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رأي االهالي ملف خاص في الذكرى الـ 72 للنكبة الوطنية والقومية الكبرى
ائتالف األحزاب القومية واليسارية :

ــة  هــي  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف الــقــضــيــة ال
العربية لــأمــة  الــمــركــزيــة  القضية 

قرارات المحكمة الدستوريّة تتيح للحكومة 
إلغاء اتفاقيّات الغاز مع االحتالل الصهيوني  

حق  عــن  لــلــدفــاع  العليا  اللجنة 
الحل ــي  ه الــمــقــاومــة  الـــعـــودة: 

»الكتلة« تطالب  بنهج اقتصادي جديد

اشكال  كافة  بتوفير  تطالب  »رند« 
االردنية  للمرأة  االجتماعية  الحماية 

رشاد« تطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي 
باعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية واجور السكن

بحكومة  يُسمىّ  ما  على  االسرائيلي  الكنيست  مصادقة  بعد 
االئتالف برئاسة نتنياهو, وحصولها على 73 صوتاً من اصل 120 
فقد اصبح واضحاً أن مشروع ضمّ 62% من الضفة الغربية والتي 
تشمل: االراضي المقام عليها المستوطنات, وشمالي البحر الميت, 

واالغوار, أمراً واقعاً ال جدال فيه.
المعلن  برنامجها  على  بالمصادقة  حظيت  االئتالف  فحكومة 
والرئيسي المتعلق بخطة الضم!! في ظل موافقة امريكية معلنة, ال 

تقيم وزناً للمجتمع الدولي وال للشرعية الدولية.
انتقل  قد  االستيطاني  االستعمار  مع  الصراع  أن  يعني  وهذا 
والقومية  الوطنية  المصالح  مع  وتماساً  خطورة  اشد  مرحلة  إلى 

الفلسطينية اساساً والعربية.
الموقف الرسمي االردني الذي حذر وهدّد مقابل قرار الضمّ جاء في 
االتجاه الصحيح, وهو بحاجة إلى تعزيز وتدعيم واالنتقال إلى خطوة 
أو  الغاز مع االحتالل,  اتفاقية  عملية ملموسة, كأن تلغي الحكومة 
تعلن أن العمل في مواد معاهدة وادي عربه بات في حكم المنتهي, 
لقد أطلعنا على الصحف العبرية المترجمة الصادرة خالل اليومين, 
حيث يتناول قادة االحتالل مثل هذه التحذيرات والتهديدات بكثير 
من الخّفة واالستهتار, إن خطوة عملية واحدة في مواجهة مشروع 
الضم سيكون له تأثيراً بالغاً نظراً لخطورة السياسات االستيطانية 

على المصالح الوطنية والقومية االردنية ايضاً.
على الصعيد الفلسطيني: فقد تأخر الرد العملي كثيراً, خصوصاً 
الفلسطينية: منذ وقت  القرن بدأت على االرض  وان وقائع صفقة 
اغالق  ثم  القدس«,  مدينة  وضم  االمريكية  السفارة  نقل   « بعيد 
واالج��راءات  واشنطن,  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب 
المتتالية ضد وجود وكالة الغوث واموال االسرى وعائالت الشهداء.. 

والقائمة تطول...
لم  اذا  مؤثراً  يكون  أن  يمكن  ال  المطلوب  الفلسطيني  ال��ردّ 
االمني  التنسيق  ووقف  االحتالل,  بدولة  االعتراف  بسحب  يبدأ: 
والسكان  االراضي  سجل  واسترداد  العدوّ  باقتصاد  االرتباط  وفك 
الوحدة  رحاب  إلى  العودة  كله  هذا  وفوق  المدنية,  االدارة  من 
الوطنية الفلسطينية ووقف حالة االنقسام فمصير القضية الوطنية 
الفلسطينية برّمتها على المحك والمخاطر محدقة بالجميع وال مجال 

النتظار حّل منصف يأتي من ما يُسمى بالمفاوضات العبثية..
إّن أسوأ ما يمكن أن تنزلق له القيادة الفلسطينية, هو الموافقة 
على موقف االدارة االمريكية بالجلوس على طاولة المفاوضات في 
ظل ورقة واحدة مطروحة وهي المصادقة على ما جاء في مشروع 
صفقة القرن أي االقرار بهزيمة تاريخية يرفضها الشعب الفلسطيني 
امتداد قرن  لحقوقه على  المعادية  المشاريع  من  كما رفض كثيراً 

من الزمان. 

ماذا بعد قرار الضمّ

كورونا  ــة  ازم بعد  ما  تحوالت 
أميركا والصين .. هل المواجهة حتمية؟

"حشد" يهنئ بمناسبة عيد الفطر
يتوجه حزب الشعب الديمقراطي »حشد«, لشعبنا االردني األبي, باسمي آيات التهنئة 

االردن وسالمته  حماية  اجل  من  الصادقة  والدعوات  الطيبة,  باألمنيات  المكللة  والتبريك, 
للشعب  واالعتزاز  التقدير  بتحية  نتوجه  اجمع.كما  بالعالم  ألم  الذي  الوباء  لمحنة  وتجاوزه 
الخطرة  الصهيونية  المشاريع  مقاومة  على  بقدرته  ثقة  وكلنا  الصامد  المكافح  الفلسطيني 

على حقوقه الوطنية المشروعة.
وللشعوب العربية واالسالمية جميعا نقول: كل عام وانتم بألف خير 
واشدّ عزما على مقاومة المشاريع االستعمارية وكل اشكال التطبيع مع 

العدوّ الصهيوني.
كل عام والجميع بألف خير وصحة وعافية
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   - اصدر ائتالف األحزاب القومية 
واليسارية في الذكرى 72 للنكبة بيان اكد 

فيه على ما يلي: 
1- أن الصراع مع المشروع الصهيوني 
االتفاقيات  كل  توقفه  لن  مفتوح  صراع 
الكيان  مع  توقيعها  تم  التي  والمعاهدات 
الغاصب، ولن يوقفه اختالل ميزان القوى 
في الصراع لصالح الكيان الصهيوني، وال 

العدوانية والهيمنة األمريكية. 
القضية  الفلسطينية   القضية  أن    -2
المركزية لألمة العربية رغم كل التشويه 
هوية  على  والتأكيد  له  تعرضت  ال��ذي 
الصراع ببعده الفلسطيني وعمقه العربي 
االحتالل  إزالة  يستهدف  صراع  والتحرري، 
الحقوق  واستعادة  العربية،  األرض  عن 

العربي  للشعب  ال��ث��اب��ت��ة 
الفلسطيني وفي مقدمتها 

ح��ق��ه ف��ي ال��ع��ودة 
وال���ت���ح���ري���ر 

وتقرير المصير.
القرن  صفقة  رفض  إن  فلسطينياً:   -3
مع  بالقطع  واضحاً  سياسياً  موقفاً  يتطلب 
ونتائجها،  تبعاتها  وكل  »اوسلو«  مرحلة 
الكيان  مع  العالقات  أشكال  كل  ووق��ف 
ترتيب  إع��ادة  على  والعمل  الصهيوني، 
قاعدة  على  م��ن  الفلسطيني  البيت 
الخيار  باعتباره  والمقاومة«  »ال��وح��دة 
الحقوق،  الستعادة  والطريق  الرئيسي 
االعتبار  وإعادة  المدمر،  االنقسام  وإنهاء 
وبرنامجها  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 

الوطني المقاوم.
4- عربياً: تشكل مهمة مجابهة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني مهمة رئيسية لكل 
موقعه  من  كل  العربية  الشعبية  القوى 
واالقتصادي  السياسي  الجانب  في  ودوره 
ثقافة  وتكريس  وال��ف��ك��ري،  والثقافي 
في  والقومية  الوطنية  والمناعة  المقاومة 

القبول  رواية  يحاول تسويق  مواجهة كل 
والتعايش مع الكيان الغاصب.

والمعاهدات  االتفاقيات  كل  رفض   -5
الصهيوني  الكيان  مع  توقيعها  تم  التي 
عربة«  وادي  اوس��ل��و،  ديفيد،  »كامب 
واستمرار النضال السقاط هذه االتفاقيات 
االحتالل شرعية  التي منحت  والمعاهدات 

وجوده على األرض العربية.
6-  وطنياً: إعادة التأكيد على المطالبة 
بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني 
االستراتيجي  الطاقة  قطاع  ترهن  التي 
للعدو، وتحَمل الخزينة العامة للدولة أعباء 
في  تحملها  على  قادرة  غير  كبيرة  مالية 
»كورونا«،  جائحة  تأثيرات  استمرار  ظل 
من  تعفينا  وطنية  بدائل  توفر  ظل  وفي 

االلتزام بهذه االتفاقية.

المجد للشهداء .. الحرية لالسرى
فلسطين عربية .. االحتالل الى زوال

ائتالف األحزاب القومية واليسارية :

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمة العربية

ــــــ 72  ــــرى ال ــــذك مـــلـــف خـــــاص فــــي ال
الــكــبــرى ــة  ــي ــوم ــق وال ــيــة  ــوطــن ال للنكبة 
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة:

ـــــي الـــحـــل ــــمــــقــــاومــــة ه ال
لنكبة   72 ال��ذك��رى  ف��ي   -    
بلفور  لوعد  وتنفيذا  وشعبها  فلسطين 
االستعمارية  والقوى  بريطانيا  قبل  من 
فقد تمّ منح ارض فلسطين لتكون وطناً 
الشعب  ابناء  حساب  على  لليهود  قومياً 
 %80 تهجير  وتم  وارضه,  الفلسطيني 
خالل  من  الفلسطيني  الشعب  ابناء  من 
كافة  وممارسة  المروع  والذبح  المجازر 
المدعوم من خالل جيش  العنف  اشكال 
االنتداب البريطاني, وفيما بعد الواليات 
الرئيسي  الحاضن  االمريكية  المتحدة 
الغاصب  الكيان  لهذا  الدائم  والداعم 

االحاللي العنصري.
واألوبئة  االستعمار  هيمنة  زمن  في 
شعبنا  اب��ن��اء  على  المحن  تتكالب 
السياسات  خ��الل  م��ن  الفلسطيني 
التي  الصهيوني  للكيان  التوسعية 
الفلسطينية  القضية  اقصاء  تستهدف 
الوطنية  الفلسطيني  الشعب  وحقوق 
االدارة  قبل  م��ن  متناهي  ال  ب��دع��م 
الضم  سياسة  خ��الل  وم��ن  االمريكية 

والتوسع في االستيطان واالستيالء على 
االراضي وضم كل من غور االردن وشمال 
اهمية  االكثر  المنطقة  الميت:  البحر 

الفلسطيني. للشعب  واستراتيجية 
وتستمر النكبة بمخططات تمتلك كل 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  الخطورة 
المشاريع  خالل  من  الوطنية  والحقوق 
الكيان  لصالح  المنحازة  االمريكية 
وعد  بإصدار  وتقوم  الفاشي  العنصري 
التي  القرن  بصفقة  متمثل  جديد  بلفور 
طرحتها االدارة االمريكية هذه الصفقة 
وها  للحوار  وليس  للتنفيذ  طرحت  التي 
هي خطواتها تدب على االرض وخاصة 
الصهيوني  اليمين  طرفي  اتفاق  بعد 
نتنياهو وغانتس على استكمال مشروع 

اسرائيل الكبرى.
يجرى كل ذلك في ظل هرولة االنظمة 
سياسية  عالقات  اقامة  نحو  العربية 
واقتصادية وثقافية مع الكيان الصهيوني 
غير عابئين باألخطار المحدقة بشعوبهم 
الصهيوني  المشروع  من  وبلدانهم 

الفلسطينية  السلطة  ام��ا  االح��الل��ي. 
إلرادة  الفوري  االمتثال  منها  فمطلوب 
الوطنية  ومصالحه  الفلسطيني  الشعب 
تزيد  التي  االنتظارية  الحالة  ومغادرة 
والتوجه  الفلسطيني  الشعب  من مأساة 
المرير من  الفلسطيني  االنقسام  النهاء 
االجماع  ق��رارات  وتنفيذ  االلتزام  خالل 
الجهود  لتتكاتف  الفلسطيني  الوطني 
االمريكية  ال��م��ؤام��رات  مواجهة  ف��ي 
خالل  م��ن  الميدان  ف��ي  الصهيونية 
للمقاومة  يعيد  كفاحي  وطني  برنامج 

المشروعة اعتبارها وألقها.
المقاومة  اشكال  لدعم كل  االوان  آن 
في  والوقوف  الصهيوني  الغاصب  ضد 
يفرضها  التي  المجحفة  القرارات  وجه 
الكيان العنصري على اسرانا وعائالتهم 
الفلسطيني  الشعب  ابناء  كافة  وعلى 
كافة  تخالف  التي  الممارسات  وكافة 

المواثيق الدولية وحقوق االنسان.
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الالجئين  دائرة  اصدرت   -     
في  بيانا  »ع���ودة«  الفلسطينيين 

المناسبة قالت فيه:
 – الصهيونية  السياسات  إن خطورة 
تتطلب  المرحلة  هذه  في  االستعمارية 
المسؤوليات  تحمل  من  قصوى  درجة 
السلطة  قبل  من  والقومية  الوطنية 
التي  العربية  واالنظمة  الفلسطينية 
الكبرى  اسرائيل  مشروع  يتهددها 
الفوري  العمل  يتطلب  وهذا  مباشرة, 

على ما يلي:
على  الفلسطيني  االنقسام  انهاء 
ارضية االئتالف الوطني المشترك على 

البرنامج الوطني.
يجب  الوطني  التحرر  مرحلة   في 
ضمن  الوطنية  الوحدة  على  الحفاظ 
الوطني  باألجماع  عليها  المتفق  االطر 

الفلسطيني.
الصهيوني  بالكيان  االعتراف  سحب 

ووقف التعامل ببرتوكوالت باريس.
سحب سجل االراضي والسجل 

المدني من االدارة المدنية 
الصهيونية.

المجتمع  باتجاه  التحرك 
العقوبات  لفرض  الدولي 
الصهيوني  الكيان  على 
ل��ع��دم ال��ت��زام��ه ب��ق��رارات 

الشرعية الدولية.
الدولية  الحماية  طلب 
الفلسطيني  ل��ش��ع��ب��ن��ا 

وحقوقه الوطنية.
المجتمع  من  المطالبة 
ال��دول  وجامعة  ال��دول��ي 
الالجئين  بعودة  العربية 
ديارهم  الى  الفلسطينيين 
عام  منها  ش���ردوا  ال��ت��ي 

.1948

العمل مع الشعوب العربية وحركات 
جبهة  لبناء  والتقدمية  العالمية  التحرر 
الصهيونية  االطماع  لمواجهة  عريضة 

بالمنطقة.
الدولي  المجتمع  م��ن  المطالبة 
في  وخاصة  االسرى  بقضية  االهتمام 
الكيان  على  والضغط  الكورونا  زمن 

ال��ص��ه��ي��ون��ي م���ن اج��ل 
وخاصة  عنهم  االفراج 

اآلن  اس��ران��ا  إن 
اضراباً  يخوضون 
ش����ام����اًل ع��ن 

الطعام.
دع��������������م 
بكافة  المقاومة 
اش���ك���ال���ه���ا 

وم��ح��ارب��ة 

الفساد والقضاء على المحسوبية ومنح 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الفلسطينية كافة الصالحيات في اتخاذ 
المستقل  الفلسطيني  الوطني  القرار 
على ارضية االجماع الوطني الفلسطيني 
والبرنامج الوطني الشامل حتى العودة 

والتحرير.
يجب ان تفهم السلطة وحماس 
وطني  تحرر  مرحلة  في  اننا 
تقاسم  مرحلة  في  ليس 
السلطة والنفوذ والمال.

دائرة الالجئين الفلسطينيين »عودة«:

مستمرون بالمقاومة حتى العودة والتحرير
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نقابة  مجلس  اص���در    -     
المهندسين بيانا بمناسبة ذكرى النكبة 

الثانية والسبعين اكد فيها على ما يلي:
• صورها 	 بكل  القرن  صفقة  نرفض 

أو  البديل  الوطن  فكرة  ونرفض 
فلسطين  ألن  عنها  الحديث  مجرد 
من  محررة  ألهلها  وتعود  ستبقى 
النهر الى البحر وعاصمتها القدس.

• وجب على حكومتنا و كافة أصحاب 	
القرار التخلي عن كل صور التطبيع 
وإلغاء كل  الغاصب  الكيان  مع هذا 

اتفاقيات العار وعلى رأسها اتفاقية 
الغاز التي شرعنة للكيان الصهيوني 

سرقة الثروات الفلسطينية. 
• حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة 	

عن  االحتالل  دحر  حتى  والصمود 
أرضنا ، وندعو الشعب الفلسطيني 
وشعوبنا العربية لمواصلة الصمود 
بكافة  المقاومة  بخيار  والتمسك 
قوى  من  الحق  الستعادة  اشكالها 
 . الصهيوني  واالغتصاب  البغي 
واإلسالمية  العربية  األمتين  دعوة 

صمود  لدعم  العالم  احرار  وجميع 
شعبنا ومقاومته حتى دحر االحتالل 
كافة،  الوطنية  حقوقه  واستعادة 

وفي مقدمتها القدس الشريف.
• إن قضية نصرة األسرى هي إحدى 	

فوجب  الفلسطينية  النكبة  نتائج 
على حكومتنا وعلى كافة الحكومات 
القرار أن ينصروا  العربية وأصحاب 
ويسعوا  ال��ع��ادل��ة  القضية  ه��ذه 
االحتالل  سجون  من  لتحريرهم 

الصهيوني.

 مجلس نقابة المهندسين:
نرفض صفقة القرن بكل صورها ونرفض فكرة الوطن البديل

االح��زاب  ائتالف  أدان    -     
التي  التصريحات  اليسارية  القومية 
االمريكية   الخارجية  وزي��ر  بها  ادل��ى 
للكيان  زي��ارت��ه  خ��ت��ام  ف��ي  م��ؤخ��را 
التصريح الصادر  الصهيوني وجاء في 

بهذا الخصوص ما يلي:
من  المتكررة  التصريحات  هذه  إن 
النهج  على  تؤكد  األمريكية  اإلدارة 
العدواني لهذه اإلدارة وشريك حقيقي 
الجرائم  ك��ل  ف��ي  المحتل  للكيان 
العربي  الشعب  بحق  يرتكبها  التي 
ما  ف��رض  وم��ح��اول��ة  الفلسطيني، 
يسمى بصفقة القرن لتصفية الحقوق 

الوطنية الفلسطينية والعربية.

األمريكية  ال��م��واق��ف  ه���ذه  إن 
فلسطينياً  موقفاً  تتطلب  المعادية 
وما  أوسلو  مرحلة  مع  بالقطع  حاسماً 
الوطنية  للحقوق  عنها من ضياع  نتج 
واستمرار  لألرض  وتهويد  ومصادرة 
سياسة  القتل والعدوان، وانهاء حالة 
الوطنية  الوحدة  واستعادة  االنقسام 
العربي  الشعب  ليتمكن  الفلسطينية 
الفلسطيني من مواجهة صفقة القرن 

واسقاطها .
وي��ت��ط��ل��ب ع��رب��ي��اً رف���ض ه��ذه 
األمريكية  والمواقف  التصريحات 
الفلسطيني  الشعب  تجاه  العدوانية 
حقه  على  والتأكيد  الوطنية  وحقوقه 

بالحرية واالستقالل وتقرير المصير
بدعم  األم��ري��ك��ي  ال��م��وق��ف  إن 
المستعمرات  ضم  الصهيوني  الكيان 
يشكل  األردن  وغ��ور  االستيطانية 
تهديداً وخطورة على المصالح واألمن 
يدعونا  الذي  األمر  األردن��ي،  القومي 
بإلغاء معاهدة  المطالبة  للتأكيد على 
وادي عربة دفاعاً عن األردن وسيادته 

وعروبته.
القوى  دور  على  االئ��ت��الف  وأك��د 
الشعبية العربية بدعم نضال الشعب 
العربي الفلسطيني ورفض السياسات 
كل  ومجابهة  االمريكية  العدوانية 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ائتالف االحزاب القومية واليسارية يدين 
تصريحات وزير الخارجية االمريكية 
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رابطة  تتوجه    -     
االردنيات  الديمقراطيات  النساء 
واالكبار  االعتزاز  بتحية   « رند   «
الكبير  ودورها  االردنية  للمرأة 
والشجاع  في مواجهة التحديات 
خالل ازمة وباء كورونا على كافة 
واالقتصادية  االجتماعية  الصعد 
وتخص  واالنسانية  والصحية 
القطاع  في  العاملين  بالذكر 
واطباء  طبيبات   من  الصحي 
وكافة  وممرضين  وممرضات 
هذا  في  والعاملين  العامالت 
نسبة  فيه  تبلغ  والتي  القطاع 
من   %44 ال��ع��ام��الت  ال��ن��س��اء 

مجموع العاملين. 
االزم����ة  ف��ص��ول  زال����ت  ال 
تتفاقم  البالد  في  االقتصادية 
وتأثيراتها  كورونا  ازمة  بسبب 
الحياة  مناحي  مختلف  على 
تضررا  الفئات  اكثر  النساء  وتعد 
خ��اص��ة ال��ع��ام��الت واالم��ه��ات 
السرهن  والمعيالت  العامالت 
المنظم  غير  القطاع  في  خاصة 
من   %48 نسبته  تبلغ  والتي 
بسبب  ال��ع��ام��ل��ي��ن   م��ج��م��وع 
االحترازية  واالج��راءات  التدابير 
السالمة  حرصاعلى  اتبعت  التي 
والصحة العامة جراء وباء كورونا 
وحظر  اغالقات  من  تبعه  وم��ا 
وتوقف  االن��ت��اج  عجلة  وتوقف 
القطاعات  معظم  ف��ي  العمل 
االنتاجية  والصناعية والتعليمية 
والخاصة   الرسمية  والمؤسسات 
لبعض  العمل  بعدعودة  وحتى 
القطاعات ال زالت معاناة النساء 
نتيجة  قائمة  العامالت  االمهات 
اغالق الحضانات ورياض االطفال 
فصلهن  تم  اما  منهن  والعديد 

من العمل والبعض االخر اضطر 
لترك العمل لرعاية اطفالهن . 

 لقد ساهمت هذه االزمة في 
صفوف  في  البطالة  نسبة  رفع 
منهن  الكثير  وفقدان  النساء 
كما  رزقهن  ومصدر  لوظائفهن 
مشاركة  ت��دن��ي  ف��ي  ساهمت 

تشير  والتي  االقتصادية  المرأة 
في  الرسمية  االح��ص��اءات  اخ��ر 
نهاية 2019 ان نسبة المشاركة 
تتجاوز  لم  للمرأة  االقتصادية 
13,4  وال نعلم بعد هذه االزمة 
حجم التراجع في مشاركة المرأة 
من  المرأة  فخروج  االقتصادية 

حرمان  الى  يؤدي  العمل  سوق 
النساء من العمل وضياع مصدر 
رزقهن وهو حرمان للمجتمع من 
رفع  في  تساعد  كبيرة  طاقات 

نسبة النمو وتحقيق التنمية . 
الذي  الدقيق  الظرف  هذا  في 
اذ  رن��د«    « فان  البالد  به  تمر 
تؤكد على االلتزام بكافة معايير 
في  العامة  والسالمة  الصحة 
عن  االعالن  بعد  العمل  اماكن 
القطاعات  ف��ي  العمل  ع��ودة 
بعد  الرسمية  وال��م��ؤس��س��ات 
فانها  السعيد  الفطر  عيد  عطلة 
السياسات  بمراجعة  تطالب 
مشاركة  لتعزيز  االقتصادية 
خالل  من  االقتصادية  المرأة 
المتعلقة  التشريعات  تعديل 
االجتماعي  والضمان  بالعمل 
المرن  العمل  نظام  وتفعيل 
البيئة  وتوفير  بعد  عن  والعمل 
مرافق  من  للعمل  المناسبة 
وتوفير  ومواصالت  وحضانات 
للنساء  ال��م��ي��س��رة  ال��ق��روض 
العمل  في  لالستمرار  ودعمهن 
الحماية  اشكال  كافة  وتوفير 

االجتماعية للمرأة.  

 رابطة النساء الديمقراطيات االردنيات » رند«:  

الحماية  ــال  ــك اش ــة  ــاف ك تــوفــيــر  ــــرورة  ض
ــــة  ــــي ـــة لـــلـــمـــرأة االردن ـــي ـــاع ـــم ـــت االج
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    -  بكل قلق يتابع المكتب التنفيذي 
العالي  التعليم  ووزارة  الجامعات  ادارات  تجاهل 
اشتراط  بالتسجيل دون  بالسماح  الطلبة  لمطالب 
الذمم  دف��ع  واش��ت��راط  للرسوم  المسبق  الدفع 
المستحقة وبسبب استحالة تمكن االغلبية العظمى 
من الطلبة واسرهم الذين يعانون ظروفا اقتصادية 
التعجيزية سيحرم  الشروط  هذه  تلبية  من  صعبة 
التعليمية  العملية  مواصلة  في  حقهم  من  الطلبة 
خاصة وأن فقراء الطلبة وهم االغلبية حرم معيلهم 
او معظم دخله في حين لم يكن دخله  من دخله 

االساسي يفي بالحاجات االساسية للعائلة.

لقد دفع الطلبة الجزء االكبر من ثمن استكمال 
العملية التعليمية في هذه الجائحة، وانخرطوا في 
نظام التعلم عن بعد الذي لم يكونوا مهيئين له 
ال طالبا وال مدرسين على امل تجاوز هذه الظروف 
الصعبة بما يمليه عليهم انتماؤهم لوطنهم وذللوا 
كل الصعوبات الستكمال هذه العملية، في حين لم 
تقم شركات االتصاالت بواجباتها الوطنية بتوفير 
المثلى  االستفادة  من  الطلبة  تمكن  مجانية  حزم 

من نظام التعلم عن بعد. 
المكتب التنفيذي لرشاد

»رشاد« تطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بـ:
• الــمــاضــي.	 للفصل  الــســكــنــات  ــــور  واج الــدراســيــة  الـــرســـوم  مــن  الــطــلــبــة  اعــفــاء 
• المسبق.	 ــع  ــدف ال ــراط  ــت اش دون  ــم  ــواده م لتسجيل  الطلبة  لجميع  الــمــجــال  فتح 
• توفير كل الوسائل و التسهيالت الممكنة لتحسين وتطوير آلية التعلم عن بعد وتذليل كل 	

الصعوبات التي رافقت العملية مؤخرا ومنها الزام شركات االتصاالت توفير حزم انترنت مجانية 
لكل طالب يحمل رقم جامعي وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق مزودي خدمة االنترنت.

علي عبد الحق / عضو المكتب التنفيذي 
لرابطة الشباب الديمقراطي االردني )رشاد(

منذ ان دخل االردن تطبيق البروتوكول 
الصحي  الحجر  .في  العالمي ودخل  الصحي 
اصدرت الحكومة االردنية العديد من اوامر 
الشباب  تنصف  لم  التي  المتتابعة  الدفاع 

االردني العامل والطالب منه. 
فالشباب االردني الذي هو صاحب النسبة 
هذه  وبعد  االردني  المجتمع  داخل  االكبر 
القرارات واوامر الدفاع وجد نفسه بال غطاء 
خالل  من  التطوعي  عمله  ينظم  قانوني 
المنظمات الشبابية والجمعيات ومؤسسات 
االغلبية  واصبحت  ال��م��دن��ي,  المجتمع 
في  يعملون  الذين  الشباب  من  العظمى 
مصدر  بال  الموسمية  والوظائف  المياومة 
عدم  بسبب  تأمينية  تغطية  وال  رزق 
االجتماعي  بالضمان  باألساس  اشتراكهم 
تجاه  واجباتهم  عن  العمل  اصحاب  وتخلي 

هؤالء الشباب. 
هذه القرارات اثرت على االقتصاد االردني 
يعاني  حيث  سلبا  العامل  االردني  والشباب 
جائحة  قبل  كبيره  ازمة  االردني  االقتصاد 
بسبب  االزمة  هذه  خالل  وازدادت  كورونا 

االموال  رؤوس  وتخلي  االنتاج  عجلة  توقف 
واالجتماعية  االنسانية  مسؤولياتهم  عن 
الظرف  هذا  في  العمال  تجاه  والقانونية 

الصعب.
عندما  خيراً  االردن��ي  الشباب  استبشر 
عديده,  مبادرات  االردنية  الحكومة  اطلقت 
الكترونية افتراضية  كان الهدف  ومنصات 
االردني في  الشباب  المعلن منها مساعده 
مضمونها  من  افرغت  انها  اال  االزمه  هذه 
حدت  التي  البيروقراطية  التقييدات  بسبب 
القوة  فمعظم  المستفيدين.  نسبة  من 
معطلة  االن  االردني  الشباب  من  المنتجة 
عن العمل, حيث لم تصل المساعدات الى 
تعاني  العظمى  النسبة  وبقيت  مستحقيها 
االمرين في ظل هذه الجائحة التي حرمتهم 
في  مشاكل  عن  ناهيك  العمل,  فرص  من 
يخص  وبما  التعليمية,  والعملية  التعليم 
االشتراك في الضمان االجتماعي من حيث 
المواطنين  كل  ينضم  ان  االص��ل  المبدأ 
حق  وه��ذا  االجتماعي  الضمان  لمؤسسة 
تذليل  يجب  بل  تقييده,  يجوز  ال  للمواطن 
اشتراك  دون  تحول  التي  الصعوبات  كل 
الضمان  خدمات  من  واالستفادة  الجميع 
االجتماعي واالصل ان يتم اعطاء مجموعة 

تسهيالت وحوافز تشجيعية تبدأ من خفض 
من  يشترك  عندما  العامل  تحمل  نسبة 
أو من خالل االشتراك  العمل  خالل صاحب 
واعفاء  الدفع  اجراءات  وتسهيل  االختياري 
او كلف  او رسوم  غرامات  أي  المواطن من 
اضافية لهذا االشتراك ومراعاة وجود فترة 
السباب  الدفع  عن  التخلف  حال  في  سماح 
القرارات  بعض  ايضا  ذلك  وغير  قاهرة, 
الحق  اعطت  التي  الحكومة  اصدرتها 
ألصحاب العمل الى تخفيض رواتب العمال 
نسبة  تخفيض  او   %30 نسبة  الى  تصل 
الى  الرجوع  دون  المنشأة  داخل  العمالة 
اصحاب الحق الحقيقين الذين هم الشباب 
تحت  االردني  الشباب  يقع  وبهذا  االردني 
كما هو  الفاسدة  الرأسمالية  الطبقة  رحمة 

في طبيعة الحال
ننظر  االردن��ي  الشباب  نحن  والنهاية 
لواقع االمر انه البد من مواجهة هذه االزمة 
بحق  المجحف  الوضع  وهذا  القرارات  وهذه 
الشباب االردني العامل والدارس بمزيد من 
الوعي والتوحد لتخفيف العبء عنهم بقولنا 
ان هذه االزمة وهذه القرارات وهذا الظلم 

لن يمر علينا وحقوقنا سوف ندافع عنها

وضع الشباب االردني في ظل جائحة كورونا
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أيمن هلسا 

الدستور  )2/59(�]1[ م����ن  المادة  لنص  تفعيال 
األردني، طلب مجلس الوزراء من المحكمة الدستورية 
تفسير نص المادة 33�]2[ من الدستور لبيان “فيما إذا 
كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع اإللتزامات المقررة 
على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة، بمقتضى 
قانون يتضمن تعديال أو إلغاء ألحكام المعاهدة أو أن 
إبرامها والتصديق عليها،  التي يتم  الدولية  المعاهدة 
واستيفاء اإلجراءات المقررة لنفاذها لها القوة الملزمة 
ظلت  طالما  احترامها  الدول  على  ويتوجب  ألطرافها 

قائمة ونافذة”.
المحكمة  أص���درت  ال��ط��ل��ب،  ل��ه��ذا  واس��ت��ج��اب��ة 
وقد  الصفحتين،  يتجاوز  لم  الذي  الدستورية قرارها، 
يتعارض  قانون  إصدار  يجوز  اآلتيةال  النتائج  ضمنته 
المعاهدة  أطراف  على  المقررة  اإللتزامات  مع  برمته 
اصدار  يجوز  بقانون،ال  عليها  صادقت  المملكة  كانت 
قانون يتضمن تعديال أو إلغاء ألحكام تلك المعاهدة، 
ألطرافها  الملزمة  قوتها  لها  الدولية  المعاهدات 
ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة، 
والتصديق  إلبرامها  تم  المعاهدات  هذه  ان  دام  وما 

عليها واستوفت اإلجراءات المقررة.
وراء  من  السبب  الحكومة  س��ؤال  من  يتبين  لم 
اإلعالم  وسائل  بحسب  أنه  إال  االج��راء،  بهذا  القيام 
المحلية، يبدو أن السبب هو مقترح نيابي لقانون يلغي 
اتفاقية الغاز مع اإلحتالل اإلسرائيلي. والمقصود بهذه 
شركة  بين  ما  توقيعها  تم  التي  اإلتفاقية  اإلتفاقية، 
الحكومة(  من  بالكامل  )المملوكة  األردنية  الكهرباء 
 2016 العام  في  األمريكية  إنيرجي  نوبل  الشركة  مع 
من خالل   ،2020 عام  بداية  مع  التنفيذ  حيز  ودخلت 
ذات   )NBL Jordan Marketing Limited( شركة 
علما  الكايمان،  جزر  والمسجلة  المحدودة  المسؤولية 
بأن هذه الشركة تمثل تآلف شركات أمريكية اسرائيلية 
الواقع   )Leviathan gas field( للغاز  ليفياثان  لحقل 
 130 حوالي  ويبعد  المتوسط  األبيض  البحر  شرق 
كيلومترا من ميناء حيفا، أهم موانئ فلسطين تاريخيا.

القت هذه اإلتفاقية التي تصل قيمتها إلى 15 مليار 
دوالر )8,4 مليار لحكومة إسرائيل، 4,9 مليار للشركات 
على  وتشغيل(  حفر  نفقات  مليار  و1,7  للحقل  المالكة 
مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 300 مليون متر مكعب 
مليار، معارضة   1,5 جزائي مقداره  وبشرط  الغاز،  من 
شاسعة وشرسة. وقد فشلت الحكومة في تقديم أسباب 
الطاقة  وزارة  تصريحات  من  بالرغم  لتوقيعها،  مقنعة 

بأن هذه االتفاقية ستوفر 100 مليون دوالر سنويا.

المحكمة  المادة 33 )طلب استشارة من  استخدام 
أمر غير مفهوم نهائيا،  الحكومة  الدستورية( من قبل 
ويدل على عدم وعي بأساسيات القانون الدولي. فمن 
أو  الدول  بين  تبرم  أن  الدولية  االتفاقيات  أبجديات 
اشخاص القانون الدولي العام مثل المنظمات وحركات 
التحرير وأن تكون خاضعة للقانون الدولي، في حين أن 
االتفاقية التي نحن بصددها موقعة مع شركة أمريكية 
الوطني  للقانون  وخاضعة  محدودة  مسؤولية  ذات 
 .)The law of England and Wales( البريطاني 
باسم  يعرف  فيما  سابقا  تكرر  نفسه  الخطأ  بأن  علما 
في  الحكومة  وقعتها  اتفاقية  وهي  الكازينو”،  “اتفاقية 
العام 2007 مع شركة بريطانية من أجل إنشاء مشروع 
للبحر  الشرقي  الشاطئ  من  بالقرب  )الكازينو(  سياحي 
الميت. إال أن الموضوع انتهى بشكل ودّي مع المستثمر 
فإن  األح��وال،  جميع  وفي  كريم.  المسامح  مبدأ  على 
اعتبار اتّفاقية الغاز أو ما يماثلها خارج نطاق المادة 33 
أمر سبق حسمه بموجب قرار للمجلس العالي لتفسير 
للمحكمة  التفسيري  والقرار  العام 1962  في  الدستور 

الدستورية رقم 2019/2.
اعتمادا على ما تقدم، تعتبر اتفاقية الغاز شكال من 
التي تخضع  العامة  اإلدارة  تبرمها  التي  العقود  أشكال 
للقانون الخاص لتحقيق أهدافها متخلية عن سلطاتها 
المتعاقد  لموقع  مساٍو  موقع  في  لتصبح  وامتيازاتها 
هذه  بقاء  لتبرير   33 المادة  نص  إلى  واللجوء  معها، 
غير  بأنه  وصفه  يمكن  اجراء  تعديلها  وعدم  اإلتفاقية 

موفق على أقل تقدير.
 

أن يقدمه  الذي يمكن  الغاز، ما  بعيدا عن موضوع 
القرار التفسيري رقم 2020/1

القانونية  القيمة  على  األردني  الدستور  ينص  لم 
استقر على  األردني  القضاء  أن  إال  الدولية.  لالتفاقيات 
أن االتفاقيات تسمو على القوانين الوطنية. ويعزز قرار 
الدستور  كان  وإن  اإلجتهاد،  هذا  الدستورية  المحكمة 
لمتعلقة  بقراراتها  للكافة  الملزم  الطابع  حصر  قد 
القرارات  دون  من  والقوانين  األنظمة  دستورية  بعدم 

التفسيرية�]3[,
 

اإلتفاقيات التي ينطبق عليها القرار
اإلتفاقيات  على  ينطبق  أنه  القرار  نص  من  يتضح 
صيغة  ألن  وذلك  بقانون  عليها  المصادقة  تمّت  التي 
سؤال الحكومة شملت هذه العبارة. إال أنه من الممكن 
أن يكون هناك تفسيرات للقرار تشمل كافة االتفاقيات 
طالما »استوفت اإلجراءات المقررة لنفاذها« بحسب ما 
القرار. وبحسب المادة 2/33 من الدستور،  جاء بنص 

االتفاقيات التي بحاجة لتصديق بقانون هي تلك التي 
)1( يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، 

أو )2( تمس بحقوق االردنيين العامة أو الخاصة.
إشكالية  من  يعاني  األردن  أن  نجد  وبالحقيقة، 
الواقع،  أرض  على  المعايير  هذه  تطبيق  في  كبيرة 
الطبيعية  من  اتفاقيات  مع  التعامل  يتم  أنه  نجد  ألننا 
على  بعضها  يعرض  بحيث  مختلفة؛  بطريقة  نفسها 
مجلس األمة للموافقة، في حين يقرر أن البعض اآلخر 
ال يحتاج لمثل هذه الموافقة. ومن أوضح األمثلة على 
ذلك اإلتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان: فقد تم عرض 
البعض منها على مجلس األمة وصدرت بشكل قانون 
كما هو الحال بالنسبة التفاقية حقوق الطفل واتفاقية 
االكتفاء  تم  حين  في  االعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 
بالجريدة  ونشرها  اآلخر  البعض  على  الحكومة  بتوقيع 
اإلنسان  لحقوق  الدوليين  العهدين  مثل  الرسمية 
واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة 
محكمة  اجتهاد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  التعذيب. 
من  المجرمين  تسليم  اتفاقيات  على  استقر  التمييز 
ضمن اإلتفاقيات التي تمس بحقوق األردنيين وبالتالي 
تكون  حتى  األمة  مجلس  موافقة  على  الحصول  وجب 
نافذة في األردن�]4[، كما استقر اجتهاد المحكمة على 
أن إتفاقية اإلعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها 
)نيويورك، 1958( ال تمس بحقوق األردنيين وبالتالي 

ليست بحاجة لموافقة مجلس األمة�]5[.
من  شيئا  الدولة  خزانة  »تحميل  عبارة  أن  كما 
النفقات« ما زالت مبهمة. وبما أن هذه العبارة مطلقة 
ولم يتم تقييدها، فهذا يعني أن االتّفاقية التي ترتب 
أي شكل من النفقات مهما كانت قليلة ستكون بحاجة 
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لموافقة مجلس األمة. ومن الناحية العملية، فإن هذا 
ينطبق على أغلب المعاهدات واإلتفاقيات التي يعتمدها 
هذه  جميع  فان  وبالتالي  جميعها.  تكن  لم  إن  األردن 
األمة،  مجلس  لموافقة  بحاجة  واإلتفاقيات  المعاهدات 
ومثل هذا التفسير ال يستقيم مع الممارسات الدولية أو 

الحكمة من وجود موافقة لمجلس األمة.
مع  القروض  أغلب  أن  نجد  العملية،  الممارسة  في 
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو صندوق النقد الدولي 
الرغم  على  األم��ة�]6[،  مجلس  على  عرضها  يتم  لم 
الدولة  المترتبة على خزانة  المالية  األعباء  من وضوح 
ونرى  القروض.  هذه  على  المركبة  بالفوائد  المتمثلة 
أن عمومية عبارة “شيئا من النفقات قد أفرغت النص 
على  األمة  مجلس  رقابة  وأضعفت  الحقيقي  دوره  من 
قد  والتي  الحكومة  توقعها  التي  الدولية  اإلتفاقيات 
اإلشارة  مع  الديون.  من  بالكثير  الدولة  موازنة  تثقل 
إلى أن البنك الدولي والصندوق الدولي من المنظمات 
الدولي،  القانون  أشخاص  من  تعتبر  التي  الدولية 
الدول  قبل  من  معهما  الموقعة  االتفاقيات  وبالتالي 

تعتبر اتفاقيات دولية بالمعنى الدقيق للكلمة.
طالما الحديث عن التصديق على اإلتفاقية بقانون، 
يستخدم  لم  األردن��ي  الدستور  أن  إلى  اإلش��ارة  تجدر 
عبارة  استخدم  لكنه  بقانون«  »التصديق  مصطلح 
»موافقة مجلس األمة«. إال أن الواقع العملي غير ذلك؛ 
فبحسب التعامل الذي سار عليه األردن من تاريخ نفاذ 
يُعبّر  اآلن،  وحتى   1952 العام  في  الحالي  الدستور 
يسمى  قانون  خالل  من  موافقته  عن  األم��ة  مجلس 
وبالتالي،  المعنية.  اإلتفاقية  على  التصديق  بقانون 
يمكن القول بوجود عرف دستوري مفسر لنص المادة 

33\2 كونها لم تبين كيف يمكن لمجلس األمة التعبير 
عن موافقته على هذه المعاهدات واإلتفاقيات.

التي  اإلتفاقيات  يحصن  القرار   هل 
تمت المصادقة عليها بقانون؟

تم تداول هذا السؤال على نطاق واسع في األردن 
بعد صدر القرار. وكانت التساؤالت تنصب فيما إذا كان 
المصادقة  تمت  التي  السالم  معاهدة  يُحصّن  القرار 
تصديق  )قانون   1994/14 رق��م  بالقانون  عليها 
معاهدة السالم بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية 
الحال  بطبيعة   )1994 لسنة  اسرائيل  دولة  وحكومة 
القرار يحصن االتفاقيات النافذة، لكن ال يوجد ما يمنع 
من نقض، إلغاء أو اإلنسحاب من اإلتفاقية وفقا لقواعد 
لقانون  فيينا  اتفاقية  لنصوص  سندا  الدولي  القانون 
المعاهدات والقواعد العرفية الدولية األخرى. وبعد أن 
تتم عملية النقض، اإللغاء أو اإلنسحاب، يمكن إصدار 
التصديق. وهذا ما يفهم من قرار  قانون يلغي قانون 
المحكمة الذي جاء فيه »المعاهدات الدولية لها قوتها 
الملزمة ألطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما 

بقيت قائمة ونافذة«.
كيف يمكن اإلستفادة من القرار

القرار يقدم فرصة ذهبية إلجراء مراجعة شاملة لكافة 
اإلتفاقيات  مع  مواءمتها  مدى  من  للتأكد  التشريعات 
حقوق  اتفاقيات  خاصة  األردن،  اعتمدها  التي  الدولية 
ويؤكد  بقانون  عليها  المصادقة  تمت  التي  اإلنسان 
على إلتزام تعهد به األردن سابقا في خالل اإلستعراض 

الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان.
للمحكمة   “ أن��ه  على   2/59 المادة  �]1[ ت��ن��ص 
الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها 
ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد 
المفعول  نافذ  قرارها  ويكون  باألغلبية  األمة  مجلسي 

بعد نشره في الجريدة الرسمية”
على  األردني  الدستور  من   33 المادة  �]2[ تنص 
الحرب ويعقد الصلح ويبرم  الذي يعلن  الملك هو   .1“
المعاهدات واالتفاقات. 2. المعاهدات واالتفاقات التي 
يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او 
مساس في حقوق االردنيين العامة او الخاصة ال تكون 
نافذة اال اذا وافق عليها مجلس االمة وال يجوز في أي 
حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما 

مناقضة للشروط العلنية.”
�]3[  تنص المادة 59 من الدستور على “1. تختص 
القوانين  دستورية  على  بالرقابة  الدستورية  المحكمة 
واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون 
أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما 
الحكم  يحدد  لم  ما  مباشر  بأثر  نافذة  أحكامها  تكون 

الدستورية  المحكمة  أحكام  وتنشر  لنفاذه،  آخر  تاريخاً 
في الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 
صدورها. 2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص 
مجلس  عن  صادر  بقرار  ذلك  إليها  طلب  إذا  الدستور 
باألغلبية  األمة  مجلسي  أحد  يتخذه  بقرار  أو  ال��وزراء 
الجريدة  في  نشره  بعد  المفعول  نافذ  قرارها  ويكون 

الرسمية.
التمييز  محكمة  قرار  المثال  سبيل  على  �]4[  انظر 
)هيئة   1312/2005 رقم  الجزائية  بصفتها  االردنية 
خماسية( تاريخ 8/11/2005، منشورات مركز عدالة، 
حيث جاء في القرار “جرى قضاء محكمة التمييز على أن 
معاهدة تسليم المجرمين الفارين بين المملكة االردنية 
التي  االمريكية،  المتحدة  الواليات  وحكومة  الهاشمية 
من  بد  ال  والخاصة  العامة  االردنيين  حقوق  تمس 
من   33 للمادة  استناداً  عليها  االمة  مجلس  موافقة 
الدستور لكي تكون نافذة اذ ال يكفي لغايات تنفيذها 
الرسمية دون صدور قانون دستوري  نشرها بالجريدة 
التنفيذ”. وبنفس المعنى انظر  يضع احكامها موضوع 
رقم  الجزائية  بصفتها  االردنية  التمييز  محكمة  قرار 
755/2006 )هيئة خماسية( تاريخ 17/7/006، قرار 
 2174/2011 رقم  )ج��زاء(  االردنية  التمييز  محكمة 
مركز  منشورات   ،12/1/2012 تاريخ  خماسية(  )هيئة 

عدالة.
التمييز  محكمة  قرار  المثال  سبيل  على  �]5[ انظر 
عامة(  )هيئة   2353/2007 رقم  )حقوق(  االردنية 
جاء  حيث  عدالة،  مركز  منشورات   ،8/4/2008 تاريخ 
في القرار “استقر اجتهاد قضاء محكمة التمييز على أن 
اتفاقية نيويورك ليس فيها ما يمس حقوق األردنيين 
وال  أراضيها  على  األردن  سيادة  أو  الخاصة  أو  العامة 
رقم  حقوق  تمييز   (( األمة  مجلس  على  لعرضها  حاجة 
اتفاق  فإن  وعليه   ،)) ورقم 99/2996   2004/2233
الدعوى  هذه  في  النزاع  أطراف  بين  الموقع  التحكيم 
لندن  تحكيم  هيئة  أمام  التحكيم  ليتم  المملكة  خارج 
التي  الدولية  واالتفاقيات  ويتفق  الدستور  يخالف  ال 

انضمت إليها المملكة”.
�]6[ ومن األمثلة على ذلك اتفاقية القرض الموقعة 
بقيمة 250  األردنية  والحكومة  الدولي  البنك  بين  ما 
بتاريخ 11  والطاقة  المياه  قطاعي  لدعم  دوالر  مليون 
بين  ما  الموقعة  القرض  واتفاقية  أول 2016،  كانون 
البنك الدولي الحومة األردنية بقيمة 50 مليون دوالر 
إلنشاء صندوق لإلبداع بتاريخ 20 آب 2017، واتفاقية 
والحكومة  الدولي  البنك  بين  ما  الموقعة  القرض 
الموازنة  لدعم  دوالر  مليون   200 بقيمة  األردنية 

وقطاع التعليم بتاريخ 13 كانون أول 2017. 

ـــن االتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة: ــــة ع ــــي ــري جـــديـــد لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة األردن ــي ــس ــف  قـــــرار ت
ـــة ـــي ـــدول ـــة االتــــفــــاقــــيــــات ال ـــحـــكـــومـــة يـــــــؤدي لـــتـــعـــزيـــز مـــكـــان ــــن ال ـــر م ـــقـــدي ـــــوء ت  س
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أبناء مخيم اربد يحيون ذكرى النكبة على وقع 
كورونا والحاجة الماسة إلى لقمة العيش

رسالة اربد
فلسطين  لنكبة  ال72  الذكرى  تأتي   
وابناء مخيم اربد اليزالون يذوقون األمرين 
ما بين تشرد ولجوء وفقر وبطالة ومكاره 
صحية وما بين تعرضهم ل تداعيات ازمة 
كورونا التي قطعت بارزقهم باإلضافة إلى 
النفسي والجسدي والمرضى الذي  العبء 

يعانونه. 
يجلس  الكبير  المخيم  مسجد  وأم��ام 
على  المتكئ  محمد  ابو  الحاج  الثمانيني 
عصاه امام بيته في مخيم اربد يتذكر يوم 
»المصيبة» كما يصفها مشيرا ان مغادرته 
في  ايار  من  االثنين  يوم  كانت  القدس 
العام 1948 تحت ازيز النار والمدافع في 
ومحاوالت  اإلسرائيلية,   � العربية  الحرب 
االحتالل اإلسرائيلي دب الرعب في قلوب 
اهل المدينة وحثهم على مغادرتها بهدف 
أبو  الحاج  ويضيف  أهلها،  من  تفريغها 
في  ارض��ه»  »قواشين  سلم  الذي  محمد 
القدس إلى ابنه محمد موصيه اال يفرط 

بها. 
فيما تروي الحاجة ام علي 78 سنة أحداث 
في  واهتزازات  صوتية  بارتجافات  النكبة 
مضيفة  »األغبر«  باليوم  وصفته  أطرافها 

بصوت متقطع وبكائية فيها تحد وتقول 
طال  وان  أرضنا  »األرض  علي  ام  الحاجة 
أوالدي  برجعوا  أنا  رجعت  ما  وان  الزمن, 
على  تقص  دائماً  أنها  مؤكدة  وأحفادي« 
النكبة  معاناة  عشر  الخمسة  أحفادها 

والترحيل.
آالف  سبعة  من  اكثر  يعاني  ذلك  إلى   
ارزقهم  قطع  من  ارب��د  مخيم  في  عامل 
احمد  الشاب  المياومة  عامل  ينتظر  حيث 
يوسف، الفرج وانتهاء أزمة كورونا ليتمكن 
من العودة إلى عمله في قطاع اإلنشاءات، 
بعد تعطل اكثر من شهرين ويؤكد احمد 
الذي كان يفترش األرض أمام منزله داخل 
مأساويا  بات  اسرته  وضع  أن  المخيم، 
أسرته  مستلزمات  تأمين  على  قادر  وغير 
عدم  عن  ناهيك  أطفال،  من7  المكونة 

قدرته على دفع أجرة منزله الشهرية.
مجال  في  يعمل  كان  أنه  الى  مشيرا   
اإلنشاءات وكانت يوميته ال تقل عن 20 
دينارا، إال أن أزمة كورونا تسببت بتعطله 
عن العمل منذ شهرين بحيث بات ال يجد 
الطيطي  عثمان  ويقول  فيما  يومه.  قوت 
)باله(  مستعملة  مالبس  بسطة  صاحب 
في مخيم اربد، إن وضع اسرته ايضا أصبح 

تأمين  على  قدرته  عدم  ظل  في  كارثيا 
تلبية  يتمكن من خالله من  مصدر دخل 
عن  توقف  أن  بعد  اليومية،  احتياجاتها 

عمله ايضا منذ أكثر من شهرين...
 ورغم هذه المعاناة المعيشية الصعبة 
اال أن أبناء مخيم اربد اليزالون يمسكون 
بحق العودة ولن يتنازلون عنه مهما كانت 
مخيم  ان  ويذكر  والتحديات.  الضغوطات 
وشمال  اربد,  مدينة  من  شماال  يقع  اربد 
قد  مترا  كيلو   85 بنحو  عمان  العاصمة 
أنشئ في العام 1951 ليتسع لنحو 4 آالف 
الجئ على مساحة )244( ألف متر مربع, 
المخيم  توسعة  تمت   1954 العام  وفي 
ليتسع لنحو )3( آالف الجئ اضافي وكانت 
وبيوت  الخيم  من  تكوينه  بداية  بيوته 
الصفيح وبعدها تحولت إلى بيوت طينية 
وأصبحت  اسمنتية  بيوت  ثم  مؤقتة ومن 
الحضارية.  ارب��د  معالم  من  ج��زءا  اليوم 
في  مخيمات  أربعة  احد  اربد  مخيم  ويعد 
هي:   1948 حرب  أعقاب  أنشئت  األردن 
مخيم الوحدات ومخيم اربد ومخيم البقعة 
عدد  ويبلغ  الزرقاء..  في  العودة  ومخيم 
سكان مخيم اربد اكثر من 40الف نسمة.
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االردنية  الوطنية  الحملة  اص��درت   -
على  فيه  عقبت  بياناً  الغاز  اتفاقية  إلسقاط 
ع��ن��وان: ت��ح��ت  ال��دس��ت��وري��ة  المحكمة   ق���رار 
ه��ل س��ي��واج��ه أص��ح��اب ال���ق���رار ت��ه��دي��دات 
ب���ال���ق���ول؟ ال  ب���ال���ف���ع���ل   ال���ص���ه���اي���ن���ة 
للحكومة  تُتيح  الدستوريّة  المحكمة  ق��رارات 
دفاع بأمر  الصهاينة  مع  الغاز  اتفاقيّات   إلغاء 

نقتطف مما جاء في البيان:
المحكمة  عن  الصادر  التفسير  قرار  نصّ   ((
في  المبرمة  بالمعاهدات  والمتعّلق  الدستوريّة، 
يجوز  أنّه »ال  الدستور، على  المادة 33 من  إطار 
االلتزامات  مع  برمّته  يتعارض  قانون  إص��دار 
قد  المملكة  كانت  معاهدة  أطراف  على  المقرّرة 
يجوز  ]و[ال   )...( قانون  بمقتضى  عليها  صادقت 
ألحكام  إلغاًء  أو  تعدياًل  يتضمّن  قانون  إص��دار 
الدوليّة  المعاهدات  ]و[إن   )...( المعاهدة  تلك 
لها قوّتها المُلزمة ألطرافها ويتوجّب على الدّول 

احترامها، طالما ظّلت قائمة ونافذة...«
هذا يعني، وبشكل مباشر، أن االتفاقيّات التي 
مثل  الدستور،  من   33 المادة  إطار  خارج  أُبرمت 
الصهيوني،  العدوّ  من  الغاز  استيراد  اتفاقيّات 
للحكومة  تُلغيها، كما يمكن  أن  للحكومة  يمكن 
االلتزامات  مع  يتعارض  بشأنها  قانونًا  تُصدر  أن 
المقرّرة فيها، وينهيها مرًّة وإلى األبد، خصوصًا 
للمحكمة  سابق  ق��رار  يدعمه  األم��ر  ه��ذا  وأن 
الدستوريّة، وهو قرار التفسير رقم 2 لعام 2019، 
والذي نصّ على أن “االتفاقيّات ]وهي هنا اتفاقيّة 

استيراد الغاز من العدو الصهيوني، بحسب 
تبرمها  التي  الحكومي[  السؤال  نص 
للحكومة  بالكامل  مملوكة  شركات 
الوطنيّة،  الكهرباء  شركة  هنا  ]وهي 
الحكومي[  ال��س��ؤال  ن��ص  بحسب 
االتفاقيّات  مفهوم  ف��ي  ت��دخ��ل  ال 

من   2 الفقرة  في  عليها  المنصوص 
المادة 33 من الدستور...«

دفاع  أم��ر  اص��دار  إمكانية  يعني  وه��ذا 
يُ��ل��غ��ي ات��ف��اق��يّ��ات اس��ت��ي��راد ال��غ��از مع 

الكورونا  جائحة  وأن  خصوصًا  العدوّ، 
أمام  تتكرّر  لن  ذهبيّة  فرصًة  تمّثل 
االتفاقيّات. هذه  إللغاء  القرار   أصحاب 

فعلى الصعيد الصحيّ: يُمّكن إلغاء اتفاقيّات الغاز 
أصحاب القرار من تحويل مئات ماليين الدوالرات 
الصفقات،  هذه  دفعات  تمويل  على  ستُبدّد  التي 
إلى اقتصادنا المحليّ، لتحصينه في مواجهة آثار 

الجائحة، وتوفير التمويل الالزم للقطاع الصحّي.
والمتوسّط  القريب  االقتصاديّ  الصعيد  على 
المدى: ستخّلف هذه الجائحة ركودًا وأزمة اقتصادية 
التي  المليارات  باستثمار  جزئيًّا  تجاوزها  يمكننا 
كانت ستذهب لدعم االقتصاد الصهيوني وإرهابه، 
الطاقة  قطاع  في  خصوصًا  محليّة،  مشاريع  في 
باحتياجاتنا  تُعنى  إنتاجيّة  وقطاعات  المتجددة، 
المحليّة المباشرة، مما سيخلق عشرات آالف فرص 
العمل لمواطنينا ممن يرزحون تحت وطأة البطالة 
والفقر، األمر الذي سيخّفف آثار األزمة االقتصاديّة 

أو يحيّدها، ويحصّن اقتصادنا المحليّ.
الصهاينة  يستغّل  السياسيّ:  الصعيد  على 
وتيرة  لتسريع  كورونا  بجائحة  العالم  انشغال 
الضّفة  مناطق  االستيطان، وتسريع مشاريع ضمّ 
وهنا  الميّت،  البحر  وشمال  األردن  وغور  الغربيّة 
علينا أال ننسى أن اتفاقيّات الغاز مع العدو تمّثل 
دعمًا مباشرًا لما يُسمّى “االستيطان غير المشروع”، 
الحرب  لجرائم  ودعمًا  الدولي،  للقانون  وخرًقا 

باالستيطان(،  )المتمثلة 
كبيرًا  جزًءا  ألن  نظرًا 

م���ن أم����وال 
ه�����ذه 

الشريك  ديليك”  “مجموعة  في  يصبّ  الصفقات 
الفلسطيني  الغاز  ائتالفات استخراج  الرئيسيّ في 
المسروق، والوارد اسمها في القائمة التي أصدرتها 
القانون  تخرق  التي  للشركات  المتحدة  األم��م 
الدولي عبر عملها في، ودعمها، ل�”االستيطان غير 

المشروع” في فلسطين المحتلة عام 1967. 
الصهيوني  التصعيد  هذا  على  السياسيّ  الردّ 
بتهديد مصالح األردن االستراتيجيّة وضمّ الضّفة 
الغربيّة وغور األردن وشمال البحر الميّت وتسريع 
الغاز  اتفاقيّات  بإلغاء  يكون  االستيطان،  وتيرة 

فورًا.
الشرط  وتجنب  القانوني  اإلطار  صعيد  على 
الجزائي: يشّكل الظرف الطارئ الحالي والذي تم 
إمكانيّة  الدفاع،  بقانون  العمل  تفعيل  بموجبه 
فورًا، ومن خالل  الغاز  اتفاقيّات  إللغاء  تتكرّر  لن 
“أمر دفاع” يصدر عن رئيس الوزراء، استنادًا إلى 
الظروف االستثنائية الحالية، واستنادًا إلى قرارات 
المبررات  إلى  واستنادًا  الدستوريّة،  المحكمة 
الحكومة  من  ورغبة  أعاله،  المذكورة  المختلفة 
جائحة  لمواجهة  المتاحة  الموارد  بتحويل جميع 
لتعزيز  ال��م��وارد  جميع  وتخصيص  ك��ورون��ا، 
تبعاتها،  األردن في مواجهة  واقتصاد  إمكانيّات 
الجزائي  ال��شّ��رط  تجاوز  ويمكن 
شركة  خ��روق��ات  إل��ى  باالستناد 
بحسب  الدولي  للقانون  “ديليك” 
المذكورة  المتحدة  األمم  قائمة 
المادة  إلى  وباالستناد  اع��اله، 
رقم 4,2,8 من اتفاقيّة استيراد 
تمّكننا  والتي  العدو  من  الغاز 
من إنهاء العمل باالتفاقيّة في 
إعسار  في  البائع  “وق��وع  حال 
يؤثر  أن  معقول  بشكل  يتوقع 
على  جوهري  وبشكل  سلبًا 
البائع اللتزاماته بموجب  أداء 
أن  بعد  وذل��ك  االتفاقية”، 
انهار سعر سهم شركة نوبل 
قيمتها  وان��ه��ارت  إن��رج��ي، 
أسعار  انهيار  إثر  السوقيّة 
جائحة  بسبب  ال��ن��ف��ط 

كورون((ا.

 قرارات المحكمة الدستوريّة تتيح للحكومة
 إلغاء اتفاقيّات الغاز مع الصهاينة

الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني )غازالعدواحتالل(:
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العمالية  ال��وح��دة  كتله  اك��دت   -
جديد  اقتصادي  نهج  باعتماد  مطالبتها  على 
بعد  التعافي  من  االردني  االقتصاد  لتمكين 

يترتب  بما  والتعامل  الجائحة  من  الخروج 
تطال  مظاهرها  بدأت  التي  ازمات  من  عليه 

سواء  الدول  لجميع  االقتصادية  االوضاع 
كانت دول التركز الصناعي ذات االنتاج 
التعامل مع تبعات  الكبير والقادرة على 
االزمه او االقتصاديات الرخوة المعتمدة 
معا  في  االقتراض  على  اساسي  بشكل 

حيث  االردن  ومنها  المالية  ازماتها  لجه 
مستويات  الى  فيه  االقتراض  معدل  وصل 
حرجه لتزيد من تفاقم االزمات القائمة اصال 

من فقر وبطاله تهددان االستقرار االقتصادي 
واالمن الوظيفي واالجتماعي.

يتضح من السياسات واالجراءات االقتصادية: 
االقتراض  بشروط  االيفاء  على  القدرة  عدم 
المباشرة  وغير  المباشرة  بالضرائب  المتعلقة 
والمالية  االقتصادية  السياسات  وعدم مراجعة 
اطراف  كافة  مراعاة  على  يقوم  نهج  واتباع 
العملية اإلنتاجية واالفتقار إلى سياسه ضريبيه 
يتحقق من خاللها توزيعا عاداًل للثروة المتاتيه 
من الناتج المحلي بدال عن الضرائب اإلضافية. 
غير المباشرة ))ضريبة المبيعات والرسوم على 
اسعار  ورفع  الجمركية((  والرسوم  المعامالت 
لتتحمل  والكهرباء  والطاقة  االنتاج  مدخالت 
نتيجتها القطاعات المولدة لفرص العمل األمر 
الكورونا بسبب ضعف  االزمه بعد  يفاقم  الذي 
القوه الشرائية هذا إضافة إلى تعطل القطاعات 
تأثرت  التي  المؤسسات  وخاصه  االقتصادية 
بأوامر الدفاع ذات المالئة المالية المنخفضة. 
الدولة  خزينة  قدرة  وعدم  للسيولة  الفتقارها 
على توفير الدعم اال للمؤسسات االستراتيجية 
كالملكيه والكهرباء مما سيفاقم من ظاهرتي 
الى ما نسبته 37.%  والواصلة  والبطالة  الفقر 
إلى  لالرتفاع  والمرشحة  التوالي  على   %19,5

زياده ما نسبته %10 .
المتبع  النهج  هشاشه  على  يؤشر  هذا  ان 
وقصور القوانين الحمائيه للمؤسسات اإلنتاجية 
وذوي الدخل المحدود وسيرفع من حدة االزمه 
في  السابق  النهج  على  االستمرار  حال  في 
التعامل مع اثارها في كافة القطاعات المحركة 
لالقتصاد والمتعلقة بعدم اعاده النظر بالنظام 

الضريبي 
ض���ري���ب���ه ي���ق���وم ع��ل��ى 

المالئة  ذات  المؤسسات  ارباح  على  تصاعديه 
المالية  المؤسسات  وخاصة  العالية  المالية 
االتصاالت  وقطاع  تأمين  وشركات  بنوك  من 
واعفاء المؤسسات في القطاعات اإلنتاجية من 
والتي  الزراعي  االنتاج  مدخالت  على  الضرائب 
وصلت الى ما نسبته 14%  والصناعي والرسوم 
تكاليف  على  الضرائب  وتخفيض  الجمركية 
والكهرباء.  الطاقة  بأسعار  المتعلقة  االنتاج 
والعمل على احالل ضريبة االرباح تدريجيا. محل 
ضريبه المبيعات وخاصه اعلى السلع األساسية 
القروض  فوائد  وايقاف  محليا  المنتجة  والسلع 
شرط  وتعطيل  الصغيرة  المؤسسات  على 
المقترضين  القروض على  التعاقد برفع فوائد 
وتخفيض  البنوك  على  الضرائب  رفع  حال  في 
على  وخاصه  سابقا  المسحوبة  القروض  على 
البنوك  خفضت  بعدما  االنتاجية.  المؤسسات 
تخفيض  بعد   %1,5 نسبته  ما  الى  الفوائد 
لدفع   %2 نسبة  الى  الفائدة  المركزي.  البنك 
اإلنتاجية الستغالل  القطاعات  في   باالستثمار 
النشاط  الرتباط  والطبيعية  البشرية  الموارد 
ليشكل  القطاعات  بقيه  االنتاجي وتشابكه مع 
وهو  االقتصادي  النشاط  من  نسبته%70  ما 
الفقر  ظاهرتي  تصاعد  من  الحد  علية  المعول 

والبطالة.
تشكل  اإلج��راءات  هذه  ان  الكتلة  وبينت 
الذي  المتبع  النهج  قصورات  لتالفي  المدخل 

عودة  بعد  اتباعه  خطورة  المعطيات  تؤكد 
الذي  الطبيعي  مجراها  الى  االقتصادية  الحياه 
ستظهر فيها نتائجه على مستوى المؤسسات 
نفس  اتبعت  الحكومة  ان  سيما  واالف��راد 
االقتصادية  التداعيات  معالجة  في  النهج 
باجر  العاملين  الزمه كورونا. على حساب 
والقطاعات  االجتماعية  ومدخراتهم 
االنتاجية واصحاب الدخل المحدود من 
تمس  ان  دون  العام  القطاع  موظفي 
اال  او موظفيها  المستقلة  المؤسسات 

بشكل محدود
مظاهر  من  ستفاقم  اإلج��راءات  تلك 
وخ��روج  االستثمار  ضعف  ف��ي  االزم���ة 
الشركات الصغيرة من سوق العمل وانهيار 
قطاع النقل والسياحة وضعف القوة الشرائية. 
في  االردن��ي��ة  العمالة  تحويالت  وانخفاض 
الخليج  في  العاملين  فقدان  واحتماالت  الخارج 
الركود  احتماالت  على  يؤشر  مما  لوظائفهم 
االجتماعي  االستقرار  يهدد  مما  االقتصادي 

للمدى المتوسط البعيد.
المشكالت  ان  تؤكد  المعطيات  هذه  ان 
االلتفات  ع��دم  تحتمل  تعد  لم  المتراكمة 
في  المالية  المعالجات  على  واالقتصار  اليها 
الموازنات  في  والمستمرة  المزمنة  العجوزات 
على  ق���ادره  تعد  ل��م  انها  وحتى  العامة. 
التي  االزمه  ا  عليه  توكد  المالية  المعالجات 
فالعجز  الحالية  2020  الموازنة  ترتبت على 
المقدر بحوالي مليار. وسته واربعون مليون. 
سيتضاعف ليصل الى ما ال يقل عن مليارين 
المباشرة  الضريبية  االي���رادات  النخفاض 
الخارجي  االقتراض  وصعوبة  المباشرة  وغير 
االوضاع  بسبب  الداخلي  االقتراض  وخطورة 
التي تمر بها الدول المانحة واستحواذ فوائد 
نفقات  في  االكبر  النسبة  على  العام  الدين 
مما  مليار   1,4 بحوالي  والمقدرة  الموازنة 
من  لالقتراض  اللجوء  احتماالت  الى  يوشر 
القروض  لتصل  االجتماعي  الضمان  ام��وال 
الضمان  مؤسسه  على  المسحوبة  الحكومية 
الى سبعة مليارات اذا وصل القرض الى مليار 
ونصف في حال استمرار الحكومة على نهجها 
المدمر او اتباع نهج ضريبي تطال نسبه عالية 

من احتياجاتها المالية. 
ان هذا سيتضح في االيام القليلة القادمة

لتمكين القطاعات اإلنتاجية من التعافي بعد الجائحة 

الكتلة تطالب بنهج اقتصادي جديد
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السياسيان  المكتبان  عقد   -   
لتحرير  والديمقراطية  الشعبية  للجبهتين 
فيه  ناقشا  مشتركاً  اجتماعاً  فلسطين 

األوضاع العامة، وتوصال إلى التالي:
1(    التأكيد أن الرد على النكبة ورفض 
على  دائمة  وطنية  مهمة  يعتبر  نتائجها، 
جدول أعمال نضال شعبنا وقواه السياسية، 
النضال من أجل حل قضية  المقدمة  وفي 
الالجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل 
لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي 
والوقوف   ،1948 العام  منذ  منها  هجروا 
نضالهم  في   48 ال  في  أهلنا  جانب  إلى 
والوطنية  القومية  حقوقهم  أج��ل  من 
القوانين  رزم��ة  وتفكيك  واالجتماعية، 
العنصرية التي يقوم عليها النظام الفاشي 

في دولة االحتالل.
الضم  م��ش��روع  أن  2(    ال��ت��أك��ي��د 
ابتدأ  ال��ذي  األمريكي   _ اإلسرائيلي 
العربي  الجوالن  وفي  المحتلة  القدس  في 

المحتل، أدخل قضيتنا في مرحلة  السوري 
نضالية جديدة، لم يعد يجدي فيها الرفض 
ق��رارات  تنفيذ  عن  واإلح��ج��ام  اللفظي، 
المجلسين المركزي والوطني، وإلغاء اتفاق 
أوسلو، والتحرر من قيوده وقيود برتوكول 
باريس االقتصادي، وسحب االعتراف بدولة 
وفك  األمني،  التنسيق  ووق��ف  االحتالل، 
لصالح  اإلسرائيلي  االقتصاد  مع  العالقة 
السياسي  الغطاء  وتوفير  وطني،  اقتصاد 
األساليب  بكل  لشعبنا  الشعبية  للمقاومة 
األخرى،  النضال  أساليب  وكل  والوسائل 
التي  الدولية  الشرعية  بقرارات  والتمسك 
تؤدي إلى التحرر من االحتالل واالستيطان، 
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
حدود  على  القدس،  وعاصمتها  السيادة 
الالجئين  قضية  وحل   ،1967 حزيران   4
لهم حق  يكفل  الذي  القرار 194  بموجب 
العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا 

منها منذ العام 1948.

3(    التأكيد على ضرورة إنهاء االنقسام 
وكل أشكال الخالفات التي تؤدي إلى إضعاف 
والدعوة  شعبنا  ونضاالت  الوطنية  الحالة 
المستويات  أعلى  على  وطني  حوار  لعقد 
برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف 
يحضره األمناء العامون أو من ينوب عنهم.
في  شعبنا  إل��ى  التحية  4(    ت��وج��ي��ه 
على  والتأكيد  كورونا،  جائحة  مواجهة 
ضرورة تطوير كل أشكال ووسائل التكافل 
المضيفة  ال���دول  ودع���وة  االجتماعي، 
لالجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث، إلى 
تأمين كل مستلزمات مكافحة الجائحة، بما 
في ذلك دعوة دولة االحتالل لفك الحصار 

الظالم عن قطاع غزة.
5(    توجيه التحية إلى مناضلينا األسرى 
مواصلة  وتأكيد  االح��ت��الل،  سجون  في 
النضال من أجل حقهم في الحرية، وتوجيه 
شهدائنا  لذكرى  واإلجالل  اإلكبار  تحيات 

األبرار.•	

في اجتماع للمكتبين السياسيين

“الديمقراطية” و”الشعبية”: تدعوان لمجابهة سياسات الضم بالوحدة الوطنية، 
وإلغاء اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني
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- توقع الباحث والمستشار النفطي 
عالم  ينكشف  أن  زلوم،  الحي  عبد  العالمي، 
اقتصادي  “نظامين  عن  “كورونا”  بعد  ما 
النامية  الدول  بمقدور  جديدين”،  وسياسي 
المرهقة بالديون أن تحول من خالله األزمة 
الى فرصة شريطة أن تكون لديها رغبة في 

التغيير.
يتنبأ  مقال  في   ، األردني  الباحث  وأوضح 
ما  تحوالت  أن  العولمة،  نجم  بأفول  فيه 
مطلقا  شرا  تكون  لن  كورونا«   « أزمة  بعد 
بل ستحمل بوادر فرص على الدول النامية 
والتقاطها  لها  التفطن  بالديون،  المثقلة 
في الوقت المناسب، ولن يكون ذلك ممكنا 
الذي  التغيير  إنجاز  في  حقيقية  ب��إرادة  إال 
سيتطلب بالضرورة » تغييرا في المناهج «.

العديد  له  صدرت  الذي  الكاتب،  وتابع 
من الكتب حول االقتصاد والعوملة، أن من 
لعالم  اإليجابية  اإلشارات  التقاط هذه  شأن 
ما بعد » كورونا « أن يخول لدول » كلبنان 
وال  عجوزات  بال  دول  الى  االنتقال  واألردن 
تبدأ  األلف ميل  مديونيات « غير أن خطوة 
بخطوة والخطوة األولى، برأيه » هي إرادة 

التغيير «.
التي   » ك��ورون��ا   « أزم��ة  أن  وسجل 

 « إقبار  نتائجها  أب��رز  من  سيكون 
أحد  ب��رأي  ك��ان��ت،  م��ا   ،» العولمة 

السياسة  صناعة  في  المشاركين 
رونالد  عهد  على  األمريكية 
إال  ستوكمان،  ديفيد  ريغان، 
ذلك الدبوس الذي فجر فقاعة 

المخبوء من أزمات في عالم المال واالقتصاد 
وكشف عن واقع » ازدهار كاذب « وأبان عن 
حتمية الحاجة الى التغيير وأن » نظاما آخر 

قد أصبح من الضرورات «.
حل  يتم  لم   2008 ازمة  أن  الى  ولفت 
أسبابها وإنما تم تأجيل انهيار النظام الذي 
إلى  ميتا  يمشي  التاريخ  ذلك  منذ  بقي   «
أول ضحاياه  فكان  كورونا  فيروس  جاءه  أن 
ولن تنفعه مسكنات بل سينتج عنه أنظمة 
سياسية واقتصادية بل واجتماعية بما فيها 

النظر  ف���ي ث��ق��اف��ة اع����ادة 

االستهالك «.
اإلنجاز  واق��ع  يتطلبه  ما  على  وكدليل 
حتما،  اآلفلة  العولمة  سلبيات  تجاوز  باتجاه 
برأيه، بمجرد انكشاف غيوم األزمة الصحية 
المكسيك  حالة  الباحث  استحضر  العالمية، 
في أزمتها االقتصادية الراهنة وكيف آلت إلى 
ما هي عليه اآلن بعدما » قامت بكل ما كان 
والسوق  العولمة  مع  للتناغم  منها  مطلوبا 
أبرز ضحايا هذه  أحد  الحرة«، فكانت بذلك 
العولمة، الفتا الى أنه ليس ببعيد عن هذا 
 « أن  عليه  كان  الذي  العراق  أمر  النموذج 
في  أيضا  النفط  من  مبيعاته  رصيد  يودع 
بنوك أمريكية بنيويورك لتمويل مشترياته 

من الغذاء والدواء تحت شروط قاسية «.
االستعمار   « أن  الباحث،  يتابع  وليتضح، 
الجديد استطاع، وبأدوات العولمة، أن يحقق 
حتى ما لم يستطع االستعمار القديم تحقيقه 
«، مسجال أنه إذا كان صندوق النقد الدولي 
قد » تنبأ بأن دول الجزيرة العربية ستصبح 
من الدول المقترضة بحلول سنة ″2034، 
الجزم  الى  تحمله  قناعة  من  لديه  ما  فإن 
بعد  الدول  هذه  استمرت   « حال  في  بأنه 
قبل  ما  والسياسة  العيش  نمط  في  كورونا 
كورونا ستصبح من الدول المقترضة قبل 
وجلي  واضح  هو  ما  وأن  سنة ″2025، 
إال  تغفله  لن  الشأن  بهذا  للعيان 
عليها  ينطبق  التي  العيون  تلك 
هناك  ليس   « األمريكي  المثل 
أكثر عمى من الذين ال يريدون 

أن يبصروا «

عبد الحي زلوم: تحوالت ما بعد أزمة “كورونا” 
تحمل فرصة على الدول النامية اقتناصها



دد1275االهاليالخميس21-5-2020م
15الع عربي ودولي

خليل العناني
في  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  أستاذ 
باحثين  كبير  عمل  األميركية.  هوبكنز  جونز  جامعة 
في معهد الشرق األوسط، وباحثاً في جامعة دورهام 
البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.من كتبه 
تصارع  ..شيخوخة  مصر  في  المسلمون  »اإلخ��وان 

الزمن«.

حرارة  ارتفعت  األخيرين،  األسبوعين  مدار  على 
الدرجة  إلى  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  العالقة 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  فيها  هدّد  التي 
بقطع كل العالقات مع بكين، وذلك رداً على ما يعتبره 
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  عن  مسؤوليتها 
)كوفيد - 19( في أميركا والعالم. وهو ما دفع خبراء 
القفز  إلى  وخارجها،  أميركا  داخل  كثيرين،  ومحللين 
وقوع  احتماالت  حول  تدور  وخالصات  تكهنات  إلى 

مواجهة بين البلدين الكبيرين.
وحقيقة األمر، لم يبدأ توتر العالقة بين واشنطن 
وانتشارها،  كورونا  فيروس  جائحة  ظهور  مع  وبكين 
فالتخوف  إلى سنوات سابقة،  يعود  وإنما  أو بسببها، 
وعسكريا  اقتصاديا  الصين،  صعود  من  األميركي 
التحذير منه  بدأ  وإنما  اليوم،  وليد  وتكنولوجيا ليس 
قبل عقد على األقل، وتحديداً منذ أواخر عهد الرئيس 
األميركي جورج دبليو بوش )2001 - 2009(. وقتها، 
تحدّث بعضهم عن ضرورة حدوث تحول استراتيجي في 
المحيط  منطقة  باتجاه  األميركية  الخارجية  السياسة 
الهادئ. وهو ما ترجمته إدارة الرئيس السابق، باراك 
أوباما، ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون، بشكل عملي 
فيما عُرف وقتها بمبدأ »محور الباسيفيك« الذي كان 
واالقتصادية  التجارية  الشراكة  تقوية  على  يرتكز 
واالستراتيجية مع دول الباسيفيك، خصوصا المحيطة 
بالصين، مثل اليابان والفيليبين وإندونيسيا وكذلك 
الصيني،  الصعود  الحتواء  محاولة  في  أستراليا، 
بالرئيس  أوباما  فيها  يُسمّى  كان  التي  الدرجة  إلى 

»الباسيفكي«، نظراً لتوجهاته 
رأت الصين في مبدأ »محور الباسيفيك« 
اإلقليمية،  اعتداًء غير مباشر على سيادتها 

ومحاولة للحد من نفوذها العالمي
واهتمامه بالنفوذ األميركي هناك.

ولكن ما قرأته بكين في هذه التحرّكات 
األميركية كان مغايراً، فقد رأته اعتداًء غير 
مباشر على سيادتها اإلقليمية، ومحاولة 

العالمي،  نفوذها  م��ن  للحد 
اقتصادياً وتجارياً وعسكرياً. لذا 
مع  عالقاتها  تكثيف  في  بدأت 
اإلقليميين،  حلفائها وشركائها 

نفوذها  مدّ  عن  فضاًل  وروسيا،  الشمالية  كوريا  مثل 
االقتصادي عالمياً في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا، 
وصواًل إلى أميركا الالتينية. وهو ما ساهم في ارتفاع 
حجم االقتصاد الصيني بشكٍل غير متوقع خالل العقد 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  أصبح  أن  إلى  الماضي، 
أن يتفوق االقتصاد  بعد االقتصاد األميركي. ومتوقعٌ 
الصيني على نظيره األميركي خالل أعوام قليلة، ولعل 

هذا أحد أسباب التوتر الحالي بين البلدين.
بشكل  ازداد  قد  العالقة  هذه  في  التوتر  أن  على 
أربعة  قبل  السلطة  إلى  ترامب  وصول  منذ  ملحوظ 
مواجهة  في  البلدين  بدخول  سرّع  ما  وهو  أع��وام، 
تجارية غير مسبوقة، لم تهدأ إال مع توقيع اتفاق تجاري 
بمقتضاه  الصين  تستورد  شهور،  أربعة  قبل  مرحلي 
األميركية،  الواردات  من  دوالر  مليار  مائتا  قيمته  ما 
العامين  مدار  على  الزراعية،  المنتجات  من  خصوصا 
االتفاق  إلى هذا  الوصول  الرغم من  المقبلين. وعلى 
شهر  منتصف  األبيض،  البيت  في  توقيعه  تم  الذي 
في  ترامب  استمر  فقد  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 
الشهرين األخيرين،  تصعيد عالقته مع الصين خالل 
في  الذريع  فشله  محاولة تصدير  أولها  أسباب:  لعدة 
كتابة  حتى  خّلفت  والتي  كورونا،  جائحة  مع  التعاطي 
شخص  المليون  ونصف  مليون  حوالي  السطور  هذه 
من المصابين، وحوالي 88 ألف حالة وفاة في أميركا، 
الواليات  تاريخ  في  وإنسانية  صحية  كارثة  أكبر  في 
اقتصادية  خسائر  في  الجائحة  وتسببت  المتحدة. 
نحو 35  فقدان  عنها  نتج  األميركي  لالقتصاد  فادحة 
الماضيين.  الشهرين  مليون شخص وظائفهم خالل 
هذا  انتشار  عن  المسؤولية  الصين  بتحميله  لذلك 
الفيروس، يحاول ترامب رفع اللوم عن إدارته وطريقة 
تعاطيها مع الفيروس. وثانيها، استغالل جائحة كورونا 

الضغط م�������ن  ع���ل���ى ال���ص���ي���ن، أج��ل 

وابتزازها من أجل تقديم مزيد من التنازالت التجارية 
في  يساعد  قد  وبشكل  أميركا،  لصالح  واالقتصادية 
إرضاء  محاولة  وثالثها،  الصيني.  االقتصاد  نمو  إبطاء 
الناخب األميركي، خصوصا من فئة المزارعين الذين 
من المفترض أن تستورد الصين ما قيمته 50 مليار 
دوالر من منتجاتهم خالل العامين المقبلين، والضغط 
من أجل زيادة هذه القيمة، فهؤالء المزارعون يمثلون 
كتلة تصويتية مهمة بالنسبة لترامب، وذلك في سعيه 
إلى الفوز بوالية رئاسية ثانية في االنتخابات الرئاسية 
المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  إجراؤها  المقرر 
للصين،  االقتصادي  الصعود  تعطيل  محاولة  وأخيراً، 
بالمسؤولية  باتهامها  العالم ضدها  تأليب  من خالل 
العالم، بسبب  في  األرواح  آالف من  مئات  فقدان  عن 

جائحة كورونا.
االعتماد  أن  ترامب  ي��درك  أع��م��ال،  رج��ل  وألن��ه 
ال  وتجاريا  اقتصاديا  الصين  على  المتزايد  األميركي 
حساب  على  الصيني  الصعود  من  مزيد  سوى  يحقق 

الواليات المتحدة. ولذا فإن خطته منذ
على  المتزايد  األميركي  االعتماد  أن  ترامب  يدرك 
الصين ال يحقق سوى مزيد من الصعود الصيني على 

حساب الواليات المتحدة
 جاء إلى السلطة تقوم على فك االرتباط التدريجي 
بين االقتصادين، بحيث يتم تقليل هذا االعتماد بما 
يصب في تحقيق مصالح بالده. وقد بدأ ذلك بالفعل 
تستثمر  التي  األميركية  الشركات  تشجيع  خالل  من 
ما يقرب من 14 مليار دوالر في الصين على الخروج 
الواليات  داخل  إما  استثماراتها  وتوجيه  هناك،  من 
وفيتنام.  كالفيليبين  أخرى  بلدان  في  أو  المتحدة 
استثمارات  سحب  في  فيدرالية  وكاالت  بدأت  كذلك 
الصينية  السوق  من  األميركية  المعاشات  صناديق 
أخرى  جهات  تلحقها  وربما  األخيرة،  األسابيع  خالل 

مستقباًل.
اقتصادية  مواجهة  دخول  الصين  تريد  ال  قطعاً، 
ألنها  فقط  ليس  المتحدة،  الواليات  مع  تجارية  أو 
إلى  تنزلق  قد  النوع  هذا  من  مواجهة  أية  أن  تدرك 
ولكن  عسكرية،  وربما  استراتيجية،  مواجهة 
القوية  االقتصادية  مصالحها  على  لحرصها  أيضا 
سوق  أكبر  هي  األميركية  فالسوق  أميركا،  مع 
للمنتجات الصينية بقيمة تصل إلى حوالي نصف 
 %17 نسبته  ما  على  وتستحوذ  دوالر،  تريليون 
الصعب  من  لذلك  الخارجية.  الصين  تجارة  من 
توقع حدوث مواجهة بين البلدين، وأقصى 
بعض  بكين  تقديم  يحدث  قد  ما 
التنازالت االقتصادية والتجارية، من 
أجل إرضاء ترامب وإسكاته، وبما قد 

يضمن فوزه بوالية رئاسية ثانية

أميركا والصين .. هل المواجهة حتمية؟


