
ah
ali

@
go

.co
m

.jo
- h

as
hd

pa
rty

@
gm

ail
.co

m 
ني

رو
كت

د ال
بري

   
  w

ww
.ha

sh
d-

ah
ali

.or
g.j

o ت
ترن

الن
ى ا

 عل
قع

مو
 ال

     
س

 فل
30

ن 0
ثم

   ال
ن 

ر و
عش

و ال
ة  

سع
لتا

ة ا
سن

- ال
2م 

02
0/

7/
16

  -
2م 

02
0/

7/
9  

س
مي

لخ
1 ا

28
د 0

عد
   ال

ية 
اس

سي
ة، 

وعي
سب

 ا

راي االهايل

اأم���ان���ة ع��م��ان : ع��ج��ز واق���را����ض   م���وازن���ة 

اج������������راءات ال�������ض���م ب���������داأت م�����ن ال���ق���د����س

تنفيذ  بسرعة  تطالب  وهي  بُحّت  التي  الوطنية  االصوات 
خطط اصالحية شاملة في مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة 
والمستقبلية، ال تجد من المؤسسة الرسمية اال رجع الصدى، 
فليس لدينا تقاليد سياسية تحترم الصوت اآلخر، حتى لو كان 
ان  كما  الصحيح،  االتجاه  في  تغيير  احداث  على  وقادرا  غيورا 
ليس هناك نية في مراكمة تقاليد تعددية في مجتمعنا الطيب 

والمبدع والقادر على البقاء رغم كل المحن.
لسياساتها  عامة  مراجعة  باجراء  الحكومة  قامت  ايام  قبل 
االقتصادية على وجه التحديد، وذلك في مسعى«لوضع تصور 
 ،٢٠٢١ للعام  وموازنة  وبرامج   ٢٠٢٠ للعام  عمل  آلليات 
واجراء تحديثات وتعديالت على حزم اقتصادية لتحسين جودة 
المرحلة  اولويات  وتحديد  الحكومي  االداء  وتطوير  الخدمات 

القادمة«
ان  وجدنا  التقييمي،  االجتماع  ونتائج  اخبار  مطالعة  وفي 
االقتصادية،  القطاعات  لجميع  وشاملة  واسعة  عناوين  هناك 
وكان االمر يستحق فعال التشاور مع ذوي االختصاص وهم كثر 
من خارج صندوق الحكومة، اال ان شيئا من هذا لم يقع، فهناك 
حرص رسمي بالغ للحفاظ على آليات االنغالق، على الرغم من 
في  التي صدرت  والثمينة  الجادة  والمقترحات  المقاالت  مئات 
في  ثم  االزمة،  فترة  بُعد  عن  والندوات  االلكترونية  الصحافة 
الندوات المتلفزة واالذاعية بعد ذلك، ولو تجرأت الحكومة على 
فتح بابها قليال لبعض الطاقات االقتصادية الخالقة، ألحدثت 
التوتر  اج��واء  تخفيف  في  وألسهمت  االداء،  في  نوعيا  فرقا 

والشكوك واالتهامات التي تمأل مناخاتنا.
في  والورقية،  االلكترونية  الصحافة  تحتل  كبيرة  عناوين 
السياسة واالقتصاد، وليس مطلوبا من المواطنين والمؤسسات 
والتعليمات  الخطابات  تلقي  سوى  والجماهيرية،  الحزبية 
هو  الحريات  وتكبيل  محرمة،  باتت  فالمشاركة   ... والقرارات 
تتنافى  الرسمية  السياسة  كانت هذه  ولو  الموقف، حتى  سيد 
الراهنة  الحرجة  المرحلة  ومع مستحقات  الدستور،  مبادىء  مع 
االقتصادية  االزم��ات  تداعيات  ظل  في  االردن  يعيشها  التي 

والسياسية الخانقة التي تحاصر االردن بال رحمة.
تستبدل  ان  مهما  فليس  منتخبة،  غير  الحكومات  دامت  ما 
وال  تغيير  دون  كما هي  باقية  السياسات  ألن  باخرى،  حكومة 
الحريات  مساحة  تقليص  على  العمل  يجري  بل  ال  تعديل... 
القوى  اجلها  من  ناضلت  والتي  عقود  مدى  على  المكتسبة 

واالحزاب الوطنية طوال سنين دون كلل.
حتى يتمكن االردن من تجاوز المحن التي تحيط به من كل 
جانب فال بديل عن توسيع رقعة الحريات العامة، والعودة اآلمنة 
واكبت  التي  الوطنية  القوى  خبرة  والى  الدستور،  مبادىء  الى 

بناء االردن وال زالت تسعى من اجل اردن وطني وديمقراطي.

لي�س لدينا تقاليد �ضيا�ضية حترتم ال�ضوت الآخر

متجاهلة التفاقية اجلماعية

»الريموك للمياه«  تنهي خدمات ١٢٠ عامال 

وال�ضتيالء  ال�ضم  م�ضروع  ترف�س  دول��ي��ة  فعاليات 

ال�ضهيوين الكيان  قبل  من  الفل�ضطينية  الرا�ضي  على 

الن����ت����خ����اب����ات الأم����ريك����ي����ة ال���ت���م���ه���ي���دي���ة.. 

ال���دمي���ق���راط���ي احل������زب  يف  »ال���ي�������ض���ار«  ����ض���ع���ود 

»���ض��د  اأزم����ت����ن ح����ادت����ن..  م���واج���ه���ة  م�����ض��ر يف 

ل��ي��ب��ي��ا يف  ال����رتك����ي  وال����ت����دخ����ل  ال���ن���ه�������ض���ة« 

لق�ضيتنا  ال���دويل  التاأييد  ح��وامت��ة: 

يكون  لن  لكنه  �ضروري،  عن�ضر  وحقوقنا 

باإعتباره  الفل�ضطيني  العامل  عن  بدياًل 

وع��ا���ض��رًا.. اأوًل  الرئي�ضي  العن�ضر 

اجلهود ال�ضعبية تتوا�ضل من اجل اقرار 

نظام عمل عادل لعمال الزراعة

 بعد حادثة م�ضنع الزمالية يف ال�ضونة ال�ضمالية:

مطالب �ضعبية وعمالية يف ال�ضمال توؤكد  على 

�ضرورة توفري احلماية وال�ضالمة املهنية العامة
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التعليم 
الحق  على  االردني  الدستور  ينص 
في التعليم والعمل  في الفصل الثاني 
وواجباتهم,   االردنيين  بحقوق  المتعلق 
يلي:  ما  3 على    /  6 المادة  فقد نصت 
ضمن  والتعليم  العمل  الدولة  تكفل   “
الطمأنينة  وتكفل  امكانياتها  ح��دود 
في  ورد  كما   “ للجميع  فرص  وتكافؤ 
التعليم  الزامية  ح��ول  ايضا  النص 
الدستور  من   20 المادة  في  ومجانيته 
لالردنيين  الزامي  االساسي  التعليم   «

وهو مجاني في مدارس الحكومة«.
العمل  م��ي��دان  أن  المعروف  وم��ن 
األهم الذي يستوعب اعداداً كبيرة من 
التعليم,  قطاع  هو  العامالت,  النساء 
االعلى  المجلس  احصاءات  تشير  حيث 
المشتغالت  من   %35,4 بأن  للسكان 
التعليم,  قطاع  في  يعملن  االردن  في 
الحكومي,  التعليم  الثالثة:  بأقسامه 

الخاص, وكالة الغوث.
في  والمعلمات  المعلمين  عدد  بلغ  
الدراسي  للعام  المملكة   جميع مدارس 
السنوي  التقرير  حسب   2018-2017
  132882 العامة  االحصاءات  لدائرة 
معلمة   92353 منهم  ومعلمة  معلماً 
ويشكل   ،%69,5 الى  وصلت  وبنسبة 
وبعدد   %30,5 نسبته  م��ا  ال��ذك��ور 
أن  المتوقع  ومن  هذا   . معلماً   40529
أعداد  على  زي��ادة  نسبة  هناك  تكون 

المعلمين الدراسيين 2019 - 2020.
المرأة  واقع  على  الضوء  تسليط  ان 
ظل  في  التعليم  مجال  في  االردنية 
عاشته  الذي  االستثنائي  الظرف  هذا 
البالد جراء جائحة كورونا, وما تمخض 
ومعيشية  اقتصادية  اوض��اع  من  عنه 
االنظار  توجيه  يستهدف  انما  طارئة, 
كيفية  حول  الجادّ  النقاش  ابواب  وفتح 
هذا  في  الناشئة  للظروف  التصدي 
القطاع استناداً إلى عنصرين اساسيين: 
العملية  كفاءة  مستوى  رفع  أولهما: 
التعليمية بكل أركانها والحرص الشديد 
والحفاظ  بمكانتها  المسّ  عدم  على 
على الخبرات والمكتسبات التي احرزها 
الزمان  من  عقود  امتداد  على  االردن 

في ميدان التعليم.
اوض��اع  على  التركيز  ثانيهما: 
القطاع  هذا  في   – النساء   - المعلمات 
العمل على  اجل  الثالثة.. من  باقسامه 

تحسين ظروف العمل والقدرات المهنية 
والتدريبية, خصوصا اذا ما اخذنا بعين 
والمضاعفة  المركبه  المهام  االعتبار 
العاملة  المرأة  مسؤوليتها  تتحمل  التي 
االسري  الصعيدين  على   - المعلمة   –
للوقوف  الماسة  والحاجة   ,- والمهني 
إلى جانبها فعليا بدءاً من: رفع قدراتها 
في  ومساواتها  والتقنية,  التدريبية 
االجور, وتطبيق التسهيالت المنصوص 
كل  في  العاملة  للمرأة  بالنسبة  عليها 
المدنية  الخدمة  نظام  تعليمات  من 

وقانون العمل.
مكثفة  دروس��اً  جميعا  تلقينا  لقد 
اثناء جائحة كورونا وما بعدها كان من 
هذا  يحتله  الذي  المركزي  الدور  اهمها 
إضافة  ومستقبلنا,  حياتنا  في  القطاع 
مشكالت  من  السطح  على  طفا  لما 
اذا  شأنها  من  عديدة,  واستعصاءات 
العملية  ب��ارك��ان  تُ��خ��ّل  ان  استمرت 
هذا  في  النساء  وباوضاع  التعليمية, 

القطاع ولعل اهمها هو:
غياب المساواة ليس فقط في االجور 
وانما  االجتماعية,  الصحية  والضمانات 
المعلمات,  لدى  التقنية  المهارات  في 
في  الضرورية  االدوات  توفر  وع��دم 
التعليم: لجميع الطلبة والمعلمين على 

حدّ سواء.
في  السيرّ  ممكنا  يعد  ل��م  حيث 
التعليم ومواكبة تطوراتها دون  عملية 
توفر المهارات واالدوات الضرورية لدى 
وعلى  ونساًء  رج��ااًل  المعلمين  جميع 

مستوى جميع المحافظات.

املعلمات يف املدار�س احلكومية
المدارس  المعلمات في  بلغت نسبة 
المعلمين  مجموع  من   %62 الحكومية 
ذكوراً واناثاً. وكما هو معلوم, فان هذا 
المدنية,  الخدمة  لنظام  يخضع  القطاع 
كما يحظى بحماية اجتماعية اعلى من 
وانضباط  الوظيفي  االستقرار  حيث 
الرواتب والضمانات االجتماعية االخرى, 

وفقاً للنظام.
الرواتب  متوسط  أن  االرق��ام  تشير 
للمعلمين في موازنة 2019م ال تتجاوز 
626 ديناراً, واذا ما أخذنا بعين االعتبار 
ازمة  طيلة  يتعطل  لم  القطاع  هذا  أن 
المعلمين  من  مطلوباً  وكان  كورونا, 
عن  التعليم  عملية  متابعة  والمعلمات 
التي  اإلشكاالت  بكل  الطلبة,  مع  بُعد 
فوجئنا  اننا  اال  العملية,  هذه  رافقت 
والمعلمات  المعلمين  روات��ب  بشمول 
ب��اج��راءات  الحكومية  ال��م��دارس  ف��ي 
على  الحكومة  عممتها  التي  االقتطاع 
فيما  العام  القطاع  في  العاملين  جميع 

يخص العالوات السنوية.
كان  والصحي,  التعليمي  القطاعان 
هذا  م��ن  استثناؤهما  يتم  أن  يجب 
المتميزة  لجهودهما  نظراً  االج���راء, 
المتواصلة اثناء ظروف االزمة » كٌل في 
محدودية  باالعتبار  وآخذين   ,« ميدانه 
قياساً  والمعلمين  للمعلمات  الرواتب 
الغالء  لنسب  المتتالية  باالرتفاعات 

المعيشية. وتكاليف 
في هذا الصدد فاننا نقترح ما يلي: 

• التدريب 	 مهارات  توفير  ضرورة 

الحديثة,  التكنولوجيا  على 
لمرحلة  المعلمات  وتأهيل 

التعليم عن بُعد.
• التكنولوجيا 	 ادوات  توفير 

لتطوير  ال��ازم��ة  ال��ح��دي��ث��ة 
وكذلك  التعليمية,  العملية 
لجميع  التدريبية  المهارات 
اساسي,  كمتطلب  المعلمات 
وهذا ينطبق على المعلمات في 

جميع المناطق في األردن.
• التعليم 	 اعتماد  نحو  التوجه  إن 

المقررات  بعض  في  بعد  عن 
يواكبه:  أن  يجب  للمناهج 
على  والتدريب  االدوات  توفير 
لكل  استخدامها  في  المهارات 
وحل  والطالبات,  المعلمات  من 
اللوجستية  المشكات  جميع 
حيث  االزم��ة,  أثناء  ظهرت  كما 
لوجود  الفقيرة  المناطق  تفتقر 
تمتلك  ال  كذلك  االدوات,  هذه 
كافية  مهارات  المعلمات  جميع 

للتعليم عن بعد.
• وق���ف االق��ت��ط��اع م��ن االج���ور 	

القطاع  موظفي  على  والعاوات 
المعلمات  ذلك  في  بما  العام 

والمعلمين.
• والتسهيات 	 االج��راءات  تطبيق 

بإيجاد  الحكومة,  أقرتها  التي 
المدراس  من  قريبة  حضانات 
اجل  من  وتعميمها  الحكومية 
تحسين ظروف عمل المعلمات.

• ال��ّات��ي 	 المعلمات  مساعدة 
في  ويشاركن  أسُ���راً,  يرأسن 
وذلك  المعيشية,  االعباء  تحمل 
الخاصة  االمتيازات  خال  من 

بالسّكن والمواصات. 

املعلمات يف املدار�س اخلا�ضة
المدارس  في  المعلمات  نسبة  بلغت 
الف معلم  الخاصة  90% من اصل 40 
ومعلمة  حسب ارقام دائرة االحصاءات 
لعام  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ع��ام��ة 
ونظام  العمل  قانون  ويشكل   .2018
ترخيص المؤسسات التعلميمة الخاصة 
التي  القانونية  المرجعية  واالجنبية  
تنظم العالقة بين المعلم  والمدرسة .

المعلمات  من  كبير  عدد  يتعرض 
كبيرة  لمعاناة  الخاصة   المدارس  في 
من حيث  تدني مستوى االجور وغياب 
تامين  من  االجتماعية  الحماية  اشكال 

رابطة الن�ضاء الدميقراطيات الردنيات "رند"

اول����������وي����������ات ال�����ع�����م�����ل ف�����������ي م������واج������ه������ة ت�����داع�����ي�����ات 

ازم����������ة ك�������ورون�������ا ع����ل����ى او��������ض�������اع امل��������������راأة الأردن�������ي�������ة
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رابطة الن�ضاء الدميقراطيات الردنيات "رند"

اول����������وي����������ات ال�����ع�����م�����ل ف�����������ي م������واج������ه������ة ت�����داع�����ي�����ات 

ازم����������ة ك�������ورون�������ا ع����ل����ى او��������ض�������اع امل��������������راأة الأردن�������ي�������ة
للعقود  وانهاء  اجتماعي  وضمان  صحي 
من  لحرمانهن  الصيفية  العطلة  قبل 
االجازات  من  والحرمان  العطلة   رواتب 
من  وغ��ي��ره��ا  وال��م��رض��ي��ة   السنوية 
حقوقهن  على  والتعدي  االنتهاكات 

العمالية واالنسانية .
والحمالت  الجهود  من  الرغم  على 
حقوق  حماية  اج��ل   من  اطلقت  التي 
المعلمين والمعلمات في هذا القطاع ما 
قبل جائحة كورونا سواء على المستوى 
)قم  حملة  وأهمها  الشعبي  أو  الرسمي 
للمعلم(  والزام المدارس الخاصة بعقد 
عمل موحد ال تقل مدته عن 12  شهراً 
 2017 عام  توقيعه  تم  اتفاق  بموجب 
اصحاب  نقابتي  مع  العمل  وزارة  بين 
وكذلك  واالجنبية   الخاصة  المدارس 
وترخيص  تأسيس  ن��ظ��ام  اش��ت��راط 
المؤسسات التعليمية الخاصة واالجنبية 
والمعلمات  المعلمين  روات��ب  بتحويل 
شرطا  واع��ت��ب��اره  بنكي  ح��س��اب  ال��ى 
العام  في  المدارس  لترخيص  أساسيا 
معاناة   ان  اال   ..2021/2020 القادم 
المعلمات في عدد كبير من المدارس  ال 
زالت متواصلة  حيث تتقاضى المعلمات 
رواتب تقل عن الحد االدنى لالجور في 
عليهن  الضغط  ويتم  المدارس   بعض 
قسم  واع��ادة  منه   ج��زء  عن  للتنازل 
ال  كذلك  البنك  من  استالمه  بعد  منه 
االجتماعي  الضمان  في  اشراكهن  يتم 
تعسفي  بشكل  عقودهن   انهاء  ويتم 
حقوقهن  م��ن  الي  استالمهن  دون 
خالل  المشكلة  ح��دة   تفاقمت  وقد    .
العديد  فصل  تم   حيث  كورونا  ازم��ة 
المدارس  اغالق  نتيجة  المعلمات   من 
تلقي  عدم  الى  باالضافة  والحضانات 
المتدنية اصال  لرواتبهن   العديد منهن 
المدارس  واغ��الق  الحظر  فترة  خالل 
جميع  على  يرتب  مما  االطفال  ورياض 
كونها  التربية  ووزارة  المعنية  الهيئات 
ضمن  ومن  القطاع  هذا  على  تشرف 
والمؤسسة  العمل  ووزارة  مسؤلياتها 
مسؤلياتهم  تحمل  للضمان  العامة 
لمعالجة مشكالت وتحديات هذا القطاع 

مما يتطلب : 
• قيام  وزارة العمل ووزارة التربية  	

للضمان  العامة  والمؤسسة 
مفتشين  بارسال  االجتماعي 
لضمان  ال��خ��اص��ة  ل��ل��م��دارس 
الموحد  العقد  بشروط  االلتزام 

بالضمان  اشراكهن  وضمان 
المخالفات  وتشديد  االجتماعي 
تمارس  التي  االنتهاكات   على 
بحق المعلمات من قبل اصحاب 

المدارس الخاصة .
• المعلمات 	 اوض���اع  تحسين 

الرواتب   معدل  رفع  حيث  من 
وتوفير  االج��ور  في  والمساواة 

التأمين الصحي  
• بعقد 	 الخاصة  المدارس  التزام  

وتقاضيهن  الموحد  العمل 
اسوة  الصيفية   العطلة  رواتب 

بزمياتهن في ا لقطاع العام .

املعلمات يف مدار�س وكالة الغوث 

)الونروا (
لالجئين  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ت��ق��وم   
االردن  في  )االون���روا(  الفلسطينيين 
على ادارة 169 مدرسة في االردن فيها 
نحو 120 الف طالب وطالبة و25 مركزا 
ومؤسسات  نسوياً  و14م��رك��زاً  صحيا 
يقارب  ما  فيها  ويعمل  اخ��رى  ودوائ��ر 
السبعة آالف موظف وموظفة .  ويخضع 
وضمنهم  الوكالة  في  العاملين  جميع 
وانظمة  لقوانين  والمعلمات  المعلمون 

عمل الموظفين الخاصة بالوكالة.
بشكل  والمعلمات  المعلمون  يواجه   
تحديات  الوكالة  م��دارس  في  خ��اص 
قبل  وم��ا  ك��ورون��ا  ازم��ة  ج��راء  كبيرة  
العجز  ارتفاع معدل  اهمها  لعل  كورونا 
المساعي  بسبب  الوكالة   موازنة  في 
خدمات  النهاء  واالسرائيلية  االمريكية 
العودة  حق  لشطب  تمهيدا  الوكالة 
قامت  حيث  الفلسطينيين  لالجئين 
مليون   360 والبالغة  مساهمتها  بوقف 

دوالر سنويا.  
من  استدعى  المالي  العجز  ه��ذا 
المعلمون  من  العديد  تعيين  الوكالة  
وبرواتب  مؤقتة  بعقود  والمعلمات 
هذا  ف��ي  ال��روات��ب  وت��ت��راوح  متدنية 
دينار  و800    370 بين  ما  القطاع 
لألمن  تفتقر  صعبة  ظروف  في  وعملنا 
عدد  ارت��ف��اع  ال��ى  اض��اف��ة  الوظيفي. 
يصل  حيث  الصفية  الغرف  في  الطالب 
احياناً الى 50 طالبا في الغرفة الواحدة 

باالضافة الى نظام التعليم لفترتين. 
والنظام  المعلمات  مشكلة  تتمثل 
الغوث  وكالة  في  عام  بشكل  التعليمي 
الوظيفي:  االستقرار  ع��دم  بظاهرة 

المتواصلة  السياسية  الضغوط  نتيجة 
موازنة  على  االخ��ي��رة  السنوات  ف��ي 
تعمل  حيث  العجز  وتفاقم  الوكالة 
المجتمع  استنفار  على  اآلن  ادارات��ه��ا 
في  خدماتها  استمرار  اجل  من  الدولي 
الخصوص.  وجه  على  والتعليم  الصحة 
وقعت  قد  جداً  مقلقة  تطورات  أن  اال 
 – اخ��رى  عمليات  مناطق  في  مؤخراً 
وليس في االردن – تمثلت باللجوء إلى 
الذي  األمر  المواطنين  فصل  اج��راءات 
التهديد  هذا  انتقال  إمكانية  إلى  يشير 
فيها  بما  العمليات  مناطق  بقية  إلى 

االردن.
الرسمي  الموقف  ان  إلى  هنا  نشير 
مؤسسة  بقاء  مع  زال  وال  كان  االردني 
وخدمات وكالة الغوث, التي تقدم ألكبر 
مشردين  فلسطينيين  الجئين  كتلة 
من وطنهم وديارهم ويقيمون في 13 

مخيماً في االردن.
الرسمي  الموقف  استمرار  يعتبر 
وتقليص  الوكالة  لشطب  ال��راف��ض 
الموقف  في  رئيسية  رافعة  خدماتها 
العربي والدولي المساند لهذه القضية.

ال�ضعيد القت�ضادي على 
في ظل انعدام المساواة االقتصادية 
في  والتفاوت  اصال  والمرأة  الرجل  بين 
ضعف  ظل  وفي  الجنسين  بين  االجور 
للمرأة  االقتصادية  المشاركة  نسب 
االردنية التي لم تتجاوز 13,5% ونسبة 
البطالة لإلناث الى 24,1% خالل  الربع 
المؤكد  وم��ن   2019 ع��ام  من  االخير 
بصورة  ارتفعت  قد  النسب  ه��ذه  أن 
مأساوية بعد تفاقم االزمة االقتصادية 
والمعيشية منذ وباء كورونا، تعد النساء 
كورونا   جائحة  من  تضررا  الفئات  اكثر 
الدخل  فئتي  ل��دى  خاصة  اقتصاديا 
تشكل  حيث   والمتوسط   المحدود 
العمل  قطاع  في  االكبر  النسبة  النساء 
الخاص غير المنظم  الذي تبلغ نسبته 
ان   كما   . العمالة  اجمالي  من   %  48,5
ترأسها  االردن  ف��ي  االس��ر  م��ن   %14
النساء  نسبة  اميات.  منهن   %30 نساء 
الالتي  الفردية  المؤسسات  من اصحاب 
الفئة  56,8% وهذه  المنزل  يعملن في 
كبير  بشكل  المتضررة  القطاعات  من  

خالل جائحة كورونا. 
القطاعات  لغالبية  العمل  عودة  ومع 
النساء تتفاقم  االنتاجية ال زالت معاناة 
العمل  م��ن  الفصل  ح��االت  ب��ارت��ف��اع 

وانهاء خدمات العديد من العامالت في 
التعليم  ومدارس  والشركات  المصانع 
الخاص نتيجة استمرار اغالق المدارس 

ورياض االطفال.
هذه االزمة وتداعياتها الحادة حاضراً 
ومستقباًل تتطلب تضافر وتوحيد جهود 
النسائية  والهيئات  المؤسّسات  جميع 

والحقوقية للمطالبة بما يلي:
لدعم . 1 خ��اص  ص��ن��دوق  ان��ش��اء 

الجائحة  من  المتضررات  النساء 
وتوفير قاعدة بيانات حول اعداد 
وظائفهن  فقدن  الاتي  النساء 
العامات  من  االزمة  هذه  خال 
في القطاع غير المنظم تحديداً.

الميّسرة . 2 ال��ق��روض  تقديم 
استحقاق  ش���روط  وتخفيف 

النقدية. المعونات 
وتطوير . 3 تعديل  على  العمل 

الناظمة  والقوانين  التشريعات 
العمل  نظام  وتفعيل  للعمل 

المرن.
توفير بيئة صديقة لعمل المرأة . 4

مثل تعميم الحضانات وتحسين 
شروط وكفاءة المواصات.

من . 5 لتوفره  األه��م  الشرط  أما 
نسب  ارتفاع  مشكلة  حل  اجل 
من  فهو  النساء,  بين  البطالة 
شروط  تحسين  األول:  شقين: 
التشريعات  في  ال��م��رأة  عمل 
مرّ  كما  العملية  واالج���راءات 
اما  السابقة,  النقاط  في  ذكره 
بضرورة  فيتعلق  الثاني:  الشقّ 
التنفيذية  السلطة  تركيز 
االنتاجية  القطاعات  دعم  على 
والزراعة  بالصناعة  والنهوض 
المنتوجات  تصنيع  ذلك  في  بما 
الزراعية, وإعفاء مدخات االنتاج 
الزراعي والصناعي من الضرائب 

المرتفعة.
إن االتجاه نحو المشاريع ا الرأسمالية 
المالية  االمكانات  كل  وتوفير  المنتجة, 
كفيل  انجاحها  اج��ل  من  والقانونية 
نحو حل  الصحيح  الطريق  بالسير على 
فرص  آالف  وتوفير  البطالة  مشكلة 
ورج���ااًل,  ن��س��اء  الشباب  ل��دى  العمل 
المعيشية  االزم��ات  مواجهة  وبالتالي 
وباء  عن  الناجمة  الحادة  واالقتصادية 

كورونا.
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تشريعية”   “فجوة  بدأت    -    
العمل  قانون  على  الحاصل  التعديل  منذ 
في  القانون  استثنى  حيث   ،2008 عام 
بالقطاع  العاملين  /)ب(  الفقرة   )3( المادة 
من  وبالتالي  العمل،  قانون  من  الزراعي 
للعاملين  القانون  يوفرها  التي  الحمايات 
تنظيم  القانون  أرجع  حيث  القطاع،  في 
لذات  يصدر  نظام  إلى  المزارعين  عمل 
عقود  تنظيم  يتضمن:  أن  على  الغاية، 
والتفتيش،  والراحة  العمل  أوقات  العمل، 
وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم. وهذا 

ما لم يتم لغاية اللحظة. 
الزراعي  العاملون في القطاع  يتعرض 
عمل  بساعات  تتمثل  عديدة  النتهاكات 
الواحد،  االسبوع  في  ساعة   48 عن  تزيد 
في  العمل  ق��ان��ون  ح��دده��ا  التي  ال��م��دة 
السالمة  توفر شروط  )56(، وعدم  المادة 
والصحة المهنية، من خالل توفير كمامات 
خاصة  ومالبس  للرأس  واغطية  وقفازات 
من  الكثير  وغيرها  نوعه،  حسب  للعمل 

العاملين  شمول  عدم  لكن  االنتهاكات. 
العمل  قانون  باحكام  الزراعي  بالقطاع 
العمل  اصحاب  التزام  دون  حال  االردني، 
في المزارع بتوفير بيئة مناسبة للعاملين 

في القطاع الزراعي.
الوطني  التحالف  أطلق  آخر  سياق  في 
في  للعاملين  نظام  بإصدار  للمطالبة 
تواقيع على عريضة  لجمع  الزراعة، حملة 
تطالب بإصدار نظام الئق يحمي العاملين 
عليها  الموقعين  عدد  وصل  الزراعة  في 

3453 شخصا.
التواقيع من عمال وعامالت  وبلغ عدد 
العريضة  على  وحقوقيين  ومتضامنين 
العريضة  أم��ا  توقيعا،   3223 الورقية 
عليها  التوقيعات  عدد  فبلغ  اإللكترونية 
230 توقيعا، في حين انتقد التحالف عدم 
رغم  اآلن  حتى  النظام  هذا  مثل  اص��دار 
قانون  تعديل  على  عاما   12 حوالي  مرور 
الفئة  ه��ذه  بضم  يسمح  بشكل  العمل 

تحت مظلته.

النظام  هذا  إصدار  الى  التحالف  ودعا 
حقوق  ويضمن  ف��ع��اال  ي��ك��ون  أن  على 
وأصحاب  جهة،  من  الزراعيين  العاملين 
عدم  أن  خاصة  اخ��رى،  جهة  من  العمل 
صدور النظام لغاية اآلن ساهم في ظهور 
ض��رورة  مؤكدا  التحديات،  من  العديد 
قانون  بنصوص  القطاع  عاملي  شمول 
العمل األردني “وبما يضع حدا لالنتهاكات 
بحق  ترتكب  التي  والعمالية  االنسانية 
نقابة  وتأسيس  العمال،  من  الفئة  هذه 
عملهم  شروط  تحسين  على  تعمل  لهم 

والدفاع عن حقوقهم”.
والزراعة  العمل  وزارت��ي  طالب،  كما 
المزارع  على  الرقابية  حمالتهما  بتكثيف 
الزراعية  األعمال  منشآت  من  وغيرها 
بهدف “وضع حد لالنتهاكات التي يتعرض 
إلى  الفتا  القطاع”،  هذا  في  العاملون  لها 
بحيث  العمل  ساعات  “تحديد  ض��رورة 
تتناسب مع طبيعة ومع قانون العمل الذي 
تؤكد المادة 56 منه على ان عدد ساعات 

على  تزيد  ال  ان  ينبغي  األسبوعية  العمل 
48 ساعة”.

قاعدة  بناء  أهمية  التحالف على  وشدد 
بيانات للعاملين في هذا القطاع، وتوحيد 
للتباين  نظرا  بهم،  الخاصة  المعلومات 
الشديد في المعلومات حولها لدى مختلف 
وزارتي  وهي  المعنية  الرسمية  الدوائر 
العمل والزراعة ودائرة االحصاءات العامة.

كال  عضويته  ف��ي  التحالف  وي��ض��م 
في  للعاملين  المستقلة  النقابة  م��ن: 
القانونية  للمساعدة  تمكين  ال��زراع��ة 
للمساعدة  العدل  ومركز  اإلنسان،  وحقوق 
للدراسات  الفينيق  ومركز  القانونية، 
ومنظمة  والمعلوماتية،  االقتصادية 
والتنمية،  للديمقراطية  العربية  النهضة 
المرأة،  لشؤون  األردنية  الوطنية  واللجنة 
األردن��ي  النساء  تضامن  معهد  وجمعية 
للقانون،  ميزان  ومجموعة  “تضامن”، 
الموارد  لتنمية  والغرب  الشرق  ومركز 

البشرية، وعدد من النشطاء العماليين.

اجلهود ال�ضعبية تتوا�ضل من اجل اقرار نظام عمل عادل لعمال الزراعة

  -  اربد
من  اك��ث��ر  ت��ع��رض  قضية  اث���ارت 
العامالت في مصنع  عاملة  من   160
لحاالت  الشمالية  الشونة  في  الزمالية 
ت��ودي  ان  ك���ادت  واخ��ت��ن��اق  تسمم 
بحياتهن مخاوف شعبية وعمالية جراء 
بمبيدات  برشه  المصنع  ادارة  قيام 
حشرية شديدة السمية مخاوف شعبية 
في  اخرى  مصانع  في  كبيرة  وعمالية 
ظل عدم اهتمام ادارات تلك المصانع 
ومتابعتها  والعامالت  العاملين  بحياة 
والصحة  الحماية  وس��ائ��ل  وتوفير 

والسالمة المهنية لهم.
العامالت  لبعض  شهادات  ووف��ق 
اللواتي رفضن االفصاح عن اسمائهن 
التعسفي  للفصل  تعرضهن  من  خوفا 
االختناق  بحاالت  شعورهن  عند  انه 
على  باجبارهن  المصنع  ادارة  قامت 
المضي بالعمل واالستمرار به ورفضت 
قيام  لوال  المستشفيات  الى  نقلهن 
باالتصال  المتضررات  العامالت  بعض 
واألسوأ  للمستشفى.  لنقلهن  بآهالين 
بعضهن  م��غ��ادرة  وقبيل  ذل��ك  م��ن 
تم  العالج  تلقيهن  بعد  للمستشفى 
مالية  كمبياالت  توقيع  على  اجبارهن 
قامت  حال  في  الحقا  بسدادها  ليقمن 
تكاليف  بتحمل  المستشفى  ادارة 

العالج رغما عنها.
بتوجيه  المصنع  ادارة  قامت  كما 
ال��ع��ام��الت  لبعض  نصية  رس��ائ��ل 
اإلس��ب��وع  مطلع  العمل  الستئناف 
تدخل  استدعى  ال��ذي  األم��ر  الحالي 
المصنع  باغالق  وقامت  العمل  وزارة 

الصحة  وس��ائ��ل  توفير  يتم  حتى 
ادارة  ان  مؤكدة  المهنية  والسالمة 
عالج  تكاليف  بتحمل  ملزمة  المصنع 
اي  بفصل  تقوم  ولن  العامالت  كافة 

عاملة .
الشارع  استياء  اثارت  القضية  هذه 

الذي طالما حذر من مسلسل  الشعبي 
في  الصارخة  العمالية  اإلنتهاكات 
الرواتب  تدني  من  المصانع  معظم 
حوافز  وج��ود  وع��دم  االج���ازات  وقلة 
اليومي  ال���دوام  ع��ن  ع��دا  ومكافآت 
حياة  تعرض  ه��ذا  كل  وف��وق  الشاق 

كافة العاملين والعامالت للخطر.
مستهل  في  المصنع  لهذا  وسبق 
أقدمت  أن   ،2020 )فبراير(  شباط 
عامالت فيه على اإلضراب واالعتصام، 
العمل،  ظ��روف  س��وء  على  “احتجاجاً 
في  االنتظام  بعدم  اإلدارة  وتعسف 
صرف رواتبهن  ومستحقاتهن المالية”.

وحقوقية  نقابية  هيئات  واعتبرت 
الزمالية؛  مصنع  حادثة  ان  عمالية 
إلج���راءات  حقيقية  اخ��ت��ب��ار  نقطة 
تعليمات  تنفيذ  متابعة  في  الحكومة 
في  المقرة  المهنية  والسالمة  الصحة 
الدفاع  قانون  شدد  التي  تعليماتها، 
منذ  عليها  وتعديالته   1992 لسنة 
بسبب   2020 م��ارس  في  انطالقه 
دفاعية  أوام��ر  عبر  ك��ورون��ا،  جائحة 
الجانب  في  وتحديدًا  عنه،  انبثقت 

بالصحة. المتعلق 

 بعد حادثة م�ضنع الزمالية يف ال�ضونة ال�ضمالية:

مطالب �ضعبية وعمالية يف ال�ضمال توؤكد  على �ضرورة 

توفري احلماية وال�ضالمة املهنية العامة
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ال�������ض���وؤون  حم����رر      
القت�ضادية

تزيد  ال  قصيرة  زمنية  فترة  خالل 
بين  وبالتحديد  الواحد،  االسبوع  عن 
آذار  شهر  من  التاسع  االثنين  ي��وم 
الواقع  الخميس  ويوم   ،2020 سنة 
تحقق   ،2020  /  3  /  12 بتاريخ 
والمالية  االقتصادية  االس��واق  في 
في  مسبوق  غير  تسارع  الرأسمالية 
انخفاض اسعار النفط الخام بانواعه، 
ومنها نفط برنت الذي تدهور سعره 
من حوالي )52،5( دوالر للبرميل الى 
سعر  هبوط  جانب  الى   ، دوالر   )36(
من  االميركي  نايمكس  نفط  برميل 
وليتسم  دوالر   )33( الى  دوالر   )47(
ويتسارع االتجاه الهبوطي حتى اوائل 
شهر ايار عندما عاد سوق النفط الى 
الجزئي،  واالرت��ف��اع  انفاسه  التقاط 
انتاجه  بتخفيض  قرار  اتخاذ  وبعد  ع 

بحدود )10( ماليين برميل.
وك���ان واض��ح��ا ان اح��د االس��ب��اب 
في  المتسارع  التدهور  لهذا  الرئيسة 
تفاقم  الى  يرجع  الخام  النفط  اسعار 
الرئيسة  االقتصاديات  في  االزم��ة 
او  التباطؤ  مستوى  ال��ى  ووصولها 
االنكماش الذي انعكس في المستوى 
العام للنشاط االقتصادي، والى تراجع 
ملموس في الطلب العالمي عليه في 

ظروف تخمة في انتاجه وعرضه.
سابق  لموقف  وخالفا  والمفارقة 
في  كبير  تخفيض  ال��ى  يدعو  لها 
التوازن  بعض  العادة  االنتاج  كميات 
وبتأييد   اتجهت  النفطي،  السوق  الى 
معاكس  ق��رار  ات��خ��اذ  ال��ى  اميركي 
اليومي  انتاجها  او رفع  يتضمن زيادة 
برميل  مليون   )9،8( من  النفط  من 
برميل  مليون   )12،8( حوالي  ال��ى 
الواسع  والتخفيض  المد  الى  تطلعا 
من ايراد عائدات تصدير وبيع النفط 
متجهة  اخ��رى  دول  قبل  من  الخام 

وايران  وفنزويال  روسيا  مثل  للنفط 
مرتكزاتها  والض��ع��اف  وال��ج��زائ��ر، 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
قفزة يف ا�ضعار الذهب

النفط  اسعار  تدهور  مقابل  وفي 
االقتصادية  االس����واق  ف��ي  تحقق 
سريع  ارتفاع  الرأسمالية  والمالية 
وكبير في اسعار الذهب ليتجاوز سعر 
دوالر   )1700( سقف  منه  االونصة 
يتقلب  او  ذلك،  بعد  قليال  لينخفض 
بحدة بعد ذلك، وليصبح المالذ اآلمن 
اهمية  ولتتراجع  للمدخرين  االول 

الدوالر الى مرتبة اضعف.
اه��ت��زاز وت��راج��ع زخ��م االس���واق 

المالية
آذار  شهر  بدايات  وخالل  وايضا، 
ال��ب��ورص��ات  ش��ه��دت   ،2020 سنة 
اسعار  في  كبيرا  هبوطا  الرأسمالية 
االسهم، وبنسبة قاربت )10%(، وساد 
االميركية  البورصات  معظم  الهبوط 
واآلسيوية  والخليجية  واالوروب��ي��ة 

والعربية.
تخفيض اسعار الفائدة وتداعياتها

في اجواء ازمة التباطؤ/ االنكماش 
االحتياط  بنك  س��ارع  االق��ت��ص��ادي 
الى  االميركي”  المركزي   “ الفيدرالي 
اتخاذ قرار في بدايات شهر آذار سنة 
2020 يتضمن تخفيضا ملموسا في 
المدينة  المصرفية  الفائدة  اسعار 
عالية  تخفيض  وبنسبة  والدائنة، 
الماية في  بلغت )0،50%( نصف في 
مواجهة  في  للمساهمة  منه  محاولة 
اختالالت وازمات التباطؤ االقتصادي، 
واشتداد  البطالة،  معدالت  وتضخم 
حجم  وارتفاع  الموازنة،  في  العجز 
وتنامي  العام(،  )الدين  المديونية 
العجز في التجارة الخارجية االميركية.

تتجه  ان  م��ن  وب��دال  اآلن  وحتى 
قليل  الى  الرأسمالية  االقتصاديات 
خالل  من  واالنتعاش  التحسن  من 
الفائدة  اسعار  في  كبير  تخفيض 
ومرتكزات  ق���رارات  ف��ي  وال��ت��وس��ع 

اصول  شراء   � النقدي  “التيسير  نهج 
االوض��اع  فان   ، الشركات”  وسندات 
تزال  وال  كانت  الكلية  االقتصادية 
كما  المعاكس،  االت��ج��اه  في  تسير 
محاولة  في  ونوضحه  اليه  سنشير 

تحليلية الحقة.
التخفيض  يؤدي  لم  البداية  وفي 
االميركية  الفائدة  السعار  القياسي 
الى اي تحسن او جهد  لوقف التدهور 
االسواق  ونشاط  االسهم  اسعار  في 
بعض  حدث  وعندما     ، واالقتصاد 
التحسن في الوضع، فان هذا التحسن 

كان محدودا وبطيئا واحيانا متقلبا.
الردن ي�ضتفيد من تخفي�س 

ا�ضعار النفط
ان  على  التأكيد  البديهي  م��ن 
النفط  مستوردي  كافة  وكذا  االردن، 
الطاقة  توليد  في  الضروري  الخام 
االخرى،  االقتصادية  اآلليات  وتوفير 
اسعاره  في  تخفيض  باي  يستفيدون 
درجة  وتتوقف  درجته،  كانت  مهما 
من  كثير  ال��ى  ذل��ك  من  االستفادة 
مدعي  وخاصة  والمواقف  االسباب 
استراتيجية  وتنفيذ  بناء  على  القدرة 
ترتكز  ودائمة  متكاملة  اقتصادية 
وخاصة  الطاقة،  مصادر  تنويع  على 
الترشيد  وم���دى  منها،  المتجددة 
والكفاءة في استخدامها على اكثر من 

صعيد.
ال  ال��ذي  النفط  اسعار  انخفاض 
يزال قائما ، وان بوتيرة اقل انعكس 
جوانب  ع��دة  على  ايجابا  وينعكس 
تقليص  مقدمتها  )وف��ي  اقتصادية 
العجز في الميزان التجاري( وتخفيض 
نسبة التضخم وكلفة االنتاج، وزيادة 

القدرات الشرائية للمستهلكين.

انهيارات مت�ضارعة  يف اقت�ضاديات راأ�ضمالية

   - ناشدت نقابة عامالت وعمال الزراعة 
ذات  االقتصادية  المنشآت  بالتزام  العمل  وزارة 
والصحة  السالمة  بشروط  االلتزام  العمالي  التركز 
التي  العمل  قانون  “80” من  للمادة  المهنية تطبيقا 
تنص “على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الالزمة 
لحماية المؤسسات والعاملين فيها من اخطارالحريق 
الوسائل  وتوفير  الخطرة،  المواد  او  واالنفجارات 

لتعليمات  وفقا  وذل��ك  الكافية  الفنية  واالج��ه��زة 
السلطات الرسمية.

وطالبت النقابة الوزارة بتفعيل دور مفتشي وزارة 
العمل من خالل حمالت مستمرة.

في  االختناق  حادثة  وقعت  ان  بعد  ذل��ك  ج��اء 
في  الكائن  التقليدية  للمالبس  الزمالية  مصنع 
عاملة  اصابة 140  الى  ادى  والذي  الشمالية  االغوار 

خطرة  اصابتهن  عامالت  عشر  منها  المصنع  في 
داخله  للحشرات  مبيدات  رش  العمل  صاحب  القدام 
استمرار  مع  الرش  تنفيذ  على  العمل  ادارة  واصرار 
العمل مع ان تعليمات مصنعي هذه المبيدات توجه 
من  استدعى  مما  المكان  اخالء  الى  المستخدمين 
استكمال  حتى  المصنع  واغالق  التدخل  العمل  وزير 

اجراءات السالمة التحقيق.

نقابة عمال الزراعة تنا�ضد بتفعيل دور مفت�ضي وزارة العمل
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    - احمد النمري

المعتمدة  الكبرى  عمان  امانة  موازنة 
لترتيبات  وخالفا  تتسم،   2020 لسنة 
وتسميات وعناوين لها، بعجز كبير يصل 
الفرق  محصلة  دينار  مليون   )190( الى 
مليون   )516( بقيمة  كلية  نفقات  بين 
ايرادات  المقابل  دينار مطروحا منها في 
دينار،  مليون   )326( قيمته  بما  كلية 
ولتصل نسبة العجز الى حوالي “%37” ، 

من اجمالي االنفاق.
 )516( البالغ  الكلية  النفقات  رقم 
جارية  نفقات  بين  م��وزع  دينار  مليون 
ونفقات  دي��ن��ار،  مليون   )222( بقيمة 

رأسمالية بقيمة )294( مليون دينار.
االي��رادات  قيمة  ظهرت  المقابل  في 
بحدود  المعلنه  البيانات  في  المتوقعة 
ايرادات  )527( مليون دينار موزعة بين 
 “ و  دينار،  مليون   )285( بقيمة  ذاتية 
مليون   )41( بقيمة  مختلفة  اي���رادات 
دينار، وبند “مصادر التمويل � االقتراض( 
ال  واالخير  دينار،  مليون   )211( بحدود 
االيرادات ألنه  ادراجه ضمن جانب  يصح 
من  اقتراض   “ وحقيقيته  جوهره  في 
بنوك � احد جوانب المطلوبات الثقيلة في 
الموازنة” ومن ثم فان العجز الصحيح في 
موازنة االمانه لسنة 2020 يكون بحدود 
النفقات  )جملة  دينار  مليون   )190(
االي��رادات  جملة   � دينار(  مليون   )516(

الفعلية البالغ )326( مليون دينار”.
االيرادات المختلفة البالغة 41 مليون 
لالمانة،  ايراد  بنود  عدة  تتضمن  دينار 
المشاريع  “اي��راد  اهمها  من  او  ومنها، 
دينار”  مليون   )3( بحدود  االستثمارية 
االمانه  الراض��ي  استمالكات  من  واي��راد 
لالمانة  ومنح   ، دينار  مليون   )5( بقيمة 
من  واالي��راد  دينار،  مليون   )18( بقيمة 
مليون   )15( بقيمة  المحروقات  عوائد 

دينار.

املح�ضلة عجز واختالل يف 

موازنة المانة ومديونية 

ثقيلة للبنوك!!

مجرد وعود عرقوبية للتمويل االجنبي
تتحرك  ان  ومعتادا  مألوفا  اصبح 
التي  الرأسمالية  االقطار  من  مجموعة 
عنوان  نفسها  على  تطلق  ان  اعتادت 
“الدول والجهات المانحة” الى العمل على 
مؤتمرات   � اجتماعات   � “لقاءات  ترتيب 
توجه  بهدف  عواصمها  في  للمانحين” 
يدعي بالرغبة في تجميع او اخذ تعهدات 

المشاركة بدفع مبالغ محددة  الدول  من 
اقطار  في  اغراض  لتغطية  عنها  يعلن 
الغراض  منها  القليل  يكون  قد  نامية 
مقرونة  وصحية(  )اجتماعية  انسانية 
بشروط وقيود يبدو ظاهريا انها لغرض 
من  ب��ه  التعهد  ت��م  م��ا  تنفيذ  ضمان 

تمويالت ممنوحه.
والى جانب ثقل هذه القيود والشروط 
على سيادة واستقاللية الجهات واالقطار 
ايضا  يتضمن  االم��ر  ف��إن  المستفيدة، 
من  بعض  تراجع  الحاالت  معظم  في 
عن  المانحة  )االقطار(  بالجهات  يسمى 
او  جزئيا  به  التعهد  تم  ما  )دفع(  تنفيذ 
كليا وبأكثر من حجة صحيحة او مفتعلة 
التي  واالقطار  للجهات  الحصاد  ليكون 
اسوأ  في  التمويل  او  بالمساعدة  وعدت 
حاالته وتداعياته، فيما تصب في النهاية 
الواعدة باكثر  والمحصلة لصالح االقطار 

من صيغة وتطبيق.

خطة ال�ضتجابة الردنية

لأزمة اللجوء ال�ضوري

لقاء الموافقة االردنية على استضافة 
منذ  سوري  الجىء  الف  يقارب)600(  ما 
سنة 2011 وحتى اآلن ، تعهدت مجموعة 
المصلحة  ذات  الرأسمالية  ال��دول  من 
تغطية  بتأمين  هنا!!  البقائهم  االول��ى 
الجوانب  متعددة  كلفة  من  كبير  جانب 
لوجودهم في االردن، ولكن تنفيذ تعهد 

المانحين كان بعيدا عما تعهدو به.
كان  وبينما   ، المثال  سبيل  وعلى 
الى  يصل   2020 سنة  عن  التعهد  رقم 
)2249( مليون دوالر ، فان ما تم تحويله 
الى االردن من هذه القيمة، وحتى اواسط 
 )189( على  فقط  اقتصر  حزيران،  شهر 
االنخفاض  بالغة  وبنسبة  دوالر،  مليون 
القيمة  اجمالي  م��ن   )%8،4( ب��ح��دود 

الموعودة.

انخفا�س يف حجم التداول 

العقاري

خالل ال�ضهرين الوىل من 

�ضنة ٠٢٠٢
خالل  العقاري  التداول  حجم  تراجع 
سنة  الحالية  السنة  من  االولى  الشهرين 
دينار،  مليون   )583( الى  ليصل   2020
مما   )%16( الى  تصل  هبوط  وبنسبة 
الفترة  نفس  في  في  الرقم  عليه  كان 
تحقق  وقد   ،2019 السابقة  السنة  من 
التراجع في حجم التداول خالفا لتقديرات 
زيادة  بتحقق  وتجارية  حكومية  ومزاعم 

“مصفوفة”  عليه  اطلق  ما  نتيجة  فيه 
في  له  تقررت  ضريبية  واعفاءات  حوافز 
تفعيل  ال��ى  تطلعا   2019 سنة  نهاية 
من  وانتشاله  العقاري  القطاع  وتنشيط 

حالة التباطؤ  السائدة الحادة فيه!!
تكررت  سابقة  س��ن��وات  ف��ي  وك��م��ا 
ظاهرة استئثار محافظة العاصمة بالجزء 
االكبر من حجم التداول العقاري، وبحدود 
تقارب  وبنسبة  دينار،  مليون   )459(
في  االجمالي  التداول  حجم  من   )%79(
فترات  في  النسبة  كانت  فيما  المملكة، 
سابقة تتأرجح حول )70%( من االجمالي.

التداول  عملية  ان  ال��ى  ايضا  نشير 
الفعاليات  على  تقتصر  ال  ال��ع��ق��اري 
االردنية، بل يساهم فيها متداولون من 
معظم االقطار العربية وخاصة العراقيين 

والسعوديين والسوريين
سنة  فترة  في  التداول  حجم  هبوط 
بنسبة  انخفاض  معه  ت���وازى   2020
)34%( في ايرادات رسوم دائرة االراضي 
نفس  في  عليه  كانت  عما  والمساحة 
المقابله من سنة 2019 وليهبط  الفترة 
الى   2020 سنة  فترة  في  االي��راد  رقم 
حوالي )24( مليون دينار، بعكس ما هو 

مستهدف او مطلوب.
سنة  من  االول  الشهر  وخالل  وايضا، 
2020 لوحده هبط حجم التداول بنسبة 
دينار  مليون   )293( ال��ى  ليصل   %15
ليتوازى معه انخفاض االيراد من الرسوم 

ليصل الى حوالي “11،8” مليون دينار.

قطاع التاأمن يف اق�ضاطه 

وتعوي�ضاته
المؤمن  من  المدفوعه  االقساط   �  1

عليهم 
التأمين  القساط  االول��ي��ة  البيانات 
وزارة  في  التأمين  ادارة  عن  ال��ص��ادرة 
من  ارتفاعا   اظهرت  والتجارة  الصناعة 
)605،8( مليون دينار مستلمة في كامل 
دينار  مليون   )614،5( الى   2018 سنة 

مستلمه من المؤمن عليهم خالل كامل 
سنة 2019 وبزيادة بلغت )8،7( مليون 

دينار، وبنسبة ارتفاع )%1،4(.
ارتفعت  العامة  التأمينات  اقساط 
في  محصلة  دينار  مليون   )519،7( من 
دينار   مليون   )528،7( الى   2018 سنة 
محصلة في كامل سنة 2019، وبارتفاع 
)ارت��ف��اع  وبنسبة  دي��ن��ار،  مليون   )9(
كافة  على  الزيادة  توزعت  وقد   ،)%1،7(
تأمين  باستثناء  العامة  التأمينات  فروع 

الحريق واضرار الممتلكات.
التعويضات  قيمة  وان��خ��ف��اض   �  2

المدفوعة
اجمالي  حجم  انخفاض  المقابل  وفي 
تعويضات التأمين المدفوعة للمتضررين 
كامل  خالل  دينار  مليون   )487،8( من 
الى )473،8( مليون دينار  سنة 2018، 
خالل سنة 2019 وبانخفاض )5( مليون 
دينار، وبنسبة انخفاض تقارب )%0،9( .

التعويضات  قيمة  لحركة  وكمحصلة 
المدفوعة، وتلك الخاصة بقيمة االقساط 
لصالح  افضل  وضع  بتحقق  المحصلة 
وكما   2019 سنة  في  التأمين  شركات 
التعويضات  “اجمالي  المعادلة  تظهرها 

الى اجمالي االقساط”.
االقتصاد  ف��ي  ال��م��ت��زاي��د  التباطؤ 
ومكوناته  فروعه  معظم  في  االردن��ي 
كان له تأثير سلبي هامشي على نشاط 
القطاع التأميني، كما ان استمرار التخمة 
في عدد شركات التأمين لتصل الى )24( 
الحد  في  آخر  عامال  يعتبر  عاملة  شركة 

من تحقيق نتائج مالية وربحية افضل.
جميع  اس��ه��م  ادراج  م��ن  وب��ال��رغ��م 
فان  عمان  بورصة  في  التأمين  شركات 
كانت  اسهمها  في  التداول  حركة  قيمة 
اجمالي  من  فقط   )%1( وبنسبة  متدنية 

التداول في البورصة خالل سنة 2019.

موازنة اأمانة عمان : عجز واقرا�ض  
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طلبة  يربك  الريا�ضيات  • امتحان 
التوجيهي وتاخر ت�ضليم مناذج ال�ضئلة 

مع ورود اخطاء

تخبط  من  وذووهم   عامة  ثانوية  طلبة  اشتكى 
إدارة  في  ومديرياتها  والتعليم  التربية  وزارة 
االمتحان األول  لمبحث الرياضيات لكافة الفروع  من 
الدورة الجارية والتي انطلقت صباح االربعاء الماضي 

الموافق 1 / 7 / 2020 .
وشهدت بعض قاعات امتحان »التوجيهي« ارباكا 
في عملية فتح وتوزيع نماذج األسئلة المتعددة على 
على  الوقت  بعض  اه��دار  في  تسبب  مما  الطلبة، 
احدى  تأخر تسليم  القاعات حيث  الطلبة في بعض 
الطالبات  ورقة امتحان الرياضيات للفرع العلمي نحو 
20 دقيقة ، سرعان ما أدركت بعد مرور ربع ساعة 
وشرعت  بحوزتها  التي  االمتحان  ورقة  أن  إضافية 
رمز  افرغت  قد  كانت  حيث  األدبي،  للفرع  بإجابتها 
المبحث ونموذج االسئلة على نسخة القارئ الضوئي 

باالضافة إلجابة مجموعة أسئلة.
الطالبة  إعطاء  رفضت  القاعة  رئيسة  ان   كما 
وقتا إضافيا بديال عن ما أهدره الخطأ الذي تتحمل 
ضيق  من  غضبهم  عن  طلبة  وأع��رب  مسؤوليته. 
وقت االمتحان بشكل حرمهم من التركيز في بعض 
بعض  إجابة  من  تمكنهم  عدم  عن  فضال  اإلجابات 
تباين  إلى  الطلبة   من  مجموعة  وأش��ار  االسئلة. 
منطقة  ومن  لقاعة  قاعة  من  االمتحان  انتهاء  وقت 
في  القاعات  رؤس��اء  بعض  تشدد  حيث  لمنطقة، 
التعطل  مدة  احتساب  دون  المحدد  بالوقت  االلتزام 

في حين تم تمديد الوقت في قاعات اخرى.
امتحان  ورقة  في   مطبعي  خطأ  كشف  تم  فيما 
الرياضيات للفرع األدبي  )نموذج رقم 2(، الذي ضم 
40 سؤااًل من اإلختيار المتعدد،  حيث ابتدأ تسلسل 
األسئلة من الصفحه األولى بالرقم واحد الى الرقم 
6، لينتقل في الصفحه الثانية إلى الرقم 17 عوضا 
األسئلة   ابتدأت  الثالثة  والصفحة   ،7 الرقم  عن 
الرياضيات  مادة  معلمو  اشار  حين  في   ،7 بالرقم 
الفندقي الى وجود اربعة اسئلة عليها عشرون عالمة 
من الوحدة التي حذفتها وزارة التربية والتعليم من 
الطلبة  وشكاوي  مالحظات  على  رده  وفي  المنهاج، 
اكد امين عام وزارة التربية والتعليم: ان  نحو 2000 
األدبي ظهر فيها  الفرع  امتحان رياضيات في  ورقة 
خطأ في تسلسل الفقرات، ما أوجد إشكاال في نقل 

اإلجابات على ورقة القارئ الضوئي لدى الطلبة.
لوسائل  تصريحات  في  العجارمة  الدكتور  وبين 
االعالم، أن الوزارة ستعمل على حل هذا الخلل في 
طباعة األوراق، من خالل تصحيحها يدويا ومقارنتها 
الضوئي،  الماسح  على  اإللكتروني  التصحيح  مع 
وبما يضمن حق الطلبة وعدم ضياع أي عالمة لهم 

جراء هذا الخلل

األصلي  للوقت  دقائق  عشرة  زي��ادة  أك��د  كما 
المقبل،  السبت  من  اعتبارا  جلسة  لكل  لالمتحان 
األسئلة  على  لإلجابة  للطلبة  الكافي  الوقت  إلتاحة 

ومراجعتها والتأكد من اإلجابة عليها جميعا

معدل  رفع  قرار  بالغاء  •املطالبة 
التج�ضري ل تاأجيله

على  وردا   ، واس��ع��ة  طالبية  احتجاجات  بعد 
اإلبقاء  على  الموافقة  العالي  التعليم  مجلس  قرار 
الجامعية  الشهادة  امتحان  في  الدنيا  الحدود  على 
للتجسير  المطلوبة  الشامل(  )االمتحان  المتوسطة 
في العام الجامعي ) 2020 / 2021( كما كانت في 
الحدود  هذه  إلى  الرفع  وتأجيل  السابقة.  األع��وام 
للعام الجامعي )2021 / 2022 ( اعتبر الطلبة هذا 
وتوسيع  تنفيذه  بوقف  مطالبين  كاف،  غير  القرار 
الدبلوم  طلبة  امام  المجال  التاحة  القبول  فرص 
اإلجراء سيدفع  هذا  إن  الجامعية,  دراستهم  الكمال 
الطالب والطالبات إلى إعادة دراسة الثانويه العامة 
للجامعة  للدخول  تؤهلهم  معدالت  على  للحصول 
مباشرة ، وسيؤدى الى توجه كل طالب حصل على 
ال  ان  البكالوريوس  الجامعي  المسار  يدخله  معدل 
يلتحق بالدبلوم مطلقا ، وفي كل هذا أيضا المزيد 
على  النفسية  والضغوط  اإلقتصادية  األعباء  من 

الطالب وذويهم.

طلبة  امام  ابوابها  تغلق  موؤتة  • جامعة 
كلية الطب والطلبة يحتجون

أغلقت  نوعها،  من  وجديدة  غريبة،  حادثة  في 
الطب  كلية  من  طالبها،  أمام  أبوابها  مؤتة  جامعة 
مقاعد  على  زالوا  ما  وطالب   ،  ) أطباء   ( الخريجين 
تفاجأ  حيث  العمادة،  باسم  األمر  جاء  وقد  الدراسة، 
الثامن  صباح  في  مؤتة  جامعة  الطب  كلية  طالب 
والعشرين من حزيران في قيام أفراد األمن الجامعي 
األمن  لسان  وعلى  جامعتهم،  بوابات  من  بمنعهم 
الجامعة ” مخصص لطالب  ان األمر جاء من عمادة 
السنوات  من  الطالب  من  العديد  كان  حيث  الطب” 
ومراجعة  الجامعية،  معامالتهم  يباشرون  جميعها 
أوراقهم  النهاء  الخريجين  ومن  والتسجيل  القبول 

وبراءة الذمة .
حدث  م��ا  ج��راء  استيائهم  ع��ن  ال��ط��الب  وعبر 
معهم، حيث قطعت إحدى الطالبات الخريجات مئات 
 ، عمّان  من  الصحراوي  الطريق  عبر  الكيلومترات 
لتنجز بعض األوراق وأمور التسجيل ،لتتفاجأ حينها 

بمنعها من دخول بوابة الجامعة .
السبب وراء هذا المنع غير واضح بعد تخصيص 
يجعلها  الطب  كلية  طالب  مع  فقط  المعاملة  هذه 
محل شكوك واستقطاب أنظار ، ليكتمل بهذا سلسلة 

استثناءات كلية الطب وطالبها من كل شيء .
الطالب  نية  من  لخوفهم  األم��ر  يرجح  ولربما 
احتجاجية  وقفة  في  السادسة  السنة  من  الخريجين 

مطالبهم  لتحقيق  الجامعة  رئاسة  مبنى  أم��ام 
البسيطة في رفع المعدالت الجزئي لتعويض الضرر 
حيث  اجباري،  راسب  ناجح  قرار  من  عليهم  الواقع 
معدالت كلية الطب جامعة مؤتة االقل على مستوى 
كليات الطب الستة في االردن، ونسبة سنة سادسة 
وبالتالي   )%40( الجامعات  مستوى  على  االعلى 

فطالب السنة السادسة هم أصحاب الضرر االكبر.
 وقد عبر طلبة السنة السادسة عن نيتهم تنفيذ 
االمنية  الموافقات  أخذهم  بعد   ، سلمي  اعتصام 
الحبيب،  اردننا  به  يمر  ال��ذي  للظرف  لمراعاتهم 
 ، التباعد  يراعي  باعتصام  نيتهم  عن  فأعربوا 
مرتدين  وغيرها،  كمامات  من  الوقائية  واالجراءات 
اروابهم الطبية البيضاء مطالبين بحقوقهم، وبذلك 
تصل االستثناءات الستثناءهم من دخول جامعتهم 

.
مؤتة  جامعة  الطب  كلية  ط��الب  ان  واض��اف��وا 
للمرحلة السريرية وخاصة الخريجين كانوا قد حرموا 
فرصة رفع معدالتهم في هذه السنة بموجب قرارات 
الدفاع ، وكان جزء من قرارات الدفاع هو ايجاد آلية 
الطالب  مصلحة  في  يصب  بما  المعدل  الٕحتساب 
وهذا ما لم يلمسه طلبة السنة السادسة الخريجين، 
حيث 40%? من المعدل التراكمي لطالب طب مؤتة 
المطبقة حالياً  الجامعة  وآلية  السادسة،  السنة  على 
كبير  عدد  معدل  من  وتقلل  تضر  بل  تنصفهم  ال 

منهم.

العلوم  جامعة  ادارة  مطالبات:  • بعد 
والتكنولوجيا توافق على تاأجيل دفع 

ر�ضوم ال�ضيفي
اكد الناطق االعالمي التحاد طلبة جامعة العلوم 
الطالبية  التحركات  سلسلة  وبعد  انه  والتكنولوجيا 
على  الصيفي  الفصل  ضياع  ع��دم  على  وحرصا 
لتاجيل  التالية  االلية  على  التوافق  تم  فقد  الطلبة 
دَفِع  تَأجيل  على  المواَفَقة  تّم  حيث  الرسوم  دفع 
بالشُروطِ   2019/2020 الصَيفي  الَفصْل  رُس��وِم 

التالِية:
1-البَرنامج الموازي:

فيه  بما  دينار   )900( عن  الذمم  تزيد  ال  -أن 
رسوم الفصل الصيفي )12(ساعة

-المعدل التراكمي 2,00 فما فوق
دون  الخاصة  نفقته  على  )يدرس  مبعوث  -غير 
دعم اي جهة سواء كان الدعم بالمنح والقروض او 

المكارم او الخ(
2-البرنامج العادي:

-أن ال تزيد الذمم عن)600( دينار بما فيه رسوم 
الفصل الصيفي )12( ساعة

- المعدل التراكمي2,00فما فوق
دون  الخاصة  نفقته  على  )يدرس  مبعوث  غير   -
دعم اي جهة سواء كان الدعم بالمنح والقروض او 

المكارم او الخ(

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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العام  األمين،  حواتمة  نايف  وص��ف   ■
فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
مواجهة  في  الفلسطينية  السلطة  خطوات 
للقرار  تنفيذاً  وتطبيقاته،  الضم  مشروع 
القيادي الفلسطيني في 2020/5/19، إنها 
حتى  تتقدم  لم  خجولة«  »خطوات  زالت  ما 
اآلن »نحو المجابهة اإلستراتيجية الشاملة« 
المجلسين  ق���رارات  »معيارها  خطة  في 
إتفاق  إللغاء  وص��واًل  والمركزي  الوطني 
الحركة  وتحرير  باريس  وبروتوكول  أوسلو 

الشعبية من قيودهما«.
جاء هذا في حوار فتح فيه حواتمة ملفات 
الرد  وض��رورات  اإلسرائيلي  الضم  مشروع 
»الحرية«  مجلة  معه  أجرته  الفلسطيني، 

الفلسطينية.
أنها  السلطة  سياسة  حواتمة  وصف  كما 
وال  الشعبية«  للحركة  ومربكة  »مرتبكة 
تعبئ القوى الوطنية في المواجهة الشاملة 

لمشروع للضم .
الدولي  الدعم  أهمية  حواتمة  أكد  كذلك 
للقضية الوطنية لكنه حذر في الوقت نفسه 
هذا  إمكانية  على  األوهام  بناء  خطورة  من 
الدعم منفرداً إسقاط مشروع الضم، مؤكداً 
الرئي�ضي  العن�ضر  أن  نفسه  السياق  في 
واأن  الفل�ضطيني«  »العن�ضر  هو  �ضيبقى 
م�ضروع ال�ضم لن ي�ضقط »اإل يف امليدان«، 
ال�ضعب  »يخو�ضها  مفتوحة  معركة  يف 
كافة«. تواجده  اأماكن  يف  الفل�ضطيني 

إحياء  محاوالت  إن  أيضاً  حواتمة  وقال 
الرباعية الدولية إلستئناف المفاوضات تصب 
موضوعياً في خدمة رؤية ترامب، مؤكداً أن 
البديل الوطني يتمثل في التمسك بالدعوة 
المتحدة  األم��م  ب��إش��راف  دول��ي  لمؤتمر 
أسسه  الوطني  المجلس  وض��ع  ورعايتها 

وآلياته وشروط إنعقاده.
فما يلي الن�س الكامل للحوار مع حوامتة:

■ كيف يقرأ نايف حواتمة، األمين العام 
فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
بشأن  األميركية  اإلسرائيلية  المشاورات 
يعتقد  وهل  وحدوده،  وتوقيته  الضم  ملف 
إلى  تصل  لم  التي  المشاورات  ه��ذه  أن 
في  سببًا  ستكون  بعد،  النهائية  نتائجها 
بعض  توقعت  كما  الغائه؛  أو  الضم  إفشال 

الدوائر؟

المشاورات األميركية  ■■ حتى نقرأ جيداً 
– اإلسرائيلية دون تسطيح أو مبالغة، علينا 
الضم  أن  ش��يء،  كل  وقبل  أواًل،  نتفق  أن 
واإللحاق اإلستعماري التوسعي ليس موضع 
خالف، ال في الدوائر األميركية وال في الدوائر 
اإلسرائيلية الحاكمة، بل أصبح الضم خطة 
متفقاً عليها، جرى التمهيد لتطبيقها بسلسلة 
من اإلجراءات الميدانية، إن في المؤسستين 
األمنية والعسكرية اإلسرائيلية أو في رسم 
إسرائيلية  مشتركة  لجنة  في  الخرائط 
كل  شخصياً  تشكيلها  على  أشرف  أميركية 
من الرئيس ترامب ورئيس حكومة اإلحتالل 
حكومة  نالت   ،2020/5/17 في  نتنياهو. 
الكنيست  ثقة  غانتس  نتنياهو،  الثنائي 
صوتاً(   73( مريحة  بأغلبية  اإلسرائيلي 
 %33 ضم  قضيتان:  محوره  برنامج  على 
جانب  )إلى  الفلسطينية  الضفة  أراضي  من 
القومية  قانون  وإعتماد  القدس(  مدينة 
الحكومة اإلسرائيلية  أن  اليهودية، ما يعني 
وضعت األساس البرنامجي »لدولة إسرائيل 
الكبرى« ضم ما يقارب ثلث الضفة من جهة 
من  )أبارتهايد(  عنصري  تمييز  نظام  وقيام 
الضم  مرحلة  دخلنا  نحن  إذن  أخ��رى.  جهة 
والضم  نتنياهو   - ترامب  خطة   – واإللحاق 
اإلستعماري التوسعي أصبح سياسة التحالف 
التراجع  يتم  ولن  اإلسرائيلي،   – األميركي 
تداعيات  لنا من  مرئي  ما هو  عنه في ظل 

وأحداث عدوانية..
اإلسرائيلية  األميركية  المشاورات  أما 
الضم  لتطبيق  إتجاهات   3 حول  فتتمحور 
على  متفقة  وهي  الكبرى،  إسرائيل  نحو 

الضم وليست مختلفة عليه.
الذي  نتنياهو  إتجاه  هو  األول  اإلتجاه   •
ظل  في  تتكرر،  ال  قد  فرصة  أمام  أنه  يرى 
في  اإلدارة  تتغير  أن  ويخشى  ترامب،  إدارة 
القادمة  اإلنتخابات  في  المتحدة  الواليات 
شبيهة  بأنها  الفرصة  ه��ذه  يصف  لذلك 
بالفرصة التي أتاحت إلسرائيل اإلعالن عن 
تطبيق  إلى  يدعو  هو   .1948 عام  دولتها 
وألوسع  نطاق،  أوسع  على  واإللحاق  الضم 
إصطدم  وع��ن��دم��ا  األرض.  م��ن  مساحة 
بإقتراحات بديلة أخذ يتحدث عن الضم على 
اإلستيطانية  الكتل  ضم  األولى  مرحلتين: 
كانت  وإن  وهي  بالقدس،  الملحقة  الكبرى 
الضفة،  مساحة  من  فقط   %10 تساوي 
إلى  الضفة  شطر  إل��ى  س��ت��ؤدي  أنها  إال 
بينهما  تفصل  وجنوبي،  شمالي  شطرين 
وه��ذه  يسميها،  كما  الكبرى«  »ال��ق��دس 
بناء  طريق  على  وخطيرة  كبرى  خطوة 
على  الطريق  قطع  هدفها  ميدانية  وقائع 
قيام دولة فلسطينية متواصلة، على حدود 
برنامجنا  ذلك  على  ينص  كما  حزيران   4
المرحلة  أما  المرحلي(.  )البرنامج  الوطني 
البحر  وشمال  الغور  مناطق  فتطال  الثانية 

على ضم  رداً  الضجة  تكون  أن  بعد  الميت، 
المستوطنات قد هدأت.

إلى  يستند  الخطوة  هذه  في  نتنياهو 
مواقف  في  قبل  الفلسطيني  المفاوض  أن 
خطي  على  األراض��ي«  »تبادل  مبدأ  سابقة 
قبوله  المضمون،  في  يعني  ما  حزيران،   4
بضم الكتل اإلستيطانية إلى دولة اإلحتالل 
ليعلن  الفلسطيني  المفاوض  أدعو  لذلك   .
تراجعه عن مبدأ »تبادل األراضي« وأن يؤكد 
الفلسطينية  تمسكه وبكل شبر من األرض 
األمم  وقرار   ،67 حزيران  بعدوان  المحتلة 
 2012 نوفمبر  ف��ي   67/19 المتحدة 
»اإلعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في 
األمم المتحدة على حدود 4 حزيران، يونيو 

67 وعاصمتها القدس«.
نتنياهو  شريك  يمثله  الثاني  اإلتجاه   •
عراب  معه  ويلتقي  غانتس،  الحكومة  في 
تطبيق  إلى  يدعو  كوشنير،  القرن  صفقة 
كاملة،  بعناصرها  نتنياهو،   – ترامب  خطة 
الفلسطيني  الجانب  إحضار  ذلك  في  بما 
يكون  وأن  للصفقة،  وفقاً  المفاوضات  إلى 
الضم واحداً من مخرجات المفاوضات، بحيث 
على  شاهداً  الفلسطيني  المفاوض  يكون 
الحق  على  وشاهداً  الوطني،  البرنامج  نحر 
األراضي  ابتالع  في  اإلحتالل  لدولة  الباطل 
بذلك  أنه  كوشنير  ويعتقد  الفلسطينية. 
يستطيع أن ينال بركة عديد الدول العربية 
على الضم، وأن ينجح في إقامة كيان هزيل 
ومسخ، ويطلق عليه »الدولة الفلسطينية«، 
ذاتي،  إداري  حكم  مجرد  الحقيقة  في  وهو 
الهيمنة  وتحت  األرض،  دون  السكان،  على 
والسيادة التامة لدولة اإلحتالل. بكل ما في 
كالتهجير  خطيرة  تداعيات  من  الحل  هذا 
حق  وإسقاط  األرض،  ألصحاب  الجماعي 
الفلسطينية  الحالة  وإغراق  لالجئين  العودة 

في بحور من الخالفات الصاخبة.
أما اإلتجاه الثالث فيمثله الرئيس ترامب، 
الخارجية  وزير  اإلسرائيلية  الحكومة  وفي 
اشكنازي، الذي يحاول أن يمسك العصا من 
الموقف.  حسم  إلى  الوصول  دون  الوسط 

بإنتظار بلورة إقتراحات وتوافقات جديدة.
من  األول  في  نتنياهو  يقدم  قد  لذلك 
ليؤكد  ما،  )2020( على خطوة  يوليو  تموز 
وقد  الضم«،  إسرائيل في  » حق  ما يسميه 

حوامتة: التاأييد الدويل لق�ضيتنا وحقوقنا عن�ضر �ضروري، لكنه لن يكون بدياًل 

عن العامل الفل�ضطيني باإعتباره العن�ضر الرئي�ضي اأوًل وعا�ضرًا..
واإقليميًا فل�ضطينيًا  الطرفن  م�ضالح  كامل  يخدم  مبا  تطبيقه  يف  للبحث  بل  ال�ضم،  اإلغاء  اإىل  تقود  لن  الإ�ضرائيلية  الأمريكية  وامل�ضاورات  اخلالفات   •
الإ�ضتيطانية ال��ك��ت��ل  ل�ضم  نتنياهو  ذرائ����ع  لإ���ض��ق��اط  ح���زي���ران«،   4 خ��ط��ي  ع��ل��ى  الأر�����س  »ت��ب��ادل  م��ب��داأ  ع��ن  ل��ل��رتاج��ع  ال�ضلطة  اأدع����و   •
ال�ضاملة املواجهة  يف  والدخول  باري�س  وبروتوكول  اأو�ضلو  اإتفاق  لإلغاء  اأمرها  ح�ضم  وعليها  الرتدد،  وي�ضودها  خجولة   5/١9 قرار  تطبيق  يف  ال�ضلطة  • خطوات 
النهاية ح��ت��ى  امل��واج��ه��ة  ب��ج��دي��ة  ل��دي��ه��ا  ال��ي��ق��ن  ت��وف��ر  ول  ال�ضعبية  ل��ل��ح��رك��ة  وم��رب��ك��ة  م��رت��ب��ك��ة  ال�����ض��م  م��واج��ه��ة  يف  ال�ضلطة  �ضيا�ضة   •
ال�ضاملة املواجهة  من  تتهرب  �ضيا�ضية  عن  ويعرب  الوهم  على  يقوم  ال�ضم  وم�ضروع  نتنياهو   – ترامب  �ضفقة  لإ�ضقاط  ال��دويل  الدعم  على  الرهان   •
والإحل���اق ال�ضم  وم�����ض��روع  نتنياهو   – ت��رام��ب  روؤي���ة  خدمة  يف  ت�ضب  باإ�ضرافها  املفاو�ضات  واإ�ضتئناف  الرباعية  لإح��ي��اء  الآن  دع��وة  اأي��ة   •
• اأبلغت مو�ضكو يف اآذار )مار�س( املا�ضي اأن ال�ضيغة التفاو�ضية الوحيدة التي نقبل بها هي املوؤمتر الدويل باإ�ضراف الأمم املتحدة.. و�ضروط قيامه الآن غري متوفرة براأيي
• اأمتنى على غوتريي�س ومالدينوف عدم الإن�ضغال باإحياء الرباعية الدولية ل�ضالح العمل على توفري احلماية الدولية ل�ضعبنا و�ضون حقوقه الوطنية وتطبيق قرارات ال�ضرعية الدولية
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يؤجل هذا األمر لموعد الحق؛ دون أن يعني 
واإللحاق  الضم  أن مشروع  أخرى،  هذا، مرة 
سقط  قد  األرض  على  السياسية  والسيادة 

فالمشروع قائم.
م�������ض���روع ال�����ض��م لي������زال ق��ائ��م��ا

السبل«  »أفضل  ح��ول  ي��دور  النقاش 
اإلسرائيلية  المصالح  يخدم  بما  لتطبيقه 
يوفر  وال  األميركية،  نفسه  الوقت  وف��ي 
تنفتح  بدأت  التي  العربية  للدول  »اإلحراج« 
على إسرائيل تحت عناوين وذرائع مختلفة؛ 
اإلقليمي  الحلف  ل��والدة  التمهيد  إط��ار  في 
إطار  في  العربي.  اإلسرائيلي   – األميركي 
العداء  على  تقوم  جديدة  إقليمية  معادلة 

إليران، ولمصالح الشعوب العربية.
في  رئيسي  كطرف  موقعكم  م��ن   ■
وأصحاب،  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
الحركة  إستنهاض  في  فاعل  وطني  دور 
والشتات،  المحتلة  األراض��ي  في  الشعبية 
على  الفلسطيني  ال���رد  تقيمون  كيف 
اتخذتها  التي  والخطوات  الضم،  مشروع 
السياسات  على  للرد  الفلسطينية  السلطة، 

اإلسرائيلية؟
■■ نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين، نقوم بدورنا:
• المستوى األول في األطر الرسمية في 
وبصماتنا  مساهمتنا،  كانت  لذلك  م.ت.ف. 
القرارات  واضحة في  وإقتراحاتنا وسياستنا، 
دورته  في  الوطني  المجلس  اتخذها  التي 
المجلس  وف��ي   )2018/4/30( األخ��ي��رة 
وبالتالي   )2018/1/15 )دورة  المركزي 
نحن نعتبر هذه القرارات هي معيار التقييم 
كذلك  الفلسطينية.  الرسمية  للسياسة 
نشارك في أعمال اللجنة التنفيذية، رغم أن 
التنفيذية تعرضت للتهميش الكبير على يد 
مركز القرار في الحالة الفلسطينية، وكذلك 

نشارك في ما يسمى »خلية األزمة«.
الخطوات  إن  بوضوح،  نقول  ذلك  ومع 
التي خطتها السلطة الفلسطينية في تطبيق 
التنفيذية  اللجنة  الفلسطينية  القيادة  قرار 
لفتح  المركزية  اللجنة   + التحرير  لمنظمة 
+ السلطة الفلسطينية.. في 2020/5/19، 
للتحلل من اإللتزام باإلتفاقات والتفاهمات، 
تتقدم  ول��م  األول��ى  الخطوة  عند  زال��ت  ما 
والثالثة حتى  الثانية  الخطوة  نحو  اآلن  حتى 
الوصول إلى اإللغاء التام إللتزامات السلطة 
وبروتوكول  أوسلو  بإتفاق  الفلسطينية 

باريس اإلقتصادي.
مازالت  األمني  التنسيق  وقف  فخطوة 
أثرها  المواطن  يتلمس  ال  خجولة،  خطوة 
اإلعتراف  سحب  يتم  لم  كذلك  ميدانياً. 
بإسرائيل، وال مقاطعة اإلقتصاد اإلسرائيلي، 
وال نقل القضية الوطنية إلى األمم المتحدة 

بالملفات الثالثة المتفق عليها:
األم��م  ف��ي  العاملة  العضوية،  نيل   •

المتحدة لدولة فلسطين
• طلب الحماية الدولية للشعب واألرض

األمم  برعاية  دول��ي  لمؤتمر  الدعوة   •
الصلة،  ذات  قراراتها  وبموجب  المتحدة 
دائمة  الخمس  الدول  من  مباشر  وبإشراف 
وقرارات  محدد،  زمني  إطار  في  العضوية، 
ملزمة تكفل لشعبنا حقه في تقرير مصيره، 
على  السيادة  كاملة  المستقلة  دولته  وقيام 
القدس،  وعاصمتها   ،67 حزيران   4 حدود 
 194 القرار  بموجب  الالجئين  قضية  وحل 
الديار  إل��ى  ال��ع��ودة  حق  لهم  يكفل  ال��ذي 
العام  منذ  منها  هجروا  التي  والممتلكات 

.1948
السلطة مازالت تراهن على المفاوضات، 
لسان  على  دائ��م  بشكل  العروض  وتقدم 
بإمكانية  وهم  يقودها  باسمها،  الناطقين 
استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، 
علماً أن موسكو أبلغت السلطة، أن المشروع 
طاولة  على  المطروح  الوحيد  األميركي 
نتنياهو،   – ترامب  صفقة  هو  المفاوضات 
وأية مفاوضات تعقد على هذا األساس هي 
انتحار ألي مفاوض فلسطيني سيقدم على 
للقضية  نحراً  كونها  عن  فضاًل  المشاركة، 

والحقوق الوطنية.
كفاحية  وطنية  ا�ضرتاتيجية  املطلوب 
وا�ضحة و�ضريحة، ت�ضتند يف ال�ضيا�ضة اإىل 
باري�س،  وبروتوكول  اأو�ضلو  من  اخلروج 
خروجًا نهائيًا، وتطبيق قرارات املجل�ضن 
املقاومة  وحترير  وامل��رك��زي،  الوطني 
وتحد  تربكها  التي  القيود  من  ال�ضعبية 
بتشكيل  لديها.  اليقين  وتوفير  دورها،  من 
ومتوازنة  وموحدة  مشتركة  إئتالفية  قيادة 
خاصة  وأخرى  الشعبية،  للمقاومة  مشتركة 
في  الالجئين  ومخيمات  الشرقية  بالقدس 
ما  والشتات،  غزة  وقطاع  والضفة  القدس 
مجابهة  في  السلطة  جدية  عندها  يؤكد 
اإلحتالل،  مشاريع  وباقي  الضم  مشروع 
بأن  الشعبية  الحركة  لدى  اليقين  وتوفير 
على  الوهمية  رهاناتها  أسقطت  السلطة 
غادرت  وأنها  فشلها،  أثبتت  التي  البدائل 
سياسات رد الفعل التكتيكي قصير النفس، 
لخوض  صفوفها  تنظيم  أع���ادت  وأن��ه��ا 
والسبل  الوسائل  بكل  اإلستقالل،  معركة 
واإلمكانيات المتاحة لشعبنا وقواه السياسية.

يعد  لم  فاصلة،  معركة  أمام  اآلن  نحن 
سياساتنا  نبني  أو  نتردد  أن  فيها  ممكناً 
لذلك  والهابطة.  الفاشلة  الرهانات  على 
السياسة  هذه  مغادرة  إلى  السلطة  أدع��و 
الشاملة،  المواجهة  خطة  معاً  نصوغ  وأن 
في  عليه  توافقنا  بما  اإللتزام  ومعيارها 

المجلسين الوطني والمركزي.
عامًا  أمينًا  بصفته  حواتمة،  نايف   ■
عنه  ع��رف  رئيسي،  فلسطيني  لتنظيم 
البرامج  تقديم  في  المتقدم  دوره  دائمًا 
السياسية  اإلجابات  وتوفير  والمبادرات 
على  والعملية  الملموسة  وال��خ��ط��وات 
وفي  المؤسسة  في  الوطنية  اإلستحقاقات 
حول  الدولي  اإللتفاف  في  يرى  أال  الميدان، 

عنصراً  الضم  ورفض  الفلسطينية  القضية 
في المعركة الوطنية؟

■ ■ نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير 
تقيم  التي  القوى  مقدمة  في  فلسطين 
المعادالت  في  الوطنية  القضية  لموقع  وزناً 
الدولية، ولنا أن نفخر أنه تحت راية البرنامج 
برنامجاً  طرحه،  إلى  بادرنا  الذي  المرحلي، 
دخلت  الفلسطينية،  الوطنية  الحالة  لعموم 
طرفاً  وأصبحت  المتحدة  األم��م  م.ت.ف 
وواصلنا  الدولي.  المجتمع  في  به  معترفاً 
الدولية  المحافل  في  معركتنا  الدوام  على 
من خالل عالقاتنا األممية، ومن خالل الدور 
جالياتنا  وتؤديه  به  تقوم  ال��ذي  المتقدم 

الفلسطينية في العالم كله.
حول  الدولي  اإللتفاف  إن  نقول  لذلك 
الصمود  على  قدرتنا  من  يعزز  قضيتنا 
اإلنتصارات  نحقق  أن  لنا  ويتيح  والمجابهة، 
يساورنا  أن  دون  لكن  الدولية،  المحافل  في 
الدولية  الساحة  أن  للحظة،  ول��و  الوهم، 
األرض  على  النضال  لساحة  بدياًل  ستشكل 
والجاليات  اللجوء  بلدان  وفي  الفلسطينية 

والشتات.
في  األساس  هو  الفلسطيني  فالعنصر 
المعركة، هو الذي يستقطب التأييد الدولي 
ومن  الواقعية،  الثورية  سياسته  خالل  من 
ولوال  الميدان.  في  شعبنا  تضحيات  خالل 
التأييد  هذا  لنا  تحقق  لما  العاملين  هذين 

الدولي.
بعض  من  أح��ذر  أن  عليّ  يتوجب  هنا، 
وهناك،  هنا  تنطلق  ب��دأت  التي  النغمات 
تراهن على العامل الدولي في إسقاط صفقة 
هذه  الضم.  مخطط  أي  نتنياهو   – ترامب 
وكأن  لشعبنا  توحي  ألنها  خطيرة  النغمات 
الميدان الدولي هو ساحة المعركة الرئيسية 
،أواًل  الرئيسية  المعركة  ساحة  إن  واألولى. 
والوحدة  الفلسطينية  األرض  هي  وعاشراً، 
الوطنية في الوطن والشتات وإنهاء اإلنقسام 
باإلستراتيجية  أي  غداً.  وليس  اآلن  المدمر 
عناصر  كل  واستنهاض  الشاملة،  الوطنية 
المقاومة  مقدمها  في  الفلسطينية،  القوة 
الشعبية الشاملة، وأي محاولة لتقديم صورة 
الميدان،  في  للمعركة  بدياًل  الدولي  الدعم 
رد  لسياسة  وتبرير  للحقائق  تزوير  هي 
لالحجام  وتبرير  المتقطعة  التكتيكي  الفعل 
عن التقدم بالخطوات الجريئة نحو اإلشتباك 

الشامل مع اإلحتالل.
لنبني  الفرصة  لما  يوفر  الدولي،  الدعم 
مطالبة  أج��ل  وم��ن  ال��م��ي��دان،  ف��ي  عليه، 
المجتمع الدولي بخطوات إضافية كاإلعتراف 
اإلقتصاد  ومقاطعة  الفلسطينية،  بالدولة 
اإلحتالل  عن  الشرعية  ونزع  اإلسرائيلي، 
وغير  اإلحتالل،  دولة  على  عقوبات  وفرض 
اإلعتماد  أما  الضاغطة.  الخطوات  من  ذلك 
استسالم  فهو  وح��ده  الدولي  الدعم  على 
الفلسطينية  األرض  على  للواقع  خطير 

وتعبير مذل عن حالة العجز.

■ هناك تحركات إلحياء الرباعية الدولية، 
ترون  كيف  المفاوضات.  إلستئناف  كإطار 

هذه التحركات؟
■ ■ في موسكو، في آذار )مارس( الماضي، 
كنا على رأس وفد من الجبهة، التقينا وزير 
ونائبه  الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية 
ميخائيل  المنطقة  إلى  الرئاسي  المبعوث 
الدولية  الرباعية  أن  وأبلغناهم  بوغدانوف، 
باتت جزءاً من الماضي، ولم تعد تمثل إطاراً 
صالحاً إلدارة المفاوضات. وأن أية تفاوضات، 
المؤتمر  هي  كفلسطينيين  علينا  تطرح  قد 
الذي رسمنا أسسه وآلياته وشروطه  الدولي 
في قرارات المجلس الوطني األخير، وأشرت 

إليه في موقع سابق في هذه المقابلة.
برأينا إن الحديث عن المفاوضات اآلن، هو 
مضيعة للوقت، لصالح اإلحتالل اإلسرائيلي 
ومشروع الضم، من شأنه أن يؤسس لوهم 
لدى بعض األطراف الفلسطينية في إمكانية 
تجنب المعركة في الميدان ونقلها إلى طاولة 

المفاوضات.
الصعيد  على  حتى  القوى،  موازين  إن 
مفاوضات  بإقامة  لنا  تسمح  ال  ال��دول��ي، 
واآلليات،  والشروط  األس��س  في  متوازنة 
المشروعة.  الوطنية  لنا حقوق شعبنا  تكفل 
أنفسنا،  نشغل  أال  ضرورة  على  أؤكد  لذلك 
إستئناف  إمكانية  على  أوهاماً،  نبني  وأال 
الدولية  الرباعية  إشراف  تحت  المفاوضات 
أخرى، سيكون  إحياؤها مرة  أعيد  وإن  التي، 
أي  المتحدة،  للواليات  فيها  الرئيس  الدور 
تطرحه  ما  و»هذا  نتنياهو  ترامب  لصفقة 
اآلن الرباعية الدولية بأن تكون رؤية ترامب 

على رأس جدول أعمال الرباعية الدولية«
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أدعو  أنا 
أن  من  وب��داًل  غوتيريش،  أنطونيو  السيد 
الدولية،  الرباعية  اللجنة  بإحياء  ينشغل 
بتوفير  لشعبنا  بوعوده  بالوفاء  ينشغل  أن 
الحماية الدولية له، وأن ينشغل بالعمل على 
الصلة  ذات  المتحدة  األمم  قرارات  تطبيق 
بقضيتنا الوطنية، وفي المقدمة عقد مؤتمر 
دولي للسالم إشراف األمم المتحدة وبرعاية 
مجلس  في  العضوية  دائمة  الخمس  الدول 

األمن وبسقف زمني محدد.
السيد  ال��دول��ي  المبعوث  أدع���و  كما 
بإحياء  أي��ض��اً  ه��و  ينشغل  أال  مالدينوف 
موت  حالة  في  دخلت  التي  الدولية  الرباعية 
سريري منذ نيسان 2004 وأفرغتها اإلدارة 
وظيفتها،  من  التاريخ  ذلك  منذ  األميركية 
مواصلة  في  ذل��ك  من  ب��داًل  ينشغل  وأن 
الكشف عن سياسات اإلحتالل وجرائمه، وأن 
الفلسطيني،  اإلنسان  حقوق  لصون  يعمل 
العام  واألمين  األمن،  إلى مجلس  يقدم  وأن 
الدولية  الجنايات  ومحكمة  المتحدة  لألمم 
جرائم  ع��ن  تقديمها  ال��واج��ب  التقارير 
اإلحتالل اإلسرائيلي وسياساته الدموية ضد 
شعبنا وإنتهاكاته اليومية للقوانين وقرارات 

الشرعية الدولية.■

حوامتة: التاأييد الدويل لق�ضيتنا وحقوقنا عن�ضر �ضروري، لكنه لن يكون بدياًل 

عن العامل الفل�ضطيني باإعتباره العن�ضر الرئي�ضي اأوًل وعا�ضرًا..
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تهدد  حقيقية  ك��ارث��ة     -
بخطر  التجارية  والمنشآت  المستأجرين 
إصرار  إثر  الطريق،  قارعة  على  التشرد 
على  والمحالت  المنازل  أصحاب  بعض 
اللجوء إلى تحريك دعاوى “إخالء المأجور”، 
من  المستأجرين  تمكن  ع��دم  نتيجة 
تسديد االستحقاقات المالية خالل األشهر 

الماضية.
هائلة  وأعداد  المحالت،  هذه  أصحاب 
المواطنين، كانوا عاجزين تماما عن  من 
على  اإلط��الق،  على  عمل  أي  ممارسة 
جائحة  نتيجة  وذل��ك  أشهر،  ع��دة  م��دى 
إج��راءات  من  استوجبته  وم��ا  الكورونا 
إغالق  إلى  أفضت  استثنائية،  وتدابير 
منتصف  منذ  والمنشآت  المحالت  كافة 
الناس  ه��ؤالء  يجد  اليوم  الماضي.  آذار 

إما  للرحمة:  مجاال  يتركان  ال  خيارين  أمام  أنفسهم 
دفع المستحقات المالية اآلن، وعلى الفور، وإما إخالء 

المأجور!

مالك  حق  ينكرون  ال  المستأجرون 
عليهم  تراكم  ما  في  والمنشآت  المنازل 
من مستحقات بدل اإليجار، ولكن الظرف 
من  وليس  الجميع،  على  صعبا  ك��ان 
ما  بتسديد  الناس  يطالب  أن  المعقول 
تراكم عليهم من مستحقات دفعة واحدة، 

فهل يكون مصيرهم هو الشارع؟!
هذه  لمنع  تتدخل  أن  الحكومة  على 
له  ستكون  ال��م��أج��ور  إخ��الء  ال��ك��ارث��ة.. 
إلى  تحتاج  والقضية  خطيرة،  تداعيات 
حلول فورية، أسوة بقوانين الدفاع، التي 
أتاحت تأجيل األقساط وااللتزامات المالية 
على  أيضا  يطبق  أن  يجب  األمر  البنكية. 
الشارع  إلى  الناس  اإليجار، فإخالء  قضايا 

ال ينبغي أن يكون مطروحا كخيار.

عاملون  نفذ     -
شركة  ف��ي  وم��ت��ق��اع��دون 
األردنية  األسمنت  مصانع 
اليوم  هولسيم”،  “الف���ارج 
احتجاجية  وقفة  االثنين، 
اسمنت  م��ص��ن��ع  بمحيط 
الرشادية “الفارج”، رفضاً لما 
الشركة  ب�”مخالفة  وصفوه 
العمالية  االتفاقيات  لجميع 
على  بالمحافظة  والمتعلقة 
والمودعة  الصحي  التأمين 

لدى وزارة العمل”.
خالل  المحتجون  وعبر 
لجميع  رفضهم  عن  الوقفة 
التي  والتعديالت  المخالفات 
مطالبين  الشركة،  أقرتها 

العاملين  حقوق  على  حفاظاً  عنها  بالعدول  الشركة 
والمتقاعدين.

جدير بالذكر أن شركة مصانع االسمنت األردنيّة، 
اإلعسار؛  لقانون  تقدمها  عن  األح��د،  أمس  أعلنت 
الصعبة،  الماليّة  الظروف  بسبب  للتصفية  تجنباً 
سمعان،  سمعان  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
في بيان صحفي، إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها 

تنفيذ  في  الشركة  تقدم  دون  حالت  كورونا  وب��اء 
خططها لزيادة المبيعات واإلنتاج والكفاءة التشغيليّة 
وضبط التكاليف والحد من الزيادة في األعباء الماليّة 

وااللتزامات المستقبليّة، وبالتالي زيادة السيولة.
ق��ادرة  غير  أصبحت  الشركة  أن  سمعان  وأك��د 
والمتقاعدين  موظفيها  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  على 

والدائنين.

اإخالء املاأجور.. كارثة حقيقية تهدد امل�ضتاأجرين وكاأن الوباء مل يكن كافيا!

وقفة احتجاجية يف م�ضنع اأ�ضمنت 

اليرموك الر�ضادية رف�ضًا لتعديالت التاأمن ال�ضحي شركة  ادارة  وجهت    -    
خدماتهم  بانهاء  موظفا   120 ل�  انذارا  للمياه 
ان  برغم  معهم  الفردي  العقد  انتهاء  بحجة 
االتفاقية  بحسب  تلقائيا.  تتجدد  العقود 
والنقابة  الشركة  ادارة  بين  الموقعة  الجماعية 
في  الغذائية  الصناعات  في  للعاملين  العامة 
االمن  توفير  على  تنص  والتي   2017 العام 
العاشر  البند  في  جاء  كما  للشركة  الوظيفي 

من االتفاقية.
من جهته اكد رئيس النقابة احمد ابو خضرا 
على االتفاقية بانها تلزم ادارة الشركة بضمان 
مع  نتواصل  نحن   « واضاف  الموظفين  حقوق 
القرار  تنفيذ  دون  للحيلولة  المعنية  المؤسسة 
وفي   ، الموظفين  حقوق  ينتهك  الذي  االداري 
السياق ذاته تؤكد الوثيقة الصادرة عن وزارة 
القرار  بان  القانوني  التوضيح  بصدد  العمل 
خدمتهم  تزيد  الذي  خدمات  بانهاء  الحكومي 
عن 30 عاما ال عالقة له بالقطاع الخاص وان 
قرار انهاء الخدمات في القطاع الخاص تخضع 
وبالتالي  واالجتماعي  والضمان  العمل  لقانون 
في  الشركة  اليه  استندت  ال��ذي  القرار  فان 
فصل العاملين باالستناد الى القرار الحكومي 

باطل من اساسه.

متجاهلة التفاقية اجلماعية

»الريموك للمياه«  

تنهي خدمات ١٢٠ عامال 
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الالجئن  دائ��رة  م�ضوؤول   / حمو    حممد     -  
الفل�ضطينين )عودة( يف حزب ح�ضد

الرسالة   .. لآلمال  ومخيبا   ، للنظر  ملفتا  كان 
من  الدولية  بالرباعية  يسمى  ما  الى  الموجهة 
تضمنت  حيث  الفلسطينية  الرسمية  الجهات 
الرسالة خارطة طريق شديدة االنحدار نحو اجراء 

مفاوضات ثنائية برعياة الرباعية الدولية.
تازالت كبيرة تضمنتها الرسالة بدءا من تبادل 
االراضي والتنازل عن حق عودة الالجئين والقبول 
بدولة منزوعة السالح مقابل قوات شرطة لضبط 
االمن ومكافحة االرهاب ايا كان نوعه ومصدره!!.

يا للهول !!
العودة للمفاوضات باشراف اللجنة الرباعية وما 
امنيين في  رافقها من تصريحات من مسؤولين 
الفلسطيني  الشارع  يمنع  الفلسطينية  السلطة 
العنصري  الصهيوني  االحتالل  ضد  التحرك  من 

تحت شعار » ال للفوضى«.
التي   )19( كوفيد  كورونا  جائحة  ظل  في 
اصعب  به  االحتالل  وتنكيل  بشعبنا  تنكل 
الفلسطيني  الموقف  نجد  كورونا  جائحة  من 
المحدقة  االخطار  وحجم  يتناسب  ال  الرسمي 

بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

للظلم  الرافضة  المتقدمة  بشعوبه  العالم   
الجاليات  م��ع  االرض  اص��ق��اع  بكل  يتحرك 
الصهيوني  االحتالل  ضد  والعربية  الفلسطينية 
نتنياهو«  »ت��رام��ب  م��ش��روع  راف��ض��ا  الغاشم 
اراضي  وضم  العنصري  الصهيوني  والمشروع 
والمستوطنات  الميت  البحر  وشمال  االغ���وار 
وحيث  حجمها  احد  يعرف  ال  التي  توسعاتها  مع 
عام  االراضي  الضم 30%  من  ستتجاوز مساحة 

.1967
 ( اسرائيل  مقاطعة  وحركة  العالم  يتضامن 
كل  وممارسة  العقوبات  بانزال  مطالبا   )BDS
الدموي  الغاصب  المحتل  لهذا  المقاطعة  اشكال 
الشعب  لجانب  ال��ف��اش��ي.وال��وق��وف  العنصري 
ونيل  التحرر  اجل  من  ونضاالته  الفلسطيني 

حسب  والعودة  المصير  بتقرير  كاملة  حقوقه 
الممارسات  كافة  رافضا   194 االممي  القرار 
الدولية  الشرعية  لقرارات  المخالفة  الصهيونية 

وقانون القومية العنصري.
للحقيقة  دعما  العالم  في  يجري  ه��ذا  كل 
المحتل  الغاصب  الصهيوني  الكيان  بان  المطلقة 
واالرهابي بدعم الواليات المتحدة يجب عليه ان 
وهم  الشرعيين  الصحابها  االرض  ويعيد  يرحل 

الفلسطينيين.
باتخاذ  مطالبة  واالسالمية  العربية  ال��دول   
مواقف عملية بقطع كافة اشكال التطبيع والغاء 
اجل  من  الدعم   كل  وتقديم  المعاهدات  كافة 
ترسيخ صمود شعبنا الفلسطيني بالداخل ومنح 

ابناء الشتات حقوقهم  حتى العودة والتحرير.
وان تأجيل الضم الذي بدأت خطواته على 
االرض ال يعني الغائه الن الصهاينة يريدون 
تحقيق اكاذيبهم التاريخية والدينية باسرائيل 
الكبرى المهيمنة على الشرق االوسط وثرواته 

الغنية.

 -  ثمنت »دائرة الالجئين الفلسطينيين 
)حشد( الديمقراطي  الشعب  حزب  في  )ع��ودة( 
من  وتبذل  بذلت  التي  والدولية  العربية  الجهود 
اجل خفض العجز في موازنة وكالة الغوث، بعد 
ان وصلت قيمة العجز الى ارقام مخيفة ما زالت 
في  المختلفة  وخدماتها  االونروا  مستقبل  تهدد 

مناطق العمليات الخمسة..
الشعب  ان  )ع��ودة(   الالجئين  دائرة  واش��ارت 
بعض  تلبية  الى  بايجابية  ينظر  الفلسطيني 
كان  والتي  المتكررة،  االونروا  لنداءات  المانحين 
من نتيجتها خفض العجز من نحو )800( مليون 
دوالر الى حوالي )330( مليون دوالر، سواء عبر 
ببعض  دفعت  جهود  بسبب  او  نيويورك  مؤتمر 
المانحين الى تقديم ما عليهم من التزامات. لكن 
رغم ذلك، فالعجز ما زال كبيرا ومرتفعا ويتطلب 
مواصلة الجهود في اكثر من اتجاه، وهناك الكثير 
مقارنة  العجز،  امكانية سد  تؤكد  المؤشرات  من 
مع سنوات سابقة تجاوزت فيها قيمة العجز اكثر 
من )450( مليون دوالر، لكن بارادة وجهود جميع 
االون��روا  وحققت  بل  العجز  تجاوز  تم  االط��راف 

فائضا ماليا..

الرأي  للوكالة  العام  المفوض  نشاطر  اننا 
والجدد..  القدماء  للمانحين  »العودة  بضرورة 
الحصول  بغية  المانحين  قاعدة  لزيادة  والسعي 
وذلك  س��ن��وات«،  ولعدة  مستدام  تمويل  على 
استنادا التفاقيات عدة وتفاهمات حصلت سابقا 
من  ليس  إذ  ال���دول.  من  وع��دد  االون���روا  بين 
المعقول ان يكون العجز سمة ثابتة واساسية ال 

يمكن تغطيته اال عبر مؤتمرات للمانحين تكون 
اشبه بالتسول، وبهذا االطار فاننا ندعو المانحين 
تمويلهم  جعل  الى  والجدد،  التقليديين  العرب، 
قدمته  ما  وان  خاصة  مستداما،  االونروا  لموازنة 
تبرعات  من  الماضيتين  السنتين  دول خالل   )4(

كان له اثر هام في معالجة مشكلة العجز..
ونبهت )عودة(  جميع المرجعيات الفلسطينية 
والعربية ووكالة الغوث الى خطورة االوضاع التي 
يعيشها الالجئون الفلسطينيون في جميع مناطق 
إذ  كورونا.  جائحة  تداعيات  نتيجة  العمليات، 
تقول االونروا ان عدد الذين يحتاجون مساعدات 
ارتفع من نحو مليون  االونروا  منتظمة من قبل 
ومائة ألف إلى مليون ومائتي ألف، والرقم الفعلي 
لمن يحتاجون المساعدة هو اعلى من ذلك بكثير، 
وهو  االون��روا،  اليها  تلجأ  التي  المعايير  نتيجة 
استجابة  ضرورة  على  التأكيد  اعادة  يتطلب  ما 
المانحين العاجل للنداء الذي اطلقته وكالة الغوث 
مليون   )93,4( والبالع  الماضي  اي��ار  شهر  في 

دوالر..
اوائل  ْع��ودة«  الفلسطينيين  الالجئين  دائرة 

تموز 2020

الدول العربية وال�ضالمية مطالبة باتخاذ مواقف عملية بقطع كافة ا�ضكال التطبيع

هناك امكانية حقيقية لتجاوز العجز املايل يف وكالة الغوث
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قرار من  اتخاذ  - على ضوء  -  خاص   
اراضي فلسطينية  الصهيوني بضم  الكيان  قبل 
واالغ��وار  القدس  منطقة  في  عليها  واالستيالء 

الفلسطينية.
ابدت العديد من الدول انظمة وشعوبا رفضها 
لهذا االجراء حيث عبروا عن تضامنهم بمظاهرات 

تنديد بالقرار وعلى النحو التالي:�
- فيينا وبرلن 

الفلسطينية في  الجالية  شارك عدد كبير من 
فيينا عاصمة النمسا في مظاهرة كبيرة  تنديدا 
التي  النمساوية  الحكومة  وموقف  الضم  بقرار 
اآلونة  في  االسرائيلي  االحتالل  لصالح  تغيرت 
لتغيير  الحكومة  على  الضغط  اجل  ومن  االخيرة 
موقفها  في الفترة المقبلة بما يتناسب مع موقف 
والذي  الضم  لقرار  الرافض  االوروب��ي  االتحاد 

يستند الى حقوق االنسان والقرارات الدولية.
-يف العا�ضمة الملانية برلن

 شارك فلسطينيون وعرب واجانب في مظاهرة 
حاشدة امام مقر البرلمان )البوندستناغ( القريب 
من مقر االستشارية االلمانية، وسعى المنظمون 
الضم على فلسطين  ايضاح خطورة جريمة  الى 
االضرار  وحجم  الكارثية  وتداعياتها  والمنطقة 

السياسية التي قد تستجرها.
-يف اثينا عا�ضمة اليونان فقد شاركت جماهير 
الجذري  اليسار  تحالف  حزب  انصار  من  غفيرة 
المعارض واعضاء من شبيبة الحزب في مظاهرة 
امام سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة تعبيرا 
عن رفضهم لسياسة الضم الصهيونية واالعالن 

عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
العاصمة االسبانية شهدت وقفة  4( برشلونة 
احزاب  عن  ممثلين  بمشاركة  حاشدة  جماهيرية 
سياسية  وشخصيات  حقوقية  وجمعيات  يسارية 
من  واسعا  وعددا  وثقافية  اجتماعية  وفعاليات 
خاللها  رفعوا  واالجانب  االسبان  المتضامنين 
المنددة بصفقة  واليافطات  الفلسطينية  االعالم 

القرن والرافضة لمشروع الضم الصهيوني.
-يف امريكا الالتينية

خارجية  ووزراء  دول  رؤساء  من  العديد  طالب 
اعتبارية  وثقافية  سياسية  وشخصيات  سابقون 
االم��م  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي  المجتمع   ، وم��ؤث��رة 
المتحدة بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني 
االراض��ي  من  واسعة  اج��زاء  لضم  قرارها  ج��راء 
الفلسطينية بالقوة وبشكل غير قانوني وطالبوا 
العنصري  الفصل  ضد  الخاصة  اللجنة  بتفعيل 
ورفع الحصانة عن الكيان الصهيوني الذي يتمتع 
بها في خرق القانون الدولي بشكل مباشر منظم 

وممنهج .

-الدمنارك 
شهدت العاصمة كوبنهاجن ومدينة )وشيالند( 
)صفقة  ل�  رفضا  حاشدة  جماهيرية  مظاهرة 
وتوجه  الصهيوني  الضم  وم��ش��روع  ال��ق��رن( 
الدنماركي  البرلمان  ساحة  الى  المتظاهرون 
والعدالة  لفلسطين  الحرية  شعارات  مرددين 
الدولي  المجتمع  مطالبين  الفلسطيني  للشعب 
االجرام  لهذا  حد  لوضع  العاجل  التدخل  بضرورة 
الفلسطيني  الشعب  بحق  المستمر  الصهيوني 
كما طالبوا الحكومات االوروبية باالعتراف بدولة 

فلسطين كاملة السيادة.
مجلس  اصدر  الالتينية(  )امريكا  -ت�ضيلي 
الحكومة  يطالب  وق��رارا  بيانا  التشيلي  الشيوخ 
البضائع  لمقاطعة  ق���رار  باتخاذ  التشيلية 
المستوطنات  من  الصادرة  وخاصة  الصهيونية 
البضائع  الصهيونية كما اصدرت حركة مقاطعة 
بيانا  الالتينية  امريكيا  في   )BDS( الصهيونية 
لصفقة  ورفضا  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنا 

القرن ومشروع الضم الصهيوني.
- ايرلندا

ن��ظ��م��ت م��ؤس��س��ة ال��ت��ض��ام��ن االي��رل��ن��دي 
وسط  في  إحتجاجية  وقفة   ،IPSC الفلسطيني 
“خطة  لمشروع  رفضاً  دبلن  االيرلندية  العاصمة 
االيرلندية  الحكومة  االسرائيلي” ومطالبة  الضّم 
بفرض العقوبات على اسرائيل بسبب انتهاكاتها 

والقانون  االنسان  لحقوق  المستمرة  و  المُتعمدة 
االتحاد  دول  على  الضغط  ث��م  وم��ن  ال��دول��ي 

االوروبي للعمل بالمثل.
كما ونّظمت فروع مؤسسة التضامن االيرلندي 
وقفات  المختلفة  االيرلندية  المدن  في   IPSC
احتجاجية مماثلة ومتزامنة مع احتجاجية العاصمة 

دبلن منها بلفاست وديري وليمرك وغيرهم.

 الوليات املتحدة المريكية / وا�ضنطن 
للحزب  ال��ع��ام  المؤتمر  م��ن  أع��ض��اء  طالب 
العسكري  الدعم  بوقف  األميركي  الديمقراطي 
في  دوالر،  مليار   3,8 والبالغ  إلسرائيل  المقدم 
حال أقدمت األخيرة على ضم مساحات من الضفة 

الغربية.
يوم  وجهوها،  وثيقة  ف��ي  األع��ض��اء  وق��ال 
العشرات:  عليها  ووقع  الحزب  لمؤتمر  السبت، 
الديمقراطية  الوطنية  اللجنة  مندوبين  »بصفتنا 
 ،2020 لعام  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر  إلى 
 3,8 لحجب  المبذولة  الجهود  تماما  ندعم  فإننا 
مليار دوالر من المساعدات العسكرية إلسرائيل 
ألن حكومتها اعلنت نيتها ضم أراض فلسطينية 
من جانب واحد بضمنها غور األردن الذي تحتله 

إسرائيل«.

فعاليات دولية ترف�س م�ضروع ال�ضم وال�ضتيالء 

على الرا�ضي الفل�ضطينية من قبل الكيان ال�ضهيوين
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االحتالل  بلدية  تواصل  القدس  وفي    -  

عمليات  اإلسرائيلية  الطبيعة”  ب�”سلطة  تسمى  وما 
ببلدة  الربابة  وادي  في  المواطنين  ألراضي  التجريف 
استيطانية.  مشاريع  إقامة  بهدف  وذل��ك  س��ل��وان، 
التجريف  عمليات  لتنفيذ  القوة  االحتالل  ويستخدم 
بوقفها.وتتعرض  سابقة  قضائية  قرارات  وجود  رغم 
المنطقة لعمليات اقتحام متكررة من قبل المستوطنين 
واعتداءات على أصحابها بهدف السيطرة عليها بحجة 
أنها “أمالك غائبين”. وتبلغ مساحة أراضي الحي  أكثر 
وشجر  المثمرة  باألشجار  مزروعة  دونما   350 من 
الزيتون المعمر، وكلها ممتلكات خاصة ألهالي سلوان، 
وفيه حوالي 100 منزل ومسجد وكلها مهددة باإلخالء 
االحتالل   وبلدية  لسلطات  تابعة  طواقم  أجرت  فيما   ،
البدوي  البابا  جبل  تجمع  في  للمساكن  مسح  عمليات 
جنوب شرق القدس المحتلة حيث اقتحمت قوة كبيرة 
من جيش االحتالل المنطقة ، وشرعت بمسح وتفتيش 
“معاليه  لمستوطنة  الجبل  لضم  تمهيدا  المنازل، 
ادوميم” القريبة ، كما صرح ضابط إسرائيلي ألهالي 
وتخريب  زراعية  قطع  عدة  تجريف  تم  كما  المنطقة. 
الشرقية  المنطقة  في  العيسوية  في  المياه  تمديدات 
الجنوبية المهددة لصالح اقامة “حديقة وطنية”، وهي 
 ، والتوسع  للبناء  لألهالي  المتبقية  الوحيدة  المنطقة 
، قرية  اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل  فيما 
وشرعت   ، المحتلة  القدس  غرب  شمال  إكسا  بيت 
بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية تعود لعائلة 
حمايل، قرب منازل المواطنين تزامنا مع نصب خيمة 

في المكان
النقاب  كشف  فيه  تم  الذي  الوقت  في  هذا  ويأتي 
عن خرائط تتضمن تعديالت إسرائيلية على الخرائط 
التي اقترحتها خطة ترامب المعروفة ب�”صفقة القرن”، 
العام  من  الثاني  كانون  يناير/  في  عنها  أعلن  والتي 

الحالي. وتتعلق التعديالت التي طلبتها إسرائيل على 
التي ستبقى داخل  بالجيوب اإلسرائيلية  خطة ترامب 
وخالفاً  الفلسطينية.  للدولة  المخصصة  األراض��ي 
على  اإلسرائيلية  الجيوب  تظهر   ، األميركية  للخرائط 
شكل أحزمة واسعة تضم بداخلها 20 بؤرة استيطانية 
الخريطة  في  تظهر  لم  مختلفة  استيطانية  ونقاطاً 
طلب  عرضها   تم  التي  للخرائط  ووفقاً  األميركية 
وجنوبي  شرقي  األراض��ي  من  مزيد  ضم  االحتالل 
وأراض  ويتسهار”،  “أرئيل  مستوطنات  لصالح  نابلس 
مستوطنة   “ مسطح  توسيع  فيها  بما  اهلل،  رام  قرب 
الخليل  منطقة  في  وأخ��رى   ،“ إي��ل  وبيت  ع��وف��را، 
وجنوبها لتوسيع “مستوطنة كريات أربع وكتلة غوش 
عتصيون”. وتضم األحزمة التي أضافتها إسرائيل إلى 
حسب  تقع  إسرائيلية  مستوطنة   20 نحو  الخريطة 
خريطة ترامب األصليةفي المناطق المخصصة للدولة 

الفلسطينية.
ومن جهته سارع  مجلس المستوطنات في الضفة 
الغربية إلى نشر مخططات هيكلية جديدة تظهر فيه 
تجمع  ثاني  أكبر  وهي  المعروفة  أرئيل  مستوطنة 
عدة  ويمتد  الفلسطينية،  األراض��ي  في  استيطاني 
حساب  على  تتوسع  مرتفعة  تلة  على  كيلومترات 
الحالية   أراضي الفلسطينيين بثالثة أضعاف مساحتها 
لخطة  تطبيقاً  نشره  تم  ال��ذي  الجديد  والمخطط 
االمني  الجدار  خارج  العامة  المباني  به  ظهرت  الضم 
أن  يمكن  الجديد  التوسع  أن  يعني  وهذا  للمستوطنة 
“أ” حيث  يصل الى حدود أراضي المواطنين المصنفة 
تظهر في المخطط الجديد استثناء المناطق المزروعة 

بأشجار الزيتون الواقعة خلف الجدار.

اجراءات ال�ضم بداأت من القد�س
العاثر  الحظ  فقط  ليس 
ال��ذي  ال��ط��ال��ع ه��و  أو س��ؤ 
الدول  وضعف  ع��وره  كشف 
وسؤ  الفساد  تنخرها  التي 
هي  فالكورونا   ، التخطيط 
عصأ  نخر  ال���ذي  ال��س��وس 
حتى  ال���دول  ه��ذه  اقتصاد 

السوس  نخر  بعدما  سليمان  سقط  كما  سقطت 
عصاته وقد كانوا يحسبوه واقفاً وليس ميتاً .

الحكومه تقف الى جانب أصحاب الشركات وأرباب 
ومؤسسه   ، والعامل  الموظف  س��اب  على  العمل 
تقوم  أن  المفترض  من  التي  االجتماعي  الضمان 
بسبب  عاجزه  نفسها  هي  العجز  وتسد  بدورها 
بحمل  تلقي  كانت  التي   ، المتعاقبه  الحكومات 
وبسبب   ، الضمان  طريق  عن  الكبرى  الثغرات  سد 
والبالغه  الحكومه  على  للضمان  العاليه  المديونيه 

قريب الست مليارات دينار .
ما زالت االجراءات العشوائيه هي سيده الموقف 
بعمليه الفتح واالغالق ، صحيح أن أغلب االجراءات 
هي اجراءات عالميه ، لكن الفارق كبير بين دول تدفع 
لمواطنيها خالل فتره التعطل ودوله ال تستطيع مثل 
االردن ، ومع طول فتره الجاىحه يصبح لزاماً على 
هذه  وأول   ، وسيله  بأي  الناس  مساعده  الحكومه 
الوسائل هو سداد دين الضمان االجتماعي ليتمكن 
من القيام بدوره ، وثانيا مكافحه الفساد التي بدأت 
بدايه غامضه ثم لم نعد نسمع أخبارها ،ثم مالحقه 

التهرب الضريبي للكبار ، هذه كخطوات سريعه .
االقتصادي  المجال  على  يقتصر  ال  والتخبط 
عدنا   ، السياسي  المجال  الى  تعداه  بل  واالداري 
لسياسه الحزازير ، واالشاعات هي التي تقود الرأي 
ومجلس  بالحكومه  يتعلق  فيما  وتحديداً   ، العام 
النواب ، واالستحقاقات الدستوريه عموماً ، فال أحد 
يعرف أو يفهم أو يستطيع أن يخمن لما هذا الغموض 
وهذا التردد بالتعاطي مع مجلس النواب والحكومه .

أالزمه آخذه بالتفاقم ، وأحوال الناس االقتصاديه 
تتدهور بسرعه كبيره ، واالوضاع المحيطه باالردن 
كارثيه من حيث الجانب أالمني واالقتصادي والوبائي 
 ، احوالها  باسؤاء  المتحده  الواليات  مع  والعالقه   ،
والعالقه مع المحيط العربي معدومه ، احتمال دخول 
فايروس كورنا طوراً أكثر خطوره هو أمراً وارداً ، كل 
هذا وال نلمس احساساً رسميا بخطوره االوضاع ، وال 
بأن  باالداء يشُعرنا  تغييراً  االزمه وال  بعمق  اعترافاً 

الحكومه والدوله قادره على مواجهه ما يجري . 

كمال م�ضاعني
األزمه تتفاقم
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فؤاد محجوب
إما  حقيقي؛  مفترق  أمام  المصرية  الديبلوماسية   
إثبات أّن القاهرة ال زالت العباً رئيسياً في المنطقة، أو 

تكرّيس تراجعها وانعزالها الذي بدأ منذ عقود
على  معضلتين  المصرية  الديبلوماسية  تواجه 
قدر كبير من األهمية والخطورة؛ أوالهما قضية »سد 
النهضة« اإلثيوبي وانعكاسه على حقوق مصر المائية، 
وفي المحصلة على الوزن السياسي لمصر في الساحة 
اإلفريقية. وثانيهما الوضع المتفاقم في ليبيا والتدخل 
كّفة  وتثقيل  لدعم  فيها  وسياسياً  عسكريا  التركي، 
تعتبرها  والتي  الدائر،  الصراع  في  الوفاق«  »حكومة 
طيب  رج��ب  التركي  الرئيس  حليفها  مع  القاهرة، 
أردوغان وحزبه »العدالة والتنمية« في أنقرة، امتداداً 
المتشدّدة  اإلسالمية  والجماعات  المسلمين  لإلخوان 
تصمت  أن  هذه،  والحال  يمكن  فهل  المنطقة.  في 
في  الوضع  هذا  إزاء  األيدي  مكتوفة  وتقف  القاهرة 

ليبيا، الشقيقة والجارة لها؟.
أّن  الواضح  وعلى رغم انفصالهما الظاهري، فمن 
كل واحدة من هاتين األزمتين تؤثر، على نحو مباشر 
وغير مباشر، في سلوك القاهرة حيال األزمة األخرى، 
فتفاقم األزمة مع إثيوبيا، والكيفية التي ستحّل بها أو 
إزاء  القاهرة  على تصرف  إليها، سيؤثر حكماً  ستؤول 
الصعيد،  ليبيا وإمكانات تحركها على هذا  األزمة في 
في  الحال  إليه  سيؤول  فما  أيضاً،  صحيح  والعكس 
بالضرورة  القاهرة معه، سيؤثر  ليبيا، وكيفية تعامل 

على طبيعة قرارها وتصرفها مع إثيوبيا.
ستكون  المصرية  الديبلوماسية  فإن  وباختصار، 
زالت  ال  القاهرة  أّن  إثبات  إما  حقيقي؛  مفترق  أمام 
المنطقة، عربياً  الحساب في  له  رئيسياً يحسب  العباً 
في  وانعزالها  تراجعها  ستكرّس  أنها  أو  وإفريقياً، 
الساحتين معاً، الذي بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، 

وخصوصاً بعد اتفاقات »كامب ديفيد« مع إسرائيل.
مفاوضات »سد النهضة«

المفاوضات  إزاء  والتقديرات  المعلومات  وتتضارب 
الدائرة  واإلثيوبية(  والسودانية  )المصرية  الثالثية 
»األمور  تبحث  والتي  النهضة«،  »سد  حول  أيام  منذ 
باألمر. وتجري  المتصلة  الفنية«،  والجوانب  القانونية 
بحضور  كونفرنس،  الفيديو  عبر  المفاوضات،  هذه 
األوروب��ي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  مراقبين 

وجنوب أفريقيا )رئيسة االتحاد األفريقي(.
وبعد أن أعلن الموفد السوداني عن تحقيق »تقدم 
الملفات  في  وخصوصاً  المفاوضات،  هذه  في  كبير« 
الفنية المتعلقة بأمان السد، مع إقراره بوجود خالفات 
االتفاقية  بإلزامية  المتعلقة  القانونية  الجوانب  في 
ب�»توقيع  تتسمك  القاهرة  أن  ُذكر  تعديلها،  وطرق 
اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، يُلزم إثيوبيا قانونياً، 
الخزان  بملء  البدء  قبل  المائية،  حقوقها  بحماية 
على  تأكيدها  مع  المقبل«،  يوليو  تموز/  في  المقرّر 
»ضرورة إتمام كل الجوانب الفنية والقانونية لالتفاق، 
ومن ضمنها آلية فض المنازعات، قبل اإلعالن عن أي 

نتائج إيجابية للمفاوضات«.
 4,2 كلفته  البالغة  السد  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
أواخر  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  دوالر،  مليارات 
بحلول  القصوى  التشغيلية  طاقته  يبلغ  وأن   ،2020
الكهرباء  لتوليد  محطة  أكبر  حينها  وسيكون   .2022

من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آالف ميغاواط. ويشكل 
أطلقته  الذي  األزرق،  النيل  على  الضخم  المشروع 
إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع 
مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 % من احتياجاتها 
المائية، والتي تعاني بالفعل شحّاً في المياه حتى قبل 

بدء ملء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي على تدفق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55,5 مليار متر 
مكعب، بينما يحصل السودان على 18,5 مليار. وذكر 
أن السدّ سيحرم المصريين من 20 مليار متر مكعب 
السد  ملء  سنوات  خالل  وذلك  الحالي،  نصيبهم  من 
هذا،  وسيؤدي  وإثيوبيا.  مصر  بين  عليها  المختلف 
فدان  ماليين  أربعة  نحو  »تبوير  إلى  خبراء،  بحسب 
من  المياه  وتفريغ  مصر،  في  الزراعية  األراضي  من 
السد العالي ما يؤدي إلى وقف التوربينات التي تقوم 
بتوليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى تدهور في المزارع 

السمكية«.
طبول الحرب؟

بالتلويح  المفاوضات  استبقت  القاهرة  وكانت 
التفاق.  التوصل  فشل  حال  في  أخ��رى«،  ب�»خيارات 
المصري سامح شكري )6/15(،  الخارجية  وزير  وقال 
إن بالده ستضطر ل�»بحث خي��ارات أخرى كاللج�وء إل�ى 
إجراء  إثيوبيا  اتخاذ  دون  للحيلولة   )...( األمن  مجلس 
أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية«، مستبعداً 
أن تسفر المفاوضات الجارية عن أي »نتيجة إيجابية«، 
مصر  التزام  شكري  وأكد  اإلثيوبي«.  »التعنت  بسبب 
وتحليها  الماضية  السنوات  مدار  التفاوض على  بنهج 
بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل 

لهذه األزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثالث.
أبابا  إقدام أديس  القاهرة، أن  وأكد خبراء بجامعة 
الحرب على مصر  على ملء السد هو بمثابة »إعالن 
ألنه سببٌ في تهديد حياة المصريين«. وترافق ذلك 
كّله مع أصوات على مواقع التواصل االجتماعي تطالب 
مصريون  مغردون  وطالب  العسكرية.  بالمواجهة 
أمن مصر  وتحمي  إثيوبيا  ب�»ضربة عسكرية تسكت 
تاريخية  »تصريحات  آخ��رون  واسترجع  المائي«. 
لمسؤولين سابقين بأن الخيار العسكري قد يتم اللجوء 

إليه في حال اإلضرار بحصة مصر المائية«.
وعلى الجانب اآلخر، لم يقف المغردون اإلثيوبيون 
مكتوفي األيدي، إذ قال بعضهم إن »إثيوبيا ستحمي 
السد بكل قوة، ومن يبحث استهداف إثيوبيا عسكريا 
فهو كالباحث عن حتفه بظلفه«. وكان رئيس األركان 
آذار/  في  صرح  قد  محمد  آدم  أول  الفريق  اإلثيوبي 
للتصدي  مستعد  بالده  جيش  بأن  الماضي،  مارس 
إثيوبيون  ونشر  السد.  يستهدف  عسكري  هجوم  ألي 
صورة لرئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد بزي عسكري 
مرددين حديثه في البرلمان منذ عدة أشهر بأّن »ال أحد 

يستطيع إيقاف إثيوبيا عن بناء السد وال بدء ملئه«.
العواصم  ت��ردّد  لوقف  مصري  سعي 

الغربية تجاه ليبيا
لم تحصل القاهرة على نتائج ملموسة لمبادرتها 
المتعلقة بحل األزمة الليبية. وعليه، فقد بدأت خطة 
بعض  مع  بالتنسيق  الدولي،  الصعيد  على  للتحرك 
لهذه  الزخم  من  المزيد  لتوفير  اإلقليمية،  القوى 

المبادرة التي أطلق عليها »إعالن القاهرة«.

المصرية،  العاصمة  وقالت مصادر دبلوماسية في 
الدبلوماسية  جهودها  بأن  قناعة  القاهرة  لدى  إّن 
على  اإلعالن  تنفيذ  آلية  وضع  بمفردها  تستطيع  لن 
األرض، فاألمر بحاجة إلى دور أكبر من األمم المتحدة، 
وأطراف مؤتمر برلين. ولذلك بادرت إلى إجراء محادثات 
عن  التخلي  على  لحضّه  األوروبي  االتحاد  مع  مكثفة 
التردد، واستغالل قدرات حلف شمال األطلسي )ناتو( 
لوقف عملية تهريب األسلحة إلى ليبيا، ألن أي تسوية 
أو مبادرة ستتحطم على أعتاب استمرار تدفق األسلحة 

التركية إلى ليبيا.
أما في الواليات المتحدة، فقد كشف تعدد األصوات 
بين  وخصوصاً  وال��رؤى،  التصورات  في  تباينات  عن 
فسّر  ما  وهو  األميركية،  والخارجية  األبيض  البيت 
األميركية  المواقف  في  التناقض  جوانب  من  الكثير 

حيال األزمة الليبية.
رئيس  أن  إلى  مصري  دبلوماسي  مصدر  ولفت 
مجلس النواب، عقيلة صالح، عليه أن يتقدم الواجهة 
مبادرته  على  بني  القاهرة  إع��الن  ألّن  السياسية، 
الجسم  ي��رأس  وباعتباره  أواًل،  السابقة  السياسية 
الوحيد الذي يحظى بشرعية دستورية ال أحد يشكك 
تصدّر  في  حفتر  خليفة  الجنرال  فتجربة  ثانياً،  فيها، 

المشهد أسيء توظيفها سياسياً.
وأكد المصدر أنه من خالل المناقشات مع عواصم 
التردّد  من  جزءاً  أّن  القول  يستطيع  مختلفة،  غربية 
التركي  الفعل  رد  من  »الخوف  إل��ى  يرجع  الغربي 
ابتزازا  تمثل  ألوراق  أنقرة  امتالك  ظل  في  السلبي، 
التي  المعايير  وازدواجية  الغربية،  العواصم  لبعض 
حدّ  على  أفضى،  ما  وهو  التصرفات«،  في  تتحكم 
قوله، إلى »تخبط أوروبي واضح، استفادت منه أنقرة 
في ليبيا، وخلقت واقعا محرجا لبعض الدول التي بدأت 

أوراقها تتآكل«.
وتعتبر القاهرة أن الهدف الرئيسي للتدخل التركي، 
تحقيق  هو  عسكرية،  ومكونات  أدوات  خ��الل  من 
المتوسط.  غاز شرق  وخاصة في  اقتصادية،  مكاسب 
المستوى  هذا  على  مصر  تحركت  فقد  ذلك،  وعلى 
شرق  غ��از  »منتدى  تشكيل  على  وعملت  مبكراً، 
المتوسط«، الذي ضمّ قوى عديدة، )اليونان وقبرص 
وإسرائيل أيضاً(، على خلفية تضررها من الطموحات 
التركية والرغبة في االستحواذ على مساحة كبيرة من 

مياه المتوسط.
أن  وبعد  »اآلن،  قوله:  السابق  المصدر  وأض��اف 
أصبحت العواقب الوخيمة للتقاعس األوروبي في ليبيا 
أن  األوروبية يجب  السياسة  التحول في  واضحة، فإن 
ما  أّن  على  المصدر  وشدّد  منه«.  مفر  ال  أمراً  يكون 
من  يجري  ما  أّن  هو  بعدُ،  جيداً  األوروبيون  يدركه  ال 
عن  ناتج  ال��دول،  من  غيرها  وفي  ليبيا،  في  فوضى 
أنشطة جماعات وتيارات »اإلسالم السياسي« وسعيها 
للسيطرة على الدول التي شهدت احتجاجات ما سميّ 
»الربيع العربي« في عام 2011، في وقت كانت فيه 
دول غربية، مثل الواليات المتحدة وبريطانيا، ال تمانع 
في ذلك، وربما تعطي الضوء األخضر لهذه السيطرة!.

م�ضر يف مواجهة اأزمتن حادتن.. »�ضد النه�ضة« والتدخل الرتكي يف ليبيا
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الأمريكية والعربية

ألعضاء  التمهيدية  االنتخابات  نتائج  عكست 
من  عدد  في  أي��ام  منذ  جرت  التي  الكونغرس 
الواليات األميركية تقدماً للتيار التقدمي اليساري 
وأنصار حركة »حياة السود مهمة«، الذين استفادوا 
المناهضة  التظاهرات  ولدته  الذي  الزخم  من 
للعنصرية وعنف الشرطة خالل األسابيع األخيرة. 
وطرح هذا التغيير المفاجئ الذي أطاح عدداً من 
النواب،  مجلس  في  المخضرمين  الديمقراطيين 
الرئيس  حظوظ  على  ذلك  تأثير  حول  تساؤالت 
دونالد ترامب االنتخابية، وما إذا كان هذا التطور 
ل�»فزاعة  استخدامه  عبر  لصالحه،  سينعكس 
المعتدلين«؟،  الناخبين  لترهيب  المتشدّد  اليسار 
ثانية  رئاسية  بفترة  للفوز  في وقت بدت فرصه 

مهتزة بحسب استطالعات الرأي األخيرة.
»اليساريون« قادمون

النائب  إن��غ��ل،  إل��ي��وت  خ��س��ارة  مثلت  وق��د 
النواب،  مجلس  في  المخضرم  الديمقراطي 
في  بومان  جمال  التقدمي  اليساري  لصالح 
نيويورك،  في   16 للدائرة  التمهيدية  االنتخابات 
قيادات  كبار  من  القديم  للحرس  قاصمة  ضربًة 
الجديد  للتيار  مدوياً  الديمقراطي، ونجاحاً  الحزب 
الحزب  شرايين  داخل  بقوة  يتمدّد  أنه  بدا  الذي 
الديمقراطي األميركي بعد سنتين فقط من فوز 
مجلس  في  بمقعد  كورتيز  أوكاسيو  أليكساندرا 
النواب، ما حمل دالالت قوية على صعود متواصل 
للتيار اليساري التقدمي الذي عبّر عن نفوذه بقوة 
عندما خرج إلى شوارع المدن األميركية لالحتجاج 

والتظاهر طلباً للعدالة العرقية.
تقدماً  حقق  الذي  الوحيد  هو  بومان  يكن  لم 
للتيار التقدمي في دوائر نيويورك، فهناك موندير 
جونز الذي يُتوقع فوزه بدعم من السناتور بيرني 
ساندرز وعضو مجلس النواب كورتيز، كما ينافس 
دائرة  في  بقوة  آخر  يساري  وهو  بونكديكو  آدم 
ثالثة، ما يشير بوضوح إلى المدى الذي يمكن أن 

يبلغه هذا التيار ضمن الحزب الديمقراطي.
أمره  من  حيرة  في  بايدن  يزال  ال  وقت  وفي 
حول مَن يختار من نساء الحزب نائبًة له، ينصح 
هذا  يمثل  مَن  باختيار  حملته  في  مستشارون 
»التيار اليساري«، وبخاصة إذا كان من السود، كي 
قطاعاً  ويرضي  واحد،  بحجر  عصفورين  يضرب 
التقدمي، كما يرضي  اليساري  الشباب  مهماً من 
لتمثيلهم  المتلهفين  األفارقة  األميركيين  أيضاً 
في  حاسماً  دوراً  لعبوا  بعدما  المنصب،  هذا  في 

فوز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي.

انعكاس ذلك على فرص ترامب؟
ويعكس هذا التغير داخل الحزب الديمقراطي 
أن  شأنها  من  ترامب  للرئيس  ذهبية  فرصًة 
الناخبين  أصوات  من  مزيد  كسب  في  تساعده 
على  ركزت  حملته  أن  لوحظ  حيث  المتردّدين، 
وعلى  االنتخابية،  قاعدته  ترضي  التي  القضايا 
بين  المتنامية  اليسارية  األفكار  مواجهة  رأسها 
المرشحين الديمقراطيين، والتصدي لمحاوالتهم 
خالل  الكونفدرالية  وقادة  ضباط  تماثيل  إزالة 
مطالبات  ورف��ض  األميركية،  األهلية  الحرب 
تمويل  بخفض  اليساريين  الديمقراطيين 
تتعلق  رئاسية  تنفيذية  أوامر  وإصدار  الشرطة، 
تأشيرات  منح  وتأجيل  الهجرة  شروط  بتشديد 
القضايا  وإب��راز  المتحدة،  الواليات  في  للعمل 
الناخبين  ترضي  التي  والدينية  السياسية 
اإلنجيليين؛ مثل اعتراف واشنطن بضم إسرائيل 
إعادة  على  التركيز  عن  فضاًل  الغربية،  للضفة 
الحديث  في  االنغماس  من  بداًل  االقتصاد،  فتح 

العلني عن وباء كورونا.
كما حوّل ترامب انتباهه هذا األسبوع إلى مَن 
أطاحوا  الذين  اليساريين«،  »الغوغاء  ب�  وصفهم 
تماثيل قادة وجنراالت الكونفدرالية، وزار الحدود 
الجنوبية للبالد لتسليط الضوء على التقدم الذي 

حققه في وعد حملته في عام 2016، ببناء جدار 
حدودي بين الواليات المتحدة والمكسيك.

السر في المُخلصين
غير أن ذلك ال يكفي وحده للفوز باالنتخابات 
الماضية  األيام  خالل  ترامب  كثف  لذا  الرئاسية، 
إلعادة  المتحمسة  أنصاره  قاعدة  على  تركيزه 
انتخابه، بعد تزايد القلق داخل حملته االنتخابية 
التي  الحاسمة  الواليات  في  مكانته  تراجع  حيال 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  انتخابات  ستحدد مصير 

المقبلة.
الصحة  خبراء  نصائح  ترامب  تجاهل  وبينما 
مع  الكبيرة  التجمعات  تجنب  بضرورة  العامة 
عبر  كوفيد-19،  لفيروس  العدوى  حاالت  تزايد 
واليتي  في  انتخابيين  تجمعين  في  مشاركته 
حماسة  بخطاباته  ألهب  وأري��زون��ا،  أوكالهوما 
انتصاره  في  ساعدت  التي  له  المخلصة  قاعدته 
متجاهاًل   ،2016 عام  كلينتون  هيالري  على 
القضايا األكبر التي تهز البالد، مثل وباء كورونا، 

والتمييز العرقي.

النتخابات الأمريكية التمهيدية.. 

�ضعود »الي�ضار« يف احلزب الدميقراطي
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ائتالف الأحزاب القومية والي�ضارية:

امل�ضروع ال�ضهيوين ل ي�ضتهدف فل�ضطن وحدها بل المة العربية كلها

 اهمية ق�ضية نقل ال�ضفارة المريكية للقد�س 

وتقرير حمكمة العدل الدولية هذا ال�ضهر

 - اص��در أئ��ت��الف االح��زاب 
سياسة  حول  بيانا  واليسارية  القومية 
الضم التي ينتجها العدو الصهيوني إثر 
االحزاب  عقدته  الذي  الدوري  االجتماع 
في  جاء  التقدمي  البعث  حزب  مقر  في 

البيان:
 “تمر المراحل واحدة تلو األخرى في 
الصهيوني  األمريكي-  المخطط  تنفيذ 
ال��ع��رب��ي  ال��ش��ع��ب  ق��ض��ي��ة  لتصفية 
ارض  اغتصاب  واستكمال  الفلسطيني 
أخرى  عربية  وأراض  العربية  فلسطين 
العربي  »الجوالن  سورية  في  ممثلة 
السوري« وفي لبنان مزارع شبعا وتالل 

كفرشوبا.
عام  أيلول  أوسلو  اتفاقية  وج��اءت 
ومنعطفا  مفصاًل  لتشكل  1994م 
خطيرا في سياق تصفية قضية الشعب 
العربي الفلسطيني لصالح الكيان عبر ما 
سمي ب� »الحل النهائي« الحدود، المياه، 
العودة،  حق  واستبعاد  االستيطان، 
وفقا  اسقاطه  على  العمل  يتم  حيث 
القرن«  ب�«صفقة  يسمى  ما  لمندرجات 
القضية  الى تصفية  التي تهدف إضافة 
استراتيجية  وض��ع  ال��ى  الفلسطينية 
واالقليم  المنطقة  على مستوى  شاملة 
الصهيوني  الكيان  دم��ج  تتيح  بحيث 

اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

ان أحزاب االئتالف القومية واليسارية 
وه���ي ت��ت��وج��ه ل��م��واج��ه��ة االخ��ت��راق 
وما  العربي  للعمق  الكبير  الصهيوني 
يخطط له الصهاينة والشركاء في اإلدارة 
تحت  أخ��رى  اختراقات  من  االمريكية 
»الضم«  و  القرن«  »بصفقة  يسمى  ما 
وتعي  األردن  وغور  الغربية  الضفة  في 
منها  تعاني  التي  والضعف  الوهن  حالة 
وترى  الخطيرة  المرحلة  هذه  في  االمة 

ان من واجبها الوطني والقومي التوعية 
للمخاطر الجسيمة التي تهدد فلسطين 
امتنا  واقطار  األردن  ووطننا  العربية 
ونؤكد  ولبنان  سورية  وبخاصة  العربية 
المشروع  مع  الصراع  استمرارية  على 

الصهيوني وفقا للحقائق التالية.
الصهيوني  ال��م��ش��روع  1.     ان 
بل  وح��ده��ا  فلسطين  يستهدف  ال 
عن  النظر  بغض  كلها  العربية  االم��ة 

بين  تمت  التي  واالتفاقات  المعاهدات 
الحكومات  وبعض  الصهيوني  الكيان 
العربية ولن يكون أي قطر عربي بمنأى 

عن الخطر الصهيوني.
ال��م��ش��روع  م���واج���ه���ة  2.     ان 
الصهيوني تتطلب مراجعة بنية النظام 
العربي الراهن، وبناء نظام عربي جديد 
على اسس جديدة تؤكد على المصلحة 
القومية وااللتزام بها بعيداً عن التطبيع 

مع العدو الصهيوني.
السياسي  الوعي  على  3.     التركيز 
لدى  االخ��ط��ار  تحسس  على  وال��ق��درة 
المواطن العربي وبالتالي تنمية وتوسيع 
دائرة الحركة الشعبية العربية المقاومة 
وسياسات  الصهيوني  المشروع  ضد 

الهيمنة والضغوط االمريكية.
4.     وح������دة ال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي 
في  واحزابه  فصائله  بكل  الفلسطيني 
الغاصب  الصهيوني  العدو  مواجهة 
المحتل، ومواجهة ما يسمى بالمشاريع 
االمريكية- الصهيونية المعادية للشعب 
العربية  واألم��ة  الفلسطيني  العربي 
وبخاصة سرقة األرض ومخطط صفقة 

القرن.”
الناطق الر�ضمي با�ضم ائتالف الأحزاب القومية 

والي�ضارية

الأمن العام حلزب البعث العربي التقدمي

ف����������وؤاد دب���������ور

 ،2020 تموز  شهر  في    -  
ستصدر محكمة العدل الدولية تقريرها 
الدولة  بها  التي تقدمت  الشكوى  بشأن 
المتحدة  ال��والي��ات  ضد  الفلسطينية 
االميركية بشأن نقل السفارة االميركية 
الى القدس، حيث قدمت دولة فلسطين 
ايار 2019،  تقريرها للمحكمة في 15 
االميركية  المتحدة  الواليات  تقدم  ولم 
تخطت  حيث  ال��ش��أن،  بهذا  تقريرها 
مذكراتها  لتقديم  القانونية  المهلة 
الثاني  تشرين   15 في  كانت  والتي 

  .2019
جدار  قضية  بين  كبير  فارق  هناك 
الفصل العنصري الذي قدمت به محكمة 
والذي  استشارياً  ق��راراً  الدولية  العدل 
ومسألة  الفلسطينيين،  لصالح  ك��ان 
يكون  لن  الذي  االميركية  السفارة  نقل 
فلسطين  اصبحت  ان  بعد  استشارياً 

الجمعية  العضوية في  كاملة  دولة غير 
العامة لالمم المتحدة، ودولة طرف من 

نظام محكمة العدل الدولية.
 

تقدمت   2003/12/10 فبتاريخ 
بطلب  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 
الدولية  العدل  محكمة  من  استشاري 
المتحدة،  لالمم  العام  االمين  بواسطة 
وقد تبلغت المحكمة من الجمعية العامة 
ق��رار ES.10,14  ال��م��ع��ت��م��د  بموجب 
نقل  بمسألة  اما  بتاريخ 2003/12/8، 
فقد  القدس،  الى  االميركية  السفارة 
تقدمت الحكومة الفلسطينية بالشكوى 
الى محكمة العدل الدولية في 28 ايلول 
الى  فلسطين  انضمت  ان  بعد   ،2018
 ،2014 نيسان   2 في  فيينا  اتفاقية 
اذار   22 في  االختياري  والبروتوكول 
2018، وفي 4 تموز 2018 وفقاً لقرار 

فلسطين  دول��ة  قدمت  االم��ن  مجلس 
محكمة  باختصاص  االع��ت��راف  اع��الن 

العدل الدولية.
الدولية  العدل  محكمة    اص��درت 
االستشاري  رأيها   ،2004/7/9 في 
واعتبرته  ال��ج��دار  بشأن  الملزم  غير 
الدولي،  للقانون  ومخالف  شرعي  غير 
وطالبت اسرائيل بتعويض المتضررين 
الفلسطينيين، وقد اتخذ قرار اختصاص 
المحكمة باالجماع، بينما 14 صوتا مع 
قرار ادانة اسرائيل بشأن الجدار مقابل 
القاضي  صوت  وهو  ضد  واح��د  صوت 
االميركي بوير جنتال. اما بمسألة نقل 
فبناء  القدس،  الى  االميركية  السفارة 
البروتوكول  من  الثانية  المادة  على 
اتفاق  على  تنص  ال��ت��ي  االخ��ت��ي��اري 
الطرفين خالل فترة شهرين اللجوء الى 
النزاع  عرض  ويجوز  الدولي،  التحكيم 

قامت  الدولية،  العدل  محكمة  على 
الخارجية  وزارة  بإبالغ  فلسطين  دولة 
من   2018 اي��ار   18 ف��ي  االميركية 
السفارة  نقل  قرار  اتخاذ  في  موقفها 
اال ان وزارة الخارجية االميركية لم ترد 

على وزارة الخارجية الفلسطينية.
لهذه االسباب كان قرار محكمة العدل 
استشارياً،  الجدار  بخصوص  الدولية 
الى  االميركية  السفارة  نقل  قضية  اما 
المتحدة  للواليات  الزامية  فهي  القدس 
االميركية كون مقدم الشكوى الحكومة 
العامة،  الجمعية  وليست  الفلسطينية 
وكون فلسطين دولة طرف في محكمة 
العدل الدولية كما ان الواليات المتحدة 
سيفشل  طرف.فهل  دول��ة  االميركية 
المرة  هذه  الدولية  العدل  محكمة  قرار 

عندما يعرض على مجلس االمن؟ 


