راب��ط��ة ال��ن�����س��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ات الأردن����ي����ات «رن����د»:
الدفاع عن م�صالح املر�أة االردنية يف الطبقات الفقرية واملتو�سطة
�أ�سبوعية� ،سيا�سية العدد  1273اخلمي�س 2020/3/12م 2020/3/19 -م  -ال�سنة التا�سعة و الع�شر ون الثمن  300فل�س
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ن�ساء االردن وفل�سطني معا ال�سقاط امل�شروع اال�ستعماري العن�صري
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ائتالف القومية والي�سارية:يدعو اىل اال�ستجابة ملطالب وحقوق امل��ر�أة الأردنية

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

العليا ملجابهة التطبيع ّ :
تندد بامل�شاريع االقت�صادية مع العد ّو ال�صهيوين
وت��دع��و اىل ع����ودة ال��ع�لاق��ات الطبيعية م��ع ���س��وري��ا ال�شقيقة

االنتخابات “اال�سرائيلية”:الف�ساد املقد�س
ر�شاد ت�شارك يف االعت�صام �ضد العدوان الرتكي على �سوريا

ه�����زات وازم�������ات يف ا�����س����واق واق���ت�������ص���ادي���ات ر�أ���س��م��ال��ي��ة

دعوى يف املحاكم الأمريكية لإ�سقاط “�صفقة القرن”

�أف��رزت نتائج االنتخابات اال�سرائيلية التي جرت �أوائ��ل �آذار,
�صورة طبق الأ�صل عن طبيعة جوهر املجتمع ال�صهيوين الفا�شي
املنحاز ّ
باطراد �إىل تعميق �سيا�سات االحتالل ..والتو�سع على ح�ساب
ار�ض و�شعب فل�سطني.
ولكن الإنتخابات اي�ضا ج��اءت �صادمة ملن راهنوا على نتائج
خمتلفة على �أم��ل �أن تفتح �آفق ًا جديد ًا� ,أم��ام ما ُي�س ّمى بالعملية
ال�سيا�سية وا�ستئناف املفاو�ضات يف الوقت الذي قطعت فيه ,وثيقة
ترامب نتنياهو ّ
ال�شك باليقني بان لي�س هناك اي هام�ش للمفاو�ضات
يف البنود الواردة يف �صفقة القرن’ وان املطلوب فقط من االطراف
العربية هو التوقيع واالذعان و�إ�شهار اال�ست�سالم بال �شروط.
مهما �أ�سفرت عنه التحركات ال�سيا�سية اال�سرائيلية القائمة
الأن ,وبغ�ض النظر ع ّمن �سينجح يف ت�شكيل احلكومة القادمة ,ف�إن
برنامج ال�ضم واال�ستيطان وتعميق االحتالل وتو�سيعه :قائم وتتبناه
االحزاب ال�صهيونية الرئي�سية التي خا�ضت االنتخابات على ا�سا�س
هذا الربنامج.
ويف غمرة امل�صائب التي انطوت عليها �صفقة القرن يلفت النظر
حتذير �سمعناه من الداخل اال�سرائيلي يتحدث عن تران�سفري
�سيا�سي ,وال��ذي ميكن �أن تلج�أ له احلكومة القادمة م�ستندة �إىل
خطة ترامب نتنياهو وذلك بالعمل على نقل ام الفحم ووادي عارة
(املثلث) �إىل تخوم الدولة الفل�سطينية كما ر�سمتها خرائط اخلطة
نف�سها.
والأمر هنا ال يحتاج لأن يجري حتميلهم بال�شاحنات وطردهم
من منازلهم على غرار ما جرى يف العام  ,1948بل ميكن االعالن
�ضم هذه املناطق املكتظة بال�سكان الفل�سطينيني ,واالعالن عن
عن ّ
حدود جديدة لدولة االحتالل تخرج منها هذه املناطق لت�ضم بدالً
منها:
امل�ستوطنات يف القد�س وال�ضفة الغربية
وغور االردن
و�شمال البحر امليت

وهكذا تعمل ( دولة االحتالل ) على فر�ض الأمر الواقع وحتويل
الق�ضية فيما بعد �إىل م�صدر لنزاع داخلي بني �سكان املثلث وال�سلطة
الفل�سطينية.
ال تتوقف االجراءات املعادية ( لدولة االحتالل )عند ح ّد ,ولن
ي�سعف املراهنني – من القادة العرب  ,-الذين دعموا خطة ترامب
نتنياهو الهرولة نحو التطبيع وتبديد ث��روات بالدهم والتفريط
بحقوقها ال�سيادية.
فبعد كل ما فعله التحالف ,ال�صهيوين االمريكي خالل ال�سنوات
الثالثة املا�ضية حتديد ًا ,يجب �أن تتوقف كل الرهانات على امكانية
حت�سني ال�شروط الواردة يف م�شروع ترامب نتنياهو.
الرهان واحلالة هذه هو �أ�سو�أ ا�شكال اال�ست�سالم لعد ّو ا�ستيطاين
احاليل.
يف كل الع�صور واحلقب التاريخية ,لن يفوز �إ ّال الذي يراهن على
قدرة ال�شعب على الت�صدي لكل ا�شكال العدوان من خالل اعتماد
ا�سرتاتيجية املقاومة ال�شعبية بكل ا�شكالها� ,أمام عد ّو يريد حتويل
الق�ضايا الوطنية �إىل �سلع تباع وت�شرتى.
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ر�شاد ت�شارك يف االعت�صام �ضد العدوان الرتكي على �سوريا

 ن �ظ �م��ت ق ��وى �شبابية املنظمة للإعت�صام.قوم ّية وي�سارية مب�شار َكة رابطة ال�شباب
تعرب الفعاليات الوطنية االردنية ،من
الدميقراطي االردين ر�شاد اعت�صاما �أمام
ال�سفارة الرتكية يف ع ّمان م�سا َء ال�سبت اح��زاب وهيئات وق��وى قومية وي�سارية،
�/7آذار ،وع�بر امل�شاركون ع��ن رف�ضهم املوقعة على ه��ذا البيان  -ع��ن ادانتها
لالحتالل الرتكي وممار�ساته الإجرامية ال�شديدة للعدوان الرتكي-الأطل�سي على
والداعمة للجماعات الإرهابية وتنديد ًا �سورية العربية �سواء با�ستهدافها الع�سكري
بالعدوان الرتكي  -الأطل�سي على الأرا�ضي املبا�شر للجي�ش العربي ال�سوري و حلفائه
ال�ع��رب�ي��ة ال �� �س��وري��ة ،وه �ت��ف امل���ش��ارك��ون من حمور املقاومة �أو بدعمها غري املحدود
بهتافات داعمة لبطوالت اجلي�ش العربي جلماعات املرتزقة الإجرامية التي عاثت
ٍ
ال�سوري وت�ضحياته يف الدفاع عن �سيادة ب�سورية قت ًال و تخريب ًا وتدمري ًا منذ بدء
�أرا��ض�ي��ه ��ش�م��ا ًال ،م��ؤك��دي��ن �أن طموحات احل ��رب ال�ك��ون�ي��ة ع�ل��ى � �س��وري��ة ،و يعترب
تركيا العدوانية يف ب�لاد العرب تتحطم املوقعون ان العدوان الرتكي املتوا�صل منذ
عند �أقدام رجال اجلي�ش العربي ال�سوري قرار القيادة ال�سورية با�ستعادة كل �شرب
و�أن كل �أوراق �أردوغ��ان ال�سيا�سية تحُ رق من الأر���ض العربية ال�سورية ،هو مبثابة
واح��د ًة تلو الأخ��رى يف �سوريا وليبيا ،ويف اع�لان حرب تت�صدى له الدولة ال�سورية العدوان ال�صهيوين املتوا�صل على �سورية عال بينهما وبدعم اطل�سي من �أجل �إنفاذ
م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد التفتيتي
نهاية الوقفة ّمت ت�لاوة البيان اخلتامي بكل اقتدار وب�سالة.
ي�ت�ن��اغ��م ه ��ذا ال� �ع ��دوان ال�ت�رك��ي مع وعلى كل مكونات حمور املقاومة بتن�سيق بحلته الأخرية امل�سماة “�صفقة القرن”.
املوقع عليه من قبل الهيئات والأح��زاب

وقد جاء يف البيان:

خبري يطالب احلكومة ب�إعادة ح�ساباتها
بال�ضرائب املقطوعة على املحروقات

 طالب اخلبري النفطيع��ام��ر ال���ش��وب�ك��ي يف ت �ق��ري��ر �صحفي
احلكومة بان تعيد ح�ساباتها يف قيمة
ال���ض��ري�ب��ة امل��رت�ف�ع��ة ع�ل��ى امل�شتقات
النفطية وقال ان االمر
ي�ستدعي �إل �غ��اء ف��رق ال��وق��ود على
ف��ات��ورة ال �ك �ه��رب��اء امل �ف��رو���ض و بعلم
جمل�س النواب منذ �شهر كانون اول من
العام  ،2017والبالغ م��ؤخ��ر ًا 10فل�س
على كل كيلو وات ،فقد انخف�ض �سعر
خام برنت اىل  45.27دوالرا للربميل
وبن�سبة يومية بلغت  ،%9يف �آخر جل�سة
من اال�سبوع املا�ضي وبن�سبة يومية مل
ت�شهدها اال�سواق منذ  ، 2015وب�سعر
مل ت�شهده ا�سواق النفط منذ منت�صف
العام  ، 2017كما انخف�ض خام النفط
ب��رن��ت بن�سبة  %30ع��ن م�ع��دل العام
ال�سابق ،منذ بداية ازمة فريو�س كورونا
يف بداية ال�سنة  ، 2020كما انخف�ض
اي�ض ًا ال�سعر العاملي للغاز الطبيعي
لن�سب مل ي�صلها منذ العام .2016
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ان احلكومة

ف��ر� �ض��ت ال �� �ض��ري �ب��ة امل �ق �ط��وع��ة على
امل�شتقات النفطية يف حزيران من العام
 ،2019وبعلم جمل�س النواب �أي�ض ًا ،
و�أن احت�ساب قيمة ال�ضريبة املقطوعة
للم�شتقات النفطية قد مت اعتماد ًا على
جمموع ال�ضرائب والبدالت والر�سوم
املح�سوبة على معدل �سعر خام برنت
ل�شهر �آذار من العام  2019والذي بلغ
حوايل  66.1دوالرا/برميل ،وفيما يلي
مقدار ال�ضريبة املقطوعة لكل نوع من
�أنواع امل�شتقات النفطية:

بنزين  90فل�س/لرت 370
بنزين  95فل�س/لرت 575
بنزين  98فل�س/لرت 700
ديزل فل�س/لرت 165
كاز فل�س/لرت 165
غاز م�سال دينار/طن 60
وقود ثقيل دينار/طن 20
�أ�سفلت دينار/طن 45
يف حني مت فر�ض بدل خدمات على
وقود الطائرات مبقدار  23فل�س/لرت.

الوطني للمناهج ي�ؤكد حقوق
املر�أة يف الكتب اجلديدة
 �أف �� �ص��ح امل��رك��ز ال��وط�ن��يلتطوير املناهج عن تركيزه على حقوق املر�أة
كق�ضية م�شرتكة يف جميع املواد الدرا�سية من
خالل االطار العام للمناهج.
وك�شف امل��رك��ز يف بيان �صحفي ال�سبت
املا�ضي  ،مبنا�سبة ي��وم امل ��ر�أة العاملي ،عن
بع�ض اجلهود التي ُيخطط لها يف �سبيل حتقيق
مكانة املر�أة ،وتوفري الفر�ص املتكافئة لها يف
خمتلف خطط التنمية وجماالتها الوا�سعة.
وبني انه و�ضع �إطارا عاما للمناهج ير ّكز
على حقوق امل��ر�أة كق�ضية م�شرتكة يف جميع
امل��واد الدرا�سية وجميع ال�صفوف ،مبينا ان
هذه اجلهود ت�ؤ�س�س لتفاعل املعلمني واملتعلمني
والأه��ايل مع خمتلف ق�ضايا امل��ر�أة ،بدء ًا من
ريا�ض الأطفال حتى نهاية احلياة املدر�سية.
واكد انه يف و�صف املواد الدرا�سية ركز على
دور امل��ر�أة ومكانتها بحيث تكون �أ�سا�س ًا يف
كل مادة درا�سية ،مثل تعزيز دوره��ا يف بناء
املجتمع ،ورف��ع الوعي بدورها؛ �إ�سهامها يف
تنمية الفكر والثقافة والفن ،وتعزيز دورها يف
بناء احل�ضارة ،و�إبراز �إ�سهاماتها يف احلركة
الريا�ضية .واو��ض��ح امل��رك��ز �أن �سيا�سته يف
دع��م امل��ر�أة� ،سيتم ترجمتها عرب افكار من
خالل الكتب املدر�سية ،م�ؤكدا انه ال ي�سعى
لإلغاء مظاهر التمييز فح�سب ،بل بناء ثقافة
امل�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومتهيد
ال�سبيل مل�شاركة كاملة للمر�أة يف بناء الأردن
احل��دي��ث ب��ال�ت�ع��اون م��ع خمتلف امل�ؤ�س�سات
الوطنية لتحقيق هذه الأهداف.
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اليوبيل الذهبي جلمعية الن�ساء العربيات يف االردن
و���س��ط ح�ضور ن�سائيك��ث��ي��ف وم�����ش��ارك��ة متثيلية وا���س��ع��ة,
�ض ّمت العديد من امل�ؤ�س�سات الن�سائية
واحلقوقية ,احتفلت جمعية الن�ساء
العربيات بذكرى مرور خم�سني عام ًا
على ت�أ�سي�سها منذ عام 1970م ,على
لهن �شرف
ايدي ن�ساء منا�ضالت كان ّ
االنت�ساب للحزب ال�شيوعي االردين,
ال��ذي يعود ل��ه الف�ضل يف الت�أ�سي�س
للحركة الن�سائية الأردن��ي��ة املنظمة,
واحلركة العمالية املنظمة اي�ض ًا ,منذ
اخلم�سينات من القرن املا�ضي.
تكرمي املنا�ضلة املي نفاع :كانت
خطوة رمزية ,احتفائية من اجلمعية
مل��ؤ��ّ�س�����س��ات��ه��ا م��ن��ذ ن�����ص��ف ق���رن من
الزمان ,قوبلت برتحيب كبري من قبل
احلا�ضرين وامل�شاركني جميع ًا.
للجمعية �إ���س��ه��ام��ات تاريخية يف
احل��رك��ة الن�سائية الأردن���ي���ة متثلت
يف تبني ب��رام��ج ت��ن��م��وي��ة� :سيا�سية
واجتماعية متطورة ,كما عملت �أي�ض ًا

على تطوير جمالها عندما ب��ادرت
�إىل ت�أ�سي�س �شبكة م�ساواة قبل خم�سة
ع�شر عام ًا ( منذ عام  ,) 2005والتي
ت�ضم حوايل مائة جمعية موزعة على
ّ
جميع املحافظات االردنية.
اجن������ازات ع���دي���دة ت��ق��دم��ت بها
اجلمعية يف دوره��ا التنموي الرائد,
مثل تقدمي درا�سات نوعية ,وتنظيم
حمالت تتمركز حول ق�ضايا الن�ساء
مثل :حق امل���ر�أة االردن��ي��ة يف اعطاء
اجلن�سية لأطفالها وازالة التحفظات
ع��ل��ى م����واد ات��ف��اق��ي��ة ال��ق�����ض��اء على
جميع ا�شكال التمييز �ضد امل��ر�أة...
وح��م�لات �ضد العنف امل�سلط على
املر�أة ,واخرى تتعلق بتعديل القوانني
الناظمة للأحوال ال�شخ�صية واملر�أة
العاملة.
وع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال�����دويل ,مثلت
اجل��م��ع��ي��ة ����ص���وت امل������ر�أة االردن���ي���ة
امل��داف��ع ع��ن احل��ق��وق الدميقراطية
وامل�ساواة من جهة ,وعن موقف املر�أة

االردنية امللتحم مع الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية.
يف ه��ذه املنا�سبة ,تتقدم رابطة
ال��ن�����س��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ات “رند”
ب��ال��ت��ه��اين احل����ارة ل��ك��ل امل��ن��ا���ض�لات
امل�ؤ�س�سات للجمعية ,ورمزهن البارز
�أملي نفاع التي واكبت بناء اجلمعية
وعملت على م�أ�س�ستها داخليا ومتثيلها

خارجيا يف املحافل الدولية وكذلك
تتقدم بكل م�شاعر االعتزاز والفخر
للرفيقات وال�صديقات املنا�ضالت
ال�لات��ي ع��م��ل��ن ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ه��ذه
امل�ؤ�س�سة الرائدة وتطويرها...
ل��ل��رف��ي��ق��ة امل��ن��ا���ض��ل��ة ل��ي��ل��ى ن��ف��اع
ورف��ي��ق��ات��ه��ا امل��ن��ا���ض�لات ك��ل املحبة
والتقدير واالحرتام ...و�إىل الأمام..

فعاليات نادي املحطة ترف�ض �صفقة القرن
 �أك���دت الفعالياتوالهيئات يف منطقة املحطة والدائرة
االوىل عمان واملتمثلة يف اجلمعيات
االهلية واخلريية والدوواين العائلية
وال�شخ�صيات الوطنية باحلقوق
امل �� �ش��روع��ة ل�ل���ش�ع��ب الفل�سطيني
وال�ث��اب�ت��ة وغ�ير القابلة للت�صرف
واملتمثلة بحقه يف ال�ع��ودة وتقرير
امل�صري واقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ب�سيادة كاملة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف.
و�أكدت الفعاليات على ا�ستقالل االردن و�سيادته
الوطنية.
جاء ذلك يف اللقاء الذي دعت اليه الهيئة االدارية
لنادي املحطة الذي انعقد يف مقر النادي يوم ال�سبت
يف ال�سابع من �آذار اجل��اري بح�ضور جزء كبري من
الفعاليات التي دعتها ادارة النادي وذل��ك للتداول
فيما اطلق عله �صفقة القرن وما حتمل يف طياتها
م��ن ا��س�ت�ه��داف يف ال���ذروة منها ت�صفية الق�ضية

الفل�سطينية وتهديد اال�ستقرار وال�سيادة الوطنية
االردن �ي��ة ن�ظ��را مل��ا ينتظر االردن م��ن تبعات هذه
ال�صفقة با�سقاطها حق العودة وتقرير امل�صري واقامة
الدولة الفل�سطينية ذات ال�سيادة واكد احلا�ضرون يف
هذا امللتقى الذي ادار احلوار فيه رئي�س الن�شاطات
ع�ضو الهيئة االدارية يا�سني زايد على رف�ض �صفقة
القرن لتجاهله احلقوق امل�شروعة م�شيدون باملوقف
االردين الر�سمي الراف�ض لل�صفقة ،و�أك��دوا على ما
ت�ضمنته ورقة رئي�س النادي ن�ضال �سرور من �ضرورة

ا�ستمرارية اللقاءات بني الفعاليات وتفعيل الن�شاطات
ال�شعبية الراف�ضة لل�صفقة كما ت��داول احلا�ضرون
االو�ضاع املعي�شية و�آثارها على اهايل املنطقة وكيفية
العمل على تخفيف االعباء عن اهايل املنطقة والعمل
على ايجاد تكافل اجتماعي.
واختتم اللقاء بال�شكر للهيئة االداري���ة لنادي
املحطة على املبادرة لهذا اللقاء التي �شكرت بدورها
احل�ضور على جتاوبهم.
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�أحمد النمري

هزات وازمات يف ا�سواق واقت�صاديات ر�أ�سمالية

 ١ـ ا�ضطراب وهبوط يف البور�صات
منذ بداية �سنة  ،٢٠٢٠ويف ف�ترة زمنية ق�صرية
ال تتجاوز ال�شهرين ،تعر�ضت ن�شاطات ال �ت��داول يف
معظم اال�سواق املالية والنقدية الر�أ�سمالية اىل مزيد
من �ضغوط اال�ضطراب والت�أزم املتتابع التي انعك�ست
يف حدوث هبوط �سعري حاد وبن�سب عالية ت�أرجحت
حول ( )٪٧يف ا�سعار ا�سهم ال�شركات املدرجة يف اكرب
البور�صات الر�أ�سمالية االمريكية واالوروبية واليابانية.
 ٢ـ وتدهور ا�سعار النفط اخلام
واي�ضا ،وخ�لال نف�س الفرتة الزمنية الق�صرية،
حتقق اجتاه هبوطي �سريع ومتوا�صل يف ا�سعار النفط
اخلام ب�أنواعه وبن�سبة قاربت ( ،)٪١٥ولينخف�ض �سعر
برميل نفط (برنت) يف نهاية �شهر �شباط �سنة ٢٠٢٠
اىل ( )٥٢،٥دوالر ،و�سعر نفط ناميك�س االمريكي اىل
حوايل “ ”٤٧دوالر ،ولي�ؤ�شر ذلك ب��دوره على حدوث
اختالالت او�سع يف جوانب مالية ونقدية وجتارية يف
االقت�صاديات الر�أ�سمالية.
املفارقة ان ه��ذا الهبوط الكبري يف ا�سعار النفط
اخلام حتقق رغم جلوء منظمة اوبيك للدول املنتجة
اىل تنفيذ اك�ثر م��ن ق ��رار بخف�ض كميات االن �ت��اج،
“ ١،٨مليون برميل يوميا ثم  ٥٠٠مليون برميل �آخر
ثانيا” بهدف رفع اال�سعار ولي�س انخفا�ضها!! ما ي�ؤكد
م�صداقية كون ا�سعار النفط تتحرك اىل درجة كبرية
مبرتكزات احتكارية و�سيا�سية �ضيقة.
 ٣ـ وقفزة وا�سعة يف ا�سعار الذهب
واي�ضا م��ع وبعد ا�شتداد اال��ض�ط��راب واالزم ��ة يف
االقت�صاديات الر�أ�سمالية حتقق ارت�ف��اع م��وازي يف

ا�سعار ال��ذه��ب ليتجاوز �سعر اون�صة ال��ذه��ب �سقف
( )١٦٠٠دوالر ،رغم انه ا�صل غري تنموي (عقيم)،
ويعزى ارتفاعه اىل حاالت الفزع وتدين الثقة العامة
باالقت�صاد وال�سيا�سة ،وب�أنه ميكن ان يكون مالذا �آمنا
لأكرث من جهة غري انتاجية.
 ٤ـ ن�سبة منو متدنية واخرى منكم�شة
يف ت�ق��ري��ره��ا التحليلي االخ�ي�ر ق ��درت “منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية” ب�أن معدل النمو العاملي
لن يتجاوز يف هذاالعام �سنة � ٢٠٢٠سقف ()٪٢،٤
مرتاجعة يف ذلك عن تقرير �سابق لها يف �شهر ت�شرين
�سنة  ٢٠١٩بن�سبة منو بحدود ( )٪٢،٩اي بانخفا�ض
بن�صف نقطة مئوية.
االخطر او اال�سو�أ ميكن تلم�سه من ان املنظمة مل
ت�ستبعد اي�ضا حدوث تدهو �آخر يف معدل النمو العاملي
يف ال�سنة القادمة ( )٢٠٢١بانخفا�ضه اىل ()٪١،٤
فقط ،واىل ازمة عامة مقاربة لأزمة �سنة  ٢٠٠٨او حتى
اكرث عمقا منها.
 ٥ـ ون�سب منو قطرية متدنية
تقرير منظمة التعاون اك��د على حتقق ن�سب منو
متدنية يف ال�ع��دي��د م��ن االق�ت���ص��ادي��ات الر�أ�سمالية
القطرية ،ومنها ال�صني بن�سبة ( )٪٤،٩وجمموعة
اقطار اليورو ( ١٩قطرا) اىل ( ،)٪٠،٨واالقت�صاد
الفرن�سي اىل ( )٪٠،٩واالقت�صاد االملاين اىل ()٪٠،٣
( ادنى م�ستوى منذ �سنوات) واالقت�صاد االمريكي اىل
( )٪١،٩فيما انعدمت ن�سب النمو (�صفر) يف االقت�صاد
االيطايل.
 ٦ـ االقت�صاد الياباين يف ا�سو�أ او�ضاعه

خ�ل�ال ال��رب��ع االخ�ي�ر من
�سنة  ٢٠١٩حتقق انكما�ش
(ت���راج���ع) ق �ي��ا� �س��ي يف منو
الناجت املحلي االجمايل الياباين بن�سبة ( ،)٪١،٦وكان
احد اال�سباب الرئي�سة الداخلية لهذا التدهور القرار
الياباين برفع (زي��ادة) معدل ال�ضريبة العامة على
املبيعات �سيئة الذكر من ( )٪٥اىل ( )٪٨ثم من ()٪٨
اىل (.)٪١٠
بالفعل �ضريبة املبيعات هي ال�ضريبة الر�أ�سمالية
اال�سو�أ هنا ويف كل مكان لكونها �ضريبة انكما�شية مبعيار
ت�أثريها ال�سلبي على النمو االقت�صادي ومتوازنة من
جهة ،ومن جهة اخرى ملا يرتتب على تبنيها وتطبيقها
من ب�ؤ�س وفقر وبطالة وا�شتداد وتفاقم التفاوت الطبقي
احلاد يف الدخول والرثوات.
من جانب �آخر يعاين االقت�صاد الياباين من مديونية
ثقيلة و�صعبة ت�صل اىل ح��وايل ( )٪٢٢٠من الناجت
املحلي ومن عبء خدمتها يف الفائدة وال�سداد.
 ٧ـ االزمة االقت�صادية وفريو�س كورونا
قد يكون حل��دوث وتف�شي حالة مر�ضية فريو�سية
م�ؤخرا من نوع كورونا بع�ض الت�أثري الفرعي املبا�شر
او  /وغري املبا�شر يف وعلى ا�شتداد وات�ساع اختالالت
وازم���ات اق�ت���ص��ادي��ة ،ول�ك��ن م��ا ي��دع��و اىل املالحظة
والر�صد واال�ستنتاج جلوء حمللني ومنظمات وحكومات
ر�أ�سمالية اىل املبالغة والتو�سع يف ت�ضخيم تداعيات
احلالة الفريو�سية هذه يف ا�شتداد االزمة القائمة التي
حتققت قبلها بوقت بعيد ،واك�ثر من م��رة ،ولأ�سباب
مو�ضوعية تت�صل بالنهج وامل�سار والتطبيق الر�أ�سمايل.

الأبي�ض لال�سمدة تنهي خدمات  ٧٤عامال
االهايل  :يوا�صل العاملون اعت�صامهم
املفتوح يف �شركة االبي�ض لال�سمدة من
الذين انهت ال�شركة خدماتهم امام وزارة
العمل بعد منعهم من قبل االجهزة االمنية
االع�ت���ص��ام ام��ام رئ��ا��س��ة ال� ��وزراء وذل��ك
اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى ق ��رار ان �ه��اءء خدماتهم
ومطالبتهم بالعودة للعمل وفقا لالتفاق
املوقع بني ادارة ال�شركة واللجنة النقابية
بح�ضور وزير العمل ن�ضال البطاينة الذي
ت�ضمن �صرف رواتبهم ال�سابقة عن خم�سة

ا�شهر واالبقاء على املوظفني ،وعلى ذلك
قال ع�ضو اللجنة النقابية خالد املعايطة
ان املوظفني راجعوا ادارة ال�شركة االحد
الفائت ال�ستالم خم�ص�صاتهم عن خم�سة
ا�شهر مبوجب االتفاق اال انهم فوجئوا بكتب
الف�صل التع�سفي اجلماعي من قبل ادارة
ال�شركة م�شريا اىل ف�صل ادارة ال�شركة ٤٥
عامال يف  ٣٠كانون اول  ٢٠١٩واالن انهت
خدمات  ٧٤عامال .
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وقائع واو�ضاع اقت�صادية مرتاجعة
اعداد احمد النمري
 ١ـ تباط�ؤ وهبوط يف اال�ستثمار االجنبي
ات�سم حجم اال�ستثمار االجنبي املبا�شر الوافد اىل
االردن مب�ستويات حجوم متوا�ضعة طيلة ال�سنوات
ال�سابقة ،وبالتحديد واك�ثر خ�لال ال�سنوات اخلم�س
« ٢٠١٤ـ  ،٢٠١٨وج��زء من �سنة  ،»٢٠١٩كما توا�صل
دخوله اي اال�ستثمار املبا�شر يف نطاق تقلبات وا�سعة يف
حجمه ارتفاعا او هبوطا  ،وخا�صة تعر�ضه لهبوط حاد
يف قيمته خالل �سنة  ،٢٠١٨واكرث خالل الن�صف االول
من �سنة  ،٢٠١٩وكما يت�ضح ويت�أكد ذلك من ارقامه
املن�شورة يف اكرث من ن�شره او درا�سة حكومية واهلية.
ارق��ام حجم اال�ستثمار االجنبي املبا�شر ت�أرجح
وتراجع يف معظمه ومن ( )١٥٤٧مليون دينار يف نهاية
�سنة  ٢٠١٤اىل ( )١١٣٦مليون يف �سنة  ٢٠١٥ثم اىل
( )١١٠٣يف �سنة  ،٢٠١٦لريتفع اىل ( )١٤٤١مليون
يف �سنة  ٢٠١٧لينخف�ض بقيمة كبرية يف �سنة ٢٠١٨
اىل ( )٦٧٤مليون دينار فقط ،وبن�سبة هبوط بحدود
( )٪٥٣،٢عما كان عليه يف �سنة  ،٢٠١٧وليتدهور يف
تراجعه خ�لال الن�صف االول من �سنة  ٢٠١٩بن�سبة
( )٪١٣هبوطا مما كان عليه يف الفرتة املقابلة من �سنة
.٢٠١٨
امللفت للنظر وامل�ستغرب ان تباط�ؤ وتراجع اال�ستثمار
االجنبي املبا�شر ليتحقق رغم الكم الكبري من الت�شجيع
والتحفيز (واال�سرت�ضاء!!) اللفظي والورقي مبختلف
ا�شكاله وجوانبه النظرية والعملية ،والذي كان يرفع او
يتم الرجوع اليه تكرارا ومرارا ك�شعار وهدف و�ضرورة
م�سنود بت�سهيالت اجرائية جمة واع�ف��اءات �ضريبية
متعددة،وكلها او معظمها مل تثمر يف الو�صول اىل ارقام
اف�ضل حلجم اال�ستثمار الوافد او/و وقف ال�شكوى من
عدم التجاوب الكامل مع مطالبه يف وجود «بيئة ومناخ
مالئم» لن�شاطه ولربحيته العالية اىل جانب املطالبة
التي ال تتوقف باملزيد واملزيد منها!!
 ٢ـ تراجع وا�ضح يف كميات االنتاج ال�صناعي
رقم ومعدل الرتاجع يف كميات االنتاج ال�صناعي مل
يتجه اىل التح�سن منذ �سنة  ٢٠١٥بل بالعك�س حتقق
تدهور ملحوظ يف هذا اجلانب يف �سنة  ٢٠١٨مع ت�سجيل
ن�سبة تراجع بحدود « »٪٦،١قيا�سا مبا كان عليه الو�ضع

يف �سنة  ،٢٠١٧لي�ستمر ال�تراج��ع الكبري يف االنتاج
وبن�سبة ()٪٣،٤خ�لال اال�شهر الت�سعة االوىل من �سنة
 ٢٠١٩قيا�سا مبا كان عليه احلال يف نف�س الفرتة من
�سنة  ،٢٠١٨اىل جانب اختالالت متعددة يف منو معظم
مكوناته وفروعه ومدى جدواه و�ضرورته.
 ٣ـ حت�سن هام�شي يف ارقام ومعدالت الت�أمني
ارتفع رقم اق�ساط الت�أمني املكتتب بها يف خمتلف
انواع الت�أمينات من حوايل ( ٦٠٧مليون دينار متحققة
يف �سنة  ٢٠١٨اىل ح��وايل ( )٦١٤متحققة يف �سنة
 ،٢٠١٩وبارتفاع (.)٪١،١
يف املقابل ارتفع رقم اجمايل التعوي�ضات املدفوعة
للجهات والفروع امل�ؤقتة من ( )٤٦٦مليون دينار يف �سنة
 ٢٠١٨اىل ( )٤٧٤مليون دينار،وبارتفاع ( )٨ثمانية
مليون دينار ،وبن�سبة حت�سن ( )٪١،٧لينعك�س ما تقدم
يف حتقق ربحية اكرب ل�شركات الت�أمني.
م ��ؤخ��را انخف�ض ع��دد ��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين الكاملة
يف االردن من (� )٢٨شركة اىل (� )٢٤شركة نتيجة
االن��دم��اج او التوقف عن الن�شاط ،وم��ع ذل��ك ال يزال
العدد القائم اكرب مما حتتاج اليه اخلدمة الت�أمينية
لالقت�صاد واخلدمات.
ا�سعار املنتجني الزراعيني
ترتفع بن�سبة � %٢،١سنة ٢٠١٩
ارت �ف��ع م��ؤ��ش��ر ال��رق��م القيا�سي ال��س�ع��ار املنتجني
الزراعيني من ( )١٠٣،٦نقطة خالل كامل �سنة ٢٠١٨
اىل ( )١٠٥،٨نقطة خالل كامل �سنة ،٢٠١٩وبارتفاع
( )٢،٢نقطة ،وبن�سبة ارتفاع (  ،)٪٢،١و�أكدت دائرة
االح�صاءات العامة يف تقريرها الرا�صد ان هذا االرتفاع
جنم عن ارتفاع الرقم القيا�سي لعدد من املحا�صيل
اال�سا�سية.
وع�ل��ى اال��س��ا���س ال�شهري انخف�ض م��ؤ��ش��ر الرقم
القيا�سي ال�سعار املنتجني الزراعيني من ()١٠٥،٦
نقطة م�سجلة خالل �شهر كانون االول �سنة  ٢٠١٨اىل
( )٩٩،٧نقطة وبن�سبة انخفا�ض (.)٪٥،٦
القطاع الزراعي يتعر�ض اىل تقلبات وا�شكاليات
وازمات حادة ولأ�سباب متعددة ذاتية ومناخية وادارية
و�سيا�سات ليربالية انفتاحية ،ي�صح ذل��ك يف معظم
م�سارات وجوانب االنتاج وحاالت الري واملياه والتمويل
من جهة ،وم��ن جهة اخ��رى ملطبات واخ�ط��اء وق�صور
يف عملية ت�سويقية وت�صنيعية وت�سعرية يف �ضعف

وبريوقراطية ادارية ومتابعته مركزيا ،يف بعده النباتي
كما يف �شقه احليواين.
وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال بلغ ان�ت��اج ال��زي�ت��ون يف مو�سم
 ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ما يقارب ( )٣٠الف طن فيما برز بعد
اال�ستهالك والت�صنيع املحلي له ،فائ�ض بحدود ()٥
�آالف طن ،وامللفت للنظر انه �سمح رغم وجود الفائ�ض
با�سترياد ما يقاربه من ا��س��واق خارجية ع��دا ما مت
تهريبه منها.
هبوط قيا�سي يف حجم التداول العقاري
يف �شهر ت�شرين اول �سنة ٢٠١٩
انخف�ض حجم ال�ت��داول العقاري  ،وح�سب ما ورد
يف التقرير ال�شهري لدائرة االرا�ضي وامل�ساحة ،بن�سبة
( )٪١٦يف �شهر ت�شرين اول �سنة  ٢٠١٩عما كان عليه
املعدل يف نف�س ال�شهر من ال�سنة ال�سابقة �سنة ٢٠١٨
ولي�صل رقمه يف ت�شرين االول م��ن �سنة  ٢٠١٩اىل
( )٣٩٨مليون دينار.
وانخفا�ض موازي يف ( )١٠ع�شرة ا�شهر
وك��ان ال�تراج��ع يف حجم ال �ت��داول العقاري او�ضح
عندما يالحظ يف الهبوط احلا�صل فيه بن�سبة ()٪١٩
خالل اال�شهر الع�شرة االوىل من �سنة  ٢٠١٩قيا�سا مبا
كان عليه الرقم يف نف�س الفرتة (ع�شرة ا�شهر) من
ال�سنة ال�سابقة �سنة  ٢٠١٨وليهبط حجمه يف فرتة �سنة
 ٢٠١٩اىل « »٣٥٨١مليون دينار.
التوزيع املناطقي حلجم التداول
وكما يف تداوالت ا�شهر وفرتات اخرى �سابقة تركز
ال �ت��داول ب�شكل وا��ض��ح يف حمافظة العا�صمة عمان
و�ضواحيها وبحجم تداول يقارب ( )٢٤٦٠مليون دينار،
وبن�سبة عالية بلغت ( )٪٦٨،٧من اجمايل التداول،
وهي ارقام ومعدالت ال تدعو اىل االرتفاع او الرتحيب
يف �ضوء انه وكما يف حاالت واو�ضاع اخرى يك�شف وي�ؤكد
الت�شوه واالختالل على اكرث من �صعيد ،كما �شارك يف
عملية التداول وبن�سب عالية متداولني عرب اهمهم
من اجلن�سية العراقية ثم ال�سعودية ثم حملة الوثيقة
الغزاوية.
تراجع االيراد من الر�سوم
انخف�ض االيراد من التداول اعاله بن�سبة (،)٪١٨
مما كانت عليه �سنة  ٢٠١٨لت�صل اىل ( )١٨٥مليون
يقابلها اعفاءات بن�سبة هبوط (.)٪٢٤
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رابطة الن�ساء الدميقراطيات الأردنيات «رند»
عانت املر�أة االردنية من �سيا�سات االفقار والتهمي�ش والتبعية التي اقرتها احلكومات املتعاقبة ال���دف���اع ع���ن م�����ص��ال��ح امل�����ر�أة االردن���ي���ة يف ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة ت����ؤك���د ع��ل��ى رف�����ض��ه��ا ال��ق��اط��ع وم��ق��اوم��ت��ه��ا ل��ل��م�����ش��روع اال���س��ت��ع��م��اري(���ص��ف��ق��ةال��ق��رن ) وم��وا���ص��ل��ة ال��ن�����ض��ال دف��اع��ا ع��ن ا���س��ت��ق�لال االردن وام��ن��ه و���س��ي��ادت��ه
 مبنا�سبة يوم امل��ر�أة العامليتتوجه رابطة الن�ساء الدميقراطيات الأردنيات
«رند « يف حزب «ح�شد» بتحية االكبار واالعتزاز
للمر�أة االردنية املنا�ضلة يف كافة مواقعها وعلى
امتداد الوطن ..وللمر�أة الفل�سطينية ال�صامدة
امل�ق��اوم��ة الب�شع اح �ت�لال عن�صري وللمراة
العربية وكل ن�ساء العامل املنا�ضالت من اجل
احلرية وامل�ساواة .
ي�أتي الثامن من �آذار هذا العام يف ظل
مرحلة خطرية متر بها املنطقة العربية بعد
االع�لان عن امل�شروع اال�ستعماري االمريكي
ال�صهيوين خطة ترامب -نتنياهو ما �سمي
ب»�صفقة ال�ق��رن « التي ت�ستهدف ت�صفية
الق�ضية الوطنية الفل�سطينية كما ت�ستهدف
االردن يف امنه و�سيادته والهيمنة على ثروات
ومقدرات الوطن العربي.
بهذه املنا�سبة ت�ؤكد رند ان ن�ضاالت املر�أة
االردنية من اخلم�سينات من القرن املا�ضي
م��ن اج��ل مطالبها يف امل���س��اواة ورف��ع الظلم
والتمييز �ضدها ارتبط بالن�ضال العام الذي
تخو�ضه القوى الدميقراطية والوطنية من اجل
اردن دميقراطي حر من التبعية االقت�صادية
وال�سيا�سية وك��ان للمراة االردنية دور متميز
يف الت�صدي حللف بغداد عام  1955واملطالبة
بتعريب ق�ي��ادة اجلي�ش العربي ا�ضافة اىل
م�ط��ال�ب�ه��ا يف امل �� �س��اواة و ح�ق�ه��ا بالرت�شيح
واالنتخاب .
لقد عانت امل ��ر�أة االردن �ي��ة م��ن �سيا�سات
االف �ق��ار والتهمي�ش والتبعية ال �ت��ي اقرتها

احل�ك��وم��ات املتعاقبة املرتهنة اىل �شروط
وتعليمات �صندوق النقد والبنك الدويل الذي
او��ص��ل ال�ب�لاد اىل ح��دود غ�ير م�سبوقة من
تدهور م�ستويات املعي�شة برفع اال�سعارنتيجة
ف��ر���ض ال�ضرائب املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة
ورف��ع ال��دع��م ع��ن ال�سلع اال�سا�سية وارت�ف��اع
معدالت الفقر والبطالة حتديدا يف �صفوف
الن�ساء قد ت�صل اىل اكرثمن  ، %27وتدين
ن�سبة م�ساهمة الن�ساء يف قوة العمل حيث مل
تتجاوزن�سبتة م�شاركتها  .%15كذلك تدين
م�شاركة امل��راة يف احلياة ال�سيا�سية فن�سبة
الن�ساء يف جمل�س النواب  ، %15.4وكذلك يف
جما�س االعيان .كما توا�صل الدولة رفع يدها
عن تقدمي احلماية االجتماعية للمواطنني يف
جماالت ال�صحة والتعليم وفر�ض املزيد من
القيود والت�ضييق على احلريات العامة وحرية
التعبري واعتقال الن�شطاء ملجرد ابداء الراي
يف الوقت ال��ذي ت�ستدعي فيه املرحلة متتني
الوحدة الداخلية ملجابهة االخطار املحدقة يف
الوطن .

بهذه املنا�سبة ت�ؤكد رند على :
 موا�صلة الن�ضال جنبا اىل جنب مع كافةاملنظمات واالحت ��ادات الن�سائية واحلقوقية
من اجل تعديل وتطوير القوانني والت�شريعات،
ويف مقدمتها الن�ص الوا�ضح وال�صريح على
امل �� �س��اواة يف امل ��ادة ال�ساد�سة م��ن الد�ستور
االردين وتنقية القوانني التي تت�ضمن متييزا
�سلبيا جتاه املر�أة  :قانون االحوال ال�شخ�صية،
قانون اجلن�سية  ،قانون العمل وتطوير القوانني
واالج��راءات املتعلقة بحماية املراة من العنف
والعمل على تعديل قانون االنتخابات النيابية
واملجال�س املحلية والبلدية باقرار مبد�أ التمثيل
الن�سبي الكامل مبا ي�ضمن متثيال عادال للن�ساء
و�ضمان و�صولهن اىل مواقع �صنع القرار ورفع
ن�سبة م�شاركة املر�أة يف العمل ال�سيا�سي .
 ال��دف��اع ع��ن م�صالح امل� ��ر�أة االردن �ي��ةيف الطبقات ال�ف�ق�يرة واملتو�سطة ومطالبة
احلكومة بالرتاجع عن ال�سيا�سات االقت�صادية
التابعة ل�صندوق النقد ال��دويل والعمل على
رف��ع م�ساهمة امل ��راة يف احل�ي��اة االق�صادية

ودعم مطالب العامالت الزراعيات باملطالبة
يف رف ��ع االج� ��ور وتخفي�ض � �س��اع��ات العمل
وامل�ط��ال�ب��ة بحقهن يف ال�ت��أم�ي�ن��ات ال�صحية
وال�ضمان االجتماعي وحق العاملني والعامالت
يف الزراعة بت�شكيل نقابة  ،وحماية الن�ساء
ال �ف �ق�يرات م��ن � �ش��روط ��ص�ن��ادي��ق االق��را���ض
املجحفة وتوفري بدائل �آمنة من قبل امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية الوطنية .
 ك�م��ا ت ��ؤك��د رن��د ع�ل��ى رف�ضها القاطعومقاومتها للم�شروع اال�ستعماري(�صفقة
القرن ) وموا�صلة الن�ضال دفاعا عن ا�ستقالل
االردن وام�ن��ه و�سيادته ودع��م ن�ضال امل��راة
الفل�سطينية يف الدفاع عن احلقوق امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني حقه يف تقرير امل�صري
واقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س وعودة الالجئني وفق القرارا االممي
 194كما تدعو «رند» اىل �ضرورة تطوير دور
وال �ي��ات عمل املنظمات الن�سائية االردن�ي��ة
والفل�سطينية والعربية للت�صدي وجمابهة خطة
ترامب نتنياهو(�صفقة القرن) ،وادان��ة كافة
ا�شكال التطبيع التي وقعت يف عدد من الدول
العربية ودع��وة الن�ساء االردنيات والعربيات
للت�صدي وجمابهة كافة ا�شكال التطبيع مع
العدو ال�صهيوين .
عا�ش الثامن من �آذار عيدا كفاحيا ..
املجد لكل الن�ساء املنا�ضالت يف العامل ..من
اجل احلرية وامل�ساواة والكرامة االن�سانية ..

ائتالف القومية والي�سارية:يدعو اىل اال�ستجابة ملطالب وحقوق املر�أة الأردنية

مبنا�سبة يوم املراة العاملي نتقدم ب�أجملالتهاين والتحية والتقدير واالح�ت�رام ل�ل�م��ر�أة االردن�ي��ة
املنا�ضلة واملكافحة والتى تقف يف خندق التنمية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والرتبوية من اج��ل االرتقاء
بالوطن واجن��ازات��ه بالرغم من كل ظ��روف الإعاقة يف
تطوير القوانني واالنظمة التى تكفل للمر�أة حقوقها
ويف هذه املنا�سبة ن�ستذكر بكل فخر واعتزاز ن�ضال
امل��راة العربية والتى تقف اىل جانب الرحل يف م�سرية
التحرر واال�ستقالل وتوفري احلياة الكرمية ونخ�ص بالذكر
امل��ر�أة العربية الفل�سطينية املنا�ضلة يف �سبيل ا�ستعادة
احلقوق الوطنية والقومية امل�شروعة وعلى ر�أ�سها �إقامة

الدولة الفل�سطينية على كامل الرتاب العربي الفل�سطيني
وعا�صمتها القد�س ال�شريف
ويف هذه املنا�سبة ن�ستذكر املنجزات التاريخية للرائدات
الأوائل يف احلركة الن�سائية االردنية واملنا�ضالت يف جميع
امل�ؤ�س�سات النقابية والعمالية واالحت� ��ادات الطالبية
ويف االح��زاب ال�سيا�سية،ونعرب عن اعتزازنا .بدورها يف
املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية يف �سبيل التغيري و�صوال
للدولة املدنية والعدالة االجتماعية
ان املراة يف عيدها ما�ضية للأمام بخطوات واثقة ال تنظر
للخلف بتات ًا بل تتقدم بجدارة اىل االمام لتخلع عنها كل
ما علق بها من وثنيات ومعتقدات خاطئة عرب ال�سنني وما

فر�ض عليها من قيود وما تكبلت به من ع�صبيات جاهلية
،م�ؤمنة بحقوقها التى اقرتها كل ال�شرئع ال�سماوية ولعلنا
اليو وبعد ان قطعت امل��راة �شوط ًا كبري ًامتخطية العديد
من العقبات واحل��واج��ز التى كانت تواجهها يف ال�سابق
وبعد ما � أ�صبحنا نتلم�س م�شاركتها الفاعلة يف حياتنا
وعلى خمتلف امل�ستويات واال�شكال وم�ساهمتها الكبرية يف
عملية النه�ضة الثقافية والعلمية والإبداعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والتى كانت للمر�أة دورا هام ًا الميكن جتاهله
.ويف هذه املنا�سبة ن�ؤكد وندعواىل �ضرورة اال�ستجابة
ملطالب وحقوق املراة االردنية يف جماالت ت�سريع القوانني
املتقدمة من اجل دور اكرب لها
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ر�سالة اربد:ن�ساء يعانني من ه�ضم حقوقهن املعي�شية...
 ارب��د  -مل ت�ستطيع �أ�سماء حب�سدموعها وهي ت�شتكي ظلم الأهل لها وقد �أُجربت هي
واخواتها على التنازل عن مرياثهن الخوانهن الذكور
دون رحمة �أو �شفقة رغم ظروفهن املعي�شية ال�صعبة..
وحال �أ�سماء هو ذات حال العديد من الفتيات يف اربد
واللواتي يحرمن من اب�سط حقوقهن التي �شرعتها
كافة ال�شرائع ال�سماوية واالعراف واملواثيق الدولية
لي�أتي ذك��رى  ٨اذار ي��وم امل��ر�أة العاملي كيوم عابر
بحياتهن ...وهنالك البع�ض منهن اللواتي ال يعرفن
حتى عن هذا اليوم �شيئا .وتقول احدى العامالت انها
تعمل يف احد امل�صانع يف مدينة احل�سن ال�صناعية بال
حقوق عمالية ويف ظروف قا�سية ب�أوقات عمل طويلة
غري حمددة دون عالوات �أو �إجازات وتواجه باملعاملة
القا�سية من امل�شرفني وادارة امل�صنع وبراتب قليل
م�شرية اىل انها كامر�أة دائما ينظر اليها بانتقا�ص
وتهدد بقطع رزقها ويخ�ضع ا�ستمرار عملها ملزاج
�صاحب امل�صنع ،ا�ضف اىل ذلك �أنها احيانا جترب
على العمل يف االعياد والعطل الر�سمية دون مكافئة
ا�ضافية وتوقيف عن العمل دون دفع الراتب ..اما
احدى ال�سيدات من �سكان االغوار فت�أتي يوميا من
لواء االغوار ال�شماليه اىل �سوق احل�سبة يف اربد للبيع

االع�شاب املو�سمية والبقوليات لتعتا�ش هي واطفالها
االي�ت��ام بكل كرامه وع ��زة ،...وت��وزع �ساعات اليوم
بني جمع االع�شاب وتنظيفها ثم حملها بهذه امل�سافة
الطويلة اىل ارب��د وما تتكبده من عناء اما ال�سيدة
نايفة فتقوم باخلدمة يف البيوت وال�ق�ي��ام مبهام
عاملة النظافة العالة نف�سها يف هذا الزمن ال�صعب
واحلاجة اىل لقمة العي�ش .اىل ذلك يوجد العديد من
الن�ساء العامالت يف القطاع اخلا�ص اللواتي يذقن
االمرين حتى يتمكن من العي�ش بكرامة براتب قليل ال
يتوافق مع احلد االدنى من االجور وال يخ�ضع لقانون
العمل والعمال االردين فاملعلمة يف املدار�س اخلا�صة
تكون معلمة وم�شرفة با�ص ومرا�سلة وموظفة امن
وحماية وم�س�ؤولة عن �سالمة الطالب واحيانا تالحق
ق�ضائيا اذا حدث الحدهم مكروه .
ويف اط��ار اخ��ر ت��وج��د ن�ساء م��ن ذوات االع��اق��ة
اجل�سدية والنف�سية التي تفر�ض ثقافة العيب على
اهاليهم التكتم على وج��وده��ن وال يتم اظهارهن
او االع�ل�ان ع��ن وج��وده��ن اال وق��ت ال��وف��اة ،يعانني
االهمال والعي�ش دون رعاية واهتمام و�سط تراخي
اجلهات املعنية باملتابعة عن توفري احلماية القانونية
والعالجية واالجتماعية والنف�سية املطلوبة ،ا�ضف

ابراهيم حجازين التيار التقدمي الدميقراطي

ملاذا يجب ان نقف �إىل جانب املر�أة يف ن�ضالها من اجل التحرر؟
يف كل عام باقرتاب يوم املر�أة نعود ونطرح
ال�����س��ؤال ع��ن واق��ع امل���ر�أة يف ب�لادن��ا ودوره���ا يف
الت�صدي للمخاطر التي تواجه �شعوبنا يف مرحلة
ننعتها على الدوام باخلطرية وهي على كل حال
تزداد خطورة عاما بعد عام بل وحتى يوما بعد
يوم.
ال �شك ان للمر�أة دورا ككل فرد يف جمتمعاتنا
يف مواجهة الأخطار املاثلة املتمثلة اليوم باملخطط
الأم��ري��ك��ي ال�صهيوين وامل��دع��وم م��ن الرجعية
العربية ال�شريك الدائم يف جميع ما فر�ض على
املنطقة ومت متريره من خمططات ،لكن العبء
على املر�أة م�ضاعف يف حقيقية االمر ،م�ضاعف
لأنها تنوء حتت ا�ضطهاد اجتماعي لكونها �إمر�أة
يف جمتمع حمافظ يجردها من حقوقها ك�إن�سان
ويف نف�س الوقت تعاين مما يعانيه املجتمع من
�أنظمة م�ستبدة تلغي دوره يف احلياة ال�سيا�سية
وترف�ض �أي تغيري حقيقي يف واق��ع امل���ر�آة �إىل
الأف�����ض��ل ...جمتمع ودول ال ت��زال تعامل امل��ر�أة
ك�أنها من الدرجة الثانية او الثالثة لي�س مقدر
لها وال متلك الإمكانيات ان تواجه ال�صعوبات
والأخطار الداهمة.
من هنا ف ��إن الأع��ب��اء امل�ضاعفة على عاتق
ال��ن�����س��اء الطليعيات وال��ن��ا���ش��ط��ات يف احل��ي��اة
ال�سيا�سية ويف معارك �أمتنا و�شعوبنا للدفاع عن
ق�ضية فل�سطني يف وجه الت�صفية وحماية الأردن
بالدفاع عن �أمنه و�سيادته الوطنية تتمثل يف
�إدراك وممار�سة الر�ؤية التقدمية يف �أن الن�ضال

م���ن اج����ل حت��رر
امل��������ر�أة وت���ق���دم
مكانتها هو جزء
م��ن ال��ن�����ض��ال يف
ك����ل ب���ل���د ع��رب��ي
من اج��ل التحرر
وال��ت��ق��دم وج��زء
م��������ن م����ع����رك����ة
ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي
التي تخو�ضها �شعوبنا من �أجل حترير فل�سطني
واملحافظة على ا�ستقالل بلداننا وف��ك عرى
التبعية مع مراكز االحتكارات الر�أ�سمالية.
نحن ن�شهد ن�ضال �شعبنا يف الأرا�ضي املحتلة
�ضد املحتل ال�صهيوين ون��رى م�شاركة امل��ر�أة
الفل�سطينية فيه على خمتلف الأ�صعدة ودورها
يف املطالبة با�ستعادة الوحدة الوطنية وا�صرارها
على مواجهة العدو بكل اال�شكال والو�سائل فقد
ارتقت العديد من الن�ساء �شهيدات يف معارك
الكرامة الوطنية.
من هنا ف�إن كل الوطنيني يف بالدنا مدعوون
مل�شاركة امل���ر�أة يف ن�ضالها الن ك��ل خطوة اىل
الإم���ام تعني خطوة على طريق دح��ر التخلف
وخطوة نحو الن�صر النهائي ل�شعوبنا من اجل
التحرر من ربقة االحتالل واال�ستعمار.

اىل ذلك وجود بع�ض الن�ساء التي اجربتهن ظروف
احلياه القا�سية على الت�سول والت�شرد.بغياب االهتمام
الر�سمي واملجتمعي بهذه احلاالت ،ورغم هذا الو�ضع
القامت �سجلت ن�ساء ال�شمال مناذج كفاحية لالعتماد
على ال��ذات وحت��دي ال�ظ��روف ال�صعبة واملعيقات,
فهنالك ن�ساء معنفات ي��ذق��ن االم��ري��ن واملعاملة
القا�سيه من ازواجهن و ذويهن ويحرمن من التنقل
ويتعر�ضن للتقييد يف احلركة وال ي�سمح لهن باخلروج
اال بال�صعوبة ومبرافقة رج��ل وبع�ض احل��االت يتم
فر�ض عليهن الزوج وم�ستقبلهن التعليمي دون اخذ
ر�أيهن بذلك .عدا عن وق��وع بع�ض ح��االت الإعتداء
على امل��ر�أة كاالعتداء اجل�سدي والتحر�ش اجلن�سي
واللفظي وت�صل احيانا اىل االغت�صاب وال توجد
جهة تدافع عنها بل تتحمل هي م�س�ؤولية ذلك وتوجه
لها التهم وتدفع حياتها ثمنا لذلك  .اىل ذلك تقف
بع�ض املنظمات املعنية ب�ش�ؤون املر�آة مكتوفة االيدي
جتاه ذلك وت�ستغل ذكرى  ٨اذار -يوم املر�أة العاملي-
لتكرمي الن�ساء املخمليات واملتنفذات ام��ا الن�ساء
الغالبا فال بواكي لهن

الرفيقة ابت�سام اال�صفر امينة فرع رند ـ البقعة

دور املر�أة يف املجتمعات

ال ��ف حت �ي��ة اىل ك��ل ام � ��ر�أة اق��دم��ت وت�ق��دم��ت
ال�صفوف يف يوم املر�أة العاملي حتى ا�صبح تطور ورقي
اي جمتمع يقا�س بدرجة التطور الثقايف واالجتماعي
ل�ل�م��ر�أة وم�ساهمتها الفعالة يف البناء احل�ضاري
للمجتم  ،فاملجتمع ال��ذي ي�صل اىل اح�ترام امل��ر�أة
والتعامل معها كان�سان متكامل ل��ه كامل احلقوق
االن�سانية وي�ؤمن دورها امل�ؤثر يف بناء وتطور املجتمع
يكون جمتمعا قد بلغ مرحلة من الوعي االن�ساين وفهم
ا�س�س الرتبية االن�سانية ال�صحيحة وال�ت��ي تتحمل
املر�أة اجلزء االكرب  ،ويكون قد تخل�ص من التقاليد
واالع��راف واملفاهيم واملعتقدات البالية التي �سادت
املجتمع والتي ت�سحق كرامة املر�أة وت�ضعها يف مكانة
اقل من مكانتها احلقيقية.
�أن بناء جمتمع مزدهر ومتطور يرقى اىل م�ستوى
االمم الراقية وال بد له من و�ضع مرتكزات ا�سا�سية
لو�ضع املر�أة يف املكان الالئق بها لبناء املجتمع الراقي
ومن هذه املرتكزات.
 ١ـ دوره ��ا املميز يف ق �ي��ادة �صفوف امل���ر�أة يف
مواجهة وا�سقاط كل امل�ؤامرات التي حتاك من اعداء
االن�سانية على جمتمعاتنا وق�ضايانا ومواجهة �صفقة
ال�ق��رن واالت�ف��اق�ي��ات امل��ذل��ة الب�ن��اء ال�شعب االردين
والفل�سطيني جنبا اىل جنب مع القوى ال�سيا�سية
والوطنية التي تعمل متحدة.
 ٢ـ الق�ضاء على االمية الثقافية بني الن�ساء وذلك
بتعليمهن ا�س�س الثقافة والوعي الفكري والتي تعترب
اخلطوة االوىل لرفع امل�ستوى الثقايف للمر�أة وزيادة
وعيها لتكون فاعلة.
 ٣ـ و�ضع مناهج تربوية للمدار�س بجميع مراحلها

وللجامعات تدعم
اح � �ت ��رام امل � � ��ر�أة
واالعرتاف باهمية
دوره � � ��ا ك �م��رب �ي��ة
وكمدر�سة الع��داد
ج�ي��ل واع���ي يعمل
على بناء وازده��ار
ال��وط��ن بعيدا عن
الفكر املنغلق على
لغة العيب واحلالل واحلرام.
 ٤ـ ان ت�أخذ منظمات املجتمع امل��دين وخا�صة
الن�سوية منها دوره��ا احلقيقي يف بناء ثقافة امل��ر�أة
وزيادة وعيها وذلك بان�شاء نوادي وجمعيات ومراكز
ثقافية كذلك فان لهذه املنظمات دور فاعل بالعمل
على تثقيف املجتمع وتغري عقلية ابنائه نحو احرتام
املر�أة واهمية دورها يف بناء املجتمع وتطوره.
 ٥ـ قيام امل�ؤ�س�سات االجتماعية الر�سمية وال�شعبية
با�صدار الت�شريعات حلماية حرية امل��ر�أة و�ضمان
حقوقها املدنية كاملة واط�لاق طاقاتها االبداعية
لتدافع عن حقوقها ومكانتها االجتماعية وحمايتها
من العنف واالذى ومن العادات واالعراف الع�شائرية
البالية التي حتط من كرامة املر�أة و�شخ�صيتها.
اه��م مرتكز ا�سا�سي لبناء وتطور ثقافة امل��ر�أة
وزي���ادة وعيها للنهو�ض باملجتمع ه��و توفر االم��ن
واال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي للبلد وبدونهما ال
ميكن النهو�ض بواقع املر�أة الثقايف واالجتماعي.
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ت�صدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين (ح�شد)

يف يوم املراة العاملي

امل�����ر�أة االردن���ي���ة يف م��واج��ه��ة م�����ش��روع ت��رام��ب-ن��ت��ن��ي��اه��و
ن�ساء االردن وفل�سطني معا ال�سقاط امل�شروع اال�ستعماري العن�صري
 مبنا�سبة الثامن من �آذار يوم املراة العاملي توجهت خطة ترامب -نتنياهو «�صفقة القرن « واملخاطر الوطنية الكربى�صحيفة االهايل لعدد من ال�شخ�صيات الن�سائية والوطنية واحلقوقية املرتتبة عليه  :ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية على االردن
بال�س�ؤال حول دور املراة االردنية يف الت�صدي للم�شروع اال�ستعماري والق�ضية الوطنية الفل�سطينية والوطن العربي .

املحامية �سمر حممود
امينة رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات “رند”

تطوير �آليات الن�ضال امل�شرتك للحركة الن�سائية االردنية الفل�سطينية والعربية ملقاومة امل�شروع اال�ستعماري

يف الثامن من �آذار..حتية اكبار واعتزاز جلهود ون�ضاالت احلركة
الن�سائية االردنية والقوى احلزبية الدميقراطية واحلقوقية امل�ستمرة
جيل بعد جيل من اجل نيل املر�أة االردنية حقها يف امل�ساواة الكاملة يف
احلقوق والقوانني والت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
تواجه ماليني الن�ساء االردنيات والفل�سطينيات والعربيات حتديات
كبرية تتطلب توحيد �صفوفها ملواجهة مرحلة خطرية ومف�صلية بعد
االع�لان عن امل�شروع اال�ستعماري ما �سمي “ب�صفقة القرن “ الذي
ي�ستهدف ت�صفية الق�ضية الوطنية الفل�سطينية وامن االردن و�سيادته
والهمينة على املنطقة العربية ب�ثروات�ه��ا ومقدراتها وعلى �شعوبنا
وا�ستعبادها من خالل امل�شاريع االقت�صادية العمالقة التي تهدد كافة
املكت�سبات التي حقققتها املراة العربية خالل �سنوات ن�ضالها الطويل
..مما يرتب علينا م�س�ؤليات وطنية كبرية لتطوير �آليات الن�ضال امل�شرتك
للحركة الن�سائية االردنية الفل�سطينية والعربية ملقاومة هذا امل�شروع
اال�ستعماري وا�سقاطه ومطالبة منظمات حقوق االن�سان وم�ؤ�س�سات
املجتمع الدويل واالمم املتحدة بتحمل م�س�ؤلياتها االخالقية والقانونية
بتوفري احلماية الدولية للمراة الفل�سطينية وال�شعب الفل�سطيني والعمل
على اط�ل�اق ��س��راح اال� �س�يرات الفل�سطينيات م��ن �سجون االح�ت�لال
ال�صهيوين والبالغ عددهن (� )44أ��س�يرة فل�سطينية بينهن �أمهات
وم�سنات ومري�ضات وقا�صرات يف انتهاك �صارخ للقانون الدويل االن�ساين
ولكافة االتفاقيات واملواثيق الدولية واطالق جميع اال�سرى من �سجون
االحتالل باعتبارهم ا�سرى حرب وحماكمة جمرمي احلرب ال�صهاينة
امام املحاكم اجلنائية الدولية والعمل على انهاء هذا االحتالل الفا�شي
العن�صري .
الثامن من اذار حمطة نتوقف امامها كحركة ن�سائية ملراجعة وتقييم
االجنازات التي حتققت والتحديات واملعيقات التي التزال تواجه املراة
االردنية وعلى الرغم من حتقيق بع�ض املكت�سبات ل�صالح املر�أة والتي
جاءت نتيجة ن�ضاالت احلركة الن�سائية والقوى الدميقراطية واحلقوقية
اال انه الزال امامنا الكثري يف �سبيل رفع املعاناة عن الن�ساء االردنيات
حتديات كبرية على كافة ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية

والت�شريعية وال�ث�ق��اف�ي��ة .ان امل���س��اواة
الكاملة ل�ل�م��ر�أة م��ع ال��رج��ل يف احلقوق
وال�ت���ش��ري�ع��ات تتطلب ت�ضافر وتوحيد
اجل� �ه ��ود ب�ي�ن ك��اف��ة م �ك��ون��ات احل��رك��ة
الن�سائية والقوى ال�سيا�سية واالجتماعية
والنقابية وامل�ؤ�س�سات احلقوقية �صاحبة
امل���ص�ل�ح��ة ب��ال�ت�غ�ي�ير وت �ع��دي��ل وت�ط��وي��ر
ال �ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات وتنقيتها من
الن�صو�ص التي تت�ضمن متييزا �سلبيا
جت��اه امل��ر�أة لعل اب��رزه��ا قانون االح��وال ال�شخ�صية ،قانون اجلن�سية
قانون احلماية من العنف اال�سري ،قوانني االنتخابات البلدية واملجال�س
املحلية والنيابية باعتماد نظام التمثيل الن�سبي ال�شامل واي�ضا يف قوانني
النقابات املهنية وكافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  ،باعتباره حجر اال�سا�س
يف كل عمليات اال�صالح الدميقراطي مبا ي�ضمن عدالة التمثيل للمراة
ورفع ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية للمراة يف احلياة العامة و�ضمان و�صولها
اىل مراكز �صنع القرار..
ام��ا على ال�صعيد االقت�صادي ح��دث وال ح��رج نتيجة ال�سيا�سات
االقت�صادية احلكومية املرتهنة ل�صندوق النقد والبنك الدويل وتاثريها
على امل��ر�أة االردن�ي��ة يف الطبقات الفقرية واملتو�سطة التي تتعر�ض
للتهمي�ش واال�ضطهاد املركب ب�سبب الفقر والبطالة والتمييز يف االجور
وارتفاع ن�سبة البطالة لت�صل بني الإناث اىل  %27.5ا�ضافة اىل الرتاجع
امل�ستمر يف م�شاركة الن�ساء االقت�صادية حيث مل تتجاوز الن�سبة %13.2
مما ي�ؤكد على �ضرورة تطوير الت�شريعات واعتماد �سيا�سات تنموية
وطنية بديلة ت�ضمن رفع ن�سبة امل�شاركة االقت�صادية  ،وتوفري بيئة حا�ضنة
وداعمة لعمل الن�ساء ومراقبة تنفيذ املواد التي جرى تعديلها على قانون
العمل ما فيما يتعلق بالزام ارباب العمل بتوفري احل�ضانات لالمهات
العامالت وامل�ساواة باالجر للجن�سني للعمل ذي القيمة املت�ساوية وغريها
من الن�صو�ص  .يف اخلتام نقول ان معيار تقدم املجتمعات مرتبط
مبوقفها من ق�ضية امل��راة وان متكني امل��راة من نيل حقها يف احلرية
وامل�ساواة الكاملة هوالذي ي�سهم يف تنمية املجتمع وتقدمه اىل االمام.

املحامية نور االمام نا�شطه حقوقية و�سيا�سية

�سنبقى على عهد املنا�ضالت االوائل
اعتقد ب�أن دور املر�أة االردنية ال يختلف عن دور الرجل االردين واي
عربي بالت�صدي مل�شروع ترامب نتنياهو  ،هذا امل�شروع الذي ي�سعى اىل
ت�صفية ق�ضيتنا املركزية(فل�سطني) وانهاء حق العودة لل�شعب الفل�سطيني
وحقه يف تقرير امل�صري وتتخطى كل قرارات ال�شرعية الدولية  ،ك�شعوب
�أمامنا خيارات وخيارنا الأول هو بالدفاع عن حقنا يف فل�سطني وعدم
اال�ست�سالم لواقع يفر�ضه عدونا علينا وهذا يتطلب منا ابقاء الق�ضية حية
ما ا�ستطعنا يف وجدان العامل وغر�سها يف تربية �أطفالنا وتفعيل الأ�سلحة
ال�شعبية يف املقاومة مثل املقاطعة لكافة الب�ضائع ال�صهيونية وامل�شاركة يف
حمالت املقاطعة الثقافية واالقت�صادية والعمل على �إ�سقاط �صفقة الغاز .

كل االعتزاز بن�ضاالت ال�شعوب من
اج��ل ق�ضايا احلرية و�سنبقى على عهد
املنا�ضالت الأوائ���ل ال�ل��وات��ي جعلن من
ق�ضية فل�سطني ق�ضية يومية ال تنف�صل
عن ق�ضايانا كن�ساء يف املطالبة بامل�ساواة
والعدالة االجتماعية.
كل التحية لن�ضاالت امل��ر�أة العربية
يف فل�سطني واحلرية للأ�سريات واال�سرى
واملجد واخللود لل�شهداء .

املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.jo

ليلى ن��ف��اع ع�ضو اللجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي االردين

موقف الن�ساء من التنكر للحقوق الوطنية امل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي 2020
يدفعنا االح �ت �ف��ال ب �ي��وم امل ��ر�أة
العاملي للتعبري عن الت�ضامن مع ن�ساء
فل�سطني ال�ل��وات��ي ك��ن وم��ا زل��ن يف
مقدمة ال�صفوف ملواجهة خمططات
دولة االحتالل واالبرتايد والإرهاب.
ذل��ك �أن ن���س��اء فل�سطني والن�ساء
العربيات يعلمن �أن الهدف من �صفقة
ال �ق��رن ب�ن��اء حت��ال��ف اقليمي تقوده
ا�سرائيل� .أي بناء “ال�شرق الأو�سط
اجلديد وال�سوق ال�شرق �أو�سطية” وهذا كان مطلب الواليات املتحدة
الأمريكية وا�سرائيل ،منذ زمن طويل� .أريكا وا�سرائيل تريدان �أن
تكون ا�سرائيل القائدة يف هذا اجلزء من العامل باالعتماد على قيادة
االقت�صاد يف املنطقة العربية التي �أطلق عليها ا�سم “االقليم” .وهذا
يهدف �إىل مترير وه��م �شراء احل��ل باالقت�صاد .كانت اخلطوات
الأوىل املعلنة واملنفذة ،حتى الآن :،منح القد�س كاملة ال�سرائيل و�ضم
اجلوالن وحق ا�سرائيل يف �ضم امل�ستوطنات داخل ال�ضفة الغربية
و�ضم منطقة غور الأردن وت�صفية وكالة غوث الالجئني (االنروا)
على طريق �إلغاء حق العودة لالجئني الفل�سطينيني .واال�ستحواذ
نهائي ًا على م�صري ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه و�أر�ضه وم��وارده،
وال�سري نحو اال�ستحواذ على حقوق ال�شعوب العربية من خالل بناء
هذا التحالف.
ً
الأم��ور ،رغم خطورتها� ،أ�صبحت �أك�ثر و�ضوحا .فبعد �إعالن
“�صفقة القرن” ظهر التناق�ض الرئي�سي جلي ًا بني “ال�شعوب العربية”
من جهة وبني “االمربيالية وال�صهيونية والرجعية العربية” من جهة
�أخرى .فقد عاد الظهور العلني للتحالف ما بني االمربيالية الأمريكية
وال�صهيونية والرجعية العربية من خالل التعبري عن االلتزام ب�صفقة
القرن .وبد�أ العداء ال�صريح والوا�ضح حلقوق ال�شعب الفل�سطيني
انطالق ًا من الرغبة يف �إزاح��ة الق�ضية الفل�سطينية من الطريق
باعتبارها عائق ًا �أمام م�شروع الهيمنة االمربيالية ال�صهيونية على
املنطقة وخدمة الأنظمة الرجعية العربية .و�إىل جانب فل�سطني
�أ�صبح الأردن يف مرمى القوى االمربيالية وال�صهيونية وال يخفي
اليمني ال�صهيوين الذي مي�سك بتالبيب احلكم طمعه يف ا�ستهداف
الأردن حتى يف كينونته ال�سيا�سية.
باملقابل ،انطلقت امل��واج�ه��ة امل�ت�ج��ذرة منذ منت�صف القرن
الع�شرين وع��اد �إىل ال�ساحة الت�ضامن العاملي مع فل�سطني على
ال�صعيد الن�سائي وعلى ال�صعيد االتحرري� .إب��د�أن��ا نلم�س كيف
تت�شابك �إي��دي املنا�ضلني واملنا�ضالت من �أجل �إف�شال جهود دولة
االحتالل واالبرتايد واالرهاب يف �أن ت�صبح دولة طبيعية يف �شرقنا
العربي .وعدنا نتذكر كيف ف�شلت ا�سرائيل ،رغم كل انت�صارتها
الع�سكرية وب�سط ااحتاللها الب�شع وتنكيلها بال�شعب الفل�سطيني
منذ  70عام ًا �أن تكون دول��ة مقبولة يف م�شرقنا العربي بالرغم
من الدعم الكبري من القوى االمربيالية لن�سيان احلقوق الوطنية
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ون�سف املقررات الدولية وفر�ض التبعية
وم�صادرة االرادة الوطنية للدول العربية.،
�أ�صبح العنوان الرئي�سي “مقاومة �صفقة القرن” و�ستكون
الكلمة الأخ�يرة للمقاومة .و�سيكون لها ذلك يف ق��ادم الأي��ام ،لإن
وحدة امل�صري العربي �أدت �إىل ادماج الت�صدي ال�شعبي الفل�سطيني
والت�صدي العربي للمخططات االمربيالية وال�صهيونية حتى تلك
التي �أيدتها الرجعية العربية.
يف يوم املر�أة العاملي �ستكون املهمة الرئي�سية لن�سائنا التعبري عن رف�ضهن
ل�صفقة القرن عن طريق الت�صدي للتطبيع باعتباره البوابة احلقيقية ل�صفقة
القرن� ،إن كان من �أجل بناء التحالف بني الرجعية وال�صيونية حتت املظلة
االمربيالية �أو كان من �أجل �شراء احلل بوهم االقت�صاد.

ت�صدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين (ح�شد)
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الرفيقة تهاين ال�شخ�شري
امينة رابطة املراة االردنية “رما”

ال ميكن مواجهة التحديات ا ّال باملقاومة
مير علينا الثامن من �آذار هذا
العام وحالنا ال ي�سرعدو ًا وال �صديق،
فالو�ضع االق�ت���ص��ادي ي ��زداد ��س��و ًء،
ون�سبة املديونية بارتفاع ،ومعدالت
البطالة ب��ازدي��اد ،واال�سعار بارتفاع
ف��اح����ش ،وت ��آك��ل م�ستم ٌر يف الدخل
والرواتب.
�أم � � ��ا م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة احل���ري���ات
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ف �ح��دث وال ح ��رج ،ف�ق��د حت��ول ق��ان��ون اجل��رائ��م
م�سلط على رقبة العباد ،ويف اجلانب ال�سيا�سي،
االلكرتونية �إىل �سيف ٍ
وهو الأخطر ،ن�شهد هذا العام “فريو�س” �صفقة القرن الذي �أطل
علينا به ( ترامب – نتنياهو) ،وما ميثله من م�شرو ٍع يهدف اىل
�إنهاء الق�ضية الفل�سطينية والق�ضاء على ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه
امل�شروعة بالعودة و�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
�إن فر�ض �سيا�سة يهودية ال��دول��ة ،و�إح�ك��ام القب�ضة ال�صهيونية
الفا�شية العن�صرية على ال�شعب الفل�سطيني ،وخا�صة على �أهلنا
�أبناء ومواطني القد�س املحتلة ،وم�صادرة منازلهم وممتلكاتهم
العقارية وهدمها بحجج خمتلفة ،ومعاقبة �أهايل ال�شهداء ومنفذي
العمليات الفدائية الفل�سطينية �ضد االحتالل ال�صهيوين �أي�ض ًا من
خالل هدم منازلهم ،واعتقال �أ�سرهم ،وامل�ضي يف �سيا�سة اعتقال
الأطفال ،و�إ�صدار الأحكام امل�ؤبدة بحق املنا�ضلني والأ�سرى ،كل ذلك
وغريه الكثري من الإجراءات لل�ضغط على ال�شعب الفل�سطيني ،ومنعه
من مواجهة االحتالل ،دون �أي اعتبار لل�شرائع والقوانني الدولية،
التي تعترب جمابهة ومقاومة االحتالل حق ًا م�شروع ًا لل�شعوب حتت
وزن ل�ل��دول والأن�ظ�م��ة العربية املرمتية
الإح �ت�لال ،ودون ح�ساب ٍ
ب�أح�ضان العدو ال�صهيوين والالهثة للتطبيع مع كيانه املغت�صب للحق
والأر�ض العربية ،وب�شكل �سافر ودون خجل.
ت�أتي ت�صريحات نتنياهو حول �ضم غور الأردن وما ي�شكله ذلك
من خطر على الأردن و�سيادته على �أر�ضه وماءه ،كل ذلك �إ�ضافة �إىل
تهديد دائم للأردن وفل�سطني ،ال ميكن
ما مثله العدو ال�صهيوين من ٍ
مواجهته �إال من خالل �إلغاء كافة ما ي�سمى “معاهدات ال�سالم” مع
هذا العدو الغا�شم ،من كامب ديفيد مرور ًا ب�أو�سلو وانتها ًء بوادي
عربة ،و�إلغاء “اتفاقية الغاز” الفل�سطيني امل�سروق امل�ش�ؤومة مع
االحتالل ،والتي تعترب تطبيع ًا اجباري ًا مفرو�ض ًا على كافة املواطنني
االحرار والراف�ضني لهذه االتفاقية.
لقد اثبتت الوقائع عدم حاجة الأردن لهذه االتفاقية مع توفر
بدائل عديدة للطاقة مثل الزيت ال�صخري وت�صريحات امل�س�ؤولني
الأردن�ي�ين بوجود فائ�ض لدينا ،و�إمكانية ت�صدير الطاقة والغاز
للعديد من الدول.
كل ذلك ال ميكن مواجهته �إال باملقاومة ،و�أن نقول لرتمب –
نتنياهو �أننا ك�شعوب عربية راف�ضون خلطته امل�ش�ؤومة ،و�أننا لن
ن�ست�سلم و�أن �صفقته و�أهدافه لن متر ،و�أن �شعوبنا حية ،و�ستبقى
تقاوم وتقاوم وتقاوم حتى ا�سقاط �صفقة القرن وكافة ال�صفقات
اخليانية وامل�شاريع اال�ست�سالميه والت�صفوية ،وحتقق �أهدافها
بالن�صر والتحرير واحلرية.
عا�شت �شعوبنا العربية املقاومة
التحية للمر�أة الأردنية يف ت�صديها لكافة ال�ضغوطات ون�ضاالتها
امل�ستمرة من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لأبنائها.
التحية للمر�أة الفل�سطينية املنا�ضلة يف جمابهتها لالحتالل.
كل التحية للن�ساء املنا�ضالت يف العامل اجمع يف جمابهة امل�شروع
االمربيايل ال�صهيوين.
عا�ش الثامن من �آذار
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ال��رف��ي��ق��ة ���س��م��اه��ر ح��رب
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الرفيقة غاده حماد
م�س�ؤولة املراة حزب البعث العربي اال�شرتاكي الأردين

من املر�أة العربية ...حتية احلق والعروبة
وبعد...

ال ل�صفقة القرن وال للتطبيع مع العدو ال�صهيوين
ونعم لت�صعيد املقاومة

ك � ��ان ن�����ض��ال امل� � � ��ر�أة ال �ع��رب �ي��ة
الفل�سطينية وال ي��زال ن�ضال تاريخي
متجذر جتلى قبل االحتالل ال�صهيوين،
وقبل �سلطة االنتداب الربيطاين ،بل
وحتى قبل حقبة االح�ت�لال العثماين
للأر�ض العربية �أي�ض ًا ،هذه احلقيقة
التاريخية تربهن ب ��أن امل��ر�أة العربية
ب�شكل ع��ام والفل�سطينية خ�صو�ص ًا،
كانت وما زالت جزء ال يتجز�أ من احلركة الن�ضالية ال�شاملة يف مواجهة
كل �أوج��ه االحتالل والغطر�سة واال�ستغالل  ،بل و�أبعد من ذلك هي
�شريكة يف االجن��ازات ويف الن�صر ،و�شريكة الآالم ،واجل��راح ،حتلمت
الق�سط االكرب من م�آ�سي التهجري واللجوء والعذابات.
فهي الأم ،وال�شقيقة ،والزوجة ،واالبنة ،وهي املنا�ضلة واال�سرية
واجلريحة وال�شهيدة اي�ضا.
�إن املر�أة ،هي نبع العطاء ،وحار�سة وجود ال�شعب وحامية م�شروع
العودة والتحرير..
و�إن حق العودة مرتبط ومتالزم وال ينف�صل وال يتجز�أ عن حق
التحرير املقد�س لل�شعب الفل�سطيني� ،إىل املدن والقرى واالر�ض التي
هجر منها �شعبنا.
هذا ال�شعب  ،بن�ساءه ورجاله  ،مل ولن يعطى �أي تفوي�ض لأي كان
على وجه هذه الأر�ض ،ال ل�سلطة �أو�سلو� ،أو غريها من املدعني بتمثيلنا ،
مل ولن يعطوهم تفوي�ض ًا بالتنازل �أو التفاو�ض �أو بامل�ساومة على الأر�ض
�أو على هذا احلق  ،بل حتى نحن �أ�صحاب النكبة والنك�سة والتهجري ومن
اكتوى بنار االحتالل ال منلك احلق بتفوي�ض ذاتنا بالتنازل عنه.
�إن املرجعية والد�ستور والقانون للفل�سطيني الذي نعرتف به هو
امليثاق القومي الفل�سطيني قبل ال�شطب ،وبو�صلتنا هي  :ال تفاو�ض ،ال
�صلح ،ال اعرتاف.
وان ما يطرح حول ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني من البع�ض ا�صبح
بازار ًا وباب ًا مفتوح ًا على م�صراعيه وحما ًال لكل امل�شاريع واالحتماالت
اخلطرية التي تقودها وترعاها الإرادة الأمريكية املعادية لالمة العربية
 ،ه��ذه االدارة التي ت�ستخدم نفوذها و�سلطتها يف جتنيد عمالئها
يف �إقليمنا العربي ملمار�سة �أب�شع �أ�شكال ال�ضغوط على �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني لقطع �شوط رئي�سي ير�سم مالمح ومعامل حلول م�شوهة
لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،ت�ؤدي بالنتيجة �إىل كل ما ن�سمع عنه من
خماطر التوطني وتفريغ احلقوق من جوهرها .
هذا امل�شروع الذي ي�سمى �صفقة القرن وغريه لن مير رغم حماوالت
متريره على ا�شالء ودماء ابناء و�أحفاد النكبة والنك�سة.
وم��ن هنا  ،ال بد من الإمي��ان الرا�سخ بحتمية الن�صر والتحرير
والعودة .وكما قال �شيخ ال�شهداء و�أ�سد ال�صحراء عمر املختار وهو
يواجه امل�شنقة ( �أما �أنا ...ف�إن عمري �سيكون �أطول من عمر �شانقي)
وهكذا تعلمنا من اجدادنا يف �سجن عكا الذين �صعدوا اىل امل�شانق ومل
يتنازلوا عن ذرة تراب واحدة �أما نحن ن�ساء هذه الأمة فنقول :ال بد
من �أن يكون عمرنا �أطول و�أعرق من عمر هذا املحتل و�أدواته ،و�إن دورنا
يف جمتمعاتنا يتمحور يف �أن تتحرر املر�أة العربية من الكثري من القيود
املفرو�ضة عليها يف بع�ض املجتمعات وعلى ر�أ�سها حقها يف امل�شاركة
وقيادة حركة التغيري ،فرتاجع دور امل��ر�أة يظهر جلي ًا اليوم يف تراجع
الق�ضايا الوطنية والقومية الكربى ذاتها التي ت�ضعف اذا ابتعدت عنها
املر�أة بفعل االق�صاء والتهمي�ش  ،ومن هنا يربز دور ال�شراكة املطلوبة
مع الرجل ،وحتقيق امل�ساواة لبناء قوة ال�شعب التي ال ميكن هزميتها يف
املجتمع ملواجهة الظروف التي تقهر الرجال والن�ساء معا .

�أن الأم ��ة العربية تقف على عتبه
ان �ب �ع��اث م�ت�ج��دد م��ن خ�ل�ال انتفا�ضه
جماهريها ،ودعت �إىل �إعطاء التحوالت
الدميقراطية م�ساحة �أو�سع يف الن�ضال
العربي ،و�إىل مقاومة كل �أ�شكال االحتالل
الأجنبي للأر�ض العربية ورف�ض �صفقة
القرن و�إجراءات التطبيع.
ان الأم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة مت ��ر مب��رح�ل��ة
مف�صلية يف تاريخها املعا�صر مع ارتفاع
من�سوب الت�آمر وال �ع��دوان الإقليمي وال ��دويل عليها،حيث �أت��ى الإع�لان
الأمريكي بطرح “�صفقة القرن” كم�شروع حل ملا ي�سمى ب�أزمة ال�شرق
الأو�سط ليدفع ال�صراع �إىل مرحلة جديدة من املواجهة بني الأمة العربية
و�أعدائها املتعددي امل�شارب واملواقع.
�إن هذه ال�صفقة بكل ما تنطوي عليها من م�ضامني و�أبعاد ،مت توقيت
�إعالنها بعد قرن على وعد بلفور ،وعلى احتالل القوات الربيطانية للقد�س،
و�إع�لان اجلرنال اللنبي يف ال�ساد�س من كانون الأول “ 1917الآن انتهت
احلروب ال�صليبية”.
وكما تعر�ضت الأم��ة العربية على مدى قرن من هذا الزمن لعدوان
متعدد الأ�شكال ،من “�سايك�س بيكو �إىل اغت�صاب فل�سطني” ،ومن �إعالن
مبد�أ ايزنهاور الذي برر التدخل الأمريكي يف املنطقة ب�ضرورة ملء الفراغ،
�إىل العدوان الثالثي على م�صر وقيام حلف بغداد و�صو ًال �إىل عدوان حزيران
أرا�ض عربية �أخرى حتت االحتالل ال�صهيوين،
الذي �أوقع كامل فل�سطني و� ٍ
ً
ً
ف�إن هذه العدوانية مل تتوقف عند هذا احلد ،بل نحت م�سارا جديدا بعد
ح�صول التغيري ال�سيا�سي يف �إيران و�سيطرة املاليل على نظام احلكم فيها
الذي مل يت�أخر طوي ًال ب�إعالن احلرب على العروبة انطالق ًا من بوابه العراق
حتت عنوان ما �أ�سماه ت�صدير الثورة.
وعليه ف�إننا ويف �ضوء ما تتعر�ض له الأمة العربية من ا�ستفرا�س الهجمة
املعادية عليها بهدف �إيجاد �أر�ضية لإعادة ت�شكيل ما ي�سمى بنظام �إقليمي
حتت م�سمى “ال�شرق الأو�سط اجلديد” وعلى ح�ساب املوقع القومي العربي
ترى وت�ؤكد على ما يلي:
�أو ًال� :إن القوى املعادية التي ا�ستطاعت �أن حتقق مكا�سب �سيا�سية
واقت�صادية واخرتاقات �أمنية ،و�إقامة قواعد ع�سكرية على �أر�ض العديد من
الأقطار مل يكن ب�سبب ما متلك هذه القوى من �إمكانات يف ظل موازين القوى
ال�سائدة وح�سب ،بل �أي�ض ًا ب�سبب خ�ضوع بع�ض الأنظمة العربية لالبتزاز
الأمريكي ،ومقاي�ضة توفري مظلة احلماية الأجنبية مقابل خوات مالية ،كما
بارتباط بع�ض النظم العربية مبواقع �إقليمية ون�سج عالقات حتالفية معها،
بحيث �أدى ذلك �إىل ت�أمني متك�آت عربيه لقوى العدوان الدويل والإقليمي
راح��ت توظف ذل��ك مل�صلحة م�صاحلها وم�شاريعها وحفظ �أدوار لها يف
خمرجات احللول ال�سيا�سية يف الأقطار التي تعر�ضت لالحتالل �أو تلك التي
تنوء حتت �أزمات بنيوية كحال العراق و�سوريا واليمن وليبيا ولبنان.
ثاني ًا :ان ما يتعر�ض له العمل الوحدوي العربي من حتديات و�صعوبات
ومعوقات ،ندعو �إىل �إبقاء ال�شعار الوحدوي �شعار ًا مظل ًال للن�ضال العربي
على كافة ال�صعد وامل�ستويات ،لأنه ال �إمكانية على مواجهه �أعداء الأمة �إال
بوحدتها بغ�ض النظر عن طبيعة النظام الد�ستوري الذي يحكم قواعدها،
الت�أكيد دائم ًا على احلريات الأربع التي يجب التم�سك بها كخطوات �أولية،
وهي حريه التنقل والإقامة للمواطنني العرب و�إقامة ال�سوق العربية امل�شرتكة
وفتح احل��دود و�إقامة امل�صالح امل�شرتكة التي ت�شكل الأ�سا�س االقت�صادي
للبناء ال�سيا�سي واالقت�صادي وتعيد لالقت�صاد العربي دوره يف تلبية
احلاجات الأ�سا�سية للمواطن العربي و�إيالء االقت�صاد الإنتاجي الأولوية يف
التنمية ال�شاملة على ح�ساب االقت�صاد الريعي.
حان الوقت لكي تتخل�ص امل��ر�أة العربيه من جميع املعوقات والقيود
التي متنعها من جمابهة هكذا �صفقة جنبا اىل جنب مع الرجل وكل ال�شعب
العربي كل يف جمال تخ�ص�صه فالو�ضع بحاجة لكل التخ�ص�صات ان كانت
طبيبه او قانونية او مهند�سه او اي كانت وظيفتها والأهم املعلمة التي تربي
جمتمعا عربيا كامال واهم وظيفه هي املربية الأم التي تن�ش�أ اوالدها على
حب الوطن وتذكرهم دائما بالق�ضية املركزية (فل�سطني) وتعلمهم جمابهة
هذا اخلطر ال�صهيو امريكي الذي يخطط النهاء الق�ضية الفل�سطينيه.
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م�شكالت يف �سوق العمل �سبب رئي�سي لتدين م�شاركة املر�أة االقت�صادية
كتلة الوحدة العمالية  -ح�شد

تظهر التقارير ال���ص��ادرة ع��ن اجل�ه��ات الر�سممية
املعنية بالعمل والعمل على تدين م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل ومراوحتها عند ما ن�سبته  ٪٢٣من اجمايل تعداد
العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص وتنخف�ض اىل ما
ن�سبته  ٪١٤من امل�شاركة االقت�صادية املح�سوبة بن�سبة
قوة العمل اىل تعداد ال�سكان مقابل  ٪٦٤للذكور فيما
ترتفع ن�سبة البطالة ح��وايل �ضعف مثيلتها بني الذكور
اذ تزيد ن�سبة البطالة بني االناث عن ما ن�سبته  ٪٢٨من
اجمايل تعداد العاملني يف الن�سبة بني الذكور  ٪١٦،٤من
معدل البطالة  ٪١٩،٢بح�سب االح�صاءات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي كما تظهر ارقام االح�صاءات
العامة ب�أنه ترتفع احتمالية البطالة بني الن�ساء مع ارتفاع
م�ستوى التعلم ورغم ان املر�أة االردنية من اكرث الن�ساء
تعليما يف منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا حيث
ت�شري االح�صاءات ان  ٪٥٣من خريجات اجلامعات هم
من الن�ساء اال ان ن�سبة م�شاركتها االقت�صادية االدنى يف
العامل  ،كما تبني من نتائج م�سح العمالة والبطالة ب�أن
اربعة من كل خم�سة ن�ساء هن خارج العمل.
ويرى اخلرباء ان اال�ستثمار الكبري يف تعليم االناث
ال يعطي املردود املتوقع مما يعني ان االموال تهدر على
التعليم دون مردود وبالتايل يحرم االقت�صاد االردين من
ا�ستغالل ن�صف طاقته الب�شرية لكون الن�ساء ت�شكل ما
ن�سبته  ٪٤٧من جمموع ال�سكان مما يتطلب اعادة النظر
يف عوامل االنتاج ولي�ست فقط املتعلقة بالبنية املالئمة
لعمل املر�أة بان�شاء ح�ضانة البناء العامالت او املوا�صالت
او حتى الت�شريعات بل املتعلقة بعوامل االنتاج واالنعا�ش
االقت�صادي بدعم القطاعات االنتاجية يف القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص امل��ول��دة لفر�ص العمل والقائمة على
التخطيط بامت�صا�ص الداخلني اجلدد اىل �سوق العمل
من الذكور واالناث لتحقيق التوازن بني العمل ومتطلبات
اال�سرة لتغطية احلاجات اال�سا�سية من تعليم و�صحة

االو�ضاع االقت�صادية هي التي حتول
دون متكني املر�أة

يتبني ان ن�سبة امل�شاركة انخف�ضت منذ اعتماد برنامج
التخا�صية (خ�صخ�صة م�ؤ�س�سات القطاع العام) مما
فاقم من البيئة غري املالئمة لعمل املر�أة رغم التعديالت
التي اج��ري��ت على ال�ق��وان�ين لتخفي�ض التكاليف على
ا�صحاب االعمال املتعلق باجازة االمومة والتي مت احالتها
عن ا�صحاب العمل اىل ال�ضمان االجتماعي اال ان ذلك

مل يخف�ض ن�سبة غري الن�شيطات اقت�صاديا التي ت�شكل
ما ن�سبته  ٪٨٥على الرغم من ان االردنيات متعلمات
ون�سبة االمية بينهن منخف�ضة اال ان ن�سبة البطالة ترتفع
بني الن�ساءء اللواتي يحملن �شهادات البكالوريو�س فاعلى
لت�صل اىل ما ن�سبته  ٪٧٨من العاطالت عن العمل وذلك
لعدم مواءمة متطلبات �سوق العمل وخمرجات التعليم.
وت�ؤ�شر املعطيات اىل تدين م�شاركة الن�ساءمتعلقة
مب �ق��درة ال���س��وق على ا�ستيعاب ال�ع��ر���ض م��ن العمالة
الن�سوية يف حالة توفر بيئة مالئمة متكافئة مع الذكور
يف اطار القوانني الناظمة فنجد ان ارتفاع ن�سبة البطالة
يف �صفوفهن النخفا�ض الطلب يف القطاع العام من ما
ن�سبته  ٪٢٥،٨اىل ما ن�سبته  ٪٣٣اىل بلغ عدد االناث
العامالت يف القطاع العام حتى العام  ٢٠١٨حوايل ١٣٣
الف عاملة  ٪٦٤منهم معينني يف التعليم و  ٪٧يف االدارة
العامة و  ٪٤٥يف جمال ال�صحة والعمل االجتماعي فيما
تنخف�ض ن�سبة العامالت يف القطاع اخلا�ص اىل ما ن�سبته
 ٪١٨من جمموع العاملني  ،وترتفع ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف االعمال التي حتتاج موا�صفات فنية وعلمية كما هو
احلال يف املهن الطبية امل�ساعدة فت�شكل ن�سبة االناث من
املجموع الكلي للكوادر الفنية يف وزارة ال�صحة  ٪٦٢فيما
تبلغ ن�سبة الذكور  ٪٣٨ا�ضافة للبيئة املالئمة ف�إن متو�سط
االجور لالناث يف القطاع العام يرتفع مبا ن�سبته  ٪١٨عن
متو�سط االجور يف القطاع اخلا�ص حيث يبلغ املتو�سط يف
القطاع  ٥٤٤دينارا مقابل  ٤٠٣دينار يف القطاع اخلا�ص
واحل��د االدن��ى لالجور  ٣٤٧دينار مقابل  ٢٦٠دينار يف
القطاع اخلا�ص بعد التعديل االخ�ير على احلد االدنى
لالجور ورفعه من  ٢٢٠اىل  ٢٦٠برغم التمييز يف االجور
ل�صالح الذكور يف القطاعني العام واخلا�ص.
ان غياب التخطيط االقت�صادي للموارد الب�شرية
وتركها لآلية العر�ض والطلب مل ميكن امل��ر�أة من �سوق
العمل لي�سهم يف اجمايل دخل اال�سرة وتغطية احلاجات
املالية يف ظل ارتفاعات �سلم غ�لاء املعي�شة وتراوحت
ن�سبة دخل املر�أة عند ما ن�سبته  ٪١٦من املتو�سط ال�سنوي
للقوى العاملة مع ان  ٪٥٣من خريجي اجلامعات هم من
الن�ساء وهذا م�ؤ�شر على تعرث مطالب التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.
وت�ؤ�شر البيانات ان غياب التن�سيق بني اجلهات املتعلقة
بالت�شغيل ب�شكل عام وم�شاركة امل��ر�أة ب�شكل خا�ص انه
برغم احالة كلفة االمومة اىل ت�أمني ال�ضمان االجتماعي
مل�ساعدة �صاحب العمل على التوظيف اال ان هناك تهربا

من االلتزام بقانون العمل املتعلق بان�شاء دور احل�ضانة
وااللتزام باحلد االدنى لالجور وعدم توفري بيئة مالئمة
بال�سالمة وال�صحة املهنية مما ي�ؤكد عليه التقرير املعد
عن املدن ال�صناعية بحق املر�أة العاملة الوافدة واملحلية
ا�ضافة اىل التمييز يف قانون ال�ضمان االجتماعي  ،وبرغم
املطالب بادراج املادة  ٨١من قانون ال�ضمان االجتماعي
يف التعديالت على قانون ال�ضمان والتي قوبلت بالتجاهل
والتي ت�شترتط �صرف راتب امل�ؤمن عليها ب�أن يكون الزوج
م�صابا بالعجز الكلي وان ال يكون له �أجر من عمل �آخر او
راتب تقاعدي يعادل من راتب تقاعدي ا�ضافة اىل حرمان
املر�أة العاملة الطليقة او االرملة من راتبها التقاعدي يف
حال الزواج.
وعليه ت�ؤكد البيانات ان معدالت اخلروج املبكر للمر�أة
من �سوق العمل الن �سيا�سة الت�شغيل يف م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ال ت�ضمن بها ا�ستمرارية املر�أة يف العمل كما تبني
من اقبال كثري من ال�شركات على �صرف راتب الدفعة
الواحدة من ال�ضمان ليبلغ التعداد الرتاكمي من امل�ؤمن
عليهن اللواتي ح�صلن على تعوي�ض الدفعة الواحدة ما
يقارب  ١٧٠الف من امل�ؤمن عليهن ا�ضافة ملا يقارب ٣٢
الف من امل�ؤمن ح�صلن على الرتب التقاعدي املبكر الن
القانون يحد من قدرة املر�أة على اال�ستفادة من مزايا
ال�ضمان االجتماعي.
وت�شري التقارير ال�صادرة عن الهيئات املحلية والدولية
اىل حت��دي��ات ومعيقات م�ت�ع��ددة حت��ول دون امل�شاركة
االقت�صادية وان �شاركن فانهن ين�سحنب من �سوق العمل
مبكرا مما يحد من و�صولهن اىل مواقع �صنع القرار ومل
تنجح م�شاريع التمويل ال�صغرية يف زيادة ن�سبة م�شاركة
امل��ر�أة االقت�صادية وفقط زادت من تعداد املقرت�ضات
لي�صل اىل م��ا ي �ق��ارب ن�صف مليون مقرت�ضة وه��ذه
االو�ضاع انعك�ست على ن�سبة متثيل املر�أة يف امل�ؤ�س�سات
غرفة ال�صناعة والتجارة واالدارة العليا يف القطاع العام.
ت�ؤكد هذه املعطيات ان امل�شكالت املتعلقة باملر�أة هي
مظهر من ظواهر نهج الت�صحيح االقت�صادي وهي احدى
تبعاته مما يتطلب انخراط املر�أة وامل�ؤ�س�سات الن�سوية مع
القوى االجتماعية العاملة لتغيري هذا النهج.

املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.jo

العدد

�ش�ؤون حملية

االهايل

اخلمي�س2020-3-13م

1273

ت�صدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين (ح�شد)

11

د� .سليمان �صوي�ص

حقوق الن�ساء االردنيات ٢٠٢٠
عقبات يف طريق ن�ضال احلركة الن�سائية

ال �شك ب�أن ا�ستعرا�ض الإجنازات التي حتققت على
�صعيد حقوق الن�ساء الأردنيات خالل العام املن�صرم،
عند الإحتفال باليوم العاملي للمر�أة (� 8آذار) ،هو
�أم ٌر مه ٌم وحيوي؛ �إذ ي�سمح ذلك بقيا�س مدى ال�شوط
الذي قطعته الن�ساء على �صعيد تط ّورهن ال�سيا�سي
والإقت�صادي والإجتماعي ،وي�سمح �أي�ض ًا بو�ضع اليد
على مكامن ال�صعوبات والعقبات التي تواجه هذا
التط ّور.
نا�ضلت احلركة الن�سائية الأردنية على مدى عقود
من �أج��ل حتقيق امل�ساواة لن�ساء الوطن يف جماالت
متعددة بحيث تق ّل�ص تدريجي ًا ع��دد القوانني التي
كانت حتتاج لتعديالت ،مما �ساهم يف متكني الن�ساء
من احل�صول على العديد من حقوقهن .لكن احلاجة
ال تزال قائمة حتى اليوم لتعديل  14قانون ًا يف مقدمتها
قانون الأح��وال ال�شخ�صية ،وامل��ادة  308من قانون
العقوبات (التي تن�ص على تزويج املغت�صب ل�ضحيته).
�إ�ضافة لذلك ،ال تزال عملية متكني الن�ساء يف الأردن
«ح�بر ًا على ورق» ،بالرغم من ال�ضجيج الإعالمي
للم�س�ؤولني؛ �إذ تعاين هذه العملية منذ �سنوات من
عدم ر�صد موازنات حكومية لتنفيذ برامج التمكني
ومتابعتها ـ وف�ق� ًا مل��ا الحظته ن�شيطات يف احلركة
الن�سائية الأردنية .لع ّل ذلك هو ما يدفع للمطالبة
ـ من بني �أ�سباب �أخرى ـ ب�ضرورة الإ�سراع يف �إدماج
النوع الإجتماعي يف ال�سيا�سات احلكومية.
�سجل ل�ل��أردن جناحه يف تقلي�ص الفجوة
نعم ُي ّ
�إىل حد كبري بني الذكور والإن��اث يف جمال التعليم
وال�صحة؛ �إال �أن و��ض��ع الن�ساء يف جم��ال احلقوق
ال�سيا�سية والإقت�صادية �شهد تراجع ًا مهم ًا .وفق ًا
مل�ؤ�شر الفجوة املتعلقة بالنوع الإجتماعي ال�صادر يف
�شباط املا�ضي (عن معطيات عام  )2019عن املنتدى
الإقت�صادي العاملي ،يحتل الأردن املرتبة  138من
�أ�صل  149دولة يف العامل ،بينما كان يحتل املرتبة 119
(من �أ�صل  )134عام  .2014والتزال م�شاركة الن�ساء
الأردنيات يف املجال الإقت�صادي متدنية جد ًا �سواء
باملقارنة عربي ًا �أو عاملي ًا ،مع ما يرافق ذلك من ارتفاع

يف ن�سبة البطالة بني الن�ساء وا�ستمرار وجود فروق
يف الأج��ور والتمييز يف بيئة العمل خا�صة يف القطاع
اخلا�ص.
بالرغم من الإحتفال �سنوي ًا باليوم العاملي للق�ضاء
على العنف �ضد الن�ساء ،والذي يتخلله فعاليات عديدة
للتوعية ،ف ��إن �أع ��داد الن�ساء املع ّنفات يف ازدي��اد،
وفق ًا لتقارير «�إدارة حماية الأ�سرة» واملجل�س الأعلى
لل�سكان .على �سبيل املثال ،خالل العام املا�ضي ،2019
و�صل �إىل الإدارة امل��ذك��ورة  6965حالة من الن�ساء
املع ّنفات ،من بينهن  4527بالغات و  2438قا�صرات.
ه��ذه املفارقات يف �أو��ض��اع الن�ساء وحقوقهن يف
بالدنا حتتاج �إىل تفكري ونقا�ش .كيف ميكن تف�سري
الإجن��ازات املتوا�ضعة والرتاجع الكبري يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية� ،أو يف �أف�ضل الأح��وال امل��راوح��ة يف
املكان نف�سه ؟ ملاذا ال يكون املردود متنا�سب ًا مع اجلهود
الكبرية املبذولة ،خا�صة من جانب منظمات املجتمع
املدين والهيئات الن�سائية املعنية ؟
يف اعتقادنا �أن التعاطي الر�سمي املائع ،واحيان ًا
ف�سر جانب ًا
الغائب ،جتاه ق�ضايا الن�ساء وحقوقهن ُي ّ
مهم ًا من هذا الواقع .تن�شط بع�ض الإدارات احلكومية
عندما يتعلق الأم��ر باحلماية الإجتماعية للن�ساء،
وهذا بالطبع ام ٌر حممود .لكن عندما ُتطرق الق�ضايا
اجلوهرية والأ�سا�سية مثل �ضرورة تطوير اخلطاب
الإعالمي وال�سيا�سي والديني لدعم الن�ساء والإهتمام
بحقوقهن الإقت�صادية وال�سيا�سية ،والق�ضاء على
التمييز وحتقيق امل�ساواة ،ف�إن تلك الإدارات حتجم
عن الفعل واملبادرة ،وتبدو وك�أن الأمر ال يعنيها ،ويف
�أف�ضل الأحوال تردد الكلي�شيهات املعروفة يف و�سائل
الإعالم من باب «رفع العتب» !
�أما العقبة الأخرى فتتعلق ب�ضرورة عدم اقت�صار
املطالبة بحقوق الن�ساء على القطاع الن�سائي لوحده؛
فالرجال ،على الأقل املتنورون والواعون وامل�س ّي�سون
بينهم ،معنيون بهذه الق�ضية ومطالبون بالوقوف �إىل
جانب امهاتهم و�أخواتهم وزوجاتهم وبناتهم بكل قوة
�إذا ما كانوا جادين فع ًال بامل�ساهمة يف حتقيق نه�ضة

وتطور الوطن وتق ّدمه .ويف هذا ال�سياق ت�ش ّكل العقلية
الذكورية الوا�سعة الإنت�شار يف املجتمع مع�ضلة كبرية
ميكن للرتبية الأ�سرية والنظام التعليمي وو�سائل
الإعالم �أن ت�ساهم يف التخفيف منها واحلد من �آثارها
ال�سلبية.
�أما امل�س�ألة الثالثة التي حتتاج �إىل «�إع��ادة نظر»،
فهي �أن ح�صر ق�ضايا الن�ساء يف اجلانب احلقوقي
على مدى �سنوات قد «قزّم» ن�ضال املر�أة اخلا�ص بها
َ
واملواط َنة هي
وبق�ضايا الوطن .فالن�ساء مواطنات،
الأ�سا�س� ،إىل جانب كونهن ن�ساء؛ وال يجوز ب�أي حال
ف�صل ق�ضايا الن�ساء عن ق�ضايا الوطن ال�سيا�سية
والوطنية والإجتماعية .هذه الق�ضايا مرتبطة ببع�ضها
البع�ض؛ و�أغلب الظن �أن العقبات التي نتحدث عنها ال
ميكن التغ ّلب عليها �إذا مل تعد احلركة الن�سائية الأردنية
�إىل �سابق عهدها يف خم�سينيات وثمانينيات القرن
املا�ضي ،عندما كان طابع ن�ضالها �سيا�سي ووطني ،وال
يقت�صر على اجلانب احلقوقي ـ على اهميته ،و ُي�ش ّكل
ج��زء ًا ال يتجز�أ من الن�ضال الوطني الدميقراطي
ملجموع ال�شعب .ويف الظروف احلالية التي يعي�شها
الأردن والق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن مواجهة ما ي�سمى
«�صفقة ال�ق��رن» التي ال تهدد فل�سطني وح�سب ،بل
والأردن وامل�ستقبل العربي ،ف�إن �إنخراط ن�ساء الأردن،
حفيدات رجاء �أبو عما�شة و�إميلي ب�شارات وعائ�شة
عودة ودعد معاذ و�إميلي نفاع وغريهن الكثريات ،يف
هذه املواجهة �ضرورة وطنية وقومية ال غنى عنها.
نوجه حتية �إكبار وتهنئة
يف اليوم العاملي للمر�أةّ ،
من القلب للواتي يقفن �صامدات ،بالرغم من الظلم
وتفان على خط احلياة
والإ�ضطهاد والتمييز ،ب�شجاعة ٍ
الأول ،لكل ن�ساء العامل يف يومهن العاملي ،بخا�صة
الن�ساء العربيات من املحيط �إىل اخلليج.
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تي�سري خالد

يوم املر�أة العاملي بني قيود التقاليد وقمع االحتالل يف فل�سطني
انطلقت يف فل�سطني نهاية العام املا�ضي حملة حتري�ض االتفاقية وهو امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني املر�أة ع�شرتوت وعلي�سه �أو
 ،ال تخلو من االفتعال � ،ضد اتفاقية الق�ضاء على كافة والرجل .
الي�سار وال�سيدة مرمي
�أ�شكال التمييز �ضد امل��ر�أة (�سيداو)  .وق��د �أث��ارت تلك
يف حينه دعونا جهات االخت�صا�ص يف منظمة التحرير العذراء  .وال ي�ضاهي الكنعانيني يف تقديرهم ملكانة املر�أة

احلملة جمموعة من الت�سا�ؤالت حول توقيتها خا�صة و�أنها
جاءت مت�أخرة خم�سة �أعوام على توقيع دولة فل�سطني على
تلك االتفاقية .بيانات �صدرت �ضد ان�ضمام فل�سطني اىل
تلك االتفاقية  ،وع�شائر اجتمعت و�أك��دت رف�ض تطبيق
االتفاقية يف فل�سطني  ،و�أعلنت ال�براءة التامة منها وما
يرتتب عليها ودعت يف مواقف تثري اال�ستهجان اىل اغالق
جميع امل�ؤ�س�سات الن�سوية  ،وو�صل الأم��ر ح��دود حتذير
الق�ضاة من االلتزام بقرار احلكومة رفع �سن الزواج ودعت
ال�صحفيني اىل االمتناع عن تغطية �أن�شطة امل�ؤ�س�سات
الن�سوية  ،الأمر الذي �شكل م�سا خطريا بالقانون وحتري�ضا
على العنف  .كان ذلك التحري�ض على اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة “�سيداو” مغر�ض وخرج
عن امل�ألوف وهي�أ ار�ضية جتيز االعتداء على النظام العام
ومبادئ وقيم حقوق الإن�سان وعلى امل�ؤ�س�سات الن�سوية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�سيادة القانون والدولة املدنية
وقيم املجتمع امل��دين  .واعتمدت حملة التحري�ض تلك
على كم هائل من الت�ضليل ون�شر معلومات خاطئة حول
االتفاقية واملبادئ الواردة فيها وعك�ست �ألوانا متعددة من
املتاجرة الدينية والثقافية والتالعب بامل�شاعر االجتماعية
وبالعادات والتقاليد وامل�شاعر الوطنية .
ويف �سياق رب �ضارة نافعة ج��اءت ردود الفعل على
حملة التحري�ض تلك ت�ؤكد وعيا وطنيا متقدما ب�سماته
االجتماعية واحلقوقية وال�سيا�سية الوطنية لتو�ضح �أن
ان�ضمام دولة فل�سطني اىل اتفاقية ( �سيداو ) كان �إجنازا
وطنيا يجب حمايته والبناء عليه  ،خا�صة و�إن  190دولة
ع�ضو يف االمم املتحدة قد �صادقت عليها ومن بينها 54
دولة تنتمي �إىل منظمة التعاون الإ�سالمي ومن بينها دول
اخلليج العربي  ،مع بع�ض التحفظات على امل��واد ، 7 ، 2
 16 ، 15 ، 9ف�ضال عن امل��ادة  29اخلا�صة بالتحكيم بني
الدول  .فقد �صادق على االتفاقية كل من اململكة العربية
ال�سعودية عام  2000ومملكة البحرين عام  2002ودولة
االم��ارات العربية املتحدة عام  2004و�سلطنة عمان عام
 2006ودولة قطر عام  ، 2009وكانت دولة الكويت �أقل هذه
الدول ت�شددا يف حتفظاتها على مواد تلك االتفاقية  .وكان
ذلك منطقيا خا�صة و�أن املادة ( )28من اتفاقية (�سيداو)
جتيز التحفظ على بنودها ،با�ستثناء تلك املنافية لغر�ض

الفل�سطينية ودولة فل�سطني اىل التعامل بكل م�س�ؤولية مع
التزامات دول��ة فل�سطني وو�ضع حد لكل من يحاول �أخذ
القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد
والبدء بتطبيق االتفاقية وو�ضع ت�شريعات �صارمة حلماية
الأ�سرة من العنف  ،واحلد من حاالت قتل الن�ساء بداعي
ال�شرف و�إعادة قراءة القوانني والت�شريعات التي تنطوي على
كثري من التمييز بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات
وفتح حوار جمتمعي ي�ضم جميع الأطراف ذات العالقة ،
ملناق�شة �أية ق�ضايا تتعلق مبواءمة الت�شريعات الوطنية مع
متطلبات االتفاقية وعدم الرتدد بن�شر االتفاقيات الدولية
حلقوق االن�سان التي ان�ضمت �إليها دولة فل�سطني  ،مبا فيها
اتفاقية ( �سيداو ) يف جريدة الوقائع الر�سمية الفل�سطينية
ومواءمة الت�شريعات النافذة مع م�ضمون االتفاقية .
كان ذلك �ضروريا وما زال  ،فلي�س يف تراثنا ما يدفعنا
للرتدد  .ففي الأ�صل كانت مكانة املر�أة كمكانة

الرجل يف اال�سرة الب�شرية  ،مل تكن ملك ًا ومل
تكن �سلعة  .لأنها يف الأ�صل حجر الزاوية يف
املجتمع  ،تعي كما الرجل معنى احلريات ،
واحلقوق  ،وامل�ساواة � .أما حماولة حتجيم دورها
وح�صره يف جوانب حياة معينة فقد جاءت الحقا
يف �سياق التطورات التي دخلت على و�سائل
وملكية االنتاج  ،وه��ذه امل�ح��اول��ة ه��ي التي �أو�صلت

عديد املجتمعات اىل ادين م�ستويات �سلم التطور يف عاملنا
املعا�صر .وغني هنا عن القول �أن حماولة فر�ض امناط
�سلوكية تقليدية على املر�أة ال تتما�شى مع روح الع�صر  ،لأن
ذلك يبعث فيها روح التمرد بالت�أكيد .
وعودة اىل التاريخ القدمي يف هذه البالد ويف املنطقة
كذلك  ،فقد كان للمر�أة مكانة خا�صة وعظيمة

يف ح�ضارة �أج��دادن��ا الكنعانيني  ،حيث كان
الكنعانيون من �أوائل ال�شعوب  ،التي و�ضعت
القوانني والأ�صول املدنية  ،التي �ساوت بني
امل��ر�أة والرجل  ،وكانوا �أول من حرر املر�أة
و�ساواها بالرجل  ،فكانت املر�أة الكنعانية كاهنة
 ،وقائدة جيو�ش  ،و�سيا�سية  ،وبطلة  ،نذكر هنا

ودوره��ا �سوى امل�صريني القدماء  ،الذين كانوا يعتقدون
�أنها �أكمل من الرجل  ،حيث كان املجتمع الفرعوين �أقرب
اىل املجتمع الأمومي  ،خالفا ملا كان عليه الو�ضع ال�سيء
للغاية للمر�أة يف ح�ضارة وجمتمعات بابل و�سومر و�آ�شور .
وعليه ف�إن الأ�صل واحلالة هذه �أن تقف املر�أة على قدم
امل�ساواة مع الرجل  ،فالرجال والن�ساء مت�ساوون  ،ولكنهم
يف الوقت نف�سه لي�سوا متماثلني � ،إنهما يختلفان عن بع�ضهم
البع�ض يف �ش�ؤون عدة تت�صل بالرتكيبة اجل�سدية املميزة
للجن�س  ،ولكنهما يت�ساويان يف �أمور احلياة الأخرى  .حتى
يف �أ�ساطري القدماء كانت امل�ساواة تطرح نف�سها يف ارقى
ال�صور  .الآلهة يف اال�ساطري  ،كان منها رجال  ،وكان منها
ن�ساء  ،وذرية تعي�ش على االر�ض و�أخرى تعي�ش يف ال�سماء .
�أدرك طبعا �أن باطن جمتمعاتنا يختلف عن ظاهره  ،قد
يبدو الظاهر متمد ٍنا ويبدو الباطن خمتلفا خا�صة عندما
تعم املجتمع ظواهر من ظلم  ،وت�صرفات و�سلوك املجتمع
الذكوري  ،الذي ي�ضع املر�أة يف منزلة �أدنى  ،حيث تكت�سب
الذكورة �صفة �سلطوية تعطي �صاحبها دون وجه حق  ،احلق
يف الهيمنة بحجج وذرائع حماية املر�أة باعتبارها احللقة
اال�ضعف يف املجتمع  .من هنا ف�إن احلجر على حرية املر�أة
بذريعة اخلوف عليها  ،دليل على �ضعف الرتبية يف املجتمع
 .ثقافة الرتبية ال�سليمة هي التي تر�شد العقل اىل اتخاذ
القرارات واخليارات ال�سليمة ال�صحيحة  ،وبناء �شخ�صية
م�ستقلة قادرة على مواجهة �صعوبات احلياة.
�أما اخلوف عليها �أي على املر�أة فهي الو�سيلة لطم�س
�شخ�صيتها عو�ضا عن �إب��رازه��ا  .تربية امل��ر�أة وتعليمها
ومعاملتها ا�سوة بالذكور �ضرورة ثورية حتمية لإح��داث
نقلة اجتماعية نوعية  ،تقف فيها املر�أة والرجل على قدم
امل�ساواة يف مواجهة امل��وروث املتخلف  .هنا ي�صدق قول
كارل مارك�س متاما ب�أن التقدم االجتماعي يقا�س باملوقف
االجتماعي من حترر املر�أة  ،ويف هذا حكمة بالغة  ،فتغري
نظرتنا وموقفنا من املر�أة وحتويلها من عنوان على �صلة
باجلن�س اىل عنوان على �صلة بال�شراكة يف احلياة يحرر
م�ساحة وا�سعة من عقل الرجل  ،وميكنه من هذه امل�ساحة
املحررة يف حترير انت�صاره على املفاهيم التقليدية لينطلق
اجلميع نحو م�ستقبل اكرث ثراء  ،و�أكرث ان�سانية.
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االنتخابات “اال�سرائيلية”:الف�ساد املقد�س

معت�صم حمادة
انتج عقد م��ن التحري�ض العن�صري والفا�شي
وال �ق��وم��ي امل �ت �ط��رف وال��ت��ورات��ي امل �ج �ن��ون واحل�ق��د
والكراهية ،ما ك�شفت عنه �صناديق االقرتاع
«الدميقراطية الإ�سرائيلية» �أذهلت يف نتائجها
ال�صف العري�ض من املراقبني واملعلقني الليرباليني،
لي�س يف العامل وحده ،بل داخل �إ�سرائيل نف�سها� .صحافة
�إ�سرائيل ( )2020/3/3و�صفت انت�صار نتنياهو
«احلا�سم» ب�أنه هزمية للق�ضاء الإ�سرائيلي ،وللمواطن
الإ�سرائيلي .فكيف يتم انتخاب ،وبهذا ال�شكل ال�ساحق،
رئي�س حزب متهم (بل وم��دان) يف ثالثة تهم كربى
هي قبول الر�شوة ،واالحتيال على الدولة والقوانني،
وخيانة الثقة؟ ف��إم��ا �أن نتنياهو ب��ريء ،والقانون،
الذي يحكم «ب�إ�سم ال�شعب» هو الفا�سد ،و�إما نتنياهو
الفا�سد ،هو من فاز باالنتخابات .نتنياهو فا�سد؟ نعم.
هكذا يقول الق�ضاء اال�سرائيلي .نتنياهو حرامي؟
نعم .هكذا يقول الق�ضاء الإ�سرائيلي .ويقول �أي�ض ًا:
فا�سدون ينتخبون فا�سد ًا .ول�صو�ص ينتخبون ل�ص ًا.
وكما علق �أحد املراقبني اليهود ،واعرتف ،ف�إن دولة
�إ�سرائيل ،كلها فا�سدة ،لأنها قامت على الل�صو�صية
حني �سرقت �أر�ض �شعب �آخر ،و�سلبت منازل �أبنائه،
و�أمالكهم .و�شعب �إ�سرائيل امل�ؤمن بالقومية اليهودية،
هو �شعب ل�صو�ص ،لأنه �أق��ام دولته على االغت�صاب
وال�سرقة ،ونهب �أمالك الآخرين .فالف�ساد �أمر �أ�صيل
يف ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،وبالتايل لي�س م�صادفة �أن ال
يكون نتنياهو �أول الفا�سدين يف الطبقة احلاكمة ،فقبله
كثريون ،من ر�ؤ�ساء دول��ة �إىل ر�ؤ�ساء حكومات� ،إىل
ر�ؤ�ساء �أحزاب� ،إىل وزراء� ،إىل �ضباط كبار يف جي�ش
االحتالل .كلهم اتهموا بالف�ساد ،وكلهم �أدينوا ،وكلهم
دخلوا ال�سجن .قد يقال «هذا تعبري عن الدميقراطية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة» .لكنها دمي �ق��راط �ي��ة ذات وج�ه�ين،
و�سيبقى وجهها الطاغي� ،أنها دميقراطية الفا�سدين،
والل�صو�ص .وما نتائج االنتخابات الأخرية� ،إال تعبري
عن االنحدار الكبري يف مفاهيم الدولة والدميقراطية،
تعي�ش حالة من االنف�صال عن معايري الإن�سانية يف
القرن الواحد والع�شرين
حفلة االنتخابات الإ�سرائيلية ،كانت ا�ستفتاء لي�س
على نتنياهو فقط ،بل يف الوقت نف�سه ا�ستفتاء على
هوية �إ�سرائيل :دول��ة �أبارتهايد ،ومتييز عن�صري،
وتطهري عرقي وحقد وكراهية وعدوان .هوية �شديدة
الوفاء لأ�صول ن�شوء هذه الدولة� .ستقوم يف الأ�سابيع
القادمة على ت�سعري وترية اال�ستيطان ،ور�سم خرائط
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ال�ضم ،يف امليدان ،وحت�ضري الأجواء حلملة تران�سفري
�سيا�سي� ،ستكون هي الأ�ضخم يف هذا الع�صر .نتائج
االنتخابات جاءت انعكا�س ًا لـ «الثقافة التي تطورت
خ�لال عقد على الأق��ل ،مت فيها �صهر �أفكار فا�شية
وعن�صرية ،دينية وق��وم�ي��ة متطرفة ،وم�سيحانية
جمنونة .ثقافة �أوجدت جمتمع ًا متغطر�س ًا ،ودولة مل
توافق على و�ضع �شخ�ص من املافيا ،فح�سب ،بل وهي
حتارب من �أجل �أن يوا�صل �إدارتها .و«ال�شعب املختار»
مل ينجح يف �أن تنبت داخله بدائل لهذه القيادة ،وبديل
لنظام الع�صابات بل قدم لنا «بديله» هو ،والليكود هو
جزء فاقع من هذا البديل( .ت�سفي برئيل -ه�آرت�س –
)2020/3/3
ب��ات علينا �أن ننظر م��رة �أخ� ��رى �إىل خ��ارط��ة
الأح� ��زاب وال �ت �ي��ارات والأف �ك��ار الإ�سرائيلية نظرة
جديدة .فاح�صة ،بعيد ًا عن القوالب اجلامدة ،وعن
التو�صيفات التقليدية .ملاذا فاز نتنياهو ،وف��از معه
اليمني املتطرف؟ ومل��اذا ف�شلت الأح��زاب التي يطلق
عليها تو�صيف «الو�سط» و«الي�سار» ال�صهيوين يف ك�سر
هجمة اليمني واليمني املتطرف؟ وملاذا يزداد انحدار
الأح��زاب «الي�سارية» التقليدية يف �إ�سرائيل (العمل،
غي�شر ،مريت�س)؟ وملاذا ف�شل �أربعة جرناالت يف ك�سر
عنجهية نتنياهو و�إف�شال حملته باعتباره هو «ال�ضامن
لأم��ن �إ��س��رائ�ي��ل» يف ال��وق��ت ال��ذي يلعب فيه جي�ش
االحتالل بجرناالته دور «ال�ضامن الأول والأخري» .هذه
�أ�سئلة حتتاج �إىل نقا�ش م�ستفي�ض ،خا�صة مع �أهلنا يف
الـ  ،48الذين يعاي�شون التجربة ويقر�أون تفا�صيلها
وعربهم نهتدي يف كثري من الأحيان ،يف قراءة الواقع
امل�ستجد يف دولة االحتالل .هذا �أو ًال.
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ثاني ًا :باعرتاف املراقبني الإ�سرائيليني �أنف�سهم،
ب��دت �إ� �س��رائ �ي��ل يف ي��وم الإن �ت �خ��اب��ات ،دول ��ة ذات
جمتمعني.
دول ��ة ي�ه��ود ي ��ؤم �ن��ون بالقومية ال�ي�ه��ودي��ة ،وق��د
اجتاحت م�شاعرهم موجات من احلقد العن�صري.
ودول� ��ة الفل�سطينيني ال��ع��رب .ورغ���م �أن ه� ��ؤالء
«مواطنون يف الدولة» يحملون جن�سيتها ،ويتكلمون
لغتها و«��ش��رك��اء» يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية،
(وبع�ضهم ينتخب الليكود �أي�ض ًا) �إال �أنهم �شكلوا
م��ادة د�سمة للتحري�ض �ضد «الفل�سطينيني» و�ضد
«العرب» ،يف حمالت �سامة ،عن�صرية حاقدة قادها
نتنياهو �شخ�صي ًا ،حتى �أنه و�صفهم «بالدبابري» وهم
يتوجهون �إىل �صناديق الإق�تراع؛ يف حتري�ض لدفع
�أن�صاره ،و�أن�صار اليمني ،واجتذب �شرائح من قواعد
«كاحول الفان للإقبال على الت�صويت له .الإنتخابات
�أثبتت مرة �أخرى عمق يهودية الدولة ،ومدى �سطحية
دميقراطيتها ،و�أن «الدميقراطية اليهودية» ،تقوم
على التمييز العن�صري.
ثالث ًا ( ولي�س �أخ�ي�ر ًا) :نتنياهو وع��د �أن��ه خالل
�أ�سبوعني من توليه احلكومة اجلديدة �سيبا�شر يف �ضم
الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل دولة الإحتالل.
لفت نظرنا حتذير جاء من داخل �إ�سرائيل ،يتحدث
عن «الرتان�سفري ال�سيا�سي» ،الذي ميكن �أن تلج�أ له
حكومة �إ�سرائيل القادمة ،يف تطبيق «خطة ترامب –
نتنياهو» ،لنقل �أم الفحم ووادي عارة (املثلث)� .إىل
تخوم «الدولة الفل�سطينية» .الأمر ال يحتاج لأن يجري
حتميلهم بال�شاحنات وطردهم من منازلهم على غرار
ما جرى يف العام  .1948ميكن الإعالن عن �ضم هذه
املناطق (املكتظة بال�سكان الفل�سطينيني العرب) �إىل
تخوم الدولة الفل�سطينية من خالل الإع�لان ر�سمي ًا
عن �سحب اجلن�سية الإ�سرائيلية منهم ب�شكل جماعي،
والإع�لان عن ح��دود جديدة لدولة االحتالل ،تخرج
منها هذه املناطق لت�ضم بد ًال منها امل�ستوطنات وغور
الأردن ،و�شمال البحر امليت ،لفر�ض الأمر الواقع على
الفل�سطينيني وحتويل الق�ضية �إىل ن��زاع بني �سكان
املثلث وال�سلطة الفل�سطينية.
هذا احتمال ل�سيناريو قد يلج�أ �إليه حتالف اليمني
واليمني املتطرف ،ح�سب تقديرات �إ�سرائيلية .ما
يعني يف اخلتام �أننا �أم��ام لوحة جديدة ،حتتاج �إىل
املزيد من الدرا�سة و�إىل ال�شروع ف��ور ًا يف حتويل ما
ن�ستخل�صه من درو�س �إىل فعل و�سيا�سة عملية ،دون
االنتظار لأية مفاج�آت� ،سوى مفاج�آت نتنياهو نف�سه■
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وثيقة
�شرف

حق العودة

نق�سم باهلل العظيم ..
وبدماء ال�شهداء..
�أن ..

عائدون
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نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..
نقبل اي تعوي�ض مهما ك��ان م�ق��اب��ل حقنا ال �ف��ردي واجل�م��اع��ي -
القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

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

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة
الت�أهيل كبدائل عن حقنا يف العودة ،وال نفو�ض
ايا كان بالتنازل با�سمنا عن حقوقنا الوطنية

دعوى يف املحاكم الأمريكية لإ�سقاط “�صفقة القرن”
 تقدم  13نا�شط ًا فل�سطيني ًاوامريكيا ،بدعوى للمحكمة الفيدرالية يف
العا�صمة الأمريكية وا�شنطن �ضد الرئي�س
االمريكي دونالد ترمب وم�ست�شاره لل�شرق
الأو�� �س ��ط ج��اري��د ك��و� �ش�نر ،النتهاكهما
احلقوق املدنية والإن�سانية لأبناء �شعبنا
الفل�سطيني ب�شكل ع��ام وامل��دع�ين ب�شكل
خا�ص.
وبح�سب الدعوى ،ت�سمح ادارة ترمب
ل��دول��ة االح �ت�لال مبعاملة الفل�سطينيني
الأم��ري�ك�ي�ين بطريقة مهينة عند زي��ارة
ب�ل�اده ��م وت �ع��ام �ل �ه��م ب���ش�ك��ل ع�ن���ص��ري
وتفر�ض عليهم عدم اخلروج من”املناطق
املحتلة” ،ومتنعهم من الو�صول للقد�س
و�أماكن العبادة دون ت�صريح “�أمني”.
وط��ال��ت ال��دع��وى �إىل ج��ان��ب ترمب
وك��و��ش�ن�ير ،رئي�س ال� ��وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو ،وحاكم نيويورك �أندرو
كومو ،ومرييام �أدل�سون زوجة امللياردير
امل�ستوطن �شيلدون �أدل�سون ،و(جمموعة

 ا���ص��درت ال�ل�ج�ن��ة العلياملجابهة التطبيع بيانني منف�صلني جاء
فيهما:ـ
يف الوقت ال��ذي تعلن فيه احلكومة ان
عالقاتها م��ع الكيان ال�صهيوين يف ا�س�ؤ
�أو�ضاعها جن��د ان امل�شاريع االقت�صادية
امل�شرتكة م��ع الكيان ال�صهيوين ال زال��ت
قائمة وم�ستمرة كم�شروع (( بوابة ال�سالم
)) يف منطقة الأغ��وار هذا امل�شروع ال زال
قائما وم�ستمرا والعمل جاري على اجنازه
والذي يعترب منطقة �صناعية تقع على طريف
احلدود والتي �ست�صدر �إنتاجها اىل الوطن
العربي باعتبار ها منتجات اردنية

اللوبي الإ�سرائيلي( جلنة ال�ش�ؤون العامة
الأمريكية الإ�سرائيلية.
ووفقا للمحامي مارتن مكماهون ،الذي
رفع الدعوى ،ف�إن الق�ضية �شملت املطالبة
ب�إ�سقاط ما ت�سمى “�صفقة القرن”� ،إىل
جانب القوانني التي �أق��رت يف  28والية
�أمريكية متنع الأمريكيني ب�صورة غري
قانونية من حقهم يف مقاطعة �إ�سرائيل.
وج��اء يف ال��دع��وى ،ان امل��دع�ين ال �ـ13
ُج��ردوا من حقوقهم القانونية واملدنية،
لي�س فقط يف �إ��س��رائ�ي��ل ول�ك��ن م��ن قبل
م�س�ؤولني ونا�شطني �أمريكيني مدعومني
بنظام �إعالمي ونظام �سيا�سي متحيز.
ومينح قانون احتادي �أمريكي مت تبنيه
عام  ،1789املحاكم الفيدرالية حق النظر
يف دعاوى مرفوعة من قبل مواطنني غري
�أمريكيني فيما يتعلق ب�إجراءات مرتكبة
تنتهك القانون الدويل.
وم��ن ب�ين امل��دع�ين ث�لاث��ة م��ن �أف ��راد
من عائلة دواب�شة من قرية دوم��ا جنوب

نابل�س ،والأ��س�يرة املحررة عهد ووالدها
با�سم التميمي ،اللذين تعر�ضا للم�ضايقة
وال �� �ض��رب وال���س�ج��ن ع�ل��ى �أي� ��دي ق��وات
االحتالل يف قرية النبي �صالح �شمال رام
اهلل.
وت�ستند ال��دع��وى اىل �أرب �ع��ة مبادئ:
قيام ترمب وكو�شرن بتوفري حماية قانونية
و�سيا�سية ومالية لأف��راد انتهكوا القانون
ال��دويل ون�ف��ذوا عمليات تهجري لل�سكان

الفل�سطينيني والتمييز �ضدهم وحرمانهم
من حقوقهم القانونية باعتبارهم �شركاء
يف اجل��رمي��ة ،وع ��دم ق��ان��ون�ي��ة “�صفقة
القرن” التي ت�سعى ملنح �إ�سرائيل ممتلكات
�شخ�صية و�أرا� ٍ��ض مملوكة لفل�سطينيني
واحتلت ع�سكريا.
وت �ط��ال��ب ال ��دع ��وى ب� ��إدان ��ة نتنياهو
كمجرم حرب باال�ستناد �إىل �سيا�ساته يف
غزة وال�ضفة الغربية.

ان هذة ال�سيا�سة احلكومية تهدف اىل
خدمة الكيان ال�صهيوين واه��داف��ه والتي
تت�ضمن الإخالل بالدولة االردنية وال�شعب
اﻻردين ب�ه��دف �ضم ا ْالردن اىل الكيان
ال�صهيوين اقت�صاديا وجتاريا
ولقد اكد �شعبنا اﻻردين رف�ضه لكافة
ا�شكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين الن
التطبيع معه ي��ؤدي اىل امل�سا�س بامل�صالح
العليا للأردن وطنا و�شع ًبا
ومم��ا يزيد االم��ر �سوء قيام احلكومة
االردنية م�ؤخرا برتخي�ص �شركة ا�سرائيلية
ل�صناعة املالب�س يف منطقة اربد
وعلى �صعيد �آخر ،ا�صدرت اللجنة بيانا

حول ا�ستئناف العالقة مع �سوريا ال�شقيقة
جاء فيه :ـ
تابعت اللجنة التنفيذية حلماية الوطن
وجم��اب�ه��ة التطبيع باهتمام كبري زي��ارة
وزير ال�صناعة والتجارة اﻻردين اىل �سوريا
الأ�سبوع املا�ضي وما متخ�ض عنها من نتائج
�إيجابية باجتاه زيادة تبادل ال�سلع والب�ضائع
بني البلدين ال�شقيقني
الن ما يتعر�ض له البلدان من �ضغوط
اقت�صادية و�سيا�سية يتطلب م��ن اجلميع
العمل على تعظيم العمل العربي امل�شرتك
و زي� ��ادة ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري بينهما اىل
�أق�صى درجة ممكنة مما ي�ساهم يف خدمة

املواطنني يف كال البلدين وخلق ا�ستقرار
اقت�صادي واجتماعي يف البلدين العربيني
ان ت��وح��ي��د اجل� �ه���ود االق �ت �� �ص��ادي��ة
وال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة ي��زي��د م��ن قوة
البلدين يف مواجهة التحديات املختلفة
ف�سوريا متثل عمقا عربيا ل�ل�أردن وحتفظ
�أمنه وا�ستقراره وكلما تعمقت العالقات
الأخوية و�أقيمت امل�شارع املتنوعة امل�شرتكة
كلما زادت قوة ا ْالردن يف مواجهة ال�ضغوط
االقت�صادية وال�سيا�سية
ون�ح��ن ن��دع��و الن ت�ع��ود ال �ع�لاق��ات بني
البلدين اىل �سابق عهدها وان تتطور اىل
االف�ضل ملا يخدم م�صلحة البلدين ال�شقيقني

اللجنة العليا ملجابهة التطبيع ّ :
تندد بامل�شاريع االقت�صادية مع العد ّو ال�صهيوين
وتدعو اىل عودة العالقات الطبيعية مع �سوريا ال�شقيقة
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

ازمة املنح تتفاقم ورد الوازرة ال يلبي الطموح
بعد االحتجاجات الطالبية الوا�سعة على ا�ستثناء عدد
كبري م��ن الطلبة م��ن املنح وال�ق��رو���ض �،أك��د وزي��ر التعليم
العايل والبحث العلمي ،الدكتور حمي الدين ت��وق ويف رده
على االحتجاجات �أن الوزارة �ستقوم بدرا�سة منح جمموعة
جديدة من الطلبة قرو�ضا يف حال كان هناك ا�ستنكاف من
قبل الطلبة الذين �شملتهم القرو�ض.
وق��ال ت��وق يف ت�صريحات �صحفية �إن ال ��وزارة �ستقوم
بدرا�سة طلبات املر�شحني الأقرب لال�ستفادة ومنحهم قرو�ضا
يف حال ا�ستنكاف بع�ض الطلبة
حيث بلغ العدد الإجمايل لهذه الإعرتا�ضات ()24491
�إعرتا�ض ،يف حني كان عدد الإعرتا�ضات احلقيقية املعززة
بوثائق ر�سمية ا�ستدعت التعديل على بيانات الطالب مما
انعك�س على نقاطه املحت�سبة (� )4228إعرتا�ض
يف حني اكد الطلبة موا�صلة حتركاتهم االحتجاجية على
الظلم الذي وقع عليهم ،وطالبوا جلنة الرتبية والتعليم النيابية
بااليفاء بتعداتها والزام الوزارة تو�سيع دائرة امل�ستفيدين
مدار�س �آيلة لل�سقوط و�سالمة الطلبة يف خطر
حادثة �سقوط ج��زء من ق�صارة �سقف يف �أح��د الغرف
ال�صفية واملمر يف مدر�سة الفي�صلية الأ�سا�سية للبنني التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم للواء املوقر والتي ح�صلت قبل و�صول
الطلبة �إىل املدر�سة هذا اليوم ،ومل ينتج عنها �أي ا�صابة بني
الطلبة �أو املعلمني يف املدر�سة.
كما �أدى �سقوط مروحة داخل غرفة �صفیة يف �أحد مدار�س
�أم �صیحون بلواء البرتاء� ،إىل ك�سر يف جمجمة الطالب عبد
�سامل البدول يف ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،خالل الدوام .
هذا ومت ا�سعاف الطفل �إىل م�ست�شفى امللكة رانیا العبداهلل
واج��راء اال�سعافات الأولیة الالزمة ،ومن ثم مت حتویا �إىل
م�ست�شفى الأم�ی�ر يف العقبة ،بعد �أن تبنی وج��ود ك�سر يف
اجلمجمة .
و�أو�ضح مدیر م�ست�شفى امللكة رانیا الدكتور حممد النوافلة،
مت وبعد الك�شف الفوري على الطفل التن�سیق مع ا�ست�شاري يف
م�ست�شفى الأمری يف العقبة ،حیث تبنی حاجة الطفل لإجراء
عملیة جراحیة ،خ�شیة حدوث م�ضاعفات طبیة .
ودفعت احلادثة املئات من �سكان �أم �صیحون و�أولیاء
الأم��ور ،للمطالبة بتح�سنی واق��ع البنیة التحتیة يف مدار�س
املنطقة
�أو�ضاع �صحية كارثية يف مدر�سة حي احلدادة بجر�ش
�أبدى �أولياء �أمور طلبة يف مدر�سة حي احلدادة الأ�سا�سية
املختلطة ،ال��واق�ع��ة يف منطقة كفرخل مبحافظة جر�ش،
خماوفهم من تف�شي الأوبئة والأمرا�ض ،ب�سبب الواقع ال�صحي
املتدين للغاية يف بناء املدر�سة ومرافقها ال�صحية.
املدر�سة ت�ضم نحو  150طال ًبا وطالبة ،م��وزع�ين على
ال�صفوف من مرحلة الأول االبتدائي وحتى التا�سع الأ�سا�سي،
حيث يعي�ش �أهاليهم ح��ال��ة م��ن القلق ،نتيجة ع��دم توفر
متطلبات ال�سالمة العامة ،على حد تعبريهم.

وط��ال��ب االه ��ايل بالتدخل بال�سرعة املمكنة ،وات�خ��اذ
الإج��راء الالزم وال�سريع ،الذي يكفل احلفاظ على �سالمة
�أبنائهم.
مطالب ب�إعادة اخلدمة العالجية لطلبة جامعة احل�سني
�شكا طلبة يف ج��ام�ع��ة احل���س�ين ب��ن ط�ل�ال ،م��ن وق��ف
اخلدمات العالجية املقدمة لهم يف م�ست�شفى معان احلكومي
واملراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة.
وطالبوا ب ��إع��ادة اخل��دم��ات العالجية وال�سماح بقبول
التحويالت الطبية اخلا�صة بهم من قبل اجلامعة للمراكز
ال�صحية وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة.
مدير �صحة حمافظة معان الدكتور �أجمد �أبو دروي�ش رد
ان ال��وزارة �أ�صدرت تعليمات للمديرية تق�ضي بوقف تقدمي
اخل��دم��ات ال�صحية والعالجية للموفدين من قبل جامعة
احل�سني ،وخ�صو�صا فئة الطلبة ،ب�سبب تراكم الذمم املالية

امل�ستحقة على اجلامعة منذ فرتة طويلة.
يف ح�ين ا��ش��ار م�س�ؤول العالقات العامة والإع�ل�ام يف
اجلامعة الدكتور حممد جراران الذمم املطلوبة من اجلامعة
تبلغ قيمتها نحو � 100ألف دينار� ،إىل جانب ذمم مالية �أخرى
يفرت�ض على ال�شركات العالجية التي تعاقدت معها اجلامعة
�أن ت�سددها لوزارة ال�صحة ،الفتا �إىل �أن اجلامعة تتفاو�ض
حاليا مع وزارة ال�صحة لدفع جزء من املبلغ و�إعادة اخلدمات
العالجية للطلبة كما كانت
احتجاجات على نظام الفرتتني يف احلالبات
امتنع �أهايل احلالبات الغربية عن ار�سال �أبنائهم �إىل
مدر�سة زيد بن حارثة التابعة ملديرية تربية وتعليم الزرقاء
الثانية ،الأح��د ،وذلك احتجاجا على نظام الفرتتني وعدم
طرح عطاء بناء مدر�سي جديد.
وقال ذوو طلبة �إن املدر�سة حماطة بزرائب الأغنام وال
ت�صلح لأن تكون مكانا للتدري�س ،حيث �أ�صبحت الكالب
ال�ضالة واملوجودة مع الأغنام تهاجم الأطفال �أثناء عودتهم
من املدر�سة يف الفرتة امل�سائية.
و�أ�ضافوا �إن الطلبة �أ�صبحوا يعانون من الأمرا�ض اجللدية
�أي�ضا نظرا النت�شار ال�براغ�ي��ث ب�سبب ال��زرائ��ب املحيطة
باملدر�سة ،ويتم نقل تلك احل�شرات �إىل املنازل بعد عودتهم،
ما �أدى ال�صابة �أ�سر كاملة ب�أمرا�ض جلدية

اعالن نتائج احتاد طلبة الريموك
واحتجاجات على النتائج
�أعلنت عميدة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة الريموك ،رئي�سة
اللجنة العليا النتخابات جمل�س احتاد طلبة اجلامعة النتائج
االول �ي��ة النتخابات جمل�س احت��اد الطلبة ل��دورت��ه الثامنة
والع�شرين والتي جرت �صباح اخلمي�س املوافق .2020/3/5
و�أكدت ن�صري انه مت اغالق كافة ال�صناديق بعد و�صولها
للن�صاب القانوين يف مت��ام ال�ساعة الثالثه با�ستثناء كلية
الطب ,وق�سم الفقه وا�صوله ,وق�سم تكنولوجيـا املعلومات,
وق�سم العلوم ال�سيا�سية لعدم اكتمال الن�صاب القانوين لعدد
املقرتعني ،حيث مت التمديد لهذه ال�صناديق وب�ق��رار من
اللجنة العليا
وقد مت ح�سم  23مقعدا بالتزكية يف ا�شارة ل�ضعف االقبال
على الرت�شح ب�سبب ال�شروط التي و�ضعتها اجلامعة والتي
حدت من عدد املر�شحني ومنعتهم ب�سبب ا�شرتاط دفع مبلغ
مايل كر�سوم للرت�شيح.
وعقب انتهاء جمريات االق�تراع �شهدت اجلامعة حالة
احتجاجية من بع�ض الطلبة املرت�شحني احتجاجا على النتائج
تطورت لوقوع فو�ضى و�شجار مت على اثره نقل امل�صابني اىل
امل�ست�شفى
طالب الزراعة يف اجلامعة االردنية يطالبون بحقهم
اك��د احت��اد طلبة االردن�ي��ة ت�ضامنه مع طلبة ال��زراع��ة،
ورف�ضه لقرار اجلامعة منعهم التدريب يف م��زارع اجلامعة
حيث ا�صدر البيان التايل:
ً
من احتاد الطلبة الكتف الأق��وى �سندا للطالب ،والقوى
الطالبية �صاحبة احل�ضور الدائم يف �صف الطلبة...
نقف اليوم �صف ًا واحد ًا مع حق طالب كلية الزراعة املتمثل
بالتدريب امليداين يف مزرعة اجلامعة يف الغور ،وهو الف�صل
الذي يتم فيه تدريب كل طالب زراعة على املهارات احلقلية
ب�أعلى كفاءة ،ون�ؤكد رف�ضنا التمام لكل حم��اوالت بيع هذا
الكنز اال�سرتاتيجي للجامعة املتمثل مبحطة البحوث الزراعية
�أو اخلطط لإلغاء التدريب فيها...
وذلك لعلمنا بدور الغور و املبيت والتعب واجلهد الذي
يبذله الطالب و �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الكلية لإخراج
طالب متمكن حمب للأر�ض.
وبكل �أ�سف كان الرد على املحاوالت حلل هذه امل�شكلة من
قبل جميع �أع�ضاء االحتاد ممثلي القوائم الطالبية يف الكلية
بالرف�ض التام من قبل العميد ملقابلتنا ،و عدم الإن�صات و
الإجابة عن ا�ستف�ساراتنا
ولكننا نعدكم ب�أننا �سنبقى راف�ضني لهذا القرار حتى
يتم �إلغا�ؤه ،و يبقى ف�صل التدريب على �صيغته القائمة التي
�أخرجت �أجيا ًال من املهند�سني الزراعيني �أ�صحاب اخلربة يف
املجال الزراعي بكافة �أق�سامه.
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ت�صدر عن حزب ال�شعب الدميقراطي االردين (ح�شد)

ال جهه تتحرك ل�لام��ام  ،وال جهه
ب�أمكانها �أن تخلق �سياق ًا �سيا�سيا �أو
�سياق ًا م��ن �أي ن��وع  ،فالنهج الر�سمي
او� �ص��ل ال �ب�لاد اىل ح��ال��ه م��ن ال�تراج��ع
والت�أزمي اجلميع ب�أزمه واولهم الدوله ،
واملراقب الذي ي�ستطلع حماوالت الدوله
ت�سخني االج � ��واء االن�ت�خ��اب�ي��ه  ،وخلق
مناخات دميقراطيه زائفه ما زال عاجز ًا
 ،رغم �أننا نعرف �أن االجهزه الر�سميه �سوف تلج�أ للمال وحتريك االدوات
خللق مناخ �ساخن الجراء االنتخابات املح�سومه نتائجها �سلف ًا  ،لكن هذا
ال يحجب عمق االزمه .
الدوله  ،ولي�س �أي جهه اخرى  ،هي ما �أو�صل البالد اىل اال�ستع�صاء
االقت�صادي  ،نهج ليربايل وف�ساد و�سوء تخطيط  ،واللجوء لال�ستدانه
وال�سطو على جيوب املواطنني  ،واف�ساد عالقه االردن مبحيطه اجلغرايف ،
كل هذا تتحمل م�سو�ؤليته الدوله ولي�س اي طرف �آخر .
الدوله  ،هي التي قتلت العمليه الدميقراطيه عرب م�صادرة حق النا�س
بامل�شاركه  ،وبالتدخل بكل جوانب احلياه ال�سيا�سيه  ،وهي التي تالعبت
باالنتخابات النيابيه م��رة بعد م��ره مما �أفقد ال�شارع الثقه بالعمليه
االنتحابيه وخمرجاتها .
حتولت البالد اىل جزر �سيا�سيه  ،لكل جزيره ح�ساباتها وم�صاحلها
 ،واملجتمع الذي يح�س بانك�شاف غطاء الدوله ذهب باجتاه التطرف او
البحث عن الهويات الفرعيه  ،حلد �أن جمرد لهجة جهة ما �أ�صبحت هوية
وعنوان  ،ال بل �أن ا�ستعاده اللهجات التي اندثرت �أ�صبحت غايه بحد ذاتها
 ،وهذا له مدلول غايه باخلطوره  ،وهو م�ؤ�شر على امل�ستوى الذي بلغه
التفتت االجتماعي – ال�سيا�سي .
الول مره منذ ت�أ�سي�س االماره مير االردن مبرحله ذات �أجتاه �سيا�سي
وحيد متاما وب�شكل مطلق  ،ال جدال �أو نقا�ش فيه  ،وال اجتاه �آخر ولو
ثانوي يحمل وجهة نظر �أخرى كما كان بال�سابق وعلى امتداد تاريخ االردن
 ،حيث كان ثمه وجهات نظر وتوجهات خمتلفه داخل دوائر �صنع القرار ،
تتفاعل وتت�صارع  ،ويح�سم جالله امللك املوقف بالذهاب باجتاه ما .
لقد فقد النظام ال�سيا�سي ليونته ولياقته  ،وفقد املرونه التي كان
يتمتع بها ولو �أن لها ح��دود �ضيقه  ،و�صادر الر�سمي حق اجلميع لي�س
فقط بامل�شاركه بل مبجرد االطالع او معرفه ماذا يجري وكيف يتم اتخاذ
القرار  ،فالذي خارج م�ؤ�س�سات الدوله ال�سيا�سيه واالمنيه ال ميلك ما
يقوله �أو يعرفه .
�أ�صبحنا حتت رحمة من حولنا  ،باملعنى االقت�صادي وال�سيا�سي  ،ال
منلك املبادره  ،وال ر�ؤي��ا لكيفيه الدفاع عن م�صاحلنا الوطنيه العليا ،
والتحوالت قادمه  ،نهايه االزمه ال�سوريه  ،عوده اليمني ال�صهيوين املدعوم
دعما مطلق ًا من االداره االمريكيه  ،و�ضعف العامل الذاتي الفل�سطيني ،
و�أزمه اقت�صاديه �آخذه بالتفاقم دون �أمل  ....وما زالت الدوله م�صره على
�أنها اجلهه الوحيده التي متلك حق املطلق باالداره .

ي�صدرها
حزب ال�شعب
الدميقراطي االردين
(ح�شد)

رئي�س التحرير

عدنان خليفة
االدارة واملالية

خليل ال�سيد

املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.jo

احتاد املر�أة االردنية :الدولة املدنية مقدمة ا�سا�سية
يف توحيد الن�ساء والرجال ويف توحيد جمتمعاتنا

 ي�أتي الثامن من �آذار ه��ذا العام والزالت الن�ساء العربيات تنا�ضل من اجل حتقيق امل�ساواة
واحلرية لهن وملجتمعاتهن ،ما مييز هذا العام  ،اف�صاح
االدارة االمريكية ب�صالفة وتعايل غري م�سبوقني عن
انتهاكها ال�صارخ حلقوق الن�ساء واملواطنني العرب
 ،بدعمها املطلق للكيان ال�صهيوين  ،وانتهاكها لكل
احلقوق العربية  .وما مييز هذا العام اي�ضا التكالب
العربي على كل ا�شكال التطبيع  ،وامل�ساهمة الفعالة يف
حتقيق �شروط �صفقة القرن.
واذ نحيي الن�ساء على مدى م�ساحة الوطن العربي يف
ذكرى يوم املر�أة العاملي فاننا نتوقف عند املتغريات فيه:
 -1ال زال��ت حقوق الن�ساء وحتقيق امل�ساواة لكافة
الن�ساء ق�ضايا ت�صنف ثانوية يف �سلم اولويات التحول
الدميقراطي يف الوطن العربي ،رغ��م كل ما تقوم به
ال�شابات جنبا اىل جنب مع ال�شباب يف عملية التغيري
التي جتتاح الوطن العربي من املحيط اىل اخلليج.
 -2ال ميكن للحركات االجتماعية التي ت�سعى الجناز
اهدافها ان حتقق الدميقراطية احلقة �سواء يف االردن
واليمن وم�صر وتون�س واملغرب وباقي ال��دول العربية،
دون ان يتم االعرتاف فيه بالن�ساء كمواطنات على قدم
امل�ساواة مع الرجال.
 -3ان ال��دول��ة املدنية مقدمة ا�سا�سية يف توحيد
الن�ساء والرجال ويف توحيد جمتمعاتنا والق�ضاء على
كل ا�شكال الطائفية التي تنخر املجتمع العربي ،وعليه
فاننا نعلن ان �سيا�سات الدول الطائفية واالثنية هي التي
ت�شكل ا�سا�س متبني حلروب ونزاعات اهلية يف بلداننا،
وعليه فاننا نعترب ان غياب الدولة املدنية التي تتعامل مع
كافة املواطنني على قدم امل�ساواة يف القوانني وال�سيا�سات
العامة للبالد ،هو ال�سبب الرئي�سي وراء ت�شرذم ال�شعوب
االخراج الفني

عبداهلل ابوكف
ال�صف ال�ضوئي

منري عليا

عمان  -االردن  -جبل احل�سني � -شارع الظاهر
بيرب�س  -مقابل م�ست�شفى اال�ستقالل
املوقع على االنرتنت:
www.hashd-ahali.org.jo
بريد الكرتوينahali@go.com.jo :
hashdparty@gmail.com

العربية ،و�ضياع جزء عزيز من ال�سودان مثال حي على
ذلك.
 -4ان الن�ساء العربيات واللواتي غيبت ا�صواتهن
لعقود كما غيبت ا��ص��وات ك��ل فئات ال�شعب العربي،
يتعر�ضن اليوم اىل العديد من ا�شكال االنتهاكات التي
ت�ستهدفهن كن�ساء ،وعليه فاننا نطالب بحماية الن�ساء
يف كل من �سوريا والعراق وليبيا وفل�سطني من كل ا�شكال
العنف واي �شكل من ا�شكال التق�سيم لبلداننا مرفو�ض.
وعليه ف��ان ال�شبكة الن�سوية العربية ر�ؤى(احت ��اد
امل��ر�أة الأردن�ي��ة) ،تدين كل ا�شكال العنف واال�ضطهاد
التي تتعر�ض لها املر�أة العربية وتطالب املجتمع الدويل
واحلكومات العربية ب :
 -1التوقف عن �صم االذان ملطالب الن�ساء بتحقيق
امل�ساواة يف القوانني ويف املمار�سات التي تودي بكرامة
وحياة الن�ساء.
 -2ال�ت��وق��ف ف ��ورا ع��ن ك��ل ا��ش�ك��ال ال�ق�م��ع والقتل
وا�ستباحة حقوق ال�شعوب والن�ساء يف كل الدول العربية.
 -3التوقف عن ا�ستخدام الدين كذريعة النتهاك
حقوق الن�ساء وحقوق املواطنني جميعا.
 -4االف��راج فورا عن كافة املعتقالت واملعتقلني يف
�سجون االحتالل ،واي�ضا يف �سجون الوطن العربي من
املحيط اىل اخلليج.
 -5الدولة املدنية والقانون املدين هو احلل الواقعي
واجلذري لتوحيد كافة فئات املجتمع العربي وحل مل�شكلة
ما ي�سمى باالقليات يف كل االقطار العربية.
املكاتب:

عمان /5691451/2 :فاك�س 5686857
اربد / 7273367 :الزرقاء05398486 :
مادبا / 05545354 :الكرك355091 :

اال�شرتاكات

( )40دينار للم�ؤ�س�سات ( )30دينار لالفراد

طبعت يف مطابع الغد

رقم االيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
(/2002/38د)

