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 يف اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني تظاهرة دول��ي��ة عربية وفل�سطينية يف يومالت�ضامن ال��ع��امل��ي م��ع ال�شعب الفل�سطيني
التفاصيل 11-10-9-8

الصدمة الكبرى التي احدثها زلزال وباء كورونا ،منذ بداية العام
 ٢٠٢٠خلفت دمارا واسعا في البنية االقتصادية واالجتماعية للدول
والشعوب ،وال زالت ارتداداتها ،تلقي بظالل كثيفة على السياسات
العامة للدول والمنظومة العالمية برمتها.
وفي نفس الوقت الذي نشهد فيه حجم االنهيارات في القطاعات
االقتصادية المختلفة في البالد ،وترديا غير مسبوق لالوضاع
المعيشية واالجتماعية ،بسبب السياسات الرسمية ما قبل واثناء
وبعد انتشار وباء كورونا ،فإن الواجب الوطني يحتم على الحكومة
وهي السلطة التنفيذية المسؤولة مباشرة عن ادارة االزمة الراهنة.
أن ال تختبىء وراء االزمة العالمية والمحن االقتصادية التي تعيشها
دول كبرى ،من اجل تفسير او تبرير االخفاقات والتقصيرات ،وحالة
االنكار والتجاهل لمستوى التدهور الذي تغرق فيه القطاعات
االقتصادية المختلفة ،كان يفترض قبل االعالن عن مشروع الموازنة
الجديدة ،ان تجري عملية تقييم ضرورية لالداء االقتصادي ،واداء
قطاعي الصحة والتعليم للعام المنصرم على وجه الخصوص ،
وكيف يمكن تالفي االخطار والتقصيرات التي وقعت ،وما هي افضل
السبل والتوجهات التي يمكن اعتمادها للمرحلة المقبلة.
لقد سمعنا من وزراء ومسؤولين كبار ،نقدا جارحا لالداء واقرارا
مباشرا بضرورة اعادة النظر في منظومتي التعليم والصحة ،والحاجة
الى تقوية قدرة القطاعين على مواجهة «ارتدادات الزلزال الوبائي
للمرحلة القادمة»… ولكنا لم نلمس اثرا لذلك في مشروع بالغ
الموازنة.
نحن ال نتحدث هنا عن االرقام المخصصة في الموازنة للقطاعين
ولكن تعديل االتجاهات وتصويب وتطوير ادوات العمل على
قاعدة العدالة والمساواة االجتماعية بين فئات المجتمع الواحد هو
االساس ـ بغض النظر عن زيادة او نقص االموال المخصصة في
الموازنة…
فقد انكشفت مخاطر السياسات الرسمية برفع الدعم الحكومي
عن قطاعي التعليم والصحة ،وتركهما نهبا للقطاع الخاص الذي
ال يرحم مريضا وال طالبا للعلم ،واصبح من الضروري بدء العودة
الضرورية لمسؤولية الدولة عن كل من  :الصحة والتعليم والعمل،
التزاما بما جاء في الدستور االردني ،وعبرة يجب ان نعتبرها من
التجربة المريرة القاسية في العام  ٢٠٢٠والتي ال زالت مفتوحة
على مزيد من االستعصاءات والحرمان لقطاعات واسعة من الشعب
االردني.
ماذا سيحمل برنامج الحكومة الذي سيعتمد اساسا على قانون
موازنة ٢٠٢١؟؟ !! هل سيحمل في طياته اية مراجعات جادة ،او
توجهات عمل جديدة؟؟
مشروع الموازنة المعلن يتضمن جوابا سلبيا ،على عكس
موجبات واستحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
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ارتفاع معدل البطالة يف الأردن �إىل %23.9

 أصدرت دائرة اإلحصاءاتالعامة تقريرها الربعي ح��ول معدل
البطالة في المملكة للربع الثالث من عام
.2020

وا�ستعر�ض التقرير �أهم النتائج
وهي:

البطالة:
• بلغ معدل البطالة خالل الربع الثالث
من عام  )%23.9( 2020بارتفاع مقداره
 4.8عن الربع الثالث من عام .2019
• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خالل
الربع الثالث من عام )%21.2( 2020
مقابل ( )%33.6لإلناث ،ويتضح أنّ معدل
البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.1
نقطة مئوية وارتفع لإلناث بمقدار 6.1
نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام
.2019
املتعطلون:
• بينت النتائج أن معدل البطالة كان
مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية
(األفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل
بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة

العمل لنفس المؤهل العلمي) ،حيث بلغ
 %27.7مقارنة بالمستويات التعليمية
األخرى.
• أش��ارت النتائج إلى أن  %53.1من
إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة
الثانوية فأعلى ،وأن  %46.9من إجمالي
المتعطلين كانت مؤهالتهم التعليمية
أقل من الثانوي.
• تباينت نسبة المتعطلين حسب
المستوى التعليمي والجنس ،حيث بلغت
نسبة المتعطلين ال��ذك��ور م��ن حملة
البكالوريوس فأعلى  %25.2مقابل
 %77.0لإلناث.
• سُ��ج��ل أع��ل��ى م��ع��دل للبطالة في
الفئتين العمريتين  19-15سنة 24-20
سنة ،حيث بلغ المعدل  %53.1و%45.0
لكل منهما على التوالي.
• أما على مستوى المحافظات فقد
سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة
الطفيلة بنسبة بلغت  ،%28.5وأدن��ى
معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة
بلغت .%18.4

امل�شتغلون:
•  %26.2نسبة المشتغلين من مجموع
السكان  15سنة فأكثر.
• تركز  %57.9من المشتغلين الذكور
في الفئة العمرية  39-20سنة ،في حين
بلغت النسبة لإلناث .%63.0
•  49.4م��ن المشتغلين ك��ان��ت
مؤهالتهم التعليمية أقل من الثانوي
و %8.6ثانوي و %42.0أعلى من الثانوي.
• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين
 %85.6هم مستخدمون بأجر (%83.1
للذكور مقابل  %96.5لإلناث).
قوة العمل( :امل�شتغلون واملتعطلون):
• أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في
توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي
والجنس ،حيث أن  %59.2من مجموع قوة
العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية
دون الثانوية مقابل  %10.5لإلناث .كما
أشارت النتائج إلى أن  %71.9من مجموع
ق��وة العمل من اإلن��اث ك��ان مستواهنّ
التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع
 %25.1بين الذكور.

قطاع املطاعم� :إفال�س �أكرث من � 9آالف من�ش�أة و 300مليون دينار خ�سائر

 حسب نقيب اصحاب المطاعمومحال الحلويات  :فان عدد المنشآت التي
اغلقت والعاملة في هذا القطاع بلغت ٤
االف اضافة الى  ٢٥٠٠منشأة معروضج
للبيع ،كما بلغت الخسائر في هذا القطاع
منذ بداية الجائحة حوالي  ٣٠٠مليون دينار
اردني.
وقد تقدمت النقابة بمجموعة مقترحات
الى الحكومة للحد من التدهور في القطاع،
تلخصت بما يلي:ـ
-1تفعيل خدمة الدليفري خالل ساعات
الحظر كحد أدنى للساعة  12لي ً
ال
 -2إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم
الجمعة ،وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل
بنظام الدليفري
 -3تفعيل أوام���ر ال��دف��اع التي تتيح
للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت
للبنوك أو شركات التسهيالت،وأن تأخذ
القرارات صفة اإللزامية ،وذلك حتى منتصف
حزيران  2021كحد أدنى.
 -4إص����دار ت��ع��ل��ي��م��ات ت��م��ن��ع إخ�لاء
المستأجرين خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ،وكذلك

م�شاركه وعزاء
ي�شارك

حزب ح�شد يف اربد
تعليمات تنظم العالقة المالية بين المالك
والمستأجر بما يضمن حقوق جميع األطراف.
 -5امتناع شركة الكهرباء عن فصل
التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم
المترتبة وتقسيطها خالل العام القادم،
دون إجراءات رهن أو تعقيدات.
 -6تخفيض قيمة ت��ص��اري��ح العمل
ومساواتها بقطاعي المخابز وال��زراع��ي
لتصبح  200دينار للعام القادم.
 -7تخفيض رسوم اصدار رخص المهن

ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية
للعام القادم  2021سواء التابعة ألمانة
عمان أو البلديات.
 -8إط�ل�اق ح��زم��ة إج�����راءات خاصة
بالضمان اإلجتماعي بما يكفل تحمله نسبة
منطقية من أج��ور العاملين ،وتخفيض
نسبة اإلشتراكات ،وجدولة جميع المبالغ
المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا
أو قيد الطلب وضمن فائدة  ٪١التزاما
بتعليمات قانون الدفاع.

ا�صحاب مطاعم ومقاه يعت�صمون يف عمان
 ن��ف��ذ ع����دد منمالكي المطاعم والمقاهي األحد
الماضي ،اعتصاما في منطقة
الشميساني ،بالعاصمة عمان،

•  %23.8معدل المشاركة اإلقتصادية
الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع
السكان).
• بلغ معدل المشاركة اإلقتصادية
المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان
 15سنة فأكثر)  %53.5( %34.4للذكور
مقابل  %14.9ل�لإن��اث) وذل���ك للربع
الثالث من عام  2020مقارنة مع %33.6
( %53.3للذكور و %13.2لإلناث) وذلك
للربع الثالث من عام .2019
• وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن مسح قوة
العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة
بلغ حجمها حوالي  16ألف أسرة موزعة
على جميع محافظات المملكة ،وممثلة
للحضر والريف والمحافظات .كما أن مسح
قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من
السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع
كام ً
ال (تموز ،آب ،أيلول) ،ويتم سؤال
الفرد فيما إذا بحث عن عمل خالل األربعة
أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب
التوصيات الدولية المعتمدة في األردن.

احتجاجا على اوضاعهم الناتجة التي تضررت جراء جائحة كورونا.
عن أوامر الدفاع.
ورفعوا يافطات كتب عليها،
وط���ال���ب م��ال��ك��و ال��م��ط��اع��م “جوعتونا” “اين الحلول” “ال اريد
والمقاهي بحلول لقطاعاتهم أن اصبح متعثرا”...

الرفيق حممد الناطور
(ابوان�س)
ع�ضو جلنة الفرع �أحزانه بوفاة

والدته
لها الرحمة
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عام جائحة كورونا يفتح باب تقييم �أداء � 219ألف موظف حكومي �إلكرتونيا
 تواجه سجالت أداء تقييم 219أل��ف موظف حكومي رأي��ا علميا
أكاديميا فرضته جائحة فيروس كورونا
المستجد ،بتحويلها م��ن ورق���ي إلى
الكتروني ،األمر الذي بدأت به الجامعة
األردنية ليصبح جاهزا العمل به منذ
العام  ،2021لنحو  3آالف موظف إداري
لديها ،.ستأخذ بعين االعتبار عند تعبئتها،
انقطاع الموظفين عن العمل جسديا،
لكنهم واصلوا تقديم أعمالهم عن بعد،
وخالل العام الحالي بدأت فترات العمل
عن بعد منذ منتصف شهر آذار الماضي،
ولفترات مختلفة كان أكثرها  90يوما،
مما يفتح الباب واسعا أم��ام إج��راءات
جديدة على آلية التقييم في الظروف
االستثنائية .وتواجه عدد من الوظائف
مشكلة التقييم في عملها عن بعد ،خاصة
تلك التي تعمل في الميدان ،ومن بينها
العاملون في الحركة والصيانة أو الرياضة
والنشاطات المختلفة ،لكن مختصين
ح��ددوا التقييم فيها سيكون بناء على
اإلنجاز من الخطة وعدم ربطه بساعات
العمل .وقالت المتخصصة باإلدارة العامة
في الجامعة األردنية ،الدكتورة جمانة
الزعبي ،إن جائحة كورونا تفرض على
اإلدارة العامة في الدولة األردنية ،تقديم
حلول جديدة تأخذ بعين االعتبار وقف
التعامل الورقي بسجالت األداء لخطورته
الصحية مع انتشار الفيروس ،وأن الحل

اليوم هو بتحويل ه��ذه السجالت من
ورقية إلى الكترونية.
المدير اإلداري في وزارة التربية
والتعليم ،عبد اهلل العموش ،قال إن عملية
تقييم األداء في هذه الفترة االستثنائية
من كورونا تقوم على ما تم إنجازه من
الخطط ،وليست مقترنة بساعات عمل،
وكان شعار التقييم هو العمل باإلنجاز.
وأضاف أن الخطوات المقبلة في سجالت
األداء تحتاج إل��ى تحويلها إلكترونيا،
حيث ستوفر وقتا وجهدا ودق��ة عالية،
وستحافظ على الصحة العامة ،وفترات
االنقطاع التي تمت خ�لال ه��ذا العام
كانت جسدية وليست عن العمل ،والبنية
التحتية اإللكترونية جيدة جدا ويسهل

التقييم عليها .مدير دائ���رة ال��م��وارد
البشرية في الجامعة األردنية ،حسان
العبادي ،قال إن الجامعة أنجزت نحو
 90بالمئة من مشروع تحويل السجالت
الورقية للموظفين اإلداريين إلى سجالت
تقييم أداء الكترونية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم االنتهاء
منها مع نهاية الشهر األول من العام
المقبل  . ،2021ولفت إلى أن التزوير في
التقييم قد يحدث ورقيا وإلكترونيا لكن
عملية ضبطه في النسخة اإللكترونية
أكثر دقة وضبطا ،وهي عملية ستخضع
أيضا للتقييم والمراقبة حتى تستوي
بشكل نهائي .رئيس دي��وان الخدمة
المدنية ،سامح الناصر ،أكد أن الحظر

ل��م يوقف العمل ب��ل تحول ع��ن بعد،
وهناك واجبات مطلوبة من الموظفين،
ويتم التقييم بناء على ه��ذا العمل
من قبل الرئيس المباشر .وأض��اف أن
الوسائل التكنولوجية الحديثة ساهمت
بمتابعة األداء وضبطته بشكل أكبر
ل��دى الموظفين خ�لال جائحة كورونا،
وهناك متابعة للموظفين من خالل عقد
اجتماعات عبر تطبيق التواصل المرئي.
وبين أنه ال تغيير على طريقة التقييم
عبر سجالت األداء خ�لال العام 2020
الذي شهد ظروفا استثنائية على العالم
واألردن بسبب جائحة فيروس كورونا
المستجد ،والديوان بصدد مراجعة هذه
االجراءات بدءا من العام  .2021وأكد أن
الديوان انتقل من مرحلة تقييم األداء إلى
مرحلة إدارت��ه ،وسيكون التعامل نوعي
بحيث يتم ربط الحوافز والمكافآت بأداء
كل موظف وه��ذا يتم ألول م��رة .ولفت
إلى أن كل دول العالم اعتمدت العمل
عن بعد خالل فترة الجائحة ورغم غياب
الموظف الجسدي عن مكان العمل ،لكنه
يقوم به عبر وسائل االتصال الحديثة،
واألردن متطور جدا في البنية التحتية
اإللكترونية في مؤسسات الدولة كافة.
وتشير أرقام ديوان الخدمة المدنية إلى
وجود  219ألف موظف يخضعون لتقييم
سجالت األداء الورقية ،بما فيهم موظفو
وزارة التربية والتعليم والصحة.

امللف ال�ضريبي امام ا�ستحقاقات التعديل
حم���م���د ال���ب�������ش�ي�ر :اخل��ب�ير
االقت�صادي ـ مواقع اخبارية

قال االستاذ محمد البشير ان الملف
رُحِّل من عدة حكومات لمعالجته بأسباب
أدّت لالنكماش االقتصادي الذي عاشته
المملكة قبل جائحة ك��ورون��ا ،وج��اءت
الجائحة لتُعمق من هذا االنكماش.
أن التشريع الذي يُعنى بملف الضرائب
ويستوجب إجراء تعديالت جوهرية عليه
ه��و ق��ان��ون ضريبة المبيعات وقانون
ضريبة الدخل ،والمطلوب من مجلس
النواب أن يكون على قدر المسؤولية
إذا أراد أن يعيد لنفسه الدور التشريعي
ومهمّته في أن يحافظ على التوازن
المجتمعي ويحمي االقتصاد الوطني،
من خالل تعديالت جذرية على هذين
القانونَين.
ك��م��ا ينبغي إع���ادة ف��رض النسب
الضريبية إلى مجلس النواب وليس إلى
مجلس الوزراء ،وأن يُميّز قانون ضريبة
المبيعات بين السلعة المباعة -المفروض
عليها ضريبة مبيعات -ال��ت��ي تخص
األغنياء واألخ��رى التي تخص الفقراء،
مطالبًا المجلس بأن يتجرأ على تصفير

الضريبة على السلع ذات المساس الواسع
بالشعب المنهك اقتصاديا من تكاليف
الحياة ،وهي السلع الغذائية واالستهالكية
ذات الكلف المتواضعة.
عند تحقيق هذا األمر تتوفر سيولة
من ضريبة المبيعات لدى المواطنين،
ويتحسن الطلب على السلع والخدمات،
األمر الذي يزيد اإلنتاج ويؤدي إلى النمو
االقتصادي الذي يطمح له األردن ،وهو
األمر الذي فشلت كل البرامج التاريخية
المو ّقعة بين الحكومة وصندوق النقد
الدولي في تحقيقها.
أنه وفي المقابل ،ال بد للمجلس من
أن يفرض ضرائب مبيعات عادلة على
السلع مرتفعة األسعار ذات المساس
الكبير باألغنياء (السلع الفاخرة) ،وبالتالي
على المشرّع أن يأخذ بعين االعتبار القوة
ً
خاصة وأن واحدًا
الشرائية للمواطنين،
من أبرز أسباب االنكماش هو ضعف القوة
الشرائية للمواطنين.
سياق متصل ،اكد على ضرورة
وفي
ٍ
إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل
ليختص بالدخل الصافي للمواطنين
والمكلفين ،وليكون عادلاً ومُطبّ ًقا على
األرباح المرتفعة ،وذلك بموجب شرائح

ّ
تتمكن من حماية
ضرائبية مُصنّفة
الطبقة المتوسطة ،بحيث ال يكون هناك
ضريبة دخ��ل على المواطنين الذين
ينفقون دخلهم بأكمله ،إال أن الضريبة
ٌ
واجبة ومهمة على الذين يحققون أرباحًا
مرتفعة.
ودع��ا إلى جعل ضريبة الدخل أدا ًة
لردم فجوة الدخول بين األفراد والمنشآت
ً
ووسيلة لتوفير المال للخزينة
من جهة،

ً
منخفضة على
من جهةٍ ثانية ،وأن تكون
المشاريع التي تدعم الصناعة والزراعة؛
بهدف رفع حصة هذين القطاعين من
الناتج المحلي اإلجمالي لمستوياتٍ
أفضل بعد أن انخفضت بسبب السياسات
الضريبية التاريخية إلى ح��دود ()%30
فقط.
وقال موضحا :ـ أن تشغيل الصناعة
وال��زراع��ة ينعكس إيجابًا على تشغيل
الفئة العاملة ،وفي الوقت ذاته ،تفعيل
قطاع الخدمات ال��ذي أصبح يضم في
ً
أمثلة عديدة للبطالة المقنعة،
ثناياه
وبالتالي فإن تخفيض ضريبة الدخل على
هذين القطاعين يُسهم في معالجة نسبة
البطالة المرتفعة ،ورفيقتها (الفقر).
وختم بالقول :ـ��أن تعديل الملف
الضريبي بهذه الصورة يضمن تدف ًقا
إيجابيًّا للخزينة ،ويُ��خ��فّ��ض النفقات
العالية ،وفي الوقت نفسه ،يدفع باتجاه
توفير مبالغ للنفقات الرأسمالية التي
يحتاجها األردن وفق  3محاور أساسية،
ه��ي معالجة قطاع الصحة والتعليم
بشكل عام هي
والنقل ،وهذه المعالجات
ٍ
مسؤولية مجلس النواب.
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“جتارة ع ّمان” ت�سلم “العمل” م�صفوفة ب�أبرز مطالب القطاعات املت�ضررة من كورونا
 سلمت غرفة تجارة عمانمصفوفة ل��وزارة العمل تضمنت أبرز
التحديات والمطالب المُتعلقة بالقطاعات
المنكوبة جراء جائحة فيروس كورونا.
وتضمنت المصفوفة التحديات التي
تواجه القطاع السياحي وبخاصة مكاتب
السياحة والسفر والحج والعمرة والنقل
السياحي وم��ك��ات��ب تأجير ال��س��ي��ارات
السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق
واألدالء السياحيين والحرف والصناعات
التقليدية والشعبية.
وتضمنت كذلك تحديات ومطالب
قطاعات األف��راح والمناسبات وتنظيم
المناسبات وال��م��ع��ارض والمؤتمرات،
والقطاعات المساندة لها ،إل��ى جانب
قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام
العاملين ف��ي ال��م��ن��ازل ومنشآت دور
السينما والمسارح.
وح��س��ب المصفوفة ي��واج��ه قطاع
ال��س��ي��اح��ة بمختلف أش��ك��ال��ه تحديات
مشتركة تتمثل في عدم توفر اإلمكانية
لدى القطاع السياحي لتسديد ما يترتب
عليه من التزامات مالية وكلف تشغيلية
الس��ت��م��رار ديمومتها ،وع��دم إمكانية
الحصول على موافقة البنك المركزي
بدعم القطاع بقروض ميسرة تساهم
في دعمه لتجاوز هذه األزمة.
وطالب القطاع بإعفاء أو تأجيل أو
تقسيط أو جدولة ضريبة المسقفات،
مستحقات الضمان االجتماعي والبلديات
وأمانة عمان ،تخفيض أو إلغاء فواتير
المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه،
وإص��دار أمر دفاع لحسم الجدل الواقع
بين المالكين والمستأجرين حول دفع
اإليجارات.
كما شدد القطاع على ضرورة إعطاء
ف��ت��رة س��م��اح ج��دي��دة للحاصلين على
ق��روض لمدة عام على األق��ل ،وتأجيل
أقساط القروض المستحقة على أصحاب
المنشآت السياحية دون فوائد وإع��ادة
النظر بشروط الحصول على القروض

والتسهيالت البنكية ،وخاصة لمن لديهم
ق��روض سابقة باإلضافة إل��ى تأجيل
مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات
المستحقة على القطاع عن سنة 2020
وعن السنوات السابقة وإعادة جدولتها
لمنتصف عام .2022
وأك��د القطاع على ض��رورة تفعيل
ص��ن��دوق ال��ت��ع��ط��ل وت��ح��م��ل الضمان
االجتماعي لجزء من رواتب العاملين في
القطاع السياحي وتوحيد كافة رسوم
تصاريح العاملين في القطاع السياحي
ومنح خصم  50بالمئة على تصاريح
العمالة من وزارة العمل أسو ًة بالقطاع
الزراعي وقطاع المخابز.
ووفقا للمصفوفة تركزت تحديات
قطاع األفراح والمناسبات ،وقطاع تنظيم
المناسبات وال��م��ع��ارض والمؤتمرات،
والقطاعات المساندة لها في وجود العديد
من المصاريف التشغيلية التي يقوم
بدفعها القطاع دون تحقيق اإلي��رادات
منذ بداية أزمة كورونا ولغاية اآلن ومن
أب��رزه��ا :ب��دالت اإلي��ج��ار ،دف��ع الرواتب
للموظفين ،الكهرباء والمياه وغيرها.
كما تتضمن تحديات القطاع في
نشوء العديد من الخالفات مع الزبائن
ومطالبتهم أصحاب المنشآت بإعادة

العربون الذي تم دفعه للحفالت التي تم
الترتيب لها قبل الجائحة وفقدان الثقة
بين صاحب العمل والعامل لعدم وجود
حلول سريعة إلعادة عمل القطاع.
وط��ال��ب ال��ق��ط��اع ض���رورة تعويض
الخسائر التي لحقت بهم جراء إغالقهم
منذ انتشار وباء فيروس كورونا بالمملكة
وإعفائهم من تسديد ضرائب الدخل
والمبيعات المترتبة عليهم لمدة ثالث
سنوات وتجميد تجديد التراخيص من
كافة الجهات وعدم ترتيب أية غرامات
عليهم باإلضافة تخفيض أو إلغاء فواتير
المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه
واإلنترنت.
كما تشمل مطالب القطاع إعفاء كامل
من الرسوم الجمركية للمعدات الالزمة
لتلك القطاعات أثناء األزم��ة ولسنوات
ق��ادم��ة كتشجيع لالستثمار وإع��ف��اء
المالكين من المسقفات وضريبة المعارف
و تأجيل أقساط الضمان االجتماعي دون
غرامات باإلضافة إلى استمرار العمل
(ببدل الشيخوخة) من قبل مؤسسة
الضمان االجتماعي وتجميد القروض
الممنوحة للشركات بدون غرامات وفوائد
إضافية وتأجيل تسديد التزاماتها ويمكن
تخفيض الفوائد بما ال يضر بالبنوك

التجارية.
وتتضمن المطالب كذلك تسهيل
ال��ق��روض للشركات بفوائد مخفضة
وبشروط غير تعجيزية ولمدة س��داد ال
تقل عن  6سنوات وإعطاء مهلة ألصحاب
المنشآت بتسديد (العربون) مدة ال تقل
عن  9أشهر بعد فتح المنشأة ومزاولتها
لعملها وع���دم استقبال قضايا لدى
المحاكم تخص أصحاب المنشآت التي ال
زالت متوقفة عن العمل بسبب الجائحة.
وحسب المصفوفة تركزت تحديات
قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام
العاملين في المنازل ،تراكم األعباء
المالية جرّاء جائحه كورونا واإلغالق التام
للمطارات ولمكاتب االستقدام في الخارج
ومختلف األس��واق الرئيسية التي يتم
استقدام العمالة منها.
وط��ال��ب ال��ق��ط��اع ب��إع��ادة فتح باب
استقدام العامالت م��ن أوغ��ن��دا وغانا
لسهولة االستقدام والمنافسة ،وتمكين
المكاتب من حصولها على قروض مالية
من البنوك وإعادة جدولة الديون المترتبة
على هذه المكاتب للضمان االجتماعي
وإعفاءها من الفوائد والغرامات ومنحها
الفترة الكافية لتسديدها وذل��ك خالل
األع��وام الثالثة القادمة ،وجدولة ديون
ضريبة الدخل والمبيعات مثل الضمان
االجتماعي.
وطالب القطاع كذلك ،بتصويب وضع
العمالة الوافدة العاملة في المنازل من
غرامات اإلقامة ورس��وم التصاريح من
خالل مكاتب استقدام العامالت.
بدورها ،طالبت منشآت دور السينما
والمسارح بوضع إجراءات ومعايير إعادة
فتح دور السينما والمسارح في السينما،
مشيرة إلى بعض اإلج��راءات االحترازية
والتدابير الوقاية المعتمدة لفتح صاالت
السينما في بعض الدول.

فقراء اربد يلج�أون لـــــزيتون املقــــــ
 ارب��د  -سنويا في مثل هذا الوقتينتظر فقراء إربد موسم “قطف ثمار الزيتون”
بفارغ الصبر ،لجنى ثمار الزيتون من االشجار
المزروعة في المقابر وأرصفة الشوارع في أماكن
مختلفة من اربدج ومناطقها والويتها وذلك لعدم
قدرتهم على شراء تنكة الزيت التي يتجاوزسعرها
 80دينارا .
األربعينية (مريم ) تصحو يوميا مبكرا هي
وأسرتها المكونة من  5أف��راد ،حيث تذهب الى
مقبرة الصريح جنوبا من مدينة اربد والتي تتواجد

فيها أشجار الزيتون من أجل قطفها ،ومن ثم نقلها
الى منزلها لتخزينها لحين اكتمال القطف وبعدها
تقوم بنقل ما تم جنيه الى المعصرة.
وتقول إن هناك المئات من االشجار في المقابر
والشوراع ال تقوم اي جهة بعملية قطف حبات
الزيتون ومسموح لها من قبل المواطنين والبلدية
بذلك وتقوم بتحصيل مونتها وحاجتها منها .
وتقول األرملة( أم احمد ) أنها تذهب لقطف ثمار
الزيتون المزروع في الشوارع العامة وتؤكد أن جني
محصول الزيتون له مردود ايجابي جيد يمكنها

من سد مصاريف اسرتها واجرة منزلها على مدار
شهور ،اضافة الى تأمين اسرتها بـ”المونة” من
زيت الزيتون البلدي ،بعد أن أصبحت تنكة الزيت
تباع بأسعار مرتفعة ال تقوى على شرائها.
وتشير الى أنها ال يوجد لها اي مصدر دخل
باستثناء راتب  150دينارا من صندوق المعونة
الوطنية ،مؤكدة أن الراتب ال يكاد يكفي اجرة
منزلها في إحدى مناطق اربد ،مبينة انها تعمل
في المنازل قبل موسم الزيتون لتأمين مصاريف
اسرتها بعد ان توفى زوجها.
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مطالبات بتعديالت ع�صرية على م�سودة نظام عمال الزراعة وحماية العمالة املهاجرة

 طالب تحالف مناهضةالعنف في عالم العمل المشكل من
العديد من ممثلي العمال وناشطين
حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني
منها نقابة العاملين في الزراعة
واتحاد المرأة األردنية ومركز الفنيق
ل��ل��دراس��ات ,وزارة العمل بأجراء
تعديالت جوهرية على مسودة نظام
عمال الزراعة التي نشرتها وزارة
العمل على موقعها االلكتروني,
مؤكداً بحسب المذكرة على أهمية
ه��ذه التعديالت حتى تتوافق مع
متطلبات قانون العمل والمعايير
الدولية والمتطلبات الوطنية ,تالياً
نص المالحظات المقدمة ل��وزارة
العمل على مسودة القانون:

الزراعي” لعنصر التبعية الذي يميز
العامل الخاضع لقانون العمل عن
غيره ممن ي��ؤدون أعماال بصفات
أخرى.
املادة (:)4

لم يتم تعريف المقصود بالموسم
الزراعي وبفترة اإلنتاج الزراعي ومدة
كل منهما وكذلك الحد األعلى لأليام
المسموح تشغيل العامل فيهما
وفي الحاالت المحددة في البند 3
ساعات عمل إضافية ،حيث أن ترك
النص على إطالقه من هذه الناحية
سيتسبب في إلزام العمال بالعمل
ساعات إضافية دون مبرر.
وهنا نشير إلى أن من الضرورة
اإلنتباه إلى أن ظروف العمل الزراعي
مالحظات حول ن�صو�ص م�سودة في بعض المناطق تتطلب تخفيض
نظام عمال الزراعة
عدد ساعات العمل في حاالت الحر
املادة (:)2
الشديد بموجب صالحيات تمنح
تعريف “العامل الزراعي” وتعريف
لوزير العمل لهذه الغاية.
“صاحب العمل الزراعي”:
املادة (:)5
حصر تعريف العامل بأنه من
ال��س��م��اح ب��ج��م��ع أي����ام العطل
يعمل في المنشأة الزراعية التي األسبوعية لمدة شهرين يخالف نص
تم تعريفها بأنها الحيازة الزراعية المادة  60من قانون العمل التي
المسجلة أو المرخصة ،وكذلك سمحت بذلك لمدة ال تزيد على شهر
تعريف صاحب العمل الذي اعتبر بأنه واحد فقط ،كما أن بقاء العامل دون
من (...يتولى إدارة منشأة زراعية )...عطل لمدة شهرين سيشكل إرهاقا
وه���و ب��ذل��ك أخ���رج ح��ال��ة العامل له وضعفا في أدائه.
وصاحب العمل في الحيازة الزراعية
املادة (:)6
من التعريفين وبالتالي من أحكام
يفترض أن تحدد شروط السكن
النظام ،خاصة وأن معظم األعمال العمالي بقرار أو تعليمات يصدرها
الزراعية تتم في حيازات زراعية الوزير.
املادة (:)7
ال ينطبق عليها تعريف المنشأة
إشتراط وضع النظام الداخلي في
الزراعية.
ك��م��ا اف��ت��ق��د ت��ع��ري��ف “ال��ع��ام��ل المنشآت التي تستخدم  40عامال

ب��دال م��ن  10ع��م��ال كما يشترط
القانون ،غير مبرر وال يخدم مصلحة
تنظيم العمل في المنشآت ،خاصة
وأن النظام يشكل فرصة حقيقية
إلنهاء حالة الفوضى في عالقات
العمل في القطاع الزراعي وللتقليل
م��ن اإلنتهاكات وال��ن��زاع��ات ،ومن
الممكن وضع نموذج مبسط يسهل
على أصحاب العمل وضعه واعتماده
وتنفيذه بغجراءات أقل تعقيدا.
املادة (:)8

مواضيع وشؤون السالمة والصحة
المهنية ذات العالقة بالعمل في
القطاع الزراعي أوسع بكثير مما ورد
في هذه المادة ،خاصة وأن مسودة
النظام لم تشر صراحة إلى سريان
أحكام قانون العمل في المواضيع
التي لم يرد بشأنها نص خاص في
النظام ،وه��و أم��ر سيثير مشاكل
عديدة في التطبيق ولبسا في الهدف
والغاية من وضع النظام ومدى نفاذ
أحكام قانون العمل األخ��رى على
عالقة العمل في الزراعة.
وف��ي سياق آخ��ر طالب تحالف
مناهضة العنف والتحرش في عالم
العمل وزي��ر العمل بااللتفات الى
قضايا العمالة المهاجرة بنظرة
إنسانية وحقوقية وبما ينسجم مع
إلتزامات المملكة في إطار المواثيق
والمعاهدات الدولية ،وتوفير الحماية
الصحية الالزمة لهم من الكورونا،
وت��ج��ري��م أي إس���اءة عنصرية أو
تمييزية ضدهم.
وبين التحالف في رسالة إلى وزير

ــــــابر وال�شوارع للح�صول على حاجتهم
بينما تقوم (فاطمة واوالدها األربعة) من سكان
مخيم الحصن بضمان بعض مزارع الزيتون من
المواطنين وتكون الحصة “على الثلث” ،وهذا
العمل شاق ومتعب لها لكنها مضطرة لذلك.
وتقول انها كذلك تقوم بجولة على اشجار
الزيتون في مختلف البيوت بعد اإلستئذان من
اصحابها و تعمل على “تلقيط” حبات الزيتون
المتساقطة على االرض غير مهتمة بجودتها
وتجميعها بواسطة اكياس ،وبعدها يتم نقل الكمية
في ساعات المساء الى بيتها تمهيدا لعصرها.

العمل أن��ه يراقب بقلق شديد ما
يتعرض له العمال المهاجرون ،نساء
ورجا ً
ال على حد سواء ،من انتهاكات
لحقوقهم العمالية واإلنسانية
التي يكرسها نظام الكفالة الظالم
في العديد من القطاعات ،والتي
كانت تقع ما قبل الجائحة وازدادت
خطورتها وتبعاتها في ظل الجائحة،
في وقت تعمل الغالبية الساحقة
منهم في قطاعات ذات أجر متدن،
وقطاعات هشة وغير منظمة ،تفتقر
إل��ى أدن��ى ش��روط العمل الالئق،
كقطاعات صناعة األلبسة والعمالة
المنزلية واإلن���ش���اءات وال��زراع��ة
والضيافة ومراكز التجميل وغيرها
من القطاعات المهمشة.
وختم التحالف في رسالته إلى وزير
العمل بأنه قد توجه إلى الحكومة
السابقة بمطالب مشابهة ،إال أن
مطالبه لم تلق آذانا صاغية ،متطلعا
إلى أن يحظى هذا الموضوع باهتمام
ه��ذه الحكومة وأن يتم االلتفات
الى قضايا العمالة المهاجرة بنظرة
إنسانية وحقوقية وبما ينسجم مع
إلتزامات المملكة في إطار المواثيق
والمعاهدات الدولية وفتح الحوار مع
منظمات المجتمع المدني والخبراء
الحقوقيين إليجاد الحلول والحد من
االنتهاكات.
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احمد النمري

منو �سلبي يف الربع الثاين �سنة ٢٠٢٠

الناتج المحلي االجمالي في
االق��ت��ص��اد االردن����ي ان��خ��ف��ض او
تراجع بنسبة نمو سلبية (انكماش)
عالية عامة بلغت ( )٪٣،٦ -خالل
الربع الثاني من ه��ذا العام سنة
،٢٠٢٠قياسا بما كان متحققا خالل
نفس الفترة «الربع الثاني» من
السنة السابقة سنة  ،٢٠١٩التي
حققت نموا ايجابيا بحدود ( )٪٢في
المتوسط.

�شمولية االنخفا�ض

االنخفاض في الناتج المحلي
ح����دث ف���ي ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات
االقتصادية المكونه له ،وخاصة

في معظم القطاعات الرئيسة،
ومنها وفي مقدمتها قطاع الفنادق
وال��م��ط��اع��م «ال��س��ي��اح��ة» بنسبة
انكماش ( )٪١٣،٤-وانخفاض
قطاع النقل والتخزين واالتصاالت
بمعدل انخفاض بحدود ( )٪٩،٢ثم
انخفاض قطاع الخدمات االجتماعية
والشخصية بنسبة ( ،)٪٦،٤وهبوط
في قطاع االنشاءات بنسبة ()٪٦،٣
فيما تحقق ال��ه��ب��وط ف��ي قطاع
الصناعات التحويلية الهامة (٪٨٦
اهمية نسبية) بمعدل (.)٪٥،٣
وشمولية المساهمة في النسبة
االنخفاض في الناتج المحلي
العام البالغ سلبا بحدود ()٪٣،٦

س��اه��م فيه معظم القطاعات،
وخاصة االساسية منها اذ بلغت
مساهمة الصناعات التحويلية
 ٠،٩٢نقطة مئوية ،وساهم قطاع
النقل والتخزين واالتصاالت بحوالي
( )٠،٨٠-فيما ساهم قطاع الخدمات
االجتماعية والشخصية بحدود
( )٠،٨٥-نقطة مئوية ،وتوزع باقي
االنخفاض على القطاعات االخرى
االقل اهمية.
الجدير بالذكر انه رغم تواصل
تحقق معدالت نمو ايجابية عامة
وف��ي ال��ق��ط��اع��ات سابقا اال انها
كانت تتسم ايضا باتجاه هبوطي
مستمر ،مما يؤشر ان ذلك التباطؤ

االقتصادي تعمق نتيجة اختالالت
وازم����ات اس��اس��ي��ة ف��ي االقتصاد
ونهجه ،واستمر ذلك في الفترات
االولى من سنة  ٢٠٢٠ليشكل مع
انفجار وباء كورونا خاللها اسباب
مترابطة لتعمق االزمة العامة اكثر
في االقتصاد الكلي ،والمتوقع ان
يتواصل ذل��ك في االج��ل القصير
والمتوسط على االقل.

ون�سبة ت�ضخم متدنية بحدود ٪٠،٤٨

 /خاص -
مرة اخرى يستمر الرقم القياسي
السعار المستهلك االردني في التحرك
في نطاق مستويات متدنية ،وبنسبة
بلغت (( )٪٠،٥٣اقل من واحد صحيح)
خالل االشهر الثمانية االولى من هذا
العام ،وبنسبة ( )٪٠،٣تسجلت عن
كامل سنة .٢٠١٩
تحقق ف��ي شهر اي��ل��ول م��ن هذا
العام سنة  ٢٠٢٠ارتفاع هامشي
بنسبة التضخم بارتفاعها بنسبة
( )٪٠،١٠قياسا بما كانت عليه نفس
الشهر من سنة  ،٢٠١٩كما تحقق
ارتفاع هامشي ايضا في شهر ايلول
سنة  ٢٠٢٠بنسبة ( )٪٠،٣٤قياسا
بما كانت عليه في شهر آب السابق له
في نفس سنة .٢٠٢٠
التضخم عند نسب متدنية (او حتى
سلبية احيانا) له بعد ايجابي من حيث
تخفيض اسعار قدرات المستهلكين
وخاصة محدودي الدخل المتدني على
الشراء (االنفاق) ولكنه من جهة اخرى
يعكس واقعا سلبيا يشير الى وقوع
حالة صعبة من الهبوط في ارق��ام
االقتصاد الكلي الذي يتسم بمعدالت
نمو متدنية او حتى سلبية «انكماش»
في االقتصاد من المتوقع ان تصل
نسبته الى ( )٪٥في نهاية سنة ٢٠٢٠
عن كاملها.

تدهور يف حجم الدخل

( )٢٣٠٠مليون دينار خالل االشهر
السبعة االول��ى من السنة السابقة
سنة  ٢٠١٩الى « )٨١٩مليون دينار
متحققة خالل نفس الفترة ( )٧اشهر
م��ن السنة الحالية سنة ،٢٠٢٠
وبانخفاض يقارب ( )١٤٨١مليون
دينار ،وبنسبة هبوط تقارب ()٪٦٤
من الرقم المتحقق في نفس الفترة
من سنة  ٢٠١٩البالغ ( )٢٣٠٠مليون
دينار.
نسبة ( )٪٦٤ل��ت��راج��ع ال��دخ��ل
السياحي في فترة زمنية قصيرة تعتبر
بالغة العلو ،وتعكس خسارة جسيمة،
كما تعكس ايضا التراجع الحاد في
اع���داد السياحة ال��واف��دة بمختلف
مسمياتها « الترفيهية ـ التاريخية
ـ العالجية … ال��خ) بل ان المحاولة
الحكومية االخيرة النعاش وتوسيع
نطاق السياحة العالجية لم تحقق
نجاحا ،وال يتوقع معظمنا بحدوث ذلك
الكثر من معيار موضوعي.
ليس منتظرا ان يتحقق اي تحسن
في الوضع السياحي العام حتى نهاية
سنة  ٢٠٢٠ب��ل العكس يمكن ان
تسوء االوض���اع السياحية بمختلف
مكوناتها ومؤسساتها قبل ذلك وبعد
ذلك في المدى القصير والمتوسط.

وتراجع متزايد يف حواالت
املغرتبني

ت��واص��ل االن��خ��ف��اض ف��ي قيمة
الحواالت المالية المرسلة (المحولة)
ال�سياحي
ت��ده��ورت قيمة الدخل (العائد) من المغتربين االردنيين العاملين
السياحي ف��ي االردن م��ن حوالي ف��ي ال��خ��ارج خ�لال االش��ه��ر السبعة

االول��ى من هذا العام سنة ،٢٠٢٠
ولتصل نسبته اي االنخفاض الى
حوالي ( )٪١٠مما كان عليه الرقم في
نفس الفترة (سبعة اشهر) من السنة
السابقة سنة  ،٢٠١٩فيما بلغت قيمة
ما ما تم استالمه من ح��واالت عبر
البنك المركزي وبنوك اخرى ومحالت
صرافه في فترة االشهر السبعة االولى
من ه��ذا العام سنة  ٢٠٢٠بحدود
« »١٣٨٤مليون دينار فقط.

ا�سترياد ال�سيارات ينتع�ش يف
�سنة االزمة!!

ارت��ف��ع ع��دد ال��س��ي��ارات التي تم
التخليص عليها للسوق االردن���ي
«استيرادها» من ( )٢٠١٨٧سيارة
خ�لال االش��ه��ر الثمانية االول���ى من
سنة  ٢٠١٩الى ( )٢٣٢٤٤سيارة تم
التخليص عليها للسوق االردني خالل
نفس الفترة (ثمانية اشهر) من العام
الحالي سنة  ،٢٠٢٠وبزيادة في العدد
يقارب ( )٣٠٥٧الف سيارة ،وبنسبة
زيادة بحدود ( )٪١٥وهي نسبة زيادة
بالغة االرت��ف��اع خاصة لحدوثها في
فترة غطس فيها نشاط االقتصاد
االردن��ي الكلي في ازم��ة اقتصادية
واجتماعية عميقة من جهة ،ومن
جهة اخرى انفجار ازمة وباء (جائحة)
الكورونا التي فاقمت من المشكلة
االقتصادية.
استيراد السيارات في فترة االشهر
الثمانية من سنة  ٢٠٢٠توزع بين
سيارات البنزين والهايبرد والكهرباء،
وقد ساهم توسع بعض البنوك في

تمويل
وبسقف
تحقيق
التوسع
لتنامي
العميقة

استيراد وش���راء السيارات
اق���راض عالي «رغ��ب��ة في
ربحية اعلى !!» في امتداد
المثير للتساؤل واالعتراض
استيرادها في فترة االزمة
القائمة.

وتو�سع يف عمليات اعادة
ت�صديرها

االنتعاش في تجارة السيارات في
فترة االزم��ة العامة لم يقتصر على
ما تم من توسع في استيرادها الى
السوق المحلي ،بل تحقق ايضا مع
الزيادة في عملية اع��ادة تصديرها
ال��ى خ��ارج االردن ،وب��اع��داد ونسب
عالية حيث ارتفع عدد السيارات التي
تم اع��ادة تصديرها من ()٤٥٠٢٦
سيارة خالل االشهر الثمانية من سنة
 ،٢٠١٩الى عدد سيارات تمت عملية
اعادة تصديرها في الفترة المقابلة
«ثمانية اش��ه��ر» م��ن سنة ٢٠٢٠
وبحدود وبارتفاع « »٣٧٦٥سيارة،
وبنسبة ارتفاع (.)٪٨،٤
ورغم التحسن او االنتعاش الواضح
في تجارة السيارات استيرادا واعادة
تصدير ،ب��رزت ال��ى السطح مؤخرا
مطالب غير محقة بالغاء  /تقليص
زي��ادة في الرسم الجمركي عليها
بنسبة ( )٪٥في السنة القادمة ،وهي
نتاج تسوية ثنائية سابقة ترافقت مع
تسهيالت وحوافز منحت للقطاع!!
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ا�ستنادا مل�ؤ�شرات بالغ املوازنة العامة

بالغ املوازنة :2021مل يخرج عن توجهات املوازنات ال�سابقة

ـ خاص  -يظهر بالغ مشروع
قانون الموازنة العامة الصادر عن رئاسة
الوزراء من خالل بنودها االحد عشر بان
هناك توجهات لمعالجة االختالالت في
الموازنات العامة منذ عقود والقائمة بشكل
اساسي على االعتماد على االقتراض
لتغطية النفقات وب��ال��ت��ال��ي االل��ت��زام
بتنفيذ برامج اصالحات هيكلية لرفع
الكفاءة المالية مما فاقم من المشكالت
االقتصادية بتراجع نسبة النمو وما ترتب
عليها من تفاقم ظواهر البطالة وعجوزات
اضافية في الموازنة العامة ترتب عليها
خدمة الدين العام ليصل تقدير استنزافها
من الخزينة في موازنة  ٢٠٢١ما يقارب
 ١،٥٤٦مليار دينار.
ان التوجهات ه��دف��ت ال��ى استعادة
التوازنات المالية للحفاظ على االستقرار
حملت في طياتها اجراءات
النقدي وان
ايجابية كاعادة صرف الزيادة على نسبة
العالوة االضافية المقرة بموجب قرار
مجلس ال��وزراء على روات��ب العسكريين
واالجهزة االمنية والزيادة المقرة بموجب
احكام النظام المعدل لرواتب المعلمين
وال��دع��م التكميلي ف��ي شبكة االم��ان
االجتماعي واعتماد رص��د المخصصات
المالية في م��وازن��ة ال���وزارات وال��دوائ��ر
لتغطيتها.
ومع ذلك لم يخرج بالغ الموازنة عن
توجهات الموازنات السابقة العتمادها
نفس النهج القائم على االقتراض لتغطية
العجوزات  ،فقد اعتمد البالغ النهج السابق
باعتماد مشروع قانون الموازنة وفصل
موازنة الوحدات عن الموازنة العامة برغم
ما تستنزفه من نفقات جارية وما تحققه
من خسائر ت��دور سنة بعد سنة اضافة
لعدم تحديد كيفية تخفيض خسائر قطاع
المياه وشركة الكهرباء.
وأك��د ال��ب�لاغ على االل��ت��زام ببرنامج
االص�لاح الهيكلي وع��دم فرض ضرائب
جديدة بدال من تخفيض الضريبة على
م��دخ�لات االن��ت��اج ال��زراع��ي والصناعي

وتخفيض الضريبة على السلع لعدم قدرة
الدخول على تغطية النفقات على السلع
وه��ي من المؤشرات على ع��دم تحقيق
ما تضمنه البالغ من رف��ع نسبة النمو
الى  ٪٢،٥ونمو الصادرات بنسبة ٪٦،٥
لتخفيض والعجز في الحساب الجاري الى
ما نسبت  ٪٦،٩والن الحكومة ملتزمة
بخدمة الدين سيستنزف ما قيمته ١،٥٤٦
مليار دينار.
هذه المؤشرات تؤكد ان موازنة ٢٠٢١
لن تختلف عن ما سبقها من موازنات تدور
فيها العجوزات لسنوات تالية ،واعتمادا
الى موازنة  ٢٠٢٠كسنة قياس طالما
يعتمد نفس النهج ،فان العجز سيرتفع
بنسبة ال تقل عن  ٪١٥ليصل ويرتفع من
 ٢،٣مليار في العام  ٢٠٢٠الى ما يقارب
 ٢،٥مليار دينار بسبب التوسع االضافي
النفقات الجارية والرأسمالية يقابله
انخفاض في االيرادات الضريبية المباشرة
وغير المباشرة التي تشكل ما نسبته ٪٧٠
من االيرادات العامة مما يدفع بالحكومة
الى االقتراض الداخلي او الخارجي ليرتفع

رصيد الدين الحكومي ال��ى ما يقارب
 ٢٧مليار دينار تشكل ما نسبته ٪٩٠
من الناتج المحلي بعد اعتماد الحكومة
السابقة وصندوق النقد بعدم احتساب
مديونية الضمان االجتماعي للحكومة
التي تصل الى  ٥،٧مليار ليصل حجم
المديونية الكلي الى الناتج المحلي الى ما
يقارب  ٪١١٥وهي من المؤشرات الخطرة
على التداعيات االقتصادية على القطاعات
االنتاجية وذوي الدخل المحدود التي تصل
قروضها الى  ٣٠مليار تفوق رصيد الدين
الحكومي وبنسبة فائدة تصل ما بين ٪٩،٦
حيث تفوق المعدالت العالمية التي تتراوح
عند نسبة  ،٪٤فتأجيل االقساط لن تحد
من االنكماش االقتصادي الذي وصل الى
 ٪٣الن معدالت االنخفاض في الصادرات
ف��ي القطاعين الصناعي وال��زراع��ي
واالستثمارات في القطاعات االنتاجية في
انخفاض مستمر يضاف اليها انخفاض
معدالت القوة الشرائية النخفاض الدخول
وكلها مؤشرات على استمرارية االنكماش
االقتصادي.
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يف اليوم العاملي للت�ضامن مع

 باستثناء دولة اإلحتالل،وحليفها األك��ب��ر ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،يقف العالم كله ،اليوم،
تضامناً مع شعبنا الفلسطيني ومع
قضيته وحقوقه الوطنية ،في تقرير
المصير والعودة واإلستقالل ،في خطوة
سنوية أراد بها التكفير بما ألحقه
القرار  181من ظلم وإجحاف بالكيان
الفلسطيني وبمصالح شعبنا الوطنية
والقومية ،وجعل منه شعباً الجئاً ،بال

جنسية؛ إلى أن نهض من تحت الركام،
وتخطى مفاعيل النكبة وآثارها الكبرى،
وأع��اد بناء كيانيته السياسية وحركته
الوطنية ومقاومته الباسلة ضد اإلحتالل
واإلستيطان ،وك��رس م.ت.ف ممث ً
ال
شرعياً ووحيداً له ،في ظل برنامجها
ال��وط��ن��ي ،على طريق تحقيق الحل
الوطني الناجز ،لقضيته ومحو كل آثار
النكبة.
أن الخطوة التاريخية بإعالن يوم

 11/29من كل ع��ام ،يوماً للتضامن
مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته
الوطنية ،ستبقى خطوة ناقصة ،إذا لم
يتقدم العالم ،بالجرأة المطلوبة ،ليعترف
بالدولة الفلسطينية ،المستقلة وكاملة
السيادة ،وعاصمتها ال��ق��دس عضواً
كامل العضوية في المنظمة الدولية
لألمم المتحدة ،إلى جانب باقي الدول،
وإذا لم يتقدم الخطوات المطلوبة نحو
توفير الحماية الدولية لشعبنا ،في

مواجهة اإلحتالل وأعماله العدوانية
ومشاريعه اإلستعمارية اإلستيطانية،
وأن يقف إل��ى جانبه ف��ي نضاله من
أجل الفوز باإلستقالل والسيادة التامة،
ون��زع العوائق والعراقيل اإلسرائيلية
واألم��ي��رك��ي��ة ،م��ن أم���ام ح��ل قضية
ال عاد ً
الالجئين ح ً
ال ،بموجب القرار 194
الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار
والممتلكات التي هجروا منها منذ العام
.1948

«الأحزاب القومية والي�سارية» :ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني هي ق�ضية وطنية
األردني
القومية
األحزاب
ائتالف
واليساريةالعربي
التحرري الوطني والقومي
من امل�شروع
ت�ستمد دميومتها
حزب الشعب الدميقراطي األردني
«حشد»

 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعبالعربي الفلسطيني نؤكد على:

 إن الشعب العربي الفلسطيني المناضل الذي قدم إلى مشروع نهضوي عربي مقاوم تنخرط فيه كلعشرات االالف من الشهداء واالسرى والجرحى ،وعانى القوى العربية وتنتصر فيه للحقوق الوطنية والقومية

 إن الشعب العربي األردني وحركته الوطنية ومن من االالم التشرد واللجوء لن يخضع ولن يسلم مهما كان الفلسطينية والعربية ولجميع الشهداء والمناضلينموقع النضال المشترك ضد االحتالل واطماعه التوسعية ،حجم التآمر على قضيته الوطنية ،وسيستمر بنضاله الذين سطروا تاريخاً كفاحياً مشرفاً على امتداد قرن من
فإنه وفي هذه المناسبة يؤكد على موقفه التاريخي إلى الوطني التحرري ألن الصراع مع هذا العدو صراع مفتوح الزمن.
في هذا اليوم نستذكر الشهداء الذين سقطوا على

جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في العودة لن يتوقف اال بالعودة وتقرير المصير وزوال الكيان
ثرى فلسطين لتستمر المسيرة ،ونتوجه بالتحية لألسرى
وتقرير المصير واالستقالل الوطني ،ويرفض رفضاً الصهيوني الغاصب.
_ إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية وطنية االبطال في معتقالت االحتالل الصهيوني ،والتحية
قاطعاً كل مشاريع االستسالم للسياسات االستعمارية
والتطبيعية.

تستمد قوتها بعمقها العربي ،وندعو في هذه المناسبة للشعب العربي الفلسطيني ونضاله الوطني التحرري.

املنظمات الن�سائية الئتالف االحزاب القومية والي�سارية:
ت�أكيد على املوقف التاريخي لن�ساء الأردن جتاه الق�ضية الفل�سطينية
 نتوجه بتحية االعتزاز واالكبار الى المرأة الفلسطينية في اليوم العالميللتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته االمم المتحدة عام  1977والذي يعلن
فيه العالم عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه الى جانب حقوقه المشروعة
بالحرية والعودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ارض وطنه وعاصمتها
القدس...تحية االجالل واالكبار للشهيدات والشهداء وللمناضالت االسيرات والمناضلين
االسرى الفلسطينيين البواسل في سجون االحتالل الصهيوني .
في هذه المناسبة نؤكد نحن المنظمات النسائية ومعنا كل نساء االردن على
موقفنا التاريخي والثابت في دعمنا لصمود ونضاالت المرأة الفلسطينية من اجل
حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومن موقع النضال المشترك نواصل النضال
جنبا الى جنب مع كافة القوى النسائية والقوى الديمقراطية العربية في رفض
ومقاومة المشروع الصهيوني االمريكي ما يسمى «صفقة القرن « الذي يستهدف
تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وسيادة وامن االردن والهيمنة على مقدرات
وثروات الوطن العربي وسيادته كما نجدد رفضنا المطلق لكافة اتفاقيات التطبيع
المذل الذي اقدمت عليه عدد من االنظمة العربية مع العدو الصهيوني .

اللجنة العليا ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق ال��ع��ودة :ال ره��ان
اال ع��ل��ى ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة وق���واه���ا ال��وط��ن��ي��ة

 اقرت هيئة االمم المتحدة منذ سنة  ١٩٧٧بان يكون تاريخ ١١ / ٢٩من كل عام ،يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة ،وعلى
رأسها حق العودة الى الوطن والديار ،وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس.
وفي الوقت الذي تحتفي به هيئة االمم المتحدة والمنظمات الدولية بهذه
المناسبة تقوم العديد من الدول العربية بالتطبيع مع هذا الكيان الغاصب وفي
تكريس تبعيتها للواليات المتحدة االمريكية الحليف والداعم الرئيسي للكيان
المحتل لتوجه طعنة الى القرارات الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني وحقوقه
الوطنية المشروعة لصالح تعزيز مكانة دولة االحتالل في الحسابات االقليمية وعلى
حساب الدور العربي وعلى حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ال�شعب الفل�سطيني
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اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني:
منا�سبة ّ
لر�ص ال�صفوف ومقاومة االحتالل

 دائ���رة الالجئنيالفل�سطينيني (ع��ودة)  -بعد

صدور القرار ( )١٨١الصادر عن االمم
المتحدة والمعروف بقرار التقسيم
الذي كان مجحفا بالحقوق الوطنية
والقومية للشعب الفلسطيني مما
جعل منه شعبا الجئا ومشردا في بقاع
االرض ،استطاع الشعب الفلسطيني
ان ينهض من تحت الركام ويستعيد
هويته من خالل البندقية وثورته
الفلسطينية الرافضة لكل اشكال
االح��ت�لال والمطالبة بالعدالة من
خالل عودة الوطن المغتصب وفي
هذه المرحلة الصعبة لنضال الشعب
الفلسطيني من اجل دحر االحتالل

طلت علينا مجموعة من االنظمة
العربية التي تأتمر من خالل الواليات
المتحدة االمريكية واجهزتها بإقامة
عالقات مع الكيان الصهيوني في
مراحل تطبيعيه مختلفة متناسية
البعد القومي والمخاطر التي يشكلها
ه��ذا الكيان الغاصب على مصالح
الشعوب العربية واستنزاف ثرواته
وبهذا يكون النظام العربي قد سقط
في وحل التطبيع وساعد الصهاينة
ف��ي تنفيذ مشروعهم التوسعي
وتنازل عن المقدسات االسالمية
والمسيحية ف��ي ال��ق��دس لصالح
مشروع (اسرائيل الكبرى) وعاصمتها
القدس الكبرى!!

يف �إطار القمة العاملية لل�شعوب  ..جمموعة ن�ساء ّ
�ضد الإمربيالية:

تدعو كل القوى الي�سارية والتنظيمات الن�سوية التقدمية
واحلقوقية �إىل مناه�ضة العنف املوجه للن�ساء

 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علىالعنق ضد النساء:ـوقعت رابطة النساء الديمقراطيات
االردنيات رند ،مكتب شؤون المرأة في الحزب الشيوعي
االردني الى جانب عدد واسع من المنظمات النسائية
العربية على مذكرة هامة جاء فيها:
“إن جائحة العنف ضد المرأة ليست بجديدة .تعرضت
 243مليون امرأة وفتاة لإليذاء من قبل شركائهن
الحميمين في العام الماضي .واستأثر موضوع العنف
الموجه للنساء باهتمام بالغ خالل فترة الجائحة ،وهو
موضوع لم يعد يتطلب البحث كثيرا عن األرقام إلبراز
المستوى الخطير الذي بلغه في مجتمعاتنا المغاربية
والعربية .فواقع الجائحة الذي عاشته شعوبها عرى عن
الضعف المهول آلليات حماية النساء من العنف وفضح
مدى ارتفاع الثمن الذي أدينه بسبب ذلك من صحتهن
وسالمتهن البدنية وحياتهن أيضا .حيث ارتفعت األرقام
بشكل لم يسبق له مثيل ألعداد النساء اللواتي كن
ضحايا لمختلف أشكال العنف ،وهو وضع لم يستجد،
إنما انكشف وانفضح بشكل أكثر فقط.
 ففي المعامل والمراكز الصحية ومختلف أماكنالعمل تركت النساء عرضة للوباء وأرغ��م��ن على
االستمرار في العمل في نفس ش��روط االستغالل
وتحت وطأة نفس العنف االقتصادي الذي يتلقينه
باستمرار كعامالت من طرف مالكي وسائل اإلنتاج
المستغلين لقوة عملهن .معاناة انضاف إليها عنف
االستهتار بصحتهن وحياتهن وسالمة أسرهن جراء
استمرار تشغيلهن في غياب أبسط شروط الوقاية من
الوباء المنتشر
 كما ارتفع منسوب العنف ضد النساء داخل المنازلووسط األسر .وهو وضع ضاعفته بشكل أكبر عوامل

عدة أبرزها ما ترتب عن النتائج الكارثية لسياسات
الدول في منطقتنا التي تم اعتمادها لمواجهة الجائحة
والتي فرضت على ماليين الناس العيش في ظروف
ال إنسانية بالحرمان من أي مورد اقتصادي ،وتحميل
األس��ر مسؤولية رعاية وتدريس األطفال ،وفرض
الحجر الصحي عليها في شروط سكن ال يتوفر على
الحدود الدنيا للعيش بكرامة ،وغياب الدعم الحقيقي
لألسر وهزالته عند توفره.
عوامل كلها ،جعلت النساء يتعرضن بشكل أشد
لكل أصناف العنف واالستغالل واالحتقار ألنهن الحلقة
األضعف في التراتبية االجتماعية التي تسود في
المجتمعات الذكورية والتي تكرسها ذهنية التمييز
المتجذرة فيها .لقد عانت النساء من العنف في مختلف

الفضاءات ،سواء في أماكن العمل أو وسط األسر .عنف
العشير (الضرب ،اإلساءة النفسية ،االغتصاب الزوجي،
قتل النساء) ،المضايقات الجنسية (االغتصاب ،األفعال
الجنسية القسرية ،التحرش الجنسي ،االعتداء الجنسي
على األطفال ،الزواج القسري ،التحرش في الشوارع،
المالحقة ،المضايقة اإللكترونية) االتجار بالبشر
(العبودية واالستغالل الجنسي) تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث ،وزواج األطفال.
وإحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء،
تدعو مجموعة نساء ضد االمبريالية كل القوى اليسارية
والتنظيمات النسوية التقدمية والحقوقية بالمنطقة
إلى مناهضة العنف الموجه للنساء عبر أشكال نضالية
متعددة ،ق��ادرة على إب��راز مدى ارتباط هذا العنف
المبني على نوع الجنس باالستغالل الطبقي والعنف
الرأسمالي وإبراز أهمية الربط بين النضال ضد كل
أنظمة القهر والظلم واالستغالل كسبيل لتحقيق
مجتمع ينتفي فيه العنف والتمييز ضد النساء .وتؤكد
على:
شجبها لكل أشكال التعذيب والعنف الممارس من
قبل العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني والنساء
بشكل خ��اص ،وتندد باستمرار اعتقال العديد من
األسيرات الفلسطينيات منهن الرفيقة ختام سعافين
.وخالدة جرار.
شجب اإلبادة الجماعية التي تمارس بحق النساء
من مختلف األقليات واالثنيات في المنطقة المغاربية
والعربية“ .
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تظاهرة دولية عربية وفل�سطينية يف يوم

 بدعوة من القوى الوطنية الدميقراطيةالفل�سطينية ،ويف اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني،
نظم “لقاء افرتا�ضي” حت��ول اىل تظاهرة دولية وعربية
وفل�سطينية داعمة لل�شعب الفل�سطيني� ،شارك فيها عدد وا�سع
من الربملانيني والدبلوما�سيني وقوى حزبية و�شخ�صيات ومنظمات
�سيا�سية ابت اال ان تقول كلمة ت�ضامن ودعم لق�ضية ال�شعب
الفل�سطيني نورد يف مايلي بع�ضا منها:

رئي�س جلنة املتابعة العليا داخل �أرا�ضي  48حممد بركة :في
يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني احرى
بنا ان نتضامن مع انفسنا بانهاء االنقسام والتمسك
بالثوابت وعدم التفريط بها و خاصة اننا نقف امام
مرحلة صعبة من التصعيد التي يقوم بها االحتالل في
القدس وفي غزة وفي الضفة الغربيا وفي ظل تهافت
عربي على التطبيع مع اسرائيل.
نحن مطالبون باستعادة زمام المبادرة من خالل
الكفاح والنضال ومواجهة االحتالل من اجل ان نفرض
على المنطقة والعالم حضورنا ,فبوحدتنا ومقاومتنا
نحن اقوى بالتحالف مع كل القوى التقدمية المؤيدة
لشعبنا في كل العالم .ورغم المؤامرات اال اننا واثقون
ان ه��ذا الشعب سيصل ال��ى شاطئ
الحرية والعودة واالستقالل.
رئي�س حزب التجمع امل�صري وع�ضو جمل�س
ال�شيوخ النائب �سيد عبد العال :إن التوسع
في تدويل القضية الفلسطينية سوف
يساهم في خفض الضغوط والتهديدات
التي تمارس على الشعب الفلسطيني
وقيادته ،وتزيد من مساحة التفهم
والتأييد ال��دول��ي ،واالع��ت��راف بالحق
الفلسطيني ،وتجعل من ال��رأي العام
شاهداً على اإلجرام الصهيوني.
إن حزبنا إذ يساهم في فعاليات
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ،يؤكد على وض��ع كافة
إمكانياته  ،دع��م��اً وم��س��ان��دة للحق
الفلسطيني ،ويدعو كافة المنظمات
العربية والشعوب المحبة للحق والعدل والسالم،
إلى ضرورة التعبير بإجراءات عملية تضامنية ،لدعم
الحق الفلسطيني ،وتحقيق حلمه في االنعتاق من نير
العنصرية البغيضة.
النائب اللبناين حممد خواجه :لم يخجل المطبعون
بإعالن براءتهم من فلسطين وقضيتها ،وتلهفهم
إلنشاء عالقات وثيقة مع الكيان الصهيوني لمواجهة
العدو المستحدث “إي���ران” ،التي ارتكبت جريمة
استبدال تحالفها االستراتيجي مع اسرائيل في زمن
الشاه باحتضان قضية فلسطين وشعبها.
وي���زداد المشهد س��وداوي��ة ،مع ب��روز االنقسام
الفلسطيني م��ن ج��دي��د ،وإن م��ا يحتاجه الشعب
الفلسطيني اليوم هو وح��دة الموقف على قاعدة
المقاومة بكل أشكالها ،وكل التطورات السلبية من
حولنا لن تضعف ايماننا وعزيمتنا ،فنحن األقوى
وما نشاهد من قوافل المستسلمين وملحقاتهم من
أقالم وإع�لام مأجور ،ليسوا إال أقلية ستحل عليها

لعنة التاريخ والشعوب العربية الرافضة لكل أشكال
التطبيع مع الكيان الغاصب.
الأمني العام للحزب ال�شيوعي اللبناين حنا غريب :يتضامن
الحزب الشيوعي اللبناني مع الشعب الفلسطيني
م��ن موقع الشريك ف��ي المواجهة ،وم��ن الموقع
الوطني المقاوم في إطار حركة تحرر وطني تكون
فلسطين في صلب نضاالتها وعملها .هكذا كنا منذ
بدء الهجرة الصهيونية إلى األراضي المحتلة ،وصو ً
ال
إل��ى المواجهات التي خاضها الشيوعيون األوائ��ل
ضد االعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان ،مروراً
بالحرس الشعبي وقوات األنصار ،ووصو ً
ال إلى جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية التي قاومت االحتالل
الصهيوني للبنان وحررت معظم أراضيه ،ويستمرّ
في نهجها المقاوم اليوم ،مقاوماً رافضاً لكل أشكال
التطبيع واالعتراف وترسيم الحدود والمفاوضات مع
العدو وكل اشكال التعاون واالتفاقات المذلة التي لم
تنتج اال التنازالت.
ال�سفري الرو�سي يف لبنان الك�سندر روداكوف :يسرني ان
اقدم لكم باسم روسيا االتحادية وباسمي شخصيا

كلمات التعامل بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني  ،واود تن اشير الى ان موقف روسيا
الثابت يعتمد على احترام حق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره اثناء المناقشات وفي العمل في
اطار المنظمات الدولية وفي العالقات الثنائية مع
شركائنا على السواء .ندعو باستمرار الى االلتزام بحق
الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية .وفي هذا الصدد نشدد
على اهمية تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات
الجمعية العامة ومجلس االمن ذات الصلة الى جانب
مبادرة السالم العربية.
�سفري كوبا يف لبنان الك�سندر بيلي�سر موراغا :نؤكد دعمنا
وتضامننا مع الشعب الفلسطيني ،ونلتزم بعدم وقف
النضال من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات
سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل
عام  ، 1967وحق ع��ودة الالجئين الفلسطينيين
واإلفراج عن اسراهم.

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض،
فهم يستحقون العيش بسالم ،و أن تُحترم أراضيهم،
وأال يظل أطفالهم هدفاً ألشد انواع القمع الوحشي
الذي تفرضه الصهيونية يومياً .يحدث هذا امام اعين
عدد كبير من البلدان ،والتي يقوم الرئيس األمريكي
بخداعها بالحلول التي تهدف فقط إلى إشباع الرغبات
اإلمبريالية اإلسرائيلية.
�سفري فنزويال يف لبنان خي�سو�س غريغوريو غون�سالي�س :نعرب
عن تضامننا مع قضية الشعب الفلسطيني في ظل
كفاحه من اجل احترام حقوقه الشرعية والمطالبة
العادلة بسيادته .في هذا اليوم نأسف بشده ألن
فلسطين عانت من نهب اراضي اجدادها ومن حصار
غير انساني ومن حرمانها من ادنى حقوقها من قبل
اسرائيل ،في ظل عملية طويلة االمد ومهينة لنزع
ملكية ال مثيل لها في التاريخ.
واخير نقول انها مناسبة لتذكير العالم بحقيقة
الماساة الفلسطينية التي يتعرض له شعب فلسطين،
ومناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة ان هذه
القضية لم تحل بعد وان الشعب الفلسطيني له
كل الحق في تقرير المصير وفي
االستقالل والسيادة.
امني عام م�ؤمتر االح��زاب العربية قا�سم
�صالح :إننا م��دع��وون جميعا كقوى
ومؤتمرات وأحزاب وهيئات إلى الوقوف
م��ع الشعب الفلسطيني المقاوم
والمنتفض ,ونطالب جميع الفصائل
الفلسطينية بالعمل الحثيث والجاد
لمغادرة منطق االنقسام إلنجاز وحدة
فلسطينية تحصن الواقع الفلسطيني
والجبهة الداخلية وتعزز المواجهة
والمقاومة ضد العدو الغاصب.
كما ن��دع��و ال��ى التمسك بخيار
المقاومة بجميع أشكاله وإنجاز الوحدة
الفلسطينية على قاعدة برامج نضالي
موحد يعيد االعتبار إلى ثوابت الميثاق
الوطني الفلسطيني و إلى مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية و لبرنامجها الجهادي .وستبقى فلسطين
بوصلة كل األحرار في األمة والعالم و ستبقى القضية
الفلسطينية حية في وج��دان كل القوى الشريفة
والمناضلة.
االمني العام للحزب ال�شيوعي امل�صري �صالح عديل :يتوجه
حزبنا بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني في وجه
سلطات االحتالل الصهيوني ،وفي ظل ظروف إقليمية
ودولية معاكسة ،بلغت ذروتها في هرولة العديد من
النظم العربية لتطبيع العالقات مع العدو ،واإلذعان
للضغوط والهيمنة الصهيونية واألمريكية..
إن موقفنا ال يستند فقط على رويتنا األيديولوجية
المعادية للصهيونية ول��ك��ل أش��ك��ال االستعمار
والعنصرية والدول الدينية ،ولكنه يستند أيضاً على
امتزاج دماء الشهداء المصريين والفلسطينيين على
األراضي الفلسطينية والمصرية عبر الصراع والحروب
المشتركة ضد العدو الصهيوني ،كما يستند على
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م الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني
موقف الشعب المصري بكل فئاته وق��واه الوطنية
ونقاباته العمالية والمهنية ومنظماته الجماهيرية
والثقافية الرافضة لتطبيع العالقات مع العدو.
رئي�س جلنة احل���وار اللبناين الفل�سطيني ال��وزي��ر ح�سن
منيمنة :يوم التضامن يعني لنا كلبنانيين أموراً كثيرة
الشعب الفلسطيني وتأمين
أبرزها مواصلة مساندة
ِ
وصوله إلى حقوقه المدنية ،وهو ما يعبر بالنسبة
لنا عن المشتركاتِ القانونية واالخالقية والقومية
والوطنية التي أقرتها المواثيقُ والقرارات العربية
ُ
والدولية ،والوقوف بصالبة إلى جانب الالجئين في
لبنان وف��ي كل مواقع تهجيرهم ،ودع��م وتمويل
المؤسسات األممية التي تقدم له الحماية والخدمات
والتي تمثلها االونروا.
ندعوكم ال��ي��وم إل��ى النضال م��ن دون ه��وادة
للتوصل إلى تجاوز حال التشرذم الداخلي والمناطقي
والفصائلي ،وإع��ادة االعتبار للوحدة الوطنية في
مواجهة هذا الطور الهجومي على قضيتكم وحقوق
شعبكم.
الأمني العام لـ “حركة ن�ستطيع” املوريتانية عبد الوهاب ولد
�سيدي املختار :في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني نعتبر إن القضية الفلسطينية هي
مثال لقضايا الشعوب العادلة ،وهي أيضا تعكس
صورة اإلمبريالية وهمجيتها المدفوعة بحب التوسع
والهيمنة.
إننا في “حركة نستطيع” الموريتانية وبهذه المناسبة
نجدد مواقفنا الثابتة من القضية الفلسطينية الداعمة
والمساندة لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاالته ضد
اإلحتالل وقوى اإلمبريالية الداعمة حتى نيل حق في
إقامة دولته الحرة والمستقلة على كافة أراضيه.
املن�سقة العامة للحملة الن�سائية للمقاطعة يف ال�ضفة الغربية
ماجدة امل�صري :نؤكد اصرارنا على إستمرار نضالنا مع
جميع أبناء شعبنا ومعنا أحرار العالم من برلمانيين
وأكاديميين ونقابيين وفنانين ومثقفين ،لعزل دولة
إسرائيل كدولة احتالل استيطاني عسكري ،ونظام
تفرقة عنصرية ،ومساءلتها على جرائمها بحق شعبنا.
سنواصل النضال مع شعوب أمتنا العربية األحرار،
في مواجهة المطبعين العرب الخارجين عن إجماع
شعوبهم والتفافهم حول القضية الفلسطينية كقضية
مركزية في الصراع العربي اإلسرائيلي ،وسنواصل
الجهود من أجل إسقاط االنقسام الداخلي الفلسطيني
واستعادة الوحدة الوطنية ،وبناء القيادات الوطنية
الموحدة الميدانية للمقاومة الشعبية لتعزيزها
وتحويلها الى انتفاضة شاملة وعصيان وطني في
مواجهة المستوطنين وجميع سياسات االحتالل
االسرائيلي.
ام�ين ع��ام احل��زب اال�شرتاكي امل�صري احمد بهاء الدين
�شعبان :يأتي االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني ،والقضية تمر بأصعب مراحلها،
حيث يجري التآمر اإلمبريالي الصهيوني الرجعي
(العربي) بهدف تصفيتها بشكل نهائي ،وهو أمر
مستحيل الحدوث ،ما دامت الراية الفلسطينية مرفوعة
فوق األكف ،الموحَّدة ،المُستعدة للتضحية.

ونحن علي ثقة تامة بأن إرادة الشعب الفلسطيني
ستنتصر ،وننتهز هذه الفرصة إلعادة التأكيد علي
أن قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية ،وإن
الموجة البائسة لتطبيع العالقات مع العدو ، ،ستدهسها
في الغد القريب أقدام شعوبنا كما حدث مرات عديدة
من قبل.
املن�سق العام للم�ؤمتر القومي اال�سالمي خالد ال�سفياين :ان
هذا اليوم هو ايضا يوم لالحتفال بانتصار اسير
فلسطيني على قوة الظالم والعنصرية واالره��اب
في الكيان الصهيوني وعمالئه في المنطقة العربية،
ينتصر اسير على العدو الغاشم وينبطح بعض الحكام
للكيان الصهيوني ويصبحون عمالء علنيين ،لكن يبقى
دائما الشعب الفلسطيني قادر على تحرير ارضه،
ويبقى واجبنا ان ال نحيي فقط يوم  29كيوم للتضامن
مع فلسطين على المستوى العالمي بل ان نكون في
مستوى الشراكة في معركة تحرير فلسطين.
ويبقى دائما الخزي والعار الولئك الذين اعتقدوا
انهم يستطيعون بيع فلسطين ويستطيعون بيع
القدس واالقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية
في فلسطين وهم في الواقع لم يبيعوا اال انفسهم
بالرخيص.
االمينة العامة للحزب اال�شرتاكي املوحد يف املغرب نبيلة
منيب :نؤكد دعمنا المطلق للحقوق التاريخية للشعب
الفلسطيني ولقضيته العادلة التي نعتبرها قضيتنا كما
نؤكد إدانتنا الشديدة األساليب اإلستعمارية العنصرية
للكيان الصهيوني .وندعو المجتمع الدولي لوضع حد
لإلنتهاكات المتتالية لحقوق الشعب الفلسطيني،
والعمل على دعم كفاح الشعب الفلسطيني ليستعيد
سيادته على أراضيه وتحرير األسرى وعودة الالجئين
وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة ،ووضع حد
لجرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني
مؤكدين رفضنا ألي شكل من أشكال التطبيع معه.
لنعلم بأن خطة دفع العديد من الدول الرجعية إلى
تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني لن تنال من
ورائها إال الخزي والعار واإلهانة.
رئي�س ا�ساقفة �سب�سطية للروم االرثوك�س يف القد�س املطران
عطااهلل حنا :ان القضية الفلسطينية ليست قضية
الفلسطينيين وحدهم ،بل هي قضية كل انسان حر
في هذا العالم .واقول البناء امتنا :لتكن بوصلتكم
نحو فلسطين واي بوصلة ليست باتجاه فلسطين
والقدس هي ليست باالتجاه الصحيح ،ولكل المدافعين
عن حقوق االنسان والمساواة بأن دفاعكم عن الشعب
الفلسطيني وقضيته انما هو انحياز للقيم االخالقية
واالنسانية النبيلة.
الفلسطينيون سيبقون اوفياء لكل من يدافع عن
قضيتهم ويقف في وجه اللوبي الصهيوني الذي هدفه
التضليل والتشهير واالساءة لشعبنا .نتمنى من الجميع
بأن ال يتاثيروا بحمالت التحريض والضغط التي ال
تريد ان يصل صوت فلسطين والقدس والحق الى كل
شعوب العالم..
رئي�س املركز العربي الدويل للتوا�صل معن ب�شور :يمكننا
استخراج معادلة بسيطة وه��ي أن��ه كلما اقترب

شعب فلسطين من تحرير أرض��ه ودح��ر االحتالل،
كلما اشتدت الحروب والمؤامرات عليه وعلى وحدته
ومقاومته ،السيّما بعد أن بات هذا الشعب يملك من
السالح المادي والمعنوي ما جعله محط أنظار أحرار
العالم كافة ،والساعين للتضامن معه ،بل بات الكيان
ّ
يؤكد أنه
الغاصب يواجه من األزم��ات البنيوية ،ما
كيان غير طبيعي ومصطنع في محيط غير مستعد
للقبول بعدوانيته وإرهابه رغم هرولة بعض حكامه
إلى التطبيع معه .لذلك ،ال يمكننا إال أن نجدد الدعوة
لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الوحدة
القائمة على برنامج المقاومة لشعب فلسطين داخل
أرضه وفي الشتات.
رئي�س احتاد عمال لبنان ب�شارة اال�سمر :في اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ماذا اقول عن اعظم
ظلم بالتاريخ المعاصر م��اذا اق��ول عن زمن الردة
والخنوع والذلة عن زمن التطبيع والتطبيل والتزمير
عن زمن التخلي واالعتراف  .اقول ان القدس السماوية
ترعى حتما القدس االرضية اون شرفاء هذا العالم لن
يستكينوا امام قوة الشر والطاغوت اآلثم ،وسيأتي
اليوم الذي يتبدد فيه شذاذ اآلف��اق ونعود فيه الى
القدس وحيفا ويافا وبيسان وسترفرف بيارق النصر
وعالمات االزمنة فوق الرؤوس الشامخة التي ما انحنت
يوما وسيكون اعظم انتصار ونشوة العظم صبر في
التاريخ.
املن�سق ال��ع��ام ملنتدى ال��ع��دال��ة م��ن اج��ل فل�سطني علي
فخرو :بمناسبة ي��وم التضامن العالمي مع شعب
فلسطين العربي احييه سواء في فلسطين المحتلة أو
خارجها واقولها بلغة المحبة لكل شبر منها بأن توحيد
القيادة واالستراتيجية النضالية والمواقف السياسية
أصبح قضية وجودية في معركة مقاومة الكيان
الصهيوني .بدون ذلك سيتخلى البعض عن معركتنا
المقدسة الستعادة فلسطين .منذ شهرين بدا في
األفق ذاك األمل النضالي المقاوم ليتعثر من جديد.
األعداء في الخارج والداخل العربي يجمعون قواهم
المشتركة ولن ينهزموا إال من قبل جبهة نضالية
عربية وعالمية موحدة والتي لن تقوم إال بوجود قيادة
فلسطينية مستقلة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني
العربي برمته..
�أمانة املر�أة يف احلزب اال�شرتاكي امل�صري :نُحيي شعبنا
الصامد في وج��ه االحتالل والعنصرية وال��ع��دوان،
ونخص بالتحية أسرانا األبطال في سجون االحتالل،
والمرأة الفلسطينية البطلة ،التي تواجه ظروفها
الصعبة بشجاعة نادرة وتحدي مستمر وغير مسبوق،
وكذلك أطفال فلسطين الشجعان الذين يتعرضون
لألذي والترويع كل يوم.
إننا كنساء مصريات ،نعيد التأكيد علي رفض
التطبيع وعلى دعمنا لمقاومة الشعب الفلسطيني
بكل أشكالها ،ورب ضارة نافعة ،فقد أحدثت هذه
الهرولة ردود فعل هائلة مضادة لالحتالل الصهيوني
العنصري ،مؤكدة أن حجم كراهية شعوبنا للعدو
الصهيوني تتزايد كل يوم ،وأن محاوالت غسل مخ
شعوبنا لن تنجح وستبوء بالخسران.
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جر�ش  :مطالب �شعبية باعادة النظر يف موازنة املحافظة لعام  ٢٠٢١مبا ي�ساعد اال�سر الفقرية واملت�ضررة
بقلم حممد ابو مرار

اش��ارت االرق���ام التي تضمنتها موازنة
محافظة جرش للعام القادم  ٢٠٢١ان هناك
استحواذ من قبل قطاعي االشغال العامة
والثقافة على ثلث موازنة المحافظة والمقدرة
حوالي ( )٨ماليين دينار.
نعتقد ان ه��ن��اك عشوائية ف��ي تقدير
االول��وي��ات التي تحتاجها المحافظة نظرا
للظروف االستثنائية التي تعيشها ويعيشها
االردن بشكل عام حيث نمر بظرف استثنائي
لجائحة كورونا والتي اصبحت تحتل االولوية
االول��ى وتتصدر هم المواطنين ،مؤكدين
ان هذا الظرف االستثنائي يتطلب ان تكون

االولوية لقطاعات الصحة والتشغيل.
وي���رى آخ���رون م��ن المهتمين بالشأن
االقتصادي ان تأثيرات جائحة كورونا تتطلب
ان ننظر بشمولية لنتائج انتشار الوباء حيث
تأتي في مقدمته تراجعا واضحا في الحركة
االقتصادية والنشاط التجاري الذي ادى الى
انتشار واسع لظاهرة البطالة واغالق العديد
من المشروعات الصغيرة التي وفرت مصدرا
للدخل وال��رزق لكثير من االسر واالف��راد بما
يتطلب اعادة النظر في ترتيب اولويات توزيع
بنود صرف الموازنة بما يؤمن ادنى مستويات
الحياة لالسر التي تضررت بشكل واضح من
تأثيرات جائحة كورونا بما رافقها من اوامر

الدفاع واج��راءات االغالق والحظر التي حدت
كثيرا من تمكين االف��راد واالس��ر من العمل
لتأمين امور حياتهم ويرى آخ��رون ان هناك
العديد من االسر الفقيرة التي تعتاش باالصل
على المعونات من صندوق التنمية االجتماعية
وغيرها من الصناديق التنموية حيث اصبحت
تلك العائالت في حالة عسر شديد ما يتطلب
االمر ان يعاد النظر في دعم تلك الصناديق
لمساعدة تلك االسر وكذلك االسر التي التي
تفاقمت اوضاعها المعيشية من جراء االوضاع
االقتصادية التي سببها الوباء.

طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

�شكوى من طلبة الطب يف جامعة البلقاء
التطبيقية

قدم مجموعة من طلبة الطب في جامعة البلقاء التطبيقية
 ،شكوى أن نظام سنة ثالثة في الجامعة  ،هو أن تدرس مادة
أسبوعين وتعمل امتحان نصفي لها  ،وبعد ذلك بأسبوعين
امتحان نهائي وهكذا .
وأضافوا انهم تقدموا المتحان نصفي قبل أسبوعين
«أونالين» بسبب الحالة الوبائية وجائحة كورونا  ،وبعد مرور
االسبوعين قررت جامعة البلقاء وكلية الطب أن يكون امتحان
النهائي في الجامعة  ،وه��ذا سيترتب عليه مخالطة بين
الطالب ال يعلمون من منهم مصاب ومن منهم غير مصاب
 .وبعد أسبوعين سيتقدمون المتحان نصفي للمادة المقبلة ،
وهو أمر غير مقبول وال منطقي.
وبينوا أن عدد من سيتقدم لالمتحانفي الموعد المحدد
 250طالبا  ،وسيتواجد في قاعة االمتحان  22طالبا في كل
غرفة  ،وسيكون هناك مراقبان على الطلبة  ،ومدة االمتحان
ساعة ونصف  ،وهذا سيترتب عليه أيضا تزاحم بين الطلبة
الداخلين لالمتحان والخارجين منه وم��ن ينتظر لتقديم
االمتحان طوال اليوم .
وأوضحوا ان بعض الطلبة يستخدمون  4 – 3وسائل
مواصالت للوصول الى الجامعة خاصة ان كثيرا منهم سيحضر
من محافظات بعيدة لتقديم االمتحان وهو أمر مرهق لهم .
وزادوا ان التزاحم واالكتظاظ بين الطلبة حاصل ال محالة
وهو ما يخشون منه على أنفسهم اوال وعلى أولياء امورهم
ومعظمهم كبار السن في حال نقلوا العدوى لبيوتهم .
وطالب المشتكون ان تعود الجامعة عن قرارها ويتقدم
الطلبة لالمتحانات جميعها عن بعد ،وذلك ان الحالة الوبائية
في المملكة تتطلب ذلك .

طالب وطالبة.
ومن المتوقع ان تشمل الصناديق نحو  45الف طالب
وطالبة بين منح وقروض ضمن موازنة صندوق تصل الى نحو
 35مليون دينار اردني.
ويتنافس الطلبة على المنح وال��ق��روض وفقا ألسس
تعتمد نقاطا وتوزيعات وفقا لتعليمات يتم العمل بها تعطي
كل متقدم نقاطا مختلفة بناء على معايير اقتصادية تشمل
صندوق المعونة الوطنية ومناطق جيوب الفقر ودعم الخبز،
اضافة ال��ى معايير اخ��رى تتعلق بعدد االخ��وة الدارسين
بالجامعات ومعدل الطالب بالجامعة او بالثانوية العامة لطلبة
السنة االولى.ورغم الظلم الذي وقع على الطلبة العام السابق
بسبب حرمان االالف من المنح دون ردود مقنعة او استجابة
لالعتراضات  ،فان الطلبة يطالبون بتأجيل المطالبة بالمبالغ
المستحقة وفتح بوابات التسجيل إلتاحة المجال التسجيل
للفصل الثاني بعد حرمانهم من الفصل االول .

حملة «بكفي» تطالب احلكومة بخ�صم %50
على ر�سوم املدار�س اخلا�صة

طالبت حملة «بكفي» للدفاع عن حقوق أهالي طلبة
المدارس الخاصة بالزام المدارس الخاصة بتقديم خصومات
ّ
تقل عن ( ،)%50وذل��ك نظرا للظروف
لألهالي بنسبة ال
االقتصادية والمعيشية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا
وتضرر العائالت واألسر األردنية من خفض رواتبهم وتراجع
مستوى دخلهم الشهري ،وخسارة آخرين وظائفهم ووجود
قطاعات عديدة متضررة.
وقالت الحملة إن العائالت التي قامت بتسجيل ابنائها
في المدارس الخاصة وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة بعدم
المقدرة على دفع االقساط الشهرية ،خصوصا ان الخصم الذي
حددته الحكومةالحالية في ظل التعليم عن بعد بواقع %15
كذر الرماد بالعين ،وانحاز بشكل واضح للمدارس الخاصة،
الفتين في ذات السياق إلى أن دور المدرسة خالل فترة التعلم
عن بُعد أصبح محدودا جدا ،فيما يقع الجزء األكبر من عبء
وصل عدد الطلبة المتقدمين إلى طلبات االستفادة من التدريس والمتابعة على أولياء أمور الطلبة.
صناديق دعم الطالب الجامعي الكترونيا ،إلى أكثر من  65ألف
وأشارت الحملة إلى أن الكلف التشغيلية على المدارس

� 65ألف طلب لال�ستفادة من دعم الطالب اجلامعي واالف
الطلبة ال ي�ستطيعون الت�سجيل ب�سبب الذمم ال�سابقة

الخاصة خالل فترة التعليم عن بعد انخفضت بنسب عالية
من ناحية عدم استخدام البنية التحتية لها من كهرباء ومياه
وتدفئة ومواصالت وخفض الكلف عليها من ناحية العمالة
االدارية كما ان الكوادر التعليمية تقوم بالتدريس عن بعد
ال تحتاج لمجهود كبير في ظل قيام مدارس خاصة باالكتفاء
بارسال الواجبات وفيديوهات على الواتساب وعليه فان
المدارس الخاصة ال تستحق  %85من قيمة الرسوم واألقساط،
في ظل التعلم عن بعد والظروف المادية الصعبة التي تمر بها
البالد جراء تداعيات أزمة كورونا.
واختتمت الحملة بيانها بالقول« :ان كل ما سبق يستوجب
اعادة النظر بالخصم الذي اعلنت عنه الحكومة ليصبح %50
بدال من  %15وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم
الذي طال االهالي من خالل تحميلهم دفع  %85من قيمة
الرسوم رغم عدم استفادة ابنائهم من التعليم عن بعد وان
هنالك توجه لحملة جديدة لمقاطعة دفع رسوم المدارس
الخاصة التي لم تراعي ظروف اهالي الطلبة ولم تقم باي
مبادرات تحفيزية وتشجيعية لتقديم خصومات لألهالي الذين
سيلجؤون حكما لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية خصوصا
ان االوضاع االقتصادية لألسر بحاجة لعدة سنوات حتى يعود
لوضعه الطبيعي».

احتاد طلبة جامعة م�ؤتة يطالب مب�ست�شفى
جامعي تعليمي

ناشد اتحاد طلبة جامعة مؤتة نيابة عن طلبة الكليات
الصحية (الطب ،الصيدلة ،التمريض ،العلوم الطبية والمخبريه
) رئاسة جامعة مؤتة البدء في تحقيق فكرة إنشاء مستشفى
ً
خاصة واألهل في الكرك
جامعي تعليمي يخدم طلبة الجامعة
ً
عامة ومنهُ توفير بيئة تعليمية صحية وبيئة علمية
والجنوب
بحثية لطلبتنا في جامعة مؤتة ،وبد ًال من تعرض زمالئنا
الطلبة لمجهود السفر إل��ى مستشفيات المملكة بغرض
االستفادة ،والذي قد يعرضهم لشتى أنواع الخطر.
وعليهِ ..يطالب إتحاد طلبة جامعة مؤتة رئاسة الجامعة
والمجتمع المحلي في محافظة الكرك الكرام لتذليل الصعاب
في وجه هذا المطلب الضروري ،باإلضافة إلى اإلسراع في
تدشين كلية الصيدلة في جامعة مؤتة.
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ّ
ال�صد امل�صري �ضد التطبيع مع العدو ال�صهيوين
حائط

عبد احلليم قنديل  /كاتب م�صري
ال �أذك���ر ا���س��م��ه ،لي�س تعاليا وال
ازدراء ي�ستحقه ،ب��ل ال��ت��زام��ا بقرار
نقابة ال�صحافيني امل�صريني ،التي دعت
منتسبيها إلى عدم نشر اسمه وأخباره
وص��وره ،وتضامنت مع نقابة الممثلين
المصريين ،ونقابات المهن الفنية،
التي أصدرت قرارا بوقفه عن التمثيل
والغناء ،وإحالته للتحقيق النقابي في
جريمة تطبيع مع كيان العدو اإلسرائيلي،
ارتكبها بالظهور والتصوير في «دبي» مع
مطرب ورجل أعمال إسرائيلي ،وأقامت
عليه الدنيا فلم تقعد بعد في مصر ،وهو
ما أثار غضب ورعب الخارجية اإلسرائيلية
رسميا.
ورغم مرور نحو  42سنة على عقد
ما تسمى «معاهدة السالم المصرية
اإلسرائيلية» وقدوم أول سفير إسرائيلي
لمصر في  26فبراير  ،1980فقد ظل

التطبيع جرمية �سالبة ل�شرف مرتكبيها
ال�شخ�صي واملهني ،ليس رسميا بالطبع،

فالقانون الرسمي يصادق إسرائيل ،وهو
وضع شائن مرفوض شعبيا على توالي
العهود والعقود ،وفي كل دوائ��ر عمل
وحركة النقابات العمالية والمهنية ،ففي
أرشيف النقابات جميعها ،وفي تراثها
الوطني المرجعي ،ق��رارات لجمعياتها
العمومية باإلجماع ،تلزم األعضاء بعدم
التطبيع الشخصي والمهني ،وإل��ى أن
تعود للشعب الفلسطيني كل حقوقه
وأراض��ي��ه ،وق��د ج��رت أحيانا اختراقات
لحائط الصد الشعبي ،كان بعضها لألسف
بطلب مباشر من السلطة الفلسطينية
نفسها ،لم يعتد به أب��دا ل��دى تيارات
الحركة الوطنية والنقابية المصرية ،التي
داومت حرصها على ازدراء المطبعين،
وعقابهم بالشطب أحيانا ،كما جرى
للكاتب المسرحي الراحل علي سالم ،أو
اإلحالة لمجالس التأديب النقابي ،كما
ج��رى للكاتب ال��راح��ل لطفي الخولي،
وغيره من أعضاء «جماعة كوبنهاغن»
التطبيعية ،وإن لم تطل أيدي النقابات
آخرين غير نقابيين ،من نوع المتوفى

مؤخرا أمين المهدي ،أو مراد وهبة أستاذ
الفلسفة تسعيني العمر ،الذي انقطعت
صلته من زمن بنوادي هيئات التدريس
الجامعي ،وهي األخرى ملتزمة بقرارات
رفض التطبيع ،وعلى نحو جعل وهبة
يشعر بقوة الحصار المضروب حوله،
ويشكو في مقاالته المخزية الناضحة
بمحبة إسرائيل ،ويقول بألم مفتعل
«لقد صرت وحيدا» و»أحاور نفسي».
ظل التطبيع جريمة سالبة لشرف
مرتكبيها الشخصي والمهني ،ليس
رسميا بالطبع فالقانون الرسمي المصري
يصادق إسرائيل
وق��د ال نحتاج إل��ى مراجعة دفاتر
النقابات المصرية ،فأعضاؤها يختلفون
في كل شيء ،تماما كما أعضاء األحزاب
الطليقة منها وال��م��ح��اص��رة ،لكنهم
يداومون االتفاق ضمنا وتصريحا على
رفض التطبيع مع العدو اإلسرائيلي ،وال
يجرؤ مطبع على إعالن تطبيعه من دون
ثمن احتقار شعبي مدفوع ،بل يفعلها
المطبعون خلسة ،ومن وراء ستار المهام
الرسمية ،على طريقة المتورطين في
اتفاقات «الكويز» و»الغاز» الرسمية،
التي ال تلقى رواجا وال تأييدا في البيئة
الشعبية المصرية ،ما يدفع المطبعين
غالبا إلى إنكار جريمتهم ،والتنصل من
الفعلة بادعاء الغفلة ،وعلى طريقة ما
فعله ويفعله الفنان إياه ،المدان بواقعة
تطبيع «دب���ي» وادع���اؤه أن��ه ل��م يكن
يعرف هوية الذين ظهر معهم في الجرم
المشهود.

وقد ال يت�سع املقام لذكر الع�شرات
م��ن جت��ارب وجل��ان مقاومة التطبيع يف
م�صر ،وال تظاهرات واحتجاجات املثقفني
باملئات ،فلم تكن الق�صة �أبدا عمال نخبويا
معزوال ،بل معركة وطنية كربى� ،سقط
فيها ال�شهداء ،وحجزت حريات املئات،
بل الآالف ،وج��رى تعميدها بقدا�سة
الت�ضحيات ،بدأت المعركة من أول يوم

تطبيع ،فوقت تسلم الرئيس األسبق
أنور السادات ألوراق اعتماد إلياهو بن
أليسار ،أول سفير للكيان اإلسرائيلي إلى
مصر ،وفي اللحظة ذاتها ،ظهرت بطولة
أول شهداء الحرب ضد التطبيع ،وبفعل
مقاوم تلقائي من سعد إدريس حالوة،
وفي قرية على بعد ثالثين كيلومترا من
قلب القاهرة ،اسمها «أجهور الكبرى»
خرج فيها سعد ،الذي كان يعمل فالحا،
وح��م��ل حقيبة وض���ع فيها مسدسه
ال��م��رخ��ص ،واح��ت��ل المجلس المحلي
للقرية ،وطالب بطرد السفير اإلسرائيلي
من مصر ،وإال قتل نفسه مع الموظفين
في المبنى ،الذي أذيعت منه خطب جمال
عبد الناصر وأغاني عبد الحليم حافظ

الثورية ،وإلى أن شنوا عليه حملة أمنية
بقيادة وزير داخلية السادات وقتها اللواء
النبوي إسماعيل ،وسقط الشهيد مضرجا
في دمه الطاهر ،وأطلق عليه نزار قباني
وقتها لقب «مجنون مصر الجميل» ولم
يحل استشهاده الدامي دون تدفق نهر
الفعل المقاوم ،حتى مع اغتيال السادات
نفسه في حادث المنصة ،لتتوالى بعدها
التحركات الشعبية السلمية والمسلحة،
وكانت في غالبها من إرث ومعين جمال
عبد الناصر ،فقد ج��اء موسم محمود
نور الدين ،وهو ضابط مخابرات سابق،
استقال من عمله في السفارة المصرية
في لندن ،اعتراضا على زيارة السادات
للقدس المحتلة في نوفمبر ،1977
وأصدر مجلة « 23يوليو» واستعان بعدد
من الكتاب الناصريين ،ك��ان أبرزهم
الراحل الكبير محمود السعدني ،وسرعان
ما توقفت المجلة لنفاد التمويل ،وعاد نور
الدين إلى مصر عام  ،1983وراح يؤسس
منظمة سرية مسلحة ،حملت اسم «ثورة
مصر» جعل هدفها مطاردة وتصفية
رجال المخابرات اإلسرائيلية في القاهرة،
ونفذت عمليات موجعة دقيقة ،قتلت
وأصابت رجاال ونساء من «الموساد» من
مثل زيفي كيدار وألبرت تراكشي وإيلي
تايلور وغيرهم ،ثم ط��ورت نشاطها
باستهداف رجال المخابرات األمريكية في
القاهرة ،إلى أن جرى كشف المنظمة بعد
ثالث سنوات ،بخيانة أحمد عصام شقيق
نور الدين نفسه ،وبتعاون «الموساد»
و»سي .آي .إيه» مع السلطات المصرية
وقتها ،وجرت محاكمة نور الدين ورفاقه،
وكان المتهم الثاني في القضية الدكتور
خالد جمال عبد الناصر ،وحكم على نور
الدين باألشغال الشاقة المؤبدة ،ومات
في سجنه في طرة عام  ،1998وكانت
عقيدته أال يغتال مصريا مهما كانت
درجة الخالف والخصومة معه ،ثم كان
إلهامه متدفقا.

وتوالت �أعمال بطولية جلنود م�صريني
يف اخلدمة ،خالفوا الأوام��ر الر�سمية،
وا�ستخدموا �سالحهم «امل�ي�ري» يف قتل
الإ�سرائيليني الغزاة ،على طريقة ال�شهيد
�سليمان خاطر ،الذي قتل سبعة إسرائيليين

في شرق سيناء ،خالفوا نداءاته بعدم
السير في منطقة محظورة عسكريا،
جرى الحدث في  5أكتوبر  ،1985وحوكم
سليمان ،وم��ات في سجنه في ظروف
غامضة ،وادعت السلطات وقتها أنه مات
منتحرا ،لكن فيض اإللهام الوطني لم
يتوقف ،رغم النهايات المأساوية.
وتفاعل جندي مصري آخر اسمه أيمن
حسن مع كفاح الشعب الفلسطيني،
وقرر الرد على مجازر العدو في األرض

المحتلة ،وعبر الحدود بسالحه وقنابله،
وقتل في عملية فدائية واحدة مباغتة 21
ضابطا وجنديا إسرائيليا ،جرت العملية
في  26نوفمبر  ،1990واستشاطت
إسرائيل غضبا ،وحوكم أيمن حسن،
وص��در الحكم بسجنه لمدة  12سنة،
خرج بعدها ليواصل حياته كالمعتاد،
ولتلهم بطولته مواطنا مصريا آخر من
محافظته نفسها «الشرقية» اسمه أحمد
ال��ش��ح��ات ،ع��رف إعالميا بلقب «رج��ل
العلم» تسلق عمارة من  25طابقا ،لينزع
العلم اإلسرائيلي ويرفع العلم المصري،
كان ذلك في ذروة اقتحام وحرق السفارة
اإلسرائيلية على نيل الجيزة ،جرت
الواقعة في  9سبتمبر  ،2011وشارك
فيها اآلالف من المتظاهرين ،سقط منهم
ثالثة شهداء وجرح  1049مصريا ،ولم
ينقذ المحاصرين بالنيران من موظفي
السفارة اإلسرائيلية ،سوى تدخل الرئيس
األمريكي وقتها باراك أوباما ،وطلبه من
السلطات المصرية التصرف بسرعة،
وكانت تلك نهاية قصة وجود مقر خاص
للسفارة اإلسرائيلية في مصر ،تعمدت
إسرائيل اختيار موقعه ،بحيث يكون
غ��رب النيل ،في إش��ارة ظاهرة لشعار
العدو «من الفرات إلى النيل ..أرضك يا
إسرائيل» ومن وقتها ،صار منزل السفير
اإلسرائيلي في ضاحية المعادي ،هو
نفسه مقر السفارة المفترض ،المحاط
بحماية أمنية مكثفة ط��وال الوقت،
فالسفير ال يزور وال يزار ،وعندما قابله
أحد أعضاء مجلس النواب المصري ،كان
عقاب العضو الطرد من البرلمان فورا،
فال يسمح باللقاء مع سفير العدو إال عبر
قنوات أمنية مغلقة ،وكل زائر إسرائيلي
عليه ألف عين تراقب ،وحوادث اعتقال
جواسيس إلسرائيل ،لم تتوقف يوما في
مصر ،بعد أن نجحت الحركة الوطنية
المصرية في حصار التطبيع العلني ،ومنع
مشاركة إسرائيل في أي مناسبة ثقافية
أو اقتصادية مفتوحة ،وغلق «المركز
األك��ادي��م��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي» قبل حرق
واقتحام السفارة ،وكان المركز المريب
يحتل مكانا مميزا في عمارة سكنية ،كان
يقيم فيها كاتب مصر والعرب الصحافى
األشهر محمد حسنين هيكل.

تلك جمرد �إ�شارات عابرة ملالحم ال�شعب
امل�صري يف رف�ض التطبيع ،وه��ي التي
�صنعت حائط ال�صد العظيم الخرتاقات
املنبوذين ،من نوع الفنان الذي ال نذكر
ا�سمه ،وتالل الإغراءات املبذولة لتلويث
�سمعة م�صر وامل�صريني ،وهم الذين قدموا
مئة �ألف �شهيد وجريح يف حروب الدم مع
كيان االحتالل.
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أمريكي املقبل يف ليبيا� :سيناريوهان لـ«�إعادة االرتباط»
الدور ال
ّ

الكاتب حممد عبد الكرمي �أحمد  /الرباط

مع فوز الديمقراطي جو بايدن باالنتخابات الرئاسية
األميركية ،باتت تُطرح تساؤالت حول كيفية تعامل
اإلدارة الجديدة مع الملف الليبي ،الذي كانت إدارة دونالد
ترامب قد أدارته بالكثير من الفوضى والتخبّط؛ فهل
سينأى بايدن بنفسه عن ليبيا أم «سيُعيد االرتباط» بها
بسياسة أكثر تنظيماً؟
قاربت إدارة الرئيس األميركي المنتهية واليته،
دونالد ترامب ،األزمة الليبية من منظور «فكّ االرتباط»،
واالكتفاء بمراقبة األدوار اإلقليمية والدولية وتأثيراتها
في المتنافسين الليبيين ،سواء حكومة «الوفاق» التي
تآكلت شعبيّتها على األرض بشكل ملفت ،وأضحت تعتمد
في بقائها باألساس على دعم أممي وغربي؛ أو معسكر
اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تَبنّى أجندات متضاربة،
ُعو ً
ال على خبرته السياسية المتراكمة منذ وجوده في
م ِّ
«النجلي» مقرّ المخابرات المركزية األميركية قبل ثالثة
عقود .على أن المقاربة األميركية سَجّلت مفارقة ملفتة
في نيسان /أبريل  ،2019عقب اتصال
ترامب بحفتر ،وما تَردّد عن دعم األول
لألخير  -في ما تمّ نفيه الحقاً من قِبَل
مسؤولين في البيت األبيض  -في خضمّ
خوضه حملة «لفتح طرابلس» منذ مطلع
الشهر نفسه ،وقبل أيّام من موعد كان
مقرّراً لعقد «المؤتمر الوطني الجامع»
بمقتضى جهود وترتيبات أممية ووطنية
ليبية استمرّت نحو عامين قبل الهجوم.
والقت هذه السياسة ترحيباً كبيراً من
حلفاء ترامب في المنطقة ،التّساقها
مع طبيعة تدخلهم في األزمة الليبية.
وعلى رغم إعالن الخارجية األميركية
تكراراً الوقوف وراء حكومة «الوفاق» ،إال
أن سلوك ترامب المضطرب عَزّز مواقف
حفتر واألط��راف اإلقليمية الداعمة له،
والدفع بعيداً عن قبول تسوية سياسية
مسبوقة بوقف شامل إلطالق النار.
وأنبأ دخول تركيا ،عسكرياً ،على ّ
خط األزمة الليبية،
بوجود ضوء أخضر أميركي للوصول إلى حافة الحرب
المفتوحة ،قبل أن تعلن الواليات المتحدة في منتصف
العام الجاري دعمها وقفاً إلطالق النار ،وتُصعّد لهجتها
التحذيرية من التدخل األجنبي العسكري في ليبيا (خاصة
منذ آب /أغسطس  ،)2020ويتزايد ضغط مجموعات في
مجلس النواب األميركي على ترامب ،المذهول بهزيمته
االنتخابية ،قبيل منتصف الشهر الجاري للقيام بتحرّك
لخفض االنتهاكات الكبيرة لقرار حظر صادرات السالح
إلى ليبيا ،وضمان عدم استخدام األسلحة األميركية في
الصراع الدائر في البالد ،وفرض عقوبات تجارية على
الدول التي تنتهك هذا القرار ،وفي مقدّمتها روسيا وتركيا
واإلم��ارات ،حسب خطاب مجموعة نواب في مقدّمتهم
كوري بوكر.
أمّا إدارة الرئيس األميركي المنتخب ،جو بايدن ،فيُرجَّح
أن تعمد إلى إعادة االرتباط بالملف الليبي في سياق
أشمل ،العتبار روسيا وسياساتها «العدو األكبر» للمصالح
األميركية في العالم ،وفي ليبيا أيضاً .على أن زخم

الدور األميركي ،وال سيما في بداياته ،يتوقف على مدى
تبنّي الفرقاء األوروبيين سياسة «ليبية» متماسكة .في
هذا السياق ،فإن هناك عدّة مالحظات جديرة باالعتبار،
منها أن للرئيس المنتخب موقفاً شهيراً إزاء ليبيا حينما
كان نائباً للرئيس األسبق باراك أوباما ،ش َّكل مثار خالف
مع هيالري كلينتون وزيرة الخارجية في اإلدارة نفسها
والمرشّحة الديمقراطية بعدئذ ،وفحواه معارضة التدخل
في ليبيا ،التي رأى بايدن ،في حديث إلى شبكة «»CBS
منتصف حزيران /يونيو  ،2016أنها أصبحت برحيل
معمر القذافي «منقسمة ومرتعاً للتطرف» ،معتبراً أنه
«على الواليات المتحدة عدم اللجوء الستخدام القوة (في
ليبيا أو غيرها) إال في حالة تعرّض مصالحها أو حلفائها
لتهديد مباشر».

قد جتنح �إدارة بايدن نحو �سيا�سة �أكرث
ّ
جدية من �أجل تعوي�ض الغياب الأمريكي

وبينما يُتوقع استغراق الرئيس الجديد بنسبة ال ّ
تقل
عن  %80في القضايا المح ّلية األميركية ،فإنه ال يُنتظر
ألسباب عملية انخراطه فعلياً في سياسات الشرق األوسط

عامة وليبيا خاصة إلاّ بحلول ربيع عام  .2021وفي هذا
اإلط��ار ،يفترض أن تجنح إدارة بايدن نحو دعم جهود
األمم المتحدة لتسوية األزمة ،وضمان سالسة المسار
الحالي وصو ً
ال إلى عقد االنتخابات الوطنية في كانون
األول /ديسمبر  2021حسب اتفاق األط��راف الليبية
في تشرين الثاني /نوفمبر الجاري ،خصوصاً أن «ليبيا
مستقرّة» تصبّ في مصلحة انخراط أميركي أكبر في
شؤون المنطقة ،ومسائل استكشافات الغاز واستغالله،
بما يتّسق مع سياسة خارجية تعيد االعتبار إلى المصالح
البعيدة المدى.
وبشكل عام ،ثمة سيناريوان رئيسان لمقاربة بايدن
للملف الليبي :أوّلهما اقتفاء أثر أوباما في التحفّظ إزاء
التزام أميركي قوي في ليبيا ،على اعتبار أنها مسألة
تهمّ الحليف األوروبي في المقام األول .ويُتوقع ،والحال
هذه ،أن يواصل بايدن سياسة حذرة نوعاً ما إزاء أيّ
تدخالت عسكرية جديدة ،وأن يستبدل بذلك الدفع بقوة
بالمسار الدبلوماسي .أما السيناريو الثاني ،وهو األكثر

إحكاماً ،فأن تجنح إدارة بايدن نحو سياسة أكثر جدّية
من أجل تعويض الغياب األميركي ،وما ترتّب عليه من
تنامي نفوذ القوى الدولية واإلقليمية في الملف الليبي،
وثبوت عدم فاعلية سياسة ترامب بترك المجال أمام
تدخالت تلك القوى من دون أيّ تحفّظات ،واالستفادة
من وضع واشنطن باعتبارها الطرف الوحيد الذي يمكنه
مخاطبة جميع أطراف األزمة .ويُعزّز ذلك السيناريو كون
ليبيا واحدة من الساحات الساخنة لمواجهة أميركية -
تركية مرتقبة ،بل وحتمية ،بعد أن لعبت تركيا دور
التخادم لمصلحة إدارة ترامب في العديد من الملفات
األميركية في القارّة األفريقية (كما في إقليم الساحل،
والصومال ،وليبيا) .وهو دور سيعاد ضبطه أو النظر فيه
ك ّلياً في ّ
ظل إدارة بايدن ،على رغم اإلشارات اإليجابية
التي أبداها الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،خالل
تهنئته الرئيس المنتخب ،وتأكيد وزير خارجيته مولود
جاويش أوغلو وجود فرص عديدة للمساعدة في تحسين
العالقات الثنائية ،وال سيما تعاونهما في «إنهاء الصراع
في سوريا وليبيا» .وفي السياق المتقدّم ،توقّع رئيس
الوزراء اليوناني ،كيرياكو ميتسوتاكيس ،انخراطاً أكبر
إلدارة بايدن في تهدئة التوتر في شرق
المتوسط ،وفي القلب منه أزمة ترسيم
الحدود البحرية التركية  -الليبية.
وم��ن جهة مقاربة أط���راف األزم��ة
لإلدارة الجديدة ،تُالحظ مبادرة رئيس
«الوفاق» ،فائز السراج ،إلى إرسال رسالة
متعجّلة إلى بايدن ،يُهنّئه فيها ،ويُعبّر
عن تط ّلعه إل��ى العمل معاً «لتحقيق
دولة ديمقراطية مدنية في ليبيا» ،في
خطوة استباقية لتوقُّ ع السراج لنفسه
دوراً جديداً مستقب ً
ال بعد سحب استقالته
التي تَعهّد بها في تشرين األول /أكتوبر
الفائت ،وموحية في الوقت ذاته بسعي
األطراف الليبية إلى الحفاظ على التوازن
القائم حتى آخر لحظة ممكنة .أمّا حفتر،
ال��ذي حظي بتقدير مبالغ فيه بقدرته
على حسم الصراع في ليبيا ،فإنه عَوّل
على عالقات وطيدة مع ترامب ومصالح
شركات البترول األميركية التي ال تزال عاملة في ليبيا
(أهمّها  Worldwide Strategic Energyفي تكساس)،
واستغالل ثغرات مقاربة واشنطن المزدوجة في األزمة
الليبية ،وما اعتبره مراقبون تفاوتاً في دعم ترامب لحفتر
مقابل دعم وزارتَي الدفاع والخارجية لـ«الوفاق» .على
أنه في ّ
ظل إدارة بايدن ،سيضيق هامش المناورة أمام
حفتر ،إلاّ في حالة صياغة دور جديد له بدعم إقليمي في
المقام األول ،وربما بمشروطيات عالية على مرحلية دوره
كضمانة لالستقرار األمني في عملية التسوية السياسية
الجارية.
في النهاية ،في ما صار مثا ً
ال ألزمة دولة مرهونة
باألساس بارتباطات الفاعلين المح ّليين بآخرين إقليميين
ودوليين ،يُتوقع أن تشهد األزمة الليبية حلحلة في ّ
ظل
إدارة بايدن ،وإن ّ
ظل ذلك التوقع رهناً بمواقف األطراف
الداخلية ،التي ال يبدو إلى اآلن أنها قرّرت منح الفرصة
لخيارات الشعب الليبي خارج االستقطابات السياسية
والعسكرية ،وباتت تُقدّر تآكل أرصدتها لدى الليبيين،
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الإعالم املقاوم يف مواجهة احلرب على املجتمع
�سركي�س �أبو زيد  /كاتب ونا�شر لبناين
تشنّ الواليات المتحدة األميركية ومن معها ما يسمّى
بالحرب الناعمة على المجتمعات التي ترفض نموذجها
ّ
والمتحكم
وهيمنتها .من سمات هذه الحرب أنّ راعيها
بمسارها والمستفيد األكبر منها ال يغامر بدماء أبنائه ألنه
يعتمد على تمزيق النسيج االجتماعي وتدمير اإلنسان
والبنى التحتية ،من خالل توظيف الهويات الفرعية
والعصبيات المذهبية والطائفية والجهوية ومكامن
الفساد عبر تنظيمه عملية تدمير ذاتي.

ال�سالح الأخطر والأفتك الذي مت توظيفه بفعالية
يف هذه احلرب هو الإع�لام :ت�شويه الوقائع ،وحتريك
الهواج�س والغرائز ،و�إث��ارة املخاوف ،تربير التبعية
والف�ساد ...مهام تقوم بها فضائيات وصحف ووسائل

تتمتع بقدرات إعالمية ضخمة على الصعيدَين العربي
والدولي وبتنسيق مدهش في ما بينها .والمالحظ بصورة
عامّة أن األطراف التي ترعى وتنفّذ تدمير المجتمع ،تعمل
بجهد ومثابرة وتُظهر فعاليّة كبرى في بلوغ أهدافها ،في
حين أنّ األطراف المتضرّرة وصاحبة المصلحة األكبر في
تفشيل خطط تمزيق النسيج االجتماعي والقضاء على
عناصر المناعة فيه نراها في موقع المتلقّي لسلبيات
هذه الحرب ،وفي حالة عجز كامل عن التصدي لها.
تشهد الساحة اللبنانية العربية والدة مؤسّسات
إعالمية متنوّعة مدعومة أميركياً
وعربياً ،بينما إعالم محور المقاومة
يواجه صعوبات وأزم��ات وانحساراً،
والمواجهة حادّة ومتصاعدة بين إعالم
الحرب الناعمة وإعالم المقاومة .تمتاز
الحرب الناعمة بدهاء خارق في توظيف
مختلف أنواع العصبيات واالنتماءات
الفرعية من دينية ومذهبية وإثنية
وأن���واع الهواجس والمخاوف كافة،
ّ
وأح��ط
وتتوسّل الفساد ف��ي أخطر
مظاهره.

مدنيّ بديل كأساس لوعي قوميّ جديد.
 ) ٢اإلعالم اليوم ليكون فاع ً
ال بحاجة إلى فكر وطنيّ
متجدّد وأساليب عمل وتوعية مبتكرة وعلميّة ووسائل
ووسائط تواصل حديثة من أجل خلق رأي عام يعي مخاطر
هذا التمزق االجتماعي ويدين ويحاسب المسؤولين عنه
ويضعف قدراتهم على االستمرار بما يفعلون ،من خالل
اإلعالم بأشمل مجاالته :المشاهَد والمسموع والمكتوب
ّ
وكل ما له تأثير في
وجميع وسائل التواصل اإللكترونية،
صناعة الرأي العام ،بما في ذلك األعمال الفنيّة واألدبيّة
من مسرح وشعر (عامي وفصيح) ومسلسالت تلفزيونية
وأفالم.
 ) ٣لتحقيق أهداف اإلعالم المقاوم مطلوب إشراك
ّ
والمفكرين المبدعين بعيداً عن الخلفية
اإلعالميين
األيديولوجية ،ولكن يجب أن تكون دوافع العاملين على
تحقيق هذه األه��داف على انسجام مع قواعد العمل.
تضمّ الشبكة الطاقات الوطنية العاملة في مجال اإلعالم
بعامة ،وأصحاب حيثية وتأثير بالرأي العام من خالل
المؤسّسات التي يعملون فيها وكذلك خبراء في مجال
التواصل اإللكتروني وأصحاب اختصاص في علوم تساعد
في توضيح رؤي��ة شاملة للعلل واستراتيجية لكيفية
عالجها.
تتناول هذه الحملة ،على سبيل المثال ال الحصر
المواضيع التالية:
 – .1تفكيك أساليب الذهنيّة الرجعيّة وخطابها

�إن القدرات الفكرية التي ُو ّ
ظفت
يف ّ
�شن هذه احلرب هي الطرف الأقوى
والأخطر الذي يجب الت�صدي له .هذه
املواجهة حت ّتم ر�صد وتنظيم وتفعيل
الطاقات الفكرية للنخب املث ّقفة جلميع
املت�ضررين من هذه احل��رب ،خاصة في غياب أحزاب المذهبي الذي تعتمده والممارسات المنفّرة لعمالئها
ّ
وتنظيمات سياسية مفترض منها امتالك الوعي والكفاءة
والفعالية للقيام بمثل هذه المهمة.
الطريقة التي يمكن من خاللها تفعيل القدرات الفكرية
وتوظيفها ضدّ هذه الحرب تبدأ من التصوّر األوّلي التالي:
 - ١تنظيم شبكة حكماء تضم اختصاصيين في
اإلعالم وفروعه المكملة ،تعمل بداية لتكوين تصوّر
كامل أله��داف ودواف��ع جميع القوى الفاعلة في هذه
ّ
وتركز على جمع المعلومات عن نقاط الضعف
الحرب،
والقوة لدى هذه األطراف وكيف يمكن مواجهتها والتعامل
معها ،ثم تنسيق الطاقات اإلعالمية المقاومة وتنظيم
فعاليتها على المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية...
وضع خطة شاملة لمقاومة وتفشيل مخططات محرّكي
الحرب على المجتمع في تحقيق أهدافهم ،وبخاصة
كيفية معالجة التمزّق االجتماعي نتيجة انتشار الخطاب
الديني /المذهبي التقسيمي اإلرهابي التكفيري ،وتجاوز
حاالت اليأس والتبعية والفوضى ،وبلورة خطاب وطنيّ

على األرض ،من خالل استغاللها الدين واستصدار فتاوى
تحضّ على اإلرهاب والكراهية.
 - .2فضح ح��االت الفساد بأحقر وأخطر مظاهره
الستغالله الفقر والجهل لدى شرائح واسعة ،مما يقسم
المجتمع ويعزز عجزه وفشله ويعيق وحدته ونهوضه.
 - 3التركيز على نقد األنظمة السائدة لجهة ابتعادها
عن الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم ،وحكم
القانون ،ومراعاة حقوق اإلنسان وبخاصة حقوق المرأة،
ّ
وكل ما يتوق إليه الشعب في المساواة
ومحاربة الفساد،
والعدل والتنمية.
 -4إشراك النخب الوطنية في مواجهة حرب االستنزاف
والدمار االجتماعي والسياسي الذي تتعرّض له المجتمعات
المقاومة واقتراح وتفعيل ما يرونه ضرورياً لهزيمة
العدوان وبناء وحدة المجتمع والوطن وصنع المستقبل.
أم��ام هذه المهام والتحديات ،هل نستطيع إبداع
ّ
المستقل في مواجهة الحرب الناعمة لنكون
طريقنا

شركاء فاعلين في بناء الحضارة اإلنسانية من دون
التخ ّلي عمّا هو أصيل في تراثنا وإيجابي في واقعنا؟
كيف نقيم دولة مدنية عصريّة قويّة عادلة ،دولة
تستعيد وتحمي حقنا القومي في أرضنا وتحصّن وحدة
المجتمع ضد كل أشكال التقسيم والتجزئة ،وتفعّل
المجتمع المقاوم ضدّ االحتالل واالستكبار والهيمنة
والتبعية .دول��ة ترعي بناء اإلنسان الجديد ،المثقف،
المنتج ،الحر؟
التحدي الحقيقي هو كيف يحافظ المجتمع على
االستقرار واالزدهار والدور ومقاومة الهيمنة الخارجية
والمطامع اإلسرائيلية ،ويبني دولة راشدة عادلة مقاومة
تُطلق مشروع نهضة جديدة ذات بعد إنساني.
من أجل بلورة وصياغة وتفعيل هذا المشروع ،ال بدّ
من منابر إعالمية ثقافية فكرية استراتيجية تسهم في
تثبيت هذا المسار.
رصد وتنظيم وتفعيل الطاقات الفكريّة للنخب
المثقّفة لجميع المتضرّرين من هذه الحرب
منابر تؤمن بحرية الحوار وص��راع األفكار وإب��داع
آليات عمل تنفيذيّة من أجل نشر الوعي وتعميق الثقافة
وإشراك اإلنسان العنصر األساسي في عملية المقاومة
ّ
مفكرين وإعالميين من
والنهضة .منابر مفتوحة لتفاعل
مختلف االتجاهات والمشارب
القوميّة والليبراليّة واليساريّة
واإلصالحيّة الدينيّة ليكونوا
ش��رك��اء ف��ي ال��م��ق��اوم��ة على
ق���در ع��ط��ائ��ه��م وإب��داع��ه��م
وتضحياتهم .منابر تعيد الروح
إل��ى الوطنية الديمقراطية
القادرة على مواجهة مشاريع
التفتيت المذهبي واالنقسامات
اإلث��ن��ي��ة ع��ب��ر وع���ي ال��ه��وي��ة
الوطنية والتضامن القومي
والمشاركة اإلنسانية .منابر
يشارك فيها كتّاب وصحافيون
ومثقفون ومفكرون من أجل
مواكبة األح���داث وال��ت��ح��وّالت
العالمية والعربية وتحليلها وقراءتها على ضوء رؤية
معاصرة تستند إلى القواعد التالية:
 -1المقاومة الشاملة هي طريقنا المستقل والخاص
في مواجهة الهيمنة.
 -2النهضة الجديدة التي تشمل تطوير المؤسسات
وتحديث البنى االقتصادية االجتماعية التربوية وتوفير
العلم والثقافة والعمل حتى يمتلك اإلنسان المعرفة
والحرية.
 -3بناء دول��ة مدنية على قاعدة تطوير وإص�لاح
القوانين ومحاربة الفساد وتعزيز سلطة القضاء وبناء
نظام جديد.
إن عملية تفعيل اإلعالم المقاوم مرتبطة عضوياً
بتغيير النظام وتتالزم وتتحصّن بوحدة المجتمع وتفعيل
دور المواطن عبر المشاركة في حركة التحديث والتغيير
والبناء والمقاومة.
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كمال م�ضاعني

ا�ستكمال خطة ترامب
ملف التطبيع العربي
م��ع الكيان الصهيوني
 ،يبدو أنها خطه ليس
ل��ه��ا ع�لاق��ه بمخرجات
االن��ت��خ��اب��ات االمريكيه
 ،فالجهود االمريكيه
الحثيثه ما زالت مستمره
الستكمال ه��ذا الملف ،
وآخرها المساعي لتنقيه
االج���واء بين السعوديه
وق��ط��ر ب��ه��دف تشجيع
ال��ط��رف السعودي على
اتخاذ خطوه متقدمه بهذا
االتجاه بعد االجتماع السعودي – االسرائيلي االخير .
التطبيع العربي الرسمي مع الكيان الصهيوني  ،هو البند
الرئيسي بتحقيق معادله أالمن االستراتيجي االسرائيلي ،
وهو مفتاح اندماج الكيان الصهيوني بالدائره الجيوسياسيه
التي سيكون لها مهمات ووظائف عديده  ،وستكون حسب
الخطه أالمريكيه أحد قواعد االستراتيجيه االمريكيه
للضغط على ايران  ،ولمواجهه المد االقتصادي الصيني ،
وتسويه الصراع العربي – االسرائيلي خارج االطار الدولي ،
وبمعزل عن سوريا .
الموقف االردني الرسمي كان أكثر ارتباكا  ،وجاء الرد
الرسمي بخطاب ال يقترب مما حدث  ،كان صياغه انشائيه
تقول أن اي خطوه يجب أن تصب لصالح حل القضيه
ال عاد ً
الفلسطينيه ح ً
ال  ،وهذا رد من يريد الرد عمليا ً.
ال يستطيع أحد المزايده على الشعب الفلسطيني بالداخل
 ،وليس من مصلحه أحد أضعاف السلطه الفلسطينيه  ،وال
أحد بامكانه مطالبه السلطه الفلسطينيه بالعوده للكفاح
المسلح في ظل الظروف والمعطيات الراهنه  ،لكن من
البديهي أن تتوجه السلطه لتحصين الجبهه الداخليه
 ،عن طريق السعي الجدي النهاء االنقسام او التقاسم
الجيوسياسي بين فتح وحماس  ،وبقاء هذا الملف دون حل ال
يمنع ع االقل اعاده الديمقراطيه أو التشاركيه الفلسطينيه
التي كانت تمثلها م ت ف بالحد االدني  ،وأذا كان هذا االمر
صعباً الى هذا الحد  ،فالسلطه مطالبه باعاده الصله مع
الشعب الفلسطيني بالشتات  ،واذا كانت مصالح المتنفذين
بالسلطه الفلسطينيه ال يالئم مصالحها أي حل يقوم على
تعبئه طاقات الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج  ،فأن
المنطق يقول أن السلطه ليس لها اعتراض على الخطه
أالمريكيه  ،والي بتجوز امي بقوله عمي .
االردن الرسمي هو المتضرر االكبر بعد السلطه
الفلسطينيه  ،فيما لو نجحت الخطه االمريكيه باكمال طوق
التطبيع  ،ومن ثم تسويه الصراع الفلسطيني – االسرائيلي
خارج االطار الدولي  ،الن االردن  ،وبكل بساطه  ،لن يعود
شريكا بعمليه التسويه  ،وملفات الوضع النهائي التي
يعتبر االردن شريكا موضوعيا فيها  ،سوف يتم تسويتها أو
تصفيتها  ،على اساس المصلحه االسرائيليه فقط  ،وهذا
اذا حصل فأنه سيكون كارثه بحجم هزيمه  ، 67ومع ذلك
ال نسمع أو نلمس أي رد فعل خارجي أو داخلي  ،وهذا خارج
المنطق البسيط بالسياسه .

م�شاركة عزاء

تنعى دائرة املهنيني الدميقراطيني االردنيني (مهنيون )
يف حزب -ح�شد-
مبزيد من احلزن وعميق اال�سى

رحيل كوكبة من خرية اطباء االردن
خط الدفاع االول يف مواجهة وباء كورونا

الذين ارتقوا وهم يدافعون عن �صحة املواطن وحماية للوطن من
الوباء اللعني  ..لقد �شكل رحيلهم خ�سارة كبرية
وفادحة لال�سرة الطبية ولالردن..
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