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خبرات  الخصوص  وجه  على  منها  والتاريخية  السياسية،  لالحزاب 
متراكمة وثقيلة حول المسارات والمراحل التي مرت بها الحياة السياسية 
في البالد، وال يستطيع احد ان ينكر عليها ذاكرتها التاريخية الخصبة، 
التراجع عن االلتزام بمتطلبات  والمزدحمة  بآثار وانعكاسات سياسات 
الحياة الديمقراطية على دور االحزاب السياسية ومكانتها في المشهد 

السياسي العام.
في نفس الوقت الذي لم تتوقف فيه احزابنا السياسية عن النضال 
بيئة سياسية صالحة  وتوفير  الديمقراطي  التحوّل  اجل مستحقات  من 
ما  االقتصادي وكل  النهج  واصالح  التشريعية  المؤسسات  دور  لتطوير 
له صلة بالدفاع عن الديمقراطية السياسية واالجتماعية، فقد واجهت 
االحزاب تجاهال وانكارا شديدا لمساهماتها ووجودها، وتعرضت لكثير 

من األذى المعنوي والسياسي وصل حد الطعن باهمية وجودها.
مواصلة  في  احزابنا  استمرت  اليها،  المشار  المرة  المراحل  كل  في 
دورها الوطني والسياسي، بدوافع المسؤولية الوطنية العالية، ولم تترك 
مساحة وقت صغيرة كانت ام كبيرة، إال وحاولت استثمارها واالستفادة 
منها من أجل دفع عملية االصالح السياسي الى األمام، بالرغم من كل 

المعيقات والعقبات.
لها  وسيكون  وانتقالية  جديدة  سياسية  مرحلة  مواجهة  في  نحن 
وسيادتها  الحضارية،  وهويتها  البالد  مستقبل  على  حاسمة  تأثيرات 

الوطنية.
هذه العناوين تحتاج الى درجة عالية من تحمل المسؤولية الوطنية 
مخرجات  الى  الوصول  تضمن  وبرامج  أسس  على  الداخلية  والوحدة 

سياسية آمنة.
هنا تبرز اهمية الحوار الديمقراطي المسؤول بين الجهات الرسمية 
المعنية وبين االحزاب السياسية والنقابات المهنية واطياف المؤسسات 
ولعل  وقوانينه،  اصوله  الديمقراطي  وللحوار  المختلفة،  الجماهيرية 
والتفاعل  جيدا،  له  واالنصات  اآلخر  والرأي  الرأي  احترام  مقدمتها  في 
مع مضامينه وعدم االحتكام الى افتراضات مسبقة: أضرت كثيرا بدور 

الحركة الجماهيرية واضعفتها الى حدود قصوى.
الدعوات  جميعها  السياسية  القوى  تتناول  ان  الطبيعي  من  كان 
بعض  في  النقاشات  تخل  لم  حيث  السياسي،  باالصالح  الرسمية 
جوانبها من التشكيك بجديتها في اطار المناخات السلبية السائدة بين 

المؤسسات الرسمية واالحزاب السياسية تحديدا.
والمعايير  الوطنية،  الحلول  اليجاد  المدخل  هو  الديمقراطي  الحوار 
الذي يظلل  السقف  العليا هو  الوطنية  المصالح  اعتبار  الى  دائما تعود 
الجميع، فليس هناك من مسار اصالحي منقطع عن استحقاقاته الفعلية 
القوانين  من  جملة  تعديل  في  الفوري  الشروع  يتطلب  الذي  االمر   :
والسياسات واالجراءات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والتخفيف 
من االعباء الهائلة التي اثقلت المجتمع االردني بكل قواه : مؤسسات 
وافرادا وفتح االبواب للحريات المنصوص عليها في الدستور دون وجل 

وال توجس وال حسابات خاصة فهل ننجح في عبور المرحلة؟؟

اال�سالح ال�سيا�سي: العربة يف التنفيذ

 املبادرة الوطنية البحرينية ملناه�سة التطبيع:

 ا�شتغالل �شعار الت�شامح حتقيًقا للتطبيع مرفو�ض ب�شكٍل قاطع

الفقراء و “حرب اللقاحات”

دمي���ق���راط���ي  اح���ت���ب���ا����ض   .. ت���ون�������ض 
وغ�����ش��ب اج��ت��م��اع��ي وت������اأزم اق��ت�����ش��ادي

ترامب �شفعنا  كما  ب��اي��دن  ي�شفعنا  ال  ك��ي 

ارب��د-ج��ر���ض-ع��م��ان.. ط��ري��ق  على  متالحقة   ان��ه��ي��ارات 
امل������الي������ن ت���ن���ف���ق ع���ل���ي���ه���ا وت������ذه������ب ه������درا

االون���������روا ول���ع���ب���ة ال��ت��م��وي��ل 

ال����ق����رب����ى!!! ذوي  وظ����ل����م 

ر�شاد: حت�شن وتطوير ا�شاليب التعليم االلكرتوين باتت 

متطلبا اجباريا وعلى ادارات اجلامعات حتمل م�شوؤولياتها

احل�����ك�����وم�����ة ت���ع���ت���م���د ن���ف�������ض ال���ن���ه���ج 

٢٠٢١ م����وازن����ة  ب�������دالالت  االق���ت�������ش���ادي 

الي�شارية: القومية  وال�شخ�شيات  والقوى  لالأحزاب  الوطني  امللتقى 

التي  ال��ع��ام��ة  ���ش��م��ان مم��ار���ش��ة احل��ري��ات 

حلقوق  الدولية  والقوانن  الد�شتور  كفلها 

االأردن م��ن  عليها  امل�����ش��ادق  االن�����ش��ان 
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جلنة �شباب ذيبان :مدينتنا لي�شت مكّبًا للنفايات واملياه العادمة

دعوات لتوحيد املرجعيات الناظمة لعمل منظمات املجتمع املدين

تنبه   ٢٠٠٦ عام  منذ  ـ     
/الى  مادبا   / ذيبان  لواء  في  السكان 
تنقية  محطة  احدثتها  بيئية  كارثة 
سدين  بين  تقع  التي  عمان  جنوب 
هذه  وفي  للشرب  يستخدمان  للمياه 
جنوب  تنقية  محطة  اصبحت  االيــام 
تحتوى  عــادمــة  مياها  تضخ  عمان 
على عناصر ثقيلة وسامة وتؤثر على 
االنسان  وصحة  والبيئة  المياه  سالمة 
الزراعية  ـــي  االراض انتاجية  وعلى 
واالبقار(  )االغنام  الحيوانات  وعلى 

وانتاجيتها.
من  عدد  تداعى  المجال  هذا  وفي 
الشباب في اللواء وشكلوا )لجنة شباب 
البيان  اللجنة  هذه  واصدرت   ) ذيبان 

التالي
1-هذه المياه ال ينصح باستخدامها 
مع  ستعود  النها  االعـــالف  ــزراعــة  ل
)الدِرة من  البشر  إلى  واللحوم  الحليب 

الِجرة( 
٢-النها غير مجدية اقتصاديا اصال 
فطن برسيم المياه الملوثة ال يتعدى 
٦٠ دينار بينما برسيم المياه الصالحه 

باضعاف هذا الثمن.
3- هذه المياه تحتوي على عناصر 
وتصبح  مشعة  وربما  وسامه  ثقيلة 

صالحة  غير  سنوات  عدة  بعد  األرض 
للزراعة.

4-المنطقة المقترحة للتخلص من 
هذه المياه تقع بين سدين يستخدمان 

للشرب.
جر  هــو  الــلــواء  اهــالــي  5-مطلب 
ومحيطها  ذيبان  إلــى  السدود  مياه 
الستخدامها في الزراعه بوجود كميات 
كبيرة فائضة عن الكميات المستخدمة 
الواله  و  الموجب  ســدّي  في  للشرب 
مقارنه  عاليه  تكاليف  ماديا  يكلف  وال 
المادية  العادمة  المياه  جر  بكلفة 

والصحية والبيئية.
منطقة  ــى  إل المياه  ــذه  ه ٦-جــر 
في  ذيبان  واستخدامها  غرب  بطحان 
زراعة أشجار الخشب بعيدا عن السدود 
الصالحة  واألراضـــي  المياه  ومنابع 
للزراعة بعدما رفض متنفذ كبير  نقل 
خوفا  الصحراء  أعماق  إلى  المياه  هذه 

على آبار المياه الجوفية التي يملكها.
7-هذه المياه لن تشغل المتعطلين 
المياه  في  الــزراعــة  الن  العمل  عن 
بسبب  مجدية  غير  أصبحت  النظيفة 
الزراعية  المنتجات  اسعار  انخفاض 

بمنتجات  بالكم  عضوية  فما  الغير 
أمام  والمثال  الملوثة  المياه  زراعــة 
أعيننا بحي المسلخ في محافظة مادبا 
ذيبان  لواء  من  سكانه  معظم  والذي 
لماذا ال يعمل األردني بزراعة االعالف 
والعامل  مجدية  غير  ألنها  الجواب 
فرق  من  بذلك مستفيدا  يقبل  الوافذ 

صرف العملة.
إلى  ستهوي  األراضـــي  8-اســعــار 
العادمة  المياه  اذا تم جلب  الحضيض 
إلى المنطقة و مثال سعر الدونم في 
حي المسلخ مقارنة باي حي من أحياء 

المحافظة.
9-تشغيل مدير لمشروع جر المياه 
أبناء  دينار من  براتب 5٠٠٠  العادمة 
في  البطالة  مشكلة  يحل  لن  ذيبان 

اللواء.
1٠-لن نسمح ان تكون ذيبان مكبا 
التي  وهــي  عمان  متنفذي  لنفايات 
حرمت من خدمة الصرف الصحي ألنها 
الشرب  فكيف  لمياه  سدين  بين  تقع 
نقبل بتلويث اراضينا ومياهنا وبيئتنا 
بقاذورات غيرنا مقابل منحه ستذهب 

إلى كروش األثرياء في بضع سنين.

مــشــاركــون  أّكــــد   - ـ     
وتحديات  واقع  ناقشت  ورشــة،  في 
أهمية  األردنــي،  المدني  المجتمع 
التشريعية  المرجعيات  توحيد 
المجتمع  منظمات  لعمل  الناظمة 
عمل  واقــع  تحسين  بهدف  المدني 
شريكا  باعتبارها  المنظمات؛  هذه 
مهما في التنمية، والدفاع عن حقوق 
الفئات  مصالح  وحماية  اإلنــســان، 

الضعيفة في المجتمع.
نظمها  التي  الورشة  في  وأّكــدوا، 
اتحاد المرأة األردنية ومركز الفينيق 
مــع شبكة  بــالــشــراكــة  ــلــدراســات  ل
الحكومية  غير  العربية  المنظمات 
الموافق  الماضي  األحــد  للتنمية، 
٢/14 في مقر االتحاد، أهمية وضع 
إطــاره  في  المدني  المجتمع  عمل 
المراجعة والنقد  الصحيح، من خالل 
عمل  قيم  منظومة  ووضــع  الذاتي 
تموضعه  وإعادة  المدني،  للمجتمع 
أساسي  كشريك  دوره  ألهمية  نظرا 
مسار  في  لعملها  ومكمل  للدولة 

التنمية والتقدّم.
ــاد الــمــرأة  ــح ــت رئــيــســة ات ــال وق
الورشة  إن  الزعبي،  آمنة  األردنية 

بين  عــام  نقاش  ــراء  إج إلــى  تهدف 
الحكومة  وممثلي  المدني  المجتمع 
مشاكل  لبحث  الــخــاص،  والقطاع 
وتحديات واقع المجتمع المدني على 
واألنظمة  التشريعي  البعد  مستوى 
وعلى  لعمله،  الناظمة  والتعليمات 
لعمله،  الممّكنة  البيئة  مستوى 
وصوال لوضع رؤى ومقترحات نضعها 
إعادة  أجل  من  الحكومة  يدي  بين 
النظر برسم السياسات والتشريعات 
المدني  المجتمع  بعمل  المتعلقة 
التنمية،  في  كشريك  المهم  ودوره 
الدولة  مقتضيات  تتطلبه  ما  وهذا 

الحديثة.
البيئة  تناولت  التي  الجلسة  وفي 
الناظمة  والتشريعات  التمكينية 
لعمل المجتمع المدني، أّكدت رئيسة 
الحمود،  فداء  والرأي  التشريع  ديوان 
المدني  للمجتمع  يكون  أن  أهمية 
والمشاركة  التعليق  في  فعّال  دور 
القوانين  مشاريع  مــســودات  على 
موقعه  على  الديوان  يعرضها  التي 
للوصول  الــرســمــي؛  اإللــكــتــرونــي 
بشأن  آلرائــهــم  أفــضــل  لمعرفة 
مشاريع القوانين المطروحة، مؤكدة 

أهمية وجود إطار قانوني يحكم عمل 
المجتمع المدني، من حيث التسجيل 
قانوني من حيث  وإطار  والترخيص، 
التمويل،  على  والحصول  التمويل 
وإجراءاته سهلة  وأن يكون منضبطا 

ومبسّطة.
للدراسات  الفينيق  مركز  مدير 
إن  قــال  عــوض،  أحمد  االقتصادية 
عمل المجتمع المدني تنامى بشكل 
المستويات،  مختلف  وعلى  ملموس 
منظمات  تتمتع  أن  اهمية  مؤكدا 
باستقالليتها،  المدني  المجتمع 
بعملها  تقوم  كي  بتنوعها؛  والقبول 
استقالليتها  وان  صحيح،  بالشكل 
تتطلب بيئة ممّكنة لعمل المنظمات 
التشريعي  الــمــســتــويــيــن  ــى  عــل

والتنفيذي اإلجرائي.
المرازيق  عيسى  أّكــد  ذلــك،  إلى 
من المركز الوطني لحقوق اإلنسان، 
أساسيا  دورا  المدني  للمجتمع  أن 
بد  لذا ال  األردنية؛  الدولة  ومهما في 
التشريعية  المرجعيات  توحيد  من 
المجتمع  منظمات  لعمل  الناظمة 
عمل  واقــع  تحسين  بهدف  المدني 
بعض  ان  الى  الفتا  المنظمات،  هذه 

الممارسات لبعض منظمات المجتمع 
لهذه  العام  للجسم  تسيء  المدني 
النقد  ممارسة  يلزم  ما  المنظمات 

الذاتي.
التنفيذية  الرئيسة  بدورها، بيّنت 
لجمعية معهد تضامن النساء األردني 
التحديات  أهم  من  أن  خضر،  أسمى 
المدني  المجتمع  يواجهها  التي 
النصوص  بين  الكبيرة  الفجوة  هو 
المجتمع  لعمل  الناظمة  القانونية 

المدني والتطبيق والقوانين.
وحرية  حماية  مركز  ممثل  وقال 
إن  مــنــصــور،  نــصــال  الصحفيين 
المجتمع المدني يؤمن بأهمية العمل 
واحدة  يدا  أن  ويؤمن  الحكومة،  مع 
هناك  يكون  أن  ويجب  تصفق،  ال 
الحكومة  بين  ورزين  مشترك  عمل 

والمجتمع المدني.
مركز  من  النوايسة  عمرو  وأّكــد 
تُمارس  أن  ضــرورة  راصــد،  الحياة- 
عملية  المدني  المجتمع  منظمات 
بهدف  عملها؛  لطبيعة  الذاتي  النقد 

التطوير وتجاوز التحديات.
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 � خا�ض  - تعتبر الموازنة 
االستحقاقات  اهــم  احـــدى  الــعــامــة 
مجلس  على  تطرح  التي  الدستورية 
كل  واالعــيــان  النيابي  بشقيه  ــة  االم
مكونات  على  ــر  اث مــن  لها  لما  عــام 
االقتصاد الوطني واالوضاع االجتماعية 
ادوات  احـــدى  ولكونها  للمواطنين 
ــداف  اه لتحقيق  المالية  السياسة 

اقتصادية واجتماعية ومالية.
ــروع قــانــون  ــش ـ ومــنــذ اصــــدار م
عرضها  قبل   ٢٠٢1 للعام  الموازنة 
على المجلس النيابي تناولها بالتحليل 
والتي  والماليون  االقتصاديون  الخبراء 
خلصت تحليالتهم بان الموازنة العامة 
ليس فيها من اولويات جديدة لمواجهة 
االقتصادية  واآلثار  المالية  المشكالت 
عنها  كشفت  التي  عليها  المترتبة 
بل  لها  سببا  تكن  ولم  كورونا  جائحة 
السياسات  عقم  ــراء  ج منها  فاقمت 
العامة  الموازنات  في  المتبعة  المالية 
على  ــي  ــاس اس بشكل  ــمــادهــا  واعــت
لتصل  والخارجي.  الداخلي  االقتراض 
احتساب  بــدون  دينار  مليار   ٢7 الــى 
ديون الضمان االجتماعي والمقدرة بما 
 3٢،٦ العام  الدين  ليصل    5،٦ يقارب 
 ٪1٠4 نسبته  ما  يشكل  دينار  مليار 
من الناتج المحلي لتتراكم بذلك خدمة 
مقداره  ما  على  وتستحوذ  العام  الدين 
1،54٦ مليار دينار من الموازنة الحالية 
الموازنة  من   ٪15 نسبته  ما  ولتشكل 
تضاف الى بند الرواتب التقاعدية ٪15 
لتشكل   ٪٦5 بنسبة  موظفين  ورواتب 
النفقات  بنود  مــن   ٪95 نسبته  مــا 

الجارية؟ 
ما  اال  االيــرادات  في حين ال تغطي 
نسبته 83،4٪ من النفقات الجارية في 
ما  االيرادات  تغطي  كانت  الذي  الوقت 
موازنة  في  النفقات  من   88،٢ نسبته 
الــواردة في  االرقــام  تؤكد  كما   ٢٠٢٠
الحكومة  اعتماد  الى  الموازنة  بنود 
النظر  دون  الموازنات  في  النهج  نفس 
عن  تخرج  التي  المالية  االختالالت  الى 
المشكالت  وتفاقم  السيطرة  حــدود 
المترتبة عنها والتي تنذر بالخطر لعدم 
برغم  االجنبي  االقتراض  على  القدرة 
الهيكلية  االصالحات  ببرنامج  االلتزام 
 39٦ مــقــداره  مــا  اال  تغطي  ال  فهي 
مليون دينارا لعجز في الموازنة مقداره 
العجز  اليه  يضاف  دينار  مليار   ٢،٠87
في الوحدات الحكومية المستقلة المقدر 
بـ 58٦ مليون دينار ليرتفع العجز الى 
٢،٦41 مليار دينار حيث يؤشر ذلك الى 
الداخلي  لالقتراض  الحكومة  توجهات 
الخزينة  ــات  اذون بسندات  كان  ســواء 
وما  السيولة  نسبة  لخفض  البنوك  من 
يتركه من آثار على القطاعات االنتاجية 

صندوق  من  تقترض  ان  او  والقروض 
التي  االجتماعي  الضمان  استثمارات 
وطني  مال  رأس  المالية  كتلته  تشكل 
يرفع من االحتياطات المالية بعد هبوط 
االحتياطات المالية االجنبية بنسبة ٪8 
بسبب  المغتربين  تحويالت  وانخفاض 

جائحة كورونا.
تفاقم االختالالت يتطلب ا�شالحا 

ماليا واقت�شاديا 
والمالية  االقتصادية  فاالختالالت  ـ 
وخروج  العام  الدين  بخدمة  المتعلقة 
الصغيرة  الــمــنــشــآت  مــن  ــد  ــعــدي ال
وتفاقم  ــســوق  ال مــن  والمتوسطة 
الى ما  والبطالة لتصل  الفقر  مشكلتي 
البنك  تقرير  وحسب   ٪٢3،9 نسبته 
نسبته  ما  الى  بالتوقع وصولها  الدولي 
وارتفاع  الشرائية  القوة  وضعف   ٪٢8
نسبة االقتراض بنسبة نمو ٢4٪ هذه 
المستثمر  ثقة  زعــزعــت  االخــتــالالت 
الحكومة  عليه  تعول  الــذي  االجنبي 
االجنبية  االستثمارات  انخفضت  حيث 
الحكومية  واالجراءات   ٪33 نسبته  بما 
مطلب  وهــو  الفائدة  سعر  بتخفيض 
االنتاجية  القطاعات  لدعم  اقتصادي 
المالية  والمؤسسات  الحكومة  ان  اال 
سعر  تخفيض  من  استفادت  التي  هي 

الفائدة لتسهيل االقتراض الداخلي.
المنظومة  ــة  ــع ــراج م مــن  ـــدال  ب
التي تشكل  الضريبية واالعتماد عليها 
ما نسبته 7٠٪ من االيرادات كما ظهر 
الحالية  الموازنة  في  عليها  االعتماد 
بتوقع 5،39٠ مليار دينار منها 3،8٢5 
ضريبة مبيعات تشكل ما نسبته 5،7٠ 
٪ من االيرادات الضريبية فيما تشكل 
 ٪٢،٢ نسبته  ما  العقار  على  الضريبة 
وضريبة ارباح الشركات المساهمة ٢3٪ 
المستوردة  السلع  الضرائب على  بينما 
٦،٦٪ والسلع المحلية ٢9،3٪ ان هذه 

بالضرائب  المتعلقة  الحالية  المعطيات 
تعكس الخيارات للسياسات الحكومية.

العام  الدين  مواجهة  من  وبــدال  ـ 
من  وبدال  جديدة  بديون  عليه  تعتمد  
الفقر  من  تحد  اقتصادية  اهداف  وضع 
والبطالة فان السياسة المالية المعتمدة 
المولدة  االنتاجية  القطاعات  تطال 
باالعتبار  تأخذ  ان  دون  العمل  لفرص 
ان هذه السياسات المالية حققت نتائج 
الموازنات  في  عنها  للمعلن  معاكسة 
السابقة بتحقق نسبة نمو ٢٪ واعتماد 
الحالية  الموازنة  في   ٪٢،5 نمو  نسبة 
االنكماش  االعتبار  بعين  تأخذ  ان  دون 
وهو   ٪3،٦ نسبته  ما  الى  وصل  الذي 
الشرائية  الــقــوة  ضعف  على  مؤشر 
ما  الى  يصل  ان  النقد  صندوق  وتوقع 
ضعف  استمرارية  يؤكد  مما   ٪5 نسبة 
القوة الشرائية وتفاقم ظاهرة البطالة 
التي بتوقع النقد الدولي وصولها الى ما 
المعطيات  تؤكد  ذلك  ومع   ٪٢8 نسبة 
ان التوقعات غير واقعية اال ان الحكومة 
تتوقع زيادة في نسبة الصادرات 5،٦٪ 

وااليرادات المحلية بنسبة 18٪؟ 
الجوانب  الــى  االلتفات  من  ــدال  وب
الدارة  استراتيجية  ووضع  االقتصادية 
قبل  والخارجي  الداخلي  بشقيه  الدين 
تضع  وان  واالرقــــام  النسب  تحديد 
االقتصادية  االدارة  اولويات  الحكومة 
القطاع  النشطة  السيولة  توفر  ومدى 
الخاص وان تأخذ باالعتبار كلفة خدمة 
الدين العام ومدى قدرتها على مواصلة 
الحكومة لم تأخذ في  االقتراض لكون 
مالية  مصادر  توفير  الحالية  الموازنة 
القدرة  بعدم  المعطيات  مؤشر  رغم 
عليه  اكــدت  ما  وهــذا  االقتراض  على 
صناعة  غرفة  عن  الصادرة  الدراسة 
عمان التي اظهرت من بعض التوجهات 
وحقيقة  الموازنة  بــالغ  في  ـــواردة  ال
الموازنة  مشروع  في  الــواردة  االرقــام 

حيث تبين ان المشروع لم يحل مشاكل 
الصغيرة  االنشائية  للقطاعات  التمويل 
الحكومة  توجهات  بسبب  والمتوسطة 

لالقتراض.
الرقمية  المعطيات  اســاس  وعلى   
ــالغ الــمــوازنــة قدمت  الــــواردة فــي ب
الموازنة  قــانــون  مــشــروع  الحكومة 
الهيئات  العامة ومشروع قانون موازنة 
في  المالية  اللجنة  ــى  ال المستقلة 
تخفيض  قررت  التي  النيابي  المجلس 
اي  مليون   148 بنحو  الموازنة  نفقات 
لبنود  الرقمية  المعالجة  على  اقتصرت 
الموازنة بتخفيض اجمالي االنفاق العام 
الرأسمالية  والنفقات  دينار  مليون   85
الجارية 19  والنفقات  ٦٦ مليون دينار 
مليون دينار ونفقات الوحدات الحكومية 
٦٢ مليون دينار منها نفقات جارية ٢5 

مليون دينار.
في  الــنــواب  مناقشات  وانحصرت 
المعتاد  التقليدي  ــار  االط هــذا  نفس 
عليه منذ سنوات برغم ان التخفيض ال 
يغطي اال ما نسبته 5٪ من العجز الكلي 
في الموازنة بدال من مساءلة الحكومة 
عن قضايا االصالح االقتصادي والمالي 
االستثنائية  الظروف  عنه  الذي كشفت 
االنشطة  وتعطل  النمو  في  تراجع  من 
االقتصادية ومدى قدرة الموازنة تجاوز 
الى  ادت  التي  االقتصادية  المشكالت 
االنكماش من جهة ومدى دور المجلس 
المحاسبة  ديوان  مع  بالتعاون  النيابي 
للتأكد من تنفيذ بنود الموازنة والتأكد 
تعديالت  من  الموازنة  على  يطرأ  مما 
المتتابعة  للحسابات  دورية  بمراجعة 
لديوان المحاسبة والرقابة المالية خاصة 
بعدما كشف عنه ديوان المحاسبة  من 
تسيب مالي وشبهات فساد في مراجعة 
موازنة  في  وااليرادات  النفقات  جداول 
النواب  بعض  مداخالت  ان  مع   ٢٠٢٠
غير  بانها  الموازنة  حقيقة  الى  اشارت 
وخلت  واقتراضاتها  بارقامها  واقعية 
مما  النمو  تحفز  حقيقية  مشاريع  من 
مبالغ    ٪٢،5 المتوقع  النمو  ان  يؤكد 
فيه وتساءلوا هل يعقل ان تحقق نموا 
 ٪8 نسبة  المبيعات  ضريبة  بايرادات 
ونمو عقار 35٪ والبالد تشهد كسادا ال 

مثيل له.
ال   شكلية  متكررة  مداخالت  وهي 
المجلس  من  المطلوب  الــدور  تعكس 
تدفع  تشريعات  ــدار  ــاص ب النيابي 
ومعالجة  االقتصادي  االصــالح  باتجاه 
تواجه  الــتــي  العميقة  االشــكــالــيــات 
االقتصاد الوطني كالفجوة في الرواتب 
وتغيير  والبطالة  الفقر  وملف  واالجور 
للمجلس من  لما  الموازنات  اعداد  نهج 
ووضع  االصــالح  احــداث  من  صالحيات 

استراتيجيات واضحة لكافة الملفات.

بعد اقرارها من املجل�ض النيابي

احلكومة تعتمد نف�ض النهج االقت�شادي بدالالت موازنة ٢٠٢١
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الدكتور  النفطي  الخبير  أكــد   -   
في  النفط  عن  التنقيب  قرار  ان  الصادق  زهير 
مشيرا  سياسي،  قرار  يكون  ان  مستبعد  االردن 
في  المجال  هذا  فتحت  الطاقة  وزارة  ان  الى 
من  المختلفة  والمحافظات  المناطق  من  العديد 
في  جرت  التي  والتنقيب  الحفر  عمليات  ابرزها 
الفتا  الغاز،  منها  استخرجنا  والتي  الريشة  حقل 
الى ان التنقيب يجري من خالل العمل والتعامل 
وتابع في  النفط.  للبحث عن  مع شركات خاصة 
االردن  أن  “األنباط”  معه  اجرتها  خاصة  مقابلة 
والنفط  المعادن  من  الطبيعية  بالثروات  مليء 
العام  الى  مشيرا  ايضا،  والغاز  والخفيف  الثقيل 
1987 الذي اكتشف النفط فيه في حقل حمزة، 
في  الريشة  حقل  في  التنقيب  عمليات  وجرت 
بئر  خاصة  الغاز،  مادة  واكتشفوا   1988 العام 
اليومي  انتاجه  كان  الذي   3 رقم  الريشة  حقل 
حوالي 35 مليون قدم مكعب غاز، وتابعوا حفر 
تقريبا،  بئر   4٦ الى  عددها  وصل  ان  الى  االبار 

بعضها انتجت وبعضها االخر لم ينتج.
ثروات  لديها  االردن  ان  الصادق،  واوضــح 
ونستطيع  حاجتها  عن  وتزيد  تكفيها  طبيعية 
تصديرها للخارج ايضا، مشيرا الى انه لدينا مئة 
حوالي  منها  ننتج  الزيتي  الصخر  من  طن  مليار 
الخفيف،  النفط  من  برميل  مليار   4٠ الى   18
خاصة  النفط  انــواع  ــود  اج مــن  يعتبر  والــذي 
ثقيل  نفط  ولدينا  السرحان،  حقل  في  الموجود 
في حقل األزرق بحوالي مليارين برميل حسب ما 
اشار اليه التقرير المعد من خبراء شركة البترول 
الوطنية الذين عملوا في الحقل. وحول المناطق 
والمعادن  الطبيعية  الثروات  فيها  تنتشر  التي 
ان  دراسات  اكدت  على  اشرف  أنه  الصادق  بيّن 
منطقة البحر الميت تعيش على بحر من النفط، 
وهناك ايضا منطقة السرحان والصفاوي واالزرق 
جنوب  جنوب  ومنطقة  الشمالية،  والمرتفعات 
مليئة  المناطق  هذه  ان  مؤكدا  “الجفر”،  االردن 

بالثروات الطبيعية، لكن ال عمليات حفر وتنقيب 
الطاقة  الى ما قامت به وزير  تجري فيها. ولفت 
الواقع  ارض  على  انجزت  ما  حول  زواتي  هالة 
ممن لم ينجزه من سبقها حيث قامت باستخراج 
الغاز  اتفاقية  فيه  وقعت  الذي  الوقت  في  الغاز 
 15 حوالي  واستخرجت  المحتل،  الكيان  مع 
مليون متر مكعب من الغاز من بئرين في حقل 
الريشة . وحول كمية الغاز الموجودة لدينا اوضح 
العالمية  “الشامبرجير”  شركة  اعدتها  دراسة  ان 
بناء على طلب شركة البترول الوطنية اكدت انه 
قدم  تريليون   73 الى  تريليون   9 حوالي  يوجد 
مكعب من الغاز في حقل الريشة، الفتا الى اننا 
قدم  مليون   ٢5 حوالي  االن  لغاية  استخرجنا 
مكعب وحاجة االردن بـ اليوم تتراواح ما بين 33٠ 
الطبيعي  الغاز  الى 35٠ مليون قدم مكعب من 
و حوالي 15٠ الف برميل نفط يوميا. وشدد اننا 
آبار  حفارات  وشراء  عملنا  آلية  بتطوير  قمنا  لو 
اآلبار  وحفرات  المحلية  الكفاءات  كل  واستغلينا 
قدم  مليون   55٠ الى  اليومي  انتاجنا  سيصل 
وحاجته  االردن  يكفي  ما  اي  الغاز،  من  مكعب 
تكلفة  ان  مؤكدا  تبقى،  ما  وتصدير  الغاز  من 
الحفر البئر تكون لمرة واحدة والتي تبلغ حوالي 
مليونين دوالر، اما االنتاج المستمر فال عالقة له 
مستمر،  دخل  لدينا  اصبح  انه  خاصة  بالتكلفة 
الزيتون،  من  شجرة  بزراعة  اشبه  األمر   ”: قائال 
ومن  وسقيها،  زراعتها  في  فقط  التكلفة  تكون 
ثم ال حاجة للتكلفة ألنها ستدرعليك دخال بشكل 
سنوي”. وحول ان كان لدينا نفط في االردن ام 
ال قال الصادق، انه ال نستطيع الحكم بالدقة عن 
كمية النفط المتواجد في االردن، خاصة أن لدينا 
الحفر  يتم  مناطق كثيرة جدا غير مكتشفة ولم 
فيها مثل الجفر والسرحان والمرتفعات الشمالية 

والبحر الميت واالزرق كامل.
“الكورالب”  اجراها  دراســة  هناك  ان  وتابع 
على  دينار  مليونين  حوالي  بمبلغ  االمريكية 

الذي  الوقت  في  مربع  متر  كيلو   15٠٠ مساحة 
تبلغ فيه مساحة االزرق اكثر من 1٠ االف كيلو 
مربع، اكدت في النتائج التي خلصت لها ان هذه 
منها  يتولد  ان  يمكن  االزرق”  “حقل  المنطقة 
انه  واوضــح،  نفط.  برميل  مليون   43٠ حوالي 
خاصة،  البترول  علم  وفي  االردن  مستوى  على 
الدقيقة،  النتائج  الى  للوصول  فنية  يوجد طرق 
ناحية  من  جيوفيزيائية  مسوحات  بعمل  تبدأ 
اجراء  الى  فنية ال نستطيع شرحها هنا، ونحتاج 
ومتوفر  االبعاد  ثالثية  جيوفيزيائية  مسوحات 
نستخدم  كنا  أننا  علما  االبــعــاد،  رباعية  االن 
في  االبــعــاد  ثنائية  جيوفيزيائية  مسوحات 
السابق. وتابع، انه تم اجراء عدد من المسوحات 
مناطق  في  حاليا  االبعاد  ثالثية  الجيوفيزيائية 
المسح  ضمنها  من  بسيطة  بمساحات  مختلفة 
حوالي  بلغت  بمساحة  الريشة  على  اجري  الذي 
5٠٠٠ كيلو متر مربع من قبل شركة “البريتش 

لـ حوالي  اجراء مسوحات  الى  اضافة  بتروليوم”، 
ولـ  االزرق،  منطقة  في  مربع  متر  كيلوا   3٠٠
السرحان،  لمنطقة  مربع  متر  كيلو   ٢٢1 حوالي 
في  العاملين  الجيوفيزيائيين  جهتهم  من  واكد 
شركة البترول الوطنية واتفقوا مع الشركة انها 
واعدة واكتفوا بهذة النتيجة فقط على حد قول 
الصادق. وأضاف، ان التحدي األهم واألبرز الذي 
واجــراء  النفط  استخراج  الى  طريقنا  في  يقف 
اليها  تشير  التي  المناطق  لكافة  المسوحات 
الدراسات هو اإلمكانيات المادية، وهذا ما قالته 
الى  واشــار  السابقة،  الحكومات  عنه  وصرحت 
المفترض  من  كان  تم ضخها  مليارات  ان هناك 
تخصيص جزء منها الستخراج الثروات الطبيعية 
التي  االتفاقية  الى  الصادق  ولفت   . االردن  في 
في  والسعودية  االردنية  الحكومتين  بين  وقعت 
تتعلق  الحدود،  ترسيم  اعادة  اثر   ،19٦5 عام 
يؤكد  التي  السرحان  منطقة  من  بسيط  بجزء 
كبيرة  بكميات  فيها  موجود  النفط  ان  الصادق 
اكتشفت منذ  السعودية  الحكومة  ان  جدا خاصة 
حوالي شهر من االن حفرت في المنطقة الحدودية 
“الطريف”  السعودية  اراض  في  لها  والمقابلة 
كبيرة.  بكميات  الطبيعي  الغاز  منها  واستخرجوا 
وتابع الصادق، ان ابرز بنود هذه االتفاقية تنص 
على انه وفي حال تم اكتشاف او استخراج النفط 
بيننا  بالمناصفة  تكون  السرحان  منطقة  من 
وبينهم يكون نصيب كل جانب 5٠٪، بحسب ما 
حول  الطاقة  وزارة  في  الخاصة  مصادره  زودته 
المقابلة  خالل  الصادق  وذهب  االتفاقية.  هذه 
مقترحا  االردنية،  البترول  مصفاة  عن  للحديث 
مشبها  جديدة  مصفاة  وبناء  هدمها  يجب  انه 
بالقول  الوطنية  البترول  شركة  بحفارات  اياها 
البترول  حفارات  كـ  ومهترئة  قديمة  المصفاة   ”:

الوطنية”.

التنفيذي  المكتب  -تــابــع    
ــي  األردن الديمقراطي  الشباب  لرابطة 
التي  المقلقة  االوضـــاع  باهتمام  رشــاد 
جراء  االردنية،  الطالبية  الحركة  بها  تمر 
معها  تعاملت  التي  الجبائية  السياسات 
ادارات الجامعات مع الطلبة مما حرم االف 
الطلبة من التسجيل بسبب تراكم الذمم، 
المسجلين  الطلبة  رافقت  حيرة  ظل  في 
الدرسي  الفصل  خالل  التعليم  الية  حول 
قرار  وبعد   ، المسجلين  للطلبة  الثاني 
مجلس التعليم العالي باعتماد التعليم عن 
نتمنى  جديدة  ومنهجيات  اليات  وفق  بعد 
طريقها  وتأخذ  الطالب  اثرها  يلمس  ان 
للتطبيق العملي كما تعهد مجلس التعليم 
الديمقراطي  الشباب  رابطة  فان  العالي 
التالية  باالجراءات  تطالب  رشاد  األردني 
لضمان تمكن الطلبة من االستفادة المثلى 
عملية  رافقت  التي  الصعوبات  ظل  في 

التعليم عن بعد للفصول السابقة :
1-توفير فرص التسجيل للطلبة الذين 

االلتحاق  مــن  يتمكنوا  لــم 
عجزهم  بسبب  بجامعاتهم 
واعفاءهم  الرسوم  دفع  عن 

من الذمم السابقة
لوحية  اجهزة  ٢-تامين 
باسعار  للطلبة  وحواسيب 
زيادة  مع  وبالتقسيط  رمزية 
المجانية  االلكترونية  الحزم 
وتخفيض  الجامعيين  للطلبة 

رسوم االنترنت للطلبة 
من  الطلبة  ــاء  اعــف  -3
والسكن  الــخــدمــات  رســـوم 

خالل فترة التعلم عن بعد .
كفاءة  على  3-التركيز 
التعليمية  العملية  ــودة  وج
تضمن  واضحة  الية  ــرار  واق
بين  ــادل  ــب ــمــت ال الــتــفــاعــل 

تتعارض  ال  ان  وتكفل  والطالب  المدرس 
المواد  مع  النظرية  المحاضرات  ــات  اوق
الطالب  حضور  لضمان  والعملية  العلمية 

جميع المحاضرات واالمتحانات
التدريسية المقترحة  4-اقتران لخطط 
للمحاضرات  واضــحــة  زمنية  ــداول  ــج ب
محددة  واسس  اليات  واعتماد  والواجبات 

للتقييم وتقديم االمتحانات
ان رشاد تدرك جيدا ان الصعوبات التي 
 ، الماضي  للعام  التعليمية  العملية  رافقت 
نستطيع تذليلها باشراك الطلبة وممثليهم 
لوجهة  واالســتــمــاع  الــقــرار  صناعة  فــي 
نظرهم بما يخص االليات التطويرية التي 
تضمن مخرجات تسهم في تحسين جودة 
التعليم ، وتجاوز وتذليل كل الصعاب التي 
 ، المتاحة  الموارد  استغالل  دون  تحول 
التي  الصعوبات  وبما يسهم في وقف كل 
التعليمية  العملية  استكمال  دون  تحول 
الطلبة  لجميع  المجال  اتاحة  رأسها  وعلى 
المسبق  الدفع  اشتراط  دون  التسجيل 
التي  الكارثية  االقتصادية  االثار  ظل  في 
خلفتها جائحة كورونا، خصوصا ان الطلبة 

اكثر القطاعات تضررا من هذه الجائحة

ال�سادق : “النفط” موجود يف االأردن بكميات كبرية جدا

رابطة ال�شباب االردين ر�شاد: اأوقفو �شيا�شة اجلباية من الطالب
م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا حت��م��ل  اجل���ام���ع���ات  ادارات  وع��ل��ى  اج���ب���اري���ا  م��ت��ط��ل��ب��ا  ب��ات��ت  االل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م  ا���ش��ال��ي��ب  وت��ط��وي��ر  -حت�����ش��ن 

الع���ف���ائ���ه���م االوان  وان  امل����ط����ال����ب����ات  ت�����راك�����م  ب�������ش���ب���ب  ال���ت�������ش���ج���ي���ل  م�����ن  ي���ت���م���ك���ن���وا  مل  ال���ط���ل���ب���ة  -االف 

ب���ع���د ع��������ن  ال�����ت�����ع�����ل�����م  ف����������رتة  خ����������الل  وال�����������ش�����ك�����ن  اخل���������دم���������ات  ر���������ش��������وم  ل����ت����ق����ا�����ش����ي  م����������رر  -ال 
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احتاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ينظم وقفة احتجاجا على منع الطلبة من 

الت�شجيل 
وقفة  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  اتحاد  نظم 
احتجاجية طالب فيها بالسماح للطلبة بالتسجيل ومراعاة 

الظروف االقتصادية واصدر بيانا طالبوا فيه بما يلي:
يمس  قرار  الي  المطلق  رفضنا  قطعي  وبشكل  نعلن 
تعاني  التي  االقتصادية  للمشاكل  كحل  الطلبة  جيوب 
الفاسدين  ايدي  فيه  الزالت  الذي  الوقت  في  البالد،  منها 

والعابثين بامن وطننا حرة طليقة.
ان التعليم حق للجميع و هذه القرارات هي قرارات ذات 
االقتصادية  االوضاع  ظل  في  الطالب  على  سلبي  تاثير 

الصعبة التي يعيشها الطالب االردني.
قرار كهذا يؤثر وبشكل كبير على الوضع االقتصادي 
للطلبة وذويهم، في ظل وجود اعداد كبيرة منهم تعتمد 

على تاجيل الرسوم في اكمال تعليمها دون انقطاع
لرسوم  اضافًة  السابقة  مم  الذِّ مجموع  يكون  ان    -1

الفصل القادم 9٠٠ دينار فما دون لطلبة التنافس.
لرسوم  اضافًة  السابقة  مم  الذِّ مجموع  يكون  ان   -٢
الموازي  لطلبة  دون  فما  دينار   1٢٠٠ القادم  الفصل 

العادي.
بتاجيل  يرغبون  الذين  المغتربين  الطلبة  على   -3
ممثلي  توكيل  )فقط(  البالد  خــارج  هم  ومن  الرسوم 
االقسام لتاجيل الرسوم وذلك بفترة السحب واالضافة،امّا 
حضورهم  فيشترط  البالد  داخــل  المتواجدون  الطلبة 
الرسوم  تاجيل  لغاية  شخصي  بشكل  المالية  للشؤون 

ضمن الشروط المرفقة اعالة.
ثابته  االلية  الجسيم  العجز  طلبة  يخص  فيما  4-وامّا 
ذمم(  )تقسيط  الماضية  الفصول  من  عليها  والمتعارف 

حسب المبلغ المتفق عليه بين الطالب و مالية الجامعة.
اليوم بقرار صادر من جامعتنا؛ بأنها ستسمح  فوجئنا 
بتأجيل الرسوم و لكن بشروط تعجيزيّة غير آبهة بوضع 
الطلبة بتاتًا، حيث أنها اشترطت قيام الطالب بدفع ٪5٠ 
من رسوم الفصل القادم »الذي يود تأجيل دفع رسومه« 

وتسديد جميع الذمم السابقة المترتبة عليه .

اليون�شكو ت�شدد على ابقاء املدار�ض 

مفتوحة مع مراعاة الوقاية ال�شحية.
للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العامة  المديرة  أكدت 
تفشي  أن  أوزالي،  أودري  »اليونيسكو«،  والثقافة  والعلم 
جائحة فيروس كورونا المستجد، تسبب بأضخم اضطراب 

تعليمي في التاريخ.
موجة  إن  صحفية   تصريحات  في  أوزالي  وقالت 
والجامعات  المدارس  اجتاحت  التي  العالمية  اإلغالقات 
في  خطير  تفاقم  إلى  وأدت  الطالب،  أغلبية  على  أثرت 
التعليم، وإحداث تحوالت جذرية  المساواة في  أوجه عدم 
أن  من  محذرة  العالم،  حول  برمتها  تعليمية  نظما  طالت 
إغالق المدارس والجامعات لفترات طويلة وتكراره يؤدي 
الصحة  على  اآلثــار  وتعاظم  التعلم  خسائر  تفاقم  إلى 

للتالميذ. العقلية 
وشددت على ضرورة ابقاء المدارس مفتوحة أو إعادة 
الكامل  فتحها في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة االمتثال 
العالمي  يونسكو  تحالف  أن  مذكرة  الصحية،  للقواعد 

السبل،  التعليم بكل  للتعليم يعكف على ضمان استمرار 
يحل  ان  يمكنه  ال  انه  رغم  بعد،  التعليم عن  من ضمنها 

محل التعليم داخل المدارس.
وبينت أنه عندما وصلت الجائحة إلى ذروتها في ربيع 
عام ٢٠٢٠ انقطع نحو 1.٦ مليار طالب عن المدرسة في 
أكثر من 19٠ بلدا، أي ما يمثل 9٠ في المئة من مجموع 

عدد الطالب في العالم.
وأضافت: »اليوم وبعد مضي عام على تفشي الجائحة 
ال يزال أكثر من 8٠٠ مليون طالب يواجهون اضطرابات 
تخفيض  أو  الكامل  اإلغالق  بين  ما  تعليمهم،  في  كبيرة 
عدد الساعات الدراسية«، مؤكدة أن األزمة قد تؤدي إلى 
في  للتعليم  المخصص  السنوي  التمويل  فجوة  تضخم 

البلدان األشد فقرا لتصل إلى ٢٠٠ مليار دوالر سنويا.

طلبة الدرا�شات العليا االأردنين يف 

باإن�شافهم اللبنانية يطالبون  اجلامعات 
بمساواتهم  لبنان   فــي  الــدكــتــوراة  طلبة  طالب   
طالب  لــدوام  العالي  التعليم  مجلس  بقرار  وشمولهم 
حضور  عدم  سيكون  حيث  بعُدَ  عن  األردنية  الجامعات 
لكافة الطلبة الوافدين العرب واألجانب إلى األردن حفاظا 
وباء  من  الوافدين  والعرب  األردنيين  الطلبة  حياة  على 

كورونا المتفشي في األردن .
منطقي  الغير  من  أنــه  لهم  مذكرة  في  وأضــافــوا 
بتعليمات  العالي  التعليم  وزارة  تشبث  هو  بالموضوع 
سابقة موجودة في الوزارة والتي تنص على إحضار إقامة 
بلد  في  له  وجاهي  بحضور  الخارج  في  الدارس  للطالب 
الدراسة واليوم مثال على ذلك دولة لبنان التي تعاني من 
تفشي وباء كورونا بشكل كبير جدا وتم إغالقات فيها ال 
الجامعية  الدراسة  الوباء وتعطيل  لليوم بسبب هذا  زالت 
الطالب  قام  أن  وبعد  هذا  كل  من  وبالرغم  لبنان  في 
بتزويد الوزارة أنهم أستنفذوا الوقت كطلبة دكتوراه في 
اآلداب وان أطروحاتهم باتت جاهزة للمناقشة خالل فترة 
لمعادلة  لهم  اإلقامة  مدة  تكملة  فقط  وينقصهم  وجيزة 
له  تفسير  ال  برد  تقعد  ولم  تقف  الدنيا  ترى  شهاداتهم 

وهو‹‹ عليك تكملة مدة اإلقامة الناقصة عليك ›‹...
وهذه  ودراسيا  مجتمعيا  مغلقة  لبنان   : الطالب  جواب 
االخبار مألت العالم أن هذا البلد منذ العام الماضي يعاني 
والنظام  والمجتمع  والجامعات  الجائحة  هذه  شراسة  من 
الصحي عاجز أمام مواجهة هذا الوباء وال نستطيع السفر 

وتكملة مدة اإلقامة الناقصة علينا .
األردنــي  الطالب  من  مطلوب  الشديد  لألسف  لكن 
مباشرة  يقابله  تعجيزيا  شرطا  يقدم  ان  بالخارج  الدارس 
ومالئمة  جدا  مريحة  بشروط  األردن  في  دارس  طالب 

ومحافظة تامة على صحته .
وأضافوا أننا طرقنا باب لجنة التعليم والشباب والذي 
العالي  التعليم  وزير  أمام  مشكلتنا  بتبني  رئيسها   قام 
والبحث العلمي االستاذ الدكتور محمد ابو قديس وال زلنا 
الناقصة  بالمدة  قضيتنا  حل  الموقرة  اللجنة  من  ننتظر 
في  شهاداتنا  معادلة  يتم  لكي  لبنان  في  لإلقامة  علينا 
تم  والتي  لألطروحة  مناقشتنا  حال  العالي  التعليم  وزارة 
وقت  لنا  يبقى  ولم  القادمين  الشهرين  في  لنا  تحديدها 
جعلت  والتي  لبنان  في  العامة  لإلغالقات  اإلقامة  لتكملة 
البلد عاجزا عن مواجهة جائحة كورونا والذي يطلب  هذا 

منا اليوم السفر إليه لتكملة إقامة في بالد مغلقة .

للجنة  رجاءنا  نكرر   »: بالقول  مناشدتهم  وختموا 
العالي سرعة  التعليم  وزارة  من  الطلب  والشباب  التعليم 
البت في قضيتنا قبل فوات الوقت وضياع كامل السنوات 
في  الشهادة  معادلة  بعدم  الدكتوراه  لمرحلة  الدراسية 

األردن ».

جامعة الريموك تلغي ت�شجيل طلبة ماج�شتري 

بعد دفع الر�شوم والطلبة يحتجون 
ألغت جامعة اليرموك قبول 8٦ طالبا تقدموا للتسجيل 
بدفع  قاموا  أن  بعد  الماجستير  بدرجة  اإلعالم  كلية  في 

الرسوم دون ابداء اسباب واضحة لهذا القرار .
قبل  أعلنت  الجامعة  أن  المتضررون  الطلبة  وأضاف 
الماجستير  بدرجة   ، اإلعالم  كلية  في  التسجيل  عن  مدة 
إجراءات  إتمام  وبعد   ، اليهم  المشار  الطلبة  ، حيث سجل 
التسجيل قررت الجامعة إلغاء تسجيلهم بدون مبرر يذكر 
النواب  لمجلس  احتجاجية  مذكرات  الطلبة  قدم  حيث 

والجهات المعنية مطالبين بإنصافهم  .

مطالبات باإلغاء نظام الفرتتن واالهايل 

يحتجون على عدم ا�شتجابة الرتبية 
مدير  استجابة  عدم  العالوك  قرية  أهالي   استهجن 
دوام  لعودة  األهالي  لمطالب  الثانية  الــزرقــاء  تربية 
للبنين لفترة واحدة رغم توقيع  الثانوية  العالوك  مدرسة 
العالوك  قــرى  في  المحلي  المجتمع  وممثلي  األهالي 
في  جماعية  مناشدة  على  والغربية  الشرقية  والمسرة 
بعودة  أيضا  المديرية  من  المكلفة  اللجنة  وتوصية  ذلك 
الدوام لفترة واحدة بعد اكتمال المباني الجديدة ، وكانت 
بدء  بسبب  فترتين  إلى  المدرسة  حولت  التربية  مديرية 
البناء وتوسعة المدرسة .واشتكى اهالي الطلبة من قيام 
َمع  بالتزامن  والبناء  للمدارس  الصيانة  بإجراء  التربية 
استغالل  من  بدال   الدراسة  لمقاعد  سنويا  الطلبة  عودة 

العطل الصيفية في ذلك

طلبة جامعة اال�شراء يحتجون ويطالبون 

الت�شجيل عملية  بت�شهيل 
الجامعة  ادارة  االسراء  جامعة  طالب  من  عدد  طالب 
في  واشاروا  التسجيل  من  بمنعهم  قرارها   عن  التراجع 
معرض شكواهم  ان إدارة جامعة اإلسراء تفاجئ الطلبة 
الثاني  للفصل  التسجيل  من  منعهم  على  ينص  قرار  بـ 
من  جزء  ودفع  السابقة  المالية  الذمم  كامل  سداد  قبل 
للسنوات  المعتادة  لالجراءات  القادم خالفا  الفصل  رسوم 
الفصل  الدفع خالل  وتقسيط  التسجيل  بتسهيل  السابقة 

الدراسي 
في  اإلسراء  لطلبة  مساندتها  اكدت  الطالبية  القوى 
حملتهم الداعية للتراجع عن هذا القرار المُجحف، والسماح 

للطلبة بالتسجيل وفق النظام السابق 

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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قطاع  ازمة  وا�شتداد  ا�شتمرار   � اأ 
االلب�سة

بالقصيرة  ليست  زمنية  فترات  منذ 
الحاد  التباطؤ  ازمــة  واشتدت  استمرت 
معظم  في  االوروبــي  االلبسة  قطاع  في 
ــاج وفي  ــت فــروعــه ومــواقــعــه، فــي االن
جانب  في  حــاد  تدني  وفــي  االستيراد، 
ورغــم  والــمــفــرق  بالجملة  المبيعات 
خسائر  من  والمعاناة   ، االسعار  تخفيض 
تراكمت الى ما يقارب )4٠( مليون دينار 
شبه  تشغيلية  نفقات  وجود  ظروف  في 
والمياه  االيجارات  مثل  ومستمرة  ثابتة 
والكهرباء والرسوم ورواتب العاملين في 
متاجر االلبسة التي تستحق بغض النظر 

عن مستوى المبيعات.
هذا  ممثلي  واحــتــجــاجــات  مطالب 
القطاع لم تلق آذانا حكومية متفهمة اذ 
وتنظيمي  مادي  اي دعم  تقديم  يتم  لم 
واقراضي ورأسمالي للقطاع، ولم تتجاوب 
الحكومة مع المطلب العادل  بتعليق او/ 

 / او  المبيعات،  ضريبة  نسبة  وتخفيض 
/ اعفاءات من ضريبة  اقرار تخفيضات  و 
الدخل ومن الرسوم الجمركية، وتجاهلت 
تسوية  اعتماد  والمالكين  الحكومة 
من  المستأجرين  التجار  العفاء  متوازنة 
جانب من بدالت االيجار، على االقل عن 

فترة االغالق والحظر الشامل.
ا�شعار  هبوط  ن�شبة   )٪٧،٩(  � ب 

املنتجن ال�شناعين!!
قبل   ، سابقة  زمنية  فترات  في  وكما 
االتجاه  تواصل  وبعدها،  ومعها  الكورونا 
الهبوطي في اسعار المنتجين الصناعيين، 
االخير  الشهري  التقرير  في  ورد  وكما 
في  ليصل  العامة،  االحــصــاءات  لدائرة 
االولى من  التسعة  هبوطه خالل االشهر 
 )٪7،9( الى نسبة  هذا عام سنة ٢٠٢٠ 
نفس  في  المؤشر  عليه  كان  بما  قياسا 
 ،٢٠19 سنة  السابقة  السنة  من  الفترة 
خالل   )٪7،4( التراجع  نسبة  بلغت  كما 
شهر ايلول لوحده في سنة ٢٠٢٠ قياسا 
سنة  السابقة  السنة  من  الشهر  بنفس 

!!٢٠19
ج � ن�شبة الت�شخم يف م�شار مرتاجع

معدل  في  الهبوطي  االتجاه  تواصل 
ـ الرقم القياسي السعار  التضخم “الغالء 
االولى  العشرة  االشهر  خالل  المستهلك” 
المتدني  المعدل  ليصل  العام  هذا  من 
وكما ورد ذلك في تقرير دائرة االحصاءات 
الى “٠،43٪( ومن رقم اقل في السابق 
رقم  لتدني   .)٪٠،5٦( بحدود  تحقق 
التضخم بعدان يجب اخذهما في الحسبان 
االول يشكل نوعا من االستقرار او التوفير 
من  للمستهلكين  الشرائية  القدرات  في 
اصحاب الدخول المتدنية والثابتة نسبيا، 
لكونه  للتدني  اآلخر  البعد  يعكس  فيما 
بهذه  االقتصاد  في  تباطؤ  لحالة  نتاج 
الدرجة او تلك بما في ذلك امكانية كونه 
في  وعالية  صعبة  انكماش  حالة  نتاج 
االقتصاد الكلي )نسبة نمو سلبية( ليست 

مرغوبة بالتأكيد.
د � قطاع ال�شرافة يرتاجع بن�شبة ٤٠٪

دراســة  من  واكثر  تحليل  من  اكثر 

النشاط  تعرض  اكــدت  جهة  من  واكثر 
الى  االردن  في  الصرافة  لقطاع  الكلي 
بنسبة  النشاط  في  في  وتراجع  تباطؤ 
بداية  منذ   )٪4٠( سقف  المست  عالية 
سنة ٢٠٢٠، واكثر منذ بداية ظهور وباء 
 ،٢٠٢٠ سنة  آذار  في  الكورونا  “جائحة” 

وتسارع تفاقمهما بعد ذلك وحتى اآلن.
انتكاسة  الى  تعرض  الصرافة  قطاع 
تراجع  وفي  اعماله،  حجم  في  متصاعدة 
في  الواسع  التدهور  موازاة  في  ايراداته 
ونوعية  ــداد  اع وفــي  السياحي  القطاع 
السياحة الوافدة من جهة، ومن جهة اخرى 
رافق ذلك ايضا تراجع واسع في حواالت 
الوافدة  والعمالة  االردنيين،  المغتربين 
ثم تدني حجم السيولة عموما في كليات 
النشاط االقتصادي واالجتماعي الى جانب 
معاناة هذا القطاع من فائض  واضح  في 

ترخيص وحداته العاملة.

٧،٩٪ ن�شبة هبوط ا�شعار املنتجن ال�شناعين!!

الكلية  االردنية  المستوردات  قيمة  انخفضت 
خالل  متحققة  دينار  مليون   )1٠٢59( من 
الى   ٢٠19 سنة  من  االولى  التسعة  االشهر 
الفترة  نفس  خــالل  دينار  مليون   )8847(
وبتراجع   ،٢٠٢٠ سنة  من  اشهر(  )تسعة 
ايجابي )141٢( مليون دينار ، وبنسبة عالية 

بلغت )٪13،8(.
وانخفا�ض اقل يف ال�شادرات الكلية

االردن  انخفضت قيمة صادرات  المقابل  وفي 
دينار  مليون   »4397« من  المتحققة  الكلية 
االولى من سنة ٢٠19  التسعة  االشهر  خالل 
الى »4154« مليون دينار متحققة في نفس 
الفترة )تسعة اشهر( من سنة ٢٠٢٠، وبهبوط 
وبنسبة   »4154 ـ   439٦« مليون   )٢4٢(

بحدود )٪5،5(.
العجز يف جتارة االردن اخلارجية

يف الفرتتن
ومن االرقام الكلية المدرجة اعاله، والموضحة 
االحصاءات  ــرة  دائ عن  الصادر  التقرير  في 
في  تــجــاري  عجز  يتحقق  االردنــيــة  العامة 
التجاري بحدود )58٦3( مليون  ميزان االردن 
لقيمة  كمحصلة   ٢٠19 سنة  فترة  في  دينار 
 )1٠٢59( بقيمة  خاللها  كلية  مستوردات 
مليون دينار مطروحا منه قيمة صادرات كلية 
في نفس الفترة )تسعة اشهر( بقيمة )439٦( 

مليون دينار.
وعجز تجاري في سنة ٢٠٢٠ )تسعة اشهر(

ميزان  في  تجاري  عجز  تحقق  المقابل  وفي 
مليون   )4٦93( بــحــدود  الــتــجــاري  االردن 
لقيمة  كمحصلة   ٢٠٢٠ سنة  فترة  في  دينار 
مستوردات كلية خاللها بقيمة )8847( مليون 
في  كلية  صــادرات  قيمة  منه  مطروحا  دينار 

نفس الفترة بقيمة »4154« مليون دينار.
قيمة الهبوط يف العجز التجاري

)تحسن(  ايجابي  هبوط  نرصد  سبق  ومما 
في  بلغ  عجز  ومن  التجاري  العجز  قيمة  في 

مليون   )58٦3( بحدود   ٢٠19 سنة  فترة 
المتحقق  العجز  قيمة  منه  مطروحا  دينار، 
في فترة سنة ٢٠٢٠ بحدود )4٦93( مليون 
في  ايجابي  انخفاض  المحصلة  لتكون  دينار 
وبنسبة  دينار،  مليون   )117٠( بحدود  العجز 
يقارب )٢٠٪( عشرين في   )تحسن(  انخفاض 

الماية.
بهذا  الترحيب  في  االفــراط  عدم  يجب  ولكن 
في  التجاري  الميزان  عجز  في  االنخفاض 
سنة ٢٠٢٠ اذ ستظهر مؤشرات سلبية اخرى 
 ( التفاصيل  بعض  وتقييم  تحليل  عند  مهمة 

المكونات االخرى( لتجارة االردن الخارجية.
ن�شبة تغطية ال�شادرات للم�شتوردات

نحو  اتجاها  نالحظ  التقييم  من  مزيد  عند 
الكلية  ــادرات  ــص ال تغطية  لنسبة  االســـوأ 
فترة  في   )٪4٢،9( ومن  الكلية  للمستوردات 
مقابل  دينار  مليون   )439٦(  ٢٠19 سنة 
تغطية  نسبة  الــى  دينار  مليون   )1٠٢59
 4154(  ٢٠٢٠ سنة  فترة  في   )٪47( بحدود 

مقابل 8849( مليون دينار .
توزيع الصادرات الكلية بين وطنية

توزعت الصادرات الكلية في فترة سنة ٢٠19 
قيمة  بين  دينار  مليون   »4397« البالغة 
صادرات وطنية )اي تصدير سلع منتجة محليا( 
بقيمة )37٢7( مليون دينار وبين قيمة سلع 
معاد تصديرها بحدود ٦٦9 مليون دينار )اي 
واعيد تصديرها  استيرادها  التي سبق  السلع 

لسبب او آلخر قد ال يكون ايجابيا او مفيدا(
فيما توزعت قيمة الصادرات الكلية في فترة 
دينار  مليون   )4154( البالغة   ٢٠٢٠ سنة 
مليون   )37٠٠( بحدود  وطنية  »صـــادرات 
دينار، وبين سلع معاد تصديرها بقيمة )454( 

مليون دينار.
حمدودية ال�شلع الوطنية التي يتم ت�شديرها االهم 

وامل�سار
تتركز  بانها  الوطنية  االردن  صادرات  تتسم 

قيمة معظمها في عدد قليل واضح من السلع 
محدود  عدد  وفي   / او  االردنية،  »المنتجات« 
لمجموعات اقتصادية، ومن االهمية بمكان بل 
التوجه نحو توسيعها وتنويعها  الضروري  من 

باقرب وقت.
البوتاس تراجعت من )3٢٠( مليون  صادرات 
 )٢99( الــى   ٢٠19 سنة  فترة  خــالل  دينار 
مليون في فترة سنة ٢٠٢٠، وبنسبة )-٦،٦٪( 
، وايضا هبطت صادرات مجموعة االلبسة من 
)1٠51( مليون دينار في فترة سنة ٢٠19 الى 
)899( مليون في فترة سنة ٢٠٢٠، وبنسبة 
صــادرات  انخفضت  فيما   )٪14،4-( هبوط 
الصيدلة )االدوية( من )3٠5( مليون دينار الى 

)٢9٠( مليون وبنسبة هبوط »-٪4،7(.
في  الواسعة  القفزة  واقع  في  برزت  المفاجأة 
زيادة قيمة صادرات مجموعة الحلى والجواهر 
 )٢9٦( الــى   ٢٠19 سنة  مليون   )84( من 
زادت  كما   )٪٢18( تقارب  وبنسبة  مليون، 
صادرات االسمدة من )٢٢8( مليون  دينار الى 
)٢8٠( مليون دينار وبنسبة ارتفاع )-8،٢٢٪(.

تعدد كثيف يف امل�شتوردات ويف تاأثرياتها
وبخالف واقع ومسار صادرات االردن الوطنية 
اتسمت مستوردات االردن وال تزال بعدد كبير 
الفردية  او في  ومتنوع من السلع )لمنتجات( 
قليل  عدد  او  بعضها  ان  كما  مجاميع،  نطاق 
مثاال(  الخام  )النفط  قيمته  في  يصل  منها 
اسباب  وفي  مستواها،  في  عالية  ارقام  الى 

واختالف تداعياتها على الميزان التجاري.
كان  المستورده  ومشتقاته  الخام  فالنفط 
رقم  بمجمل  قياسا  االرتفاع  بالغ  يــزال  وال 
المستوردات الكلية، وقد انخفضت قيمته من 
 ٢٠19 سنة  فترة  في  دينار  مليون   )188٠(
 ،٢٠٢٠ سنة  فترة  في  مليون   )931( الــى 
قاربت  وبنسبة  مليون   )949( وبانخفاض 
)5٠٪( وهذا االنخفاض في قيمة النفط الخام 
االنخفاض  تحقيق  في  اساسيا  عامال  كــان 

الكبير في عجز الميزان التجاري البالغ )117٠( 
االستيرادي  االنخفاض  ان  على  دينار.  مليون 
الخام      النفط  على  يقتصر  لم  قيمته  في 
واسعاره التي تتحدد في االسواق الدولية بل 
يمكن رصده ايضا في منتجات اخرى تنموية 
مستوردات  قيمة  تراجع  مثل  جوهرها  في 
في  مليون   )89٢( من  اآللية  واالدوات  اآلالت 
فترة سنة ٢٠19 الى )٦1٦( مليون في فترة 
تراجعت  كما   )٪31-( وبنسبة   ٢٠٢٠ سنة 
من  الكهربائية  واآلالت  »االجهزة  مستوردات 
دينار  مليون   )53٠( الى  دينار  مليون   )713(
ايضا  التراجع  وتحقق   )٪٢5،7-( وبنسبة 
 )38٦( من  ومصنوعاته  الحديد  استيراد  في 
مليون دينار الى )33٠( مليون دينار وبنسبة 

انخفاض ) - ٪14،4(.
الهبوط الكبير في قيمة مستوردات ذات طبيعة 
تنموية او تنموية في تأثيراتها يعكس بصورة 
واضحة  حالة االنكماش والتباطؤ واالزمة في 
االقتصاد االردني في معظم فروعه ومكوناته 
تعمقت  ولكنها  االساسية في سنوات سابقة، 
اكثر في فترة سنة ٢٠٢٠ )تسعة اشهر( مع 
وبعد ظهور وتفشي وباء الكورونا في مفاصل 
شهر  من  بداية  والحياتية  االقتصادية  االردن 
يزال  وال  يتطلب  االمر  وكان  يــزال،  وال  آذار 
اقتصادي  نهج  من  )االنتقال(  التحول  ضرورة 
ريعي مختل معتمد الى نهج اقتصادي انتاجي 
توازنا  اكثر  وطني  وخدمي  وصناعي  زراعي 

وعدالة وتقدم.

احمد النمري

العجز يف جتارة االردن اخلارجية يف الفرتتن
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عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرفض التوطين او الدمج او 
اعادة التأهيل كبدائل عن حقنا في العودة، 

وال نفوض ايا كان بالتنازل باسمنا عن 
حقوقنا الوطنية

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

التحالف  يــنــجــح  لــم  ـ    
االمم  الصهيوني في هيئة  االمريكي 
المتحدة  بالغاء التجديد لوكالة الغوث 
الدولية )االونروا( في اروقتها وصوتت 
عمل  استمرار  على  العظمى  الغالبية 
دولــة   174 صوتت  حيث  االونــــروا 
لصالح استمرار عمل الوكالة بالمهام 
الشرعية  قرارات  اليها حسب  الموكلة 

الدولية.
وبعد هذ الفشل ما تزال المؤامرة 
والغاء  االونــروا  عمل  النهاء  مستمرة 
صفتها السياسية والقانونية من خالل 
لتقليص  المانحة  الدول  مع  التواصل 
المرة  هــذه  ولكن  ايقافه  او  الدعم 
العربية  الــدول  بعض  على  بالتأثير 
المطبعة مع الكيان الغاصب والتي لم 
لميزانية  منها  مطلوب  هو  ما  تقدم 

الوكالة.
الالجئون  يتحرك  ان  يجب  ولذلك 
الفلسطينيون مع كافة المناطق لوضع 

التعليم  في  مسؤوليتها  امام  الوكالة 
اوضاع  وتحسين  واالغاثة  والصحة 
في  وخاصة  الفلسطينيين  الالجئين 
التي   19 كورونا  جائحة  ظروف  ظل 
زادت نسبة البطالة والفقر بين صفوف 
المتحدة  االمــم  ومطالبة  الالجئين 

)االونــروا( جزءا من  بان تضع موازنة 
جانب  الــى  المتحدة  ــم  االم مــوازنــة 
الغوث  لوكالة  انتصارا  االخرى  المنح 
الدولية وابعادها عن العبث االمريكي 
التي  المالية  االزمة  ان  الصهيوني   -
سوف  الدولية  الغوث  وكالة  تواجهها 

وانهاء  الخدمات  تقليص  الى  تــؤدي 
الرئيسية  ــروا  االون لبرامج  تدريجي 
جانب  الى  واغاثة  وصحة  تعليم  من 
الطوارىء  صناديق  موازنات  تقليص 
الفورية  الــمــســاعــدات  تــقــدم  الــتــي 
لالجئين المعرضين للنكبات المفاجئة.

موازنة  الــى  بحاجة  ـــروا  االون ان 
من  مليار   1،5 بـ  تقدر   ٢٠٢1 لعام 
وبحاجة  عملها  في  االستمرار  اجــل 
اوضاع  نتيجة  اضافية  موازنات  الى 
الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا 
نتيجة  اعمالهم  فقدان  او  للتهجير 
جائحة كورونا مما ادى الى زيادة حاجة 
الالجئين للمساعدات الغذائية وتقديم 
استنهاض  يجب  لــذلــك  الــخــدمــات 
مؤسسات الالجئين وتوحيدها للدفاع 
الكريمة حتى  العودة والحياة  عن حق 
التي  والممتلكات  الديار  الى  العودة 
هجروا منها لعام 1948 وحسب القرار 

االممي 194.

االونروا ولعبة التمويل وظلم ذوي القربى!!!

  ـ  منذ قيام الكيان الصهيوني 
لم   19٦7 عام  القدس  مدينة  باحتالل 
هدم  سياسة  عن  االحتالل  قوات  تتوقف 
بل  واهية  حجج  تحت  بالقدس  المنازل 
مخططاتها  ضمن  عالية  بوتيرة  تواجهها 
الفلسطينيين  السكان  تهجير  الى  الرامية 
من اراضيهم الحالل المستوطنين مكانهم 
تصاعد  ومع  بحتة  يهودية  مدينة  وجعلها 
واعالميون  نشطاء  اطلق  الهدم  وتيرة 
تحت  للمقدسيين  ودعــم  مساندة  حملة 
بطلعش”  ـ  الــقــدس  فــي  “بيتي  عــنــوان 

االمالك  وسلب  التهجير  سياسة  لمواجهة 
عدم  تعني  فلسطينية  بطلعش  وكلمة 
الحملة  ورفعت  منه  والخروج  المنزل  ترك 
قدسهم  كما  بيوتهم  بيوتنا  لتكون  شعار 

قدسنا.
بديل  ليست  المبادرة  هذه  ان  ويذكر 
عن خطوة لمقاومة االحتالل بل هي جهود 
النهاية  في  وهي  الحدث  قلب  من  تبذل 
لالحتالل  مقاومة  عن  عبارة  وهي  صرخة 
وفضح جرائمه بهدف ان تصل الى التفاعل 

معها على المستوى الرسمي العالمي.

 )BDS( ـ  دعت حركة المقاطعة   
إلى المشاركة بهاشتاغ “دعما لفلسطين”، 
بهدف إلقاء الضوء على بعض الشخصيات 
والرافضة  الفلسطينية  للقضية  الداعمة 
اإلسرائيلية،  اإلحتالل  دولة  مع  للتطبيع 
وذكرت االسماء التالية: الداعية االسالمية 
الكاتب  الــكــويــتــي،  ســويــدان”  “طـــارق 
الرئيس  اهلل”،  نصر  “ابراهيم  االردنــي 
رئيس  تبون”،  المجيد  “عبد  الجزائري 
محمد”،  “مهاتير  السابق  الماليزي  الوزراء 

مــادورو”،  “نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس 
مانديال”،  “مانديال  الجنوبي  الزعيم  حفيد 
“مانويل  االب  عويس”،  “غادة  االعالمية 
الكويتي  االمــة  مجلس  رئيس  مسلم”، 

“مرزوق الغانم”...
)BDS( المقاطعة  حركة  ــت  أدان كما 

إلى  اإلسرائيليين  المستوطنين  دخــول 
المسجد األقصى بينما يمنع الفلسطينيون 

من الدخول بحجة انتشار وباء كورونا.

بيتي يف القد�ض “بطلع�ض”حملة لدعم املقد�شين 

ملواجهة �شيا�شة الهدم التي تنتهجها ا�شرائيل

التقرير ٢٤ حركة املقاطعة)BDS( : تاأ�شي�ض الهيئة 

العليا لتن�شيقية مناه�شة ال�شهيونية ومقاومة التطبيع

م�شاطرة عزاء

حزب ال�شعب الدميقراطي االردين )ح�شد(

 ي�شاطر االرفيق نور الدين العمري  ع�شو ح�شد

 فرع االغوار احزانه  برحيل �شقيقه

املرحوم انور زكي حممد العمري
ويتقدم من الرفيق نور الدين  العمري وا�شرة الفقيد 

واالهل الكرام   باحر م�شاعرالعزاء واملوا�شاة

للفقيد الرحمة والهله وحمبيه ال�شر وال�شلوان
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الدولة  المئوية األولى لتأسيس  الذكرى  مقدمة: في 
حركته  بقيادة  االبي  شعبنا  نضاالت  نستذكر  األردنية. 
لدوره  واالعتزاز  الفخر  آيات  بأسمى  ونتقدم  الوطنية. 
والجديد  القديم  بشكلية  االستعمار  مواجهة  في  المجيد 
 .19٢8 عام  منذ  البريطانية  للمعاهدة  تصدّى  فقد 
الوطني.  االستقالل  تحقيق  اجل  واستمرّ في نضاله من 
أول برلمان تعددي عام  انجز  االردنية حتى  الدولة  وبناء 
195٦ وانتخب على أساسه أول حكومة برلمانية برئاسة 
المعاهدة  إلغاء  أقرت  حيث  النابلسي  سليمان  المرحوم 

البريطانية بتاريخ )13 / 3 / 1957(.
الجديد  االستعمار  مواجهة  في  نضاله  شعبنا  واصل 
االمبريالي  المشروع  وقــاوم  المتحدة.  الواليات  بقيادة 
لخطورة  منه  إدراكــاً  فلسطين.  أرض  على  الصهيوني 
واألردن  فلسطين  على  العنصرية  التوسعية  أهدافه 
والوطن العربي بأكمله. هذا في الوقت الذي خاض فيه 
نضاالت متواصلة من اجل صياغة دستور متقدم )195٢(. 
وجماهيرية  سياسية  مؤسسات  وبناء  عادلة  وتشريعات 

ونقابية في وقت مبكر من عمر الدولة األردنية.
في  شعبنا  قدمها  التي  التضحيات  من  الرغم  وعلى 
تواجه  زالت  ما  البالد  أّن  اال  الوطني  االستقالل  سبيل 
سياسات  بسبب  الوطنية  سيادتها  تهدد  حقيقية  اخطاراً 
التبعية للمؤسسات الرأسمالية العالمية وتداعيات شروط 
تدهور  على  الدوليين  والبنك  النقد  صندوق  وإمــالءات 
االقتصاد الوطني وتردّي الظروف المعيشية للمواطنين. 
بالتالزم مع التراجع الحادّ للحريات الديمقراطية والحقوق 

المنصوص عليها في الدستور األردني.
اآلن ونحن على أبواب المئوية الثانية للدولة األردنية. 
والشخصيات  القوى  لــألحــزاب  الوطني  الملتقى  فــإن 
الفعاليات. من  إقامة عدد من  يعتزم  والقومية  اليسارية 
قدمه  ما  على  والبناء  والعبر  الــدروس  استخالص  اجل 
بأحزابها  األردنية  الوطنية  الحركة  في  األوائــل  الــرواد 
ونقاباتها ومؤسساتها الجماهيرية بما يتناسب والتحوالت 
بان  األمل  يحدونا  منطقتنا.  في  المتسارعة  السياسية 
يدخل األردن إلى مئويته الثانية وقد تحرّر من كل أشكال 
كما  والسياسية.  االقتصادية  واألزمات  والمحن  التبعية. 
يسجل الملتقى الوطني في هذه المذكرة ابرز التحديات 

التي تواجه البالد وسبل مقاومتها: 
اأ ( االإ�شالح ال�شيا�شي واحلريات العامة:

 يشهد األردن تراجعا حاداً في الحياة السياسية وركنها 
الرئيسي الحريات العامة التي نصّ عليها الدستور. حيث 
السياسية.  األحزاب  والتضييق:  الضغط  إجراءات  شملت 
الجماهيرية  والمؤسسات  والعمالية  المهنية  والنقابات 
الوطني  المركز  تقرير  في  ورد  ما  ذلك  واكد  المختلفة. 
انتهاكات  وقعت  حيث  “راصد”.  وتقرير  االنسان  لحقوق 

تتعلق  وأخرى  األخيرة  النيابية  االنتخابات  في  جسيمة 
بقضايا حقوق االنسان عموماً.

مترافقاً ذلك مع ما ورد مؤخراً في تقرير دولي حول 
ترتيب األردن المتأخر جداً في معيار الديمقراطية وحقوق 
بحق  رسمية  إجراءات  لسلسلة  تتويجاً   .)118( االنسان 
باإلضافة  المعلمين  نقابة  حل  آخرها  كان  الرأي  اصحاب 

للمخالفات الجسيمة األخرى التي اشار اليها التقريرين.
• يؤكد الملتقى الوطني في مثل هذه الظروف العصيبة 
التي تمر بها البالد. أن تفعيل منظومة اإلصالح السياسي 
االزمــات  لمعالجة  الوحيد  السبيل  هو  عناصرها  بكل 
الحادّة المتفاقمة يوما بعد يوم وعلى جميع الصعد: بدءاً 
للتنمية  صالحة  بيئة  وتوفير  العامة  الحريات  إطالق  من 
على  جوهرية  تعديالت  اجراء  بضرورة  مروراً  السياسية 
قانوني  وتحديداً  السياسية  للحياة  الناظمة  التشريعات 
السياسية. حيث ال يمكن  النيابية واألحزاب  – االنتخابات 
الذي  الوقت  نفس  في  بالقانونين  بالعمل  االستمرار 
بعد  السياسية،  والتنمية  اإلصــالح  شعارات  فيه  تطلق 
المستندة  العرفية  والتعليمات  األنظمة  من  جملة  اصدار 
إلى قانون األحزاب السياسية. التي شكلت بدورها أدوات 
الذي  االمــر  حركتها  وحرية  عملها  على  يومية  ضغط 
يتناقض تماماً مع موجبات التنمية وضمان حرية االنتساب 
لألحزاب السياسية، مترافقاً بالتراجع عن اإلجراءات التي 

تحاصر كل مكونات الحركة الجماهيرية في البالد.
كما ان قانون االنتخابات النيابية منذ إقرار مبدأ الصوت 
تعديالت  عبر  انتاجه  اعيد  والذي  1993م.  عام  الواحد 
السياسية  بالحياة  فادحة  اضرار  إلحاق  إلى  ادى  وهمية. 
والمسّ  األردني  المجتمع  مكونات  تفتيت  الى  باإلضافة 
بوحدته الداخلية وحرمان معظم فئاته من المشاركة في 

أعلى سلطة تشريعية في البالد.
القائمة  نظام  اعتماد  ضرورة  الوطني  الملتقى  يرى 

المشاركة  لتوسيع  الشامل  النسبي  والتمثيل  الوطنية 
وقوائم  الناخبين  بين  العالقة  وإعادة تصويب  السياسية 
المرشحين على أسس وبرامج وطنية بدياًل عن االنحيازات 

الجهوية الضيقة.
ضمان  السياسي,  اإلصللاح  مشروع  يتطلب  كما   •
والقوانين  الدستور  كفلها  التي  العامة  الحريات  ممارسة 
الدولية لحقوق االنسان المصادق عليها من األردن. وإلغاء 
كافة اشكال التمييز ووقف كافة اشكال التعديات والقيود 
حرية  الدستورية:  لحرياتهم  المواطنين  ممارسة  على 
الجمعيات  وتشكيل  والتجمع  واالجتماع  والتعبير  الرأي 
قانون  بتعديل  نطالب  الصدد  بهذا  العمالية.  والنقابات 
منع الجرائم االلكترونية وقانون منع اإلرهاب ومنع تمرير 
أية تعديالت قانونية جديدة من شأنها أن تقيد ممارسة 
الدستور ومن  المادة )1٢8( من  العامة وتخالف  الحريات 
النزاهة  هيئة  قانون  على  المقترحة  التعديالت  ضمنها 

ومكافحة الفساد.
• ان انجاز مهام التحول الديمقراطي يتطلب تعديات 
وصواًل  السلطات  مصدر  الشعب  مبدأ  تترجم  دستورية 
منتخب  نيابي  مجلس  عن  منبثقة  برلمانية  لحكومة 
انتخابا حراً ونزيها وحكومة تتمتع بالوالية العامة. واجراء 
تعديالت تشمل توسيع الجهات التي لها حق الطعن أمام 
والمؤسسات  والنقابات  كاألحزاب  الدستورية  المحكمة 
لدى  والضرر  المصلحة  توافر  المنتخبة شريطة  الشعبية 

الجهة الطاعنة. 
• التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية 
وعدم السماح بالمساس به أو االلتفاف عليه ومنع تدخل 
التشريعية  السلطتين  شــؤون  في  التنفيذية  السلطة 
كضمانة  القضاء  استقالل  على  والتأكيد  والقضائية 
وضمان  والمساءلة  للمسؤولية  وتعزيزاً  للعدالة  أساسية 
الحقوق الدستورية ومنع محاكمة المدنيين امام المحاكم 

امللتقى الوطني لالأحزاب والقوى وال�شخ�شيات القومية الي�شارية
االأردن. من  عليها  امل�شادق  االن�شان  حلقوق  الدولية  والقوانن  الد�شتور  كفلها  التي  العامة  احلريات  ممار�شة  �شمان   •
ال�شلطات. م�شدر  ال�شعب  م��ب��داأ  ت��رتج��م  د���ش��ت��وري��ة  ت��ع��دي��الت  يتطلب  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول  م��ه��ام  اجن���از  ان   •
ال�����ع�����ام. امل���������ال  ع����ل����ى  واع�������ت�������دوا  ال����ف���������ش����اد  ج������رائ������م  ارت�����ك�����ب�����وا  ال������ذي������ن  حم���ا����ش���ب���ة   •
الفل�شطينية. الوطنية  احلقوق  ب�شاأن  اجلديدة  االمريكية  االإدارة  وع��ود  على  الرهان  ا�شتمرار  من  حت��ذر  التي  الفل�شطينية  والتقدمية  الوطنية  القوى  مع  نقف   •
ال�شهيوين.  – الر�شمي  العربي  التطبيع  مقاومة  يف  املخل�شة  العربية  ال�شعبية  اجل��ه��ود  الوطني  امللتقى  يحّي   •
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امللتقى الوطني لالأحزاب والقوى وال�شخ�شيات القومية الي�شارية
قضائية  سلطة  تحت  المحاكم  كافة  وتوحيد  الخاصة. 

واحدة.
ب ( الو�شع االقت�شادي واملعي�شي:

الذي  ٢٠٢1م  لعام  العامة  الموازنة  قانون  عبرّ   •
جرى إقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢1 / ٢ / ٢٠٢1م 
عن عمق االزمة المالية واالقتصادية التي تعيشها البالد. 
الخطير  الخلل  حجم  عن  جرت  التي  المناقشات  وكشفت 
إلى  أفضت  التي  واالقتصادية  المالية  السياسات  في 
من   ٪1٠٦ من  الكثر  المديونية  في  متتالية  ارتفاعات 
اردني  دينار  مليار   33 يقارب  ما  وبلغت  المحلي  الناتج 
باالضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة والفقر 
 ( االقتصادية  القطاعات  الى جانب تعرض   )٪٢4 .٪٢7(
الزراعة. والصناعة. والتجارة (. سلسلة انهيارات متتالية. 
الذي كان يتطلب  األمر  السباب مركبة خارجية وداخلية. 
المخاطر  حجم  من  تقلّل  جديدة  وطنية  سياسات  انتهاج 
التدريجي  واالنفكاك  المستقلة  التنمية  باتجاه  وتدفع 
عن المؤسسات المالية الدولية واشتراطاتها التي انهكت 
االقتصاد الوطني وافقرت معظم فئات المجتمع األردني.

الرسمية  الرقابية  المؤسسات  تقارير  كشفت  لقد   •
وشبه الرسمية كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد 
والمجلس االقتصادي واالجتماعي عن إختالالت جوهرية 
في أداء المؤسسات العامة خاصة ما يتعلق بانتشار ظاهرة 
الفساد اإلداري والمالي في مؤسسات الدولة بما في ذلك 
التهرب من دفع الضرائب. هذه الظاهرة قد التي أسهمت 
االستثمار.  مشاريع  وتعطيل  الدولة  موارد  استنزاف  في 
لقد اصبح مطلوبا وملحا تعديل القوانين الناظمة للحياة 

وضريبة  الدخل  ضريبة  قانوني  فيها  بما  االقتصادية 
جرائم  ارتكبوا  الذين  محاسبة  يستوجب  مما  المبيعات 
الفساد واعتدوا على المال العام والشروع الفوري في خطة 
والصناعة  بالزراعة  للنهوض  وطنية.  اقتصادية  تنمية 

وتوجيه االستثمارات نحو مشاريع تنموية وتشغيلية.
تردّي  إلى  االشللارة  من  بدا  ال  السياق  هذا  في   •
الموظفين  وصغار  العمال  لفئات  المعيشية  ــاع  األوض
انعكاساً لتهميش النقابات العمالية والتدخل في شؤونها 
حماية  في  وواجبها  الديمقراطي  مضمونها  من  وافراغها 

حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.
الوطنية  المصلحة  فيه  تقتضي  الذي  الوقت  هذا في 
والجماهيرية  النقابية  المؤسسات  ودور  استقاللية  صون 

باعتبارها منجزات وطنية وتاريخية للشعب األردني.
لقد بات مطلوبا اصدار قانون خاص للتنظيم النقابي 
نصّ  وادراج  النقابية  الحريات  ممارسة  وضمان  العمالي 
خالفاً  تمييزية  افعااًل  ارتكب  من  كل  يحاسب  قانوني 
األردنيين  ان  اكدت  التي  الدستور  من  السادسة  للمادة 

سواسية امام القانون.
فل�شطينيًا: في الوقت الذي نحيّي فيه النضاالت   •
والعودة  التحرر  اجل  من  الفلسطيني  للشعب  المتواصلة 
واالستقالل، فإن الحركة الوطنية األردنية تقف مع القوى 
استمرار  التي تحذر من  الفلسطينية  والتقدمية  الوطنية 
الرهان على وعود اإلدارة االمريكية الجديدة بشأن الحقوق 
الوطنية الفلسطينية. خصوصا بعد أن تبنّت هذه اإلدارة 
الواليات  سفارة  بقاء  األول  الخطورة:  شديدي  موقفين 
المتحدة في القدس، وتجديد االعتراف بها عاصمة للكيان 

الصهيوني، والثاني هو الموقف من قرار محكمة الجنايات 
األراضي  على  القانونية  واليتها  صالحية  بشأن  الدولية 
للقضية  اآلمن  الوحيد  الطريق  إن  المحتلة.  الفلسطينية 
الوحدة  استعادة  على  العمل  هو  الفلسطينية  الوطنية 
الوطنية الشاملة على أساس البرنامج الوطني الكفاحي 
منظمة  مؤسسات  بناء  وإعادة  الصهيوني  االحتالل  ضد 
ووحدوية  ديمقراطية  قواعد  على  الفلسطينية  التحرير 
شاملة، والتأكيد على أن ال حل اال باعتماد نهج المقاومة 

ضد االحتالل بكل اشكالها.
الشعبية  الجهود  الوطني  الملتقى  يحيّ  عربيًا:   •
الرسمي  العربي  التطبيع  مقاومة  في  المخلصة  العربية 
السوداء  المرحلة  هذه  مخاطر  أن  ويؤكد  الصهيوني،   –
في تاريخ الوطن العربي تتجاوز حدود التطبيع السياسي 
الثقافي  التطبيع  اشكال  عن  أعلن  ما  بعد  والدبلوماسي 
واإلنكار  العسكرية  االحالف  وبناء  واألمني  واالقتصادي 
الفاضح للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني 
في حق العودة إلى وطنه ودياره وتقرير المصير والتحرر 

من االحتالل الصهيوني العنصري.
العربية  الشعبية  الجهود  الوطني  الملتقى  يحيي  كما 
 ٢1  -  ٢٠( بتاريخ  واسعاً  مؤتمراً  نظمت  التي  المخلصة 
/ ٢ / ٢٠٢1( تحت عنوان متحدون ضد التطبيع. ويثمن 
العربية  التي وجهها المؤتمر للشعوب  الرسالة السياسية 
من المحيط إلى الخليج. ومفادها أن الصراع القومي مع 
العدوّ الصهيوني ومشروعه التوسعي لن يتوقف ما دامت 
المقاومة الشعبية العربية حيّة وتتواصل على مرّ تاريخنا 

دون توقف.  

  ـانعقد في الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 
المؤتمر   ) الماضي ٢٠ / ٢ / ٢٠٢1 عبر تطبيق )زووم 
اليه  دعا  والذي   " التطبيع  ضد  متحدون   " العام  العربي 
اإلسالمي  القومي  والمؤتمر  العربي  القومي  المؤتمر 
والمؤتمر العام لألحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولة 

والجبهة العربية التقدمية واللقاء اليساري العربي.
العربية  الشخصيات  مئات  المؤتمر  هذا  في  شارك 
الفكرية  وتياراتها  مكوناتها  ومن  األقطار  مختلف  من 
والمناهضة  فلسطين  بقضية  الملتزمة  والسياسية 

للتطبيع.
المقاومة  في  قــادة  ــى  األول جلسته  في  شــارك  كما 
واتحادات  ومرجعيات  وهيئات  واللبنانية  الفلسطينية 

نقابية تمثل مختلف شرائح المجتمع العربي. 
األحــزاب  من  عدد  عن  ممثلون  شــارك  األردن:  من 
اليسارية والنقابات المهنية ولجنة مقاومة التطبيع ولجان 

الحريات العامة لحقوق االنسان ونقابة المحامين.
حلزب  األول  األمين  نائب  خليفة:  عدنان  الرفيق   -
قدم  "ح�شد"  االأردين  الدميقراطي  ال�شعب 

مداخلة نعرضها في هذا التقرير الموجز.
اللجنة  كلمة  قــدم  العرموطي:  احمد  الدكتور   -
عن  ممثلين  تضم  التي  التطبيع  لمجابهة  التنفيذية 

األحزاب القومية واليسارية وشخصيات وطنية.
- األستاذ مازن ارشيدات: نقيب المحامين قدم مداخلة 

ممثاًل للنقابة.
عن  اقتصادية  ورقة  قدم  الكتوت:  فهمي  األستاذ   -

التيار التقدمي الديمقراطي.
لجنة  باسم  مداخلة  قدم  العدوان:  وليد  األستاذ   -

الحريات في نقابة المحامين.
لجنة  باسم  مداخلة  قدم  ملص:  ميسرة  األستاذ   -

حقوق االنسان.
مداخلة الرفيق عدنان خليفة ) عن حزب "ح�شد"(

نظراً  عليها  القائمين  ولكل  المبادرة  لهذه  تحية   •
موقف  عن  تعبر  انها  قاعدة  على  وضرورتها  ألهميتها 
مثل  غياب  ان  ورأى  العربية  االمة  أبناء  من  الماليين 
األخيرة ربما شجع  اآلونة  او تراجعها في  الفعاليات  هذه 
االحتالل  أحضان  في  االرتماء  الى  سارعوا  ممن  البعض 

الصهيوني من خالل عمليات التطبيع في اكثر من دوله 
االحتالل  دولة  مع  حدودية  دول  ليست  وجميعها  عربية 
يحتل  المؤتمر  هذا  فان  ولذا  المبيتة  النوايا  يفضح  مما 
أهمية كبرى لفضح هذه السياسات والرد عليها واشهار 

الصوت والموقف العربي الشعبي في مواجهتها.
الى  أدى  والذي  الفلسطيني  االنقسام  ان  كما   •
في  ساهم  كبير  حد  الى  الفلسطيني  الموقف  اضعاف 
تشجيع هذه الدول على االقدام على خطوتها المشؤومة 
من  أيضا  سريعا  جاء  الفلسطيني  الرد  ان  نرى  ولذلك 
خالل الحوارات التي افضت الى اتفاق على انهاء االنقسام 
وإعادة الوحدة الى المؤسسات الوطنية الفلسطينية على 
المركزية  المجالس  وقرارات  المشترك  البرنامج  أساس 
والمجلس الوطني. كما جرى التأكيد على ذلك من خالل 

الكلمات االفتتاحية للمؤتمر.
في  هامة  مساحة  التطبيع  عملية  احتلت  لقد   •
االمريكية  السياسة  في  وكذلك  االحتالل  دولة  سياسة 
لذلك كان موقف الواليات المتحدة االمريكية بعد المبادرة 
العربية في بيروت مطالبة الدول العربية باألقدام على 
خطوات  على  تقدم  حتى  "إسرائيل"  تطمئن  خطوات 
لذا  بالتطبيع.  المطالبة  أي  للمبادرة  تستجيب  سياسية 
فان الرد الشعبي على عمليات التطبيع هو الرد الحاسم 
وهو ما لم تستطع القيام به كل االتفاقات السابقة التي 
أوسلو  حتى  ديفيد  كامب  من  االحتالل  دولة  مع  عقدت 
بالتحركات  االستهانة  يجب  ال  هنا  ومن  عربه.  ووادي 
للرد  تراكم  التي  هي  النها  والكبيرة  الصغيرة  الشعبية 
االستسالمية  السياسات  لردع  الواسع  العربي  الشعبي 

والعدوانية.

“متحدون �شد التطبيع”  موؤمتر �شعبي عربي يف مواجهة ُدعاة اال�شت�شالم
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اقت�شاديون : التمويل املي�شر متطلب الن�شاء امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة
مــن  ـــــدد  ع طــــالــــب  ـ     
االقتصاديين بضرورة تطوير اطار موحد 
والتنظيمية  القانونية  التشريعات  لجميع 
لتسهيل  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
والرقابة  المشاريع  وتسجيل  انــشــاء 
مشددين  البيروقراطية  من  والحد  عليها 
بهذه  خاصة  اعفاءات  منح  ضرورة  على 
الضرائب  تخفيض  خالل  من  المشاريع 

والرسوم وتكاليف الطاقة والتشغيل.
املهند�ض  االقت�شادي  اخلبري   �
التمويل  بــان  تحدث  ال�شاكت  مو�شى 
يعد من اهم متطلبات تسهيل المشاريع 
من  اكثر  ان  مبينا  والمتوسطة  الصغيرة 
95٪ من الشركات االردنية هي شركات 
يحصل  منها  والقليل  ومتوسطة  صغيرة 
ضرورة  الى  ودعا  متواضع  تمويل  على 
الصغيرة  للمشاريع  بنك  اســتــحــداث 
طويلة  قــروضــا  ومنحها  والمتوسطة 
االقتصادية  الجدوى  على  ويعتمد  االمد 

للمشاريع.
نائب  البغدادي  الدكتورة رمي   �  
ال�شيدات  اع��م��ال  جمل�ض  رئي�ض 
ال�شناعيات اكدت على ان الحصول على 
تواجه  التي  التحديات  اكبر  من  التمويل 
وطالبت  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
حيث  من  المشاريع  هذه  تصنيف  باعادة 
عدد العمال وقيمة المبيعات وحجم رأس 
هذه  ومراقبة  بانشاء  المرتبطة  المال 
المشاريع مع منع التداخل في صالحيات 

هذه الجهات.
البنية  تقوية  من  بد  ال  انــه  وبينت 
في  يركز  بما  والتدريبية  التعليمية 
وتوجيه  والريادة  االبداع  على  مخرجاتها 

والتقني  المهني  التعليم  نحو  الشباب 
االهتمام  نحو  القائمة  المشاريع  وارشاد 
كفاءة  رفــع  في  تساهم  التي  بالجودة 

منتجاتهم.
� اخلبري االقت�شادي مازن ار�شيد 
تشكل  الصغيرة  المشاريع  ان  الى  اشار 
نحو 9٠٪ من مشاريع مختلف دول العالم 
خالل  تعثرت  المشاريع  هذه  ان  موضحا 
ما  العالم  كباقي  االردن  في  الجائحة 
المستثمرين  امام  العراقيل  ازالة  يتطلب 
واكد  والتشغيل  الطاقة  تكاليف  كارتفاع 
على ضرورة اعفاء المشاريع من الضرائب 
والرسوم الجمركية وتسهيل ادخال المواد 
الخام للمشاريع الصناعية ومنحهم مزايا 
بفائدة  ميسر  وتمويل  خاصة  استثمارية 

متدنية لفترات طويلة.
ممثل  القوا�شمي  ا�شعد  ال�شيد   �
قطاع االلب�شة واملجوهرات يف غرفة 
االعباء  تخفيف  الى  دعا  االردن  جتارة 
المبيعات  ضريبة  واعتماد  الضريبية 
البيانات  على  ولــيــس  البيع  بعد  مــا 
الجمركية واعفائها من الرسوم المختلفة 
الطاقة  فــواتــيــر  ودعـــم  كالمسقفات 
االجتماعي  الضمان  اشتراكات  وتخفيض 

وتقسيط الرسوم الجمركية.
قطاع  ممثل  احمد  املهند�ض   �
ال�شناعات الكيماوية وم�شتح�شرات 
مراكز  دعم  ضرورة  الى  دعا  التجميل 
يحقق  بما  المهني  والتأهيل  التدريب 
صناعات  البتكار  الشباب  تؤهل  مهارات 
لجان  ان  الى  واشــار  ومتوسطة  صغيرة 

الصغيرة  بالصناعات  الخاصة  التراخيص 
والمتوسطة ال تطبق معايير محددة في 
العديد  وجود  الى  ولفت  التراخيص  منح 
من العراقيل التي تواجه اصحاب االفكار 
استحداث  الى  ودعا  الشباب  من  الريادية 
جهة رقابية تطلع على اسباب رفض انشاء 
بعض المشاريع وطالب بتسريع اجراءات 
منح التراخيص ومراعاة عدم التعقيد في 
ذات  والتشريعات  والتعليمات  االنظمة 

العالقة.
جتار  نقيب  دي��ة  منري  ال�شيد   �
دعا  واالحذية  واالقم�شة  االلب�شة 
الحصول  ــراءات  اج تسهيل  ضــرورة  الى 
على تمويل لمختلف المشاريع باقل نسبة 
فائدة وباقل الضمانات واالشتراطات ودعا 
القوانين  في  النظر  اعــادة  ضــرورة  الى 
الناظمة لعمل مختلف المشاريع وتسهيل 
الحصول على التراخيص الالزمة النشائها 
وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات التي 
االنتاجية  يحقق  بما  السوق  يحتاجها 
واالستمرارية في عمل هذه المشروعات.

� ال�شيد خالد حبنكه ممثل قطاع 
غرفة  يف  املنزلية  واالدوات  االثاث 
الى ضرورة تسهيل  جتارة االردن دعا 
المختلفة  والرسوم  التراخيص  اجــراءات 
عنها  االستغناء  يمكن  التي  والشروط 
والرسوم  السيارات  مواقف  كاشتراطات 
المشاريع  اصحاب  واعفاء  عنها  البديلة 
الضرائب  مــن  والمتوسطة  الصغيرة 
لمدة خمس سنوات حتى يؤكد المشروع 

نجاعته.

احتجاجًا على عدم �شرف رواتبهم.. عمال 

�شراء اخلدمات يعت�شمون اأمام وزارة املياه
عمال  من  عددٌ  اعتصم   -  
شراء الخدمات أمام وزارة المياه والري، 
بصرف  للمطالبة   ، الماضي  ــد  األح
رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ شهر 

كانون األول من العام ٢٠٢٠.
من  فإنهم  المعتصمين،  وبحسب 
عمال شراء الخدمات لدى وزارة المياه 
بمحافظة  القطرانة  لــواء  في  والــري 
الكرك، والذي يصل عددهم الى 13٦ 
في  أخرى  أعداد  الى  باإلضافة  عاماًل، 
والحسا،  والحسينية  الجفر  مناطق 
عامل،   4٠٠ أعدادهم  مجموع  ويبلغ 
لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثالثة أشهر، 
رأس  على  يزالوا  ال  بأنهم  مؤكدين 
عملهم، آخذين بالوعود التي أشبعتهم 

انتظاراً دون فائدة.

بدفع  الــوزارة  المعتصمون  وطالب 
للتخدير،  إبراً  إعطائهم  دون  رواتبهم 
المادية  ظروفهم  أن  الــى  مشيرين 
أصبحت ال تحتمل الصبر أكثر من هذا، 
تبعا لما يترتب عليهم من مسؤوليات 

تتفاقم كلما طال التأخير.
لــوزارة  العام  األمين  قام  ــدوره،  ب
بمقابلة  عليمات  أحمد  والــري  المياه 
الوزارة  بأن  لهم  مؤكداً  المعتصمين، 
تنسق مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء، 
الخطابات  هــذه  على  ــرد  ال وتنتظر 
بأن  ووعدهم  بالتجديدات،  المتعلقة 
القليلة  األيام  خالل  رواتبهم  يتقاضوا 

القادمة.

متقاعدو ال�شمان يعت�شمون اأمام »النّواب«
 -  اعتصم عدد من متقاعدي الضمان االجتماعي، يوم األربعاء الماضي 

، أمام مجلس النوّاب األردني؛ وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم التقاعدية.
إلى  الوصول  األمنية حاولت منعهم من  فإّن األجهزة  المعتصمين؛  وبحسب 

اعتصامهم باستخدام القوّة.
ألف متقاعد –بحسب  إلى )٢5٠(  الضمان االجتماعي  ويصل عدد متقاعدي 

رئيس جمعية متقاعدي الضمان.

ال�شوبكي: املواطن يدفع ١.6 دينارا على كل �شفيحة بنزين بدل 

خمزون ا�شرتاتيجي.. واملعادلة لي�شت وا�شحة!

 - استغرب الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، الحديث 
عن كون تسعيرة المشتقات النفطية في االردن واضحة، قائال إنها ليست واضحة 
 )1.٦( تحمّل  المواطن في  ذنب  الشوبكي عن  وتساءل  الشفافية.  إلى  وتفتقر 
دينارا على كّل صفيحة بنزين وبشكل مستمر تحت بند »بدل توفير مخزون 
استراتيجي«. وأكد أن توفير مخزون استراتيجي هو واجب الدولة، وال يفترض 

أن تظّل تستوفي رسوم »بدل توفير مخزون استراتيجي« من المواطن.
حساب  على  مبنيّة  الماضونة  في  للتخزين  المعدّة  المنشأة  أن  إلى  ولفت 

صندوق أبو ظبي للتنمية أصال..
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كل فصل شتاء وسنويا تتكرر معاناة 
من  القادمين  والسائقين  المواطنين 
حيث  عمان  الى  الشمالية  المحافظات 
الطريق  على  خطيرة  انهيارات  تحدث 
سبب  ان  المسؤولون  ــا  دوم ويــتــذرع 
هذه االنهيارات هو طبيعة تربة الجبل 
تتحمل  ال  التي  والضعيفة  الطينية 
انهيارها  الى  يؤدي  مما  الشتاء  امطار 

باستمرار.
مؤخرا تجددت المعاناة وقامت ادارة 
السير بتحويل الطريق الى طريق بديل 
الذي  األمــر  بلعما  المفرق-  الــزرقــاء- 
بالتنقل  كبيرة  معاناة  المواطنين  كبد 
الموظفون  وذاق  المسافة  وبــعــدت 
التحويل  هذا  نتيجة  األمرين  والطالب 
دوامهم  عن  بتأخيرهم  تسبب  الــذي 
ورغم ان ادارة السير سمحت للمركبات 
داخل  الفرعية  الطرق  بسلوك  الخاصة 
كان  ــر  األم هــذا  أن  اال  جــرش  مدينة 
مرهقا ايضا وتسبب بحدوث ازمة سير 

خانقة داخل المدينة.

اين  المواطنون  يتساءل  وعليه 
هذا  تأهيل  على  تنفق  التي  الماليين 
؟  هدرا  تذهب  ولماذا  سنويا  الطريق 
وهيئة  المحاسبة  ديوان  يقوم  ال  لماذا 
مكافحة الفساد بمحاسبة دقيقة وفاعلة 

للعاملين على هذا الطريق.
هذا  إن  السائقين،  احــد  ويــقــول  
فصل  مــدار  وعلى  يتعرض  الطريق 
مناطق  وفي  عديدة،  النهيارات  الشتاء 
للسائقين،  بالنسبة  ومعروفة  متعددة 

في  المرات  عشرات  بإغالقه  متسببة 
تربتها  تشبع  بعد  شتاء  موسم  كل 

بمياه األمطار ما يعرضها لالنهيار.
ويجب على وزارة األشغال أن تبحث 
أوضــاع  لمعالجة  جذرية  حلول  عن 
وتسبب  الخطرة  البؤر  في  الطرق 
بإغالق الطرق أليام أو أسابيع أو أشهر 
وهذا مسلسل مأساوي يتكرر سنويا .

تقوم  أن  ــى  األول من  أنه  وأضــاف 
وزارة األشغال كذلك باستحداث طرق 
الساعة،  ــدار  م على  جاهزة  بديلة 
الستخدامها فورا بعد حدوث أي انهيار 
للحد من األزمات المرورية واإلرباكات 

الخطيرة.
اعادة  بان  الرسمية  الوعود  ورغم 
انجازها  يتم  ســوف  الطريق  تأهيل 
والسائقين  المواطنين  أن  اال  قريبا 
المتضررين أبدوا مخاوفهم وشكوكهم 
من ذلك مشيرين الى أنه كالعادة سوف 

تذهب الماليين هدرا .

انهيارات متالحقة على طريق اربد-جر�ض-

عمان..املالين تنفق عليها وتذهب هدرا

�شائقو حافالت النقل العام يف الكرك 

يعت�شمون ويلوحون بالت�شعيد
من  عـــــددٌ  نـــّفـــذ   -  
سائقي حافالت الخطوط الداخلية 
الكرك،  محافظة  في  والخارجية 
امام  اعتصاما   ، الماضي  اإلثنين 
»مجمع  العسكرية  الشرطة  جسر 
ــخــارجــيــة«، وامــام  الــخــطــوط ال
عدم  على  احتجاجا  المحافظة، 
المركبات  عمل  مــن  حمايتهم 

الخصوصي والتطبيقات الذكية.
وقال السائقون أن هنالك 18٠ 
ضمن  العمل  عن  توقفت  حافلة 
سيتم  االعتصامات  من  سلسلة 
اذا  المقبلة  الفترة  خالل  تنفيذها 
وتقديم  قضيتهم  حل  يتم  لم 

الحماية لهم.
واضافوا ان الهيئة لم تقدم اي 

نوع من الحماية او الدعم للقطاع واصبح عملها مكرّسا لجباية الرسوم دون 
تقديم ادنى حماية للقطاع من المركبات الخصوصي التي تعمل دون رادع او 

ضبط ما يؤثر على عملنا وكذلك التطبيقات الذكية.
ولوحوا باالعالن عن اعتصام مفتوح امام مبنى الهيئة اذا لم تقدم لهم 

الحماية والدعم الفتين الى ان هذا االعتصام الثاني في الكرك.

مطالبن ب�شرف رواتبهم.. اعت�شام 

للعاملن يف م�شروع م�شت�شفى معان

 - نّفذ عدد من العاملين في مشروع بناء مستشفى معان العسكري 
اعتصامًا أمام مبنى المحافظة؛ وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وبحسب المعتصمين؛ فإّن الشركة المسؤولة عن المشروع خالفت اتفاقها 
مع المسؤولين في محافظة معان، والذي تضمّن صرف رواتب العاملين في 

بداية الشهر الجاري.
ويصل عدد العاملين في مشروع مستشفى معان العسكري إلى 55 عامل 

وفني.
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عبد احل�شن �شعبان- كاتب واكادميي 
عراقي 

يحصل  أن  العدالة  من  “ليس 
الغنيّة  الدول  في  األصحّاء  الشباب 
األكثر  أولئك  قبل  اللقاحات  على 
عرضة للخطر في الدول الفقيرة”، 
أدهانوم  تــيــدروس  قاله  ما  هــذا 
غيبريسوس المدير العام لمنظمة 
هذا  ويــأتــي  العالمية.  الصحة 
من  عدد  توصّلت  أن  بعد  التحذير 
الشركات إلى إيجاد لقاحات مضادة 
بل   ،”19  - “كوفيد  كورونا  لوباء 
بدأت  المتقدمة  البلدان  بعض  أن 
البلدان  من  العديد  لكن  بتوزيعها، 
على  مدرجة  غير  تزال  ما  الفقيرة 
قوائم التوزيع أو أن كمية اللقاحات 
وهذا  مــحــدودة،  لها  المخصصّة 
بحالة  ستستمرّ  شعوبها  أن  يعني 
قلق من الجائحة، فضاًل عن تدهور 
الركود  بسبب  المعاشية  الحالة 
االقتصادي واإلجراءات االستثنائية 

بالحجر.
اكتشاف  عــن  أُعــلــن  أن  ومنذ 
الصينية،  الوباء في مدينة ووهان 
السيطرة  إلى  يتطّلع  العالم  ظل 
لمعالجته،  لقاح  واكتشاف  عليه 
تستقبل  عام  مرور  وبعد  واليوم 
مصدراً  كانت  التي  المدينة  هذه 
للوباء وفداً رفيعاً من خبراء منظمة 
حركته  لمعرفة  العالمية،  الصحة 
وأسبابه وتحوّالته وهي خالية منه 
وأسواقها  شوارعها  فاتحًة  تماماً، 
حيث  لهم،  ومطاعمها  ومتاجرها 
بل  صحي،  حجر  وال  كمامّات  ال 
بمعارض فنية تؤرخ لفريق األطباء 
للقضاء  الحملة  في  شــارك  الــذي 
التنين  عمل  فقد  ــاء،  ــوب ال على 
الصيني بتفانٍ وعلٍم وإرادةٍ للقضاء 
عليه، في حين تفشى عالمياً مُنزاًل 
مليون   1٠٠ من  بأكثر  اإلصابة 
من  مليونين  على  زاد  وما  إنسان، 

الوفيات.
استطاعت  ــذي  ال الوقت  وفــي 
قدراتها  كامل  توظيف  الصين 
أضيق  في  وحصره  الوباء  لتطويق 
للقضاء  فعّااًل  لقاحاً  وأنتجت  نطاق 
آليات سليمة  اعتمدت  عليه، مثلما 
العالم  فإن  إيجابية،  بنتائج  جاءت 
ما يزال يغرق في حالة من الرعب 
اكتشاف  بعد  والعزلة حتى  والحزن 

، لكن  لقاحات بريطانية وأمريكية 
بالتعاظم  أخذت  اإلصابات  نسبة 
خصوصاً بتحوّل الفايروس، وتندلع 
لهم  مــن  أحقية  حــول  صــراعــات 
األولوية في التلقيح، ودخل االتحاد 
ــزاع مــع شركات  ـــي فــي ن األوروب
في  تــأخــرهــا  بسبب  بريطانية 
عليه،  تعاقدت  الذي  اللقاح  توفير 
التي  اللقاحات  تصدير  منع  كما 
ترخيص  دون  أراضيه  على  تنتج 
مسبق، لكن بروكسل تراجعت عن 
قرارها، علماً بأن بريطانيا تستورد 
لقاحات “فايزر” من بلجيكا، وتزعم 
خلاًل  بــأن  البريطانية  الشركات 
إلى  أدّى  مصانعها  في  حــدث  ما 
الجانب  وفــي  التأخير،  هــذا  مثل 
ـــي  األوروب ــاد  ــح االت ينظر  اآلخـــر 
والروسية  الصينية  اللقاحات  إلى 
التشكيك  مــن  تخلو  ال  بنظرة 
بجديتها، باعتبارها أقل فعالية من 
واألمريكية،  البريطانية  اللقاحات 
الذي  الكوبي  باللقاح  بالك  فما 
ليس  والسبب  مؤخراً،  عنه  أُعلن 
تتعلق  دوافع  وإنما  بالطبع،  طبيّاً 
والتحالفات  التجارية  بالمنافسات 
السياسية ومدى تحقق األرباح من 

جهة أخرى.
وخصوصاً  الثالث  العالم  أمــا 
حظوظها  ــإن  ف الفقيرة  ـــدول  ال
قليلة من الحصول على اللقاحات، 
الغنية  ـــدول  ال تفضيل  بسبب 
ضعف  عــن  ناهيك  وشــروطــهــا، 
القيم  إزاء  بالمسؤولية  الشعور 

اإلنسانية المشتركة المتجسدة في 
مبادئ العدالة واإلنصاف والمساواة 
مــبــادرة  وباستثناء  والــشــراكــة، 
كورونا  لقاحات  لنقل  إمــاراتــيــة 
أعلنت شركة  النامية، حيث  للدول 
دبي  ومطارات  للشحن  اإلمــارات 
لوجستي  تحالف  عن  دبي  وموانئ 
بينهم واستعدادهم لنقل مليوني 
جرعة فليس هناك شيٌء ملموسٌ 

يُذكر.
إزاء  االستعالئي  السلوك  إن 
األنانية  يعكس  الفقيرة  البلدان 
االجتماع  المتنّكرة ألبسط عالقات 
اإلنساني،  والتكافل  والتضامن 
فضاًل عن أنه ينمّي روح الكراهية 
التعصّب  عوامل  ويغّذي  والتمييز 
للعنف  المنتجان  التطرّف  ووليده 
جانب  من  اكتراثٍ  دون  واإلرهــاب، 
وغير  للقاحات  المصنّعة  الشركات 
وبعدد  المصابين  بعدد  المعنية 
الموتى بسبب الوباء، بقدر ما هي 
ستحققها،  التي  باألرباح  معنية 
هذا  شــراء  يمكنها  التي  وبالدول 
تريدها  الــتــي  بــاألســعــار  اللقاح 

وبالسرعة التي تعمل عليها.
لقد تمنّى غيبريسوس أن يكون 
أكبر  توزيع  إلى  توصل  قد  العالم 
عدد من اللقاحات على جميع البلدان 
الصحة  يــوم  حلول  قبل  بعدالة 
فالحق  )نيسان(،  ابريل   7 العالمي 
من  ــاس  أس حــق  هــو  الصحة  فــي 
حقوق اإلنسان، وعلى الدول الغنية 
احترام هذا الحق لجميع البشر وهو 

بالقدر  البلدان  جميع  على  واجــبٌ 
الغنية  ــدول  ال كانت  وإذا  نفسه، 
تمتلك المال الكافي لتأمين اللقاح، 
فعليها مساعدة الدول الفقيرة في 
سينعكس  واألمر  عليه،  الحصول 
إيجابي،  بشكل  الجميع  على 
خصوصاً وأن االقتصاد العالمي لم 
كما  اقتصادي  ركــود  فترة  يشهد 
حصل في العام ٢٠٢٠ ويكفي أن 
نحو  خسر  لوحده  السياحة  قطاع 

13٠٠ مليار دوالر.
لنظام  حــدٍ  لوضع  األوان  وآن 
العالمي،  المستوى  على  الاّلعدالة 
خصوصاً حين تساعد الدول الغنية 
العالم  يتمّكن  كي  الفقيرة،  الدول 
من مواجهة أو كسر سلسلة العدوى 
لكوفيد-19، بتوزيع اللقاحات على 
الجميع وفقاً ألولوية من يحتاج إليها 
بغض النظر عن وضعه االجتماعي 
ولونه  وجنسه  وقوميته  ودينه 
التي  الطبيعة  عدالة  وتلك  ولغته، 
بالكرامة  متساوون  البشر  خلقت 
عن  التعبير  يكفي  ال  إْذ  والحقوق، 
مشاعر الغضب إزاء عدم المساواة 
قبول  إن  بل  والظلم،  واإلجحاف 
السماح  يعني  الوضع  هــذا  مثل 
البشر  للعب في مسرح يهدد حياة 
الحقوق  جميع  من  أهم  هي  التي 

اإلنسانية.

الفقراء و “حرب اللقاحات”
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/اإعالمي  �شريف  بن  ال�شمد  عبد 

وكاتب مغربي 

في  االجتماعية  االحتجاجات  اندالع  منذ 
مع  تزامنا  التونسية،  المدن  من  مجموعة 
الياسمين،  لثورة  العاشرة  الذكرى  إحياء 
شهدت الساحة السياسة جدال قويا بخصوص 
لها  الداعين  أو  األحداث  هذه  وراء  الواقفين 
سارت  الــذي  والمنحى  فيها،  والمتسببين 
التي  والفئات  رفعتها،  التي  والشعارات  فيه، 
وهناك  إليه.  آلت  الذي  والمآل  فيها،  شاركت 
رأى في ما وقع تعبيرا مشروعا وصارخا  من 
العام  السياسي  واإلحباط  اآلفاق  انسداد  عن 
واقتصاديا،  اجتماعيا  والحلم  األمل  وانعدام 
الفقر،  دائرة  واتساع  البطالة  معدل  وارتفاع 
فكل واحد من أصل ثالثة شبان في تونس 

يرغب في الهجرة.
مؤسسة  أجرته  للرأي،  استطالع  وحسب 
سيغما كونساي، بالتعاون مع صحيفة المغرب، 
ارتفع  الحالي،  فبراير/ شباط  في  المستقلة، 
حيث  والفــت،  حادّ  بشكل  التشاؤم  مستوى 
وصل إلى حوالي 9٠٪. ويعكس هذا المؤشر، 
المستقبل،  من  الشديد  الخوف  حالة  أيضا، 
ومن االنعكاسات السلبية لألزمة االقتصادية 
الطبقات  والصحية على مختلف  واالجتماعية 
وخصوصا  العمرية،  والفئات  االجتماعية 
الشباب. واستنادا إلى االستطالع نفسه، فإن 
في  الصحيح،  غير  االتجاه  في  تسير  تونس 
ظل حالة الجمود واالنتظارية القاتلة، بسبب 
عدم حل مشكالت مرتبطة بمكافحة البطالة، 
وتحسين الوضع االقتصادي، والقدرة الشرائية 
الفقر، والنهوض  والحد من استشراء ظاهرة 
بالخدمات الصحية والتعليمية. وتعتبر العينة 
أولويات  المطالب  هذه  استطالعها  تم  التي 
الثقة  أساسية. وقد كشف االستطالع انعدام 
بشكل شبه كلي في الشخصيات السياسية، 
رئيس  النهضة،  حركة  رئيس  طليعتها  وفي 
ال  حيث  الغنوشي،  راشــد  الــنــواب،  مجلس 
وشمل  التونسيين.  أرباع  ثالثة  بثقة  يحظى 
االستطالع سحب الثقة أيضا من قادة أحزاب 
يدل  ما  والمرجعيات،  المشارب  مختلف  من 
المجتمع  من  واسعة  شرائح  رفــض  على 
في  الموجودة  السياسية  العروض  التونسي 
وتعاطيها  األحزاب  اشتغال  وطريقة  الساحة، 
يعتبرونها  الذين  المواطنين،  انتظارات  مع 
وتبقى  وهمومهم.  انشغاالتهم  عن  بعيدة 
نسبة الثقة عالية في المؤسستين، العسكرية 

واألمنية، ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
سياسيا  وتائهة  ومغتربة  يائسة  شبيبة 

وفكريا وتربويا
وبدا واضحا منذ انفجار موجة االحتجاجات 
قويا  صراعا  هناك  أن  أخيرا  االجتماعية 
سياسوية  وتــأويــالت  الفاعلين،  شتى  بين 
احتواء  إلى  الدولة  جنوح  فعوض  حدث،  لما 
في  يحدث  كما  العنف  وأعمال  المظاهرات 
وقوع  دون  للحيلولة  الديمقراطية  ــدول  ال
فلتان أو انحرافات، من شأنها أن تتحول إلى 
إرباك  على  وقــادرة  شغب،  وأعمال  فوضى 
الفاعلين  تركيز  وتشتيت  األمني،  الوضع 
التموقعات  إلــى  المشدودين  السياسيين 
هذا  من  بدال  واالستقطابات،  والصراعات 

األمنية،  المقاربة  اختارت  )الدولة(  نجدها 
مستندة إلى حزمة تبريرات، أبرزها توجسّها 
البالد  استقرار  لزعزعة  وجود مخططات  من 
بني  ما  لنسف  مثالية  أجواء وشروط  وتأمين 

على امتداد عشر سنوات.
ومؤسسات  الحكومة  بــه  ــذرّعــت  ت مــا 
الدولة لم يمنع حساسيات سياسية ونقابية، 
المقاربة  انتقاد  في  يسارية،  مرجعية  ذات 
التعاطي  في  وتشدّدها  للحكومة،  األمنية 
سياسيا  وتائهة  ومغتربة  يائسة  شبيبة  مع 
وفكريا وتربويا، خصوصا أن األزمة الصحية 
بسبب جائحة كورونا، وما رافقها منذ حوالي 
على  قوي،  بشكل  أثرت،  إجراءات،  من  سنة 
والمجتمع،  والثقافة  والتعليم  االقتصاد 
ومشاعر  مضطربة،  ذهنية  حاالت  وأفــرزت 
الحصار  وضعية  نتيجة  والتشنج،  التوتر  من 
وإغالق  المنازل  والتزام  الصحي،  والحجر 
وفنية  وثقافية  رياضية  الترفيه،  فضاءات 

واجتماعية وسياحية.
في  ممثلة  تحكيمية،  سلطة  غــيــاب 
وفتح  الصراعات  عمّق  الدستورية،  المحكمة 
على  واالختصاصات  الصالحيات  تأويل  باب 

مصراعيه
ولم  صارمة،  التونسية  الحكومة  كانت 
متريثة  تفسيرات  أو  لتأويالت  فرصة  تترك 

ومتزنة، غير وصف ما وقع بأنه أحداث شغب 
إلى  تسعى  أطـــرافٌ  عليها  ركبت  مــدبــرة، 
المساس باألمن العام وباالستقرار، ومعادية 
التونسية  الدولة  فيه  ســارت  ولما  للثورة، 
ومؤسساتها، وما تبنّته من اختيارات سياسية 
واجتماعية وتشريعية، وما راكمته من إنجازات 
في  خصوصا  ــدة،  ع مجاالت  في  مفصلية 
التأسيس لالنتقال الديمقراطي، بما في ذلك 
بلورة وثيقة دستورية متقدّمة سنة ٢٠14. 
إبراهيم  الدفاع،  وزير  إليه  ذهب  ما  ولعل 
استغالل  خطورة  من  حذر  عندما  البرتاجي، 
ليال،  التجول  حظر  لخرق  إرهابية  جماعات 
البالد،  استقرار  لزعزعة  مخططاتٍ  لتنفيذ 
انتاب  الذي  التخوّف  حجم  على  مؤشّر  خير 
ترفع  جعلها  ما  األرجح  على  وهو  الحكومة، 
من حدّة خطابها، وتلجأ إلى لغة العصا، لتجد 
فيه  توجد  ما  عادة  الذي  الموقع  في  نفسها 
أنظمة غير ديمقراطية في المنطقة العربية، 
أنها  إليها  نظر  التونسية  التجربة  أن  علما 
استثناء في فسيفساء ثورات الربيع العربي، 

ديمقراطي،  بشكل  منتخبة  الحكومة  وأن 
ووصلت إلى السلطة بتفويض شعبي. وتبعا 
غاضبة  شرائح  تجابه  عندما  فإنها  لذلك، 
والمتابعات  واالعتقاالت  بالعنف  وساخطة 
التزاماتها  من  تتنصل  فإنها  القضائية، 
تجاه  األخالقية  تعاقداتها  ومن  االنتخابية، 
التي منحتها أصواتها. ليس هناك  الجماهير 
على  التونسية،  الثورة  أن  في  شك  أدنــى 
الرغم من أنها انطلقت عفوية، حققت جملة 
مختلف  طاولت  التي  العميقة  التحوالت  من 
أكبر  وكان  والهياكل.  والمؤسسات  البنيات 
واعتماد  السابق،  النظام  إسقاط  هو  إنجاز 
دستور جديد، ورسم معالم مسار ديمقراطي 
أنواعها،  بكل  الحرية  مبادئ  وترسيخ  واعد، 
بكرامتهم،  مرة  ألول  المواطنون  شعر  حيث 
غير أن التجربة الديمقراطية، أو على األصح 
وعلى  تونس،  في  الديمقراطي  االنتقال 
وما  وتطلعات،  أحالم  من  فجرته  مما  الرغم 
تغييرات  من  أحدثته  وما  آمال،  من  جسّدته 
على األرض، لم تتمّكن من الخروج من حالة 
واالستقطاب  والتجاذبات  واالرتهان  التردّد 
الحاد، بين مكونات النسق الحزبي ومؤسسات 

الدولة، وبين رئاستي الجمهورية والحكومة.
وقد عكست مسألة التعديل الوزاري الذي 
المشيشي،  هشام  الحكومة،  رئيس  قــرّره 

وجود  وكشفت  الكأس،  أفاضت  التي  النقطة 
الجمهورية،  رئيس  وبين  بينه  سحيقة  هوة 
قــيــس ســعــيــد، الــــذي اســتــعــمــل “فــيــتــو” 
صالحياته، ليرفض قبول أداء بعض الوزراء 
موقفه  معلال  أمــامــه،  الدستورية  اليمين 
بوجود شبهاتٍ تحوم حولهم. وبصرف النظر 
بين  واالختصاصات  الصالحيات  حرب  عن 
منطق  فإن  والحكومة،  الجمهورية  رئيسي 
الفصل  حاليا في هذا  المعتمد  العظام  كسر 
وحسب  المتوتر،  السياسي  التدافع  مــن 
لتونس،  الداخلية  السياسة  بخبايا  العارفين 
وإنما  فاسدين،  وزراء  بوجود  له  عالقة  ال 
المشكل أن رئيس الجمهورية عبّر عن رفضه 
الذي  أنه  البداية، علما  الوزاري منذ  التعديل 
اإلصالحات  عملية  ليقود  المشيشي،  اختار 
المواقع،  صراع  ولكن  المنشودة.  والتغييرات 
وسعيد  الغنوشي  بين  خفية  حرب  ووجــود 
بالنسبة  السياسة  أن  فهم  ربــمــا  الـــذي 
المناورات،  من  سلسلة  هي  النهضة  لحركة 
اإلكــراهــات  وتبرر  تشاء،  كما  الناس  تعد 

والتحالفات السياسية وفق منطق براغماتي، 
واالقتصادية  االجتماعية  األزمــات  وتوظف 
وفق ما يضمن مصالحها. وهذا ربما ما أجج 
التعديل  قراءة  إلى  الرئيس  ودفع  الخالفات، 
وتطورات،  تداعيات  من  أفرزه  وما  الوزاري، 
بأنه حرب بالوكالة يخوضها رئيس الحكومة 
لها.  رهينة  أصبح  التي  “النهضة”  عن  نيابة 
في  متحّكم  الغنوشي  بأن  جهات  عدة  وتفيد 
كل مفاصل حركة النهضة التي تشكل مكونا 
السياسي  بالحزام  يعرف  بات  ما  في  أساسيا 

لحكومة المشيشي.
السلطات  ــــوازن  ت ــي  ف بــنــيــوي  خــلــل 
الخالفات،  إدارة  طريقة  وفي  والمؤسسات، 

وفي هندسة مسارات االنتقال الديمقراطي
في  الحالية  السياسية  األزمة  هذه  تدل 
توازن  في  بنيوي  خلل  وجــود  على  تونس 
إدارة  طريقة  وفي  والمؤسسات،  السلطات 
الصراعات والخالفات، وفي هندسة مسارات 
بأن  االعتقاد  ويسود  الديمقراطي.  االنتقال 
المحكمة  في  ممثلة  تحكيمية،  سلطة  غياب 
الدستورية، عمّق الصراعات وفتح باب تأويل 
مصراعيه.  على  واالختصاصات  الصالحيات 
الدستوري  الــقــانــون  فقهاء  يعتبر  لذلك 
والنقابيين  السياسيين  الفاعلين  ومعظم 
المدني  المجتمع  ومكونات  الثقافية  والنخب 
أصبح  المحكمة  هــذه  تأليف  أن  التونسي 
أولوية وطنية ذات طابع استعجالي، علما أن 
سنة  أعد  بها  متعلق  أساسي  قانون  مشروع 
أساسي  قانون  مقترح  إعــداد  وتم   ،٢٠15
جديد قبل نهاية ٢٠٢٠. لكن األمور ما زالت 
األوضاع  احتقان  خضم  في  مكانها،  تــراوح 
االقتصادية  األنشطة  وتراجع  االجتماعية، 
واحتداد الصراعات، وفي غياب بلورة أرضية 
حد أدنى لحوار وطني جدّي ومسؤول لتغيير 
غنائم  القتسام  وليس  السائدة،  المنظومة 
وتحقيق  الجراح،  بتضميد  وكفيل  السلطة، 
تعيد  وعميقة،  كبرى  وإصالحات  مصالحات 
وأهدافها،  الياسمين  ثورة  فلسفة  إلى  الثقة 
السياسية  واألحــزاب  الدولة  مؤسسات  وإلى 

والمنظمات النقابية.
المركبة،  الداخلية  ــات  األزم جانب  إلى 
القادمة من  إقليمية، خصوصا  هناك مخاطر 
على  ليبيا،  في  األزمة  ففرقاء  الجوار،  دول 
السياسي  الحوار  ملتقى  اختيار  من  الرغم 
الليبي تشكيل حكومة مؤقتة عبر التصويت، 
صياغة  بهدف  كبيرة،  جهود  ببذل  مطالبون 
بمفهومهما  واألمن  لالستقرار  صلبة  أرضية 
وذات  مرنة  واتفاقات  تفاهمات  عبر  الواسع، 
على  يطرح  الذي  الشيء  ومصداقية.  مناعة 
عملية  إطــالق  الوليدة  التنفيذية  السلطة 
مبادئ  على  تقوم  شاملة،  وطنية  مصالحة 
التسامح،  ثقافة  وتعزيز  االنتقالية،  العدالة 
ودعم اتفاق وقف إطالق النار بصورة كاملة، 
إجراءات حازمة، سيما  الخطوة تتطلب  وهذه 
وانسحاب  الساحلي،  الطريق  بفتح  يتعلق  ما 
وبحكم  والمرتزقة.  األجنبية  القوات  جميع 
تونس  بين  الجغرافي  ــجــوار  وال التماس 
وليبيا، فإّن استمرار تردي األوضاع في ليبيا 
سينعكسان،  المصالحة  مبادرات  وإجهاض 
تونس،  في  واألمن  االستقرار  على  مباشرة، 
وعلى عافيتها االقتصادية وأنشطتها التجارية 

والسياحية.

تون�ض .. احتبا�ض دميقراطي وغ�شب اجتماعي وتاأزم اقت�شادي
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أجمعت آراء أصحاب االختصاص أن قضية الشرق 
أولويات  في  )ربما(  األخير  الموقع  تحتل  األوسط 
على  وأن  الجديدة،  األميركية  اإلدارة  اهتمامات 
الفلسطينيين أن ينتظروا طوياًل إلى أن يكشف جو 
فحوى  عن  بلينكن،  توني  خارجيته  ووزير  بايدن، 
إنه  الجديدة  اإلدارة  تقول  الذي  الدولتين«،  »حل 
عنوان الحل المنشود في المنطقة. غير أن هذا كله 
وعدم  والتروي  بالتعقل  الرسمية  اهلل  رام  يقنع  لم 
االندالق، بل عمدت إلى إحراق المراكب والبقاء في 
حالة انتظار على جزيرة قاحلة، تحيط بها التيارات 
القاتلة، وقطعان قروش البحر المفترسة. بنت على 
وعود نائبة الرئيس كاماال هاريس، ومن ثم وعود 
وزير خارجيته، آماال عريضة، ورأت فيها بشرى بأن 
الحل بات ممكناً على يد اإلدارة الجديدة. ثم تبين أن 
الوفاء بهذه الوعود يحتاج إلى معارك داخل الواليات 

المتحدة نفسها وخارجها.
• فاستئناف المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، 
دونه شروط من شأنها أن تضع السلطة الفلسطينية 

تحت مقصلة قانون تاكس فورس. 
• وإعادة فتح مفوضية م. ت. ف. في واشنطن، 
تحتاج إلى إجراءات قانونية تبعد شبهة اإلرهاب عن 
التنسيق األمني مع  المنظمة، بما في ذلك تعميق 

دولة االحتالل. 
القدس  في  األميركية  القنصلية  فتح  وإعادة   •
تضطر  قد  قانونية  بمعوقات  تصطدم  الشرقية، 
إدارة بايدن لتخفيض مستوى التمثيل في القنصلية، 
بحيث تقتصر على »مكتب اتصال« مرجعيته سفارة 
الفكرة  إفــراغ  أي  القدس،  في  المتحدة  الواليات 

والخطوة من مضمونها السياسي.
الغوث  وكالة  تمويل  في  المساهمة  واستئناف   •
يفترض مشاركة إشراف الواليات المتحدة ورقابتها 
على برامج التعليم في الوكالة، ومدى تطابقها مع 
»قيم التسامح بين الشعوب« )أي إفراغ التعليم من 
جانبه التربوي، الذي من شأنه أن ينمي لدى األطفال 
الفلسطينيين هويتهم الوطنية، باعتبارهم الجئين 
هذا  تجاوزنا  ما  وإذا  صهيوني(.  لمشروع  ضحية 
األميركية »الوفاء« بوعود  اإلدارة  كله، واستطاعت 

هاريس وبلينكن، نجد أنفسنا أمام المشهد التالي:
• أن كل هذه الوعود هي عودة، بشكل أو بآخر، 
وفي  أوباما،  إدارة  في  األوضاع  عليه  كانت  ما  إلى 
االبن،  بوش  إدارة  ذلك  في  بما  السابقة،  اإلدارات 
صاحب مشروع »حل الدولتين«. وإذا ما قيست هذه 
الوعود بمقياس مدى اقتراب الواليات المتحدة من 
االعتراف بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين، كما 
الجمعية  المتحدة في  األمم  تقرها وتكفلها قرارات 
أمام  زلنا  ما  أننا  ستجد  األمــن،  ومجلس  العامة، 
إجراءات ال تتجاوز حدود ما يمكن تسميته بالعالقات 
قوة  يوماً  المتحدة  الواليات  من  تجعل  لم  العامة، 
اإليجابي  تفاعلها  تضمن  إسرائيل  على  ضاغطة 
أن  بلينكن  أعلن  بالمقابل،  الحل.  متطلبات  مع 
المتحدة لن تتراجع عن االعتراف بالقدس  الواليات 
عاصمة إلسرائيل، ولن تعيد سفارتها إلى تل أبيب، 
على  اإليجابية  ــارات  اإلش هذه  كل  فإن  وبالتالي 
أمام خطف  لسان هاريس وبلينكن ال تساوي شيئاً 
فعل  رد  إلسرائيل.  عاصمة  بها  واالعتراف  القدس 
غائب،  كان شبه  القرار  الرسمية على هذا  اهلل  رام 

بالخطوات  واالبتهاج  الضجيج،  بحجم  يقارن  وال 
الرسمية غضت  اهلل  رام  أن  ويبدو  أعاله.  المذكورة 
النظر عن الموقف األميركي من القدس والسفارة، 
ظل  في  المفاوضات،  استئناف  إلى  تدعو  زالت  وما 
ثم،  الدولية.  الرباعية  تترأسه  ــي«  دول »تحالف 
المفاوضات  الستئناف  الدعوة  هذه  بأن  ولتوحي 
االبن  بوش  أطلقها  كالتي  سابقاتها،  عن  تختلف 
أطلق  أنابوليس،  في  ــي«  دول »تحالف  إطــار  في 
فيها  اقتصرت  ثنائية،  لمفاوضات  االنطالقة  إشارة 
الرباعية المنفردة على الواليات المتحدة، أو كالتي 
خارجيته  وزير  رعاية  تحت  أوباما،  الرئيس  أطلقها 
الرباعية  خيمة  تحت  الحالتين  )وفي  كيري،  جون 
الدولية(، من أجل هذا، تدعي رام اهلل الرسمية أنها 
وتصر  المتحدة،  للواليات  المنفردة  الرعاية  ترفض 
على الرعاية »الجماعية«، في اللجنة الرباعية. رام 

اهلل الرسمية، تناقض نفسها بنفسها: 
المفاوضات، مع  بالترويج الستئناف  • هي بدأت 
عشية وصول بايدن إلى الرئاسة، أي في إطار الرهان 
على المتغير المتمثل في عودة الديمقراطيين إلى 
البيت األبيض، وفي أن قرار استئناف المفاوضات هو 
لدى واشنطن، ما يعني مرة أخرى، أن الرهان على 

استئناف المفاوضات معقود على الدور األميركي.
التقديرات  للمفاوضات مع  بالترويج  • هي بدأت 
الرئيس  الذي تبناه  الحل  بايدن سوف يستعيد  بأن 
أطلق  وحين  أوباما.  بــاراك  السابق  الديمقراطي 
أسارير  انفرجت  الدولتين«  »حل  السر  كلمة  بايدن 
رام اهلل الرسمية، وباتت على قناعة بأن الفرج بات 
وأقامت  الرسمية،  اهلل  رام  هللت   • األبللواب.  على 
استئناف  عن  اإلعــالن  تمّ  حين  الفرح،  احتفاالت 
العالقات األميركية مع السلطة، حين اتصل موظف 
بمدير  األميركية  الحكومة  في  الرابعة  الدرجة  من 

جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية.
لم يتصل ال بوزير الخارجية وال برئيس الحكومة 
مستوى  أن  شك  وال  الفلسطينية،  السلطة  في 
االتصال، والطريقة التي تم بها، يحمل في طياتها 
تجاهلها،  على  الرسمية  اهلل  رام  تحرص  تفسيرات 
يتصل  الذي  الوقت  ففي  إهانة،  فيها من  لما  نظراً 
فيه بايدن شخصياً برؤساء الدول، تكتفي واشنطن 
األجهزة  مع  رابعة،  درجــة  موظف  عبر  باالتصال 
عاتق  على  األمني  الواجب  إلى  إشارة  في  األمنية، 

السلطة في ضمان أمن إسرائيل، وهو الهم الرئيس 
لدى بايدن كما أفصح عنه أكثر من مرة. 

الرباعية  مفتاح  أن  الرسمية  اهلل  رام  تللدرك   •
واشنطن.  في  الخارجية  وزارة  في  زال  ما  الدولية، 
حين أقفل جون كيري ملف المفاوضات في نيسان 
الدولية،  الرباعية  أبواب  معه  أقفل   ٢٠14 )ابريل( 
الرباعية  ــواب  أب الرسمية  اهلل  رام  طرقت  وحين 
ترامب،  إدارة  عمر  من  األخيرة  السنة  في  الدولية، 
المطروح على جدول  الوحيد  المشروع  أن  الرد  كان 
نتنياهو«   – ترامب  »صفقة  هو  الرباعية  أعمال 
كله  هذا  يعني  فماذا  مغلقاً.  الرباعية  باب  فبقي 
الدولية ما زالت في قبضة  الرباعية  إذا لم يعِن أن 
في  األميركية  »الرعاية«  وأن  المتحدة،  الواليات 
تأثيراً  األكثر  العنصر  هي  ستبقى  المفاوضات 
السلطة  أن  الكالم  خالصة  المنفردة.  الرعاية  عبر 
الفلسطينية وضعت جانباً قرارات المجلس الوطني 
 ٢٠15( المركزي  المجلس  ودورات   )٢٠18 )دورة 
من  االنتقالية  بالمرحلة  العمل  بوقف   )٢٠18  +
المفاوضات بموجب آليات أوسلو، والقرار القيادي في 
والتفاهمات  االتفاقيات  من  بالتحلل   ٢٠٢٠/5/19
ومخرجات  األميركية،  واإلدارة  إسرائيل  حكومة  مع 
بتشكيل   ٢٠٢٠/9/3 في  العامين  األمناء  اجتماع 
المقاومة  الستنهاض  الموحدة  الوطنية  القيادة 
للمقاومة  وطنية  استراتيجية  وصياغة  الشعبية، 
إلى   ٢٠٢٠/11/17 في  وعادت  االنقسام،  وإنهاء 
أن  أي  والتفاوضي.  األمني  بشقيه  أوسلو،  اتفاق 
في  األول،  مربعها  إلى  عادت  الفلسطينية  السلطة 
اعتماد خيار الحل التفاوضي »السلمي« خياراً وحيداً 
المتحدة،  والواليات  االحتالل  دولة  مع  العالقة  في 
واعتماد »الرباعية الدولية« سقفاً لهذا الخيار. عودة 
إلى التجارب الفاشلة، لم تنجح خاللها صفعة ترامب 
فهل  السياسي،  صوابها  إلى  السلطة  تعيد  أن  في 

الصفعة القادمة ستكون من بايدن هذه المرة ■

كي ال ي�شفعنا بايدن كما �شفعنا ترامب
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ــادرة  ــب ــم ال شـــــدّدت   -   
لمناهضة  ــة  يّ البحرين  الوطنيّة 
العدو الصهيوني، مساء  التطبيع مع 
»في  أنّها  على  الخميس،  أمس  يوم 
قيم  على  فيه  تؤّكد  الــذي  الوقت 
واالعتراف  الديانات  بين  التسامح 
الرأي والتعبير، فإنها  باآلخر وبحرية 
تؤّكد على أن هذه المبادئ السامية 
الواقع  أرض  على  تترجم  أن  ينبغي 
بمعايير ومقاييس ثابتة تنطلق من 
االنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق 
وفي مقدمتها حق الحياة وحق السكن 
وحق االنتماء إلى األرض وحق الدفاع 
عن الوطن ورفض طرد اإلنسان من 
الكيان  يفعل  مثلما  ووطنه  منزله 
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، 
خارج  القتل  جرائم  يرتكب  حيث 
من  الفلسطينيين  ويطرد  القانون 
ويصادر  أراد  إذا  ويهدمها  بيوتهم 
مستوطنات  فوقها  ويشيّد  أراضيهم 
لمحتلين يتم جلبهم من شتى أصقاع 
وأراضــي  بيوت  ويمنحهم  الدنيا 

الفلسطينيين«.
لها  بيانٍ  في  المبادرة  ـــدت  وأكَّ
على أّن »النهج الذي يمارسه الكيان 
الصهيوني يعتبر قمة االقصاء وإمعانًا 
الشعب  من  الحياة  حق  مصادرة  في 
احتالل  يعاني من  الذي  الفلسطيني 

ذات  الدولية  االعـــراف  كل  ينتهك 
والسالم  والتعايش  بالتسامح  الصلة 
ضد  النازيين  انتهاكات  انتاج  ويعيد 

البشرية«.
»الــتــســامــح  أّن  إلـــى  وأشـــــارت 
التطرف هي مبادئ  ونبذ  والوسطيّة 
من  أواًل  تنطلق  سامية  ـــداف  وأه
رفض االحتالل وانتهاكاته الممنهجة 
والبشعة، وإدانة من يقوم بذلك، كما 
هو الحال مع الكيان الصهيوني الذي 

ال يمكن التسامح معه في انتهاكاته 
القتل  جرائم  فيها  بما  المستمرة 
واحتالل  بالفلسطينيين  والتنكيل 

أرضهم منذ أكثر من سبعين عامًا«.
وطالبت بأاّل »يكون شعار التسامح 
هدًفا  الثقافات  بين  والحوار  الديني 
الصهيوني  ــعــدو  ال ــع  م للتطبيع 
نظر  ونلفت  لجرائمه،  وتــبــريــرًا 
المدني،  المجتمع  األفراد ومؤسسات 
خطر  مــن  الحقوقية،  ــا  وخــصــوصً

الكيان  مع  التطبيع  نحو  ــزالق  االن
التسامح  يافطة  تحت  الصهيوني 
يمكن  أخرى  يافطات  أي  أو  الديني 
هذا  لتحقيق  االختراق  إحداث  منها 

الغرض«.
ــرورة  ــى ض ودعـــت الــمــبــادرة إل
من  وتوحيدها  الــصــفــوف  »رص 
العدو  مع  التطبيع  مناهضة  أجــل 
الصهيوني وتحصين بالدنا البحرين 

ضد االختراق«.
البيان  على  الموّقعة  الجمعيات 
المشترك: »التجمع القومي، التجمع 
االتحاد  التقدمي،  المنبر  الوحدوي، 
الشبيبة  البحريني، جمعية  النسائي 
فتاة  نهضة  جمعية  البحرينية، 
النسائية،  أوال  جمعية  البحرين، 
اإلسالمي،  الوطني  المنبر  جمعية 
الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع 
جمعية  الــصــهــيــونــي،  ــدو  ــع ال ــع  م
المرأة  جمعية  اإلســالمــي،  الصف 
حمد  مدينة  جمعية  البحرينية، 
النسائية، جمعية فتاة الريف، جمعية 
البحريني،  الديمقراطي  الشباب 
جمعية  الوطنية،  ــوحــدة  ال تجمع 
جمعية  البحرينية،  االجتماعيين 
شباب  رابطة  فلسطين،  مناصرة 
الجمعية  البحرينية،   – القدس  ألجل 

البحرينية للشفافية«.

 املبادرة الوطنية البحرينية ملناه�سة التطبيع:

 ا�شتغالل �شعار الت�شامح حتقيًقا للتطبيع مرفو�ض ب�شكٍل قاطع

 - انسحب الوفد البرلماني 
فعاليات  في  المشارك  الجزائري 
األبيض  للبحر  البرلمانية  الجمعية 
المتوسط  من الفقرة الثانية للشبكة 
أو”  دي  سي  “أو  لمنظمة  البرلمانية 
نهاية األسبوع الماضي، والذي بحث 
أزمة  بعد  االقتصادي  النشاط  عودة 
عادل  توزيع  وكيفية   ،19 كوفيد 
للقاح المضاد لكوفيد 19 في العالم، 
بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر 
اإلسرائيلي،  االحــتــالل  كيان  مــن 
ويتعلق األمر بالنائب الجزائري عمار 
اإلسرائيلي  البرلمان  وعضو  موسي 

ميكي ليفلي.
الجزائريون  المشاركون  واضطر 
ويقدّر عددهم بـ3 نواب منهم عمار 
ونائبان  محاضرا،  كان  الذي  موسي 
آخران أرسال تقارير، لالنسحاب بعد 
المحاضرات،  برنامج  على  االطالع 

الثانية  الفقرة  االنسحاب  وشمل 
واإلجــراءات  التلقيح  بعملية  الخاصة 

ميكي  حضرها  والتي  ستليها،  التي 

ليفلي كعضو في البرلمان اإلسرائيلي، 

الجزائريون  ــواب  ــن ال أرســـل  حيث 

تلقوها  رسالة  على  بناء  المشاركون 

من المجلس الشعبي الوطني، طلبا 
لالنسحاب من المحاضرة.

عمار  النائب  ــارك  ش قــد  ــان  وك
موسي، عضو لجنة المالية بالمجلس 
و1٠   9 يومي  الوطني،  الشعبي 
مقررا  بصفته  وذلك  فبرايرالجاري، 
للتعاون  الثانية  الدائمة  باللجنة 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
األبيض  للبحر  البرلمانية  للجمعية 
افتراضي  اجتماع  في  المتوسط، 
العالمية  البرلمانية  الشبكة  تنظمه 
االقــتــصــادي  ــاون  ــع ــت ال لمنظمة 
بعد  النشاط  عودة  حول  والتنمية 
وذلك تحت عنوان  أزمة كوفيد 19 
وتضمن  للتغيير”،  حاملة  ــودة  “ع
محاور  مناقشة  األعــمــال  جـــدول 
وشاملة”،  مستدامة  عودة  أجل  “من 

وتسيير تداعيات الوباء.

ب�شبب “اإ�شرائيل”.. نواب جزائريون ين�شحبون من اجتماع برملان البحر املتو�شط !
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الديمقراطي  الشعب  حزب  يتوجه    -  
ــوادره  وك القيادية  بهيئاته   .« حشد   « االردنــي 
الرفيق  الى  والكبرياء.  االعتزاز  بتحية  واصدقائه 
الديمقراطية  للجبهة  العام  االمين  حواتمة  نايف 
الديمقراطية  الجبهة  قيادة  وإلى  فلسطين  لتحرير 
وجميع مناضليها في جميع مواقعهم داخل الوطن 
اثنين وخمسين عاماً  الشتات. بمناسبة مرور  وفي 
الحركة  في  اصياًل  مكوُناً  انطالقتها:  على  مجيداً 

الوطنية الفلسطينية الظافرة.
اننا إذ نستذكر هذه المناسبة الوطنية الكبرى. 
فإننا نسجل باعتزاز ما مثلته الجبهة الديمقراطية 
النضال  ألساليب  الجامعة  الكفاحية  مدرستها  في 
الفكري  بالنهوض  واالســهــام  ــالل  ــت االح ضــد 
الفلسطيني  الشعب  ألبناء  المتقدم  والديمقراطي 
القهر  الذي وقع ضحية معاناة تاريخية طويلة من 

والظلم واالستبداد...
ولن ننسى الجهود الوطنية الجبارة التي بادرت 
صيانة  اجل  من  تاريخها  امتداد  على  الجبهة  لها 
للسياسات  والتصدي  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة 
الفئوية الضارة والربط الدائم بين القضايا الوطنية 

والديمقراطية.

نشير هنا إلى اهمية المبادرات الوحدوية الخاّلقة 
التي قدمتها الجبهة الديمقراطية للحركة الوطنية 
الفلسطينية  الثورة  عمر  امتداد  على  الفلسطينية 

المعاصرة.
وضع  في  التاريخية  مساهمتها  قدمت  كما 
الشعبين  بين  للعالقة  جديدة  برنامجيه  اسس 
االردني والفلسطيني وحركتيهما الوطنيتين. تقوم 
للشعبين  المشترك  والمصير  التاريخ  اساس  على 
للمشاريع  المشترك  التصدّي  واهمية  الشقيقين 

للشعب  المشروعة  الوطنية  الحقوق  تهدد  التي 
وسيادته  األردن  مستقبل  تهدد  كما  الفلسطيني 

واستقالله.
الشهداء  الجبهة:  مناضلي  لجميع  الوفاء  تحية 
والجرحى واألسرى وللذين يواصلون طريق الكفاح 

نحو النصر االكيد.
املكتب ال�شيا�شي 

حلزب ال�شعب الدميقراطي االردين » ح�شد »

 -   ثمن ناشطون بحركة المقاطعة القرار 
الذي اتخذته محكمة المنطقة الفيدرالية الثامنة في 
والية »اركانساس« في الواليات المتحدة األمريكية 
القاضي ببطالن قانون إجبار الراغبين على التعاقد 
بعدم  تعهد  على  بالتوقيع  األمريكية  الحكومة  مع 

مقاطعة اسرائيل.
كما علقت دولة االحتالل االسرائيلي صفقة بيع 
5٠٪ من أسهم نادي »بيتار القدس« للشيخ محمد 
الوسيط  أن  اكتشاف  بعد  نهيان«،  وآل  خليفة  ابن 
االسرائيلي »نحشونوف« من الخادعين والمزورين 

للعقود، ويعيش اليوم في االمارات بإسم ثانٍ.
إعالن   )BDS( المقاطعة  حركة  ــت  أدان فيما 
انضمام دولة االحتالل االسرائيلية في جواز السفر 
»اللوجستي العالمي« الذي أطلقته االمارات بهدف 
تكاليف  وخفض  العالمية  التجارة  حركة  تعزيز 

الشحنات والبضاعة.
االمارات   )BDS( المقاطعة أدانت حركة  كذلك، 
سفير  كأول  خواجة«  آل  محمود  »محمد  لتعيين 

لالمارات في دولة االحتالل االسرائيلية.
 )BDS( المقاطعة  حركة  ــت  أدان جهتها،  من 
دولة  لشركات  تراخيص  بمنح  لبدئها  البحرين 

االحتالل االسرائيلية في المنامة.
 )BDS( المقاطعة  بحركة  ناشطون  أدان  وقد 
الخليجية«  اليهودية  المجتمعات  »رابطة  تأسيس 
البحرين،  والتي تشمل ست دول وتضم االمارات، 

عمان، السعودية، قطر والكويت.
المقاطعة  حركة  عقدت  السياق،  ذات  وفــي 
)BDS( لقاء حول العالقات السودانية – االسرائيلية 

وانعكاسها على القضية الفلسطينية.
المستقلين  حزب  رئيس  نائب  حذر  وبــدوره، 
كوكو«  اهلل  عبد  »محمد  الــســودان  في  القومي 

دولة  مع  الزراعي  التطبيع  السودان  مشاركة  من 
القتصاد  بالمدمر  ووصفه  االسرائيلية  االحتالل 

السودان.
انسحاب   )BDS( المقاطعة  حركة  ثمنت  كذلك 
الجمعية  فعاليات  في  المشارك  الجزائري  الوفد 
دولة  مشاركة  بسبب  المتوسط  للبحر  البرلمانية 

االحتالل االسرائيلية.
 )BDS( المقاطعة  بحركة  ناشطون  ثمن  كما 
موقف شباب المغرب الذين رفعوا العلم الفلسطيني 
في جبل »الحلقة« معلنين رفضا للتطبيع والتضامن 

مع الشعب الفلسطيني.
الممثل   )BDS( المقاطعة  حركة  أدانــت  فيما 
موافق  أنــه  أعلن  الــذي  لحام«  ــد  »دوري السوري 
عام  للسالم  العربية  المبادرة  بشروط  للتطبيع 

. CNN ٢٠٠٢، وذلك في لقاء معه على
وعالمي  ألماني  فنان   15٠٠ أدان  وبدورهم، 
مقاطعة  جرم  الذي  األلماني«  »البوندستاغ  قرار 
دولة االحتالل االسرائيلية، واتهم حركة المقاطعة 
بمعاداة السامية، في ظل مطالب بعض البرلمانيين 
حرية  يقيد  الذي  القرار  هذا  عن  بالتراجع  االلمان 

الرأي والتعبير.

فل�شطن  ل��ت��ح��ري��ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  يهنئ  ح�شد 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة واخل��م�����ش��ن الن��ط��الق��ت��ه��ا

حركة املقاطعة )BDS(: بطالن قانون التعهد بعدم مقاطعة اإ�شرائيل


