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االحتالل من  م�سروقة  االردن  نهر  مياه  اجلمعاين: 

�ييييسييييّر املييييواجييييهيييية امليييحيييتيييميييلييية بييييين اجلييييي�ييسيين 

املييي�يييسيييري والييييركييييي عييلييى االأر�يييييييض الييليييييبييييية!

لسنا في حالة انتظار لما سيحدث بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٠ وهو 
الموعد الذي حدده رئيس وزراء العدوّ لتنفيذ خطة الضم والتي 
والمستوطنات حول  الميت  البحر  الغور وشمال  اراضي  تشمل 
مدينة القدس، اي حوالي ٣٤٪ من مساحة الضفة الغربية... 
القرار  صدور  منذ  ويكّثفها  الضمّ  اجراءات  يواصل  العدوّ  ألن 
ان  على  نصّ  والذي  القدس  مدينة  حول  المشؤوم  السياسي 

المدينة المقدسة هي عاصمة لدولة االحتالل الصهيوني.
الماضية وسمعنا وقرأنا عن  القليلة  االيام  لقد شاهدنا في 
الشعبية  واالحتجاجات  الدولي  التضامن  من  واسعة  اشكال 
المكثفة ضد سياسة الضم في دول اوروبا التي يغزوها فيروس 
كورونا بال رحمة وال شك ان التأييد الدولي عنصر ضروري وهام 
جدا لكنه ال يمكن ان يشكل بديال عن استحقاقات المواجهة 

المباشرة الفلسطينية واالردنية والعربية.
أنها  شك  ال  االردنية  والدبلوماسية  السياسية  الجهود 
مقدّرة ألنها تعبر عن الحرص على المصالح الوطنية والقومية 
المشتركة االردنية الفلسطينية، ولكنها ليست كافية، في ظل 
االستعماري  والمشروع  االستيطاني  التمدد  استمرار ومواصلة 

التصفوي المسمى بصفقة القرن.
الجهود  تفعيلهابعد:  يتم  لم  واساسية  كبرى  جهود  هناك 
المتعلقة  والسياسية  الدولية  والقانونية  الميدانية  الشعبية 

بالمعاهدات واالتفاقات االقتصادية.
من  الدولية  الرباعية  اطار  في  مفاوضات  على  الرهان  اما 
ولى  كما  الرهان  زمن  ولى  فقد  العدوّ،  مخططات  وقف  اجل 
المتسارعة،  التطورات  تخطتها  التي  الدولية  الرباعية  زمن 

والمتغيرات الهائلة في موازين القوى الداخلية والخارجية.
علينا ان نتذكر ان حكومة الثنائي نتنياهوـ  غانتس نالت ٧٣ 
صوتا في الكنيست االسرائيلي بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠ على 

برنامج محوره قضيتان:ـ 
مدينة  جانب  الى  الغربية  الضفة  اراضي  من  ـ ضمم ٣٣٪ 

القدس.
ـ واعتماد قانون القومية اليهودية.

البرنامجي  االساس  وضعت  االحتالل  حكومة  ان  يعني  ما 
جهة  من  الضفة  ثلث  يقارب  ما  ضم  الكبرى:  اسرائيل  لدولة 

وقيام نظام تمييز عنصري من جهة اخرى.
اذن فقد دخلنا مرحلة سياسية جديدة من الضم االستعماري 
واالردن  فلسطين  على  مخاطر  من  يحمله  ما  بكل  التوسعي 
مقاوما  برنامجا  علينا  يفرض  الذي  االمر  العربية،  والمنطقة 
الوحدة  وصيانة  العدو  مع  االتفاقات  من  التحرر  على  مؤسسا 
وتنمية  اقتصادي  استقالل  لبرنامج  االعتبار  واعادة  الداخلية، 

وطنية تحررية شاملة.

خطط ال�سم: ا�ستكمال مل�سروع 

الكربى" "اإ�سرائيل 

 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة:

باملقاومة والوحدة الوطنية نواجه ال�سم واالحتالل

تييداعيييييات  مييواجييهيية  يف  الييعييمييل  :اوليييوييييات  "رند" 
ازميييية كيييورونيييا عييلييى او�يييسييياع املييييييراأة االأردنييييييية

وعمال  لييعييامييالت  امل�ستقلة  النقابات 

الييييزراعيييية تييطييالييب وزيييييير الييعييمييل 

بيييينييييظييييام مييينييي�يييسيييف وعييييييييادل 

وتييطييبيييييق احلييييق بييانيي�ييسيياء نييقييابيية

 يف مواجهة م�سروع ال�سم 

على طريق طرد االحتالل

اجلرافيك من �سحيفة الغد 
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االردنية  المرأة  تواجه    -  
التي  كورنا  ازمة  جراء  كبيرة  تحديات 
هذا  ان  اجمع.  والعالم  باألردن   المت 
المسبوق  وغير  االستثنائي  الوضع 
فيه  وت��ض��ررت  البالد  به  م��رت  ال��ذي 
كافة القطاعات االقتصادية واالنتاجية 
فيه  وتعطلت  والخدمية  والتعليمية 
انعكست  كما  الحياة  مناحي  كافة 
االوض���اع  مجمل  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات��ه��ا 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
والصحية خّلقت آثاراً بالغة على مختلف 
االردني  للشعب  االجتماعية   الشرائح 
وان كانت بنسب متفاوتة اال ان المرأة 
تضررا  االجتماعية  الفئات   اكثر  كانت 
اشكال  وغياب  ضعف  ظل  في  خاصة  
العديد  في  لها  االجتماعية  الحماية 
والتعليمية  االنتاجية  القطاعات  من 
غير  العمل  قطاع  وف��ي  والخدمية 

المنظم.
بعد هذه االزمة الكبيرة التي عانى 
فان  يزال  وال  االردن��ي  المجتمع  منها 
المؤسسات  والهيئات  المعنية  بقضايا 
خططها  بمراجعة  مطالبة  ال��م��رأة 
ظل  ف��ي  الوطنية  واستراتيجياتها 
المستمرة  وتداعياتها  الجائحة  هذه 
كافة  في  االردنية  المرأة  على  وآثارها 
والسياسية  االقتصادية  الحياة  جوانب 
والصحية  والتعليمية  واالجتماعية 
وتعديل  تطوير  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
يضمن  بما  ترتيبها  واعادة  االولويات 
الحد والتقليل من االثار الكارثية لهذه 
بشكل  االردن��ي  المجتمع  على  االزمة 

عام  .
بناء على ذلك تتقدم رابطة النساء 
الديمقراطيات بمقترحات اولية. موجهة 
االردنية  النسائية  المؤسسات  إل��ى 
متابعتها  آملين  وال��ت��داول  للحوار 
لدى  موحدة  عامة  وجهة  إلى  وص��واًل 
يمكن  النسائية,  الحركة  أطراف  جميع 
جماهير  لتعبئة  مذكرة,  في  صياغتها 
لصاحب  تقديمها  ثم  اواًل,  بها  النساء 
القرار في السلطة التنفيذية على أمل 

إقرارها وااللتزام بها.
ال�سحي ال�سعيد  على 

اهم  اح��د  الصحي  الجانب  يشكل 
االردنية  المرأة  تواجه  التي  العقبات 
من  الرغم  وعلى  كورونا  ازمة  خالل 
الى تدني  التي تشير  الدراسات  بعض 
كورونا  بفيروس  النساء  اصابة  خطر 
وصحية  وبيولوجية  علمية  ألسباب 
االصابات  توزيع  ان  اال  واقتصادية 
نسبة  بلغت  حيث  متقارب  االردن  في 
االصابات من الذكور 51% واالناث %49 
المجلس  عن  الصادرة  النشرة  بحسب 
االعلى للسكان في نهاية شهر نيسان 
الصحية  الظروف  أن  ذل��ك  الماضي, 
دائرة  في  تضعهن  االردن  في  لإلناث 
انتشار  نسبة  ارتفاع  بسبب  الخطر, 
 %13,9 االناث  بين  المزمنة  االمراض 
اكثر من الذكور 11,8%, وكذلك انتشار 

إلى  تصل  بنسبة  االناث  بين  السكري 
62% اكثر من الرجال 58% وأخيراً فإن 
االناث  أيضاً  يصيب  السرطان  مرض 
اكثر من الذكور حيث بلغ اجمالي عدد 
)نفس  حسب  بالسرطان  المصابات 
للسكان(  االعلى  المجلس  المصدر: 
الذكور  من   10,035 مقابل   15,462

لعام 2019م.
وتعد النساء من اكثر الفئات تعرضا 
في  تحديدا  بالفيروس  االصابة  لخطر 
نظراً  والمهمشة.  الفقيرة  المناطق 
وانخفاض  الصحية,  الخدمات  لتردي 
من  بالوقاية  ال��ع��ام  ال��وع��ي  نسبة 

االمراض, وقلة االمكانات المادية.
وعلى الرغم من التدابير االستثنائية 
التي اتخذتها الجهات الرسمية لمعالجة 
العامة على  الثغرات في مجال الصحة 
مستوى البالد بهدف التخفيف من آثار 
وتداعياتها  االزمة  هذه  ان  اال  كورونا 
صعوبات  ال��ن��س��اء  ل��ع��م��وم  شكلت 
وال��دواء  العالج  على  للحصول  كبيرة 
والوصول  المعتادة  الصحية  والخدمات 
خاص  وبشكل  الصحية,  المراكز  الى 
ولألمهات  والمسنات  الفقيرات  للنساء 
توقف  من  ذلك  راف��ق  وما  والحوامل 
تقديم خدمات رعاية االمومة والصحة 
لهن  اللقاحات  وتقديم  االنجابية 
الذي  التام  االغالق  نتيجة  وألطفالهن 
عاشته البالد. االمر الذي دعا الحكومة 
إلى تدارك هذه االحتياجات الضرورية 

اثناء فترة الحظر.
وحتى مع عودة الحياة لطبيعتها فان 
يتفاوت  الخدمات  هذه  على  الحصول 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  حسب 
الصحي  الوعي  ومستوى  والثقافي 
التي  والتقاليد  العادات  وجملة  للمرأة 

المجتمع. تحكم 
في مواجهة االستحقاقات الضرورية 
من  الحدّ  على  والعمل  النساء  لحماية 
بد  ال  تواجههن  التي  الصحية  االخطار 
من تحديد اتجاهات العمل بين النساء 
واالجتماعية  المهنية  ألوضاعهن  وفقاً 

وتوجيه آليات الرعاية الوقائية تحديداً 
منظمة  من  ال��واردة  المعلومات  ألن 
هناك  أن  إلى  تشير  العالمية,  الصحة 
وباء قادمة ستكون أقسى من  موجات 
الوباء  هذا  من  التخلص  وأن  سابقاتها 
اواًل  لقاحات  بإيجاد  بالضرورة  مرتبط 
لم  ال��ذي  االم��ر  وه��و  ايضا  وعالجات 
المتوقع  من  وليس  اآلن,  حتى  يتوفر 
األقل:  على  عام  م��رور  قبل  توفيره 

اللقاحات(. )تحديداً 
في  يعملن  ال��الت��ي  ال��ن��س��اء  أ - 
النساء  شكلت  لقد  الصحي:  القطاع 
خط  الصحية  المجاالت  في  العامالت 
الوباء  هذا  مواجهة  في  االول  الدفاع 
والقابالت  والممرضات  الطبيبات  من 
الطبية  ال��خ��دم��ات  ف��ي  وال��ع��ام��الت 
االخرى  الخدمات  ومقدمي  المساندة, 
في  والعامالت  النظافة  اعمال  من 
دراسة  وبحسب  وغيره  الطعام  اعداد 
تشكل  الصحة:  وزارة  ع��ن  ص���ادرة 
العاملة  ال��ق��وى  نصف  نحو  النساء 
تبلغ  اذ  االردن��ي  الصحي  القطاع  في 
من   %81 ويشكلن   %53,8 نسبتهن 
مجمل الصيادلة و 80% من الممرضين 
الطبية  الخدمات  كوادر  من   %57,1 و 
وهذه  االطباء.  من   %20 و  المساندة 
المرضى  مخالطة  تستلزم  المهن 
معرضات  منهن  العديد  فان  وبالتالي 
لإلصابة بالمرض, نتيجة عملهن خالل 
ازمة كورونا وال زلن يعملن في مقدمة 
مجتمعنا  صحة  عن  دفاعا  الصفوف 

وحماية لنا جميعا.
وعليه فاننا نرى �سرورة االلتزام مبا يلي:

والصريح  الواضح  االع��ت��راف   -1
المشاركة في  المرأة ودورها في  بحق 
وتطوير  السياسات  ورسم  القرار  صنع 

النظم الصحية دون اقصاء وتهميش.
للعامالت  االجور  في  المساواة   -2
طبيبات  م��ن  الصحي  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
وممرضات وجميع المهن المساندة مع 
زمالئهن الرجال وتقديم كافة الحوافز 

من عالوات لمخاطر المهنة.

وق����ف ك��اف��ة االق��ت��ط��اع��ات   -3
العالوة  واعادة  الحكومة  من  الصادرة 
الصحي  القطاع  في  للعاملين  بالنسبة 

العام.
ال  الوباء  بهذا  االصابة  مخاطر  ان 
القطاعات  اغلب  فتح  بعد  قائمة  زالت 
بالنسبة  خاصة  والخدمية  االنتاجية 
للنساء العامالت في المصانع والمزارع 
القطاعين  في  الكبيرة  والمؤسسات 
العام والخاص وفي اماكن التجمع التي 
الجمهور  مع  وتعامال  احتكاكا  تتطلب 
زال��ت  ال  فالمخاطر  مباشر  بشكل 
كبيرة وتحتاج الى االستمرار في اتباع 
السالمة  واج���راءات  الوقاية  اساليب 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  العامة 
الصحة  منظمة  تصريح  بعد  خاصة 
حدوث  من  والتحذير  مؤخرا  العالمية 
الفيروس بسبب  طفرة جديدة النتشار 
رفع القيود وانهاء تدابير الحجر والقيود 
المفروضة على الحركة وارتفاع معدل 
في   19 كوفيد  بفيروس  االص��اب��ات 

العديد من دول العالم.
يعشن  ال��الت��ي  ال��ن��س��اء  ام���ا  ب - 
داخل  العدد  كثيرة  وعائالت  أسر  مع 
السكان  كثيفة  المناطق  وفي  المنازل 
الى  بحاجة  فهن  عام  بشكل  واالعداد 
الوقائية  الرعاية  من  عالية  مستويات 

والعالجية, ويف هذا ال�سياق فاأننا نقرح:

اعداد مادة توجيهية وتعليمية   )1
صحية في المنهاج المدرسي.

الصحية  المراكز  عدد  وزي��ادة   )2
والمخيمات  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  ف��ي 
الطبية  الكوادر  من  المزيد  وتشغيل 

في هذه المراكز.
في  محددة  برامج  تخصيص   )3
والمسموعة  المرئية  االعالم  وسائل 

للنساء. موجهة 
المدني  المجتمع  مؤسسات   )4
هذا  على  هام  دور  عاتقها  على  يقع 
الطاقات  تحفيز  ويمكن  الصعيد, 
مجال  ف��ي  والتطوعية  االب��داع��ي��ة 
بالتنسيق  تحديداً  الصحية  التوعية 
الرسمية  المؤسسات  مع  والشراكة 
المناطق  ف��ي  والتعليمية  الصحية 

المختلفة. 
ت���وف���ي���ر م�����واد ال��ت��ع��ق��ي��م   )5
الصحية  الوقاية  ووسائل  والمطهرات 
للعائالت  مجانا  وكمامات  قفازات  من 
كافة  في  توفيرها  وكذلك  الفقيرة 
ام��اك��ن ال��ع��م��ل ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
الشركات  وف��ي  والمصانع  وال��خ��اص 

وكافة المؤسسات.
توفير التأمين الصحي الشامل   )6
حق  كونه  المواطنين  ولكافة  للنساء 

اساسي من حقوق المواطنين.
يتبع يف العدد القادم

رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات "رند"

تيييييداعيييييييييييات  مييييييواجييييييهيييييية  يف  اليييييعيييييميييييل  اوليييييييييوييييييييييات 

ازميييييييية كييييييورونييييييا عييييلييييى او�ييييييسيييييياع امليييييييييييراأة االأردنييييييييييييية
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   وجهت النقابة المستقلة لعامالت وعمال 
تضمنت  العمل  وزي��ر  ال��ى  هامة  مذكرة  ال��زراع��ة 
مطالب بتشكيل نقابة ونظام ينصف عامالت وعمال 

الزراعة.
تاليا نص المذكرة:

هم  االردن  في  ال��زراع��ة  وعمال  عامالت  “إن 
الزراعية.  اإلنتاجية  العملية  في  الثاني  القطب 
منذ  االردني  العمل  قانون  بمظلة  شمولنا  ورغم 
نظام  ص��دور  ننتظر  زلنا  ال  اننا  إال   ،2008 عام 
عمال  ببقية  ومساواتنا  إلنصافنا  الزراعة  عمال 

االردن الخاضعين لقانون العمل.
يعتبر العمل الزراعي الذي نقوم به من االعمال 
وتحت  العراء  في  نعمل  حيث  الخطورة،  شديدة 
البالستيكية  البيوت  وفي  الحارة  الشمس  اشعة 
عالية الحرارة، وتحت المطر وفي البرد ايام الشتاء. 
المهنية  والسالمة  الصحة  ش��روط  انعدام  وم��ع 
وعدم تعويض إصابات العمل، وعدم تمتع العمال 
بالتامينات الصحية، فإن العديد منا مصاب بامراض 
المهنة او يعاني من إصابات عمل بالغة الخطورة، 
وآالت  وادوات حادة  نتعامل مع مواد كيماوية  الننا 

خطرة، دون ان نتلقى اي رعاية طبية او تعويضات.
به،  السن  تقدم  نحبه جوعا مع  منا قضى  كثير 
االجتماعي  الضمان  يتم حرماننا من حمايات  حيث 
باإلضافة  هذا  والشيخوخة.  التقاعد  وصناديق 
انواعها  بمختلف  اإلج��ازات  كل  من  حرماننا  إلى 

ومسمياتها.
إن اعدادا كبيرة منا، وغالبيتنا من النساء، تعمل 
تاخير  يتم  ما  وكثيرا  ومؤقت،  موسمي  بشكل 
وسائط  اما  مطلقها.  دفعها  عدم  او  االجور،  صرف 
ولشروط  للقانون  مخالفة  فهي  المستخدمة  النقل 

السالمة المهنية وغير آمنة .
باقي  عمال  عن  اهمية  الزراعة  عمال  يقل  ال 
القطاعات المشمولين بمظلة قانون العمل االردني 

ومظلة الضمان اإلجتماعي.
بنظام  نطالب  االردن,  يف  الزراعة  وعامالت  عمال  نحن 
مر  على  بنا  حلق  الييذي  واجلييور  الظلم  لرفع  وعييادل  من�سف 
بمسودة  مؤخرا  املييدين  املجتمع  اإليكم  وتقدم  العقود. 
االردن  الزراعة في  لنظام عامالت وعمال  مقترحة 
اخذها  يتم  ان  آملين  صياغتها،  في  ساهمنا  ولقد 
جميع  مع  حولها  الحوار  وفتح  االعتبار  عين  في 

االطراف المعنية.
الزراعة,  لعمال  نقابة  تا�سي�ض  يف  بحقنا  نطالب  كما 
بطلب   ٢٠١٨ عام  خريف  يف  املوقرة  لوزارتكم  تقدمنا  حيث 

ترخي�ض نقابة لعمال الزراعة, مستوفين كافة الشروط 

القانونية المطلوبة، وتم الرد علينا في ذلك الوقت 
الثالثية، وحتى  اللجنة  إلى  إحالة طلبنا  بانه سيتم 
التنظيم  في  حقنا  من  محرومين  زلنا  ال  اللحظة 
منظمة  اتفاقات  ووفق  دستوريا  المكفول  النقابي 

العمل الدولية االساسية الملزمة.
الزراعة  لعمال  من�سف  نظام  اإ�سدار  يف  االمل  يحذونا 

بدورنا  للقيام  لنا،  نقابة  تاسيس  على  والموافقة 
شركائنا  مع  الزراعي  القطاع  تنمية  في  الوطني 
عبداهلل  الملك  جاللة  توجيهات  وفق  المزارعين، 

الثاني.”

واقبلوا منا فائق االحرام والتقدير

جمل�ض اإدارة النقابة امل�ستقلة لعامالت وعمال 

الزراعة االردين.
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النظام المالي لدعم األحزاب أصبح نافذاً وسيُعمل به 
اعتباراً من 2020/7/1، وسنستعرض هنا أهم المالحظات 
على النظام مجدداً بعد أن كانت معظم األحزاب قد أرسلت 
األخذ  يتم  لم  لألسف  لكن  سابقة،  أوقات  في  مالحظاتها 
الشؤون  وزارة  النظام كما طرحته  وأقرّ  المالحظات  بتلك 

السياسية والبرلمانية منذ عام تقريباً.
املادة الثالثة:

أ – يحدد النظام المالي صرف مبلغ مالي بنسبة ال تزيد 
المحصلة  الحزب  أعضاء  اشتراكات  قيمة  من   )%40( عن 
دينار،   )10000( يتجاوز  ال  وبما  البنوك،  في  والمودعة 
شريطة أن ال يقل االشتراك السنوي لكل عضو عن )24( 
دينار، وأن يحتفظ الحزب بثلثي قيمة االشتراكات السنوية 

في البنك لمدة ثالثة شهورعلى األقل.
إجبارياً على أعضاء الحزب   هنا فرض النظام اشتراكاً 
فئات  هناك  أّن  باالعتبار  يأخذ  ولم  سنوي(،  دينار   24(
كعمال  متعسرة  تعتبر  األح��زاب  عضوية  في  اجتماعية 
أنه وضع  العمل، كما  والمتعطلين عن  والطالب  المياومة 
ب  تمثل  الوزارة  من  سيصرف  الذي  للمبلغ  متدني  سقف 
ثلثي  تجميد  الحزب  على  وفرض  فقط،  دينار   10000
مبلغ االشتراكات في البنك لمدة ثالثة شهور، وهذا يعتبر 

تدخاًل في شؤون الحزب المالية.
لدعم  سنوياً  دينار  آالف  سبعة  النظام  يخصص  ب- 
مصاريف اإلعالم والمطبوعات والمواقع االلكترونية، وهذا 
المبلغ ال يفي بأبسط مستلزماتها من أجور طباعة، وأجور 

توزيع ومستخدمين.
نفقات  مصاريف  دينار   2500 النظام  يخصص  ج- 
ال��وزارة  مندوب  دع��وة  ويشترط  للحزب  العام  المؤتمر 
شؤون  في  تدخاًل  يعتبر  مما  المؤتمر،  فعاليات  لحضور 

األحزاب،  قانون  نصوص  مع  ويتناقض  الداخلية  الحزب 
مصانة  الداخلية  واجتماعاته  األح��زاب  مقرات  أن  حيث 

ومحمية من تدخل أية جهة كانت
من  تبدأ  مبالغ  النظام  يخصص  المادة  هذه  في  د- 
المالحظة  األحزاب،  الندماج  دينار   25000 إلى   15000
المهمة هنا أّن اندماج األحزاب يجب أن ال يأتي العتبارات 
الفكرية  التوافقات  أساس  وإنما على  أو قسرية،  انتخابية 
هذه  أّن  إلى  باألضافة  حرّ،  طوعي  وبشكل  والبرامجية 
العضوية  وحجم  الكادر  ألدارة  كافية  وغير  زهيدة  المبالغ 

والفعاليات المنتظرة في حالة االندماج.
املادة الرابعة:

ا- يخصص النظام 20000 دينار لكل حزب رشح ستة 
من أعضائه لالنتخابات النيابية، موزعين على ثالث دوائر 
انتخابية، ويضيف 15% على هذا المبلغ إذا كان من ضمن 

المرشحين سيدات أو شباب دون سن )35( عاما. 
ودعم  المرأة،  دعم  مفاهيم  بين  النظام  يخلط  هنا 
دعم  المفترض  فمن  واح��دة،  سلة  في  ويضعها  الشباب 
أما  االنتخابية،  القوائم  في  كأولويات  وفرضها  المرأة 
في  وجودهم  وضمان  دعمهم  المفترض  من  الشباب 
إلدارة  الكافية  المالية  المبالغ  وتوفير  االنتخابية  القوائم 
ال  الذكور  فالمبلغ  نفقاتها،  وتغطية  االنتخابية  العمليات 

يغطي نفقات مرشح واحد فقط.
فائز  مرشح  لكل  دينار   3000 النظام  يخصص   - ج   
المرشحين  لمجموع  دينار  أل��ف   ثالثين  سقف  ويضع 
عن  يزيد  ما  دعم  يرفض  أنه  بمعنى  للحزب،  الفائزين 
أراد  لو  فماذا  الزهيد،  المبلغ  بهذا  حتى  مرشحين  عشرة 
أال يعتبر هذا  أكثر من عشرة نواب،  أحد األحزاب ترشيح 

تحجيم لطاقات وقدرات الحزب المذكور؟!.

د – الفقرات من د إلى ز تتحدث عن مبالغ مالية تحفيزية 
في حال فوز الحزب بمقاعد في مجلس النواب وفي حالة 
تشكل ائتالف حزبي بين خمسة أحزاب أو أكثر وتعتبر هذه 
العملية  لكي تفي بمستلزمات  أقل من متواضعة  المبالغ 

االنتخابية.
المالي  الدّعم  نظام  وتفاصيل  بنود  استعراض  بعد 
بقدر  لألحزاب، تصل إلى نتيجة واضحة، فهو ليس دعماً 
ما هو تضييق واقصاء وتهميش لألحزاب، ويحدّ من فرصة 

أن يكون لها أيّ دور في الحياة السياسية.
هذه التضييقات المالية على األحزاب ال تُقرأ بمعانيها 
ترغب  ال  عرفية  عقلية  من  انطلقت  إنها  بل  المجردة، 
سياسية  تنمية  تريد  وال  لألحزاب  فعلي  دور  أي  بإعطاء 
األح��زاب  وص��ول  فرص  حجب  سيتم  وبالتالي  حقيقية، 
للبرلمان وبذلك تتعطل إمكانية تشكيل حكومات برلمانية 

عمادها الرئيسي األحزاب.

خليل ال�سيد

النظام املايل لدعم االأحزاب يحا�سر احلياة ال�سيا�سية
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    / اربد - رغم الدعوى 
والتعليم  التربية  وزير  اطلقها  التي 
لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة 
الذين لم يستلموا رواتبهم الشهرية 
لمراجعة الوزارة، اال ان هذه الدعوى 
المعلمين  ل���دى  م��خ��اوف  ول���دت 
يخشون  باتوا  الذين  والمعلمات 
قطع ارزاقهم وفصلهم من عملهم 
بتقديم شكوى ضد  قاموا  حال  في 
وحتى  وادارت��ه��ا  المدرسة  صاحب 
فيصبح  بفصله  المدرسة  قامت  ان 
اسم المعلم او المعلمةغير مرغوب 

لدى المدارس االخرى لتشغيله.. 
ومعلمات  معلمي  حال  هو  هكذا 
الذين  اربد  في  الخاصة  المدارس 
مطرقة  بين  ما  ايامهم  يقضون 
العيش  للقمة  وال��ح��اج��ة  ال��ج��وع 
والخوف من البطالة وما بين سندان 
وتقليص  حقوقهم  هضم  مسلسل 
بعضهم  استالم  وع��دم  رواتبهم 
اياها بحجة تداعيات جائحة كورونا 
يعلق  التي  الشماعة  اصبحت  التي 

عليها المسؤولون اخطائهم.

انه  حسن(  )كفاح  المعلمة  تقول 
تتلق  لم  كورونا  ازم��ة  بداية  منذ 
فلسا  ول��و  المعلمات  وزميالتها 
ورغم  الشهرية  رواتبهم  من  واحدا 
التعليم عن  مواظبتهم جميعا على 
بعد ومتابعة الطالب يوميا وتقديم 
بانتظام  لهم  المدرسية  الحصص 
الرسمية  اإلمتحانات  واجراء  وجدية 
لهم وفق القانون والمنهاج المدرسي 
والخطة الدراسية الموضوعة إال ان 
بالعكس  بل  لهم  يشفع  لم  ه��ذا 
الخاصة  المدارس  اصحاب  ي��زداد 
حسيب  او  رقيب  دون  تجبرهم  في 
ويتهربون من دفع رواتب المعلمين 
كورونا  بحجة  الشهرية  والمعلمات 
وانكسارهم وعدم وجود دخل مادي 

لديهم لتغطية رواتبهم .
هذه الحجة المتداولة لم تعد تروق 
المتضررين،  والمعلمات  للمعلمين 
الدين(   شرف  )امل  المعلمة  وتقول 
دراسي  ببداية كل فصل  نجبر  اننا 
باننا  وهمية  عقود  توقيع  على 
تنقاضى رواتب شهرية وفق قانون 

واقع  وفي  االردني  والعمال  العمل 
قانوني  وغير  متدني  الراتب  الحال 
استقاالت  توقيع  على  نجبر  كما 
من  للتهرب  الصيفية  العطلة  خالل 
ادارة  تقوم  ثم  ومن  رواتبنا  دفع 
تشاء  لمن  العقد  بتجديد  المدرسة 
اما المعلم او المعلمة غير المرغوب 
نصية  رسالة  ارسالهم  فيتم  بهم 
باالستغناء  تخبرهم  الواتساب  عبر 
المهام  الى  خدماتهم.مشيرا  عن 
االضافية التي توضع على كاهلهم 
وامن  وسالمة  مسؤولية  كتحمل 
مالحقتها  يتم  معلمة  وكم  الطالب 
في  االمور  اولياء  قبل  من  قانونيا 
خارج  احادث  ابنائهم  تعرض  حال 

عن ارادتهن.. 
ك���ل ه����ذه ال���ج���ه���ود ت��ذه��ب 
استالم  موعد  فعند  الرياح  ادراج 
ادارة  التتعرف  المستحقة  الرواتب 
بعض  ب��ان  علما  المدرسةعليهم 
نصف  بدفع  قامت  قد  ال��م��دارس 
الذي  االم��ر  منها  اوج��زء  ال��روات��ب 
المتضررين  ب��ع��ض  ع��ل��ى  خ��ف��ف 

تعود  حتى  لذلك  تحملهم  واعلنوا 
كورونا  وتذهب  لطبيعتها  االوضاع 

ادراج الرياح..
المعلمين  م��ع��ظ��م  وي���ب���دي 
نقابة  من  استياءهم  والمعلمات 
ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��ت��ي ت��ت��ه��رب من 
وتطالبهم  تجاههم  مسؤوليتها 
ارادتهم  عن  خارجة  حلول  بايجاد 
امام  ف��داء  كبش  دوم��ا  وتضعهم 
واداراتها  الخاصة  المدارس  اصحاب 
فعلت  ماذا  المتسلطة..متساءلين 
الذين  والمعلمات  للمعلمين  النقابة 
يتقاضوا  ولم  حقوقهم  هضم  تم 
بقيت  ؟  اشهر  ثالثة  منذ  رواتبهم 

فقط مكتوفة االيدي تجاههم ..
ان قضية هضم الحقوق العمالية 
يخشى  وعليه  لها  الحل  مستمرة 
استمرار  من  والمعلمات  المعلمون 
هذاالحال واطالته حتى العام القادم 
التربية  ووزارة  الحكومة  ، مطالبين 
والجدي  الرسمي  بالتدخل  والتعليم 
بجائحة  التحجج  وعدم  إلنصافهم 

كورونا الستغاللهم.

    /  ال تزال قضية المعلمين 
الجديدة،  القديمة  الخاص  القطاع  في 
تراوح مكانها دون إيجاد حلول منصفة 
بحقهم من قبل الجهات المعنية، وذلك 
االنتهاكات  من  للمزيد  تعرضهم  بعد 
والتجاوزات من قبل اصحاب المدارس 
ظل  في  اقتصاديا  القطاع  تاثر  نتيجة 
كورونا.   ازمة  مع  الحكومي  التعامل 
واالنتهاكات  المخالفات  ابرز  وتتمثل 
القطاع،  في  المعلمون  يواجهها  التي 
بإنهاء عقودهم والتخلي عن خدماتهم 
وإجبار  لهم،  بالتجديد  الرغبة  وعدم 
البعض منهم على تقديم استقاالتهم 
وتوقيع  الصحي،  الحجر  فترة  خالل 
آخرين على إجازات غير مدفوعة االجر 

خالل العطلة المدرسية.
 ”6“ رق��م  ال��دف��اع   ام��ر    وبموجب 
المعدل الذي اصدرته الحكومة مؤخرا 
لمواجهة تداعيات كورونا، والذي اعتبر 
القطاعات  ضمن  الخاصة  المدارس 
االكثر تضرراً,  اقدمت معظم المدارس 
المزيد  رواتب  تخفيض  على  الخاصة 
إلى  لتصل  القطاع  في  المعلمين  من 

150 دينارا، ليزيد من معاناتهم.

اض��اف��ة ال��ى ع��دم ال��ت��زام بعض 
الى  المعلمين  اجور  بتحويل  المدارس 
البنوك االمر الذي يعيق عملية الرقابة 
بالتحايل  يقوم  على ذلك، ومنهم من 
البنوك  الى  الرواتب  تحويل  من خالل 
ثم   ومن  لالجور  االدنى  الحد  بقيمة 
اجره  من  جزء  باستعادة  المعلم  يقوم 

الى االدارة .
ورغم مواصلة العديد من المعلمين 
فترة  خالل  بعد  عن  التعليم  عملية 

المدارس  بعد  ان  إال  الصحي،  الحجر 
بحجة  المعلمات  رواتب  بخصم  قامت 
نظرا  االقتصادية  اوضاعها  تدهور 
لالقساط  االه��ال��ي  ت��س��دي��د  ل��ع��دم 

المدرسية.
ومن الواضح  ان قانون امر الدفاع 
رقم “6” قد اثر سلبا على العاملين في 
المدارس  اصحاب  ومكن  القطاع،  هذا 
وإنهاء  الكثير منهم  من االستغناء عن 
قوانين  غياب  ظل  في  عقودهم،   

تحمي هذه الفئة.
قدم  ق��د  ال��م��رك��زي  البنك  وك��ان 
المؤسسات  الستفادة  مالية  تسهيالت 
ش��روط  ضمن  ال��خ��اص��ة  التعليمية 
عدم  منها  لذلك،  الالزمة  ومتطلبات 
إنهاء اي عقود قبل انتهاء مدة نفاذها، 
وإقرار بتسديد كامل اجور العاملين ما 
قبل 30 آذار معززا بالتحويل البنكي، 
لتغطية  فقط  القرض  يستخدم  وان 
وايار  نيسان  لالشهر  العاملين  رواتب 

وحزيران.
والصحة  التنمية  لجنة    رئيس 
لحقوق  الوطني  المركز  في  والتعليم 
إبراهيم  الدكتور  النائب  اإلن��س��ان 
والعاملين  المعلمين  ان  يرى  البدور 
الضحايا  اكثر  هم  الخاص  القطاع  في 

تضررا من هذه االزمة.
الى وزارة  بانه تقدم  البدور  ويؤكد 
هذه  لحل  بمقترح  والتعليم  التربية 
القطاع  خسائر  توزيع  وهي  اإلشكالية 
تخصم  بحيث  االط��راف  مختلف  على 
االقساط  رسوم  على   %15 نسبته  ما 
ال  كي  المعلمين  وروات��ب  المدرسية 

يتحمل المعلم وحده كافة الخسائر.

ر�سالة اربد:معلمون ومعلمات معظم املدار�ض اخلا�سة ي�سكون 

ه�سم حقوقهم وتقلي�ض رواتبهم بحجة كورونا...

معلمو ومعلمات التعليم اخلا�ض: ال بواكي لهم
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    حمرر ال�سوؤون االقت�سادية
في بدايات شهر نيسان الماضي سنة 
2020، وعند الشروع في رصد وقراءة 
االزم��ة  ومتغيرات  اتجاهات  وتقييم 
المتصاعدة في االقتصاد االردني خالل 
ما  ووفق   ،2020 سنة  من  االول  الربع 
بيانات  من  عنه  االفصاح  او  نشره  تم 
ان  لنا  ظهر  ووقائع،  ومعدالت  وارق��ام 
االول  الربع  في  السلبية  المؤشرات 
لتفشي وباء الكورونا في حساب ووضع 
 ( بالمحدودية  يتسم  االردني  االقتصاد 
اواسط  في  تم  عنها  الرسمي  االعالن 
بحدوث  تنحصر  ان  وتكاد  آذار(  شهر 
تراجع في نسبة النمو البالغة )2%( في 
الى  الصفر  يقارب  ما  الى   2019 سنة 
النشاط  حجم  في  حاد  انخفاض  جانب 
السياحي الوافد وقيمة االيراد منه الذي 
بما  قياسا   )%11( قاربت  بنسبة  هبط 
المقابل  الربع  نفس  في  عليه  كانت 
وفي   ،2019 سنة  السابقة  السنة  من 
نفس الوقت كان من الموضوعي ايضا 
االشارة الى ان جائحة كورونا كانت احد 
في  القائمة  لالزمة  الرئيسة  االسباب 
من  العديد  كان  فيما   2020 سنة  ربع 
 2019 سنة  في  متحققا  االزمة  جذور 

وفي سنوات سابقة لها.
تعمق االزمة يف �سهري ني�سان 

وايار
تسارعت وتنوعت جوانب االزمة في 
خالل  االردن��ي  االقتصاد  فروع  معظم 
تفاقم  موازاة  في  وايار  نيسان  شهري 
وكلفته  ومواجهته  الكوروني  االمتداد 
تداعياته  ومن  منه،  المواقف  واشكالية 
الصعبة التي ندرجها فيما يلي وبايجاز:

اأ ي ن�سبة ت�سخم عالية

التضخم  حالة  ارتفاع  نسبة   )%1،2(
لتكاليف  القياسي  ال��رق��م   � )ال��غ��الء 

المعيشة( خالل االشهر الخمسة االولى 
عليه  كانت  بما  قياسا   2020 سنة  من 
في نفس الفترة من سنة 2019، وهذه 
النسبة صعبة وعالية ويمكن ان ترتفع 

اكثر اذا تسارع ارتفاع اسعار النفط.
ب ي )٥,٩٪( ن�سبة هبوط حواالت املغربن

في  تحقق  ايجابية  نسبة  من  بدال 
 2020 سنة  من  االول  الثلث  نهاية 
ح���واالت  قيمة  ف��ي  ح���اد  ان��خ��ف��اض 
بما  قياسا   )%5،9( بنسبة  المغتربين 
سنة  من  الفترة  نفس  في  عليه  كانت 

.2019
ج ـ »٣٢٪« انخفا�ض قيمة االيراد ال�سياحي

 2020 سنة  من  االول  الثلث  خالل 
 »784« الى  السياحي  االي��راد  تراجع 
بقيمة  اي���راد  مقابل  دي��ن��ار  مليون 
فترة 2019  دينار في  مليون   )1036(
وبانخفاض )252( مليون دينار وبنسبة 

تقارب )%32(.
د ي )٦٩٥( مليون دينار عجز املوازنة

االشهر  خ��الل  ال��م��وازن��ة  عجز  بلغ 
االربعة االولى من هذا العام سنة 2020 
ارتفاع  وبنسبة  دينار،  مليون   )695(
)129%( عن الرقم المتحقق في نفس 
العجز  وه��ذا   ،2019 سنة  من  الفترة 
يتجاوز  االنفاق  في  زيادة  نتاج  الكبير 
حتى  او  االي���رادات  في  ال��زي��ادة  كثيرا 
تراجعها، ومن ثم لينتظر ارتفاعا كبيرا 
التخطيط  وزير  وضعه  العجز  في  الحق 

عند 2،5 مليار دينار .
هي ي انخفا�ض االيراد ال�سريبي

ضريبة  م��ن  االي�����رادات  ت��راج��ع��ت 
خالل  دينار  مليون   )584( من  الدخل 
الثلث االول من سنة 2019 الى )507( 
مليون دينار في الثلث المقابل من سنة 
2020، وبانخفاض )77( مليون دينار، 

وبنسبة هبوط تقارب )%13،2(.
ارتفع   ، المقابل  وفي  والمفارقة، 
االيراد من ضريبة المبيعات من )898( 
 2019 سنة   )3/1( في  دينار  مليون 

سنة  ثلث  في  دينار  مليون   )959( الى 
دينار،  مليون   )61( وبارتفاع   ،2020
االرقام  وهذه   ،)%6،8( ارتفاع  وبنسبة 
استمرار  تؤكد  الضريبية  والمعدالت 
االجتماعية في  العدالة  وفقدان  التشوه 

المنظومة الضريبية االردنية.
و ي ت�سخم حجم املديونية 

ارتفع رقم حجم المديونية   بحوالي 
)1300( مليون دينار خالل الربع االول 
من هذا العام سنة 2020، ليصل رقمه 
 )31400( الى حوالي  الفترة  نهاية  في 
من   )%101،7( وبنسبة  دينار،  مليون 
الناتج المحلي االجمالي، وهذه اول مرة 

تتجاوز النسبة خاللها سقف %100.
المديونية  رقم  في  الكبير  االرتفاع 
في  الحكومة  اف���راط  واق���ع  يعكس 
 )900( اق��ت��راض  ومنها  االق��ت��راض، 
و  داخلية  خزينة  سندات  دينار  مليون 
النقد  من صندوق  دوالر  مليون   )396(
الدولي، وما يقارب )415( مليون دينار 
من الضمان االجتماعي، فيما ينتظر ان 
يوافق البنك الدولي على تقديم قرض 

لالردن بحدود )374( مليون دوالر.
ز ي وقف عالوات وحوافز

العاملن يف القطاع العام
صدر قرار حكومي تم بموجبه وقف 
صرف اي عالوات او حوافز للعاملين في 
الحكومة   في  ودوائ��ر  مؤسسات  كافة 
االع��ت��راض��ات  ت��زال  وال   2020 سنة 
تغييرات  من  ورد  ما  على  واالحتجاجات 
تضمنت  التي   )6( رقم  الدفاع  امر  في 
في  العاملين  روات���ب  ف��ي  تقليصات 
 )%30( بين  تراوحت  الشركات  معظم 
وق��رارات  بتقديرات  تتم   )%60( ال��ى 
وقيود  لمضمون  وخالفا  العمل  اصحاب 
المادة )28( من قانون العمل االردني!!

االزمة االقت�سادية تت�سارع  

-وقفة احتجاجية ملوظفي حمطة القويرة 

ال�سم�سية 
الكهرباء  شركة  موظفي  من  مجموعة  نفذت   
المنطقة  وجهاء  من  وعدد  القويرة  محطة  الوطنية 
بحقوق  فيها  طالبوا  سلمية  احتجاجية  وقفة  األحد 

أبنائهم العاملين وعدم االستغناء عن خدماتهم.
كما طالبوا بأن يكون ارتباطهم الرسمي مع وزارة 
السمرا  شركة  أو  األردنية  المعدنية  والثروة  الطاقة 

التابعة لها وعدم إحالتهم ألي مقاول آخر.

-طلبة الدبلوم يعت�سمون اأمام التعليم العايل
األحد  صباح   الدبلوم  طلبة  من  ع��دد  اعتصم 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أمام  الماضي  

احتجاجا على قرارات مجلس التعليم العالي والقاضية 
 70 إل��ى   68 م��ن  التجسير  قبول  م��ع��دالت  برفع 

وتخصصات أخرى تتطلب معدل 75 .
عن  بالرجوع  الوزارة  باعتصامهم  اهابوا  الطلبة 
والمجحفة  بالظالمة  اياها  واصفين  القرارات  هذه 

بحقهم .

-احتجاجًا على اإجراءات وزارة النقل .. 

اعت�سام ل�سائقي احلافالت

النقل  حافالت  سائقي  من  عدد  نّفذ   - االهالي 
الوزراء،  رئاسة  أمام  األحد  يوم  ظهر  اعتصامًا  العام 
وذلك احتجاجًا على قرارات وزارة النقل وهيئة تنظيم 

العمر  تخفيض  تضمنت؛  والتي  البري،  النقل  قطاع 
التشغيلي للحافالت إلى 15 عامًا بداًل من 25 عامًا، 
األمر الذي يخالف –بحسب سائقي الحافالت- االتفاق 
التشغيلي  العمر  يكون  أن  على  الهيئة  مع  السابق 
عامًا،   25 المحافظات  داخل  تعمل  التي  للحافالت 
وأن يكون العمر التشغيلي للحافالت التي تعمل بين 

المحافظات 20 عامًا.
السعة  برفع  المعتصمون  السائقون  وطالب 
بالمئة، كما  بالمئة بداًل من 75  إلى 100  المقعدية 
طالبوا بضرورة تعويض القطاع بسبب األضرار التي 

تعرّض لها.
فيما فضّت األجهزة األمنية االعتصام، وسط أنباء 

عن اعتقال 9 من سائقي الحافالت. 

احتجاجات وق�سايا مطلبية
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    - احمد النمري

١ ي البطالة قبل كورونا
دائرة  ومعدالت  ارق��ام  الى  استنادا 
المنشورة  العامة  االردنية  االحصاءات 
استمرار  نالحظ  الشهري  تقريرها  في 
ما  الى  لتصل  متزايدة  بطالة  تحقق 
من  الرابع  الربع  خالل   )%19( نسبته 
مقابل   ،2019 سنة  الماضية  السنة 
في  مسجلة   )%18،7( نسبة  تحقق 
 ،2018 سنة  من  المقابل  الرابع  الربع 

وبارتفاع )%0،3( .
٢ ي ن�سبة البطالة بن الذكور 

واالناث
مرصوده  عامة  نسبة   )%19( نسبة 
في  وات��ج��اه��ات  وق��ائ��ع  على  ومبينة 
وقد   ، وال��ن��ش��اط��ات  الصعد  مختلف 
البطالة  لنسبة  كمحصلة  تحققت 
كان  فيما   )%17،7( بحدود  المذكورة 
خالل   )%24،1 لالناث  البطالة  معدل 
سنة  من  االخير  الربع  اي  الفترة  نفس 
النسبتين  بين  الفرق  ليكون   2019

واسعا وبحدود )6،4( نقطة.
بوضوح  يعكس  الكبير  الفرق  هذا 
اختالل عالقة بين الذكور واالناث على 
يتعلق  فيما  وخاصة  صعيد،  من  اكثر 
بحالة اسواق العمل واتجاهاته والبطالة 
وغيرها  االج��ور  ومستويات  السائدة 

وبظروف وشروط العمل التفصيلية.
بنسبة  للذكور  ارتفع  البطالة  معدل 
البطالة  نسبة  انخفاض  مقابل   )%0،8(
بما  مقارنة   )%1،6( بحدود  االناث  بين 
كانت عليه في نفس الربع الرابع لسنة 

.2018
٣ ي ت�ساعد ن�سبة البطالة بن 

اجلامعين
مزيد من الرصد والمتابعة من قبل 

الدائرة اظهر ايضا واقع اارتفاع متتابع 
في معدل البطالة ليصل الى )%22،4( 
بين حملة الشهادات الجامعية “االفراد 
يحملون  ممن  العمل  عن  المتعطلون 
مقسوما  فاعلى  بكالوريوس  مؤهل 
المؤهل  لنفس  العمل  ق��وة  على 

العلمي.
المتعطلون  نسبة  بلغت  وايضا 
اجمالي عدد  )50،7%( من  العمل  عن 
المتعطلين من مجموعة حملة الشهادة 
من   )%49،3( مقابل  فاعلى  الثانوية 
ممن  هم  ال��ذي  المتعطلين  اجمالي 
من  اق��ل  العلمية  مؤهالتهم  كانت 

ثانوي.
٤ ي معدالت البطالة املتحققة يف 

املحافظات
او  اقترابا  البطالة  نسبة  تفاوتت 
المحافظات  في  المتحققة  ابتعادا 
في   )%23،4( ال��ى  اع��اله��ا  ليصل 
محافظة الزرقاء وليكون ادناها )%12(.

٥ ي ا�ستداد وطاأة البطالة بعد 
كورونا

فيما  المدرجة  والوقائع  المؤشرات 
سبق توضح وتؤكد حالة البطالة خالل 
وانها   ،2019 سنة  من  الرابع  الربع 
واجتماعيا،  اقتصاديا  وثقيلة  صعبة 
السنة  من  االول  الربع  وخالل  ولكن 
الحالية سنة 2020، وحيث بدأت جائحة 
ضيق  نطاق  على  بالظهور  كورونا 
“ربما باستثناء الفترة من 18 آذار حتى 
البطالة في  نهايته” فان اشتداد وضع 
واالمتداد  االشتداد  في  تسارع  االردن 
االخير  الربع  عليه في  كانت  مما  اكثر 

من سنة 2019 السابق له.
في ربع 2020 االول ارتفعت نسبة 
قياسا   )%19،3( الى  العامة  البطالة 
االول  الربع  عليه وضعها في  كان  بما 

، فيما بلغت  المقابل من سنة 2019 
من  ارتفاعا   )%18،1( للذكور  النسبة 
الى  النساء  بطالة  وارتفاع   ،)%17،7(

)24،4%( ارتفاعا من )%24،1(.
ارتفاع قيا�سي متوقع

يف الربع الثاين من �سنة ٢٠٢٠
والتفصيلية  العامة  الحالة  ان  رغم 
خالل  البطالة  وات��ج��اه��ات  الوض���اع 
يتم  لم  العام  هذا  من  الثاني  الربع 
دائرة  قبل  من  ونشرها  قياسها  بعد 
االحصاءات العامة، اال انه من الممكن 
وترجيح  توقع  المحللين  من  للعديد 
حدوث قفزة عريضة وعميقة في خالل 
 2020 سنة  من  الثاني  الربع  فترة 
حيث اشتدت وتنوعت وتسارعت موجة 
واالمتداد،  والنسبة  بالرقم  الكورونا 
والتي انعكست وتنعكس في تداعيات 
وتراجعات واختالالت وازمات حادة في 
مزيد  الى  وأدت  االردن��ي،  االقتصاد 
معظم  في  واالنكماش  التباطؤ  من 
متزايد  عدد  خروج  جانب  الى  فروعه، 
والنشاطات  والشركات  المرافق  من 
متزايدة  اع��داد  ومعها  الس��وق،  من 
في  العمل،  عن  العاطلة  العمالة  من 

واجراءات  توجهات  فيه  اتسمت  وقت 
وسياسات الحكومة في مواجهة الوضع 
مختلة  بقرارات  واحيانا  الكفاية  بعدم 
قرار  تعديالت  في  ذل��ك  اظهر  كما 
الطريق  فتح  ال��ذي   )6( رقم  الدفاع 
بتسريح  المال  رأس  لقطاع  سهلها  او 
اعداد متزايدة من العاملين وتخفيض 
رواتب عاملين بنسب عالية والمفارقة 
يتم  لم  العامة  االزم��ة  عمق  ورغ��م 
عامة  وطنية  لتعبئة  مطلوب  تحرك 
او  اشراك  بموجبها  يتم  مواجهتها  في 
واقتصادية  سياسية  شرائح  مشاركة 
االح��زاب  ومنها  واسعة،  واجتماعية 
المهنية والعمالية واتحادات  والنقابات 
المزارعين وغرف الصناعة والجمعيات 
او  الصورة  نطاق  خ��ارج  ابقيت  التي 
المطلوب  الوطني  الجهد  نطاق  خارج 
والخطورة  الصعوبة  بالغة  فترة  في 
محليا ولعوامل خارجية تدفع في اتجاه 
عودة دائمة آلالف العاملين المغتربين 
نسبة  ارتفاع  وامكانية  البالد،  ال��ى 
البطالة في وقت قريب الى 24% على 

االقل

بطالة متفاقمة قبل كورونا وبعدها

استطالع  بيّن  العمّالي-  المرصد 
للرأي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية 
بالمئة  بإّن 52  الماضي؛  أيّار  خالل شهر 
والذين  الوطنية،  العينة  مستجيبي  من 
الحكومية  غير  القطاعات  في  يعملون 
)القطاع الخاص( فقدوا وظائفهم، كما أن 
60 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية  
كان لديهم عمل قبل أزمة جائحة )كورونا 

المستجد(.
موظفي  رواتب  من  االقتطاع  وحول 
بأّن  االستطالع؛  أوض��ح  العام،  القطاع 
العينة  مستجيبي  من  العظمى  الغالبية 
عينة  ومستجيبي  بالمئة(،   75( الوطنية 

راضين عن  بالمئة( غير   71( الرأي  قادة 
القرار الحكومي باالقتطاع من الرواتب.

أعلنت  ال��ذي  االس��ت��ط��الع  وبحسب 
بالمئة   85 فإّن  األربعاء؛  اليوم  نتائجه 
أزمة  ب��أّن  يعتقدون  المستجيبين  من 
المستجد( تشّكل تهديدًا  جائحة )كورونا 
لالقتصاد األردني، كما يعتقد 84 بالمئة 
تشكل  األزمة  هذه  أن  المستجيبين  من 
فيما  المالي،  أسرهم  وضع  على  تهديدًا 
أن  المستجيبين  من  بالمئة   54 يعتقد 
مستقبلهم  على  تهديدًا  تشّكل  األزمة 

الوظيفي.
وفيما يرتبط بتجربة العمل عن بعد؛ 

فإّن 30 بالمئة من المستجيبين يعتقدون 
ناجحًة  كانت  بعد  عن  العمل  تجربة  بأن 
بدرجة كبيرة، فيما يعتقد 26 بالمئة من 
 30 أمّا  ناجحًة،  ليست  أنها  المستجيبين 
بالمئة من المستجيبين يرون بأّن فعالية 
أساسي  بشكل  تعتمد  بعد  عن  العمل 

على طبيعة العمل. 
وكشف االستطالع؛ بأّن 50 بالمئة من 
بأّن  يعتقدون  الوطنية  العينة  مستجيبي 
االقتصاد األردني يسير في اتجاه سلبي، 
مستجيبي  من  بالمئة   63 يعتقد  بينما 
عينة قادة الرأي بأن االقتصاد يسير في 
من  بالمئة   64 يرى  كما  سلبي،  اتجاه 

وضعهم  بأن  الوطنية  العينة  مستجيبي 
عليه  كان  مما  أس��وأ  اليوم  االقتصادي 
من  بالمئة   28 يعتقد  فيما  ع��ام،  قبل 
وضعهم  بأن  الوطنية  العينة  مستجيبي 

االقتصادي بقي كما هو عليه. 
استكمااًل لالستطالع؛ فإّن 76 بالمئة 
يعتقدون  الرأي  قادة  أفراد عينة  من من 
بأّن وضع األردن االقتصادي أسوأ مقارنًة 
بالعام الماضي، بينما يرى 43 بالمئة من 
األردن  وضع  بأن  الرأي  قادة  عينة  أفراد 
عشر  االثني  خالل  سيكون  االقتصادي 

شهرًا المقبلة أسوأ مما هو عليه اآلن.

»الدرا�سات«: 2٥ باملئة من العاملن يف القطاع اخلا�ض فقدوا وظائفهم
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ظروف  يف  للتوجيهي  يتقدمون  •الطلبة 
و�سروط جديدة

والتوفيق  النجاح  امنيات  بكل  لر�ساد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 

ان  اآملن   , التوجيهية  امتحان  لتقدمي  ي�ستعدون  الذين  لطلبتنا 

الواقع  مع  التعامل  على  الركيز  يف  وجهدهم  وقتهم  �ستثمروا 

اجلديد لالمتحانات وحت�سيل اف�سل النتائج املمكنة.

الشهر  بداية  لالمتحانات  للتقدم  التوجيهي  طلبة  يبدا 
التي  االستثنائية  الظروف  فرضتها  تخوفات  وسط  القادم 
وعدم  المعلمين  اض��راب  بسبب  المدارس  بتعطل  ابتدات 
التعليم  انتهاء  تالها   ، التعطل  فترات  عن  الطلبة  تعويض 
التعلم عن  الصفي بسبب جائحة كورونا، واستبداله بمنصات 
المثلى  االستفادة  دون  حالت  التي  التقنية  والمشكالت   ، بعد 
من هذا النمط من التعليم الذي لم يكن معتمدا في االوقات 
في  الضوئي  الماسح  نظام  استحداث  الى  اضافة   ، السابقة 
االسئلة  نموذج  عن  وفصله   ، متعدد  من  للخيار  االجابة  ورقة 
هذا  على  المسبق  تدريبهم  لعدم  ،نتيجة  الطلبة  وتخوفات 
لالجابات  خاطئة  قراءة  من  يسببه  قد  وما  المستحدث  النظام 
بسبب طريقة التظليل  في حال كان التظليل باهتا ،كما احتج 
ارتفاع  رغم  مكيفة  قاعات  توفير  عدم  بسبب  االغوار  طلبة 
درجة الحرارة حيث اشارت مصادر الى ان هناك ستة قاعات لم 
يتم تامينها بنظام التكييف وستكتفي الوزارة بتامين المراوح. 

قبل  القيمة  ن�سف  دفع  الها�سمية  • اجلامعة 
الت�سجيل والطلبة عاجزون: 

على  الدارسين  للطلبة  الهاشمية  الجامعة  اتاحت 
الدراسية  والبرامج  المراحل  جميع  في  الخاصة  نفقتهم 
الجامعية«  الرسوم  »، تقسيط  والدولي  والموازي  »العادي 
المواد، و50  بالمئة عند بداية تسجيل  على دفعتين؛ 50 
للفصل  النهائية  االمتحانات  تقديم  قبل  المتبقية  بالمئة 

الدراسي.
 وجاء في توضيحات الجامعة إن القرار جاء مراعاة لظروف 
الطلبة وذويهم االقتصادية بعد فترة الحظر الصحي جراء 
التبعات  من  والتخفيف  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 
ويرى  المواطنين،  على  اثرت  التي  الصعبة  االقتصادية 
اشتراط  بعدم  مطالبين  كافي  غير  القرار  هذا  ان  الطلبة 
الدفع المسبق حتى يتمكن الطالب من التسجيل في ظل 

هذه الظروف االقتصادية

�سروط  يقّيد  العايل  التعليم  • جمل�ض 
التج�سري:

اقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه االخير  السياسة 
الجامعية  الشهادة  على  الحاصلين  الطلبة  لقبول  العامة 
من  االردنية  الجامعات  في  الشامل  االمتحان  المتوسطة 
خالل التجسير للعام الجامعي 2020 / 2021 وقد تضمنت 
السياسة الجديدة رفع الحد االدنى لمعدل االمتحان الشامل 
والصيدلة  الهندسية  التخصصات  في  للتجسير  المطلوب 
والطب البيطري ليصبح 75% في حين اصبح الحد االدنى 
باقي  في  للتجسير  المطلوب  الشامل  االمتحان  لمعدل 
التخصصات االخرى هو 70%, هذا القرار يقيد ويقلل اعداد 
الطلبة  االف  سيحرم  مما  التجسير  برنامج  في  المقبولين 

من فرص اكمال تعليمهم الجامعي.

قدمته  ما  االردنية:  اجلامعة  طلبة  •  احتاد 
اجلامعة ال يلبي مطالبنا

الطالبية  والقوى  االردنية  الجامعة  طلبة  اتحاد  اص��در 
المتعلقة  االخيرة  االردنية  الجامعة  لقرارات  توضيحيا  بيانا 
نقاط  ع��دّة  فيه  اوضحت  الدراسية,  والرسوم  االتحاد  بحل 
وطريقة  بالطلبة،  المتعلقة  االخيرة  والقرارات  االجراءات  حول 

تعاطيها مع اتحاد الطلبة والقوى الطالبية، وجاء في البيان:
اواًل:

ايقاف  يؤكد اتحاد الطلبة والقوى الطالبية رفضهم لربط 
اتحاد الطلبة وانهاء التمديد له بالحملة التي نظمت لمقاطعة 
الصادرة عنها،  القرارات  نتيجة  الجامعة  ادارة  ومقاطعة  الدفع 
الطلبة  ويمس  يواجه  حقيقي  ظلم  وجود  فيها  اتضح  والتي 

بصورة مباشرة.
جاء  الطلبة  التحاد  التمديد  ايقاف  قرار  بان  نشير  اذ  وهنا 
ضمن بيان موجز اصدرته الجامعة ضمّ تنفيذ بعض المطالب 
التي نادى بها االتحاد والقوى الطالبية، وهذا يعني بالضرورة 

ارتباًطا مباشرًا وسببًا رئيسًا اليقاف تمديده.
حل  لها  تتيح  قانونية  بنوداً  استغلت  الجامعة  باّن  ونبين 
اننا  نوضّح  وهنا  قانونية،  اوجه  عبر  مرادها  وتنفيذ  االتحاد، 
تسمح  والتي  وفضفاضيتها،  التعليمات  سوء  الى  مراراً  اشرنا 
لمجلس العمداء والجامعة حل اتحاد الطلبة المنتخب والممثل 
الشرعي الكثر من 50 الف طالب، وهذا مرفوض بشكل مطلق.
التحاد  التمديد  عند  ببيانها  الجامعة  ادارة  ناقضت  وكما 
والممارسة  الطلبة  »تمثيل  باستمرار  باهتمامها  الطلبة 
ادارة  التمديد لالتحاد. وتستمر  الغت  الديمقراطية«، ومن ثم 
الجامعة في هذا التناقض عند التبرير بان الظروف واالسباب 
الوضع  زال  وال  انتهت،  قد  الطلبة  اتحاد  تمديد  الى  ادت  التي 
اّن قرارًا صدر باالبقاء  الوبائي في المملكة على ما هو، حتى 
الحرم  الى  الطلبة  اع��ادة  وع��دم  االلكتروني،  التعليم  على 
الطالبية  الحركة  عمل  لتقييد  تبرير  اال  هذا  وما  الجامعي، 

وانهاء تمثيل االتحاد للطلبة.
قرارات  اتخاذ  وتم  سبق  قد  بانّه  الجامعة  ادارة  نذّكر  واذ 
بتاجيل االنتخابات لعدة مرات، اال ان ذلك رافق تمديدًا لالتحاد، 
بحيث ال تبقى الجامعة مفرّغة من عملها الطالبي ومن وجود 
دون  يحول  مما  مطالبهم،  عن  ويدافع  الطلبة  يمثل  مجلس 

تمرير قرارات تستهدفهم كما يجري حاليًا.
وللمجتمع  عمومًا  االردن��ي  للمجتمع  نؤكد  ان  نوّد  وهنا 
االكاديمي خصوصًا باّن الجامعة االردنية تتخذ قراراتها بعيدًا 
واذ  ذلك،  لخطورة  واعية  غير  ومصالحهم،  الطلبة  صوت  عن 

نحملها كافة التبعات والمسؤوليات المترتبة على ذلك.
نعت  االردنية  الجامعة  واتحاد  الطالبية  القوى  وترفض 
انتخابية  لمصالح  والعمل  بالتحريض  الطالبية  الحركة 
بحقوق  ترى  ال  التي  العقلية  على  اال  يدل  ال  وهذا  شعبوية، 
الطلبة وامالهم اال شخصيًة ومحدودة االفق وال ترقى وال نقبل 

بان تكون هكذا.
ثانًيا:

واضحة  مطالباتنا  كانت  فقد  التخريج،  حفل  يخص  فيما 
تاجيل  على  امّا  والموافقة  الصحية،  االجراءات  مخالفة  بعدم 
افضل،  الوبائي  الوضع  فيه  يكون  الحق  وقت  الى  التخريج 
يمكننا من اقامة الحفل ميدانيًا، كما اجريت عدة حفالت تخريج 
اردنية  وكليات  جامعات  في  الماضيين  االسبوعيين  خالل 
)ومطالباتنا هذه ال تنتقص من احترامنا للقرارات الصادرة عن 
الطلبة  رسوم  اعادة  العلمي(.او  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

انّه  حيث  اهاليهم،  الى  دينارًا   53 والبالغة  بالتخريج  الخاصة 
من المتوقع تخريج 9 االف طالب ونيف، بعائد مالي يصل الى 
قرابة نصف مليون دينار اردني، والسؤال االهم هل من اجابة 
منطقية لجمع هذه المبالغ، سوى وضعها في خانة »الجباية«؟

ثالًثا:

تبذلها  التي  الجهود  الطلبة  واتحاد  الطالبية  القوى  تقدّر 
ظّل  في  التعليمية  العملية  تسيير  سبيل  في  الجامعة  ادارة 
على  لها  شكرها  وتؤكد  بعد،  عن  المملكة  في  العام  الوضع 
الدراسي  الفصل  شابت  التي  التقنية  المشاكل  من  الرغم 
الثاني، وكنا املين التعلم منه واالستفادة من تجربته ونقدها 
اال  الصيفي،  الفصل  خالل  المالحظات  نفس  تكرار  لعدم 
الصعيد  على  الجامعة  بها  تقوم  التي  االج��راءات  ان  نرى  اننا 
االكاديمي واالستعدادت للفصل الصيفي لم تتجه نحو معالجة 
المشاكل من جذورها، والتعلم من تجربة الفصل الثاني الذي 
شهد مشاكل تقنية، واختالاًل في وصول المعلومات عبر بوابة 
والتسجيل  القبول  عمليات  شهدت  حيث  بعد،  عن  التعليم 
تاخيرًا ومشكالت في عدم وصول الطلبة الى الموقع الرسمي، 
لتضطر ادارة الجامعة الى تاجيل الغرامات مجبرًة ال من طيب 

خاطر منها.
وفي ذات الوقت قامت ادارة الجامعة بتقليص عدد الشعب 
من  اكثر  وتسجيل  االلكتروني،  التعليم  مستغلة  الدراسية، 
500 طالب في العديد من الشعب الدراسية، وهنا اذ نتساءل 
االلكتروني في ظل  التعليم  عن مدى جدوى وفعالية ونجاعة 

وجود هذا العدد في شعبة دراسية واحدة؟
رابًعا :

في ذات التوضيح، نؤكد اّن ما انجزته الجامعة وذكرته في 
بيانها المنشور، هي انجازات تحققت بفعل المطالب الطالبية، 
زالت  ما  الصيفي  الفصل  رسوم  ان  حيث  منقوصة،  زالت  وال 
المرافق  يستخدمون  ال  الطلبة  ان  رغم  عليه،  هي  ما  على 

العامة وال البنود الموضوعة على اساسها تلك المبالغ.
خام�سًا:

تلقائي،  الناجح  مسالة  على   ، بيانها  في  الجامعة  عّلقت 
واذ نوضح هنا بان الجامعة تستمر في مناقضتها لنفسها من 
ما  تماما  يخالف  بيان  صدر  اذ  تباعًا،  المنشورة  بياناتها  خالل 
والقوى  الطلبة  اتحاد  ان  تاكيدنا على  االخير، ونجدد  ذكر في 

الطالبية لم تتوافق جميعها على تبني هذا المطلب.
للقوى  التعرض  السياق  ه��ذا  ف��ي  الجامعة  وت��ح��اول 
منها  واالنتقاص  مضلل  بشكل  سمعتها  وتشويه  الطالبية 
على  الحريصين  احرص  انّنا  نؤكد  واذ  شخصيتها،  واغتيال 
ونسعى  على حقوقهم،  والمحافظة  التعليمية  الطلبة  مصلحة 
الدفع  مقاطعة  استخدام  وما  بها،  والنهوض  دومًا  لتطويرها 
وانتهاز  لحقوقهم  المباشر  التعرض  بعد  اال  الصيفي  للفصل 
واصبح  المتواترة  الجامعة  اعباء  لتغطية  الخارج  يحدث في  ما 

الطلبة يتحملون ارهاصاتها االن.
�ساد�سًا:

بمقاطعة  موقفها  الطلبة،  واتحاد  الطالبية  القوى  تؤكد 
مطالب  اي  النجاز  ورفضها  تعنتها  بسبب  الجامعة،  ادارة 
ادارت ظهرها  ان  بعد  ادارتها  التي تصيب  والترهات  حقيقية، 
عن صوت الطلبة، واذ نشدد على اننا سنقف في وجه كل اجراء 
من شانه االنتقاص من حق الطلبة، وتمثيلهم. مستمرون في 

حملتنا حتى النهاية وال تراهنوا على نفس الشباب.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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اعداد مراكز درا�سات فل�سطينية

)٣(

الرد الفل�سطيني يف ح�سابات ال�سلطة

على  الرسمي  الفلسطيني  الرد  جاء  سريعاً،   ■-1
قرار الضم الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 
 5/19 ففي   ،)2020/5/17( األول  اجتماعها  في 
أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً، عكس البند التالي 
الوطني  المجلسين  بقرارات  »إلتزاماً  فيه:  ما  أهم 
الممثل  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  والمركزي 
القيادة  فإن  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي 
م.ت.ف.  إن   – أواًل  مايلي:  اليوم  تقرر  الفلسطينية 
ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حٍل من جميع 
األميركية  الحكومتين  مع  والتفاهمات  االتفاقيات 
على  المترتبة  اإللتزامات  جميع  ومن  واإلسرائيلية، 

تلك التفاهمات واالتفاقات، بما فيها األمنية«.
 ■ قرار 5/19، ال نملك أمامه سوى أن نعود بالذاكرة 
)في  العام  الفلسطينية قبل حوالي  القيادة  قرار  إلى 
العمل  وقف  »قررنا  وفيه:  بالتحديد(،   2019/7/25
باإلتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي، وتشكيل 
المركزي«.  المجلس  بقرار  عماًل  ذلك،  لتنفيذ  لجنة 
بقرارات  أسوة  ينفذ،  لم  القرار  هذا  أن  والمعروف 
المؤسسة الوطنية األعلى، ممثلة بالمجلسين الوطني 
متعاقبة: 27  دورات   4 )في  والمركزي  )الدورة 23(، 
+ 28 + 29 + 30(؛ وعليه، يُصبح من الطبيعي أن 
نطاق، سؤال بشقين: هل سينفذ  أوسع  يُطرح على 

قرار 5/19، وكيف؟
2-■ في سياق اإلجابة على هذا السؤال، نؤكد أن 
الوطنية  المؤسسة  قرارات  دون  أنه  )مع   5/19 قرار 
التي  والملموسية،  التحديد  إلى  وافتقاده  بمجلسيها، 
بات يتطلبهما الوضع المستجد(، يشكل خطوة مهمة 
في   – ألنه  العام،  الوطني  السياسي  المستوى  على 
الفلسطينية  الحالة  يضع   – بتطبيقه  الشروع  حال 
لكن  ومتفرعاته،  أوسلو  من  الخالص  سكة  على 
العبرة تكمن – كما كانت على الدوام – في التنفيذ، 

وفي المدى الذي سيأخذه هذا التنفيذ.
■ اإلنتقال إلى التنفيذ يضع عموم الحالة الوطنية 
قدرة  مدى  أهمها،  يكون  قد  التساؤالت،  عديد  أمام 
والتعهدات  باإلتفاقات  المقيَّدة  الفلسطينية،  السلطة 
الميدان،  وقائع  عن  فضاًل  واإللتزامات،  والتفاهمات 
على تنفيذ قرار 5/19 بكل منطوياته، إن في مواجهة 
ردود الفعل اإلسرائيلية بشأن وقف التنسيق األمني، 
أو في القدرة على التقدم في موضوع اإلنفكاك عن 
بروتوكول باريس، في وقت مازالت التجارب السابقة 
عن  للتراجع  السلطة  اضطرت  حين  للعيان،  ماثلة 
خطوات كانت قد اتخذتها في هذا السياق؛ كما حصل 
السلطة  رفضت  حين  المقاصة،  أم��وال  تجربة  مع 
تسلمها منقوصة، ثم اضطرت – تحت ضغط الظرف 
المالي – للتراجع عن قرارها؛ أو كما حصل مع تجربة 
استيراد العجول، حين وجدت السلطة نفسها مرغمة 
إجبارياً لكل  الموافقة اإلسرائيلية، ممراً  اعتماد  على 

عمليات االستيراد والتصدير على مختلف أنواعها.
 – ليس  مشروعة،  وغيرها  التساؤالت،  هذه   ■-3
تطبق،  ولم  المتخذة  القرارات  خلفية  على   – وحسب 

بل وأيضاً لسببين:

سنتين  بعد  صدر  قد   5/19 قرار  أن  أولهما،      
الفصل  عن  الرسمي  اإلع��الن  من  السنة)!(  ونصف 
أن  بعد  أي   ،)2017/12/6( القرن«  ل� »صفقة  األول 
استكمال  في  مهماً  شوطاً  قطعت  قد  الصفقة  كانت 
اإلسرائيلي  السياسي  المسرح  دت  مهَّ عناصرها، 
اعتماد  في  الصفقة  ذروة  إلى  للصعود  واألميركي 
للشروع  الصفر  ساعة  وتحديد  الضم،  وآليات  خطط 

في التطبيق.
سلوكها  في  الفلسطينية  السلطة  أه��درت  لقد 
الفاشلة،  والرهانات  المكان،  في  المراوحة  سياسة 
الفرص،  من  العديد  عموماً،  اإلنتظارية  والسياسات 
التطبيقية؛  وخطواتها  القرن«  »صفقة  على  للرد 
المجتمعي  النهوض  حالة  السلطة  أه��درت  كذلك 
القدس،  منها  القلب  وف��ي  الغربية،  الضفة  في 
بأساليب  عنها  التعبير  جرى  التي  المقاومة  وأعمال 
لقطاع غزة  الصمود  وأشكال نضالية مختلفة، وحالة 
ولم  الحصار،  وكسر  العودة  مسيرات  في  وتضحياته 
ما  تبنيه،  أن  يتوجب  كان  ما  الصمود  هذا  على  تبِن 
المجتمعية  السياسية  الحالة  أن   – بالنتيجة   – يعني 
في  السلطة  سبقت   ،67 عام  المحتلة  المناطق  في 
الغطاء  إلى  تفتقر  كانت  أنها  رغم  المجابهة،  ميدان 
السياسي الوطني الذي تقاعست السلطة، كما فشلت 

الفصائل في توفيره لها.
    وثانيهما، أن قرار 5/19 مازال يفتقر إلى الحدود 
الواضحة ألبعاده التطبيقية، خاصة وأن النقاشات التي 
الدنيا، في  أبقته في حدوده  الوطنية  األطر  شهدتها 
اإلحتالل،  الصدام مع  إلى  يؤدي  أاّل  ظل حذر شديد، 
أو أن يشكل عنصراً لتفجير الحالة الشعبية، ما يفقد 
المجابهة  حدود  على  السيطرة  على  القدرة  السلطة 
الميدانية مع سلطات اإلحتالل. ولعل بعض البيانات 
عبَّرت  معروفة،  ودوائر سياسية  مراجع  الصادرة عن 
وصفته  مما  وتخوفها  قلقها  أبدت  عندما  ذلك  عن 
بالذهاب إلى الفوضى في مواجهة اإلحتالل؛ كما لم 
التنفيذية  اللجنة  عن  صدرت  رسمية  بيانات  تخفِ 
حين  موقفها،  حدود  السلطة،  خارجية  وزارة  عن  أو 
على  نافلة،  نعتبرها  التي  »السلمية«،  صفة  أضفت 
»المقاومة الشعبية«، ألن مصدر العنف الوحيد الظاهر 
لإلحتالل،  المناهضة  الشعبية  الفعاليات  سطح  على 
ومستوطنيه(،  وأمنه،  )بجيشه،  نفسه  اإلحتالل  هو 

وال أحد سواه.
سائر  مع  واح��داً  صفاً  حماس  حركة  تقف   ■-4
القوى الفلسطينية في مناهضة مشروع الضم. هذا 
التي  قيادتها  وتصريحات  مواقفها،  عنه  عبّرت  ما 
عمليات  باستئناف  االسالمي(  الجهاد  )ومعها  تعهدت 
الجد،  العدو على محمل  يأخذه  الذي  األمر  المقاومة، 
لمحترفي  بالنسبة  قائم  هو  ما  عكس  له،  ويتحسب 

إطالق تصريحات »الردود المزلزلة«.
غير أن هذا الموقف ليس كافياً، ولن يكون كذلك، 
حماس  موقع  ألن  بالعمل،  القول  اقتران  بعد  حتى 
تكون  أن  يتطلب  الوطنية،  التشكيلة  في  المتمِيّز 
صاحبة مبادرة سياسية، سيّما في المحطات الوطنية 
السابق، وال هو  لم يحصل في  الذي  األمر  الفاصلة، 

مرئي في الراهن.
االنتظارية  الحالة  هذه  تفسر  عدة  اعتبارات  ثمة 
التي تتشارك فيها حماس مع السلطة، وإن من موقع 
توقع،  بينها  من  يكون  قد  إعتبارات  اآلخر،  القطب 
الوضع  في  شأن  ذات  تغيّرات  حصول،  انتظار  أو 
حماس  دور  تعزيز  إلى  تؤدي  الداخلي،  الفلسطيني 
في القرار الوطني؛ لكن المؤكد أن من بين أهم هذه 
الجامع،  الوطني  اإلطار  عن  غيابها  هو  االعتبارات، 
الذي وحده يوفر شروط اإلفراج عن دورها في دائرة 

الفعل الوطني المشترك.
5-■ بعد أن نال قرار 5/19 موافقة جميع القوى، 
في  الوطني  الجهد  لتوحيد  صالحاً  اعتبرته  التي 
السؤال  الواجهة  إلى  يتقدم  الضم،  مخطط  مواجهة 
»واقعها  في  الفلسطينية،  الحالة  قدرة  مدى  حول 
الراهن«، على تحمل أعباء ما يترتب على هذا القرار 
بنعم  إنما  كبيرة،  بنعم  نجيب  وعلى هذا  أعباء.  من 
الفلسطيني«  »واقعنا  تخليص  شرط  على  معلقة 
رئيسية،  ضعف  وجوانب  بنيوية،  خلل  جوانب  من 
شرط  التحقيق،  ممكن   – صعوبته  على   – أمر  وهذا 
أن تندرج المهام المشتقة من قرار 5/19 في سياق 
وردود  إجراءات  على  تقتصر  ال  وطنية،  استراتيجية 
فعل ترتكز على نشاطات مبعثرة ومتقطعة، تواكبها 
القرارات  بعض  مصداقية  من  تنتقص  تصريحات 
بالنسبة   – المثال  – على سبيل  الحال  كما  المتخذة، 
المواجهة،  برنامج  في  الزاوية  حجر  يشكل  لقرار 
من  انتقصت  الذي  األمني،  التنسيق  وقف  وهو  أال 
غرار:  على  تصريحات  بجديته  شككت  بل  ال  قيمته، 
ونعتقل  وسنمنعه،  عسكري،  عمل  بأي  نسمح  »لن 

مرتكبيه«)!!(■
)٤(

٣ ق�سايا مطروحة لالإجماع الوطني

مسارها  ف��ي  ال��ق��رن«  »ص��ف��ق��ة  م��واج��ه��ة   ■[
تأتي  بالضم،  ِيمَسْ  ما  ضمنها  ومن  الفلسطيني، 
االستعمار  مشروع  ضد  النضال  مواصلة  سياق  في 

يف مواجهة م�سروع ال�سم, على طريق طرد االحتالل اجلزء الثاين واالخري
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األرض،  على  اإلستيالء  يستهدف  الذي  اإلستيطاني 
ومن خالل ذلك اقتالع الشعب، وتصفية الكيان، وصواًل 
الشعار  هنا  من   .)politicide( السياسي  اإلعدام  إلى 
ص أهداف المشروع الصهيوني منذ  التعبوي الذي لخَّ

بدايته: »أرض بال شعب، لشعب بال أرض«.
وعلى  مراحل،  على  إسرائيل  دول��ة  تأسست   ■
كان  البدء  في  وكياناً:  شعباً  فلسطين،  أنقاض 
»صك  تاله  بريطانيا؛  يد  على  بلفور«-1917  »وعد 
إع��الن��اً-1922،  األم��م:  عصبة  يد  على  االن��ت��داب« 
ف��م��ص��ادق��ة-1922، وت��ن��ف��ي��ذاً-1923؛ ث��م »ق��رار 
فإعالن  المتحدة،  األمم  يد  على  التقسيم«-1947 
تبقى  ما  احتالل  اعقبه  الذي  إسرائيل-1948،  دولة 
اإلعداد  يجري  وحالياً،  فلسطين-1967؛  أرض  من 
للتأسيس الثاني لدولة إسرائيل، »إسرائيل الكبرى«.

عام،  مئة  قبل  افتتحت  التي  المواجهة  مازالت   ■
جهة،  من  الصهيوني  االستعمار  بين  فصواًل  تتوالى 
جه  من  الوطنية  وحركته  الفلسطيني  الشعب  وبين 
معادالت:   3 ل�  باستمرار  انحكمت  مواجهة  أخ��رى، 
بقاء≠  اقتالع؛ هوية وحقوق وطنية≠  إعدام سياسي؛ 
م.ت.ف≠  إمحاء كياني. عدونا يريدها حرباً وجودية – 
إلغائية – صفرية؛ وشعبنا مازال يراها بأفق حقه في 
في  الوطني  ترابه  كامل  على  بحرية  مصيره  تقرير 
إطار دولة موحدة، تقوم على المساواة بين مواطنيها.

 ■ على سؤال: لماذا استعادة هذه األمور المعروفة، 
الفلسطينية  الذاكرة  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  التي 
ضرورية،  هي  واألهم  راهنة،  ألنها  نجيب:  الحيَّة؟ 
عمل،  وفرضيات  سياسات،  من  منها  يُستخلص  لما 
وتوجهات، ما يعني أن الخطأ في اإلشتقاق يقود إلى 
التقدير السياسي، ينعكس – بدوره – سلباً  خطأ في 
فيما   – اقتضى  ما  الخ…  العمل،  استراتيجية  على 
الضم  عنوان:  يُجملها  القضايا  بعض  تناول   – يتبع 
الصراع  يُدخل   – الواقع  باألمر  أم  كان،  »قانونياً«   –
نوعية جديدة،  اإلسرائيلي في مرحلة   – الفلسطيني 

مجال حسمها األهم هو الميدان:[

جديدة،  مرحلة  ببدء  الضم  مخطط  يؤذن   ■-1
مرحلة عليا من مراحل اإلستعمار اإلستيطاني، سواء 
نتجت  سواء  األدراج؛  في  بقيت  أم  خرائطه،  أُعلنت 
النظر  أو حُسمت بإسقاطات؛ وبغض  عن مفاوضات، 
التطبيق،  مساحة  تقليص  أو  مَرْحَلِة،  أو  تأجيل،  عن 
محطة  ليس  الضم  واردة.  وغيرها،  نعتبرها،  التي 
بل  المعهود،  التهويدي  اإلستيطاني،  السياق  في 
افتتاح لسياق جديد، لمرحلة أكثر توحشاً لإلستعمار 
أن  مستذكرين  مضى،  وقت  أي  من  اإلستيطاني، 
قد  الضم  عملية  في  تصب  التي  الخطوات  عديد 
اتخذت، وطبقت، وباتت في عهدة يوميات ما يسمى 

ب� »الضم الزاحف«.
■ إن الضم ليس خطوة سياسية – ميدانية قائمة 
بقرار، وال تنطبق عليها  العدول عنها  يُمكن  بذاتها، 
ن من »صفقة  قاعدة: كما أتت، ترحل؛ هي جزء مكِوّ
تحكمها  والفلسطيني،  اإلقليمي  بمساريها  القرن« 
إيمانية(،  رؤيا  تشربها  احتمال  )مع  سياسية  فلسفة 
واقتصادية  أمنية  عليا  ومصالح  استراتيجية،  ورؤية 
لترتيب وإعادة تنظيم أوضاع اإلقليم للعقود القادمة. 
الهزيمة به، أمر  إن إسقاط »مشروع الضم« وإلحاق 
ممكن ال ريب، إنما يأتي في سياق بدء تراجع المرحلة 

التي ينتمي إليها، وصواًل إلى اندحارها المحتم.
الوطني  النضال  يجتازها  التي  المرحلة  إن   ■-2
الفلسطيني، هي مرحلة تحرر وطني، وليست – كما 
أوساط  لدى  الوطني  العمل  ساحة  في  ال��رأي  شاع 
إلى حين – مرحلة  ولو  نافذة، ومن جاراها في ذلك، 
الدولة  إدراك  عن  يفصلها  وسيطة،  أو  انتقالية، 
مع  بالتوازي  التفاوضي،  المسار  استكمال  المستقلة، 
بناء المؤسسات بمقاييس الدولة الناجحة، ومدعومة 
دائ��رة  توسيع  )أي:  القضية«  »تدويل  يسمى  بما 
اإلعتراف بالدولة المستقلة على حدودها وبعاصمتها 
اعتراف   + الدولية  المؤسسات  عضوية  إكتساب   +
وسائر  المستقلة  بالدولة  الدولية  الشرعية  مؤسسات 
الحقوق الوطنية + اإلفادة من أدوات العدالة الدولية 
انتهاكاتها  على  إسرائيل  اإلحتالل،  دولة  لمعاقبة 

المستدامة + …(.
■ إن إستعادة اإلجماع الوطني على تعريف طبيعة 
من  عليه  يترتب  بما  األس��اس،  وسمتها  المرحلة، 
أولويات ومهام، هو أحد المداخل األهم ألي مشروع، 
وإفشال  للمجابهة،  وطنية-  بحوامل  إسناده  شرط   –
ومواصلة  الضم،  مشروع  ومقاومة  القرن«،  »صفقة 
أن   – لإللحاح  ومعذرة   – يعني  ما  الوطنية،  المسيرة 
مازالت تعيش مرحلة  الفلسطينية،  الوطنية  القضية 
احتالل  ظل  في  التعريف(،  ال�  )ب�  الوطني  التحرر 
بحقيقة  اإلع��ت��راف  يرفض  استيطاني،  واستعمار 
المشروعة،  الوطنية  وبحقوقه  الفلسطيني،  الشعب 
كما تكلفها قرارات الشرعية الدولية، وفي ظل مشروع 
الوطنية  القضية  تصفية  إلى  يقود  للحل،  أميركي 
الفلسطينية، وإلى إعالء الرواية الصهيونية للصراع، 
ما يلغي من الوجود فلسطين وشعبها، مقابل اإلدعاء 
ووطن  اليهودي،  الشعب  ووطن  إسرائيل،  أرض  أنها 
القومية«  »قانون  ذلك  على  نص  كما  العالم،  يهود 

العنصري )المعروف أيضاً باسم »يهودية الدولة«(.
في  جديدة  مرحلة  القرن«  »صفقة  افتتحت   ■-3

بين  اإلقليم،  مدى  وعلى  فلسطين،  في  المجابهة 
استراتيجيته: مشروع تجديد  لكل منهما  مشروعين، 
ومن  إسرائيل  على  باإلعتماد  األميركية  الهيمنة 
من  استتباعاً(،  أو  تحالفاً،  )تقاطعاً،  معهما  يصطف 
بناء  وإع��ادة  الوطني،  التحرر  مشروع  مقابل  جهة؛ 

الدولة الوطنية، من جهة أخرى.
المتمثلة  الرئيسية  بحلقته  المشروع  مواجهة هذا 
الشعب  ع��ات��ق  على  تلقي  ال��ق��رن«،  ب�»صفقة 
جساماً  مهام  عموماً،  الوطنية  وحركته  الفلسطيني 
أولوية  تستدعي  الوطني،  التحرر  مرحلة  سياق  في 
بجميع  المقاومة  إلى  الميدان،  إلى  الكثيفة  العودة 
وإن  السياسية،  فالعملية  المتاحة،  واألشكال  السبل 
نيسان  في  األميركي  الجهد  توقف  أن  بعد  توقفت، 
كانت   – األمر  حقيقة  في   – فإنها   ،)2014 )إبريل 
 ،2000 )يوليو(  تموز  منذ  وعملياً،  سياسياً  متوقفة، 
من  تأكيد،  بكل  الدولية«  »الرباعية  جثة  تقيلها  ولن 

الحفرة العميقة التي سقطت فيها.
في  قرارها  عن  إسرائيل  ثني  على  الرهان  أما   ■
المضي باإلجراءات القانونية والعملية التي تستوجبها 
)باعتبار  الدولية  الضغوط  خالل  من  الضم،  مرحلة 
قربة  كالنفخ في  العربي  الضغط  السعي الستحضار 
مقطوعة(، إن أفلحت، فلن تتعدى حدود القشور، ولن 
ومواصلة  الضم،  مرحلة  الموضوع.  صلب  على  تؤثر 
الحياة  في  أساسياً  جزًء  باتت  شعابها،  في  التقدم 
السياسية داخل إسرائيل، واستقرت في قلب التوازنات 
على  األول  والعنوان  اليهودي،  المجتمع  في  الداخلية 
اليمين  وأحزاب  المستوطنات،  مجالس  أعمال  جدول 
الوسط،  تشكيالت  بعض  حتى  بل  ال  مشاربها،  على 
له  جدية  معارضة  معالم  ترتسم  لم  اآلن  وحتى 
)باستثناء، قوى »القائمة المشتركة«( بل – في أفضل 
الحاالت – تُبدى مالحظات على بعض جوانبه )مداه، 
توقيته، مرحلته، التناسب بين الجانب القانوني وبين 

الجانب التطبيقي العملي فيه، إلخ …(.
تعيد  التي  الميدان، هي  إلى  الكثيفة  العودة  إن   ■
عملياً،  بدونه  تتحول  الذي  األلق  التدويل  عملية  إلى 
وإلى  الفائدة.  محدود  العامة  للعالقات  حقل  إلى 
 ،BDS �التدويل نضيف – على رأس القائمة – حملة ال
من  تستحقه  ما  الرسمية  المرجعيات  تولِها  لم  التي 
كما  تفعيله  الذي، بسبب عدم  السالح  اهتمام، فهي 
الذي  الضرر  بمدى  بعد  إسرائيل  تشعر  لم  يجب، 
بالتحوط  فترة  منذ  بدأت  وإن  بها،  يلحقه  أن  يمكن 
ال�  له، من خالل تشكيل هيئات معنية بمتابعة ملف 
قائمة  قضية  باعتباره  عليه،  الطريق  لقطع   ،BDS
بذاتها، مع توفير الموازنات الالزمة، إلى جانب تكثيف 
رم  تُِجّ قوانين  إصدار  الستحثاث  خارجياً،  إتصاالتها 
محققة   ،BDS ال�  مشروع  لخدمة  اآليلة  النشاطات 
بالدة  من  بسبب  المضمار،  هذا  في  ملموسة  نتائج 
إلى جانب تساوق  سفاراتنا، ومحدودية دور جالياتنا، 
أوساط سياسية متنفذة في الغرب عموماً مع السياسة 

اإلسرائيلية■

يف مواجهة م�سروع ال�سم, على طريق طرد االحتالل
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ال��ص��ادرة عن  ال��ت��ق��اري��ر  ت��ؤك��د    - 
والخبراء   � المياه  )وزارة  المختصة  المؤسسات 
الدولية  الهيئات  ع��ن  ال��ص��ادرة  وال���دراس���ات 
دول  اربع  افقر  من  يعد  االردن  ان   ، المتعاونه( 
على  اال  يحصل  وال  العالم  مستوى  على  مائيا 
المياه  من  المائية  م��وارده  من   %40 مانسبته 
االردن  نهري  في  االحتالل  دولة  مع  المشتركة 
واليرموك وهي من اهم مصادر المياه في االردن 
، كما تبين هذه التقارير ان ازمة المياه في االردن 
ليست ازمة عابرة ظرفية مرهونة بوضع معين ، 
لكنها متعلقة بمصادر المياه السطحية والجوفية 
التي تنخفض عاما بعد عام لتشكل استنزافا في 
وتجددها  قدرتها  يفوق  بشكل  الجوفيه  المياه 
من  التغذية  في  ضعف  يقابله   %200 بحوالي 

مصادر المياه السطحيه.
 كما بينت الدراسات تراجع حصة الفرد االردني 
من المياه بشكل كبير لتصل الى اقل من 100 
متر مكعب في السنة وهي اقل النسب في العالم.
متر   500 المياه   لشح  المطلق  الفقر  حد   
البحث عن  الدراسات على ضرورة  مكعب،وتؤكد 
الن  والسطحية  الجوفيه  المياه  لتغذية  مصادر 
والتحفيرات  بالسدود  المتعلقة  التقنية  الحلول 
مياه  واستثمار  الديسي  مياه  وتحويل  المائية 
االزمة  اع��راض  تسّكن  ان  شأنها  من  االمطار 
من  ضئيل  بقدر  اال  تسهم  ال  ولكنها  المائية 

المعالجة .
واللقاء الضوء على االسئلة المثارة بالمشكالت 
صحيفة  فريق  التقى  االستراتيجية  والحلول 
االهالي الخبير المائي ووزير المياه السابق موسى 

الجمعاني
�سوؤال : ما هو راأيكم يف اال�سئلة املثارة يف منت هذا التقدمي 

وما هي جذور االزمة املائية يف البالد.

االمطار  الرئيسي  المياه مصدرها  الجمعاني:� 
وهي الرافد االساسي لمصدرين:� المياه الجوفيه 
والسطحيه الطبيعية )بحيرات ، انهار( او من فعل 

سدود ، تحفيرات آبار.
في  السطحية  المياه  مصادر  فان  توضيحا 

االردن هي :�
 1 � نهر االردن الذي حوله االحتالل  قبل عام 
67 الى النقب لقد تم سرقة مياهه من قبل العدو 

والمقدرة بتدفق 750 مليون متر مكعب.
التاريخية  لفلسطين  ألحق   : اليرموك  نهر   �  2
دولة  عليها  استولت  وقد  مكعب  متر  مليون   25

االحتالل بموجب اتفاقية وادي عربة .

ووادي  الوحدة  سد  اسفل  الرقاد  وادي   �  3
االردن  من  اليرموك  لنهر  الوحيد  الرافد  الشالله 

،واربعة روافد من سوريا.
الجوفيه  المياه  من  يتكون  اليرموك  حوض 

والسطحية 
عام  جونتستون  التفاق  وفقا  اليرموك  مياه 
متر  مليون   221  �  195 ب�   )المقدرة    1953

مكعب( 
مكعب،  متر  مليون   91 منها  سوريا  حصة 
مكعب  متر  مليون   95 التاريخية  فلسطين 
متر  مليون   100 يقارب  ما  ل��الردن   والمتبقي 

مكعب.
  معاهدة وادي عربة اقرت حق دولة االحتالل 
االردن  ويحصل  مكعب  متر  مليون   25 ضخ  في 
كمية  وهي  الكمية.  تحديد  دون  المتبقي  على 
االردن��ي  الجانبين  ذك��رت  والمعاهدة  ضئيلة 
واالسرائيلي ولم تذكر سوريا العتبار انها مشكلة 
الحصة  على  سوريا  تحصل  حيث  سورية  اردنية 
االكبر التي تقدر في الوقت الحالي بحوالي 200 

مليون متر مكعب.
على  واثره  الريموك  لنهر  احلايل  الواقع  هو  ما  �سوؤال: 

حو�ض املياه  

حتى عام 1987 كان هناك اتفاقية بين االردن 
اقامت  ذلك  وقبل  اليرموك  نهر  بتقاسم  وسوريا 
سوريا 26 سدا على روافد نهر اليرموك  و1200 
اآلبار االرتوازية بعد ذلك  ارتوازيا ثم زادت  بئرا 
الى  السدود  تعداد  بذلك  وارتفع  بئر   3500 الى 

قل  فقد  والسدود  الحفر  ازدياد  وبسبب  42 سدا 
منسوب المياه الجوفيه وقلت نسبة الجريان الى 

1 م3 في الثانية. 
على  االتفاقية  بعد  ال�سدود  اقامة  عن  ماذا  :ي  �سوؤال 

حو�ض الرقاد

 نعم هناك مؤشرات انها اقامت سدودا او حفر 
آبار الن جريان المياه الدائم طوال العام  من 10 
الى  ليصل  يتناقص  بدأ  الثانية  في  مترا   15  -
الصفر، وانخفاض مستوى المياه في الحوض في 
حالة حفر اآلبار يضاف اليه سد المقارن الذي كان 
المقترح ان يحتفظ ب� 280 مليون متر مكعب اال 
انه انخفض الى مستوى 110 مليون متر مكعب 
نحن   اننا  يؤكد  وهذا   ،  67 عام  قبل  مقام  وهو 
دولة  مع  الشتركة  المياه  في  االضعف  الحلقة 

االحتالل.
واقع المياه الجوفيه

البيئية  ال�سحية  الروابط  مياه  منظمة  توؤكد  :ي  �سوؤال 

التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية  ان االردن يح�سل على موارده 

دعت  وبالتايل  املتحجرة  اجلوفية  املياه  طبقات  من  املياه  من 

للبحث عن م�سادر مائيه جديدة؟!

الجوفيه  المياه  لحوض  اآلمنه  االنتاجيه   � ج 
واالستخدام  مكعب  متر  مليون   388 الى   تصل 
الجوفيه       المياه  استنزاف  ال��ى  ي��ؤدي  ال��ج��اري 
فكيف يكون الحال حين يصل االستهالك اليومي 
 12 يحوي  مكعب.االردن  متر  مليون   600 الى 
حوضا مائيا جوفيا و15 حوضا سطحيا و 3211 
بئرا اذ يتم استنزاف 10 خزانات جوفيه اعلى من 
بكميات  المتمثل  لالستخراج  اآلمن  االدنى  الحد 
تراجع  تبين  حيث  السنوية  الجوفية  التغذية 
معدل تصريف الينابيع منذ عام 1970 الى اقل 
من 50%، فالبحث عن مصادر مياه جديدة يمكن 
الجوفيه من استعادة عافيتها بعد سنوات  المياه 

بارتفاع سطح المياه الجوفيه الى معدالت آمنه.
تغطي  االمطار  مياه  استغالل  هل   : س��ؤال 
حاجتنا لمياه الشرب ورافدا لتغذية مائيه سيما ان 
متر  مليار   9  �  7 بين  ما  يتراوح  السنوي  معدلها 

مكعب
ج � كمية االمطار تشكل ما نسبته الى اليابسة 
10 � 12 متر مكعب ولكنها تخضع للتبخر بحسب 
العالمي  التبخر  فنسبة  لالردن  الطبيعية  البيئة 
 %90 االردن   في  انها  حين  في   %66 تشكل 
مياه  من  المائي  الحصاد  من  نحصل  ال  بالتالي 
االمطار اال ما يقارب 325 مليون متر مكعب النها 
تفقد ما نسبته 80% في جريان مياه االمطار 3م 

يف حوار خا�ض مع االهايل

االردن  ييييواجيييه  اليييييييييييذي  االكيييييرب  اليييتيييحيييدي  هيييي  املييييييياه 

االحيييتيييالل مييين  ميي�ييسييروقيية  االردن  نييهيير  اجليييميييعييياين:مييييييياه 

د.مو�سى اجلمعاين
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يف حوار خا�ض مع االهايل

االردن  ييييواجيييه  اليييييييييييذي  االكيييييرب  اليييتيييحيييدي  هيييي  املييييييياه 

االحيييتيييالل مييين  ميي�ييسييروقيية  االردن  نييهيير  اجليييميييعييياين:مييييييياه 

رزق  ميي�ييسييدر  بيييال  عييائييليية   ٣٥٠٠

تعمل ال  ال�سيارات  تاجري  ومكاتب 

منذ انتشار جائحة كورونا ، وفترات   - 
تاجير  مكاتب  تراجع عمل  الحظر  بسبب  التعطل 
على  باالساس  تعتمد  التي  السياحية،  السيارات 
السائحين والمغتربين وحركة المطارات والجسور 
العاملون  وجد  اغالقها  وبعد  الحدودية،  والمنافذ 
انفسهم بال مصدر رزق  حيث تم تصنيف مكاتب 
تضررا،  االكثر  القطاعات  ضمن  السيارات  تاجير 
وتذرع اصحاب المكاتب بعدم توفر السيولة وتوقف 
والمستحقات  الرواتب  دفع  من  للتهرب  العمل 
اعادة  ورغم   ، الدفاع  اوامر  بتعليمات  متسلحين 
فبقيت  حزيران  شهر  بداية  المكاتب  هذه  عمل 
اج��راءات  تعقيد  بسبب  هي  كما  العمال  اح��وال 
اصحاب  من  العديد  قول  حد  على  القروض  منح 
المكاتب الذين طالبوا الحكومة منحهم تعويضات 
ويقف   ، العمال  تجاه  بالتزاماتهم  لاليفاء  مالية 
العمال وحدهم يدفعون الثمن بال حلول مباشرة 

في االفق تنهي معاناتهم

وال�سقق  اجلامعية  ال�سكنات  عمال 

الييفيينييدقييييية وا�ييسييتييمييرار املييعييانيياة

تعطيل  ق��رار  وبعد   ، اذار   14 منذ   -  
اماكن سكنهم في  الى  الطلبة  الجامعات  وعودة 
السكنات  اشغال  نسبة  انخفضت  المحافظات 
الجامعية الى اقل من 10%اال من تقطعت بهم سبل 
العودة من المغتربين ، وبسبب انخفاض االيرادات 
اعداد  تقليص  على  المنشات  هذه  اصحاب  عمل 
ودون  بالمياومة  معظمهم  يعمل  الذي  العاملين 
عقود رسمية او تسجيل في الضمان االجتماعي، 
وتم تخيير العمال االساسيين بين القبول بنصف 
قيمة الراتب وتاجيل الدفع او التسريح من العمل، 
استنادا الوامر الدفاع التي اعطيت للجهات االكثر 
لهذا  عمال  نقابي  تنظيم  غياب  ظل  في  تضررا، 
عن  ويدافع  بدقة  اوضاعه  يرصد  الواسع  القطاع 
السيولة  شح  مع  المعاناة  هذه  ،وترافقت  حقوقه 
حركة  توقف  بسبب  الفندقية   الحجوزات  والغاء 
الفندقية  الشقق  اص��ح��اب  دف��ع  مما  الطيران 
للحكومة  لتوحيد مطالباتهم  الجامعية  والسكنات 
خسائره  يعوض  حتى  القطاع  لهذا  دعم  بتوفير 
حين  في  التزاماته،  تسديد  ويستطيع  المتراكمة 
النقابية  الحماية  وحلول  باشكال  المطالبة  غابت 
القطاع  هذا  في  للعاملين  االجتماعية  والبرامج 
اثار  لمواجهة  المعيشية  امورهم  لتدبر  وأس��رح 

هذه الجائحة.

الثانية والجريان يؤدي الى الفيضان  مكعب في 
انها  صحيح  الكمية،  في  متر   80 الى  ليرتفع 
تخفض اعتماد المزارعين في وادي االردن على 
في  ولكن   %50 نسبته  ما  الى  الجوفيه  المياه 

شهر شباط ، اذار، نيسان فقط،
السدود  تخزين  في  منها  يستفاد  كذلك   
مكعب  متر  مليون   200 يقارب  بما  الرئيسية 
حفرة   234 تعدادها  البالغ  االحافير  في  وتجمع 

اي ما يقارب 1000 مليون متر مكعب .
عام   ال��س��دود  هيئة  في  كنت  حين  واذك��ر 
2007 ان كمية االمطار المقدرة 7،7 مليار متر 
مكعب تبخر منها 7،2 مليار متر مكعب وازدادت 
شهدت  التي   2012 العام  في  التبخر  نسبة 
تبخر  مكعب  متر  مليار   5،9 بلغ  مطريا  هطوال 
تخزين  كان نصيب  متر مكعب  مليار   5،5 منها 
المياه الجوفيه 288 مليون متر مكعب فقط  في 
لتغطية  تكفي  ال  فانها  وبالتالي   ،2007 العام 
مياه الشرب فاستنزاف المياه الجوفيه سيستمر.

�سوؤال :هل �سحب مياه الدي�سي يهدد باجلفاف كما حدث 

يف االزرق؟

يهدد  الزراعة  لغايات  الديسي  مياه  استغالل 
هذا  فان  السحب  حالة  وفي  المائي  االحتياطي 
مياه  حوض  في  حدث  كما  المياه  بجفاف  يهدد 
االردن كذلك فان مشاريع الحصاد المائي ليست 
تستخدم  ان  ممكن  الشرب  لمياه  رئيسيا  رافدا 
في  تسهم  وال  المحلية  المجتمعات  لمساعدة 
حفر  ايقاف  فان  وبالتالي  الجوفيه  المياه  تغذية 
اآلبار وايقاف االستنزاف لخمس سنوات من شأنها 

ان تؤدي الى استعادة المياه الجوفيه عافيتها.
وهذا يتطلب عقد اتفاقية ثنائية مع الشقيقة 
بدل  مرجعية  االتفاقية  هذه  ولتصبح  سوريا 
مشروع جونتستون  في ظل شح الموارد المائيه 
واعادة النظر في مشكلة المياه لتخفيض نسبة 

الفاقد التي تصل من 45 � %50.
اىل  وبالتايل  التحلية  م�ساريع  اىل  يقودنا  هذا  �سوؤال:ي 

وم�سروع  العقبة(  )حتلية  الوطني  البحرين  ناقل  م�سروع 

قناة البحرين.

هو  والصحي   اآلم��ن  الوحيد  المخرج   � ج 
بااللتفات الى مشاريع التحلية 

مشروع الناقل االردني للتحلية توقف بعدما 
المتمثلة  المشروع  من  االولى  للمرحلة  انتقلنا 
الى  العقبة  منطقة  من  المياه  تحلية  في شبكة 
من  بضغط  حدودية(   )منطقة  الريشة  منطقة 
اضافية  مالية  كلفة  شكل  مما  االحتالل  دولة 

وعدم جدوى المشروع النخفاض كمية التحلية.

اردني  مشروع  فهو  البحرين  قناة  مشروع   
قناة  بناء  بموجبه  يجري  اسرائيلي  فلسطيني 
مياه تربط البحر االحمر بالبحر الميت ومحاذيره 
ممول  المشروع  كبيرة  والسياسية  التطبيعية 
ومرجعية  ب���ادارة  ال��دول��ي  النقد  صندوق  من 
مليون   700 لالردن  يؤمن  فهو  ونظريا  دولية 
الغربية  والضفة  االحتالل  و«ولدولة  مكعب  متر 
للسلطة  مليون   150 بالتساوي  مليون   300
االسرائيلي  االبتزاز  من  بها  تتحرر  الفلسطينية 
ما  وهو  المياه  منسوب  في  الفرق  واستخدام 
وتحلية  الطاقة  توليد  في  مليون   400 يقارب 
الميت في حال  البحر  مياه  ورفع منسوب  المياه 
 ، البحر االحمر 1،3 مليار متر مكعب  الضخ من 
وادي  معاهدة  في  المعتمد  المشروع هذا  ولكن 
عربة والذي وجد استحسانا وتمويال دوليا والذي 
انهيت دراسته عام 2002 في مؤتمر قمة االرض 
جوهانسبرغ  في  عقد  ال��ذي  والتنمية  للبيئة 
وقدم  اسرائيلية  مماطلة  لقي  افريقيا  بجنوب 
العدو مشروعا بديال عن قناة البحرين وهو انشاء 
االبيض  البحر  يربط  اسرائيل  في  انابيب  خط 
االحمر  البحر  من  بدال  الميت  بالبحر  المتوسط 
واالردن رفضته الن هذا المشروع كان مطروحا 

قبل معاهدة وادي عربة.
 ان االردن لم يحصل على حقوقه المائيه وان 
استغلتها  المعاهدة  وثيقة  من  السادسة  المادة 
»دولة االحتالل باالستحواذ على مياه نهر االردن 
وقد  عربة  ل��وادي  الجوفيه  والمياه  واليرموك 
الباقورة  عودة  بعد  جلي   بشكل   ذلك  اتضح 

والغمر للسيادة االردنية.
مياه  على  االحتالل  دولة  تستولي   : خاتمة 
نهر االردن وتمنع االردن من اقامة سدود عليه، 
انها تنصلت مما وقعت عليه في معاهدة  حتى 
وادي عربة المشؤومه حيث ورد في االتفاق »ان 
تسمح دولة االحتالل لالردن بتخزين 20 مليون 
م3 من المياه من فيضانات نهر االردن وحوالي 
الينابيع  من  المحالة  المياه  من  م3  ماليين   10

المحولة الى نهر االردن«.
ان استعادة الحقوق المائية المشروعة لالردن 
لن يتحقق اال باستعادة الحقوق السيادية والغاء 
العدو والبدء بخوض معركة  المعاهدات مع  كل 
الى  استنادا  وسيادية  وسياسية  حقوقية  شاملة 

الطاقة الشعبية الهائلة والى القانون الدولي.
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القضية  تعيشها  التي  الحالية  الظروف  في   -  

يستمر  والتفرد  االنقسام  ونتيجة  الفلسطينية  الوطنية 
الواليات  من  متناهي  ال  بدعم  العنصري  الغاصب  الكيان 
القرن  صفقة  بتنفيذ  ترامب   ورئيسها  االمريكية  المتحدة 
وهدم  االراض��ي  على  االستيالء  خالل  من  االرض  على 
وتجريف  المستوطنات  وبناء  االلتفافية  والطرق  المنازل 
المزروعات في كافة انحاء الضفة الغربية المحتلة وكذلك 
الشباب  واعتقال  والمخيمات  المدن  اقتحام  في  استمراره 

والشابات وممارسته للقتل الميداني بدون مبررات.
ضاربا  الكبرى  اسرائيل  القامة  ويخطط  يرسم  العدو 
بعرض الحائط كافة القرارات الشرعية الدولية مستندا على 
حليفه االستراتيجي الواليات المتحدة االمريكية التي تتفق 
معه بالخرافات التوراتيه الكاذبة وتقدم له كل التسهيالت 
السياسية والعسكرية من خالل الضغط على مجموع الدول 
العربية من اجل التطبيع والغاء كافة المقاطعات مع الكيان 
دول  لمجموعة  استراتيجيا  حليفا  جعله  بل  الصهيوني 
مع  العلنية  بعالقاتها  تتغنى  اصبحت  التي  العربي  الخليج 
الجانب  واصبح  العربية  لالراضي  المحتل  الغاصب  الكيان 
على  الصهيوني  المشروع  مع  يتماشى  العربي  الرسمي 
التحالفات  تقام  واصبحت   ، الفلسطيني  الشعب  حساب 
الشعوب  لمصالح  مراعاة  المحتل دون  العدو  مع  االقليمية 
العربية الرافضة لهذا الكيان وتحالفات دولها مع االمريكان.

ومجموعة  االنسان  حقوق  من  الصادرة  المواقف  ان 
المتحدة  واالمم  نائبا   1080 االوروبيين  البرلمانيين  من 
ومنظمات امريكية ونواب دولة بلجيكا المعلنة ضد مشاريع 
على  عقوبات  بفرض  المطالبه  بل  والضم  االستيطان 
الدوليه  الشرعيه  بقرارات  يلتزم  لكي  الصهيوني  الكيان 
وعلى رأسها حق العودة للديار والممتلكات التي هجروا منها 
المستقلة  بدولته  الفلسطيني  الشعب  حق  و   1948 لعام 
المواقف  هذه  المصير  تقرير  وحق  القدس  وعاصمتها 
المواقف  تتجاوز  اصبحت  االوروبي  المجتمع  عن  الصادرة 

الفلسطينية والعربية الرسمية.
انهاء  على  العمل  الفلسطينية  القيادة  نطالب  هنا  من 
واعادة  الوطنية  الوحدة  اجل  من  والعمل  فورا  االنقسام 
الوطني  وبرنامجها  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  االعتبار 
المقاوم للكل الفلسطيني على البرنامج الوطني ومرتكزات 

قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني لعام 2018.
التنسيق  وانهاء  الصهيوني  بالكيان    االعتراف  وسحب 
االراضي  االمريكي وسحب سجل  واالسستخباراتي  االمني 
والسكان من االدارة المدنية وطلب الحماية الدولية لشعبنا 

من المجتمع الدولي.
ومساندة الفعل الشعبي المقاوم بكل اشكاله والحركة 
العنصري الصهيوني حتى  المقاومة لالحتالل  الجماهيرية 

يرحل.

الفلسطينيين  الالجئين  دائ��رة  أص��درت   -  
االخير  االجتماع  انعقاد  بمناسبة  )عودة( تصريحاً صحفياً 
نص  وتالياً  لألونروا  المالي  الحشد  لصالح  نيويورك  في 

التصريح:
ال زالت تتعرض وكالة غوث الالجئين لمحاوالت الشطب 
هذا  االمريكي...  الصهيوني  التحالف  قبل  من  واالغتيال, 
في  الفلسطينيون  الالجئون  فيه  يعيش  الذي  الوقت  في 
المستويات  على  مستمرّ  تهديد  حالة  مواقعهم  جميع 

المعيشية والوطنية..
اجل  الغوث من  وكالة  الهجمات على مؤسسة  تستمر 
طريق  على  الرئيسية  العناصر  من  كواحد  أعمالها  إنهاء 
وطنهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  عودة  قضية  شطب 
وديارهم, وذلك من خالل تجفيف مصادر تمويلها وإنهاء 

خدمات المئات من موظفيها تحت ذرائع مختلفة.
دوليا  صدى  يجد  ال  العدواني  االستهداف  هذا  ولكن 
بل أن االمين العام لألمم المتحدة, دعا إلى مؤتمر دولي 
افتراضي في نيويورك بتاريخ 23 / 6 / 2020 تحت شعار 
)اونروا في عالم مليء بالتحديات(, حيث شارك من االردن 
وزير الخارجية الذي دعا إلى ضرورة استمرار عمل األونروا 
شاركت  والذي  اليه  المشار  االجتماع  في  ماليا.  ودعمها 
فيه 75 دولة ومنظمة غير حكومية تم جمع 130 مليون 
دوالر وهو اقل من نصف المبلغ الذي تحتاجه األونروا فوراً 

لتسديد عجزها والبالغ 400 مليون دوالر!!!
فالجواب  المالي  الجمع  في  التراجع  هذا  لماذا  اما 

المتواصل  االمريكي  والتهديد  التحريض  بسبب  معروف: 
للدول االوروبية وتوجيه االموال والتبرعات إلى ما يُسمى 
استحدث  ال��ذي  السالم”  اجل  من  “االزده���ار  بصندوق 
الوطنية  القضية  تصفية  بهدف  المنامة  مؤتمر  في 
كانت  فقد  واالسالمية  العربية  الدول  اما  الفلسطينية. 
المبلغ  من   %15 من  اقل   “ ج��داً:  محدودة  مساهمتها 

المتبرع به “.
السياسي  الدعم  بترجمة  مطالب  الدولي  المجتمع  إن 
لألونروا الى دعم مالي وخاصة نتيجة االوضاع االقتصادية 
لالجئين  ك��ورون��ا(  )جائحة  والصحية  واالجتماعية 
الفلسطينيين وزيادة حاالت الفقر والبطالة التي لم يسبق 
موازنة  بتخصيص  المتحدة  االم��م  ونطالب  مثيل,  لها 
تتجاوز  لكي  الفلسطينيين  لالجئين  الغوث  لوكالة  ثابتة 
بالتمويل  استدامة  هناك  ويكون  السياسية  الضغوطات 

الدولي.
إن المطالبة بدعم وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
ليس بدياًل عن الثابت الوطني المزروع في وجدان جميع 
الالجئين الفلسطينيين وهو حق العودة إلى الوطن والديار 
التي هجروا منها بالقوة عام 1948, كما أن المطالبة بدعم 
وكالة الغوث هو واجب اخالقي على مؤسسة هيئة االمم 
وقوع  في  اسهمت  التي  االعضاء  الدول  وجميع  المتحدة, 
الفلسطيني  للشعب  الكبرى  والقومية  الوطنية  الكارثة 

وأدت إلى اقتالعه وتشريده من ارض وطنه.

 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة:

باملقاومة والوحدة الوطنية نواجه ال�سم واالحتالل

دائرة الالجئن الفل�سطينين »عودة«: املطالبة بدعم وكالة غوث 

الالجئن الفل�سطينين لي�ض بدياًل عن حق العودة اىل الوطن والديار

النيابيه  االن��ت��خ��اب��ات 
أو  مناسبه  ه��ي  ب����االردن 
ميزان   ) لتعديل   ( فرصه 
القوى  م��راك��ز  بين  ال��ق��وى 
أك��ث��ر مما  ال���دول���ه  داخ���ل 
ديمقراطي  استحقاق  هي 
ممثلي  بتجديد  عالقه  ل��ه 

الشعب بمجلس أالمه. 
وحسابات تأجيل االنتخابات أو اجراءها لها عالقه 
الى  االستحقاق  هذا  يوُظف  أن  يريد  مُقرر  بموقف 
يتمخض  التي  النهائيه  التسويه  قبل  مدى  أقصى 
عنها صيغه أوليه لتركيبه المجلس القادم من حيث 
تمثيل  ومراعاه  والديمغرافي  الجغرافي  التوزيع 
تعبرّ  متنوعة  تيارات  يمثلون  الذي  النواب  بعض 
المدنيه  االتجاهات  كل  على  مفتوح  أالردن  أن  عن 

بالعالم . 
مالحقة   ، االقتصاديه  أالزم��ه   ، كورونا  جائحه 
 ، الحكومي  التعديل  أو  التغيير   ، المتهربين ضريبياً 
كل هذه ) االدوات ( التي يتم استخدامها بمعركه – 
أدوات وليس  نعم   ، القوى  بميزان   – الكبير  التغيير 
بدأت  الضريبي  التهرب  فمالحقه   ، آخر  شيٌء  أي 
لضرب  باالصل مصممه  النها  توقفت  أن  لبثت  وما 
مجموعه من الرموز السياسية واالقتصادية واذا كان 
الهدف هو مالحقة  التهرب الضريبي وضرب الفساد 
فلماذا ال يتم اإلفصاح الرسمي عن المبالغ التي تمّ 
بان هذه  الناس باالطمئنان  استردادها حتى يشعر 

المبالغ المستردة عادت إلى خزينة الدولة؟. 
بالبالد  االقتصاديه  السياسات  تمرير  جرى  لقد 
تحت جنُح ظالم الكورونا ،  وجاءت سلسله القرارات 
حساب  على  الشركات  أصحاب  لتخدم  االقتصاديه 
العمال ، وعلى حساب المواطن بدل الدوله ، ويجري 
النيابيه  لالنتخابات  موعد   ) تحديد   ( توظيف  أيضاً 
الدوله  مراكز  بين  القوى  بميزان  تغيير  الح��داث 
للدوله  جديده  نخب  انتاج  أعاده  ولصالح  المختلفه 
للشق  مطلق  تجاهل  مع  العام  الشأن  اداره  تتولى 

الشعبي والشق الديمقراطي .
هذه ليست اداره مؤسسيه للدوله ، دولهٌ تخضع 
وهي  والتوقعات  للتكهنات  السياسيه  العمليه  فيها 
أقرب الى الحزوره منها الى القياس ، هذه مثل باقي 
 ، ، وليست ديمقراطيه  ، ليست دول  العربيه  الدول 
فيها  الدساتير  وليست   ، قيمه  فيها  لالنسان  وليس 
أال للتباهي والمظاهر ، واال لم كل هذا اللغط حول 
او  والتعديل  النيابيه  االنتخابات  اجراء  تحديد موعد 

التغيير الحكومي حتى اصبح ممال وغير مفهوم؟.

كمال م�ساعني

االنتخابات النيابيه ؟
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المستوى  رفيع  أميركي  وفد  وصل   -  
إلى اسرائيل لنقاش مخّططات الضمّ اإلسرائيليّة 
األسبوع   ، األبيض  البيت  شهدها  مداوالت  بعد 
موضوع  أحالت  حيث  قرار  إلى  تنته  لم  الماضي 
باعتبارها  االسرائيلي  االحتالل  دولة  الى  الضم 
الخارجية  وزير  زعم  حد  على  االختصاص  جهة 
السفير  الوفد  ويضمّ   . بومبيو  مايك  االميركي 
 ، فريدمان  ديفيد  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  األميركي 
آفي  األميركي،  للرئيس  الخاص  والمبعوث 
الخرائط  رس��م  لجنة  وعضو   ، بيركوفيتش 
فايث.ومن  سكوت   ، اإلسرائيليّة   – األميركيّة 
رئيس  مع  األميركي  الوفد  يلتقي  أن  المقرّر 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس 
الحكومة اإلسرائيليّة البديل ووزير األمن ، بيني 
آخرين،  كبار  مسؤولين  إلى  باإلضافة   ، غانتس 
لمواصلة المفاوضات بشأن الضم. وسط مزاعم 
بأن  البيت األبيض لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن 
مخطط الضم ، ومن المتوقع ان ننركز المداوالت 
على الكيفيّة التي سيتمّ فيها الضم ، في الوقت 
الذي يبدي  السفير فريدمان حماسة تجاه الضمّ 
أّن تأخيره يعرّض العملية برمتها للخطر  معتبرًا 
نوفمبر   / ثانٍ  تشرين  في  ترامب  ينتخب  لم  إن 

المقبل .
واشنطن  في  ج��رت  التي  اللقاءات  وكانت 
 ، بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  بين 
ومبعوث   ، كوشنر  جاريد  الرئيس  ومستشار 
 ، بيركوفيتش  آفي  األوسط  الشرق  الى  االدارة 
بالسفير اإلمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 
. تدور حول سيناريوهات الضم وهل من األفضل 
أواًل   ” االسرائيلية  السيادة   ” يسمونه  ما  تطبيق 
من  بداًل  القدس  من  القريبة  المستوطنات  على 
 ، الغربية  الضفة  من   %30 نحو   على  تطبيقها 
وهل يساعد الضم على جلب الفلسطينيين الى 
، في عمل عبثي وعدواني ال  المفاوضات  طاولة 
سابقة له في تاريخ العالقات الدولية سوى اتفاق 
أدولف هتلر مع رئيس الوزراء البريطاني  نيفيل 
تشامبرلين عام 1938  على ضم أجزاء من بالد 
يكبح  لم  اتفاق  وهو  النازية  المانيا  الى  التشيك 
الزعيم  شهية  فتح  بل  العدوانية  هتلر  نزعات 
السياسية  المغامرات  من  المزيد  على  النازي 
البشرية  على  عادت  التي   ، العدوانية  والحروب 
بحياة  مدمرة  حروب  في  وأودت  األض��رار  بأفدح 
وعلى  االوروبية  القارة  في  األبرياء  من  الماليين 

مستوى العالم .
ويبدو أن أحد المهمات الموكلة للوفد األميركي 
اسرائيل  في  إجماع  توفير مظلة  في  البحث  هو 
الحكومة  فيها  تذهب  سوف  التي  الحدود  على 
األول  في  الضم  بعمليات  والبدء  تهديداتها  في 
الحكومة  رئيس  ع��اد  وق��د   . القادم  تموز  من 
خالفاته  ضوء  في  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلية 
االئتالف  في  شركاءه   ، الف��ان  كاحول  ق��ادة  مع 
انتخابات  إلى  بالذهاب  التلويح  إلى  الحكومي 
لفان”  “كاحول  حزب  يصوّت  لم  حال  في  جديدة 

بقيادة الجنرال بني غانتس إلى جانب مقترحات 
فرض السيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة 
نتنياهو،  يعتزم  والتي   ، األردن  وغور  الغربية 
الضم  مخطط  ضمن  أول��ى  كخطوة  تنفيذها  
دونالد  األميركي  الرئيس  خطة  عن  وبمعزل   ،
ويجيش    . القرن”  ب�”صفقة  المعروفة   ، ترامب 
، حيث  نتنياهو وزراء معسكره لدعم مخططاته 
تدخل وزير االستخبارات إيلي كوهين ليؤكد بأن  
تل أبيب لن تتراجع عن فرض ما أسماه  السيادة 
اإلسرائيلية  على “أرض آبائنا وأجدادنا” رغماً عن 

أنف الجميع . 
وفي سياق الدعم االمريكي لمعسكر بنيامين 
أعضاء  جمع  العدوانية   وسياسته  نتنياهو 
الحزب  من  الشيوخ  ومجلس  الكونغرس  في 
الجمهوري تواقيع على رسالتين ، األولى للرئيس 
دونالد ترامب ، والثانية لرئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو ، يعربون فيهما عن تأييد خطة 
ترامب ، ويدعون لتمكين إسرائيل من فرض ما 
يسمونه السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
تنفيذ  أن  ويدّعي هؤالء  األميركية.  للخطة  وفقاً 
يضرّ  ال   ، السيادة  ترامب من خالل فرض  خطة 
على  بل  السالم  يعرقل  وال   ، بالفلسطينيين 

العكس من ذلك.
بيني  الجيش  وزي��ر  عقد  نفسه  الوقت  في 
غانتس، ، اجتماعا مع قادة األجهزة األمنية لبحث 
تزايد  وسط  الوشيك  اإلسرائيلي  الضم  إجراءات 
بتنفيذ  اإلسرائيلية  الحكومة  شروع  احتماالت 
بلدية  نفوذ  إل��ى  مستوطنات  بضم  المخطط 
المقبل.  القدس خالل تموز/ يوليو  االحتالل في 
وجاء االجتماع الذي شارك فيه رئيس أركان الجيش 
، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز األمن اإلسرائيلي 
العام )الشاباك(، نداف أرغمان، ورئيس الموساد 
عسكرية  تدريبات  أعقاب  في  كوهين  يوسي   ،
استعدادا  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  أجرتها 

الجيش  خاللها  من  حاكى   ، الضم  إلج���راءات 
اإلسرائيلي سيناريوهات التصعيد المحتملة كرد 
فعل فلسطيني على المخطط اإلسرائيلي  وسط 
تقديرات بأن الحكومة اإلسرائيلية ستشرع خالل 
على  المخطط  بتنفيذ  المقبلة  القليلة  األسابيع 
د، من  ومحدو  كالبدء بضم جزئي  تدريجي  نحو 
خالل ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى نفوذ 

بلدية االحتالل في القدس   
من  الدومنات  ع�سرات  على  م�ستوطنون  ا�ستوىل  كما 

�سياج  بو�سع  وبا�سروا  القد�ض  �سرق  �سمال  العي�سوية  اأرا�سي 

بالزيتون  املزروعة  االأرا�سي  من  الدومنات  ع�سرات  حول 

لبت�سيلم  تعود ملواطنن من الطور والعي�سوية. وكان تقرير 

بعنوان “هنا القد�ض: نهٌب وُعنٌف يف العي�سوّية” حلل ال�ّسيا�سة 

حدودها,  اإىل  �سمته  منذ  احلي  يف  اإ�سرائيل  تطّبقها  التي 

املتعّمد وغياب  واالإهمال  االأرا�سي  نهب  قوامها  �سيا�سة  وهي 

ونهب  وح�سّي,  بتطّرف  املطّبق  ال�سرطة  – وُعنف  التخطيط 

اآنذاك  متتد  كانت  التي  العي�سوية,  اأرا�سي  من   ٪٩0 نحو 

الحتياجات  وت�سخريها  دومن  اآالف   ١٠ نحو  م�ساحة  على 

امل�ستوطنن.

وفي القدس كذلك وافقت المحكمة االسرائيلية 
مرة أخرى على بيع أمالك الكنيسة األرثوذكسية 
قاضي  ورف���ض  للمستوطنين  ال��ق��دس  ف��ي 
البطريركية  استئناف  عوم  بار  موشيه  المحكمة 
والذي قدمت فيه معلومات جديدة إلى المحكمة 
اإلسرائيلية إلبطال االتفاقيات التي توصلت اليها 
جمعية “عطيرت كوهانيم” مع مسؤولين سابقين 
بالبطريركية بشأن هذه العقارات إلبطال صفقة 
بيع امالك الكنيسة في شارع يافا وما يترتب على 
ذلك من  وضع اليد على فندقي االمبريال وبترا 
في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل وبيت 
المعظمية في باب حطة بالبلدة القديمة.ويسمح 
االستيطانية   كوهانيم”  “عطيريت  لمنظمة 
العقارات  من  الفلسطينيين  المستأجرين  بإخالء 

والفنادق الكبيرة عند بوابة يافا.

اإجراءات االحتالل يف ال�سم التدريجي لالغوار وحميط القد�ض اليتوقف
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بكر ال�سباتن 

كيف يكون حصاد النتائج! أليست هذه مقامرة غير 
محسوبة! فما هي الدوافع إذن. وماذا عن معايير الربح 

والخسارة فيها!
أثبت  الذي  الشيطان  فيها  يعربد  أرضاً  باتت  ليبيا 
للبشرية أنه من جنسهم والدليل ما يحصل في ليبيا 
من صراعات كان الخاسر األعظم فيها الشعب الليبي 

المستباح.
لنهب  تسعى  بأنها  الخصوم  يتهمها  التي  فتركيا 
في  تصب  بحرية  باتفاقيات  والظفر  ليبيا  ث��روات 
أمجاد  استعادة  عن  ناهيك  االستراتيجية،  مصلحتها 
ألسس  مراعاة  دون  ليبيا  حساب  على  العثمانيين 
الدولي،  للقانون  محكوم  عالم  في  البينية  العالقات 
سرت  مدينة  ف��ي  الحسم  لمعركة  نفسها  تجهز 
عبد  المصري  الرئيس  تهديدات  رغم  االستراتيجية، 
خطاً  والجفرة”  “س��رت  اعتبر  ال��ذي  السيسي  الفتاح 
التدخل  طائلة  تحت  بتجاوزه  لتركيا  يسمح  ال  أحمراً 
العسكري الشامل، أي أن تدخل الجيش المصري وارد 
جداً فالرئيس ال ينطق عن الهوى. وهذه مقامرة غير 
نحو  على  بالملفات  مثقلة  دولة  قبل  من  محسوبة 
المسلحة  والجماعات  أثيوبيا،  مع  النهضة  سد  أزمة 
األزمة  الليبي ناهيك عن  الملف  أخيراً  في سيناء، ثم 
تفشي  ظل  في  مصر  منها  تعاني  التي  االقتصادية 
جائحة كورونا وهي ظروف تتقاطع بدرجات أقل بكثير 
مع ظروف الموقف التركي وارتداداته في تركيا.. وكان 
إرتجالية  قرارات  على  بناًء  تتصرف  ال  أن  مصر  على 
بالتالي  يؤدي  قد  الذي  التصعيد  إلى  األزمة  تأخذ  قد 
األسوأ  الخيار  وهو  المباشرة  العسكرية  المواجهة  إلى 
هذه  مخرجات  أخطر  من  أن  حيث  إليها..  بالنسبة 
المواجهة المحتملة، الدخول في مرحلة حرب استنزاف 
مهلكة مع الجماعات اإلرهابية، التي من الممكن في 
لضرب  ثقلها  بكل  التسلل  مباشرة  مواجهة  أية  أتون 
العمق المصري وتعريض مصر للخطر الداهم.. علماً 
الجماعات..  لمثل هذه  بيئة حاضنة  بأن مصر تشكل 
الشرق  في  لوجستياً  داعماً  لنفسها  وجدت  لو  فماذا 
المصري  الجيشين  بين  التالحم  أت��ون  في  الليبي 
والتركي ال قدر اهلل.. إذا أخذنا بعين االعتنبار أن هذه 
ليبيا  في  الفاعلة  التركية  األذرع  من  هي  الجماعات 
في إطار استراتيجيتها العسكرية! وهذا ما ال نتمناها 
لبلد نقدر مكانته على صعيد عربي.. وعليه فإن ليبيا 
على  القائمة  الحسابات  لتصفية  دولياً  ملعباً  أصبحت 
ليس  وهذا  اإلقليمية..  ومياهها  ثرواتها  في  األطماع 

خافياً على أحد.
الليبية  األزمة  في  اإلقليمية  األوراق  اختلطت  لقد 
وبدأت تأخذ حدة في المواجهات بعد تراجع قوات حفتر 
أمام الجيش الليبي ما دفع مصر إلى طرح ما يسمى 
قوبل  أنه  غير  الليبية”،  األزمة  لحل  القاهرة  “إعالن 
برفض قاطع من حكومة الوفاق الوطني الليبية ودول 

أخرى.
األزمة  عن  أبيب  تل  يبعد  ال  متصل  سياق  في  و 
لكنها كما يبدو آثرت الصمت مع أنها تلقت في وقت 
نائب  البدري،  عبدالسالم  من  رسمياً  طلباً  سابق 

الشرق  حكومة  يسمى  فيما  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
المعترف  وغير  حفتر،  خليفة  الليبي  للجنرال  الموالية 
ما  وفق  قائاًل  لهم،  الالزم  الدعم  لتقديم  دولياً،  بها 
على  المحسوبة  ريشون”  “ماكور  صحيفة  عنه  نقلت 
مساء  االحتالل،  دولة  في  الدينية  الصهيونية  تيار 
األربعاء 10 يونيو2020، إنهم لم ولن يكونوا “أعداء 
أبداً” لتل أبيب.. وال شك أن مواقف تل أبيب في مثل 
هذه الظروف كان من وراء ستار كي ال تخلط األوراق 
القرن والذين تجمعهم معها  ضد حلفائها في صفقة 
طائرة  هبوط  مع  يتوافق  وهذا  ليبيا..  في  المصالح 
المساعدات اإلماراتية في مطار بن غوريون حيث قيل 
أنه كان على متنها محمد دحالن بغية تحميل الطائرة 
في طريق عودتها باألسلحة الموجهة إلى ليبيا. ورغم 
أمريكا  موقف  تنتقد  ب”إسرائيل”ال  تسمى  فما  ذلك 
دوناند  يدعم  حيث  ليبيا  في  لتركيا  سياسياً  المؤيد 
الروسي  التمدد  وقف  بغية  التركية  األجندة  ترامب 
في  الطاقة  مصادر  يستهدف  وال��ذي  أفريقيا  شمال 
ليبيا وهذا يتنافى مع مصالح أمريكا نفسها.. أما فيما 
المتأججة بين مصر وتركيا فقد أعلن  يتعلق باألزمة 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن  األبيض  البيت 
اتفق مع ماكرون- خالل اتصال هاتفي بينهما- على 
الحاجة الملحة لوقف إطالق النار في ليبيا، واستئناف 
وهو  “بسرعة”  الليبي  النزاع  أطراف  بين  المفاوضات 
موقف ال يحرض مباشرة على الحرب أسوة ببقية دول 

العالم مع التفاوت في حدة النبرات.
العام  األمين  باسم  المتحدث  قال  أخرى  جهة  من 
سؤال  على  -ردا  دوجاريك  ستيفان  المتحدة  لألمم 
بشأن تصريحات السيسي األخيرة- “إنه من المهم أال 
يقوم أي من األطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما 
هو عليه حاليا”. وأكد دوجاريك أن “آخر ما تحتاجه ليبيا 

هو المزيد من القتال والوجود العسكري األجنبي”. كما 
التحركات  إزاء استمرار  المتحدة  أعرب عن قلق األمم 
العسكرية في وسط ليبيا، وال سيما نقل األسلحة من 

الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.
أما فرنسا التي بدأ األتراك في سحب البساط من 
تحت أقدامها فهي ما لبثت تنسق مع الروس لمواجهة 
المشروع التركي في ليبيا الداعم لوجستياً وعسكرياً 
تصاعدت  حيث  الشرعية..  الوفاق  لحكومة  وسياسياً 
واعتبر  التركي،  للتدخل  الفرنسية  االنتقادات  نبرة 
“لعبة  تمارس  أنقرة  أن  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
خطيرة” في ليبيا، في تهديد مباشر للمنطقة وأوروبا.. 
أما الموقف األلماني فقد جاء أقل حدة داعياً إلى عدم 
تصريحات  في  جاء  ما  وهو  النار..  على  الزيت  صب 
وزير الخارجية األلماني هايكو ماس الذي حذر من أي 
مع  لقاء  -بعد  ماس  وقال  ليبيا.  في  للقتال”  “تصعيد 
نظيرة اإليطالي لويجي دي مايو في روما- إن “إعالن 
جانب  من  عسكري  فعل  رد  استبعاد  عدم  السيسي 
الجيش المصري يهدد النزاع بتصعيد جديد”. مع العلم 
أن موقف تلك الدول باستثناء أمريكا في الملف الليبي 
الشرعية  الوفاق  حكومة  ضد  حفتر  لخليفة  داعم  هو 
وإن انخفضت حدته إزاء المواجهة المحتملة بين مصر 

وتركيا.. إنها لعبة األمم .
العربية  ال��دول  بعض  مصلحة  تكمن  أي��ن  إذن 
جر  على  السيسي  تحريض  في  اإلسرائيلي  والكيان 
مصر نحو فخّ المواجهة العسكرية.. في تقديري يعود 

ذلك لسببين:
أردوغان  على  والتأثير  تركيا  إضعاف  بغية  أواًل:- 

سلبياً في بالده
يتهيأ  الذي  المصري  بالجيش  الضرر  إلحاق  ثانياً:- 
من  مصر  وإخراج  حلفائه،  عن  بالوكالة  حرب  لخوض 

�سّر املواجهة املحتملة بن اجلي�سن امل�سري والركي على االأر�ض الليبية!
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�سّر املواجهة املحتملة بن اجلي�سن امل�سري والركي على االأر�ض الليبية!
الليبية  الكعكة  الرأس. ليستحوذا على  ليبيا منكوسة 
وخاصة أن الثروات الليبية تقع في الشرق المستهدف 
من ليبيا بما يعرف ب”الهالل النفطي” وهو عبارة عن 
األبيض  البحر  ساحل  على  يقع  ليبي،  نفطي  حوض 
المتوسط ممتدا على طول 205 كلم من طبرق شرقا 
إلى السدرة غربا، ويعتبر أغنى مناطق البالد بالنفط. 
الكرامة”  “عملية  قوات  بالكامل  عليه  سيطرت  وثد 
التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر يوم 14 سبتمبر/

أيلول 2016.
وفي السياق أية مواجهة محتملة بين مصر وتركيا 
بأن  القاهرة..  علماً  حسابات  غير  موسكو  فحسابات 
التي لها  الليبي  الميدان  الوحيدة في  روسيا ربما هي 
جانب  إلى  تقف  الليبي  الشرق  في  رسمية  غير  قوات 
مصر  بين  محتملة  مواجهات  أية  تدعم  وقد  حفتر 
وتركيا سراً من خالل شركة “فاغنر” األمنية الروسية، 
تقرير  بحسب  ليبيا،  في  الروس  أعداد  ارتفعت  حيث 
لوزارة الدفاع األمريكية من 200 في سبتمبر 2019، 
إلى ما بين 800 و1400 في نهاية ذات العام، بينما 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فبراير 

الماضي، إن أعدادهم وصلت إلى 2500 
التهديدات  بأن  خبراء  يعتقد  ذات��ه  السياق  وفي 

إذا  عسكرياً  تركيا  لمواجهة  التصعيدية  المصرية 
تجاوزت األخيرة الخطوط الحمر المصرية في األرض 

الليبية قد تكون جادة!
وذلك لثالثة اعتبارات:

وأمنها  الخلفية لمصر  الحديقة  ليبيا هي  أن  األول 
لذلك  الشرقية،  المنطقة  وخاصة  المصري  القومي 
الجماعات  من  خالية  المنطقة  هذه  تبقى  ألن  تسعى 
اإلرهابية وفق تصنيفات السيسي )!!!( وخاصة جماعة 

اإلخوان المسلمين المحظورة.
الثاني أن أردوغان لديه أطماع عثمانية وهو الداعم 
األكبر لجماعة األخوان المسلمين المحظورة في مصر 
المناوئة  اإلخوانية  المنصات  حيث  إعالمياً،  وخاصة 
ضد  والموجهة  تركيا  في  الموجودة  السيسي  لنظام 

نظام السيسي.
الثالث أن لمصر أطماعاً في ثروات ليبيا المهدورة 
أسوة بالدول األخرى المشاركة في األزمة الليبية، فمن 
هذا المنطلق تسعى للظفر بنصبيها في كعكة إعمار 
الخصوم  كل  تجمع  التي  الغاية  وهي  مستقباًل  ليبيا 

الخارجيين في األرض الليبية.
مصر  بين  عسكرياً  المواجهة  نحو  التصعيد  إن 
العقول  ويصيب  وخيمة،  عواقبه  ليبيا  في  وتركيا 

بالعمى.. وفي الحقيقة على مصر أن ال تقع في الفخ 
المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح 
الملفات  كل  مع  بحذر  والتعامل  الداخلية  المصرية 
التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة 
إلى  االنجرار  دون  الليبي،  الملف  إلى  وصواًل  وسيناء 
حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء 
غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام 
ستكون  والنتيجة  عنهم..  بالوكالة  ضروس  بحرب 
التي  مصر  وبخاصة  المواجهة..  طرفي  على  وخيمة 
ستغرق في المستنقع الليبي من خالل حرب استنزاف 
مع الجماعات المتطرفة التي نشرتها تركيا في الغرب 

الليبي دون أن يكبد ذلك تركيا خسائر كبيرة.
خاصة  مصرية  أجندة  تكوين  من  بد  ال  هنا  من 
في  ليبيا  في  خصومها  مع  مفتوحاً  ح��واراً  تتضمن 
مواجهة األحداث. الحديث مع تركيا في الملف الليبي 
بات ضرورة وانتهاج ما ذهب إليه الروس الذين بمجرد 
فشل خطة حفتر في السيطرة على السلطة سارعوا 
للحديث مع األتراك مباشرة. من هنا فإن مصر مطالبة 
الساعية لدفع  الخارجية  بعدم االستجابة للتحريضات 

مصر إلى الهاوية… “شيطان الحرب شاطر”

 17 ف��ي  اآلالف  تظاهر     -
ضد  اإليطالية  المدن  كبريات  من  مدينة 
الرامية  اإلسرائيلي  االحتالل  مخططات 

إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
واألح��زاب  اللجان  عشرات  وشاركت 
والنقابية  والسياسية  االجتماعية  والقوى 
ب��اري،  ميالنو،  روم���ا،  مثل،  م��دن  ف��ي 
كاليري،  نابولي،  بولونيا،  فلورنس، 
إيفيريا،  فينيتسيا،  كتانيا،  باليرمو، 
تورينو، إضافة إلى مدن ال تواجد للجالية 
الفلسطينية فيها مثل ميسينا، سيراكوزا، 
توحدت  كلها  وجنوة،  روفيغو،  فيشينسا، 
النضال  رم��ز  الفلسطيني  العلم  ح��ول 
الفلسطيني والعالمي في الكفاح من أجل 

الحرية والعدالة والسالم.
ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��م��س��ي��رات األع��الم 
لحق  الداعمة  المحددة  والشعارات  الفلسطينية، 
الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وحقه 
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها األبدية القدس، 
والمطالبة إيطاليا واالتحاد األوروبي باالعتراف الفوري 
الشراكة مع  اتفاقيات  الفلسطينية، وتجميد  بالدولة 
بحق  العالم  تذكر  أخرى  وشعارات  االحتالل،  دولة 
 ،194 بالقرار  الدولية  الشرعية  كفلته  الذي  العودة 
كما هو الحق بالدولة الفلسطينية حسب القرار 181.

كما طالبت الشعارات بالحرية لألسرى واألسيرات 

في سجون االحتالل، وبإنهاء نظام األبارتهايد الذي 
 ،48 العام  أراضي  في  أهلنا  بحق  إسرائيل  تمارسه 
ورفض الضم ألي سنتيمتر من األرض الفلسطينية.

باألعالم  جمااًل  األكثر  روما،  بلدية  ساحة  وكانت 
الوطني  النشيد  دوى  فيما  الفلسطينية،  والكوفية 

الفلسطيني من قلب روما.
كما شهدت نفس الساحة، دبكة فلسطينية شارك 

فيها أبناء الجالية الفلسطينية ونشطاء إيطاليون.
اليهود  م��ن  المثقفين  الفنانين  أح��د  وق���ال 
وغداً  اليوم  أوفاديا:  موني  للصهيونية،  المعادين 

تقررونه،  ما  مع  نقف  فلسطينيون  نحن 
بالتدخل  لغيرنا  وال  ألنفسنا  نسمح  ولن 

بشأنكم الداخلي.
رؤس��اء  أح��د  داليما،  ماسيمو  وق��ال 
بداية  هذه  إن  السابقين:  إيطاليا  وزراء 
لمسيرة تحتاج الكثير من الجهد الوحدوي 
استعداد  على  وإنه  وإيطالياً،  فلسطينياً 
وجهات  اختالف  رغم  الجميع  مع  للعمل 
النظر، فقد كانت فلسطين وعدالة قضيتها 
الديمقراطي  الحزب  أن تجمع  قادرة على 
اإليطالي  الشيوعي  الحزب  مع  المسيحي 
طاولة  على  االش��ت��راك��ي،  ال��ح��زب  وم��ع 
واحدة، لقد اختفت تلك الفترة من الحياة 
العمل  وعلينا  اإليطالية،  السياسية 
الستعادة تلك الروح في التضامن األممي 

مع نضال الشعب الفلسطيني.
والمسيرة  الوقفة  دائ��م��اً،  نقول  كما  وأض��اف: 
والفترة  الهدف،  وليست  بداية،  هي  والتظاهرة، 
االعتراف  أجل  من  جديدة  حملة  ستشهد  القادمة 
 29 ي��وم  حتى  وستستمر  الفلسطينية،  بالدولة 
للتضامن  العالمي  اليوم  وهو  القادم  الثاني  تشرين 

مع الشعب الفلسطيني.
يوماً  أعلنت  قد  الفلسطينية  الجاليات  وكانت 
للتعبئة ضد المشروع األميركي اإلسرائيلي لتصفية 

القضية الفلسطينية.

اإيطاليا: ع�سرات االآالف يتظاهرون يف ١7 مدينة �سد خمططات ال�سم
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الموقع على االنترنتلالتصال:

اليييليييجييينييية الييتيينييفيييييذييية اليييعيييليييييييا حلييميياييية 

اليييييييوطييييييين وجميييييابيييييهييييية اليييتيييطيييبيييييييع:

ميييين يييتييحييمييل ميي�ييسييوؤولييييية 

تيي�ييسييدييير الييعييميياليية االردنييييية 

اليي�ييسييهيييييوين؟؟ الييكيييييان  اىل 

 بني م�سطفى رف�ض اي تعامل مع الكيان 

املحتل: هذا هو موقفي

ااْلردن  ابناء  فيه  يعاني  الذي  الوقت  في    -  
العزيز من وضع اقتصادي صعب وعدم توفر فرص للعمل 
االردنية  الحكومة  ان  نجد  وكرامته  باإلنسان  يليق  الذي 
فرص  وايجاد  المواطنين  تجاه  مسؤولياتها  عن  تتخلى 
عمل كريم تحفظ كرامتهم وتعزز االقتصاد الوطني من 
خالل بناء اقتصادي قوي وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة 
الكيان  الى  العمالة  بتصدير  الحكومة  تقوم  الفرص  في 
وبظروف  الدخل  متدنية  وظائف  في  للعمل  الصهيوني 
دخول  على  االحتالل  سلطات  وافقت  حيث  صعبة  عمل 
الصهيوني في  الكيان  للعمل داخل  اردني  700 مواطن 

منطقة ام الرشراش ))ايالت (( المحتلة
الحكومية  الجهات  نحمل  التنفيذية  اللجنة  في  اننا 
استهدافا  والتي تشكل  القرارات  االردنية مسؤولية هذه 

امنيا لالردن كما نرفض هذا القرار بشكل كامل
ومن جهة اخرى نجد الكيان الصهيوني يسعى لتحقيق 
صورة  تشوية  بينها  ومن  ااْلردن  في  العدوانية  اهدافه 
ومن  معه  للتطبيع  الرافضة  العامة  الوطنية  الشخصيات 
بينها إتفاقية الغاز وهو ما حدث مع السيدة النائب وفاء 
واتفاقية  التطبيع  اشكال  لكل  الرافضة  مصطفى  بني 
الغاز مع الكيان الصهيوني حيث تم اجراء حوار معها من 
هاتف في احدى الدول العربية بادعاء انه لمحطة عربية 
لتذاع المقابلة على إحدى القنوات االسرائيلية في محاولة 

الستهداف السيدة النائب وتشويه صورتها
ومجابهة  الوطن  لحماية  التنفيذية  اللجنة  في  اننا 
االردني  وشعبنا  عامة  العربي  شعبنا  ان  نوكد  التطبيع 
ويرفض  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  يرفض  خاصة 
كل االتفاقيات الموقعة معه ويعتبر ان صراعنا معه هو 
صراع وجود ال صراع حدود وان ما اخذ بالقوة ال يسترد 
به  اعتراف  وال  مفاوضات  وال  صلح  ال  وان.  بالقوة.  اال 

ففلسطين عربية وستبقى عربية.
اللجنة التنفيذية العليالحماية الوطن ومجابهة التطبيع

 -  اصدرت النائب المحامية وفاء بني 
من  معها  جرى  ما  فيه  اوضحت  بيانا  مصطفى 
ومحاولة  المشبوهة  االعالم  وسائل  احدى  قبل 
الى  االساءة  للعدو  التابعة  التلفزة  محطات  احدى 
موقف النائب وفاء بني مصطفى الوطني الصلب 
والرافض  للتطبيع مع العدو الصهيوني وفيما يلي 

نص البيان:
“لم اتردد يوما  في  تلبية دعوة ظهور اعالمي 
لفضائية ادعت انها عالمية لعرض الموقف األردني 
الرسمي والشعبي من ضم غور األردن و االنتصار 
للقضية الفلسطينية ، حيث وجهت لي الدعوة من 
ثم  شقيقة،  عربية  دولة  رقم  من  اتصل  شخص 
تواصلت معي سيدة اسمها فاطمة الحكام خيوط 
الخدعة فكان لزاما علي ان البي الدعوة التفاجئ 

الحقا انها بثت على قناة صهيونية..
نصب  ال��ذي  الفخ  ه��ذا  من  اتبرأ  واذا  انتي 
غريب  ب  ليس  وهو  التضليل؛  و  بالتدليس  لي 
استهدفني  انه  اعتقد  وال��ذي  صهيون  بني  عن 
شخصيا لمواقفي المعروفة من التطبيع ومن الغاز 
الصهيوني و آخرها تقديمي مشروع منع استيراد 
الغاز من الكيان الصهيوني و مواقفي في االتحاد 
البرلماني الدولي لكشف و تعرية جرائم االحتالل 
، الؤكد اننا على عهدنا كاردنيين و اردنيات خلف 
اي  برفض  الشعبي  القرار  ومع  الحكيمة،  قيادتنا 
تعامل مع الكيان المحتل، فخالفنا معهم اختالف 
ما  محتوى  فان  هذا  مع  آراء،و  خالف  ال  وج��ودي 
طرحته صفعة على وجه كيان االحتالل الغاصب. 

ومن هنا، ادعو كافة الزميالت والزمالء النواب، 

التنبه  إلى  والصحفيين  والمحللين  والمسؤولين 
الحرب  ظل  في  خاصة  المصائد،  هذه  مثل  من 
المعنوية و النفسية التي يشنها علينا االحتالل و 
ادواته االعالمية المتنوعة مستهدفا فيها المجتمع 
القضية  تعاطيه  في  الموحد  و  الواحد  األردن��ي 

الفلسطينية 
حمى اهلل األردن و شعبه االبي وعاشت قيادته 

الحكيمة، عاشت فلسطين حرة ابية عربية”


