيتتا 

نتيجتتة العقوبتتات ؟ يف احلالتتتن اجلتتواب ال وباألحتترى ال كبتترة !
أواًل علينتتا أن نؤكتتد أن العقوبتتات األمريكيتتة أو أيتتة عقوبتتات متتن 

ختتارج القتترارات الدوليتتة هتتي عقوبتتات غتتر شتترعية.
الستتؤال املهتتم التتذي يطتترح: هتتل العقوبتتات اجلديتتدة علتتى إيتتران 

ستتتنجح؟
هتتذه العقوبتتات هتتي االكثتتر ضعفتتا بالرغتتم متتن أنهتتا تشتتمل قطاعتتات 
عديتتدة لكنهتتا ال حتظتتى بإمجتتاع دولتتي أو حتتتى باألحتترى إمجتتاع 

داخلتتي أمريكتتي.
ما هي أسباب العقوبات؟ 

العقوبتتات هتتي بستتبب ختتروج أمريتتكا متتن االتفتتاق النتتووي، أي 
أن اإلدارة االمريكيتتة هتتي التتي نقضتتت االتفتتاق وهتتي التتي تفتترض 
العقوبتتات نتيجتتة ذلتتك والستتبب ان ادارة ستتلفه اوبامتتا هتتي ادارة ضعيفتتة 
خضعتتت للشتتروط االيرانيتتة وهنتتا حيضتتر ستتؤال: أليتتس متتن األجتتدى 

معاقبتتة إدارة أوبامتتا لضعفهتتا ؟
متتن الواضتتح ان قتترار نقتتض االتفتتاق النتتووي متتن قبتتل إدارة ترامتتب 
هتتو أبتترز تعبتتر عتتن متتدى خضتتوع وهيمنتتة اللوبتتي الصهيونتتي داختتل 

إدارتتته .
االتفتتاق النتتووي كان حيظتتى بامجتتاع دولتتي، باستتتثناء دولتتتن همتتا 
إستترائيل والستتعودية . وهمتتا متتن متتارس االبتتتزاز جتتتاه إدارة أوبامتتا 
الستتابقة ووعدتتتا مبعاقبتهتتا. وكان أن استتتخدم املتتال الستتعودي والنفتتوذ 
االستترائيلي لتقويتتض سياستتة الدميقراطيتتن وإستتقاطهم يف االنتخابتتات. 
وكل متتا يتتتم احلديتتث حولتته عتتن تدختتل روستتي فيهتتا هتتو متتن بتتاب 
التغطيتتة علتتى التدختتل الفعلتتي للمتتال الستتعودي والتأثتتر الصهيونتتي. 
النتائتتج والستتلوك التتذي انتهجتتته ادارة ترامتتب تؤكتتد هتتذه املؤشتترات. 
فصعتتود جنتتم كوشتتنر وقتترار نقتتل الستتفارة اىل القتتدس ونقتتض االتفتتاق 
النتتووي والتهديتتد بضتترب ستتوريا والضغتتط علتتى االردن متتن ختتالل تقنن 
املستتاعدات، مجيعهتتا هتتي يف اجلوهتتر تعتتر عتتن املصتتاحل االستترائيلية 

املباشتترة وال عالقتتة لأمتتن القومتتي االمريكتتي بهتتا . 
احلقيقتتة أن أهتتداف احلتترب علتتى إيتتران هتتي سياستتية، ترتبتتط مبوقفهتتا 
متتن القضيتتة الفلستتطينية كمتتا هتتي احلتترب علتتى ستتورية وفلستتطن 

ولبنتتان ويتختتذ الصتتراع املذهتتيب للتحشتتيد الشتتعيب وإعطتتاء غطتتاء 
حملتتي هلتتذا الصتتراع. العقوبتتات االمريكيتتة علتتى ايتتران قائمتتة 
منتتذ اربعتتن عامتتا ومل تنجتتح يف اخضاعهتتا او تغيتتر ستتلوكها بتتل 
زادت متتن تأثرهتتا اإلقليمتتي والدولتتي، ناهيتتك عتتن تقدمهتتا العلمتتي 

والعستتكري.
فمتتا اجلديتتد يف هتتذه العقوبتتات التتي تراجعتتت عتتن بعتتض بنودهتتا 
قبتتل دخوهلتتا حيتتز التنفيتتذ ومتتا هتتي حظتتوظ استتتمرارها اذا متتا جنتتح 

الدميقراطييتتون يف انتخابتتات الكونغتترس ؟
كل العقوبتتات االمريكيتتة هتتي باجلوهتتر الستتباب سياستتية تستتتهدف 
الشتتعوب النهتتا هتتي متتن تعانتتي متتن نتائجهتتا وكوارثهتتا واملثتتل كان 
العتتراق وكوبتتا وكوريتتا وايتتران وفلستتطن)غزة( وفنزويتتال والستتلفادور 

وليبيتتا وستتورية واليمتتن والصتتن وروستتيا .
العقوبتتات االقتصاديتتة هتتي الشتتكل اجلديتتد للحتتروب الرامساليتتة 
علتتى التتدول وشتتعوبها إلخضاعهتتا سياستتيا واقتصاديتتا. متتن مصلحتتة 
دول املنطقتتة ان تفتتتح صفحتتة جديتتدة متتن احلتتوار البنتتاء والتعتتاون 
االقتصتتادي للتغلتتب علتتى الصعوبتتات التتي تعانتتي منهتتا التتدول 
متفرقتتة. متتا التتذي مينعهتتا متتن التعتتاون؟ بالطبتتع املصلحتتة االمريكيتتة 
والغربيتتة التتي تريتتد ان تبقتتي مصانتتع ادوات دمتتار وقتتتل الشتتعوب 
تعمتتل . اهلتتدف هتتو تفريتتغ املنطقتتة واستتتنزاف خراتهتتا وبقائهتتا يف 
دوامتتة متتن الصتتراع الداخلتتي وإعتتادة إنتاجتته بعناويتتن خمتلفتتة دينيتتة 

ومذهبيتتة وقوميتتة وعرقيتتة . 
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نحو الجوهر... رحلة ومعاناة!!!
فايز الشريف

»احلكمتتة ضالتتة املؤمتتن أينمتتا وجدهتتا فهتتو أحتتق 
بهتتا«. هتتو حديتتث نبتتوي، رغتتم تصنيفتته لتتدى 
بعتتض العلمتتاء بأنتته حديتتث ضعيتتف. ولكتتن متتا 
يهمنتتا يف هتتذه املقالتتة ليتتس مناقشتتة ضعفتته أو 
قوتتته بقتتدر متتا يهمنتتا معنتتاه. فهتتو يقتترب يف 
معنتتاه متتن االصطتتالح اليونانتتي »الفلستتفة« والتتي 
تعتتي فيمتتا تعتتي حتتب احلكمتتة أو صداقتهتتا... 

فمتتاذا تعتتي احلكمتتة ومتتن هتتم حمبوهتتا وأصدقاؤهتتا؟
اختلتتف العلمتتاء علتتى تصنيتتف مفهتتوم احلكمتتة وتعريفتته. فمنهتتم متتن 
قتتال بأنهتتا تعتتي امتتتالك ناصيتتة العلتتم، ومنهتتم متتن قتتال جتدهتتا يف 
الفقتته، ومنهتتم متتن قتتال بأنهتتا تعتتي حستتن التصتترف يف املواقتتف 
احملرجتتة...اخل متتن التفستترات املختلفتتة والتتي ال أعتقتتد بأنهتتا 
تنصتتف احلكمتتة يف معناهتتا احلقيقتتي وإن كانتتت متتتس يف التعريتتف 

أحتتد جوانبهتتا.
لكتتن متتن املؤكتتد أن احلكمتتة ومبعناهتتا الشتتمولي تعتتي احلقيقتتة... 
نعتتم احلقيقتتة التتي ال ميكتتن الوصتتول إليهتتا إال إذا أدركنتتا جوهتتر 
األشتتياء. فجوهتتر األشتتياء هتتو أصتتل كل علتتم متتن العلتتوم ستتواء كان 
علمتتا عامتتا أو علمتتا حياتيتتا اجتماعيتتا اقتصاديتتا... أو حتتتى علتتم متتن 

العلتتوم النفستتية واللغويتتة والروحانيتتة.
فالعلتتوم مبختلتتف مشتتاربها ال توصتتل لنتتا حقائقهتتا املختلفتتة وجوهتتر 
مظاهرهتتا إال متتن ختتالل البحتتث والتقصتتي يف هتتذه املظاهتتر حتتتى 
نستتتطيع أن ننفتتذ جلوهرهتتا. فاألشتتياء والعمليتتات والظواهتتر الطبيعيتتة 
واحلياتيتتة واالجتماعيتتة تبتتدو لنتتا متتن ختتالل مظاهرهتتا املختلفتتة والي 
يكتتون اجلوهتتر قتتد جتستتد متتن ختتالل بعتتض جوانبتته فيهتتا. فاملظهتتر 
واجلوهتتر ليستتا ستتواء، ولتتو تطابتتق اجلوهتتر متتع املظاهتتر التتي نراهتتا 
ونشتتعر بهتتا »ألصبتتح العلتتم شتتيئا نافتتال« علتتى رأي ماركتتس، وملتتا 
قابلنتتا علمتتاء أو مفكريتتن أو فالستتفة باحثتتن عتتن اجلوهتتر متتن ختتالل 

متتا يتجستتد منتته يف املظاهتتر املختلفتتة للشتتيء أو الظاهتترة املعينتتة. 

إن اجلوهتتر يعتتي اجلانتتب الرئيستتي الداخلتتي التتذي حيتتدد طبيعتتة 
الشتتيء وتنبتتع منتته كل جوانبتته األختترى ومساتتته. أي مبعنتتى آختتر 
هتتو حقيقتتة الشتتيء أو الظاهتترة. فجوهتتر املتتادة هتتو يف كونهتتا واقعتتا 
موضوعيتتا ختتارج الوعتتي ومنعكستتة عليتته، وجوهتتر الكائتتن احلتتي هتتو 
عمليتتة األيتتض )اإلدختتال واإلختتراج( املالزمتتة لتته، وجوهتتر االستتتغالل 
الرأمسالتتي هتتو يف االستتتيالء علتتى القيمتتة الزائتتدة التتي يصنعهتتا العامتتل، 

وجوهتتر اإلمرياليتتة هتتو االحتتتكار...اخل.

لنــا حقائقهــا  العلــوم بمختلــف مشــاربها ال توصــل 

البحــث  إال مــن خــال  المختلفــة وجوهــر مظاهرهــا 

والتقصــي فــي هــذه المظاهــر حتــى نســتطيع أن ننفــذ 

لجوهرهــا.

وحتتتى يصبتتح اجلوهتتر متتدركا ال بتتد متتن البحتتث واالستتتقصاء اجلتتدي. 
واكتشتتافنا جلوهتتر وحقيقتتة متتا نعرفتته متتن األشتتياء قتتد استتتنفذ متتن 
اإلنستتانية مجعتتاء اجلهتتد والعنتتاء واحتتتاج الكتشتتافه مراحتتل تارخييتتة 
علتتى امتتتداد الوجتتود اإلنستتاني علتتى األرض... وكل هتتذا يتترر الستتؤال 
التتذي يطتترح: ملتتاذا كل هتتذا العنتتاء يف البحتتث عتتن اجلوهتتر؟ وكيتتف 

جنتتده؟؟.
ال ميكتتن لإنستتانية أن تتطتتور وأن تبتتي دون معرفتتة أكيتتدة وجديتتة 
حبقائتتق وقوانتتن واجتاهتتات عمليتتة التطتتور والبنتتاء، وذلتتك لكتتون هتتذه 
احلقائتتق تشتتكل األستتاس املوضوعتتي التتذي بدونتته ال ميكتتن مواصلتتة 
البنتتاء والتطتتور... أي بتتدون هتتذه احلقائتتق كنتتا ستتنبقى نعيتتش كمتتا 
اإلنستتان األول... كمتتا عصتتر احلجتتارة والعصتتي والكهتتوف والشتتجر، 

ننتظتتر متتا خيبئتته القتتدر... كنتتا ستتنعيش قتتوت يومنتتا إن وجتتد، وال 
جنتتد متتا حيمينتتا متتن فواجتتع الزمتتن. إن رحلتتة البحتتث عتتن احلقيقتتة 
واجلوهتتر هتتي متتن أوصلتنتتا إىل بلوغتته متتن تقتتدم هائتتل وأستتطوري. 
لكتتن رغتتم كل هتتذا التطتتور فتتال نتتزال يف أول الطريتتق، فلتتم نتتدرك 
بعتتد حقيقتتة وجوهتتر كل متتا حييتتط بنتتا... عرفنتتا بعتتض احلقائتتق 
ولكننتتا ال زلنتتا جنهتتل اغلبهتتا... ال زلنتتا أطفتتاال حنبتتو يف مدرستتة 

احليتتاة الغنيتتة واملتجتتددة.
وطريتتق الوصتتول إىل احلقيقتتة هتتو طريتتق ملتتيء بالعنتتاء واملتاعتتب 
والصراعتتات... نعتتم الصراعتتات. فكثتترون هتتم متتن يضعتتون العصتتي 
يف الدواليتتب لئتتال تكتشتتف احلقائتتق، وكثتترون يستتتخدمون كل 
أستتلحتهم املاديتتة والفكريتتة لقلتتب احلقائتتق وإخفتتاء جوهتتر وحقيقتتة 
األشتتياء. إن مصتتاحل هتتؤالء ال تتوافتتق وكشتتف احلقائتتق وتبيتتان جوهتتر 
األشتتياء والظواهتتر، حيتتث إن احلقائتتق تفضحهتتم وتكشتتف متتدى 
فستتادهم وإجرامهتتم حبتتق اآلخريتتن، وتعتتري متتا يقومتتون بتته وتنتتزع 
ورقتتة التتتوت التتي تغطتتي عوراتهتتم... وليتتس أدل علتتى هتتذا التتكالم 
ملموستتية قتتدر متتا حييتتط بنتتا متتن ملفتتات فستتاد جياهتتد الكثتترون متتع 
أعتتوان ومأجوريتتن هلتتم متتن اجتتل دفنهتتا وعتتدم إظهارهتتا والتعميتتة 
عليهتتا، حتتتى حيتفتتظ هتتؤالء مبتتا نهبتتوه ألنفستتهم وحتتتى يستتتمر 

النهتتب والستترقة واالستتتغالل إىل متتا ال نهايتتة.
إن املدافعتتن عتتن احلقيقتتة والباحثتتن جبديتتة ملعرفتتة جوهتتر األشتتياء 
والظواهتتر هتتم فقتتط أولئتتك الذيتتن هلتتم مصلحتتة حقيقيتتة يف تغيتتر 
الواقتتع حنتتو آفتتاق تقدميتتة رحبتتة تضتتع مصلحتتة اإلنستتانية فتتوق 
كل اعتبتتار. وان هتتؤالء املدافعتتن عتتن احلقيقتتة والستتاعن إلظهارهتتا 
وتبيانهتتا، ال بتتد هلتتم متتن العمتتل اجلتتاد اجلستتدي والفكتتري، 
وختتوض الصراعتتات الضروريتتة، وحتمتتل مجيتتع املتاعتتب متتن أجتتل 
حتقيتتق املصلحتتة العليتتا هلتتم ولإنستتانية مجعتتاء. وليكتتن شتتعارنا معتتا 
هتتو الشتتعار التتذي رفعتته الرفيتتق الشتتهيد غستتان كنفانتتي عندمتتا أستتس 

جملتتة اهلتتدف وهتتو... »احلقيقتتة ...كل احلقيقتتة للجماهتتر«.

قراءة يف رواية كتيبة سوداء 
مازن عليان

"هــذا البلــد أكثــر ثــراًء ممــا يظنــه الجميــع، 
ولكــن اللصــوص والفاســدين فيــه أكثــر ممــا 

ينبغــي، وأقــوى ممــا يجــب"
كتيبتتة متتن اجلنتتود الستتود ترحتتل إىل أرض غريبتتة 
ال تعتترف لغتهتتا وال أهلهتتا وال تضاريتتس أرضهتتا، 
وعليهتتا أن ختتتوض حربتتاً ال تهتتدأ ضتتد عتتدو 
جمهتتول، بتتال تتتردد وال تراجتتع وإال كان املتتوت 
مصرهتتم "كنتتا جمتترد بيتتادق صغتترة فتتوق رقعتتة 
واستتعة متتن الشتتطرنج، مل نصتتل أبتتًدا للمربتتع 
الزمهتتم   الستتود   متتن  كتيبتتة  األخر".حكايتتة 
حظهتتم الستتئ فجعلهتتم  يقعتتون يف األستتر ليصبحتتوا 
عبيتتدًا، ومتتن ثتتم جنتتودا يف اجليتتش ويتتتم إرستتاهلم 
حلتترب بكلمتتة متتن حاكتتم مستتتبد. هتتي ببستتاطة 
حكايتتة بشتتر أختتذوا عنتتوة متتن بيوتهتتم وأهاليهتتم 
وأرستتلوا ليحاربتتوا أنتتاس ال يعرفوهتتم يف أرض مل 

يستتمعوا عنهتتا متتن قبتتل. 
وعتتر صفحاتهتتا التتي جتتتاوزت 470 صفحتتة 
تتتدور احتتداث  ملحميتتة يف أمكنتتة بتترع الكاتتتب يف 
حتديتتد جغرافيتهتتا، فأجتتاد وصتتف تضاريستتها، 
فأصبتتح الستترد مبثابتتة تصويتتر ستتينمائي لأحتتداث 
واالستتتعباد  والقهتتر  واالمل  احلتتروب  فكانتتت 

وامللتتوك واالباطتترة واالمتترات  جتتتري يف نستتيج 
التتي  الغزيتترة  الدمتتاء  متكامتتل جمتترى  ملحمتتي 
االنستتان  استتتعباد  ببشتتاعة  دومتتا  لتذكتتر  ستتالت 
وتغتتول خناستتة وإقطاعيتتون قادهتتم طموحهتتم وطمعهتتم 
للجنتتون والفتتتك بالبشتتر البستتطاء، وكيتتف ميكتتن 
للثتتورة ووليدهتتا الشتترعي "احلتتب"  وستتط احلتترب  
أن تتتزرع مستتمارا يف نعتتش االستتتبداد. هتتي روايتتة 
يف  متوازيتتن  خطتتن  يف  تستتر  باملواقتتف  حافلتتة 
البدايتتة ستترعان متتا التقيتتا عتتر ستتيمفونية األحتتداث.
الروايتتة عتتن حتتدث تارخيتتي  حيتتث  تتحتتدث 
متثتتل بارستتال كتيبتتة مصريتتة ستتودانية اىل املكستتيك 
ملستتاعدة الفرنستتين فتتى محايتتة ملتتك امراطتتور 
املكستتيك ماكتتس شتتقيق امراطتتور النمستتا التتذى تنتتازل 
عتتن حقوقتته يف عتترش النمستتا ليذهتتب طاحمتتا فتتى 

املكستتيك بدعتتوة متتن نابليتتون الثالتتث.
 فتتكان اخلتتط  االول تشتتكل افتتراد الكتيبتتة  الستتوداء 
ومستترتهم منتتذ بدايتتة وقوعهتتم يف األستتر متترورا 
بإحبارهتتم اىل املكستتيك وانتهتتاًء بااللتقتتاء والتشتتابك 
متتع  اخلتتط الثانتتي ختتط القائتتد النمستتاوي وزوجتتته 
األمتترة الفاتنتتة ومستترتهما لينصبتتا امراطوريتتن علتتى 
املكستتيك. وتفتترع متتن هذين اخلطتتن تفاصيتتل وحكايا 
ميكتتن ألي منهتتا أن يشتتكل روايتتة قائمتتة بذاتهتتا أو 
نستتيج قصتتة متكاملتتة األركان تدفتتع القتتارىء للوقتتوف 

أو التوقتتف عنتتد اإلستتهاب التتذي شتتاب بعتتض أجتتزاء 
الروايتتة ليتذكتتر أن الظلتتم التتذي تعتترض لتته هتتؤالء 
البشتتر يفتتوق حتتد الوصتتف وأن هتتذه الروايتتة هتتي 
عتتن حياتهتتم  بتتكل متتا فيهتتا متتن أمل وشتتغف وحيتتاة 

يتوقتتون لعيشتتها. ومتتا قراءتهتتا ستتوى إحبتتار يف 
تعرجتتات التاريتتخ الكتشتتاف حجتتم األمل واملتتوت 
والتتدم والرصتتاص -ورمبتتا اجلمتتال-  التتذي ينبتتت 

متتن كل هتتذا الشتتقاء.
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ندوة  الكرك: مواجهة الفكر التكفريي  والظالمي يجب أن ترتبط بمواجهة املشروع االستعماري

مل خترنتتي جدتتتي يف طفولتتي عندمتتا قالتتت لتتي 
املثتتل الشتتائع »أيلتتول ذيلتته مبلتتول« حتتن ستتؤالي 
الدائتتم عتتن موعتتد املطتتر بتتأن ميتتاه األمطتتار ستتتختلط 
بدمتتاء األطفتتال لتشتتكل ستتياًل متتن الدمتتاء الطاهتترة 
التتي جرفتهتتا ستتيول اإلهمتتال والتجاهتتل املستتتمر 
والراختتي يف الواجبتتات احلكوميتتة جتتتاه اجملتمتتع.
 شتتكلت حادثتتتا البحتتر املّيتتت واجلنتتوب غيمتتة 
ستتوداء أحاطتتت بكافتتة مفاصتتل احليتتاة يف األردن 
ورمبتتا يف دول اجلتتوار، وقتتد ضجتتت كافتتة وستتائل 
التواصتتل االجتماعتتي بالتعليقتتات حتتول احلادثتتتن، 
فمنهتتم متتن اكتفتتى بالقضتتاء والقتتدر ومنهتتم متتن مّحتتل 
احلكومتتة مستتؤولية احلتتدث وبعتتض آختتر مّحتتل 

األطفتتال وزر القتتروض البنكيتتة »الربويتتة« !
 تصتتّدر هاشتتتاغ #البحر_امليتتت و #اخلميس_األستتود 
ولعتتل املنشتتور »رحلتتة متتن أحضتتان أمهاتهتتم إىل 
أخفتتض بقعتتة يف األرض متتن ثتتم إىل أعلتتى بقعتتة يف 
الستتماء يف رعايتتة رب الستتماء« كان األكثتتر تكتتراراً 

وانتشتتاراً علتتى صفحتتات الشتتابات والشتتباب .
عتتر  منشتتور  يف  أشتتارت  النجتتار  لينتتا   الناشتتطة 
صفحتهتتا إىل أمل فقتتدان أطفتتال البحتتر املّيتتت بالقصتتف 
الصهيونتتي لقطتتاع غتتزة التتذي راح ضحيتتته أطفتتال 
»التتدم واحتتد وان فرقتنتتا احلتتدود ، ال تفضلتتوا جنستتاً 
علتتى جنتتس وال دمتتاً علتتى دم ، استتتخدموا منصتتات 
التواصتتل االجتماعتتي يف تضامنكتتم متتع ضحايتتا قطتتاع 
غتتزة كمتتا استتتخدمت يف التضامتتن متتع عائتتالت أطفال 
ضحايتتا البحتتر املّيتتت » أمتتا الناشتتط ي.ن نشتتر عتتر 
صفحتتته يف إشتتارة للتقصتتر احلكومتتي »ويتتن راحيتتن 

اليتتوم ؟ راحيتتن ندفتتن والدنتتا« بتتدوره فقتتد نشتتر 
الصحفتتي م.ش »نرجتتع الزمتتن لستتتن دقيقتتًة معانًقتتا 
الصفتتر وال يتوقتتف، نعيتتد ستتاعاتنا للتتوراء، ويتتا ليتنتتا 

نوقتتف أزماننتتا ولتتو حتتتى لدقيقتتٍة واحتتدة!
 عبًثتتا نتمنتتى عتتودة أعوامنتتا، حياتنتتا حيثمتتا نريتتد 
، متعبتتون حنتتن كستتاعاتنا، كأعمارنتتا، كلمتتا حملنتتا 
دمعتتًة غريتتٍب بكينتتا..« امتتا ل.ع فقتتد نشتتر » يتتا اهلل 
كتتم كئيبتتة هتتذه الليلتتة! كل مقطتتع أشتتاهده لشتتخص 
خيطفتته الستتيل أمتتام عجز وصرختتات الناس يشتتعرني 
بالغتتن، ويشتتعرني بالكتتره لتتكل شتتيء حتتتى نفستتي 
» بينمتتا نشتتر الناشتتط ا.س »ليتتت الستتيول جرفتتت 
كل املستتؤولن الفاستتدين وتركتتت أطفالنتتا » ، بتتدوره 
فقتتد نشتتر ع.ق »رح نضتتل نغتترق بشتتر متتي طتتول متتا 
إحنتتا بنشتتتغل بنظتتام الفزعتتة ومتتا بنتحمتتل املستتؤوليه 
وطتتول متتا بنشتتكر أصحتتاب املناصتتب علتتى حضورهتتم 

بعتتد متتا توقتتع الفتتاس بالتتراس!«
 لعتتل ابتترز متتا تكتترر ختتالل احلادثتتتن األليمتتتن 
يف  احلقيقتتة  وغيتتاب  الرمستتي  التيتته  تكتترار  هتتو 
املنابتتر الرمسيتتة وظهتتر ذلتتك جليتتاً متتن ختتالل تستترع 
الرئيتتس التترزاز بإعتتالن بتتراءة حكومتتته متتن مستتؤولية 
البحتتر املّيتتت ومتتن ثتتم حتميلتته احلكومتتة املستتؤولية 
وتصرحيتتات وزيتتر الربيتتة والتعليتتم »مل يكتتن لدينتتا 
علتتم حبالتتة الطقتتس وكأن الطتتخ مبادبتتا والعتترس يف 
عمتتان وليتتس إنتهتتاءاً بوضعتته للمحافظتتة كعضتتو يف 
جلنتتة التحقيتتق #انت_اخلصم_واحلكتتم لينتهتتي 
ذلتتك املسلستتل باحتجتتاج وغضتتب شتتعيب وإقالتتة 
وزراء التعليتتم والستتياحة واعتتالن امللتتك عتتن جلنتتة 
حتقيتتق مستتتقلة جتتتاه األحتتداث ومتتن ثتتم انتشتتار 

للتعليقتتات الباحثتتة عتتن آالف اإلعجابتتات لينتهتتي 
املطتتاف كمتتا العتتادة مبنتتع النشتتر .

 ويف اجلانتتب اآلختتر كان هنتتاك غضتتب نيابتتي شتتديد 
جتتتاه األحتتداث فقتتد قتتال أحتتد النتتواب يف أحتتد 
الرامتتج الدينيتتة معلقتتاً علتتى األحتتداث »إن بطتتش 
ربتتك لشتتديد وهتتذا جتتزء متتن غضتتب اهلل علتتى األردن 
ألننتتا طغينتتا« وكأن ستتعادته حيمتتل األطفتتال وزر متتا 
آلتتت اليتته البتتالد جتتراء فستتاد احلكومتتات املتعاقبتتة .
 لعتتل ابتترز نتيجتتة قتتد تظهتتر يف كافتتة جلتتان التحقيتتق 
لتتن تتجتتاوز يف دقتهتتا املشتتهد التتذي ظهتتر فيتته 
الفنتتان الراحتتل يف مرافعتتته أمتتام القضتتاء يف فيلتتم 

ضمتتن فعاليتتات األستتبوع الثقتتايف الثالتتث لدعتتم 
املقاومتتة، أقيمتتت نتتدوة حواريتتة بعنتتوان »الفعتتل 
الثقتتايف يف مواجهتتة الظالميتتة«، وذلتتك يف مقتتر 

حتتزب الوحتتدة الشتتعبية يف حمافظتتة الكتترك.
وقتتال املفكتتر د.موفتتق حماديتتن إن العتترب حباجتتة 
ملحتتة إىل إعتتادة االعتبتتار للعقتتل االمراطتتوري 
العربتتي واخلتتروج متتن بوتقتتة العقتتل اجلزئتتي، 
االقليمتتي إىل العقتتل األوستتع مؤكتتدا علتتى أهميتتة 
ذلتتك يف مقاومتتة الفكتتر التكفتتري يف العتتامل العربتتي.
 وشتتدد  موفتتق حماديتتن علتتى ضتترورة تهيئتتة 
بيئتتة مناستتبة ملناقشتتة مفاهيتتم رئيستتية متتن بينهتتا 
والتتي  واملواطنتتة  والدستتتور  االجتماعتتي  العقتتد 
يتتتم تستتويقها حبستتب رأيتته علتتى أنهتتا مفاهيتتم 
حقوقيتتة جمتتردة يف حتتن أن التعاطتتي الصحيتتح 
معهتتا ميثتتل أهتتم العوامتتل الرئيستتية يف مواجهتتة 

الفكتتر التكفتتري وبنتتاء دولتتة حديثتتة.
و أكتتد حماديتتن علتتى إعتتادة إحيتتاء الفكتتر القومتتي 
العربتتي قائتتال »الدولتتة القوميتتة هتتي واقعتتة تارخيية 
وأن التتدول التتي ال تنتتتج خطابتتا قوميتتا لتتن تتقتتدم 

إىل األمتتام«.
وعتتن جمهتتودات الغتترب يف قمتتع القوميتتة العربيتتة 
أضتتاف حماديتتن: إن الغتترب احتجتتز التطتتور 
العربتتي ومنتتع العتترب متتن أن يطلقتتوا ثتتورة صناعية 
كالتتي شتتهدتها اروربتتا وبالتالتتي نستتف كل متتا  

كان ستتيرتب عنهتتا. 
كمتتا تطتترق املفكتتر إىل أهميتتة دور الغتترب يف اعتتادة 
انتتتاج الشتترق املتوحتتش واجملتترم متتن جديتتد وبالتالتتي 
فتتإن هتتذا الشتترق هتتو حباجتتة امتتا إىل التمديتتن بالقتتوة 

أي االحتتتالل أو االبتتادات اجلماعيتتة.
وأشتتار  حماديتتن يف النتتدوة احلواريتتة التتي أدارهتتا 
األستتتاذ رؤوف احلباشتتنة إىل التتدور الكبتتر للتتدول 
الغربيتتة العظمتتى وعلتتى رأستتها بريطانيتتا وفرنستتا 
قائتتال  التكفريتتة   اجلماعتتات  خلتتق  يف  وأمريتتكا 
األستتود  التاريتتخ  صاحبتتة  العلمانيتتة  :بريطانيتتا 
وهتتي  الديتتن  أستتاس  علتتى  ثتتالث دول  انتجتتت 
استترائيل اليهوديتتة وباكستتتان االستتالمية وجنتتوب 

افريقيتتا املستتيحية.
اجلتتذر  هتتو  للتكفتتر  األخطتتر  اجلتتذر  إن  وقتتال 
اليهتتودي القائتتم علتتى أستتاس الشتتعب املختتتار ومبتتدأ 
تكفتتر البقيتتة التتي ال تؤمتتن بتته  كمتتا أتتتى علتتى 
بعتتض النمتتاذج التتي اتبعتتته يف الديانتتات الالحقتتة.
ويف الستتياق ذاتتته، قتتال د.عصتتام اخلواجتتا نائتتب 
األمتتن العتتام حلتتزب الوحتتدة الشتتعبية إن الفعتتل 
الثقتتايف التتذي يواجتته الفكتتر التكفتتري  والظالمتتي 
املشتتروع  مبواجهتتة  أساستتا  يرتبتتط  أن  جيتتب 

االستتتبدادي.  الصهيونتتي  االستتتعماري 
وأكتتد نائتتب األمتتن العتتام حلتتزب الوحتتدة الشتتعبية 
علتتى التناغتتم الواضتتح بتتن املشتتروع االستتتعماري 
التتي  واألدوات  واألمريكتتي  والفرنستتي  الريطانتتي 
زرعتتت يف الوطتتن العربتتي لتشتتكل أيتتاد حمليتتة  تعمتتل 

ذاتيتتا متتن أجتتل تستتهيل أهتتداف هتتذا املشتتروع.
مشتترا إىل أن ذلتتك يتتتم عتتر تنشتتيطها وإعتتادة انتتتاج 
مكونتتات جديتتدة يف كل مرحلتتة متتن املراحتتل حتتتى 

تستتتجيب ملتطلبتتات تكريتتس هتتذا االستتتعمار. 
ودعتتا اخلواجتتا النخبتتة الثقافيتتة العربيتتة إىل ضتتروة 
دعتتم العمتتل املشتترك متتع األجيتتال الصاعتتدة وذلتتك 
للركيتتز علتتى املستتتويات األوىل متتن تكتتون الوعتتي 
لتتدى الناشتتئن مضيفتتا ،حتتتى يكتتون العمتتل الثقتتايف 
منتجتتا البتتد متتن إعتتادة االعتبتتار للكتتم والنتتوع يف 

التعامتتل متتع هتتذا امللتتف وجيتتب التواصتتل متتع 
أكتتر عتتدد ممكتتن متتن األفتتراد يف كل القطاعتتات.  
هتتذا وقتتد دار حتتوار موّستتع بتتن احلضتتور حتتول 
واقتتع الفعتتل الثقتتايف يف االردن، وضتترورة النهتتوض 
باحلركتتة الثقافيتتة وعتتدم حصرهتتا بتتن الّنختتب، 
وضتترورة اعتتادة حبتتث وتعريتتف للمفاهيتتم الثقافيتتة 
والسياستتية والفلستتفية يف ظتتل اهلجمتتة املمنهجتتة 

لتمييعهتتا وحرفهتتا عتتن جوهرهتتا.  

»ضتتد احلكومتتة« .
 ويف اخلتتتام إن مظهتتر شتتاب الدفتتاع املدنتتي مجيتتل 
ويثتتر مشتتاعر التضامتتن الشتتعيب والنختتوة ، لكتتن 
يف مثتتل هتتذه األحتتداث نتستتاءل عتتن عمتتل وزارة 
األشتتغال العامتتة وتوجيهتتات وزارة الستتياحة ودور 
وزارة الداخليتتة ووزارة الربيتتة والتعليتتم وعتتن شتترعية 
وجودهتتم بعتتد أن اختلطتتت دمتتاء أطفالنتتا مبيتتاه 
األمطتتار حبتتوادث أبكتتت قلتتوب األردنيتتن ، واىل 
ذلتتك احلتتن حيتتث نشتتعر بقيمتتة اإلنستتان احلقيقيتتة 

. #تصبحون_على_وطتتن 
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د.فاخر دعاس

متتن قلتتب القتتارة الستتمراء يف دولتتة الكونغتتو حتديتتدًا، ولتتد باتريتتس 
لومومبتتا يف يتتوم صيفتتي متتن عتتام 1925 يف قريتتة كاتاتتتا احملتلتتة متتن 

قبتتل بلجيتتكا يف ذلتتك الوقتتت.
كان أبتتواه ينتميتتان إىل قبيلتتة تعتتد متتن القبائتتل النتتادرة التتي حظيتتت 
بفرصتتة لتعليتتم أبنائهتتا حتتتت االستتتعمار البلجيكتتي، حيتتث تلقتتى 
باتريتتس تعليمتته االول يف املتتدارس التبشتترية، ليتمكتتن متتن العمتتل 
كموظتتف يف الريتتد وهتتو يف التاستتعة عشتترة ربيعتتا، ليحتتتك منتتذ 
نعومتتة أظفتتاره بأربتتاب العمتتل العنصريتتن وليشتتهد مواقتتف الفصتتل 

العنصتتري الدنتتيء ضتتد الستتود.
ولكتتن هتتذا مل يثنتته عتتن إكمتتال دراستتته ليتتدرس القانتتون واالقتصتتاد 
يف الوقتتت ذاتتته، وهتتذا متتا أهلتته لالتصتتال بأفتتراد القبائتتل املختلفتتة 

األختترى.
بتتدأ حياتتته السياستتية احلافلتتة عتتام 1958 متتن ختتالل مؤمتتتر "أكتتر" 
التتذي أهلتته لتأستتيس حتتزب سياستتي إثتتر مستتاح ستتلطات االحتتتالل 
بالنشتتاط السياستتي يف الكونغتتو، حيتتث أستتس حتتزب احلركتتة الوطنيتتة 
الكونغوليتتة التتذي اختتتذ متتن حلتتم التحريتتر والوحتتدة الوطنيتتة هدفتتاً 
أمستتى منتتذ بدايتتة تأسيستته، وعتتد متتن أقتتوى احلتتركات الوطنيتتة 
السياستتية الواعتتدة يف الكونغتتو، ومكنتته االنتمتتاء للحتتزب متتن تبتتوء 

منصتتب مرستتوم يف رئاستتة حتريتتر جريتتدة االستتتقالل.
هتتذا كلتته ستتهل وصولتته إىل اجلماهتتر لينقتتل إليهتتم حلمتته يف 

التحريتتر متتن جرائتتم بلجيتتكا ضتتد بلتتده اجلريتتح، متتن ختتالل اخلطتتب 
الناريتتة واملقتتاالت احلماستتية الواعيتتة يف عتتدد متتن الصحتتف احملليتتة 
والعامليتتة دون أن ينستتى أن يدعتتم مقاالتتته باألدلتتة والراهتتن علتتى 
اإلجتترام البلجيكتتي ضتتد أبنتتاء جلدتتته متتن ختتالل التقاريتتر واإلحصائيتتات 
الصتتادرة عتتن احلكومتتة البلجيكيتتة نفستتها يف تلتتك اجلرائتتم التتي مل 
تقتصتتر علتتى ظلتتم الشتتعب الكونغولتتي، بتتل امتتتدت إىل نهتتب ختترات 

بلتتده وجتويتتع النتتاس وإفقارهتتم.
ملتتع جنتتم لومومبتتا بتتن اجلماهتتر، وقتتوى التحتترر يف العتتامل، وبتترز 
كقائتتد منظتتم للعديتتد متتن املظاهتترات واملستترات ضتتد االستتتعمار، األمتتر 
التتذي تستتبب يف ستتجنه 6 أشتتهر قبتتل أن خيتترج أثتتر معاهتتدات أدت 
إىل استتتفتاء الشتتعب الكونغولتتي ملعرفتتة رأيتته باالستتتقالل، وقتتد قتتاد هتتذا 
االستتتفتاء الكونغتتو إىل استتتقالهلا ومت إجتتراء أول انتخابتتات رئاستتية 
دميوقراطيتتة عتتدت األوىل متتن نوعهتتا بعتتد مثانتتن عامتتاً متتن االستتتعمار.
االنتخابتتات  هتتذه  يف  حتتزب  مئتتة  متتن  أكثتتر  اشتتراك  مينتتع  ومل 
احلركتتة الوطنيتتة بقيتتادة لومومبتتا متتن النجتتاح يف انتتتزاع نصتتر متتؤزر 
يف االنتخابتتات، نستتبة وصلتتت إىل 90% متتن األصتتوات رغتتم حماولتتة 
بلجيتتكا استتتخدام حليفهتتا "جوزيتتف إليتتو" التتذي كان يشتتغل منصتتب 
رئيتتس الدولتتة التتذي كان يعتتد منصبتتا شتترفيا يف حتتن أن رئيتتس التتوزراء 

هتتو املتنفتتذ احلقيقتتي يف شتتؤون الدولتتة.
كان لومومبتتا حريصتتا علتتى ضتتم كافتتة أطيتتاف القتتوى الوطنيتتة، وحريصتتا 

علتتى نتتزع النفتتوذ البلجيكتتي متتن كافتتة مرافتتق الدولتتة احليويتتة.
ولكتتن لأستتف مل يتتدم الستتالم الكونغولتتي طويتتال، إذ ظلتتت بلجيتتكا 
تعتتتر الكونغتتو مستتتعمرتها ومنجمهتتا التتذي يتتدر ذهبتتا، وقتتام امللتتك 
البلجيكتتي بتوجيتته كالم مهتتن للشتتعب الكونغولتتي يف عيتتد استتتقالهلا 
األول، ممتتا حتتدا بالرئيتتس لومومبتتا إىل التترد عليتته علنتتا يف خطتتاب 
نتتاري قتتال فيتته " أيهتتا املناضلتتون متتن أجتتل االستتتقالل، وأنتتتم اليتتوم 
منتصتترون، أتذركتتون الستتخرية والعبوديتتة التتي فرضهتتا املستتتعمر؟ 
أتذكتترون إهانتنتتا وصفعنتتا طويتتال جملتترد أننتتا زنتتوج يف نظتتره؟ لقتتد 
استتتغلوا أرضنتتا ونهبتتوا ثرواتنتتا، وكان ذلتتك حبجتتج قانونيتتة وقانتتون 
وضعتته الرجتتل األبيتتض منحتتازا احنيتتازاً كامتتاًل ضتتد الرجتتل األستتود.
هتتذا اخلطتتاب التتذي مستتي خبطتتاب " الدمتتوع والتتدم والنتتار " أشتتعل 
النتتار يف قلتتب ملتتك بلجيتتكا وجعلتته يكشتتر عتتن أنيابتته متترة أختترى، 
لتترزح الكونغتتو حتتتت األزمتتات واحلتتروب األهليتتة بتتن القبائلتتة املنشتتقة 

استتتمرت حتتتى يومنتتا هتتذا.
أمتتا عتتن لومومبتتا فقتتد عتتزل عتتن منصبه متتن قبل الرئيتتس العميتتل، وأدرك 
أنتته معتترض لالغتيتتال يف أي حلظتتة. ورغتتم جلوئتته إىل حليتتف ستتابق 
لتته إال أنتته تعتترض للخيانتتة واالعتقتتال ومت تستتليمه إىل عتتدوه تشتتوميب 
أحتتد زعمتتاء القبائتتل املنشتتقة عتتن دولتتة الكونغتتو ومت اغتيتتال لومومبتتا يف 
معتقلتته مبستتاعدة قتتوات أمريكيتتة حليفتتة لالستتتعمار البلجيكتتي، حيتتث 
مت إعدامتته رميتتا بالرصتتاص دون أي حماكمتتة، فقتتد كان اغتيتتاال عستتكريا 

نفتتذ بواستتطة جمنديتتن يف اجليتتش الكونغولتتي.
قتلتته املستتتعمر بعتتد عتتام واحتتد متتن توليتته زمتتام امتتور بتتالده ملعرفتهتتم 
مبقتتدار اخلطتتر التتذي شتتكله علتتى مصاحلهتتم وأطماعهتتم يف الكونغتتو 
،وقامتتوا بإذابتتة جستتده متامتتا بعتتد تقطيعتته إىل قطتتع صغتترة، وكأنتته 
أرعبهتتم إىل درجتتة خوفهتتم متتن عودتتته بعتتد موتتته ليحتترر الكونغتتو متتن 

براثنهتتم إىل األبتتد يف هتتذه املتترة . 

مل يفاجئتتي الرئيتتس التترزاز حتتن 
"األردنيتتن  علتتى  بتتأن  صتترح 
التشتتمر عتتن ستتواعدهم والعمتتل 
للمستتاهمة يف الوصتتول اىل مشتتروع 
أقتتول،  الوطتتي".  النهضتتة 
بهتتذه  رئيستتنا  يفاجئتتي  مل 
يف  اعتدنتتا  فقتتد  التصرحيتتات، 
الستتنوات األختترة أن نتعامتتل متتع مستتؤولن أبعتتد متتا يكونتتون 

عتتن الواقتتع.
ال أدري إن كان الستتيد الرئيتتس "يتتدري" هتتو وطاقمتته الوزاري، 
بتتأن هنالتتك يف هتتذا الوطتتن متتن  مّشتتر عتتن ستتاعده حلمايتتة 
الوطتتن متتن مشتتاريع اخلصخصتتة وتدمتتر اجلامعتتات، فكانتتت 
مكافأتتته التحويتتل إىل املدعتتي العتتام بفضتتل قانتتون اجلرائتتم 
اإللكرونيتتة التتذي يريتتد الستتيد الرئيتتس أن يعدلتته ليصبتتح 

أكثتتر قستتوة وظلمتتاً جتتتاه الناشتتطن.
بتتأن مواطنتتن "مشتتروا" عتتن  الرئيتتس وطاقمتته  وال يعلتتم 
ستتواعدهم، دفاعًاعتتن وطنهتتم وتصتتدوا للتطبيتتع واحملتتاوالت 
الصهيونيتتة الختتراق الوطتتن، فكانتتت النتيجتتة، مالحقتهتتم يف 

لقمتتة عيشتتهم.
وييغيتتب عتتن بتتال احلكومتتة الرشتتيدة أن آالف املواطنتتن 
"مشتتروا" عتتن ستتواعدهم، ونزلتتوا إىل الشتتارع للمطالبتتة حبقهتتم 
يف قانتتون ضريبتتة عتتادل، فجتتاء متتن تستتلق علتتى أكتافهتتم، 

وقطتتف مثتتار املناصتتب تتتاركاً للمواطنتتن خيبتتة األمتتل.
إن كان هتتذا التشتتمر التتذي يتحتتدث عنتته ستتيدي الرئيتتس، 
فنحتتن متتا زلنتتا علتتى اجلمتتر قابضتتن، ولكتتن يبدو أن "تشتتمر" 
الرئيتتس خيتلتتف عتتن "تشتتمرنا"، و"مشتتروع النهضتتة الوطتتي" 
التتذي يريتتده، لتتل عالقتتة لتته بالنهضتتة التتي نعمتتل علتتى 

وصتتول الوطتتن هلتتا.
الستتيد الرئيتتس يريدنتتا أن "نشتتمر" عتتن ستتواعدنا، بطريقتتته. 
يريتتد متتن الفقتتراء وذوي الدختتل املتوستتط -ابتتتداًء متتن العتتام 
القتتادم- أن "يشتتمروا" عتتن ستتواعدهم و"ينهضتتوا" بالوطتتن 

بااللتتتزام بدفتتع ضريبتتة الدختتل عوضتتاً عتتن األغنيتتاء!! 
الستتيد الرئيتتس يريدنتتا أن "نشتتمر" عتتن ستتواعدنا كتتي "نضتتب" 
لستتاننا، خوفتتاً متتن قانتتون اجلرائتتم اإللكرونيتتة التتذي أرستتله 

الستتيد الرئيتتس إىل جملتتس النتتواب بصفتتة االستتتعجال!!
الستتيد الرئيتتس يريدنتتا أن نشتتمر عتتن ستتواعدنا، كتتي نستتاهم 
يف "النهتتوض يف الوطتتن" عتتر إجنتتاز ختتط الغتتاز متتع العتتدو 
الصهيونتتي، بعتتد أن اكتشتتف الرئيتتس و"حاشتتيته" أن اتفاقيتتة 

الغتتاز متتع الكيتتان الصهيونتتي "مفيتتدة" لتتأردن!!
الستتيد الرئيتتس يريدنتتا أن "نشتتمر" عتتن ستتواعدنا و"ننهتتض 
بالوطتتن" عتتر االندمتتاج متتع حكومتتته يف قتترارات وقوانتتن 
متهتتد لصفقتتة القتترن التتي تهتتدف لتصفيتتة القضيتتة الفلستتطينية 

وتدمتتر األردن!! 
هتتل هتتذا هتتو "التشتتمر" التتذي تريدنتتا أن نقتتوم بتته ستتيدي 
الرئيتتس؟! وهتتل هتتذه النهضتتة التتي تستتعى هلتتا حكومتكتتم؟! 
أم أنتتك تقصتتد "تشتتمر" االستتتعراض التتذي يقتتوم بتته كل متتن 
الرئيتتس األمريكتتي الستتابق أوبامتتا ورئيتتس وزراء لبنتتان ستتعد 

احلريتتري، عنتتد إلقائهتتم اخلطتتب؟!
ستتيدي الرئيتتس، إن كان هتتذا "التشتتمر" التتذي تقصتتد، فنحتتن 
نقتتر ونعتترف بأننتتا جهلتتة يف هتتذا النتتوع متتن "التشتتمر"، وأن 
طاقمتتك التتوزاري هتتو األكثتتر إبداعتتاً يف تقمتتص دور "املشتتمرون 

اجلتتدد".  #واهلل_من_وراء_القصــد 


